حق دینداری و رابطه آن با مردمساالری دینی
1

تقی دشتی

استاد دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می تواند دارای حق و تکلیف
شود .یکی از حق هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق
می گیرد ،حق دین داری است .الزمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به
ً
جامعه مزبور باشد .از آن جا که پذیرش یک امر ،مقتضی پذیرش لوازم آن می باشد ،قهرا الزمه اعمال حق دین
داری اعمـال لـوازم و اقتضائـات ایـن حـق خواهـد بـود که یکی از آن ها اجرای همه دسـتورات ،آمـوزه ها و احکام
دینـی اسـت .اعمـال حـق دیـن داری در بعـد سیاسـی -اجتماعـی و در نتیجـه ،تشـکیل حکومـت دینـی توسـط
مردم دین دار ،یکی دیگر از آثار اجرای این حق می باشد که به آن مردم ساالری دینی اطالق می شود .بنابراین
مـردم سـاالری دینـی نتیجـه اعمـال حـق دیـن داری توسـط جامعـه دینـی اسـت .بـا توجـه بـه ابعـاد مختلـف حق
(طبـق نظریـه " مفاهیـم بنیادیـن حقوقـی " هوفلـد) ضمـن ایـن که مردم دیـن دار به صور مختلـف ،قدرت اعمال
حـق خـود از جملـه تشـکیل حکومـت دینـی را دارنـد ،اختیار نظارت بـر کارگزاران حکومتی را نیـز برای صیانت از
حق خود پیدا می کنند .همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی ،مردم اختیار عدم استفاده از این
حق را دارند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.

واژ گان کلیدی
حق ،دین داری ،حق دین داری ،مردم ساالری دینی.

1 . t_d_dashty@yahoo.com
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 .1مقدمه
حرکت جمعی مردم ایران به سوی مردم ساالری دینی از آغاز ،برگرفته از آموزهها و انگیزههای
دینـی و درهـم آمیختـه بـا شـور و شـعور مذهبـی بـوده اسـت .امـواج جنبـش مـردم سـاالری خواهـی
معاصـر ایرانیـان در سـده گذشـته از انقلاب مشـروطه و نهضـت ملـی شـدن صنعـت نفـت گرفته تا
قیـام  15خـرداد  1342و در نهایـت انقلاب اسلامی در ایـران ،آشـکارا از علل ذهنـی و عوامل عینی
مذهبـی نشـات گرفتـه و در همـان راسـتا نیـز توسـط کنشگـران ایـن میدان ها تفسـیر شـده اسـت .از
حیث وقوعی ،سـهم ایمان مذهبی و رهبری دینی در گذار به مردم سـاالری در تاریخ معاصر ایران
از هر علت و عامل دیگری تعیین کننده تر است( .غفاری)118 ،1392 ،
علیرغـم ایـن سـابقه مثبـت ،بحـث مـردم سـاالری دینـی مفهـوم تـازهای اسـت و بـه لحـاظ
تئوریک سابقه زیادی ندارد .به همین دلیل یکی از ملزومات تحکیم و توسعه نظریه مردم ساالری
دینـی ،جبـران خالءهـای نظری و توسـعه نظریه مبنا اسـت .واقعیت این اسـت کـه در مقام تحقق،
فرآیندهـای عملیاتـی منجـر بـه پیـروزی انقلاب و برپایـی نظـام اسلامی از فرآیندهـای نظریـهای آن
پیشـی گرفتـه اسـت فلـذا در مـورد ایـن بحـث بایـد ابعـاد نظـری مختلـف را شـکافت و نظریههـای
مبنایی متعددی را ارائه کرد که این مقاله در همین راستا ارائه شده است.
سـوال اصلـی مقالـه حاضـر ایـن اسـت کـه حـق دیـن داری چیسـت و چـه رابطـهای بیـن حـق
دینداری و مردمساالری دینی وجود دارد؟ به طور مشخص آیا میتوان حق دینداری را به عنوان
یکـی از مبانـی نظـری و یـا منشـاء مردمسـاالری دینـی مطـرح نمـود؟ و بـه عبـارت روشـن تـر آیـا مـردم
ساالری دینی نتیجه اعمال حق دینداری است؟ آثار اعمال حق دین داری توسط مردم دیندار
در بحث مردمساالری چیست؟
 .1-1فرضیات تحقیق

 .1با توجه به اینکه دینداری یک حق است ،مردمساالری دینی نتیجه اعمال حق دینداری
مردم دیندار در یک جامعه در جهت تحقق دین الهی در جامعه می باشد.
 .2بـا عنایـت بـه حـق بـودن دیـنداری ،مـردم دیـندار میتواننـد از حـق خـود بـرای تشـکیل
حکومـت دینـی اسـتفاده نکـرده و یـا نمایندگانـی از طـرف خـود بـرای حکمرانـی انتخـاب و بـر آنهـا
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نظارت نمایند.
ایـن مقالـه بـرای مدعـای خـود مفروضاتـی را بـه عنوان مقدمـات و پایه های بحـث در نظر گرفته
ً
است که ذیال به محورهای آن اشاره می شود و در متن مقاله به اثبات خواهند رسید:
ً
اوال؛ جامعه دارای هویت مستقل از افراد تشکیل دهنده خود می باشد و لذا مقاله حاضر قائل
به هویت جمعی است.
ً
ثانیا؛ جامعه به دلیل برخورداری از هویت مستقل ،دارای حق و تکلیف است.
ً
ثالثـا؛ دیـنداری یـک حـق محسـوب میشـود و هماننـد برخی حقـوق دیگر از قبیـل :حق تعیین
سرنوشت سیاسی ،حق بر صلح و ...دارای جنبه جمعی است.
ً
رابعـا؛ جامعـه بـا اسـتناد بـه ارتـکازات فطـری و فهـم فطـری افـراد جامعـه دارای حـق دیـنداری
است.
ً
خامسا؛ نظریه « مفاهیم بنیادین حقوقی 1هوفلد « 2مورد پذیرش این مقاله است که براساس آن
یـک حـق دارای ابعـاد مختلفـی اسـت ازقبیـل :حق  -ادعا  ،3حـق  -آزادی ،4حق  -قدرت ،5حق -
مصونیت .6اجرای ابعاد مختلف حق به این معناسـت که صاحب حق میتواند موضوع آن حق
را به طور کامل اعمال نماید.
ً
سادسـا؛ چارچـوب بحـث حاضـر بیشـتر حقوقـی اسـت و اشـاره بـه مباحـث فقهـی و کالمـی
7

استطرادی و برای تکمیل بحث میباشد.
الزم بـه توضیـح اسـت کـه ایـن مقالـه قصـد نـدارد بـه شـیوه اجـرای حـق دیـنداری و محتـوای
آموزههـای دینـی در مـورد حکومـت دینـی بپـردازد و ارائـه روش دهـد .اینکـه دیـن در مـورد چگونگی
1. Hofeld,s Fundamental Legal Conceptions.
2. Hofeld.
3. claim- Right.
4. Liberty-Privilege- Right.
5. power- Right.
6. Immunity- Right.
 .7البته نظریه مفاهیم بنیادین حقوقی هوفلد و ابعاد حق مطرح شــده از ســوی ایشــان به زبان دیگر و با عنوان آثار حق در کالم فقهاء نیز
بیان شــده اســت که مع االســف تبدیل به نظریه نشــده اند .این مقاله به خاطر انســجام این نظریه و پرهیز از تشتت و همچنین با انگیزه
استناد به دلیل خصم در مباحثات حقوقی مرتبط با مفاهیم اسالمی به این نظریه استناد کرده است.
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تعیین حاکم و نهادهای حکومتی چه نظری دارد و آیا حاکم باید از طرف خداوند معین شـود و یا
مردم تعیین کنند ،مربوط به این مقاله نیسـت .همین قدر از این مقاله برمی آید که مردم سـاالری
دینی نتیجه اعمال حق دین داری اسـت .به عبارت بهتر مقاله حاضر می خواهد اثبات کند که
حق برپایی حکومت دینی یکی از ملزومات حق دینداری مردم می باشد .البته ابعاد و مقدمات
این بحث مورد بررسی قرار گرفته است.
سـازمان تحقیـق بـه ایـن صـورت اسـت کـه در وهلـه اول مفاهیـم مرتبـط بـا تحقیـق بـه صـورت
علمـی و عملیاتـی تعریـف شـده و سـپس هویـت جمعـی و تعلـق حـق بـه یـک جامعـه و گـروه مـورد
بحـث و بررسـی قـرار گرفتـه اسـت .در بحـث بعـدی حـق دیـنداری بـه اثبـات خواهـد رسـید و در
نهایت الزامات و آثار اعمال حق دینداری در مورد مردمساالری تبیین و تشریح خواهد شد.

 .2مفهوم شناسی
 .1-2مفهوم حق

حق را به صور مختلف تعریف نمودهاند .برخی آن را امری اعتباری دانستهاند که برحسب آن
شخص یا گروه خاصی قدرت قانونی پیدا میکند که نوعی تصرف خارجی یا اعتباری در شیء یا
شخص دیگر انجام دهد و آن امتیاز برای ذی حق بر دیگران است 1.عدهای حق را امتیاز و نفعی
میداننـد کـه متعلـق بـه شـخص اسـت و حقـوق هـر کشـور در مقـام اجـرای عدالـت از آن حمایـت
میکنـد و بـه او تـوان تصـرف در موضـوع حـق و منـع دیگـران از تجـاوز بـه آن را میدهـد( .کاتوزیـان،
 )1384،374برخـی از فقهـاء حـق را نوعـی سـلطنت فعلیه بر شـیء یا بر شـخص تعریف نمودهاند
و برخـی آن را ملکیـت ضعیـف مـی داننـد 2.بعضـی دیگـر حق را اعتبار عقالیی یا شـرعی و از قبیل
احـکام شـرعی دانسـته انـد 3.بـا لحـاظ تعاریـف فـوق ،شـاید هسـته اصلـی تعاریـف در مـورد حـق را
بتوان در عبارت زیر خالصه کرد :سلطه ،اختیار ،امتیاز و توانایی افراد در جامعه معین (قربان نیا،
 .1بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن مــورد ،ر.ک :دفتــر همــکاری حوزه و دانشگاه،انتشــارات ســمت ،درآمــدی برحقوق اســام ،ج ،1376 ،1
ص.44
 .2برای مطالعه بیشتر در این مورد ،ر.ک :السید الکاظم طباطبایی الیزدی :حاشیه المکاسب ،ص .55
 .3برای مطالعه بیشتر در این مورد ،ر.ک :روح اهلل الموسوی الخمینی ،کتاب البیع ،ج  ،1ص.22
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 )1387،33بنابراین با اسـتفاده از این عبارت ،تعریف زیر به عنوان تعریف مورد نظر این تحقیق
ارائه میشود:
منظور از حق در این مقاله؛ اختیار ،توانایی ،سلطه و امتیازی است که فرد یا گروهی از جامعه
بـرای دسـتیابی بـه یـک موقعیـت و یا وضعیتی دارا می شـوند .مانند حـق آزادی بیان ،حق حیات،
حق تعیین سرنوشت و....
ً
الزم به توضیح است که معموال حق را در دو بعد به کار بردهاند« .حق داشتن ()»tohave right
در مقابل تکلیف داشتن و («حق بودن  )»to be rightدر مقابل باطل بودن .فارغ از امکان بحث در
مورد این دو نوع کاربرد ،در این تحقیق منظور از حق« ،حق داشتن» است نه «حق بودن».
 .2-2دین و دینداری

دیـن را واژهای عربـی دانسـتهاند کـه مقابـل کفـر اسـت و بـه معنـای طاعـت و انقیـاد ،پـاداش و
جـزا ،همبسـتگی ،فروتنـی و ...بیـان شـده اسـت( .دانشـنامه رشـد .)1مـراد از دیـن در مفهـوم کلـی
آن «مجموعـه عقایـد ،اخلاق و قوانیـن و مقـررات اجرایـی بـوده و هـدف آن راهنمایـی انسـان بـرای
سـعادتمندی اسـت .دیـن ،بـه ایـن معنـا بـر دو قسـم اسـت :دیـن بشـری و دیـن الهـی .دیـن بشـری
مجموعـه عقایـد ،اخلاق و قوانیـن و مقرراتـی اسـت کـه بشـر بـا فکـر خـود و بـرای خویـش تدویـن و
وضـع کـرده اسـت .از ایـن رو ایـن دیـن خواسـته هـا و انتظـارات او را بـرآورده می سـازد و اسـیر هوی و
هوس و ابزار دست همان انسان است .اما دین الهی مجموعه عقاید و اخالق و قوانین و مقررات
اجرایی اسـت که خداوند آن را برای هدایت بشـر فرسـتاده اسـت(»...جوادی آملی.)24 ،1387 ،
ً
در تعریف دیگر ،دین اصطالحا به معنای اعتقاد به آفریننده ای برای جهان و انسـان و دسـتورات
ً
عملـی متناسـب بـا ایـن عقایـد مـی باشـد .از ایـن روی کسـانی کـه مطلقـا معتقـد بـه آفریننـدهای
ً
نیسـتند و پیدایـش جهـان را تصادفـی و یـا صرفـا معلول فعل و انفعاالت مـادی و طبیعی می دانند
«بـی دیـن» نامیـده مـی شـوند .امـا کسـانی کـه معتقـد بـه آفریننـدهای بـرای جهـان هسـتند هـر چنـد
عقاید و مراسم دینی ایشان توأم با انحرافات و خرافات باشد «با دین» (دیندار) شمرده می شوند.
(مصباح یزدی)33-28 ،1382 ،
 .1دانشنامه رشد www.daneshnameh.roshd.com
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ً
الزم به توضیح اسـت اگرچه علماى دینشناسـى و نویسـندگان تاریخ مذاهب معموال از لفظ
ً
ادیان استفاده مىکنند؛ مثل مىگویند دین ابراهیم ،دین یهود ،دین مسیح و دین اسالم و ...اما از
نظر قرآن دین خدا از آدم تا خاتم یکى است .اصول مکتب انبیاء که «دین» نامیده مىشود ،یکى
بوده اسـت .تفاوت شـرایع آسـمانى اوال؛ در یک سلسـله مسـائل فرعى و شـاخهاى بوده که برحسب
مقتضیـات زمـان و خصوصیـات محیـط و ویژگیهـاى مردمـى کـه دعـوت مىشـدهاند متفـاوت
مىشده است و همه شکلهاى متفاوت و اندامهاى مختلف یک حقیقت و به سوى یک هدف
و مقصود بوده اسـت و ثانیا؛ در «سـطح تعلیمات» بوده که پیامبران بعدى به موازات تکامل بشـر،
در سطح باالترى تعلیمات خویش را که همه در یک زمینه بوده القاء کردهاند( .مطهری،1374 ،
)178
ّ
همچنیـن از نظـر مسـلمات دینـى و نیـز از نظـر برخـى علمـاى دینشناسـى بشـر ابتـدا موحـد و
یگانهپرست بوده است و خداى واقعى خویش را مىپرستیده است؛ پرستش بت یا ماه و یا ستاره
ً
یا انسـان از نوع انحرافهایى اسـت که بعدا رخ داده اسـت؛ یعنى چنین نبوده که بشـر پرسـتش را
ً
از بت یا انسان یا مخلوقى دیگر آغاز کرده باشد و تدریجا با تکامل تمدن به پرستش خداى یگانه
ً
رسـیده باشـد( .پیشـین .)280،فلذا نظر سـایر مکاتب انحرافی اصوال دین محسـوب نمی شـوند و
باید آنها را انحراف از دین به حساب آورد.
بنابراین ،آن چه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است ،همان دین الهی است .به عبارتی این
ً
مقالـه هـر آیینـی را بـه عنـوان دیـن تلقـی نکرده و صرفا آیینها و شـرایعی که از سـوی خداوند متعال
نازل شـده و عنوان ادیان(دین) آسـمانی دارند را مدنظر قرار خواهد داد و ِف َرق انحرافی و جداشـده
از ادیان آسمانی را دخیل و داخل در دین نمیداند.
پـس بـر ایـن اسـاس ،دیـن داری از نظر مقاله حاضر اعتقاد و عمـل (هرچند اجمالی) به آموزهها
و احکام (فردی و اجتماعی) یکی از ادیان(دین) آسمانی می باشد.
بدیهـی اسـت کـه درصـورت تعـدد ادیان(شـرایع) در یـک محـدوده سـرزمینی اگـر پیـروان
دین(شـریعت) خـاص در یـک سـرزمین از اکثریـت برخـوردار باشـند ،در بعد اجتماعی و سیاسـی،
دین(شـریعت) آنهـا بـه منصـه ظهـور و اجـرا خواهـد رسـید (بـا حفـظ حقـوق و احتـرام سـایر شـرایع
دینی).
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 .3-2مردم ساالری دینی

اگـر مردمسـاالری را برگردانـی از واژه دموکراسـی بدانیـم ،از نـگاه بسـیاری از پژوهشـگران ترکیـب
دموکراسـی دینـی یـا معنایـی نـدارد یـا معنای نادرسـتی را القاء میکند .چون دموکراسـی در بسـتری
رشـد کـرده اسـت کـه دارای اصـول متناسـب بـا لیبرالیسـم اسـت .بـا توجـه بـه بنیادهـای لیبـرال
دموکراسـی کـه گاه در تعـارض مسـتقیم بـا هـدف هـا و ارزشهـای دینـی قـرار مـی گیرد ،ایـن چالش
تنها در یک صورت قابل رفع خواهد بود :آن که مردم ساالری را در این ترکیب تازه برخاسته از متن
آموزههای دینی بدانیم( .غفاری.)118 ،1392 ،
مقـام معظـم رهبـری مردمسـاالری دینـی را از دموکراسـی جـدا نمـوده و بیـان کردهانـد :ایـن
ً
مردمسـاالری بـه ریشـه هـای دموکراسـی غربـی مطلقـا ارتبـاط نـدارد ...مردمسـاالری دینـی دو چیـز
نیسـت؛ این طور نیسـت که ما دموکراسـی را از غرب بگیریم و به دین سـنجاق کنیم تا بتوانیم یک
مجموعـه کامـل داشـته باشـیم؛ نـه ،خـود ایـن مردمسـاالری هـم متعلـق بـه دیـن اسـت( .بیانـات در
دیدار کارگزاران در  .)1379/9/12معظم له در بحثی دیگر فرموده اند :در مردمساالر ى دینى و در
شریعت الهى این موضوع مطرح است که مردم باید حاکم را بخواهند تا او مورد قبول باشد و حق
داشته باشد که حکومت کند .اى کسى که مسلمانى ،چرا رأى مردم معتبر است؟ مىگوید چون
مسـلمانم؛ چـون بـه اسلام اعتقـاد دارم و چـون در منطـق اسلام ،رأى مـردم بر اسـاس کرامت انسـان
پیش خداى متعال معتبر است( .بیانات در دیدار استادان دانشجویان قزوین)1382 ،
از نظـر نگارنـده نیـز مـردم سـاالری دینـی متمایـز از دموکراسـی  +دیـن اسـت چـون الزمـه پذیـرش
ً
ترکیب(دموکراسـی+دین) ،پذیـرش اصـول دموکراسـی اسـت کـه بعضـا بـه صـورت ریشـهای بـا
مبانـی دینـی ناسـازگار اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه از نظـر نگارنـده ،مـردم سـاالری دینـی دارای
وحدت معناسـت و به مردم سـاالری برآمده از دین و دینداران اطالق می شـود .به عبارتی دو واژه
(مردمسـاالری و دیـن) از نظـر محتوایـی از همدیگـر قابل تفکیک نیسـتند و ترکیب دو واژه ،معنای
متمایـزی از تـک تـک واژه هـای موردنظـر بـه دسـت مـی دهـد بـه نحـوی که شـاید بتوان معـادل مردم
ساالری دینی را «مومن ساالری» یا «متدین ساالری» دانست.
از این نظر ،دموکراسـی +دین یا مردمسـاالری و حاکمیت مردم در چارچوب دین ،یک بحث
حداقلـی اسـت .مردمسـاالری دینـی مدنظـر ایـن تحقیـق ،فراتـر از ایـن اسـت .مـردم سـاالری دینی،
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حاکمیت برخاسته از دینداران و با محتوای دینی و با هدف تحقق آرمان های دینی است؛ فعال
اسـت نه منفعل؛ مولد اسـت نه منجمد؛ دین ،حصاری برای حاکمیت مردم قرار نمی دهد بلکه
حاکمیـت مـردم خـودش دینـی اسـت و رنـگ دیـن دارد .چـون دیـنداران بـا اعتقـاد بـه دیـن و بـرای
تحقق دین اعمال حاکمیت میکنند.
پـس میتـوان مردمسـاالری دینـی را این گونـه تعریف کرد :حاکمیت مردم دیندار بر سرنوشـت
جامعه خود برای تحقق آموزه های دینی (به معنای تامین کننده دنیا و آخرت مردم).

 .3هویت جمعی
«داشـتن هویت» یکی از عمومیترین نیازهای انسـان میباشـد (بومان .)1 ،2000 ،فرهنگ های
مختلف از جمله آ کسفورد( Blackwell ،که معروف به اندیشه اجتماعی است) و فرهنگ معین،
ضمن برشمردن تشابه و تمایز به عنوان رکن محوری هویت ،آن را چنین تعریف میکنند« :آنچه
کـه موجـب شناسـایی شـخص باشـد .یعنـی آنچـه کـه باعـث تمایـز یـک فـرد از دیگـری باشـد» .از
همین رو هویت به معنای چیستی و کیستی از دو رکن محوری تشابه و تمایز ساخته میشود.
هویـت در حالـت کلـی در دو سـطح قابـل تحلیـل اسـت -1 :هویـت شـخصی 1بـا واحـد تحلیل
فـردی؛  -2هویـت جمعـی بـا واحد تحلیـل گروهی 2و چند نفری .هویتیابی نوع نخسـت ،حاصل
فراینـدی دو طرفـه بیـن فـرد و اجتمـاع و هویـت فـردی و جمعـی اوسـت .ایـن پروسـه ابتـدا بـا یـک
جریـان تفکیـک و جداسـازی آغـاز میشـود کـه طـی آن فـرد نقـاط تمایـز و تفـاوت خـود بـا دیگـری را
شناسایی میکند .مجموعهی خصوصیات و صفاتی که فرد خود را با آنها میشناسد و به دیگران
میشناسـاند ،باعـث بـروز «مـن» و هویـت فردی میشـود .اما باید توجه داشـت کـه هویت فردی نیز
در اجتماع بروز و نمود پیدا میکند و با وجود یکسری از خصایص در ارتباط با دیگران مشخص
میشود.
به نظر میرسد فرایند شکلگیری «هویت جمعی» کمی پیچیدهتر از شکلگیری هویت فردی
میباشـد .بـه طـوری کـه ابتـدا پروسـهی تلفیـق و ادغامـی بیـن عـدهای از افـراد صـورت میپذیـرد و
1. Personal Identity.
2. Collective Identity.

نید یرالاسمدرم اب نآ هطبار و یرادنید قح

61

سـپس ایـن عـده در شـکل گـروه ،خـود را بـا دیگـر گروههـا کـه از همانندیهـای داخلـی برخوردارنـد،
منفک میسازند .بنابراین فرد در اجتماع با افرادی که در بعضی یا همهی خصوصیات فردیاش
مشترک هستند ،احساس نزدیکی و پیوند میکند و همین پیوند منشاء شکلگیری «ما»ی جمعی
و عضویت گروهی میشـود .از همین رو جوامع انسـانی را سلسـلهای سـازوار از هویتهای متمایز
و زنجیـرهای از گروههـای متفـاوت 1تشـکیل میدهنـد .بـه ایـن صـورت کـه افـراد جوامـع بـر مبنـای
ویژگیهـا و معیارهـای عینـی و ذهنـی گـرد هـم آمـده و پیوندهایـی معنـادار بـا هـم دیگـر مییابنـد و
همین پیوندهاست که تطور و تکوین گروه های گوناگون را در بستر زمان و مکان موجب شده و به
موجودیت مستمر آنها میانجامد( .دشتی)20 ،1390 ،
ً
فراسـوی روابط و پیوندهای درو نگروهی که الزاما به هویتیابی مسـتقل مبتنی بر سـاختارهای
هنجـاری دگرگونـه گـروه هـا منجـر میشـوند ،تفاوت ،تزاحم و تضاد با دیگر گروه ها نیز به شناسـایی
و تمایـز بیشـتر گـروه کمـک میکنـد و از کـدر شـدن و ابهـام آلودگـی مرزهـا و محـدوده هویتـی گـروه
میکاهد.
در تحلیـل هویـت جمعـی میتـوان تقسـیمبندیهای متفاوتـی را مشـاهده کـرد کـه در نوشـته
حاضر سه سطح هویت قومی ،هویت ملی و هویت دینی ،برای هویت جمعی در نظر گرفته شده
ً
اسـت( .دوران )84 ،1383 ،یعنی جوامع معموال براسـاس هویت قومی یا ملی و یا دینی متشـکل
مـی شـوند و ممکـن اسـت براسـاس همیـن هویتهـا دارای حـق شـوند .بـه عنـوان مثال حـق تعیین
سرنوشـت سیاسـی متعلق به ملتهاسـت که براسـاس هویت ملی شـکل میگیرند .یا حق زبان و
میراث فرهنگی ناملموس متعلق به اقوام است .حق دین داری نیز به دینداران تعلق دارد .هویت
دینـی بـه عنـوان هویـت جمعـی متضمـن آن سـطح ازدیـنداری اسـت کـه بـا مـای جمعـی یـا همـان
اجتماع دینی یا امت مقارنت دارد.
قـرآن کریـم نیـز بـراى جامعـه شـخصیت و هویـت قائـل اسـت و افـراد را عضـو آن مىدانـد ،یعنـى
همانطـور کـه بـراى فـرد حیـات و مـوت قائل اسـت ،براى جامعـه حیات و موت و کأنـه روحى قائل
اسـت و هـر جامعـهای عمـر مشـخصی نیـز دارد .عالمـه طباطبایـى؟هر؟ مىگوینـد :علـت اینکـه
1. Chain of Differences.
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مورخین اسالمى قبل از هر مورخ دیگرى به این فکر افتادند که بحثهاى اجتماعى را مطرح کنند
و براى هر قومى از آن جهت که یک قوم است ،حساب مخصوصى باز کنند و براى هر قوم و ملتى
روحـى قائـل شـوند و افـرادى مثـل مسـعودى در هـزار سـال پیـش بلکـه پیشتـر و بعدهـا ابـن خلدون
[سخنانى در این باب بگویند ،تعالیم قرآن است ].اینها از همین قرآن الهام گرفتهاند .چون این
قـرآن اسـت کـه بـراى اولیـن بار در تاریخ بشـریت اینچنین براى اقوام ،مسـتقل از افراد ،شـخصیت
قائل شد (مطهری ،مجموعهآثار ،ج .)421 ،21برخی از آیاتی که نشان دهنده این هستند که قرآن
برای اقوام و جوامع و امم شخصیت قائل است عبارتند از:
َ
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نتیجـه اینکـه براسـاس ایـن آیـات ،هر قـوم همانند یک فرد دارای عملکرد خاص ،شـعور و یک
نوع احساس است که غیر از احساس فرد و مختصات احساسى یک فرد میباشد .بنابراین از نظر
قرآن قوم و ملت و جامعه دارای هویت و شخصیتی جدا از شخصیت اعضای تشکیل دهندهی
آن هست و هویت هرقومی نیز ازهویت اقوام دیگر متمایز است.

 .4هویت دینی
از نظـر روانشناسـی اجتماعـی ،انسـان هـا از تنـوع و گوناگونـی هویتهـا برخوردار بـوده و هویت
کلـی آنهـا از چندیـن سـطح و الیـه تشـکیل شـده اسـت .یعنـی هر فـرد میتوانـد به صـورت همزمان
 .1این است که خدا نعمتی که به قومی عطا کرد ،تغییر نمیدهد تا وقتی که آن قوم حال خود را تغییر دهند که خدا شنوا و داناست».
 .2خدا حال هیچ قومی را تغییر نخواهد داد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند».
 .3برای هر امتى مهلتی وجود دارد و آن وقتى که پایانش برسد ،یک ذره تخلف نمىکند؛ نه لحظهاى پیش مىافتد ،نه لحظهاى پس.
 .4هم چنین ما عمل هرقومی را در نظرشان زینت دادیم پس بازگشت آنها به سوی خداست و خدا آنان را به کردارشان آ گاه میگرداند».
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چندیـن هویـت را بپذیـرد (هویـت قومـی ،ملـی ،دینـی و .)...براسـاس ایـن نظریـه یکـی از الیههـای
ً
هویتـی انسـان دیـن اوسـت .توضیـح اینکـه انسـانها معمـوال در طیفـی از جوامـع گوناگـون 1زندگـی
ً
کـرده و از تنـوع و گوناگونـی هویتهـا 2برخـوردار هسـتند .معمـوال ایـن ویژگیهـا (گوناگونـی جوامـع و
تنـوع هویتهـا) بـدون اشـکال و دشـواری زیـادی ،همزمان حفظ شـدهاند .افراد توسـط خانوادهها،
روسـتاها ،شـهرها ،مناطـق و نواحـی ،سـن و گـروه های جنسـی ،طبقات ،گروه هـای مذهبی ،قومی
و ملـی و همچنیـن توسـط انسـانیت بـه عنـوان یـک کل ،مشـخص (وتعییـن هویـت) شـدهاند...
(اسمیت .)1377،85 ،برتون نیز تایید میکند که «هویت ممکن است در چندین سطح ممکن
باشد و هر فردی می تواند به صورت هم زمان و به شکلی عادی چندین هویت را بپذیرد» (برتون،
 .)23 ،1381براسـاس ایـن نظریـه میتـوان پنـج هویـت اجتماعـی (جمعـی) بـرای هر فـرد اجتماعی
قائـل شـد کـه عبارتنـد از :هویـت خانوادگـی ،هویـت قومـی ،هویـت ملـی ،هویـت فراملـی و دینـی
(امتی) و هویت جهانی .هریک از اجتماعات فوق مرکب از پندارها و ساخت های منبعث از آن
پندارهـا در بخشهـای اقتصـادی ،خویشـاوندی ،مذهبـی ،سیاسـی ،تفریحـی و آمـوزش و پرورشـی
میباشـند کـه بـه تناسـب موجـب شـکلگیری سـاختها و نهادهـای مربـوط در درون آن اجتمـاع
و هویـت مـی شـوند( .ابوالحسـنی .)36،1388 ،بـه قـول مانوئـل کاسـتلز؛ در جهانـی کـه اینگونـه
دسـتخوش تغییـرات مهارناشـدنی و حیرتانگیـز اسـت ،مـردم حـول محـور هویتهـای بنیادیـن از
قبیل هویتهای دینی ،قومی ،سرزمینی و ملی گرد هم می آیند ...در دوران تاریخیای که ساختار
زدایـی گسـترده سـازمانها ،مشـروعیتزدایی نهادهـا ،رنـگ باختن جنبشهـای اجتماعی بزرگ و
تجلیات فرهنگی گذرا ،ویژگی اصلی آن اسـت ،هویت (قومی ،دینی و ملی و )...به اصلیترین و
گاه تنها سرچشمه معنا تبدیل می شود( .کاستلز.)29 ،1380 ،
بنابرایـن دیـن یکـی از الیههـای هویتـی افـراد جامعه محسـوب می شـود که در اکثر موارد برسـایر
هویتها اشراف دارد.
برای تبیین بهتر مطلب به شکل زیر دقت شود.

3

1. Multiplicity of communities.
2. Variety of identifications.
 .3برای مطالعه بیشتر در این رابطه ر.ک.به  :ابوالحسنی ،سید رحیم ،تعیین و سنجش مؤلفه های هویت ایرانی ،پژوهشکده تحقیقات
استراتژیک ،1388 ،ص.36
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خانواده
قوم

ملت
امت

جامعه بنیامللل

دین ،دینداری و هویت دینی در نظریهها و پژوهشهای تجربی علوم اجتماعی همواره مورد
ی رسـد کـه ایـن یـک امرپذیرفتـه شـده و عمومـی در میـان دانشـمندان
توجـه بـوده اسـت .بـه نظـر مـ 
علوم اجتماعی اسـت که هویت دینی نقش پررنگی در زندگی مردم دارا اسـت .این دیدگاه ریشـه
درتفکـرات و نظریـه هـای جامعه شناسـان مختلف از جملـه دور کیم ،وبر ،زیمل ،یواخیم واخ و...
داشته و دارد)53 ,2006 ,Duane( .
ً
گل محمـدی ،هویـت دینـی را مجموعـهای نسـبتا پایـدار و ثابـت از ایسـتارها میدانـد کـه فـرد از
رابطـه خـود بـا دیـن در ذهـن دارد .هویـت دینـی افـراد از حیث رابطـه ای که با دین برقـرار می کنند و
اثری که دین بر شخصیت آنها میگذارد ،قابل بررسی است ).گل محمدی)23 ،1381 ،
هویـت دینـی بـه عنـوان هویـت جمعی متضمن آن سـطح از دینداری اسـت که بـا مای جمعی
یـا همـان اجتمـاع دینـی یـا امت مقارنـت دارد( .دوران )1383،84 ،در جای دیگـر هویت دینی) از
منظـر روان شـناختی) بـه رابطـه آدمـی بـا دین و مولفه هـای آن ،میزان تعلق وگرایـش های فرد برحول
ارزش هـا و موازیـن دینـی و چگونگـی تأثیـر آنهـا در زندگـی او در نظـر گرفتـه شـده کـه دارای ابعادی
همچـون رابطـه فـرد بـا خویشـتن ،رابطـه فـرد با خـدا ،رابطه فرد با جهان هسـتی و رابطه فـرد با جامعه
است( .باریکانی)61 ،1382 ،
معنایـی کـه در اینجـا از هویـت دینـی مدنظـر اسـت را مـی تـوان در قالب رویکرد کنـش متقابل
گرایـی سـاختی تشـریح کـرد .اگـر چنـان که در این رویکرد مطرح اسـت ،هویت را آن مشـخصاتی از
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شخص بدانیم که او آنها را به عنوان اشغال کننده یک موقعیت اجتماعی خاص ارائه می کند
و بسط میدهد ،آنگاه هویت دینی عبارت خواهد بود از مشخصاتی که فرد به عنوان یک دیندار
ارائه میدهد .در واقع موقعیت اجتماعی خاص که هویت فرد در رابطه با آن تعریف میشـود ،در
اینجا عبارت اسـت ازدین داری و هویت دینی از این نگاه هویتی که درصدد اسـت فرد را به یک
ً
ساخت اجتماعی به نام دین پیوند دهد .به زبان دیگر ،هویت دینی مجموعهای نسبتا ثابت و پا
یدار از ایستارهاست که فرد از رابطه خود با دین در ذهن دارد( .حاجیانی)438 ،1388 ،

 .5تعلق حق به گروههای دارای هویت جمعی
بـر خلاف نظـام سـنتی حقـوق بشـر کـه بـه تأسـی از مکتـب لیبرالیسـم فـرد محـور اسـت و حـق را
متعلـق بـه انسـان میدانـد ،ایـن مقالـه از نظریـه جدیـد حقـوق بشـر کـه حقـوق جمعی را به رسـمیت
شـناخته و گـروه هـا و جمعهـا را نیـز مشـمول و دارنـده حقـوق بشـر میدانـد ،پیـروی میکنـد .بـر
اسـاس نظریـه طرفـداران حقـوق همبسـتگی اوال :گـروه هـا نیز دارای هویت هسـتند و همانند افراد از
موجودیـت برخوردارنـد .ثانیـا :بـرای حمایـت از اراده یـا منافـع این گروه ها الزم اسـت به نهاد حقوق
ً
بشـر توسـل جسـته شـود .برای اینکه گروهی موجودیت داشـته باشد ،صرفا انسجام و یکپارچگی و
هویت متمایز الزم است .برای شناسایی وجود یا نبود یکپارچگی و هویت گروهی ،دو دسته معیار
وجود دارد که برخی جنبه عینی دارند و برخی جنبه ذهنی .داشتن اشتراکات زبانی یا قومیتی یا
مذهبی یا نژادی یا تاریخی یا جغرافیایی از مهمترین معیارهای عینی هستند اما معیارهای عینی
ً
به تنهایی کافی نیستند .معیار مهم این است که اعضای یک گروه احساس کنند که قویا به هم
پیوسـتهاند و خـود را عضـو گروهـی بداننـد کـه همبسـتگی درونی قوی بیـن آنها وجـود دارد .بنابراین
نقش معیار ذهنی مهمتر از معیارهای عینی است( .انصاری.)24 ،1390 ،
شـاید سـوال شـود کـه؛ چـه عاملی در گروههـا ،صالحیـت اخالقـی الزم ( )moral standingبرای
واجد حق شدن را به آنها میدهد؟
ً
در پاسخ به این پرسش دو گونه استدالل شده است :برخی عمدتا بر مبنای نظریه حق -اراده
به تشبیه ویژگیهای مقوم حق انسانها به ویژگیهای گروهها مبادرت کردهاند .به نظر اینان برای
اینکه گروهی جهت داشتن حق ،واجد اهلیت شناخته شود الزم نیست که از شخصیت حقوقی
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برخوردار باشـد بلکه کافی اسـت که اهلیت اقدام ارادی داشـته باشـد .چنین گروههایی میتوانند
اقدامهـای ارادی انجـام دهنـد بـه نحـوی کـه مسـئولیت آن اقـدام بـه گـروه قابل انتسـاب باشـد نه به
افـراد تشـکیل دهنـده آن .برخـی نیـز بـر مبنـای نظریه حق -منفعـت معتقدند که برای داشـتن حق،
فاعلیـت اخالقـی شـرط نیسـت .گروههایـی کـه بماهـو گـروه دنبـال منافعـی هسـتند میتواننـد برای
دفع و رفع تهدیدهایی که علیه آن منافع وجود دارد از نهاد حق استفاده کنند .میتوانند به منافع
خود لباس حق بپوشانند و از مزایای حق استفاده کنند( .پیشین)30 ،
الزم بـه توضیـح اسـت کـه اصطلاح حقـوق گروهـی و حقـوق جمعـی ،هم معنی بـوده و به جای
یکدیگـر اسـتعمال میشـوند .ایـن اصطالحـات در مقابـل حقـوق فـردی یـا حقـوق افـراد بـه کار بـرده
میشود.
در معنای عام ،منظور از حقوق گروهی ،حقوقی است که به یک گروه یا جمع یا به یک موضوع
گروهی یا جمعی تعلق میگیرد .اما در معنای خاص ،برای تسمیه حقوقی که به گروهها یا جمعها
تعلـق میگیـرد ،از اصطلاح «حقـوق گروههـا» ( )Rights of groupsاسـتفاده میشـود و بـرای تسـمیه
حقوقی که به موضوعات جمعی تعلق میگیرد از اصطالح «حقوق جمعی» استفاده میشود .این
دو فرض ذیال توضیح داده میشود.
 .1اطلاق حق�وق گروه�ی ب�ه حقوق�ی ک�ه به ی�ک گروه تعلق میگیـرد به دارنده حـق توجه و تمرکز
دارد .در ای�ن معن�ا بـرای فهمـ دقی�ق حق�وق جمع�ی میت�وان آنهـا را بـه دو دسـته فرعـی تقسـیم کرد.
حقـوق جمعـی ناقـص و حقـوق جمعی کامـل .منظور از حقوق جمعی ناقص ،حقوقی هسـتند که
ح�ق تمت�ع از آنه�ا ب�ه ف�رد تعل�ق دارد ول�ی استـیفاء و اج�رای آنها به گـروه و جمع .بـه عبارتی گروه و
جمع وسـیله و ماشـین اجرای حقوق اسـت .در واقع حقوق فردی هسـتند که به صورت گروهی یا
جمعـی قابـل اعمـال هسـتند .در مقابـل حقـوق جمعـی کامـل ،حقـوق گروهـی یـا جمعی بـه مفهوم
دقیق کلمه هسـتند .در این دسـته از حقوق ،هم حق تمتع و هم حق اجرا به جمع تعلق می گیرد
نه به اعضای آن گروه یا جمع.
 .2اطلاق حقـوق گروهـی بـه حقوقـی که در صدد حمایت از منافـع و خیرها و کاالهای جمعی
یا مشـارکتی هسـتند به موضوع حق توجه و تمرکز دارد .در این مقام بر مبنای نظریه حق -منفعت
و ب�دون آن ک�ه ادع�ای فاعلی�ت اخالقیـ ب�رای گروههـا در میـان باشـد گفتـه مـی شـود کـه حمایت از
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برخی منافع یا کاال یا خیرهای عمومی تنها با توسل به حقوقی میسر است که میتوان آنها را حقوق
جمعی نامید( .همان)
از بـاب نمونـه و از جملـه حقـوق جمعـی میتـوان بـه حـق مـردم در تعییـن سرنوشـت (the right
 )of people self determinationاشـاره نمـود .ایـن حـق از حقـوق ثبـت شـده درعرصـه بیـن الملـل
محسوب می شود ...همچنین حق صلح ( ،)the right to peaceحق توسعه و ...نیز از جمله این
حقوق هستند( .ساعد وکیل و عسکری)1383،53،

 .6حق بودن دینداری
یکـى از پایدارتریـن و قدیمىتریـن تجلیـات روح آدمـى و یکـى از اصیلتریـن ابعـاد وجـود آدمى،
حس نیایش و پرستش است .مطالعه آثار زندگى بشر نشان مىدهد هر زمان و هرجا که بشر وجود
داشـته اسـت ،نیایـش و پرسـتش هـم وجـود داشـته اسـت؛ چیـزى کـه هسـت شـکل کار و شـخص
معبود متفاوت شده است ...پیامبران پرستش را نیاوردند و ابتکار نکردند ،بلکه نوع پرستش را-
یعنى نوع آداب و اعمالى که باید پرستش به آن شکل صورت گیرد -به بشر آموختند و دیگر اینکه
پرستش غیر ذات یگانه (شرک) جلوگیرى به عمل آوردند( .مطهری1374 ،؛ )277
از
ِ
ً
به قول اریک فروم ،حس پرستش که احیانا از آن به «حس دینى» تعبیر مىشود ،در فطرت بشر
وجود دارد( .مطهری ،280 ،1374 ،به نقل از اریک فروم ،جهانی از خودبیگانه ،ص .)100
ویلیام جیمز بنا بر نقل اقبال مىگوید:
انگیزه نیایش نتیجه ضرور ى این امر است که در عین اینکه در قوىترین قسمت از
خودهاى اختیار ى و عملى هرکس خودى از نوع اجتماعى است ،با وجود این ،مصاحب
کامل خویش را تنها در جهان اندیشه (دروناندیشى) مىتواند پیدا کند ...اغلب مردم،
خواه به صورت پیوسته و خواه به صورت تصادفى در دل خویش به آن رجوع مىکنند.
حقیرترین فرد بر روى زمین ،با این توجه عالى ،خود را واقعى و باارزش احساس مىکند.
ویلیام جیمز درباره عمومى بودن این حس در همه افراد چنین مىگوید :احتمال دارد که
مردمان از لحاظ درجه تأثیرپذیرى از احساس یک ناظر درونى در وجودشان با یکدیگر
اختالف داشته باشند .براى بعضى از مردم بیش از بعضى دیگر این توجه ،اساسىترین
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محتمال دینىترند،
قسمت خودآ گاهى را تشکیل مىدهد .آنان که بیشتر چنین هستند
ً
ولى اطمینان دارم که حتى آن کسان هم که مىگویند بهکلى فاقد آنند ،خود را فریب
حقیقتا تا حدى دیندارند( .پیشین؛  ،278به نقل از اقبال الهوری،احیای
مىدهند و
ً

فکردینی در اسالم ،ص 144و )145

از نظر قرآن کریم پذیرش دین حق در ذات و فطرت انسان نهادینه شده و خدای متعال باطن
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ
الن َاس َع َل ْي َها َلا َت ْب ِد َ َ ْ َّ َ َ ّ
الد ُين
بشر را به آن متمایل ساخته استِ < ،فطرت الل ِه ال ِتي فطر
يل ِلخل ِق الل ِه ذ ِلك ِ
َْ
الق ِّي ُم> (روم )30 ،آدمی باید مالزم با فطرت الهی باشد ،فطرتی که خدا انسان را بر آن آفرید ،تغییری
و دگرگونیای برای آفرینش خدا نیست و این دین نیز پایدار است( .جوادی آملی)6 ،1385،
این مطلب از نظر تاریخی نیز به تایید رسیده است که از جمله عناصر ذاتی و سرشتی انسان،
صفـت دینگرایـی و دیـنداری اوسـت .تاریخ بلند حیات ،گواه آن اسـت کـه هرگز آدمی فاقد دین
نبوده اسـت .هر چند انسـان ممکن اسـت در تشـخیص مصداق دین و خدا خطا کرده باشـد .لذا
عنصـر اساسـی عمیقـی ماننـد فطـرت دیـن گرایـی در وجـود بشـر قـرار گرفتـه1و باید بپذیریـم که دین
برای وجود انسـان ضروری اسـت 2و به همین دلیل برای صیانت از فطرت انسـانی و خواسـته های
فطری او ،باید دین وی به عنوان موضوع حق تحت حمایت قانون قرار گیرد.
بنابـر دالیـل فـوق الذکـر ،حـق همـه انسـان ها آن اسـت که ّ
متدین باشـند و به دیـن حقیقی روی
بیاورند ،بلکه از نظر برخی بزرگان ،دینداری بعد از حق حیات از مهم ترین حقوق انسانی است.
زیرا زندگی بدون دینورزی ،حیات و زندگی جامد ،ایستا و راکد است که هیچ پویایی و حرکتی
بـه سـمت تکامـل در آن وجـود نـدارد و در مقابـل زندگـی کـه در آن دیـن ورزی وجـود داشـته باشـد به
اساسـیترین و ضرور یتریـن وجـه حیـات دسـت یافتـه اسـت شـاید یکـی از حکمتهـای وجـوب
جهاد در راه خدا ،جهاد با نفس ،استشهاد در راه اعتالی کلمة اهّلل و مبارزه با دشمنان برای حفظ
ّ
دیـن ،بـرای دسترسـی بـه همیـن حـق باشـد( .جـوادی آملـی )1385،6 ،لـذا هـر انسـانی حـق مسـلم
خـود مـی دانـد کـه بـه دیـن فطـری متدیـن گـردد و زمانی که ظلمـت از نور ،تاریکی از روشـنی و رشـد
 . 1ـ در این رابطه ر.ک .به  :رشاد ،علی اکبر (مصاحبه)www.aftab.ir ،

 . 2ـ در ایــن رابطــه ر.ک .بــه  :هــادوی تهرانــی ،نشســت حقــوق ادیــان و اقلیــت هــای دینــی ،مقاله حــق دینــداری و تدیــن،85/1/30 ،
www.cid.icro.ir
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از غی متمایز شـوند ،هیچ انسـان بالغ و عاقلی ،ظلمت و تاریکی و ّ
غی را بر نور و روشـنایی و رشـد
ترجیح نمی دهد .از این رو به دین حق مؤمن و به مکتب الهی ّ
متدین شـده و در وادی ایمن و در
محیط نورانی و روشـن وارد می شـود و بهعبارت دیگر :انسـان وقتی به رشـد عقلی رسـیده و عالم و
آ گاه گردد ،اختیار دین الهی را حق مسلم خود می داند و آن را انتخاب می کند و به آن می گرود.
(همان)
استدالل دیگر در این مورد استناد به اصل اختیار و آزادی تکوینی انسان است .با توجه به این
ً
کـه انسـان تکوینـا مختـار اسـت ،ایـن اختیـار بـه او آزادی انتخاب دیـن را میدهد و ایـن همان حق
دیـنداری اسـت .از طـرف دیگـر بـا توجـه بـه ایـن کـه دین امـری اختیاری اسـت ،تشـکیل حکومت
دینـی هـم امـری اختیـاری خواهـد بـود( .لـک زایـی .)124 ،1392 ،یعنـی مـردم حق دارنـد حکومت
دینی را اختیار کنند.
نکتـه دیگـر تاکیـد بـر حـق آزادی مذهـب و عقیـده در اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر()1948
و میثاقین(میثـاق بیـن المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی و میثـاق بیـن المللـی حقـوق اقتصـادی،
اجتماعی و فرهنگی  )1966 -اسـت .هرچند این حق بهطور ناقص و با درنظر گرفتن جنبه فردی
انسـان در ایـن اسـناد مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و به یکـی از ابعاد دینداری (حق -آزادی) تاکید شـده
اسـت امـا در اثبـات حـق دیـن داری قابـل اسـتفاده اسـت .مـواد  19و  20میثـاق بیـن المللـی حقـوق
مدنی و سیاسی در این راستا قابل بهره برداری میباشند.

1

بنابر مطالب فوق الذکر ،حق دین داری را باید جزو حقوق طبیعی و یا فطری 2انسان به حساب
آورد و این قواعد در حقوق بشر بین الملل به رسمیت شناخته شده است.
 .1بند  2ماده بیســتم نیز بیان کرده اســت  :هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا اعمال
زور باشــد به موجب قانون ممنوع اســت .از طرف دیگر یکی از مهم ترین اســناد موجود در باب حقوق دین داران ،قطعنامه  2اکتبر 2009
شــورای حقوق بشــر در مورد آزای عقیده و بیان اســت که در آن محدودیت های آزادی عقیده و بیان را در جهت حمایت از ادیان اعالم
نموده است.
 .2حقوق طبیعی یا فطری به قواعدی گفته می شــود که مقتضای فطرت و عقل و برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انســان اســت و
قانونگــذار بایــد کوشــش کنــد تا آنها را بیابــد و راهنمای خود قرار دهد( .کاتوزیــان )23 :1384 :برپایه نظر گروهــی از حکیمان که حتی از
فلسفه ال ک نیز به طور ضمنی برمی آید ،انسان تابع قوانین طبیعی است .قوانینی که با فطرت او سازگار است و ناچار باید از آن پیروی
کنــد .راه دسترســی بدیــن قوانین عقل اســت و تنهــا از این دریچه می تــوان به قاعده ضروری زندگــی پی برد(.کاتوزیــان.)389 :1383:
برهمیــن اســاس اعالمیــه جهانی حقوق بشــر نیز تحت تاثیر حقوق فطری تدوین شــده اســت و هنوز مکتب حقوق فطــری با تغییراتی در
زمینه ی مبنای حقوق بشر ،زنده و پویاست.
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 .7بررسی الزامات و پیامدهای حق دین داری در ساحت مردم ساالری دینی
بـا توجـه بـه اینکـه الزامـات و تاثیـرات ناشـی از حـق را در نظریـه مفاهیم بنیادیـن حقوقی هوفلد
بهتر میتوان درک نمود لذا بهطور مختصر این نظریه را تبیین میکنیم.
براسـاس نظریـه « مفاهیـم بنیادیـن حقوقـی »1هوفلد ،2حق در چهار بعد و مصداق قابل بررسـی
است:

3

 .1حق  -ادعا

4

 .2حق  -آزادی

5

 .3حق  -قدرت

6

 .4حق  -مصونیت

7

در توضیـح مختصـر ایـن نظریـه میتـوان گفـت؛ از دیـدگاه هوفلـد ،واژه حـق میتوانـد بیانگـر
چهارگونه رابطه حقوقی باشد.
* -حق -ادعا یا حق  -مطالبه که حق به معنای مضیق است و براساس آن شخص میتواند
موضـوع حـق را از طـرف مقابـل مطالبـه نماید .الزمۀ آن تکلیف و وظیفه دیگری برای دادن حق می
باشد .نقیض آن حق نداشتن شخص است( .مثل حق طلبکار در برابر مدیون).
* -حق  -آزادی و یا حق -امتیاز ،8حقی اسـت که براسـاس آن شـخص حق دارد از امتیازات
حـق خـود بهرهمنـد شـود و آزادی الزم را بـرای بهرهبـرداری از موضـوع حـق ،دارا میباشـد .الزمـه ایـن
حق ،حق نداشتن طرف دیگر است و نقیض آن هم وظیفه و تعهد شخص است .به عبارت دیگر
1. Hofeld`s Fundamental Legal Conceptions.
2 . Hofeld.

ً
 .3همچنان که قبال بیان شــد ،نظریه مفاهیم بنیادین حقوقی هوفلد و ابعاد حق مطرح شــده از ســوی ایشــان به زبان دیگر و با عنوان آثار
حق در کالم فقهاء نیز بیان شــده اســت که مع االســف تبدیل به نظریه نشدهاند .این مقاله به خاطر انسجام این نظریه و پرهیز از تشتت
و همچنین با انگیزه استناد به دلیل خصم در مباحثات حقوقی مرتبط با مفاهیم اسالمی به این نظریه استناد کرده است.

4. claim- Right.
5. Liberty-Privilege- Right.
6. power- Right.
7. Immunity- Right.
8. privilege- Right.
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وقتی شخصی حق -امتیاز دارد ،بدان معناست که شخص از امتیازات قانونی و معقول در مورد
ً
ً
حق خود برخوردار اسـت .در این ُبعد از حق ،شـخص اوال تعهدی و ثانیا دیگری چنین حقی را بر
آن شخص ندارد( .مثل حق آزادی بیان).
* -حـق -قـدرت نیـز الزمـهاش ،مسـؤولیت حقـوق دیگـری در برابـر آن اسـت و نقیـض آن هـم
ناتوانـی ذیحـق نسـبت بـه آن اسـت .بـه عبارت دیگر وقتـی فردی حق  -قدرت دارد به آن معناسـت
کـه او میتوانـد موضـوع آن حـق را اعمـال نمایـد و حق دیگری هم ممکن اسـت ،متأثر از اعمال حق
او باشد( .مثل حق وصیت نسبت به اموال).
* -حـق -مصونیـت عبـارت اسـت از مصونیـت داشـتن در برابـر قـدرت قانونـی دیگـران .یعنـی
ایـن کـه صاحـب حـق در معـرض قـدرت دیگـری نیسـت ( )1919:57,Hohfeldبـه عبـارت دیگـر
در ایـن نـوع از روابـط حـق ،ذیحـق در برابـر اعمـال دیگـران مـورد حمایت قـرار میگیـرد .در واقع الزمه
چنیـن حقـی ناتوانـی طـرف مقابـل اسـت و نقیـض چنیـن حقـی هـم مسـؤولیت آن شـخص خواهـد
ً
ً
بـود .بنابرایـن داشـتن ایـن حـق بـه آن معناسـت کـه اوال ذیحـق مسـؤولیت نـدارد و ثانیـا دیگـری
نمیتوانـد در برابـر اعمـال ایـن حـق متعـرض او گـردد( .راسـخ ،1381 ،ص  .)155-151بـه عنـوان
مثال در برخی از قوانین اساسـی کشـورها ،شـخص نسـبت به سلب حقهای اولیه اش و در مقابل
تمامی مقامات(حتی مقام قانونگذار) دارای مصونیت است و دیگران فاقد صالحیت میباشند.
(طالبی و حسینی نسب)181 ،1388 ،
هوفلد با یک نمونه این روابط متفاوت حقوقی را توضیح می دهد.
بـرای نمونـه فـرض کنیـد الـف وارث مطلـق یـک قطعه زمین اسـت« .نفـع قانونی» یـا «مالکیت»
مربوط به یک شیء عینی که آن را زمین مینامیم از یک مجموعهی پیچیده از حقها (یا ادعاها)،
امتیازها ،قدرتها و مصونیتها تشکیل شده است.
نخسـت؛ الـف دارای حقـوق و ادعاهـای گوناگونـی اسـت کـه دیگـران نباید وارد زمین او شـوند،
بـه زمیـن او صدمـه بزننـد و غیـره و آن افـراد دیگـر دارای دارای تکالیـف متلازم با حقهـا و ادعاهای
یادشده میباشند.
دوم؛ الـف دارای بـی نهایـت امتیـاز اسـت :امتیـاز ورود بـه زمیـن ،اسـتفاده از زمیـن و ...بدیـن
معنا که وی در چارچوب حدودی که از سوی قانون براساس سیاستهای اجتماعی ،اقتصادی
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تعیین شدهاند ،از امتیاز انجام هرنوع اقدامی در ارتباط با زمین برخوردار است و در مقابل و متالزم
با آن امتیازها« ،عدم  -ادعاها» از جانب اشخاص دیگر وجود دارند.
سـوم؛ الـف دارای قـدرت قانونـی انتقـال مالکیـت خـود بـه دیگـری اسـت ،یعنـی قدرت اسـقاط
مجموعـه پیچیـده روابـط حقوقـی از خـود و ایجـاد مجموعـه پیچیـده جدیـدی از همـان روابـط در
دیگری را دارد.
ً
چهـارم؛ الـف از مصونیتهـای قانونـی نامحـدودی برخـوردار اسـت ،اصطالح مصونیـت دقیقا
به همان معنای خاص عدم -مسـوولیت یا عدم درمعرض قرار داشـتن نسـبت به قدرت شـخص
دیگر به کار میرود .بنابراین الف دارای این مصونیت اسـت که هیچ شـخص معمولی نمی تواند
مالکیـت یـا مجموعـه روابـط حقوقـی او را بـه شـخص دیگری انتقال دهد ،مصونیـت از این که یک
شـخص معمولـی بتوانـد حـق الـف بـه اسـتفاده از زمین را از او سـاقط کند ،مصونیـت از اینکه یک
شخص معمولی بتواند حق الف بر شخص ب به عدم ورود به زمین را ساقط کند ...برای هریک
از مصونیتهای یادشده ،یک عدم صالحیت قانونی متالزم از جانب دیگر اشخاص به طور عام
وجود دارد)97-96 :1919 , Hohfeld( .
با درنظر گرفتن مطالب قبلی و همچنین براسـاس نظریه هوفلد ،داشـتن حق دینداری توسـط
مـردم آثـاری در جهـت مردمسـاالری دینـی دارد کـه بـه آنهـا اشـاره میشـود .همچنیـن بـرای قـوام
بخشـیدن بـه مطلـب ،شـواهدی از قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران (بـه عنوان نظـام الگو در
بحث مردم ساالری دینی) بیان خواهد شد:
 .1-1مطالبه حق حا کمیت و حکمرانی از طاغوت

بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه حـق دیـنداری از حقـوق فطـری مردم به شـمار مـیرود ،مـردم دین دار
حـق دارنـد کـه حاکمیـت بـر جامعـه دینـی را از طاغـوت و حاکمـان ناشایسـت و غاصـب مطالبـه
نماینـد .بـه عبارتـی مـردم دیـن دار میتواننـد بـا اعمـال حـق بـر حکومـت دینـی ،ریاسـت و زعامـت
(حکومـت) را از طاغـوت مطالبـه و مسـترد نماینـد .میتـوان در ایـن مورد انقالب اسلامی به رهبری
امام راحل؟هر؟ را مثال زد که در آن مردم دیندار حق اعمال دین داری در بعد سیاسی و تشکیل
حکومـت را خواسـتار شـده و حاکمیـت را از طاغـوت و حاکـم غاصـب مطالبـه و مسـترد نمودنـد.
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بخـش زیـادی از مقدمـه قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران مربـوط بـه قیـام ملـت بـه رهبـری
حضـرت امـام خمینـی؟هر؟ بـرای سـرنگونی طاغـوت و برپایـی حکومت اسلامی اختصـاص یافته
است که می تواند نشانهای از توجه قانونگذار اساسی به این حق ملت باشد.
 .2-1آزادی اجرای تعالیم ،آموزهها و احکام دینی(از جمله تشکیل حکومت دینی)

در بعد حق -آزادی از حق دینداری ،مردم دیندار در انجام مناسک دینی ،اجرای دستورات
الهی ،تحقق آموزههای معنوی و تشکیل حکومت دینی آزاد بوده و می توانند به تشکیل حکومت
مدنظـر دیـن مبـادرت نماینـد .بـه این صورت که براسـاس حـق دینداری ،مردم حـق پیدا میکنند
مقررات دینی خود را بهطور کامل اجرا نمایند و نظام های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی متناسب
با دین خود را انتخاب کنند و بر سرنوشـت اجتماعی خود مسـلط باشـند .چون دین مجموعه ای
از آموزه ها و نظام هاسـت و باید بهطور جامع به اجرا گذاشـته شـود (لک زایی .)124 ،1392 ،فلذا
اگـر مـردم دیـندار بـا اراده و اختیـار خـود تصمیـم بگیرنـد کـه سـبک خاصـی از نظـام سیاسـی را کـه
مدنظر دین و مذهب آنهاست ،انتخاب کنند ،این جزئی از حق دینداری آنهاست .به عنوان
مثـال در مذهـب شـیعه حاکـم مـورد نظـر دین بعد از معصوم؟ع؟ ،ولی فقیه جامع الشـرایط اسـت.1
بدیهی است که انتخاب روش یا حکومت مغایر با تعالیم دینی توسط مردم دیندار نقض غرض
بوده و عقال نقض غرض نمیکنند.
اصل اول قانون اساسی به این امر اشاره نموده و تشکیل حکومت اسالمی با رأی ملت را اعالم
نموده است.

2

 .1با توجه به تعالیم شــیعه ،یکی از مقررات و احکام دین مبین اســام ،تشــکیل حکومت دینی اســت که براســاس تعالیم شیعه باید در
زمان حضور معصوم؟ع؟ ،توسط خود معصوم؟ع؟ تشکیل و اداره شود و در زمان غیبت ،این امر به فقیه جامع الشرایط واگذار می شود.
مبانی اعتقاد شــیعه در این مورد بر دو روش عقلی و نقلی اســتوار اســت .یکی از اصول مهم عقلی ،اصل تنزل تدریجی اســت .براســاس
اصل عقلی تنزل تدریجی ،فرد حاکم بر مردم دین دار باید بهترین آن ها در این امر باشد تا آموزه های دین را با کمترین خطا اجرا نماید.
در روش نقلی نیز مستندات زیادی از قرآن و روایات وجود دارد که مجال طرح آن ها در این مقاله نیست.
 .2اصل اول  -حکومت ایران جمهوری اســامی اســت که ملت ایران،براســاس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ،در پی
انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت اهلل العظمی امام خمینی ،در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه
یک هزار و ســیصد و پنجاه و هشــت هجری شمســی برابر با اول و دوم جمادی االول ســال یک هزار و ســیصد و نود و نه هجری قمری با
اکثریت  %98/2کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
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 .3-1حق بهره گیری از سیستم نمایندگی در حکمرانی

براسـاس بعـد حـق -قـدرت از حـق دیـنداری ،مـردم دیـن دار ضمـن پیـدا کردن قـدرت اعمال
حکمرانـی ،قـدرت انتقـال و تفویـض برخـی از اختیـارات و حقـوق منبعـث از حـق دیـن داری در
بخـش سیاسـی را بـه نماینـدگان خـود پیدا میکنند .به عبارتی مردم اختیـار انتخاب نماینده برای
انجـام امـور حکومتـی را دارنـد .در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران نیز سیسـتم نمایندگی به
رسـمیت شـناخته شـده و مـردم حـق دارنـد رهبـری نظـام را بهطـور غیرمسـتقیم 1و رئیـس جمهـور،2
نمایندگان مجلس 3و شوراهای اسالمی شهر و روستا 4را بهصورت مستقیم انتخاب نمایند.
 .4-1حق نظارت بر دولت

همچنیـن مـردم قـدرت نظـارت بـر حاکمـان و کارگـزاران و امـر بـه معـروف ونهـی از منکـر آنهـا را
دارنـد بـه ایـن دلیـل کـه مردم به عنوان صاحب حق ،برای اعمال کامل حق دینداری ،باید امکان
نظارت بر کارگزاران حکومتی را برای جلوگیری از انحراف داشـته باشـند .قانون اساسـی جمهوری
اسالمی ایران ضمن این که اصول متعددی را برای ایجاد مکانیسم نظارت مردم بر عملکرد دولت
درنظر گرفته است ،در اصل هشتم اظهار میدارد :در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر به
معـروف و نهـی از منکـر وظیفـهای اسـت همگانی و متقابل برعهده مردم نسـبت به یکدیگر ،دولت
نسـبت بـه مـردم و مـردم نسـبت بـه دولـت .شـرایط و حـدود و کیفیـت آن را قانـون معیـن میکند« .و
المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»
 .1اصــل یکصــد و هفتــم  -پس از مرجــع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقالب جهانی اســام و بنیانگذار جمهوری اســامی ایران حضرت
آیت اهلل العظمی امام خمینی «قدس ســره الشــریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شــناخته و پذیرفته شــدند،
تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .
 .2اصل یکصد و چهاردهم  -رئیس جمهور برای مدت چهارسال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت
متوالی تنها برای یک دوره بالمانع است .
 .3اصل شــصت و دوم  -مجلس شــورای اســامی از نمایندگان ملت که به طور مســتقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می
گردد.
 .4اصل یکصدم  -برای پیشــبرد ســریع برنامه های اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،بهداشــتی ،فرهنگی ،آموزشــی و ســایر امور رفاهی از
طریق همکاری مردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روســتا،بخش ،شــهر ،شهرســتان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای
ده،بخش ،شهر ،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن رامردم همان محل انتخاب می کنند.
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 .5-1حق ترویج آموزه های دینی و تکلیف دولت نسبت به این امر

یکـی از لـوازم اعمـال حـق دیـنداری ،توسـعه و ترویـج آموزههـای دینـی بـا اسـتفاده از امکانـات
عمومی و با اهتمام دولت دینی است .بنابراین در مردم ساالری دینی ،دولت برآمده از مردم دین
دار موظف به توسـعه دین ،فرهنگ و آموزه های دینی اسـت و مانند دولت های الئیک نمیتواند
خـود را در ایـن مـورد غیرمسـئول بدانـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه اصل سـوم قانـون اساسـی ،ترویج
فضائل اخالقی و ایمانی و پرورش مردم را از وظایف دولت برشمرده است.

1

 .6-1حق عدم استفاده از حق تشکیل حکومت دینی

مردم قدرت عدم استفاده از حق دینداری و در راستای آن حق عدم تشکیل حکومت دینی
را دارنـد چـون پذیـرش دیـن امـری اختیـاری اسـت .پذیرش یا عـدم پذیرش حکومت دینـی نیز جزو
اختیارات آنهاسـت( .البته این اختیار در تکوین اسـت نه تشـریع .زیرا تشـریعی دانسـتن پذیرش
ً
دیـن ،معنایـش ایـن اسـت کـه؛ اگـر شـخصی از پذیـرش دیـن الهـی خـودداری کنـد ،شـرعا مرتکـب
گناهی نشـده اسـت در حالی که این سـخن باطل اسـت ).داشـتن اختیار تکوینی در عدم پذیرش
ً
دیـن بـه ایـن معناسـت کـه؛ هیـچ کـس شـرعا مجـاز نیسـت مـردم را بـه پذیـرش دین خاصـی مجبور
ً
کند .به همین سـیاق هیچ کس شـرعا مجاز نیسـت مردم دیندار را به پذیرش حکومت دینی که
جزئـی از دیـنداری اسـت مجبـور نمایـد .بنابراین نمـی توان حکومت دینی را بر مـردم تحمیل کرد.
چـون مـردم بایـد اراده اعمـال حـق خود را داشـته باشـند و طبق نظریه حق ،مـردم به عنوان صاحب
حـق میتواننـد از ایـن حـق خـود صـرف نظـر نماینـد .این حق در اصل پنجاه و ششـم قانون اساسـی
جمهـوری اسلامی ایـران بـه ایـن صورت مورد تاکید قرار گرفته اسـت« :حاکمیـت مطلق بر جهان و
 .1اصــل ســوم  -دولــت جمهوری اســامی ایران موظف اســت بــرای نیل به اهداف مذکــور در اصل دوم ،همه امکانات خــود را برای امور
زیر به کار برد :
 .1ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخالقــی براســاس ایمــان وتقــوا و مبــارزه بــا کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی .
 .2باالبردن سطح آ گاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
 .3آمــوزش و پــرورش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه ،در تمــام ســطوح و تســهیل و تعمیــم آمــوزش عالــی .
 .4تقو یــت روح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینــه هــای علمــی ،فنی ،فرهنگی و اســامی از طریق تاســیس مراکز تحقیق و تشــویق
محققان.
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انسـان از آن خداسـت و هم او ،انسـان را بر سرنوشـت اجتماعی خویش حاکم سـاخته اسـت .هیچ
کـس نمیتوانـد ایـن حـق الهـی را از انسـان سـلب کنـد یـا درخدمت منافع فـرد یا گروهـی خاص قرار
دهد»...
 .7-1مصونیت دین و مقدسات دینی مردم از تضعیف ،توهین و تعرض

با توجه به بعد حق-مصونیت از حق دین داری ،دین و مقدسات دینی مردم مصون از تعرض
اسـت و مـردم دیـندار بایـد بـرای جلوگیـری از تعـرض دیگـران به حـق دینداری شـان از قدرت الزم
برخـوردار باشـند .همچنیـن دولـت دینـی موظـف اسـت بـرای جلوگیـری از تعـرض دیگـران بـه دیـن
مـردم اقدامـات شایسـته را انجـام دهـد .همچنیـن موظـف اسـت زمینـه هـای فسـاد و تباهـی را در
جامعه از میان بردارد .بند اول اصل سوم قانون اساسی در همین راستا قابل ارزیابی است.

1

 .8نتیجه گیری
بـا بررسـی هایـی کـه در ایـن تحقیـق انجام شـد ،معلوم گردیـد که دین داری براسـاس ارتکازات
فطـری نـه تنهـا یـک حـق بـوده بلکـه حقـی اسـت کـه دارای جنبـه جمعـی نیـز محسـوب مـی شـود.
همچنیـن باتوجـه بـه ایـن کـه جامعـه دارای هویـت مسـتقل اسـت ،مـی توانـد دارای حـق و تکلیـف
شـود .از طـرف دیگـر هـر حقـی دارای ابعـاد و عناصـر مختلفی اسـت کـه آثار زیـادی را در متغیرهای
مرتبط با خود برجای می گذارد.
در مـورد آثـار حـق دیـن داری ،مـی تـوان به مـواردی از قبیـل؛ اعمال و اجرای احـکام و آموزههای
دینـی و تشـکیل حکومـت دینـی ،انتخـاب کارگـزاران حکومتـی ،نظـارت بـر آن هـا و ...اشـاره نمـود.
همچنین اختیار مردم دین دار در تعیین سرنوشـت سیاسـی جامعه دینی و در بعد حکمرانی می
تواند به عنوان مردم ساالری دینی نامیده شود ،پس تشکیل حکومت دینی از حقوق جامعه دینی
است و دینداران حق دارند در راستای اعمال حق دین داری ،حکومت دینی را (که از حاکمیت
مطلق خداوند بر جهان و انسـان نشـات می گیرد) تشـکیل و اداره نمایند .از نظر این تحقیق ،این
 .1اصل سوم  -دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ،همه امکانات خود را برای امور زیر
به کار برد -1 :ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ....
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حق منشاء مردم ساالری دینی است .به عبارتی تاسیس و اداره حکومت توسط مردم دیندار که
برای اعمال بخشی از حق دین داری خودشان و در جهت تحقق آموزه های دینی و اجرای فرامین
الهی صورت میگیرد ،همان مردم ساالری دینی می باشد.
مراد از مردم ساالری دینی آن است که مردم دین دار در تعیین سرنوشت سیاسی -اجتماعی
خویش صاحب اختیار باشـند و از آن جائی که مهم ترین اموری که در سرنوشـت اجتماعی مردم
ً
دخالت دارد ،مسئله دین داری و پایبندی به لوازم آن است قطعا پذیرش حق جامعه در امر دین
داری جزو بزرگترین نمودهای مردمساالری دینی تلقی می شود.
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