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 اسالمی در انقالبفردیت  و نفیسیاسی  تهی: مدرنشریعتی

 

 علمی دانشگاه هیئتعضو  :رحیم خستودکتر 

 و تاریخدر سمینار شریعتی که  است 1191این مقاله متن بسط یافته سخنرانی در بهمن 

 .شده است ارائه تاریخ اسالم پژوهشکدهدر 

 

 درآمد

 آثار او که رانیامعاصر  خیتار های شخصیت ترین معروف یعتیشر یعل

در خصوص  یادیز اریبس های بررسیو  داشته و دارد یاریبسخوانندگان 

 شهیاند که میستین آنبر  نجایاو آثارش صورت گرفته است و لذا در  تیشخص

 تکرار یکسو احتمالاز  که. چرا میدهقرار  یبررساو را مبسوط مورد  یها

ل محصو عموما   که یعتیشرآثار  کثرت، گرید یسواز  بودمطالب خواهد 

اوست، مملو از مباحث متضاد و متفاوت در باب موضوعات  های سخنرانی

مقاله  نیاآن را در  کامل یبررساجازه  نکهیاعالوه بر  کهمختلف است، 

در خصوص آثار او با  ،منسجم یفهمبه  دنیرسرا در  ، پژوهشگردهد نمی

 .نماید میروبرو  یدشوار

 ها آننسبت  نکهیا، عالوه بر یو یاه دگاهیدبر چند مقوله خاص از  تمرکزبا  لذا

 او بر انقالب یها شهیاند، آثار میدهمورد سنجش قرار  یاسیس تهیمدرنرا با 

 .دهیم میقرار  مورد بررسیرا نیز  اسالمی

 

 : در دیدگاه باربیهو مدرنمدرنیته سیاسی و تفاوت دولت پیشا مدرن 

 

از  یفیتعردارد  یسعارائه دهد،  یاسیس تهی  مدرناز  یشرح نکهیاقبل از  یو

 کند می زیمتما از همرا  ها آن که یارهایمعو مدرن ارائه دهد و  شامدرنیپدولت 

 را. « دولت پیش مدرن»او  کندمشخص  زین

فرمان راند،  بر آنجماعت را راه برد و  نیا کهالزم است  یقدرت ایهمواره اقتدار 

 یمختاره خود ن که یمعن نیا، به شوند میشمرده  کل کیاجتماع  یاعضا

 یعضو، در واقع افراد به یا ژهیو یهستاز جماعت،  رونیبدارند و نه  یشخص
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. در شوند یم فرو کاستهاند  به آن تعلق دارند و به آن وابسته که یگروهاز 

گروه  یاریدارد و افراد تنها در درون گروه و به  یبرتر بر افرادگروه  جهینت

 چیهو  هیچنداز گروه و بدون گروه  رونیب نانیاوجود داشته باشند  تواند یم

 کامال  دولت مدرن  های ویژگی حالی که ( در1) انجام دهند توانند ینم یکار

 : شود می میتقس زیمتماعنصر  به دو است ومتفاوت 

 ربط دارد  یاسیس آن به قلمرو یاسیس یمعنادولت به  -1

 .است یمدنشامل جامعه  ،آن قیدق یمعناجامعه به  -2

 که یعمومپهنه  یکی :آورد می به وجوددو گستره متفاوت را  یندب میتقساین 

، شود میبه جامعه مربوط  که یخصوصگستره  یگریدو  گستره دولت است

 نیااز  ، وشهروند است یسواز  :است دو ساحتدارای  سان نیهمبه  زینانسان 

 لیتشکشهروندان  از مجموعه که یدولت شود میعضو دولت شمرده  کهلحاظ 

 یمدنبه جامعه  که ثیح نیااست از  یخصوصفرد  گرید یسواست و از شده 

معتقد  هیبارب (2است )گرفته  شکل یفردها مجموعه  از  که یا جامعهتعلق دارد، 

 کیتفکهمچون  ییفرمانروا دیجد های تکنیک ها دولتاز  یاریبساست امروزه در 

 ها آنگفت در  توان مینوجود دارد. اما در واقع  یعموم یآرامراجعه به  ایقوا و 

را  شامدرنیپو  دولت مدرن زیتما یاصل اریمعمحقق شده است،  یاسیس تهی  مدرن

و  فیتعر نیچنجستجو نمود  یمدنو جامعه  یاسیسدولت  انیم ییجدادر  دیبا

و  یشهروند یارهایمع یخصوصو  یعمومحوزه  نییتعضمن  کهاست  یکیتفک

دولت مدرن  فیتعردر  تیاهمحائز  تهنک، نماید میمشخص  زینانسان را  تیفرد

 ایو  یدموکراسچون  یمیمفاهو سرشت دولت است. لذا  تیماهبحث  تیاهم

بر و دولت مدرن است،  یاسیس تهی  مدرنمحصول فهم  حکومت نینو یها وهیش

 کسانی یاسیس تهی  مدرنرا با  یدموکراس توان نمی، الزاما  هیبارباستدالل  نیا پایه

 تهی  مدرننسبت به  یشناخت چیه یولبود  یدموکراس ونانی دولت شهرگرفت در 

حوزه  انیم و مرزیمسلط بود  بر فرد، دولت شهر کهچرا  ،وجود نداشت یاسیس

 اتی کلی لیتشکدولت و جامعه با  نشده بود دهیکش یخصوص یزندگو  یعموم

 نیا انگریب. مرگ سقراط پرداخت می شیاعضا یزندگهمه امور  نییتعبه  کپارچهی

 ندارد. یمستقل یهست« فرد» کهاست  کتهن

 یاساس یها تفاوتدولت مدرن  پردازان نظریه نیتر برجستهاز  یکی کنستان

است او معتقد است در  قائلمدرن  یها یآزادعصر باستان و  های آزادی نیب

 یفرد یآزاد حالی کهداشت در  یجمع یمعن یآزاد یباستان یشهرهادولت 

« کار بست»عبارت از  یجمع یآزاد، شود یم یتلقدولت مدرن  جوهره  

فرد از  کامل تیتبعبود و « مستقیم» شکلو به  یجمعبه طور « حاكمیت»

 گیرانه سخت ینظارت ریزافراد  یها کنشاقتدار جمع را به دنبال داشت همه 

و نظر و چه در  دهیعق نهیزمچه در  یفرداستقالل  یبرا ییجاقرار داشت و 
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 یبخش( لذا فرد به عنوان 1نبود ) نیددر پهنه  ژهیو و صنعت و به شهیپقلمرو 

در دولت مدرن فرد عالوه بر  حالی که. در شد یمو تابع جمع محسوب  کریپاز 

از  یخصوص یزندگمطرح است و  زینشهروند بودن به عنوان شخص خاص 

در امور شخص خود بوده و از  یآزادجدا است فرد برخوردار از  یعمومپهنه 

و ... برخوردار  تیمالکو حق  انیب یآزاد ،یشخص یمنیاچون  یگوناگونحقوق 

  .است

 نیا بر اساسو  کردهرچند انسان را از سلطه دولت شهر آزاد  مسیحیت

معنا  یپبرد اما در  نیبرا از  ها انسان انیمبخش  زیتما یارهایمع از یاریبس

ا جماعت ب یافرد به گونه  زین یوسطانسان نبود در قرون  تیفردبه  دنیبخش

 یمستقل و معنیجماعت بود  بر فرمانخورد و همچون عصر باستان فرد  وندیپ

 دهید ییجدا یاسیسو امر  یاجتماعامر  انیم جهینتاز جماعت نداشت در 

قرار  یاسیسقدرت  ریز کامال  بود و جامعه  افتهین زیتمادولت از جامعه  شود ینم

چرا  که دهد می حیوضت یکینبه  یوسطدر قرون  یباورداشت فقدان فرد 

 (4نبود ) ممکنهنوز در آن روزگار  یاسیس تهی  مدرن

توتالیتاریسم به عنوان موانع مدرنیته  باربیه از ناسیونالیسم فرهنگی و

  :برد میسیاسی نام 

 – یقومنخست ملت  :گیرد میدر نظر  ملت() سمیونالیناس برای مفهوم او دو

 . یاسیسدوم ملت  ،یفرهنگ

 برعکس بلکه دهند یم لیتشکملت را  که ستندین. افراد رهنگیف -در ملت قومی

از افراد  یشتریب، لذا گروه ملت ارزش و اعتبار بخشد می تیهوبه افراد  که ملت

 یفرد یمختارو خود  تیفردهستند و  کلدهنده آن دارد افراد و اعضا تابع  لیتشک

 بهنسبت  یفرهنگ – یقومملت  شود یمباعث  یتیوضع نیچنندارد  یتیاهم

عناصر  یاسیس تهی  مدرن در درحالی نابردبار باشد ها تیاقلخصوصا   گرید های گروه

به  یمدنو تنها در جامعه  راند می رونیب یاسیس یفضارا از  یفرهنگو  یقوم

 (5« )دهد می ستیز امکان ها آن

 کهاست  یذهن یسیتاس یاسیسملت  ،است یاراد مانیپملت محصول - 

  .پذیرد میتحقق  شیاعضا اراده یاریبه 

ملت  – رود میفراتر  ،نیدزبان،  ،مانند قوم ینیعاز عناصر  یاسیسملت -

 ها آناز  یکیخود را با  نکهیابدون  ردیگرا در بر  ها آنهمه  تواند می یاسیس

  .همسان انگارد
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 ییجدا، چون داند می یاسیس تهیمدرن یناف ا نیزر تریتوتال های دولت هیبارب

و  یعمومقلمرو  نیب یزیتما ، وردیپذ ینمرا  یمدنو جامعه  دولت نیب

و  یکلنمودن  حاکم یپدر  سمیراتیتوتال .ستینو شهروند و فرد قائل  خصوصی

ضمن حذف  سمیتاریتوتالدولت  کند یم ینفهر نوع تنوع را  کهاست  یگانگی

 طرهیسرا در  یبشر های فعالیت هیکل یخصوص ابتکارو  یفرد یآزادهرگونه 

، و فرد را به گردد می ینفحقوق بشر در آن  ،یمدنجامعه  .گیرد مید خو

ضد دولت مدرن  تریتوتالگفت دولت  توان میلذا  کاهد میفرو  کلاز  یجزئ

 کند یمو مدرن استفاده  نینو های تکنیکاز ابزار و  تریتوتالاگر چه دولت  ،است

 یباستان شهرهایدولت نسبت به  یتر دهیچیپجامعه از ابزار  کنترلدر  ایو 

به  یفضاگونه  چیه که شود می یتلق پیشامد یدولتاما  کند یماستفاده 

مختلف  های شکلاست  معتقد هیبارب دهد نمی یاسیس تهی  مدرنتحقق  امکان

 یبرخاز  یاسیس تهیمدرن که دهیگردباعث  ای ستمیبدر سده  سمیتاریتوتال

 ( 6) دینما جادیا تأخیردر تحقق آن  ایجوامع طرد شود و 

 شریعتی یگرا سیری در اندیشه های تلفیق

 اتیریکوو  اتیاسالم، اتیاجتماعخود را به سه گونه  یهانوشته  یعتیشر

، پسندند میآنچه مردم  کهنظر است:  نیاو بر  کند می یبند میتقس

و  کند می یراضو آنچه خودم را  اتی، اسالمو آنچه من و مردم اتیاجتماع

 اتیریکو: کنم می یزندگ که، یسندگینوو نه  کارنه با آن  که کنم میاحساس 

 (7)است( )

 یها شهیاندعصر بر  یفضا یذهنو  ینیع طیشرااین سخن که تبلور 

باشد. و اگر نسبت  او نیز یوجهاست نشان دهنده مختصات چند  یعتیشر

او  شه  یانددر ساحت  یاعمده  های تعارضنشود،  نییتبو  فیتعررا با هم  ها آن

ساز  نهیزم، کدامدر ساحت هر  یعتیشرو رفت و آمد  ریس. گردد می نمایان

و  دیترد یاصلفرزین وحدت آن را علت  که شود می یعتیشردر  یا نکته

رفت و آمدها در خصوص  نی( ا8داند ) میاو  یشناس یهست های نوسان

فرهنگ  نیا:" من اگر به شود میدر اندیشه او دیده  زینرابطه شرق و غرب 

، اگر راز شرق در جانم تپش نداشت و اگر اسالم را داشتم ینم وندیپ

 یانسانبود و  نکرده یجارعشق  یگرما، در خون من عیتش. اگر شناختم نمی

 یکایآمردر غرب،  یگریدچون  یکس، ها سرچشمهاز همه  دهیبرو  گانهیببودم 

، عشق سمیالیستانسیاگز، سمیالیسوسبود:  نیا میآرزوها شک یب، نیالت

سه، از  نیااز  رایز کردم نمیرا انتخاب  کدام چیه، پرستش( تیانسانت، )عدال

شریعتی قادر است نسبت  ایآ( اما 9. )چشم بپوشم توانستم نمی کدام چیه

شرق و غرب آن  رشیپذوجه حاضر به  چیهبه  او. دینما نییتبرا  و غربشرق 
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و  پردازد میو به نقد از هر د تیواقعو لذا در عرصه  ستینوجود دارد  کهگونه 

و شاعرانه  یآرماناز فهم  یناش کهدهد  شکلرا  یاسازه  نماید می یسع

و عدالت،  سوسیالیسم انیمدو جهان باشد، لذا مرز  نیا یها مؤلفهاز  یو

 یعتیشر، آمیزد می، عشق و پرستش، در هم تیانسانو  سمیالیستانسیاگز

مورد توجه  ،دهد میه ارائ نیداز  کهخاصی  ریتفسبا  یگاهدر آمد و شد خود 

. او چون اقبال نگرد می نیدآل از غرب به  دهیا یریتفس. و گاه با دهد میقرار 

دیگرش در  میندر غرب و  یمین که. دینی بیند میرا در دو وجه  عتیشرالهوری 

 یااست، پرنده  کامل عتیشراست و هر دو نسخه ناقص  کردهشرق رشد 

( او 11. )اند افتادههم جدا  ، ازسو نیادر  یکیدر آن و  یکیدو بالش  کهاست 

، البته منظور او از اسالم داند میاندام  کی دردو بال  نیادهنده  وندیپاسالم را 

 گوییم می یوقتکه در نزد او وجهی دوگانه دارند:"  هاست مقوله ریساهمچون 

 یانقالب یدئولوژیااسالم منظور ما دو اسالم متفاوت است، اسالم اول همان 

رشد  یبرا اقیاشتو شور و  یانتقاد یهااعتقادات برنامه  یحاو کهاست 

دانش  کی توان میاست، اما اسالم دوم را  یقیحقاسالم  نیاانسان است. 

و  یمنطق ماتیتعلفلسفه، موعظه،  رندهیگاسالم در بر  نیادانست.  یتخصص

د افرا یحتمقدس است. اسالم دوم توسط متخصصان و اهل فن،  های آموزش

 درکدرس نخوانده  مؤمنان. اما اسالم اول توسط شود می دهیفهم یارتجاع

اسالم را  یقیحق مؤمنان یگاه کهاست  لیدل نیهمو درست به  شود می

دارد اسالم  یسع یعتیشر( 11") فهمند می لسوفیفو عالم و  هیفقاز  تر مهم

عامل انحطاط  ترین بزرگاو  ریتعببه  کهناآگاهانه  های سنت تکراررا از صورت 

به  که کند لیتبد و معترضی یمترقبخش  یآگاهاست به صورت اسالم 

( 12بخشد ) یفداکاربه  لیمو  حرکتو  تیمسئولاز مرگ  شیپانسان، 

 کهدارد  دیتاک" است و لذا یدئولوژیا" آوردن ، فراهمراه نیاابزار او در  ترین مهم

معطوف به عمل  اراده  با  یعتیشرایدئولوژیک  سازه  ( 11داشت. ) یدئولوژیا دیبا

دارد  یسعخود  یانقالب در ایدئولوژیاست، او  ینید یانقالب یاندازراه  یپدر 

از  یدیجد فیتعر ونیروحان یعنیو حامالن آن  نید یرسم ینهادهاخارج از 

 ، ارائه دهد. عیتشو  یانقالب ، اسالمدار دینانسان 

و  یاسالمآن با عناصر  قیتلفغرب و  یانقالب میمفاه کارگیری به نگراناو 

خارج از  تواند می ینیدانقالب  نیا ایآ که نجاستیا سؤالاما  نیست. یعیش

 ؟ردیپذتحقق  ینیدو قدرت مراجع  دییتا

نسل  روشنفکران یها شهیانددر واقع سنتز  تیهودر باب  یعتیشرساخته 

 به صورت که( جالل آل احمد است زدگی نقد غرب) یگرادوم و گفتمان بومی 

 شهیررا نه مراجعه به  شتنیخوبه  ،شود میجلوه گر  شتنیخوبازگشت به 
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، البته کند میجستجو  یاسالم یها شهیردر  بلکه ییایآر ینژاد یها

، بازگشت به کند میاشاره  یدرستبه  یبروجردمهرزاد  که گونه همان

 رایز، ردک درک همزمان بلکه ناهم زمانه دینبارا  یعتیشر شهیانددر  شتنیخو

( به جز 14ن حال بود تا بازگشت به گذشته. )گشت زما –نو  شتریبگفتمان او 

 شهیانداو در  یاصل. توجه برد مینام  کاوه ایو  مزدکاز  یو که ینادرموارد 

چون ابوذر است. ابوذر در  یتیشخص یبازخوانو  ، کشفشتنیخوبازگشت به 

و اعتراض را در وجود خود  یخودآگاه، تیمسئول کهاست  یآل دهیاذهن او فرد 

در عصر حاضر  یانقالبمسلمان  یالگو تواند می، انهیگراعمل  یخصلتدارد و با 

و ابن رشد و مالصدرا اثر بخش تر  یبوعلامر ابوذر از صدها  نیاباشد، و در 

 ، بلکهکار فیلسوف نه فهم جهان گفت میمارکس که  همچون ( و15است )

 کی یولبر جامعه ندارد،.....  تأثیری یابوعل 511معتقد است:  تغییر آن است،

 (16. )کندآن را دگرگون  کهاست  یکاف یقرنهر  یبراابوذر 

  انسان ایده ال شریعتی

 :یابد میتبلور در دو ساحت  یعتیشر لیاصانسان 

 گرید یسو" و از روشنفکر، "«امام»، «رهبر»چون  یهادر یک بعد واژه  

سازه  ،دو نیاو  .دهد می، قرار «تضعفینمس»، «یانقالب یتوده ها»، «امت»

به  عهیشو از آن به عنوان  بخشد می یمعنرا  یعتیشر یانقالبو  کیدئولوژیا

وجود امت مستلزم روحی است  اتیح» که کند می ادی« حزب تمام» کیمثابه 

 یچگونگ تواند می یعتیشر یها شهیاندبخش از  نیا نییتب(. 17به نام امام )

 :دینما آشکار یاسیس تهیمدرنا با رفهم و تعامل او 

از  یبخش، در میبدان" تیفرد"  را یاسیس تهیمدرن یها مؤلفه ترین مهماگر 

 ونیناسیالاز مقوله  یغرب شمندانیاند یبرخاو با الهام از  یوقت یعتیشرآثار 

در انسان یاد کرده و آن  گانهیبو  ریغ کیو از حلول  برد می( نام یگانگیب)از خود 

و در  کند میای" را خود احساس  گانهیب"فرد  انسان که داند می یرا حالت

. آید می دیپددر او  یماهو« محو و مسخ» ی، نوعکند میرا گم  شتنیخو جهینت

خروج از  یعنیاز آن  کانت فیتعرو  یروشنگراین تعریف شریعتی به مفهوم  در

ون چ یاتیخصوصکه در تعریف انسان به  یوقت ایو  شود می کینزدصغارت 

 تیخالقو  ینندگیآفر، آرمان و قدرت اریاخت، یآزاد، اراده، یآگاهخود  ای یآگاه

و این احساس بر انگیخته  یابد می یا ژهیواعتبار  "تیفرد "،کند میاشاره 

و تحجر از  و استبدادسو  کیاز  سمینیماشو  ییگرااو با نقد اثبات  که شود می

 .است یاسیس تهیمدرنشدن به  کینزد، در حال گرید یسو
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سوق  انهیگرا کلعام و  میمفاهاو را به سمت  ،کیدئولوژیا گرایشاما  

، در غالب یابد میندارد و اگر هم حضور  یگاهیجا" در آن تیفرد" که دهد می

رهبران است و البته باز هم نه به مثابه انسان در  ایو  روشنفکراننخبگان، 

وحدت  نیفرز ریبتعبنا به  کهاست  یا وهیشبه  بلکهمدرن،  شهیاند

 کهمستلزم اطاعت از اراده خداست، چرا  ها انسان یذهن یخودمختار

و « جوهر فرديت، مدرنیت و نیهیلیسم»راهش به  نکهیااز احتمال  یعتیشر

 (18بود ) اندوهناکختم شود  یآزاد کران یبدشت 

رهبران  یسوبه  بلکه یدموکراساز انسان او را نه به سمت  فیتعر این

 یمعناست و امت بدون امام  تیهداآنان  فهیوظ که دهد میق سو یآرمان

 که بیند می( 19« )يك گروه متعهد و معتقد»امت را به مثابه  یعتیشرندارد، 

که  :شود میتشکیل  یانسانبه الگو و امام دارد، در نگاه او امت از افراد  ازین

 اشتراک زینو عمل  شهیانددر  که، ، هم مذهب و همراهدهیعق، هم فکرهم 

و  یعرفان ریتفاسدارد با الهام گرفتن از  یسعموارد  یاریبس او در( 21. )دارند

 .دینما فیتعرا..  ریمسو در  کل کی، رهبر و مردم را به عنوان اتیریکو ای

 

  امت در نظر شریعتی

 سمیونالیناسبا  سنخیت چیهآن  یاسیساز امت و نظام  یعتیشرفهم 

است ندارد،  یاسیس تهیمدرن یاصلهای  لفهمؤاز  یکیبه عنوان  که یاسیس

 یهمان نیا یمعنبه  یعتیشرمدرن در آثار  میمفاهو  ها واژهاز  یاریبسوجود 

و آن را در  دارد در ذهناز مدرنیته  افتهی لیتقل یمفهوم یعتیشر. ستین

، بیند می یطلبو قدرت  سمینیماش، ییگرا، علم یبورژواچون فرهنگ  یوجوه

 داند که یم یاجتماعانسجام  کننده فیتضعرا  (individualism) ییگرااو فرد 

 نیز بینشرا  یفرد یآزاد شریعتی .روز افزون انتحار است مسئلهآن  جهینت

طبقه بورژوا در جهت  یاقتصاددر جهت منافع  یاقتصادو لیبرالیسم  یبورژواز

او را  یحتو  پردازد میانسان  شیستابه  که یزمان. لذا داند میچپاول 

 انهیگرامفهوم جمع  بلکه بیند نمی یمتجل "فرد "او را در داند میخدا  نیجانش

 حکومتاو اصل  کهچرا  .نسبتی با دمکراسی ندارد ، کهرا مد نظر دارد« ناس»

 (21) داند می یفکر یرهبرو  یانقالب شرفتیپو  رییتغبا  ریمغارا  یدموکراس

 سیاست شرقی و تقدس و شرقتفاوت سیاست در غرب 

بر خالف  دهد میو غرب ارائه  در شرق (Politic) استیساز  که یفیتعربا  او 

در  کهچرا  پسندد نمیرا  است، شهر اداره وهیشفقط که در غرب،  استیس
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همه  تیرضا کههستند  یکسانانتخاب شده  حاکمان نیبهتر یدموکراس

 ینشیبرا  استیسدر عرصه  یغرب نشیباو  کنند میرا جلب  کنندگانانتخاب 

، پسندد میاو  که یاستیس حالی کهدر  داند میو حافظ وضع موجود  ستایا

بینش شرقی است که: از یک قدرت رهبری کننده انقالبی و تربیت کننده و 

روابط اجتماعی و  ردهنده  ییتغو تربیت کننده مردم و  ها ارزش ردهنده  ییتغ

رهبری و  منحط برای آماده کردن جامعه و تکامل افراد انسانی و های سنت

نمونه های از  . در(22است )}برخوردار{  به سرمنزلی دیگر ها آنهدایت 

که جای مناقشه  آید میبه چشم  های دولتشریعتی  مطلوب های حکومت

"در این میان نوعی حکومت تازه در آفریقا و در آمریکای التین و  :بسیاری دارد

استعمار غربی تجربه عقب مانده در برابر  های ملت مبارزه   های سالآسیا در 

شده است که عبارتست از رهبری دموکراسی انقالبی یعنی حکومت از طرف 

که بنام  ای سیاسی های بازی را بدستسرنوشتش  . اماشود میمردم انتخاب 

و هدفش جلب افکار عمومی یعنی جلب  دهد نمیمردم در جامعه فراوان است 

عمومی و پسند عمومی  ربر افکااین حکومت انقالبی  آراء عمومی نیست...

نقش امامت را  تواند می داند که ( لذا او رهبری را متعهد می22کند ) نمیتکیه 

راه وبا  ترین مستقیمگیرد که نه مطابق ذوق و سلیقه افراد بلکه در  بر عهده

جامعه را به سوی تکامل رهبری  ،سرعت حتی به قیمت رنج افراد ترین بیش

و معتقد است  داند میا تقلید از رهبران انقالبی ر ها توده( او وظیفه 21کند )

کار عقل این است که هرگاه  اساستقلید نه تنها با تعقل ناسازگار نیست بلکه 

و الزمه عقل این است که در اینجا  کند میتقلید  داند میاز آنکه  "داند نمی"

خردمند کسی است  ماری. بخود را نفی کند و عقل آگاه را جانشین خود کند

 (22) .نکنددر برابر طبیب متخصص خردمندی  که

 ؟اما رهبر مطلوب شریعتی چه کسی است

و نقد اسالم تاریخی و شیفتگی به نهضت  پندارطبیعی است با گرایش ذات 

اصالح دینی پروتستانیسم لوتر و کالون یعنی نفی اقتدار مرجعیت دینی کلیسا و 

ی روحانیت و نفی هرگونه شعارهایی چون پروتستانیسم اسالمی و اسالم منها

رهبر مطلوب شریعتی باشند و لذا او این  توانستند نمیمرجعیت دینی، روحانیون 

."در عصر وحی پیامبران بودند و پس از خاتمیت جوید میرهبری را در روشنفکران 

 تی، هدارسالت روشنفکر حرکت زندگی که عصر فکر است روشنفکران اند...

او روشنفکر را  (25. )انسان است" "به شدن" جامعه و دگرگونی و تکامل و

که نسبت به نیازهای  داند میو تضادهای اجتماعی  ها ناهنجاریانسانی آگاه به 

تعبیری و به  داند میاین قرن و این نسل آگاهی دارد و راه نجات جامعه را نیز 

 (. 26) کند" پیامبری اش جامعه"دریک کلمه برای 
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را  اش جامعهاء و نجات و حرکت بخشیدن به نقطه آغاز کار روشنفکر در احی

اسالمی و همچنین ایجاد پل ارتباطی بین روشنفکران  پروتستانیسمایجاد یک 

(. شریعتی 27باشد ) میبه عنوان جزیره ای اسرارآمیز و توده های مردم 

در بسیاری  ، اومعتقد است چنین پلی جز با تکیه بر مذهب امکان پذیر نیست

شبه روشنفکر " و تحت عنوان تازد میوشنفکران نسل پیش از آثار خود به ر

نوکران بی جیره و  ،پیش قراوالن استعمار ، و"روشنفکر بزمی" ،"اسیمیله

. روشنفکری مذهبی در نزد او کسی کند مییاد  ها آنمواجب و فریب خورده از 

( لذا روشنفکر 28روح غالب بر فرهنگش اسالمی است ) فهمد میاست که 

دانای کل است وهم مرد عمل. اما نکته حائز  ،ه مثابه پیامبرشریعتی هم ب

 یگاهی، جااهمیت این است که آیا چنین فردی در زیست جهان جامعه ایرانی

روشنفکران مذهبی وقتی به مذهب  کند میکه خود اشاره  گونه هماندارد؟ 

عدم تفاهم پیدا  ها آن، با ها مذهبی ،بیش از هر گروه دیگری کنند میتکیه 

از همه  شی، بگویند می. و وقتی در میان روشنفکران سخن کنند یم

(. لذا زمینه برای برخی روحانیون که البته 29فهمند ) نمیرا  ها آنروشنفکران 

به عنوان  ها آنرا روحانی بخواند و از  ها آنشریعتی به شدت امتناع دارد 

تی با . عالمانی که هیچ نسبآید میفراهم  کند میعالمان مذهبی یاد 

 اشرافیت و تشیع صفوی ندارند.

 مؤلفه ریانتخابات و سا ،سمیبرالی، لدموکراسی ،هنگامی که شریعتی فردیت

روشنفکری را نیز متزلزل  های هیپا کند می یرا نف سیاسی تهیمدرن های

  .نماید می

 ،که یکی اسالم به عنوان ایدئولوژی که ابوذر کند میاو از دو اسالم صحبت  

دیگری اسالم به عنوان فرهنگ که  سازد و یم و روشنفکر هدی، عقمجاهد

و اطالعات از قبیل فلسفه و کالم و  ها دانشمعارف  ،مجموعه ای از علوم

. اسالم مورد سازد میعرفان و اصول و فقه و رجال که بوعلی، مجتهد، عالم 

عالقه شریعتی اسالم ایدئولوژیک است و نه اسالم "فرهنگ " ولی در عرصه 

وقتی که او شرط عقل  آید میگیری در باب حاکم و امام در تنگنا گرفتار  تصمیم

که  کند میرا قانونی تلقی  آن . وداند میرا در انتخاب رهبر تقلید از متخصصین 

در هر جامعه ای  کند میدر همه رشته های زندگی جاری است و حتی ادعا 

استوارتر و  است اصل تقلید و تخصص در آن تر متمدنکه پیشرفته تر و 

"چون امام شخصیتی اجتماعی و  کند می( و لذا توصیه 11است ) تر مشخص

شایستگی  خود خودبه ،توده ناآشنا با علم نی، بنابرااست در عین حال علمی

علم و آگاهی دارند و  کسانی که کند میندارند و عقل حکم  او راانتخاب 

د به این مکتب کیست و آشناترین فر ترین متخصصو  ترین عالمکه  دانند می
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یعنی "عالم شناسان" به این انتخاب مبادرت ورزند و مردم هم که خود به خود 

اعتماد دارند و از  ها آنبا فضال و روحانیون و علمای مذهب خودشان تماس و به 

و این  پذیرند میرا برای انتخاب نائب امام  ها آنرای  طبعا   کنند میپیروی  ها آن

که درباره متخصصین دیگر این کار را  طور همان .ستیک انتخاب طبیعی ا

چرا  آورد می(. چنین تحلیلی زمینه های اسالم فرهنگی را فراهم 11) میکن می

که این نگاه به اسالم است که با کوله باری از مباحث علمی همراه است و نه 

 نی، بداسالم ایدئولوژیک که جایگاهی جز در ذهن و اندیشه شریعتی ندارد

گیری ذهنیت  بر شکلرویکردی حضور موثر خود را  با چنینب شریعتی ترتی

 .نماید مینهادهای برخاسته از آن حک  و اسالمی انقالب و جامعه و

 :  تیروحانبا  و ائتالفاراده معطوف به عمل 

را به عنوان یک ایدئولوژی  اسالم، جمله شریعتی و از ینید روشنفکران

و  یهست تیماه بر اساس که یژدئولوی. اانقالبی معرفی کردند

شریعتی با دغدغه  .دوگانه داشت یتیماه ینید روشنفکران شناسانه   معرفت

به عمل  بخشیدن با تقدسهای عمل گرایانه به کنش عملی اعتبار بخشید، و 

از نیروهای  یاری، بس(ی، فلسففقهی ،حمله به رویکردهای نظری، )سیاسی

عرصه کنش سیاسی کشاند و با غیرسیاسی اعم از سنتی و مدرن را به 

نیروهای روحانی منتقد وضع موجود که رویکردی انقالبی داشتند و امام 

به  22سال از  آنان .طبیعی برقرار کردند یمانیپ ؛خمینی چهره شاخص آن بود

. چرا که کردند تیحماروحانیت  و رهبری حکومت هیعل تیروحانمبارزه  بعد از

نی و انقالبی داشتند که پیوند دین و از اسالم فهمی آرما ،هر دو طیف

امکان ائتالف با  کدام هیچ. لذا برای شد میاصلی آن تلقی  مؤلفه ،سیاست

مذهبی )که اعتقادی به فعالیت  گرایان سنت سایر نیروهای سیاسی اعم از

وجود نداشت. روحانیون  برالی، لنیروهای چپ ،و حکومتسیاسی نداشتند( 

و نهادهای سنتی  فکریشانستگاه اجتماعی و منتقد وضع موجود با اینکه خا

حمایت  توانستند نمی ها حوزهگفتمان غالب بر  به دلیل ، امابود مذهبی

کسب  شان سیاسیمشی غیر  به خاطرگسترده ای را از نیروهای سنتی 

 . ازانقالبی با نیروهای لیبرال نیز وجود نداشت پیوند روحانیون امکان کنند،

را نه  ، آنانی هم با مسائل خاص خود روبرو بودنددین دیگر روشنفکرانسوی 

و خود به تنهایی  .نیروهای سکوالرنزد  ، نهجایگاهی داشتندنیروهای سنتی 

اجتماعی برای تحقق انقالب دینی را نداشتند، و لذا هم  جیبس نیز امکان

 ممکنحالت  ترین طبیعیپیمانی با روحانیون انقالبی به رهبری امام خمینی 

 بود.
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منابع قدرت نیروهای  یبرخ توانستند ازنفکران دینی از این طریق می روش

اراده معطوف به عمل باعث  نی. اسنتی اعم از مالی و بسیج برخوردار شوند

بر خالف  یاسالم. گفتمان غالب در انقالب شود می ینیدگفتمان  احیاء و غلبه

و  ها ارزشنقد آن در  کامال   بلکهان نبود  های و ارزش تهیمدرنانقالب مشروطه 

با گفتمان مدرنیسم پهلوی که  و ستیز ینید های ارزشبه  دنیبخش اعتبار

در این پیوند مشکالتی نیز وجود  . اماشهره شده بود "زدگی غرب" تحت عنوان

روحانیون  ،داشت چرا که به تعبیر احمد اشرف در آرمان شهر شریعتی

 امام خمینی علما رشه آرمانجایگاهی در عرصه حکومت نداشتند ولی در 

 بر آن بایست مینظریه والیت فقیه  بر اساس"نایبان" امام غایب بودند و 

در کوتاه  تواند میرویکرد عمل گرایانه هر دو طیف  . اما(12کردند ) میحکومت 

ا...خمینی خطاب به  تی، آمدت و در مرحله بسیج انقالبی مشکل را حل کند

 :گوید میش به دکتر شریعتی است خطاب احیانا  همین روشنفکران دینی که 

"این گله هم که من دارم از این آقایان روشنفکرها این است که یک همچو 

را از خودتان کنار  نی، املت پشت سرش ایستاده ( کهجناح بزرگی )روحانیت

"... این خالف عقل خواهیم نمی ، مالخواهیم می"ما اسالم  دیی[ بگوو] دینزن

بهتر از شما توی مردم نفوذ  ها این ...شود  نمیاصال  اسالم بی آخوند  است...

 ...خواهند می [ رامردم ]روحانیت در محله خود نافذ است... ی، هرمالئدارند

یادش بدهید آن  داند نمیجمع بشوید دور آن آخوندی که مسائل سیاسی را 

 (.11بتوانید اجرا کنید") ، تادنبالش باشد منبعد ، تااو عمل کند ، تارا مسائل

 حالی کهانه روحانیت بازار، بورژوازی و طیفی از طلبه های جوان بودند در پشتو

مخاطبی نداشتند و نفوذشان در میان  ها اینروشنفکران دینی در میان 

بدین ترتیب ائتالف روشنفکران دینی و روحانیون  بود نیروهای متوسط جدید

اسطین خود تحت عنوان ق های سخنرانیدر  یعتی. شرآید میانقالبی فراهم 

من به عنوان کسی که رشته تاریخ و مسائل  ”:گوید میمارقین ناکثین 

که در تمام این دو قرن زیر هیچ قرارداد  کنم میاجتماعی خوانده است ادعا 

و در پیشاپیش هر نهضت  استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست...

 اسالمی وعالم راستین  یا چندبدون استثنا قیافه یک  ضد استعماریمترقی 

امیدوار بود که  توان میپایگاهی که  ترین بزرگبخصوص شیعی وجود دارد و 

راستین را ارائه دهد و در بیداری افکار عمومی و  ، اسالمتوده ما را آگاه کند

 نیرومند و مقتدری باشد همین پایگاه "طلبه" و عاملنقش موثر ایفا کند  ها توده

ها  الدین جمالت که از درون سید و "حوزه" و حجره های تنگ و تاریکی اس

اما آیت ا.. خمینی  .دارد بر حوزهو البته با نقدی که  آید میبیرون آمده است و 

که البته نماینده  خواند میو او را مرجع بزرگ عصر  دهد میرا مورد ستایش قرار 

 (.12)” روح حاکم بر حوزه نیست
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ه متوسط جدید با و طبق شود میحلقه پیوند دو نیرو فراهم  وسیله نیبد 

نباشد بلکه  "افیون"در آن شرایط زمانی  توانست میقرائتی آرمانی از دین که 

شده و به نیروهای روحانی متصل  ، آشناعامل تحرک و پویایی نیز تلقی گردد

معصومه ابتکار در کتاب تسخیر که بیشتر حال و هوای او را در  . خانمگردد

 :نویسد می دهد میاولیه انقالب نشان  های سال

مذهبی که در غرب جامعه شناسی خوانده بود  عمیقا  دکتر شریعتی مردی ”

و مقاالتش هزارها روشنفکر ایرانی را که  ها سخنرانیچراغ راه ما بود وی در 

با  ها آنغیرمذهبی شده بودند دوباره با اسالم آشتی داد و باعث شد تا 

 .(15)”شهامت و ایمان رهبری امام خمینی را بپذیرند

بدین ترتیب پیوند دو رویکرد با نگاه و انتظاری حداکثری از دین فراهم آمد و 

و  ها راهنمائیدین اسالم را مجموعه ای از  ، آنانتبدیل به گفتمان غالب شد

 ها زمان در همهپاسخگوی همه نیازهای بشری  تواند میکه  دیدند می احکامی

 برمی گردد. ها تواناییکامل بودن دین به همین  اساسا  باشد و 

 نتیجه:

در عموم  .ایجاد نظم جدیدی مبتنی بر آموزه های دینی بود در پیشریعتی 

و  هاست انسانآثار او دین به عنوان بهترین ارائه کننده برنامه برای اداره دنیای 

 .شودتابعی از الگوی های دینی بود که از متن مقدس استخراج می  سیاست

دینی ایدئولوژی بنا نماید که تحقق بخش  آموزه های بر اساسسعی داشت  او

در آن جامعه آرمانی با تعریفی کل گرایانه فرد  و البتهجامعه ای آرمانی باشد 

با  یعتی. شرکرد میپیدا  و هویتغالب امت معنا  و درتابعی از جمع بوده 

با زمینه  و تطبیقشان و تفسیر ها آناستفاده از مفاهیم مدرن ولی تغییر معنی 

با تاکید بر وحدت زمینه های کنش  هنگی شیعه "فردیت" را حذف وهای فر

 .آورد میجمعی را فراهم 
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