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: چكيده

و و دموكراسي در قالب دموكراسي ژرف  در اين مقاله تالش مي شود نسبت اسالم

بنابراين، اين نسبت در هفت مولفة مفهوم. بررسي شود) از ديدگاه شريعتي(دموكراسي متعهد

و فرد، ارتباط  دموكراسي، آگاهي از دنياي بيرون، رهيافت چندگانه به دموكراسي، تعامل اجتماع

و كثرت گرايي سنجيده شده است مولفه هايي فراتر از ليبرال دموكراسي  كالمي، خود موقعيت مند

و هم در انتقاد به آن هستند چون دموكراسي متعهد از آراء علي شريعتي برگرفته. رايج در غرب

هاشده، در دموكراسي متعهد به  مي.ي وي استناد كرده ايمديدگاه شود در نهايت، نتيجه گرفته

هاكه در اين قالب،  .ي اسالمي شريعتي عمدتاً دموكرتيك استديدگاه

::واژگان كليديواژگان كليدي

و اسالم  دموكراسي ژرف، دموكراسي متعهد، شريعتي، فضيلت اجتماعي، حق فردي

 Email: aalem@ut.ac.ir 66494990: فاكس: نويسنده مسئول*
.سنده در اين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر شده از اين نوي
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 مقدمه
و از زواياي گونه كه بوسيله افراد مختلف و دموكراسي مقوله اي است گون نسبت اسالم

گ و پيشفهم، اغلب توأم با پيشهابررسياما اين. رفته استمورد بررسي قرار هايي پنداشتها

و كه نتيجة نهايي آن اعالم تطابق اسالم با دموكراسي يا دموكراسي با اسالم بوده/صورت گرفته

تا. است به دموكراسي نگريسته اند، تالش داشته اند به گونه اي كه افرادي كه از منظر دين

ا كه از منظر فلسفة مبتني بر عقالنيت دموكرسي را با و بر عكس، افرادي سالم منطبق سازند

در. غربي به اسالم نظر داشته اند در تالش هستند تا اسالم را با دموكراسي سازگار نشان دهند

و مي شود با استناد به برداشتي نوين از دموكراسي، تحليلي از نسبت اسالم اين مقاله تالش

يكدموكراسي ارائه شو كه از آن بر. ها در امان باشدسونگريد بر همين اساس، در اين نوشتار

نه با)Deep Democracy( دموكراسي ژرف و نه با ليبرال دموكراسي كه استناد خواهيم كرد

به مولفه هاي مثبت آنها  دموكراسي مد نظر اجتماع گرايان انطباق دارد؛ بلكه با انتقاد از آنها

و آنه و همانند گونهبه.ا را تقويت كرده استاستناد كرده اي كه همانند ليبراليسم بر حقوق افراد

و اولويت  . بخشدنمي اجتماع گرايي بر فضيلت جامعه تاكيد دارد؛ اما بر هيچ يك از آنها تقدم

 اين نوع از دموكراسي داراي متغيرهايي است كه فراتر از مكاتب مختلف فكري، چتري را

كه مي و ايرادهاي آنها تبريهاي مثبت آنها، از ضعفضمن تقويت جنبهگستراند . جويدمي ها

مياز اين هاي دموكراتيك اسالم را نيز توان آموزهرو، در قالب اين نوع برداشت از دموكراسي

به قرائت عليي مختلف وجود دارد؛هابرداشتاما از آنجا كه از اسالم نيز. ارزيابي كرد

ا در. ستناد خواهيم كرد كه تحت عنوان دموكراسي متعهد در آثارش نمود داردشريعتي از اسالم

و دموكراسي متعهد ادامه با بررسي مفهوم دموكراسي ژرف، متغيرهاي آن را استخراج خواهيم

شريعتي را در قالب اين متغيرها تحليل خواهيم كرد تا از اين طريق نسبت آنها را نيز سنجيده 

.باشيم

 ژرف دموكراسي.1
كه از مباني فكري انديشمندان مختلف دموكراسي ژرف مفهومي است در حال رشد

شود؛ انديشمنداني چون جان ديويي، كرنل وست، يورگن هابرماس، امرسون، سيراب مي

با ....ويتمن به صورت جدي وارد مباحث كرد جوديث گرين، اما نخستين كسي كه اين واژه را

با.)Green,1999(دكتابي با همين عنوان بو چه تعابير مختلف از اين مفهوم ارائه شده است اگر

از جمله با تاكيد ليبراليستي بر فردگرايي مخالف. اين حال، اشتراكاتي در مباني آن وجود دارد

مي كند(Barber,2003:24)بوده  .و از كم رنگ شدن مشاركت افراد در اين نظام سياسي انتقاد

زن«چرا كه و و عمل مشترك در مردان به طور مستقيم از طريق مشورت، تصميم گيري كه اني



و دموكراسي در ايران معاصر  137 نسبت اسالم

ميييهاسياست كند، مسئول نيستند، در واقع اصالً آزادكه زندگي مشترك آنها را تعيين

و سرنوشت جامعه خود گسيخته اند.(Ibid,14)»نيستند اما. مردم در ليبرال دموكراسي از فرايند

ميچون در دموكراسي ژرف حاكم شود، پس مردم يت مردم بر مردم در معناي واقعي آن لحاظ

طور واقعي در زندگي صرفاً انتخاب كنندگاني منفك از فرايند سياسي جامعه نيستند؛ بلكه به

و اجتماعي وارد مي در. شوندسياسي در دموكراسي ژرف، شهروندان با بقيه شركت كننده

ي و اين مشورت متوجه افتن راه حل معضالت اجتماع است نه مباحثه مشورت مي كند

و انتخاب نمايندگان بدين ترتيب، در اين نوع. ترجيحات فردي ظاهر شونده در رأي دادن

به عنوان اعضاي تأثير گذار در فرايندهاي اجتماعي احساس مسئوليت مي . كننددموكراسي افراد

فراين همان تمرين عضويت فرد در يك كل بزرگ و تر، پذيرش مسئوليت د در قبال كل

كه: آرزوي عمل در قبال بهره مندي همگان البته، . (Wilson, 2004: 14)» من مراقبم«تحقق اين

كه اين گونه توجه به كل مرادف با توجه فضيلت مندانه اجتماع . گرايانه نيستبايد توجه داشت

و فضيلت مورد تأكيد اجتماع رچرا كه دموكراسي ژرف نمي خواهد نظم به جاي تقدم گرايان ا

و بازسازي را در فضاي. حق فردي ليبراليسم بنشاند اين نوع از دموكراسي هر دو نقش انتقادي

و اجتماعي امروزين را ايفا مي كند؛ به صورت انتقادي با ليبراليسم، اجتماع گرايي، پست فكري

ا و كثرت گرايي فرهنگي درگير شده، از هر كدام درس گرفته؛ ما با اين حال، مدرنيسم، فمنيسم

كه ممكن است از طريق كژفهمي روش وهر مانع فكري را ي آرماني بوجودها نگرششناختي

به چالش مي و. كشدآيند به تقويت نهادهاي مدني  Extra( هاي فراسياسيشبكه همچنين

Political(به بازسازي اجتماعي مي پردازد تا از طريق اثرگذارتر كردن صداي عمومي مردم

. (Green, 1999, 54)اً دموكراتيك ياري رساندعميق

يي را براي دموكراسي ژرف بر مي شمارند كه كريستوفرهاويژگيهر يك از نويسندگان،

بندي كرده است كه ضمن شموليت مكاتب متعدد از آنها نيز كيگان آنها را در هفت متغير دسته

ازيم تا بتوانيم دموكراسي متعهد شريعتي در ادامه به بررسي اين متغيرها مي پرد. شودمتمايز مي

.را در قالب همين متغيرها مورد بررسي قرار دهيم

نخستين متغير برداشت فلسفي از دموكراسي كه مطابق: برداشت فلسفي از دموكراسي.1-1

با آن، دموكراسي ديگر صرف نظام سياسي تلقي نمي شود؛ بلكه همچون شكل يا روش زندگي 

مي  مي سازددر نظر گرفته و استقالل فردي را فراهم و بستر رشد كه زمينه بنابراين،. شود

بلكه دموكراسي شرط تحقق خودمختاري خودمختاري فرد شرط دموكراسي تلقي نمي شود؛«

به.(Keegan,2005:26)» است از اين منظر، دموكراسي فرايند ارگانيك خودفهمي است كه خود

و هدف نگريسته مي شود  نكته حائز اهميت در اين نوع دموكراسي، نگاه. نه ابزارعنوان غايت

به همة ابعاد زندگي بدون اولويت قائل شدن يا ناديده گرفتن هيچ يك از ابعاد آن است . توأم
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ي نظام سياسي صرف بودههاواقعيتاين نوع نگرش مستلزم برداشتي آرماني است كه فراتر از

هاو مشتمل بر ه.ي اخالقي استآرمان كه جان ديويي معتقد استبر براي«: مين مبناست

و براي بدست آوردن  و بيروني است رهايي از اين عادت فكري كه دموكراسي چيزي نهادي

كه آن همچون يك شيوه زندگي است بايد اين امر محقق شود كه  اين عادت رفتاري

كه آن واقعيتي از واقعيت اخدموكراسي آرماني اخالقي است تا بدانجا  القي هاي

چنين طرز تلقي اي از دموكراسي در نقطه مقابل ليبرال دموكراسي قرار .  (Ibid,27)»باشدمي

و در نتيجه در مفهوم دموكراسي  دارد؛ جايي كه تغييرات اساسي در برداشت انسان امروزي

كه توجه به دموكراسي به(Clark and Tilman, 1988) روي داده است  عنوان نوعي؛ به گونه اي

و قدرت بخشي حكومت، ضرورت يافته است نه مكانيسم صرف انتخاب . از نظام جامعه پويا،

و بيرون از شرايط: آگاهي از شرايط بيرون.2-1 نه تئوري پردازي در خأل و نه تفكر

از اين. اين مولفه نشان از رگه هاي عمل گرايانه اين نگرش دارد. گيرداجتماعي صورت نمي

و به عبارت ديوييم به سمت ايده آل به عبارت» آرماني كردن« نظر، دموكراسي روش انتقال و

كه بايد باشد؛ از طريق وحدت بخشي« بهتر، كه هست با آنچه آرماني كردن چيستي آن چيزي

و خير مي دهد كه بين فضيلت اجتماع . (Keegan, 2005, 28) است»به واقعيت اين متغير نشان

ح و .ق فردي ليبراليسم ارتباط منطقي وجود داشته باشدگرايي

به دموكراسي.3-1 تا پايان جنگ دوم جهاني دموكراسي مفهومي منفي: رهيافتي چندگانه

كه«در حقيقت،. بود در] در دوران مدرن[اين جامعه ليبرال بود و به دموكراسي دست يافت

با ليبراليزه شدن دموكراسي،.)291: 1382ن، مك فرسو(»اين روند تحول، دموكراسي ليبراليزه گرديد

و اعالم شد كه دموكراسيهانگرشها ساير مدت و محكوم شده  نسبت به دموكراسي ناديده

مي گيرد در مقابله با اين نگرش بود كه مك فرسون با تمايز. صرفاً از درون نظام ليبرال نشأت

سه چهره ليبرالي، و جهان سومي صحبت قائل شدن بين سه نوع دموكراسي از  كمونيستي

كه از دموكراسي داريم تصوري فراتر از بحث نظام. كندمي . هاي سياسي استامروزه، تصوري

و اعتقادي متناسب با و فلسفه زندگي است، لذا هر مكتب فكري اگر دموكراسي شيوه

و شيوه زندگي مجزا هستند كه در چارچوب آن عناصهابرداشت ري خود داراي فلسفه

مي شود و تبيين . دموكراسي تعريف

و فرد.4-1 نه تنها با هم همزيستي: تعامل اجتماع و اجتماع از منظر دموكراسي ژرف، فرد

به صورت ديالكتيكي به هم تابيده شده نه بر خالف . (Ibid, 57) انددارند، بلكه اين متغير

نه بر  و مي گذارد و حقوق فردي خالف اجتماع گرايي، فضيلت ليبراليسم، تأكيد را بر فرد

مي شمارد به. اجتماع را مقدم و اهميت اجتماع بها داده مي شود در اين نگرش، اگر به نقش

و زبان عامل پيوند افراد. معناي نفي فرد نيست تأكيد بر اهميت اجتماع نشانه اهميت زبان است
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ب«به بيان گادامر،. است اي زبان واسطه«و» اندانيهمه انواع اجتماع بشري، نوعي از اجتماع

و استدالل واقعي بين دو نفر روي مي  Gadamer:2003,443 and)»دهداست كه از طريق آن فهم

مي شود. (386 و گوي افراد اجتماع فراهم كه امكان گفت .به خاطر وجود عامل زباني است

به تقدم حق فردي، عقل انساني را اگر ليبراليست مس«ها با اعتقاد و يكسره و آزاد تقل

كهمي» مختار و در واقع مخلوق اوست«دانند و قاعده دارد اما قانون او ناشي از خود او » قانون

و خير اجتماعي، حقوق فردي را به)355، 1375: فروغي( و اگر اجتماع گرايان با اتكا به فضيلت

و فرد مورد نظر ليبرال را چالش مي ، 1386: جيكوبز(نددانمي» عاري از هويت اجتماعي«كشند

يك جامعه خوب مستلزم تعادل دقيق بين«؛ طرفداران دموكراسي ژرف بر اين باورند كه)194

به هر يك از آنهاست به جاي توجه بيشتر و خودمختاري  از اين منظر،.(Etzioni:1996, 4)» نظم

و فضيلت ضرورت دارد و هم نظم .هم خودمختاري

چر: ارتباط كالمي.5-1 كه و گفتاين و اهميتوگا در دموكراسي ژرف، مشاركت، مشاوره

ميمي و اجتماع را پر كه برقراري ارتباط كالمي شكاف تاريخي فرد وقتي. كنديابد، اين است

ميكنيم، يعني ظرفيت پيشما از زبان استفاده مي كه بيني رفتار ديگران را پذيريم تا جايي

مي نشانيم به جاي ديگران تنها بيانگر اين» انعكاس خود را در ديگران ديدن«ماا. خودمان را

توانيم در ديگران هويت پيدا كنيم، بلكه مي توانيم از ديدگاه ديگران امور را نيست كه مي

مي كند» ادغام افق« اين همان. بررسي كنيم كه نقش اصلي را در هرمنوتيك گادامر ايفا  هاست

(Keegan, 2005, 29) .در مي يابدبدين ترتيب فرد . انطباق با اجتماع به تعاملي سازنده دست

كه در آن به حوزة عمومي است نه به عنوان«الزمة چنيني نگرشي، اعتقاد مشاركت صرفاً

به عنوان فعاليتي نگريسته مي ميفعاليتي در حوزه سياسي، بلكه كه هاي تواند در حوزهشود

و فرهنگي نيز محقق شود .)Benhabib: 1992,7(»اجتماعي

:با اين حال، دو مشكل اساسي در خصوص ارتباط كالمي وجود دارد كه بايد حل شود

چه كساني از حق چنين.1  دامنه مباحث عمومي اجتماعي تا كجا گسترده است؛ يعني

و مضمون.2اي برخوردار يا برحذرند؟ مباحثه چه نوع ارتباط كالمي قابل قبول است، محتوا

چه چيزها به اين مشكالت مباحثه يي است؟ هر مكتب فكري بايد براي تعميق دموكراسي خود

.جواب مناسب ارائه دهد

در: خود موقعيت مند.6-1 كه در اين مولفه، به فرد به عنوان عضوي ارگانيك از اجتماعي

مي شودآن رشد مي مي رسد، نگريسته و به خودفهمي از«بر خالف خود. يابد گسيخته

كه ديدگاهي ناكجاآباد)Unencumbered(»اجتماع )View No Where(و قانون گرايانه ليبراليسم

مي مند، خود محاط در اجتماعي است كه از آن قابل انفكاك كند، خود موقعيتاتخاذ

و قابليت اطمينان دنياي بشري، نخست«به بيان هانا آرنت، .  (Keegan, 2005, 35)نيست واقعيت
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كه پايدارتر از فعاليتبر اين واقعيت مبتني اس كه ما محصور در چيزهايي هستيم هاييت

خود فردي شده ليبراليسم فقط در جايي . (Arendt:1959,83)»اندههستند كه آنها را بوجود آورد

و بدون مسلط است كه پيوندهاي اجتماعي از بين رفته و سرگردان و افراد خود را منزوي اند

مو. نندكهدف تصور مي و قعيتاما خود مند خودي است كه در دل يك اجتماع قرار دارد

و فهم مشترك خود كه زندگي اجتماعي را شكل مي مي شودبوسيلة تعلقات از. دهد، تعريف

و وظايف ويژه را كه مان را مي سازند از خصوصيات اخالقي«اين منظر، ما برخي حقوق

مي كنيم اخذ مي و همزماجتماعي كه در آن زندگي و نمائيم ان به صورت اضطراري در اهداف

مي شويم و استوكر(»مقاصد جامعه خود درگير .)1384،59: مارش

افراد] چون[موقعيت، هويت فرد را تحت سلطه ندارد،«با اين حال، بايد توجه داشت كه

. كارگزارند در]هايمان[ما در موقعيت... و و شرايط ساختاري ، در ارتباط با معاني، اعمال

كه در آنجا پرت شده اند، كنش انجام مي دهيمتعامل به . (Young: 2000,101)» با آنهايي افراد

به  يكي از آنهاست، بر خالف ديدگاه جان راولز و گو كه گفت هنگام وارد شدن در اين كنشها،

و آينده خود ندارد، وارد نمي شوند؛ از  كه هيچ اطالعي از موقعيت، منافع مانند وضع نخستيني

به گونه اي توصيف كنند كه اساساً بر خالف هويت هر خواسته نميآنها  كه خودشان را شود

هم. روزشان است و خودفهمي هر فرد در ارتباط با و هويت اينجا پردة جهل معنايي ندارد

به عبارت چارلز تيلور، هويت هر فرد صرفاً. هاي آگاه از شرايط بيروني شكل مي گيردصحبت

يابد موجوديت مي)Webs of Interlocation(»اي هم صحبتيهشبكه«در چارچوب

(Taylor:1996,36)وو اين شبكه ي مختلفهافرهنگهاي هم صحبتي با توجه به جوامع

و هامتفاوت بوده مي كندهويت .يي متفاوت را توليد

كه دموكراسي ژرف،: كثرت گرايي.7-1 ازهابرداشتمنكر«نبايد تصور كرد ي متكثر

به ارتباطي واقعي زندگ ي خوب است؛ بر عكس دموكراسي واقعي بواسطة ايده اجتماعي خود،

و هويت اقرار داردهاويژگيبين و خودفهمي  وجود . (Keegan, 2005, 37)»ي فرهنگي

ي گوناگونهاگروههاي متفاوت در قالب يي با عاليق مختلف بيانگر وجود ديدگاههاانسان

و نكته حائز اهميت. است كه افراد هااين است ي مختلف، با اذعانهامنديبا موقعيت«گروه

و بايد در تالش براي حل مسائل جمعي با هم كار كنند، فرهنگ به اين كه آنها با هم اند

و حفظ اين فرهنگ در برگيرنده ميل . (Young, 2000, 112)»كننددموكراتيكي را خلق مي خلق

د و مشاركت براي ايجاد به به حضور كه بدنبال دستيابي و پيشنهادها به گونه اي است عاوي

و تالش در متقاعد كردن آنها در  و موقعيت متمايز فهم از طريق ديگراني با عاليق، تجارب

به دعاوي ديگران است. ارائه دعاوي منصفانه است كه. اين امر نيازمند گشودگي اما از آنجا

و خير خاص اس و فضايل امكان دارد با يكديگر«ت، اين دعاوي ديگران داراي فضايل خيرها
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ييهاويژگيچنين . (Tailor:1998,502)»كننددر منازعه باشند اما، هيچ وقت يكدگر را باطل نمي

از. نمود جامعه مدني است و تعدد آن نشانهاهويتقلمرو مدني مكاني براي تعدادي ست

ت كه شانتال موفه در دفاع از دموكراسي در همين راستاس. بارز دموراتيك بودن آن جامعه است

و به دليل وجود كثرت گروهي كه و توسعه كاربردي آن در روابط جديد اجتماعي اعتقاد دارد

و منافع جديد در افق در نتيجه كثرت منافع بايد شرايطي فراهم شود تا همة گروه ها

هاآنچه الزم داريم غلبه«پس،. دموكراسي در هم ادغام شوند كه ارزش ي دموكراتيك است

و نهادينه كردن آن در روابط مختلف اجتماعي اين نيز مستلزم تكثر نحوة اعمال دموكراتيك

كه تعداد زيادي از موضوع  به گونه اي  بتوانند از طريق)Subject-Position(ها موقعيت–است؛

و وي اين طرح را طرح دموكراس. (Mouffe:1989)»چارچوب دموكراتيك شكل يابند ي راديكال

و استخراج هدف غايي سياسي در پلورال مي و منازعه كه نيازمند وجود كثرت، تعدد نامد

.داندجامعه مي

اين متغيرهاي هفت گانه به نوعي عصاره مكاتب مختلف فكري در خصوص دموكراسي را

و از مولفه هاي مثبت آنها بهره برده است ا. لحاظ كرده ز منظر از اين رو، بررسي دموكراسي

ساير مكاتب در قالب اين متغيرها به معناي تالش در انطباق دادن يك مكتب با مكتب ديگر

در. نيست؛ بلكه سنجش ميزان دموكراتيك بودن آنها در بطن همان مكتب فكري است بنابراين،

و سپس، آن را در  ادامه ابتدا به توصيف دموكراسي متعهد از منظر دكتر علي شريعتي پرداخته

.لب اين متغيرها تحليل خواهيم كردقا

 دموكراسي متعهد.2
كه ضمن داشتن دكتر علي شريعتي توصيفي از دموكراسي مورد نظر خود ارائه مي دهد

وي با بيان اينكه.ي اساسي داردهاتفاوتآن– ليبرالي–مضامين اسالمي، با برداشت غربي 

كه بيانگرهاويژگي؛)274، 1350شريعتي،(»دورة دموكراسي است«دورة غيبت  مي شمارد يي را بر

و اثر پذيري وي از ماركسيسم است شريعتي ابتدا. ديدگاه ايدئولوژيك وي در خصوص اسالم

هايي هستند كه دسته اول دموكراسي: هاي موجود را به دو دسته زير تقسيم مي كنددموكراسي

كه  و غيرمتعهد هستند مي«آزاد و تعهدي جز آنچه كه مردم تنها با رأي مردم روي كار  آيند

و خصوصيات] متناسب[ و اجتماع خود[با سنن بي تا الف، شريعتي،(»خواهند نداردمي] زندگي

كه.)199 حكومت گروهي« اما، دموكراسي نوع دوم، دموكراسي متعهد يا هدايت شده است

كه افراد را، بينش افراد را و فرهنگ مردم را، است كه بر اساس يك برنامه انقالبي مترقي ، زبان

و به بهترين و شكل جامعه را مي خواهد دگرگون كند و سطح زندگي مردم روابط اجتماعي

يك. شكلش براند  براي اين كار، يك ايدئولوژي دارد، يك مكتب فكري مشخص دارد،
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و سليقه شان متوجه برنامه و هدفش اين است كه يكايك اين مردم رأيشان او ريزي دقيق دارد

.)همان(»شود

در اين نوع دموكراسي خود. دموكراسي مورد نظر شريعتي داراي شرايطي خاص است

و بر اساس آن حق را تشخيص دهند؛ حدود اسالمي  مردم بايد آموزه هاي اسالم را ياد بگيرند

و وحدت اسالمي در  را اجرا كنند؛ جامعه اسالمي را تشكيل دهند؛ از اسالم، مسلمين، اقتدار

و از ميان خود گروهي بر و ديگر دشمنان دفاع كنند، جهاد كنند، اجتهاد كنند و نصاري ابر يهود

و  و حل مسائل جامعه و استنباط قوانين اسالمي را براي تخصص در شناخت علمي اسالم

به  و سرنوشت مردم را و مسئوليت و فكري و رهبري اجتماعي رويدادهاي زمان وادار كنند

و پاكدست آنها بسپارند ترين شخصيت تا آنها بهترين، اليق ترين، آگاه ترين، دانشمندترين

بر ساس اين،.)273، 1350شريعتي،(برگزينند» جاي امام« موجود را براي رهبري تشخيص دهند؛ به

نه تنها مردم فارغ از  ي سنگين اجتماعي نيستند؛هامسئوليتاز نظر شريعتي، در دورة غيبت

و هم مسئوليت سنگين خدايي رابر عهده بلكه برعكس، هم باي د به تمرين دموكراسي بپردازند

كه داراي. بگيرند و مسئوليت اجتماعي امت اسالمي، افرادي را بدين معني كه در امر رهبري

به جانشيني امام برگزينند و تقوا هستند را كه رهبر بر اساس. شاخصه علم بدين گونه است

و  مياصل تحقيق، تشخيص، انتخاب و قدرت حاكميت از متن امت اجماع مردم برگزيده شود

.گيردسرچشمه مي

بههاويژگيتوجه به برخي ي خاص امامِ منتخب مردم در دموكراسي متعهد، شريعتي را

وآلها، ايدهايده«سمتي سوق داده است كه در آن فرد انتخاب شده مسئول اين نيست كه ها

كه مردم را بر نيازهاي مردمي را كه او را انتخ اب كرده اند، برآورده كند؛ بلكه مسئول است

و آنها را بر  و هدايت كنندة آن مكتب است هدايت كرده كه امام، رهبر و مكتبي اساس قانون

و پرورش دهد و نقش.)268، 1375شريعتي،(»اساس آن مكتب تغيير چنين برداشتي از جايگاه

آ كه در مي آورد و ارزيابي عملكرد نايب امام، شرايطي را پيش ن هيچ سازوكاري براي نظارت

به ديكتاتوري را در بطن خود. عام باقي نمي ماند و اين، امكان تبديل اين نوع دموكراسي

مي دارد . با اين حال، شريعتي از دموكراسي حاكم در جوامع غربي دفاع نمي كند. مستعد نگه

كه بر اين باور است كه اين گونه دموكراسي مي توانند مانعي بر سر راه چرا ها در بهترين شكل

و تغيير باشند اين در حالي است كه دموكراسي متعهد به منظور ايجاد تغيير در جهان. توسعه

مي  كه شريعتي معتقد است كه و صرفاً از اين طريق است سوم، بويژه ايران، طراحي شده است

به  نه تنها در يكي از ابعاد«گونه جوامع، امام در اين. تبديل شويم» بزرگ ترين تمدن« توانيم

و يا حتي در يك زمان محدود انسان و اقتصادي، روابط اجتماعي، ميسياسي كند، ها را رهبري

مي دهد ).1356،77شريعتي،(»بلكه انسان را در همة ابعاد گوناگون انساني خودش نمونه
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ا كه ز نوعي برداشت چپ گرايانه از دموكراسي متعهد با اين اوصاف، دموكراسي اي است

ازهاويژگيولي با همة. استنتاج شده است– شيعي–دين اسالم كه دارد عناصري يي

و دموكراسي را در خود نهفته دارد كه با متغيرهاي مستخرج از دموكراسي ژرف قابليت بحث

مي كند د. بررسي پيدا به بررسي آن متغيرها در خصوص موكراسي به همين خاطر، در ادامه

مي پردازيم .متعهد

ژرف.3 و دموكراسي  نسبت دموكراسي متعهد
به آموزه و نتيجة اسالم چپ در نگرش هاي دموكراتيك دين دموكراسي متعهد حاصل

كه در انديشه هاي سياسي علي  اسالم از منظر جريان فكري چپ گرايانه در ايران معاصر است

ش. شريعتي نمود يافته است كه بتواند انديشه سياسي ريعتي از چنان گستره اي برخوردار است

و ارزيابي باشد به همين دليل در ادامه. در خصوص متغيرهاي هفتگانه فوق الذكر ياراي تحليل

.شودآن متغيرها در چارچوب آثار شريعتي بررسي مي

در: مفهوم دموكراسي.1-3  در دموكراسي متعهد، حاكميت مردم بر مردم نمي تواند صرفاً

مي شود كه. حوزة سياسي مورد توجه قرار گيرد؛ بلكه مجرا در همة حوزه ها تلقي تعريفي

مي دهد مويد اين نظر است » لتيكپ«را در مقابل» سياست«وي. شريعتي از سياست به دست

كه از پوليسقرار مي و طرز فكر يوناني1دهد و عمل حكومت به معناي شهر در يونان باستان

در اين برداشت.ز نظر شريعتي، پلتيك با كاركرد شهرداري همخواني داردا. غربي است–

مي كندهمان كه شهردار، شهر را اداره مي كند، حكومت نيز مملكت را اداره اما، سياست.گونه

مي رساند؛ عمل حكومت در اينجا اداره نيست، نگهداري نيست« مفهومي ديگر از حكومت را

آ و و راحتي ، همچنين هدف سياست تحقق»زادي مطلق فردي داشته باشدكه احساس خوشي

و تربيت است« تمام حقوق فردي در جامعه نيست، .)76و75بي تا، الف، شريعتي،(»بلكه تكامل

و جامعه«بنابراين، چون در اين طرز تفكر و فرد و پيشرفت انسان به صورت همزمان» تكامل

نمي تواند تنها از بعد سياسي دموكراتيك باشد؛ پس حكومت موجود در آن)همان( مطرح است

كه شريعتي از دموكراسي متعهد.و تنها حوزه سياسي را لحاظ كرده باشد به همين دليل است

در» امام«كند تا حمايت مي و جامعه را كه به نوعي منتخب مردم است، افراد در دوره غيبت

و رهبري كند و تأكيد بر حكومت دمـوكراسي در علي رغم تكرار. تمامي ابعاد آن هدايت

كه منظور وي از دموكراسي به نوشته هاي شريعتي، بررسي طرز نگرش وي نشان مي دهد

به. معناي نظام سياسي صرف نيست به دليل تعلق خاطر بيش از اندازه كه اسالم چپ تا آنجا

 
. درست استpolis استفاده شده كه واژه policeدر متن اصلي از واژه.1
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مي گيرد و اجتماعي دموكراسي را تا آن اندازه جدي كه احتمال ناديده ايدئولوژي، بعد فلسفي

احتمالي كه نمونه هاي تاريخي آن، يعني. گرفته شدن كامل حقوق افراد در آن وجود دارد

به صدا در آورده بودند و نازيسم، زنگ خطر آن را قبالً با اين حال، اگر خوش بينانه. فاشيسم

و معنوي بعدي و نگريسته باشيم، دموكراسي مورد نظر اسالم چپ با رويكردي اخالقي  فلسفي

و همة ابعاد زندگي نسان را در بر مي گيرد .اجتماعي يافته

در: آگاهي از شرايط دنياي بيرون.2-3 همان طور كه مي دانيم، آرمان راهنمايي كننده

و مسلمانان براي هدايت مسائل جهان بيروني در چارچوب  دنياي اسالم، نصوص ديني است

رهاآرمان مي كنندي راهنمايي كننده به اجتهاد در واقع، اجتهاد حلقه واسط بين جهان. جوع

و اصول جهانشمول ديني است كه حميد عنايت با نسبت دادن. بيرون بر اين اساس است

به بعضي امكانات، مي نويسد» سرزندگي شيعه« و سياسي : در تطابق با تحوالت اجتماعي

باساسي« و تدبيري و ترين اين امكانات اصل اجتهاد است كه طرح راي تكميل منابع فقهي

شريعتي نيز بر اين.)1372،275:عنايت(»اي انقالبي در برابر قدرت هاي دنيوي استبالقوه، تعبيه

كه انديشه اسالمي در قالب هاي ثابت زمان متحجر نشود  باور است كه اجتهاد موجب مي شود

و احكام ديني به صورت سنت و قوانين و تعبدهو فهم مذهبي و اعمال هاي راكد اي موروثي

بي روح در نيايد و و عبث چرا كه بوسيلة آن ما از شرايط دنياي.)393، الف،1383شريعتي،( تكراري

به  و بنا ميهاواقعيتبيرون آگاهي پيدا مي كنيم در. گيريمي عيني از آموزه هاي وحياني بهره

مي خورند به هم گره و دنيا نيز ا. چنين شرايطي دين كه حركت«سالم چپ اما از نظر عاملي

و در نتيجه، تحجر» روح اسالمي را در مسير زمان سد و مانع واقع بيني علماي اسالمي مي كند

بر.»مرگ روح اجتهاد است«شود، در اسالم مي اين در حالي است كه اجتهاد دروازه اي است

آن« كه قافلة زمان از و فرهنگ مذهبي و دري است» مدينه روح بر دارالعلم اسالمي«مي گذرد

به درون مي آورد .)397همان،(»كه همواره هواي تازه

به معناي كه و مستقل علمي است« از نظر شريعتي اجتهاد در راه شناخت» كوشش آزاد

و مترقي اسالم در همه ابعادش كاربرد دارد و متحول. متكامل با اجتهاد است كه تلقي متجدد

و پيشرونده و آن در بينش متعالي و فهم معاني متعدد متشابه كه مجتهدان آگاه با كشف  زمان

و عالم واقعيت در هر كه زبان چند توي چندين پهلوي قرآن در خود پنهان دارد، بطوني متراكم

ميبرشي جلوه و اي از آن را نمايان و باالخره، از طريق آن، استخراج مي يابد سازد، نمود

و موازين حقوق استنباط مدام حقايق نوين بر حس و احكام و علوم بشري ب تكامل انديشه

و و حركت تاريخ و فرعي نظام هاي اجتماعي و بناهاي اصلي جديد بر حسب تغيير نيازها

ج،( شودتكامل قطعي بشريت روزآمد مي و)14بي تا  بنابراين، اجتهاد عامل بزرگ حركت، حيات
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و حقوقي و نظام عملي و روح و متحول نوسازي هميشگي فرهنگ  اسالم، در طول ادوار متغير

مي توانيم آگاه باشيم و بر همين مبناست كه از دنياي بيرون .زمان است

به دموكراسي رهيافت3-3 و انديشه اي را بايد: هاي چندگانه از نظر شريعتي هر مفهوم

و اجتماعي«تنها در  م» ظرف زماني كه اصوالً  عنا پيدا آن معني كرد؛ زيرا در همين ظرف است

و مي و اثري مخصوص دارد«كند و اجتماعي، معنايي خاص »در هر جغرافياي سياسي

 در همين راستا، شريعتي بر اين باور است كه دموكراسي اشكال مختلف دارد؛)1379،290شريعتي،(

كه با آراء خود گروهي. از يونان باستان تاكنون با اين حال، همان حاكميت مردم است بر مردم

در. گزينندرا يا فردي را براي رهبري خود بر مي تنها مالك حكومت اين فرد يا گروه براي

و هدايت مردم، شمارة آراء تك تك افراد آن جامعه است كه هر  دست گرفتن زمام اداره جامعه

و داراي حق حكومت خواهد بود بي تا، شريعتي،( كدام از بيشترين آراء برخوردار گرديد، صاحب

.)174 الف،

و عقد«،»اجماع امت«شريعتي با اين پيش فرض كه» اجماع اهل مدينه يا اهل حل را

و. كندمبناي تعيين خالفت هستند، دموكراسي تلقي مي از نظر وي، اجماع، شورا، بيعت

و اجماع در اسالم به آراء همگان دموكراسي داراي محتواي يكسان هستند كه نمادي از توجه

و اتفاق آراء«است، به معناي و اتحاد كه هست» جمع شدن و اختالفي و تنها مشكل بر«است

و انواع آن است كه امروزه در غرب تحت)175همان،(»سر نوع تلقي از دموكراسي ؛ همان تلقي

و در نزد شريعتي تحت عنوان دمو بنابراين،. كراسي متعهدعنوان دموكراسي ليبرال مطرح است

و براي دموكراسي رهيافت كه برخي از لوازم مي توان در نظر گرفت؛ هر چند هاي متفاوت

و متفاوت باشدها ممكن است با رهيافتشرايط اين رهـيافت با اين. هاي ديگر، ديگرگونه

مي توانند از جنبه هاي مثبت يكديگر بهره بگيرند . حال،

و.4-3 به دو جريان فكري اگزيستانسياليسم: فردتعامل اجتماع به دليل وابستگي شريعتي

و فرد به نوعي به تـعادل بيانديشد؛ اگزيستانسياليسمي  و ماركسيسم مجبور است بين اجتماع

او«كه معتقد است و ماركسيسمي كه زيربناي)1360،429شريعتي،(»است] انسان[محيط ساخته

و زندگي در. انسان حاكم مي سازداقتصادي را بر اراده كه شريعتي بر همين اساس است

كه هر دو هم غلط هستند  مي رسد و ماكس وبر به اين جمع بندي بررسي نظريه كارل ماركس

:و هم درست

و يكي محيط،« و دو قطب يكي فـكر به خاطر اينكه ميان دو پديده هر دو درست است

ذ و محيط اجتماعي يا مادي، ميان و معلولي بر ميان انسان و عينيت، رابطه متقابل علت هنيت

و اين يكي از خصوصيات انسان است به اين معني، همان طور كه ماركسيسم معتقد. قرار است

و همان مي كند است اگر زيربناي اقتصادي را تغيير بدهـيم طـرز تـفكر جامـعه تغيـير پيدا
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كه ماكس وبـر عليه ماركس مي جامعه را عوض كنيم، طرز توليدش گويد اگر طرز فكر طور

[شودهم عـوض مي و روبنا، ...به اين معني] غلط است. و جامعه، رابطة زيربنا كه رابطة فرد

و  و ابژكتيويته، رابطة متقابل و عينيت، رابطة سوبـژكتيويـته و محيط، رابطه ذهنيت رابطة انسان

مي گذ و معلول مداومي است كه يك پديدة ديگر اثـر و آن اثر روي خود موثر باز اثر علت ارد

و تأثر هميشگي استمي .)127 همان،(»گذارد؛ تأثير

مي بيند و متقابل و اجتماع رابطة دوجانبه در اين ديدگاه. با اين استدالل، شريعتي، ميان فرد

و به طور مداوم در حال اثر گذاري« مي گيرند و وجدان جمعي در برابر هم قرار وجدان فردي

د،شريعتي،(»انداثرپذيري متقابلو  و اجتماع لباس)44بي تا  وقتي كه چنين برداشتي از تعامل فرد

و ايدئولوژي ديني به تن مي كند، فرد ديگر در معناي مطرح در غرب، با آن تقدم ذاتي حقوق

و  و...داراي عـقل خود بنياد اغ» آزادي فردي«، نـيست، اينجا چون اراده فال عاملي است براي

و» شخصيت«نيست، بلكه به معناي» شخص«، پس فرد به معناي»آزادي اجتماعي«از  است

و«شخصيت همان  ارادة فردي انسان است در برابر ارادة جامعه يا تاريخ يا طبيعت يا وراثت

كه بر محيط  و تأثيري مي دهد و تصميم خود در محيط انجام كه به ابتكار  ميزان عملي

و مي ميگذارد  1383شريعتي،(»دهدقدرتي كه در پديد آوردن يا تغيير دادن دلخواه از خود نشان

مي.)243الف، كه جنبة اگزيستانسياليستي تفكر شريعتي بر جنبة اين نقل قول نشان  دهد

و ماركسيستي آن چربيده استجمع البته، نبايد از نگرش ايدئولوژيك شريعتي در اتخاذ. گرايانه

و اجتماع معتقد بوده. چنين برداشتي ناديده گرفتو تبيين به تعامل فرد با اين اصاف، شريعتي

و حق فردي مي بيند.و بر اهميت آن واقف است حق-اما در نهايت، اولويت را در اراده  البته

و غيره و سوسياليستي و اولويت بخشي تا اندازه–نه به معناي ليبراليستي ايو در اين تقدم

ازميپيش كه مطابق با آن، هر يك هارود  را به عنوان قهرمان تاريخ ساز در نظر انسان

كه در انديشه. گيردمي اينجا تقدم اراده بر جبر يا همان تقدم آزادي فرد بر محيط مطرح است

و نظام اجتماعي مورد توجه است به جاي تقدم حق فردي بر فضيلت كه. شريعتي بديهي است

د و نگرش ايدئولوژيك به دين در اين تلقي از ارادة فردي جو حاكم ر دوران زندگي وي

. تأثير نبوده استبي

كه: ارتباط كالمي.5-3 تر پرسيدن خيلي سخت«علماي اسالم به سياق اين عبارت گادامر

 معتقدند كه هر كسي توانايي برقراري ارتباط با (gadamer:2003,356)» استناز جواب داد

به مسائل روز سئوال هم بكنندنصوص كه از آنها نسبت چه رسد بنابراين،. دين را ندارند،

و محتواي مباحثه همواره در تنگنا بوده و همان گونه كه جوامع اسالمي در تعيين دامنه اند

و محتواي بحث شد، اصل اجتهاد مي و تعيين دامنه هاتواند در ترسيم . موثر واقع شوندبحث

و تفكر در همه ابعاد زندگي فرا از نظر شريع به تدبر تي، اسالم بر خالف ساير اديان همه را
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مي گويد«. خواندمي به زبان وحي سخن و كه كتابي آسماني است همه جا به تـحقيق... قرآن

وو اين شيوه را نجات از عبوديت... مي خواند] فرا[و تفكر  و» اساطير« هاي جاهلي نخستين

و معتسنت و متحجرها ب،شريعتي،( شماردمي» قدات موروثي بنابراين، هر كسي تحت.)7بي تا

و آن شرط اين است كه شرايطي مي و احكام آن را اجرا كند متُد«تواند به فهم قرآن نائل آمده

و تفسير آن علمي شود.»تحقيق در قرآن تغيير كند در اين صورت.)16بي تا الف،( يعني تحقيق

ونه تنها نوا و متفكران غير متخصص خواهند توانست بسياري از احكام ... بغ، بلكه نويسندگان

و اجراي احكام قرآني بر دوش افرادي خاص نهاده. قراني را درك كنند و درك از اين رو، فهم

كه  و هر كس به ميزاني كه معتقدمي«نشده است و و مطالعه كند تواند بينديشد، بنويسد، فكر

ا [ستبه اين راه همان،(»به همان ميزان، رسالت اين كار را به دوش خود احساس كند] بايد...

بر.)31 و علي آخر، شريعتي و هر بطن آن باز هفتاد بطن درست است كه قرآن هفتاد بطن دارد

كه اين را به كه هر كسي نميگونهاين باور است و متوجه اي تعبير كرده اند تواند آن را بخواند

:بشود

و: گفتند« مـعني واقعي قرآن نزد ائمه است، در كتاب مـخصوص است كه مخفي است

به دست ميان  و بـعد پنـهاني، دست و آن در خانوادة پيامبر بود هيچ كـس از آن خبر ندارد

و باالخره در دست امام غايب است و به اين–از اين خبر. ائمه گشته كه درست هم هست

كه آنـها بـهت ميمـعني است و منطقي است فهميدهر از ديگران اين كتاب را و اين طبيعي –اند
و براي بشر غيرقابل فهم است اندچنين نتيجه گرفته »كه قرآن يك كتاب معمايي اسرار آميز

.)1384،12 شريعتي،(

وو و بـوسيدن و تـكريم و تـعظيم . قـرآن تبـديل شد به كـتاب استـخاره كه... در حالي

و» هدايت«هـدف واقـعي آن  و مسئوليت انتخاب انساني«پيروانش  است» نشان دادن راه حل

را.)128همان،( و تفسير متون ديني با استدالل، شريعتي، شمول افراد صاحب صالحيت در فهم

اد. گيردفراخ در نظر مي مياوي در درمه همين استدالل خواهد نشان دهد كه دامنه بحث

ميارتباط كالمي در«شريعتي با انتقاد از اينكه. توان گسترش داد ديني را نيز امروز، اجتهاد

كه» استنباط احكام فرعي محصور و در تحليل«شده است، بر اين باور است در فهميدن قرآن

و تحليل  و نوع برداشت و بررسي »همواره بايد در اجتهاد باشيم... عتقداتمانمو شناخت

به.)24بي تا ب، شريعتي،( كه اجتهاد هم معناي واقعي خود را به قرآن است در پرتو همين نگرش

و اقوال يكديگر«آورد؛ يعني دست مي به آراء و احتجاج در اعتراض نسبت ، 1350شريعتي،(» انتقاد

مي شود.)119 و پرسشگري از متون ديني نيز فراهم كه امكان پرسش . در چنين شرايطي است

كه شريعتي و تازة بسيار در جامعه« به بيان سروش از آنجا  ديني ما بود» طراح سئواالت مهم

د) 411، 1373، سروش( و پرشگري در جامعه را فراهم سازد كه خود تالش اشت تا امكان سئوال
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كه همگان توانايي پرسش از متون ديني نمونه اش همين طرح متد علمي براي تفسير قرآن بود

و از آن جواب دري و. افت كنندرا داشته چرا كه اصول اعتقادي مذهب تقليد بردار نيست

به طور رسمي در اين كار گمارده نشده اند بنابراين، آخوند رسمي، مبلغ رسمي،. افرادي خاص

و در عين  و واسطة رسمي وجود ندارد؛ همه سربازند مفسر رسمي، جانشين رسمي، شفيع

كه آمريكا افتخار اين است كه آن بعد انديويدواليست«. حال، مبلغ و ليبراليسم انفرادي اسالم ي

و اين است مبناي دمـوكراسي انساني كه مي داند خود را در انتساب دروغين خود بدان مكتب

مي شود و مـركزيت جـامعه تـأمين و همين.)207، 1384شريعتي،(»آزادي فـرد در برابر قـدرت

و همگاني بوسيله شري كه باب اجتهاد آزاد ميجاست : شودعتي مطرح

و استنباطات نوين» باب اجتهاد«مسألة« در اسالم يعني تحقيقات آزاد در مـسائل مـذهبي

كه نشان مي يكي از داليلي است و تحوالت تاريخي و انطباق مذهب با زمان دهد آزادي ديني

ا] اسالم[فكر در آنـجا  به رسميت شناخته و حتي اختالفات مذهبي را شريعتي،(»ندوجود داشته

.)62 الف،1383

اهللا«از آنجا كه به قول پيامبر» نفوس الخالئق بعددالطرق الي  امتيتالفاخفيان«:و

به تحقيق»مهرح و بيان شده است، همگان با هر نوع تفكري مي توانند آزادانه در اسالم تأييد

كه. در قرآن بپردازند مياز تصادم آزادانه افكار«الزم به ذكر است كه فكر تازه بوجود آيد است

مي شود كه.)همان(»و تكامل پيدا و سوم وجود داشت كه در قرون اول، دوم همان آزادي اي

و پنجم را بوجود آورد و قرون چهارم با اين همه، شريعتي در تشيع. تمدن نيمة قرن سوم

به نتيجه اي ديگر رسيده است كه كامالً متضاد با است هاي قبلي داللعلوي، تشيع صفوي

ها از جمله در انتظار، مذهب اعتراض چنانكه مالحظه كرديم شريعتي در بقيه نوشته. اوست

و دريافت پاسخ از قرآن را دارند خيلي  و شمول افرادي را كه صالحيت ورود به پرسش دامنه

ا(امروز همه فقيه اند]روحانيون[«گيرد؛ از قبيل اين جمله كه گسترده در نظر مي فراد جز

و از قسمت اعـظم عنـاصر تشكيل دهنده.)276، 1375شريعتي،(»)استثنايي اما، فقط تفقه مي كنند

و  دين غافل... مكتب اسالم همچون فلسفه تاريخ، جنبه هاي روانشناختي، سياسي، اقتصادي

و در حال. هستند اين قبيل روحانيون به عبارت شريعتي مجتهدين صفوي از روح تكاملي

بيتحول و تحقيق دين كه. خبر هستند فهم تر لباس هر چه قديمي«اينها بر اين تصورند

تر فكر تر آرايش كنند، قديمي تر رفتار كنند، قديمي تر زندگي كنند، قديمييبپوشند، قديم

چه قديمي... كنند و روحنيتر باشند، مقدسو هر و بانفوذتر و موجهتر شريعتي،(»تر استتر

با.)286، 1350 و همتراز قرار دادن آنها و ترسيم چنين وجهه اي از روحانيت صفوي  با تصوير

مي دارد عالمِ«: عوام است كه شريعتي اين نظر متضاد خود با استدالل هاي قبلي اش را بيان

و  محقق در اجتهادش آزاد است، عامي بايد در برابر مجتهد مقلد باشد، اين يك نظام اجتماعي
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و مقلد بدين ترتيب، با محدود كردن اجتهاد به عده.)همان(»ي استدر عين حال علم اي خاص

و گسترش دامنةادانستن عده ي كثير از عوام، تمام رشته هاي قبلي شريعتي درباره امكان بسط

و در واقع، ارتباطمي سياسي را پنبه–شمول افراد با صالحيت در ورود به مباحث ديني شود

مي شودكالمي در جامعه دين .ي مورد نظر وي محدود

و: مندخود موقعيت.6-3 كه دارد بر وضـع اسالم چپ به دليل باورهاي ايدئولـوژيكي

و تالش مي و موقعيت هاي خود ايستار افـراد جامـعه تأكيد دارد به شرايط و كند آنها را نسبت

با. آگاه سازد كه وارداتي شد، بنابراين بايد بر شرايط به دليل آنكه ايدئولوژي چيزي نيست

و به عبارت  و متن همان اجتماع ايدئولوژي سازي، و از بطن محيطي همان جامعه تأكيد شود

و فرهنگ ايران توجه از اين. تعيين، شود» جغرافياي حرف«شريعتي  رو اسالم چپ به تاريخ

و هر انسا«و بنا بر نظر آنها. جدي دارد ني آئينة تمام نماي هر فردي تجلّي تاريخ خودش است

مي باشد و تاريخ خودش  به عبارتي، انسان زادة تاريخ است.)321الف،، 1383شريعتي،(»فرهنگ

از.)107، 1379شريعتي،( كه در انسان وجود دارد ناشي و صفاتي را در نتيجه، همه خصوصيات

مينمي ذات آدمي  عرَضياتي تلقي  بر آدمي عارض شده كنند كه از جامعهدانند، بلكه آنها را

كه اسالم چپ نمي تواند از موقعيت مندي افراد دفاع نكرده باشد. است . اين چنين است

و روحيه كه خود موقعيت مند اسالم چپ، در موقعيت ايدئولوژيك قرار گرفته بديهي است

و حركت را در خود نهفته دارد و مبارزه . ستيزه جويي

مي كندجامعه«از نظر شريعتي از آنجا كه كه فرد را انسان و بر جهان بيني وي اثر» است

سه موقعيت متفاوت شكل گرفته» خود«؛)34، 1358شريعتي،( گذاردمي ما در دنياي امروز از

و اين كلمه تنها يك نام جغرافيايي نيستما شرقي«: است و. ايم، از يك نـوع بينش، روح

و زنـدگي ها، تمدگـرايش حـكايت مي كند كه در فرهنگ و شيوة جهان بيني ن ها، مذهب ها

نام دارد،» غرب«و سنـخيت انساني ما منعكس است وانگهي، اين بستگي، ما را در برابر آنچه

مي بخشد اسالم قبل از هر چيز، براي ما يك مكتب اعتقادي.ما مسلمانيم. موضع مشخصي

و ايدئولوژي است  است، براي ما، محتواي تاريخ، عالوه بر آنكه ايدئولوژي.... است، ايمان

و اجتماعي، و خصلت فرهنگي، شيوة زنـدگي، رفتار فردي و باالخره، روح روح جمعي،

و نيز تشكيلتعيين و بنياد كنندة تلقي ويژة ما از جهان، رابـطه ما با هستي دهندة بناي ارزش

و فطرت وجودي ماست [انساني به هر حال، جزئي الينف] در نهايت.... ك از دنياي سوم به ما

كه ما آن را انتخاب نكرده. آئـيمشمار مي نه مي توانيم انكارش اين واقعيتي است و بنابراين، ايم

نه ناديده اش انگاريم و د،شريعتي،(» كنيم .)128-125بي تا

سه گانة مي»ما«اين ريشه هاي كه شريعتي در نظر » ديگري يا ديگران«گيرد در ارتباط با يي

و از طرف ديگر،«فلذا است؛ و تاريخ خودمان داريم و اسالم از يك طرف ريشه در عمق شرق
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كه هيچ رابطهشاخه و تناسبي هايمان به طرف باراني كه از غرب مي بارد دراز شده است اي

و از ريشه به شرق. اين دو با هم ندارند كه ما درختي شده ايم از شاخه به غرب اين است

اي. وصليم و تحليل در ميان و به همين دليل، خودآگاهي ن دو، انتخاب براي ما مشكل است

در سايه همين تضاد.)124الف،، 1383شريعتي،( اين تضاد براي مان از همه وقت ضروري تر است

كه به نظر شريعتي، اكثر همفكرانش  . اند در دام غرب گرفتار آمده– يعني روشنفكران–است

به اكسير هميشگي خود يعني خودآگاهي متوسل شريعتي براي رهايي از اين تامي دام، شود

كه اگر گونهبه. از تقليد كوركورانه از غرب رهايي يابيم بر پايه هاي فرهنگي خودآگاهانة«اي

و مستقل] باقي[خودمان خود  و در برابر غرب، خودآگاهانه نه به شكل قهر–بمانيم به–و

اسشكل كسي كه مي و بر ]بلكه[ اس نيازهاي خود انتخاب مي كند، تقليد نكنيم؛شناسد

و براي خودمان برنامه)131همان،(»انتخاب كنيم . ريزي كنيمو بر اساس موقعيت خودمان،

در» خود«بنابراين، شريعتي با» بازگشت به خويشتن« را ناشي از همين» خودآگاهي«و

ت و فرهنگ ايران اسالمي كه بايد شناخت هرچه بيشتر بازگشت در موقعيت تاريخ صور مي كند

و انتخابي داشته باشد» ديگران«خود با  و اگر تمدن كه به عنوان. يا همان غرب تعامل آگاهانه

يك قيچي رابطه مسلمان امروز را با موقعيت اصلي برآمده از اسالم راستين جداكرده است،

به موقعيت واقعي انسان مسلمان  و و تنها راه اين پرش درك بايد از وراي آن پريد نظر كرد

و تحليل آن بر مابناي اقتضائات زماني است .درست دين

ميشريعتي كثرت: كثرت گرايي.7-4 و مذهب طرح بنا. كندگرايي را در رابطة بين مليت

ميمليت«به نظر وي،  و بر عكس، يك ملت... توانند داراي مذهبي مشترك باشند هاي چندي

دانيز مي مي توان از فرايند)59بي تا م، شريعتي،(»راي مذاهبي چند باشدتواند و چنين برداشتي را

كه در بخش ارتباط كالمي اشاره شد، شريعتي همه. تاريخي اسالم را استخراج كرد همان گونه

به  به تكثر ديدگاههابرداشترا و در نتيجه ها دعوت مي كرد؛ اما نوع نگرشي مختلف از دين

به رهب به كلي از بين وي و هدايت شده، اين احتمال را  ري جامعه در قالب دموكراسي متعهد

از. بردمي هاالبته، نبايد از ياد برد كه شريعتي در زمينة دفاع و مسلكي با الهام اقليت ي مذهبي

و اجراي مراسم مذهبي و حق تبليغ و آموزش از قرآن، آزادي را از حقوق انساني آنها دانسته

ا به آية را و با استناد عنهيكيال«ز حقوق مسلم انساني آنها مي داند قاتلوكميلمن الذينم اهللا

و  موكجخريلمفي الدين دم تامكيارن تروهبن و يانمليهاطوقسم » طينقس المبح اهللا

وط/يعني و شما را از ن اخراج نمي كنند، خدا منع كساني كه با شما در مذهب مقاتله نمي كنند

و نيكي رفتار كنيدنمي هااز فعاليت)كند شما را از اينكه با آنان به عدالت ي مذهبي در اقليت

مي كند از. جامعه اسالمي دفاع و و حقوق بايسته آنها بدانها داده شود كه سهم به گونه اي

و بايسته انسان است، برخوردار با و حقوقي كه شايسته مي نويسد. شندامكانات :او
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و به شما فشار نياوردندهااقليت«  يا مخالفين اسالم اگر با شما جنگ مذهبي اعالم نكردند

وو شما را از وطنتان خارج نكردند خداوند نهي نمي كه با آنها با عدالت كند شما را از اين

مي. نيكي رفـتار كنيد به يـعني اجازه و به مخالفينهااقليتدهد ازي مذهبي كه آنها  اسالم

.)62 ب، 1383شريعتي،(» حـقوق انساني خود در جامعه اسالمي برخوردار باشند

كه قالب و تحكمو اين خود مستلزم اين است و از روي جهل، هاي منجمد هاي متعصبانه

و آزاد  و اعتقاد به صحنه باز و تعقل و انديشه و غيرمعقول شكسته شود و بندهاي سنتي

و تص و زورآزمايي نمايد تا برخورد و تحليل آيد، تا انسان با مغزش ورزش كند و نقد ادم

و صعود  و در پرواز اوج و نمو نمايد، عمق گيرد و در حوزه فكر رشد و قوي شود نيرومند

مي. كند :نويسدشريعتي در اين خصوص

ع...« و و آزادي بيان افكار و عقايد را بين خود مسلمين و افكار يهااقليتقايد آزادي بيان

مياسالمي را در جامعه و طول قرن چهارم هاي اسالمي كامالً اجازه و سوم و قرن دوم دادند

كامالً نـشان دهندة اين واقعيت است كه تمام مذاهب، افـكار خودشان را مي توانستند پخش 

شد. كنند كه بعد از اسالم نوشته مـل تـاريخشا(دينـكرد. بسياري از آثار يهود را مي بينيد

و ادبـيات ديني پهلوي تأليف پس از اسالم در بغداد – پايتخت اسالم–در خود بغداد) اوستا
و تا قرن پنجم اين آزادي بوده است در. تأليف شده به كلي و تركان آمدند كه تعصب آمد بعد

و انديشه .)168-167، 1383: سعيدي:رك(» ها را بستندافكار

بههاآزاديبراي احياي اين هاو توجه و اقليت هاو در نتيجه تكثر ديدگاه ها و برداشت

و رسالت يا وظيفه مي گيرد به دست نيازها، هر سازمان يا شوراي رهبري يا حزبي كه دولت را

كه–مديريت كالن اجتماعي  به عهده مي گيرد؛ ناگزير است ها سياسي را ي گوناگون را آزادي

و قبول . كنددر حوزه رهبري تضمين

 نتيجه-4
به دموكراسي هاي موجود در غرب طرح شده است؛ نوعي از  دموكراسي متعهد كه در انتقاد

و توصيه مي سه تغيير دموكراسي طرح به كند كه براي ادارة جامعه نيست، بلكه براي هدايت آن

ره.و تحول است و در نمايندگان جريان فكري اسالم چپ، بويژه شريعتي از مردم، جامعه، بر

كه خود يادآور  مي كنند ي ژان پل سارتر در بارةهابحثنتيجه از دموكراسي متعهد ياد

با. روشنفكر متعهد است و تلفيق آن و اين گوياي پيروي شريعتي از اگزيستانسياليسم سارتر

و انقالبي است پس. آموزه هاي شيعه منتَظَر اين تلفيق مدلي از حكومت را براي جامعه اسالمي

نياز) دوازده امام( كه در مرحلة بازسازي پس از انقالب با يك دورة رهبري متعهد–از پيامبر 

مي–داشت  هايي هاي بنيانآن جامعه مجبور بود تا خود را بر پاية شالوده. كشدبه تصوير
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و هامحكم از اهداف و اشتياقي كه وي براي.ي انقالبي تازه رخ داده تثبيت كندآرمان با شور

ميي كه يازده تن از اينك اصل اسالم اصيل آرماني از خود نشان و به رغم اين واقعيت دهد

و مردم آنان  دوازده امام هرگز حكومت نكردند، وي معتقد است كه دوازده امام منتصب بودند

كه از ديدگاه شريعتي در مراحل اوليه هر بازسازي پس  به طور مستقيم انتخاب نكردند؛ چرا را

پس از اين مرحله كه شايد. الب، توده ها هنوز نمي توانند بهترين رهبران را انتخاب كننداز انق

و حكمت  به آن حد از تربيت به آن مرحلة الزم يعني چندين نسل طول بكشد؛ امت بايد

و از آن  و اجماع تأسيس رسيده باشند كه شكل دموكرتيك حكومت را از راه شورا، بيعت

الخصوص شريعتي، اين اوصاف، دموكراسي مورد نظر اسالم چپ، عليبا همه. محافظت كنند

و تكرار. هايي با معيارهاي دموكراسي متخذه در اين نوشتار داردتقارن علي رغم تأكيد

كه شامل  حكومت دموكراسي بوسيله شريعتي، توضيح وي از دموكراسي با مفهوم اخالقي

به مراتب بيشتر و دربرگيرندة صرف نظام تمامي ابعاد زندگي انسان شود،  از مفهوم حقوقي

و تأثرات. سياسي است به مباني و خواست خود شريعتي، بلكه به اراده نه دليل اين امر هم

و  و تفسير آن در قالب آموزه هاي ماركسيستي الزامي از اتخاذ دين به عنوان ايدئولوژي

و مباني. شوداگزيستانسياليستي بر مي و اجتماع بر مبناي همين تأثرات به تعامل فرد كه  است

و بر تقدم اراده فردي مي)نه آزادي فردي( معتقد بوده بهو آزادي اجتماعي تأكيد اي گونهكند؛

و به كه چون در جامعه، هر طبقة زباني، احساساتي، فكري، روحي، حساسيت ها، تمايالت

و باالخص جهان بيني خاص مو خصوص آرزوها كه در جامه داردـ دارد، هر فرد بنا به قعيتي

مي كند و زندگي تصويري را اتخاذ و جهان به خود . نسبت

و چه شريعتي به امكان ارتباط كالمي در چارچوب آموزه هاي اسالمي اعتقاد دارد اگر

ميروش و توصيه و هايي را براي بسط آن طرح كند؛ اما در نهايت، ناگه از آن عدول كرده

و امكان  مي سازددامنة آن را تنگ و بسته. ورود ديگران بدان را محدود به همين گونه، با باز

و و شموليت ورود يا عدم ورود تعداد بيشتر مردم در امكان برقراري ارتباط كالمي شدن دامنه

و فراخ پرسش و ميزان آگاهي از شرايط دنياي بيرون نيز محدود  گري از متون ديني نوع

به دنبا. شودمي كه از طريق آن آگاهي علماي دين از دنياي بيرون شريعتي خود ل فرايندي بود

مي كرد كه و تالش هااز طريق اجتهاد بيشتر شود ي جهان بيرون در قالب آموزه هاي واقعيت

كه انتخاب دين ايدئولوژيك نيز بدان كمك شايان مي كرد؛ ليكن توانايي ديني، آرماني شوند

و در  از طرف ديگر،.نهايت در دست عده اي معدود محدود كردبسط آن را از خود نشان نداد

و توانايي خود را در جايي ديگر به منصة ظهور مي رساند؛ همان جايي كه شريعتي استعداد

ميعمدتاً نقطه ضعف ايدئولوژي و اديان به نظر و بويژه اديان ايدئولوژيك شده. رسدها اديان

و از و انحصارطلب تلقي كرده و وجود غير را برنميخود را مطلق اما،. تابند امكان جضور
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و به مي دهد وهااقليتشريعتي كاري خالف آمد شيوة خود در تحليل آموزه اي ديني انجام

تر از همه به اديان غير اسالمي در جامعه اسالمي حق حيات كه حق سهم داشتن در آن مهم

البته، نبايد از ذهن. بدان نشده بودبخشد؛ امري كه در تاريخ اسالم چندان توجهي جامعه مي

كه در طول چند سال، حتي به بيان خود وي در عرض چند  و فعال شريعتي غافل ماند سيال

هاروز، برداشتي متفاوت از  مي كرده استبرداشت .ي قبلي در همان موضوع
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