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 چکیده
خواهی و مباحث پیرامون آن یکی از  به طور موثق از پیش از انقالب مشروطه تا به امروز دموکراسی

ها  توان یکی از ریشه شود، چنانکه می در ایران محسوب میترین مسائل نظری، اجتماعی و سیاسی  مهم

های اجتماعی دو قرن اخیر را پیرامون این اصطالح جستجو کرد، اصطالحی که بین  های جنبش و زمینه

های زیادی را پی افکنده؛ این مقاله در صدد آن  ها و بحث های فکری و نظری مختلف مناقشهجریان

و با استمداد از رهیافت پارادایمی به مناسبات میان حکومت، دین و  است تا با روش تحلیل گفتمان

پرداز و روشنفکر ایرانی اعم از شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش  دموکراسی از دیدگاه چهار نظریه

بپردازد و در نهایت جایگاه و نوع دموکراسی را در پارادایم سیاسی این روشنفکران بازشناسی کند. 

های آنها  ل ازپژوهش حاکی از آن است که دموکراسی و نوع حکومت و ارتباط و نسبتهای حاص یافته

هایی با یکدیگر است، اما  با دین در پاردایم سیاسی روشنفکران اگرچه در برخی موارد دارای شباهت

که ای است  ها به اندازه های تبیینی، معرفتی و هنجاری در رهیافت پارادایمی، تفاوت با توجه به داللت

ها گردیده. مقایسه پارادایم سیاسی برخی  عامل ارائه انواع دموکراسی و شکل گیری انواع حکومت

 ها نسبت به تشابهات دارد. روشنفکران با اصول دموکراسی در غرب نیز حکایت از فزونی یافتن تفاوت

 سی غربی.دموکراسی، حکومت، دین، پارادایم سیاسی، روشنفکران ایرانی، دموکرا :واژگان کلیدی
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 مقدمه و طرح مسئله

ای به نام دموکراسی به امری شبه مقدس  بعد از نیمۀ دوم قرن هجدهم در جوامع غربی تدریجاً واژه

های  و در زمرۀ مشهورات و مسلمات بدل گردید، پس از جنگ جهانی دوم این واژه با ویژگی

گر نیز انتقال یافت. اگر چه خاص خود و به انحای مختلف به صورت بسیار گسترده به جوامع دی

ایست که  واژه های مهمی نهفته است؛ اما دموکراسی بین معنای آتنی دموکراسی و مدرن آن تفاوت

گذاری نباشد؛ مگر آن  آزادی انسان در اجتماع را مدّنظر قرار داده که در زیر لوای هیچ قدرت قانون

(. از جمله 153: 1911شده باشد )الک،  قدرتی که خود با ایجاد دولت، به رضا و رغبت مردم برپا

گردد مباحث فلسفۀ سیاسی است، فلسفۀ سیاسی  مباحثی که دموکراسی در آن مورد توجه واقع می

با مسائل سیاسی از آن نظر سروکار دارد که مربوط به زندگی سیاسی است، موضوع فلسفۀ سیاسی 

سی اهداف عظیم بشری همچون باید با غایت عمل سیاسی یکسان باشد. مدار بحث فلسفۀ سیا

کنندۀ فلسفه  (. بنابراین اساس هدایت1: 1911آزادی، حکومت، فرمانروایی و ... است )اشتراوس، 

سیاسی، نظام حکومتی است. از جمله سؤاالت راهبردی که در فلسفۀ سیاسی کالسیک مطرح 

ست )اشتراوس، است، این است که به واقع بهترین نوع حکومت یا بهترین نظم سیاسی کدام ا

شود دیدگاه اندیشمندان و  هایی که بدان داده می ( در بررسی و تحلیل این سؤال و پاسخ11: 1911

روشنفکران جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است، اینکه این اندیشمندان اساساً چه تعریفی از 

نوع حکومت به زعم دانند، بهترین  آزادی و حکومت دارند، فرمانروایی را شایسته چه کسانی می

های،  هایی است؛ ارائۀ نظر پیرامون مباحث فوق به موقعیت آنان چه نوع حکومتی و با چه ویژگی

شرایط و وقایع زندگی یک روشنفکر یا محقق و نوع نگرش و نگاه معرفت شناختی وی 

لب گردد که در نهایت راهکارهایی را برای مشکالت و اصالح جامعه تجویز کرده و در قا برمی

شوند، چراکه بالطبع همۀ  های سیاسی زاده می کند، بر همین مبنا است که پارادایم هنجار بیان می

گنجند. بنابراین باید مشخص کرد که نگاه  پردازان در یک قالب فکری، موقعیتی و ... نمی نظریه

که تحت پردازان حکومت به انسان و جایگاه او و در همین راستا نوع حکومتی  طراحان و نظریه

 لوای آن قرار است سامان یابد، چیست و در اینباره چه نظری دارند.

های معنایی و تعاریف مفهومی( به اقتضای  ای، روشنفکران )فارغ از تفاوت در هر جامعه

شان در فهم و تحلیل تحوالت صورت گرفته در نظام اجتماعی، از طراحان و  نقش و رسالت
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گیری حکومت و  بوده و هستند. مواردی چون نحوۀ شکلپیشگامان مسائل و موضوعات نظری 

سازوکار قدرت، نسبت قدرت و جامعه، نقش و جایگاه دین در عرصه سیاست و نحوه اداره 

سیاسی جامعه وجهه همت و تفکر آنها بوده و هست، موارد نامبرده از جمله موضوعات حساس 

ه بعد از انقالب، بوده و هست. این بردار در بین روشنفکران جامعه ما، چه قبل و چ و مناقشه

مقاله با هدف بررسی پاردایم سیاسی چهار روشنفکر معاصر، شریعتی، بازرگان، مطهری و 

سروش بعنوان روشنفکرانی که در باب مناسبات دین و دموکراسی نگاشته شده است و تالش 

تخراج مناسبات دارد تا با واکاوی نگرش این چهار اندیشمند در خصوص، دین و حکومت به اس

دین، حکومت و دموکراسی از نگاه آنان نائل آید. انتخاب این چهار شخصیت از چند جنبه 

هایشان، از مهمترین روشنفکران دینی  اهمیت دارد. اول این که این افراد، با در نظر گرفتن تفاوت

یت دوم، به اند. اهم توجهی در بدنه اجتماعی و حکومتی داشته دوره معاصرند و تأثیرات قابل

ای  اند؛ شریعتی در دوره ست که این چهار تن از حکومتِ دینی داشته ای لحاظ تفاوت تجربه

پردازی کرد که از تجربه حکومت دینی برخوردار نبود و از طرفی جامعه دوره او عطش  نظریه

یابی به یک حکومت دینی را داشت. برعکس، بازرگان و سروش، هر دو دوره را تجربه  دست

ای، هرچند کوتاه )دولت موقت(، تجربه  اند با این تفاوت که بازرگان خود در دوره هکرد

داری نیز داشته است. بررسی مبانی اندیشه شهید مطهری به عنوان یکی از  حکومت

های نظام اسالمی است، نیز حائز اهمیت بسیار است. از طرفی دیگر غالب  ایدئولوگ

گیر نظام  به طور غیر مستقیم، با مدل جا افتاده و عالمروشنفکران، چه به طور مستقیم و چه 

اند  اند و انتقاداتی نیز بدان وارد کرده لیبرالیستی، که مبتنی بر دموکراسی غربی است آشنا بوده

کرده پژوهش حاضر در صدد است، ضمن مقایسه دیدگاه و پارادایم سیاسی چهار روشنفکر در 

بت آنها با دین به مقایسه نگاه آنان با دیدگاه غربی در رابطه با مبحث دموکراسی، حکومت و نس

 خصوص دموکراسی و مدل حکومت برآمده از آن نیز بپردازد.

 سؤاالت پژوهش

در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی )شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش( دموکراسی چه  -

 شود؟ جایگاهی دارد و در چه انواعی صورتبندی می

 از منظر روشنفکران ایرانی چه تفاوتهایی با اصول دموکراسی غربی دارد؟اصول دموکراسی  -



 

 

 

 

 

 0011، شماره یک، بهار و تابستان 28شناختی دوره مطالعات جامعه   280 
 

 

 اهداف پژوهش

بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول 

 دموکراسی غربی.

 ضرورت پژوهش

دین و سیاست های متفکرانِ عرصه  رابطۀ دین و حکومت )سیاست( همواره از مهمترین پرسش 

بوده است. در حقیقت بعد از ظهور ادیان بزرگ ابراهیمی چون یهود، مسیحیت و اسالم و در 

طول حیات این ادیان، تاکنون یکی از فصول مهم مباحثات کالمی، اعتقادی نسبت دین با 

سیاست بوده است. در ایران چه در قبل از انقالب و چه در بعد از آن یکی از مهمترین و 

ها افتاده، نسبت دین و سیاست و  های متفاوتی از آن بر سر زبان قشه ترین مباحث که تلقیپرمنا

حدود ارتباط این دو با یکدیگر بوده است. بررسی تلقیات متفاوت از رابطۀ دین با حکومت 

)سیاست( در حقیقت نشان از بررسی تلقیاتی متفاوت از نحوۀ ادارۀ جامعه و چگونگی به توسعه 

پردازان در این حوزه،  ساندن اعضای آن دارد فلذا بررسی دیدگاه روشنفکران و تئوریو تعالی ر

بخشی، عامل تمرکز بیشتر بر سر موضوع مهم اداره و مدیریت جامعه و اعضای آن  ضمن آگاهی

دارد. از طرفی بررسی دیدگاه چهار اندیشمند در خصوص کم و کیف حدودی که در رابطۀ دین 

اند، حائز  پردازان نظام جمهوری اسالمی بوده عنوان کسانی که از تئوری هبینند ب و سیاست می

اهمیت است. بررسی دیدگاه اندیشمندان مختلف در مورد دموکراسی و کم و کیف آن در 

حقیقت نگرشی بر فلسفه حاکمیت اراده مردم است که از موضوعات بسیار قابل توجه در امر 

گردد. در بحث چگونگی اعمال حاکمیت  ور محسوب میرابطۀ جامعه با ساختار سیاسی یک کش

شود، بنابراین بررسی این  ها سخن زده می از جانب مردم نه تنها از دموکراسی بلکه از دموکراسی

مباحث از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، در این پژوهش نیز به تعبیری از چهار تلقی 

ایم و به تعبیری به بررسی  ه میان آوردهمتفاوت از دموکراسی و نسبت دین و سیاست سخن ب

پر واضح ایم که دارای اهمیت بسیار است.  انواعی از کم و کیف حاکمیت ارادۀ مردم پرداخته

های جامعه غربی ظهور  های نیازمندی ای که از بستر فرهنگی غرب و با مؤلفه است که دموکراسی

ها و هویتی متفاوت از غربند را  رزشکرده است، قادر نیست تا حیات سیاسی جوامع که دارای ا

به درستی مدیریت کند و وضعیت اکثر کشورهای افریقایی، آسیایی و امریکای جنوبی دال بر 
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اثبات این مدعا است، عدم تأثیر صحیح دموکراسی لیبرال غربی در تاریخ معاصر اکثر کشورهای 

الگوهای بومی دموکراسی که مشاهده است فلذا ارائه و معرفی  عربی و اسالمی به خوبی قابل

توسط اندیشمندان واقف به فرهنگ یک کشور صورتبندی شده است از اهمیت و ضرورت 

 باالیی برخوردار است.

 ادبیات تجربی پژوهش

سنجی رابطۀ دین و سیاست در اندیشۀ  های متعددی در حوزۀ دموکراسی و نسبت اگرچه پژوهش

توان به مواردی که توسط  رفته که از آن جمله میپردازان و روشنفکران ایرانی صورت گ نظریه

(، 1935و  1930(، سرپرست سادات )1911پژوهشگرانی اعم از روحانی و امام جمعه زاده )

(، قزلسفلی، قاسم پور، خرم نصر 1915(، غفاری و محمد زاده )1911شکوری، غفاری و عمادی )

( اشاره 1939(، عطار زاده و راستی )1911(، حسینی، احمدوند و کاشی )1910(، زیبا کالم )1936)

پرداز  کرد، اما اهمیت پژوهش حاضر به بررسی مبحث دموکراسی از نگاه چهار روشنفکر و نظریه

حوزه سیاسی و در کنار هم آوردن و مقایسه مدلهای مد نظر ایشان از این موضوع بوده است و از 

 ی غربی است.طرفی دیگر مقایسه دیدگاه هر چهار نفر با مدل دموکراس

 روشی: تحلیل گفتمان-چارچوب نظری

های گوناگون  های گفتمانی است که در شکل تحلیل گفتمان، کشف معانی ظاهری و مستتر جریان

ای در تبیین  العاده ( نظریۀ گفتمان قابلیت فوق10: 1915شوند )بشیر، زبانی و فرازبانی آشکار می

« بندی مفصل»کارگیری مفاهیمی چون  ت، در سایۀ بههای اجتماعی و سیاسی دارد. این قابلی پدیده

بندی، کنشی است که میان عناصر مختلف مانند مفاهیم، نمادها، اعمال  به دست آمده است. مفصل

رو  کند که هویت اولیۀ آنها دگرگون شده، هویتی جدید بیابند. از این ای ایجاد می و...، انچنان رابطه

بندی میان عناصر گوناگون به وجود  ی که از طریق عمل مفصلا هویت یک گفتمان، در اثر رابطه

« های هژمونیک بندی مفصل»ها،  ( در حقیقت گفتمان06: 1919گیرد )تاجیک، آید شکل می می

بندی، موجب تولید نظام  اند. مفصل هستند که در عرصۀ اجتماعی از تصور به عینیت تبدیل شده

 Laclau, andست. ) م معنایی خاصی بر عرصۀ اجتماعیشود و یک گفتمان، استیالی نظا معنایی می

Mouffe, 2002: 140ها تنها دریچۀ شناخت انسان به سوی جهانند.  ( از نظر الکالئو و موفه، گفتمان
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گیرد و به همه چیز در چارچوبی از نظام معانی،  هایی از حوزۀ اجتماع را دربر می هر گفتمان، بخش

مختصّ همان نظام معنایی است. در چنین حالتی، ممکن  بخشد. مفهومی که مفهومی خاص می

است یک فعل، سخن، نماد یا... در دو گفتمان متفاوت، معنایی متفاوت و حتی متضاد با یکدیگر 

کنند و نه در درون یک  های متضاد بار معنایی پیدا می ها در درون گفتمان واژه»داشته باشند. اساساً 

 (.115 :1911زبان عام و مشترک )دانل،

ترینِ نظریاتِ این حوزه دانست.  توان کاربردی نظریۀ الکالئو و موفه در زمینۀ گفتمان را می

شناسی سوسور و ساختارگرایی فوکو را به  اهمیت این نظریه در آن است که آنها مدل زبان

عرصۀ سیاست کشاندند، و با عرضۀ مفاهیمی چون ایدئولوژی، هویت، غیریت، هژمونی و...، در 

ی توضیح و تبیین چگونگی تهور گفتمان برآمدند. این دو، مفهوم گفتمان فوکو را با دیدگاهای پ

ای ارائه کردند که بر اساس آن، همۀ  سوسور، دریدا، الکان، گرامشی و آلتوسر درآمیختند و نظریه

ه (. آنچ16: 1911گیرند )سلطانی،  های اجتماعی تحت تأثیر فرایندهای گفتمانی شکل می پدیده

کند، تسری گفتمان از  های گفتمانی متمایز می تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه را از سایر نظریه

از نظر آنها صرفاً  (. 110زاده،  حوزۀ فرهنگ و فلسفه به جامعه و سیاست است )حسینی

اسی، های زبانی نیست. به عنوان مثال، در گفتمان لیبرال دموکر ها و گزاره ها به معنای داده گفتمان

های تدریس دانشگاهی و...، همه  های جمعی، کرسی های حزبی، رسانه های رأی، رقابت صندوق

 هایی گفتمانی هستند. پدیده

پرداز، اگرچه فهم آن را تا حدی دشوار  ها و مفاهیم، در نظریۀ این دو نظریه کثرت مؤلفه

ه خوبی بتواند روابط دهد که ب حال ابزاری در اختیار محقق قرار می سازد، اما در عین می

های حاکم بر جوامع را بشناسد و عناصر و اجزای مختلف  گفتمانی گفتمان گفتمانی و برون درون

اند  های اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. چنانکه محققین به درستی تأکید کرده پدیده

جتماعی و سیاسی امروز، تحلیل گفتمانی الکال ئو و موفه با تعلق به چرخش پسامدرن در دانش ا

ها و افکار را  مرزبندی کالسیک بین جامعه شناسی و اندیشه سیاسی را درهم شکسته و اندیشه

های اجتماعی را  توان تمامی پدیده کند؛ از نگاه الکالئو و موفه می در عرصه اجتماعی بررسی می

( به عبارت بهتر، 1931با ابزارهای گفتمان تحلیل و بررسی کرد )خرمشاد و سرپرست سادات، 

پرسه، شرط اصلی  گفتگو یا هم .ای اجتماعی است گفتمان جریان و بستری است که دارای زمینه

و مقدماتی هر گفتمان است: هر نوع گفتار، کالم و نوشتار، جریانی اجتماعی و دارای ماهیت و 
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سیاسی و شناسی  ( از این منظر همسویی جریان163: 1931ساختار اجتماعی است )تاجیک، 

شده، و کلمات و عبارات مورداستفاده و  ها، مقدمات مطرح گفتمان مهم است اظهارات و گفته

های مطرح شده، قضایای  ها، جملگی بستگی به این دارند که مطالب بیان شده، گزاره معانی آن

مفروض و ...، کی، چگونه، و توسط چه کسی، له یا علیه چه چیزی یا چه کسی به کار گرفته 

کنندۀ هر مطلب، یا  های استفاده اند؛ به بیان دیگر، بستر زمانی، مکانی، موارد استفاده و سوژه دهش

: 1931روند )تاجیک،  کنندۀ شکل، نوع و محتوای هر گفتمان به شمار می گزاره و قضیه، تعیین

(. تحلیل گفتمان در مقالۀ حاضر به مثابه چارچوبی شاکله شناسانه پژوهشگر را، در 111

ازشناسی کلیت جریان فکری و پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی به شناخت و شناسایی اصول ب

دموکراسی، نوع حکومت برآمده از آن، تعیین جایگاه و وزن دین در عرصه سیاسی رهنمون 

 خواهد شد.

 چارچوب مفهومی

 دموکراسی چیست؟

مورد اجماع همگان ارائه داد؛ توان یک تعریف مشخص و  اصوالً پیرامون هیچ مقولۀ معرفتی نمی

عمل کرد. به این معنا که آنچه در معرفی  1اما الزم است از طریق طرح یک تعریف حداقلی

 دموکراسی آورده شده خصوصیات مورد توافق عمومی هستند. با پیروی از این اصل دموکراسی،

 علوم دیگرِ مفاهیم از بسیاری نظیر که است بنیادی مفهوم یک آن، سیاسی فلسفی مبانی از صرفنظر

 و مفهوم هر» که نیچه آموزۀ این است. شاید دائمی منازعات موضوع و تفاسیر دستخوش انسانی

 مضمون مورد در (،1915)به نقل از آربالستر، « نیست تعریف قابل باشد، تاریخی که پارادایمی

 در همگانی کامل و عجام تعریفی هنوز ساله، هزار چند سابقۀ رغم باشد. به صادق نیز دموکراسی

 ساختار نوع آن مشخصۀ وجهه عنوان به دموکراسی وصف این با ندارد؛ وجود دموکراسی مورد

 در اجتماع اعضای کنند. یعنیمی حکومت خود بر مردم آن در که شودمی برده کار به سیاسی

نند. اما کمی شرکت غیرمستقیم یا و مستقیم صورت به اجتماع کل برای« سیاسی مشی خط تعیین»

دموکراسی به معنایی که امروزه مطرح است، »نکتۀ مهمی که باید بدان توجه داشت این است که 

محصول فکری مدرنیته بوده و مبادی و مبانی آن چندان ارتباطی با دموکراسی که در یونان 

                                                           
1 reductionism 
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کند. دموکراسی که امروزه مطرح است مولود و معلول تحول فکری  باستان مطرح بود پیدا نمی

(. در هر 19: 1919)کوهن، « است که با مدرنیته و از رنسانس به این سو در اروپا بوجود آمد

ها )دورۀ یونان و دورۀ رنسانس( ایدۀ اصلی همانا حکومت مردم بر مردم،  دوی این دموکراسی

یعنی انتخاب حکومت از سوی مردم است؛ اما با یک تفاوت اساسی. دموکراسی یونان، اگرچه 

در یک سطح محدود به اجرا درآمد، اما بیشتر یک ایده در کنار نظرات دیگر پیرامون در آتن و 

( 1(. در یونان باستان، دو دیدگاه در این زمینه وجود داشت: 1919حکومت بود )بشیریه، 

که توسط خود « 1شاه-فیلسوف»حکومت نجبا، اشراف یا آریستوکراسی به معنای حکومت 

ترین فرد جامعه  ترین و شایسته ترین، فرهیخته آن حکومت عالم افالطون ارائه شد و مراد از

( در قرائت دیگر دموکراسی به معنای انتخاب حکومت از سوی مردم است )بشیریه، 1است. 

( که بعد از رنسانس یا مدرنیته مخصوص عصر روشنگری، خردگرایی و رنسانس بود. 1919

ان( صرفاً یک ایده یا یک فرمول برای بنابراین دموکراسی جدید )برخالف دموکراسی باست

انتخاب نوع حکومت در کنار سایر اشکال نیست؛ بلکه یک تحول تاریخی در درک، شعور و 

معرفت انسان است. بنابراین پیش از آنکه یک مدل حکومتی باشد، مبتنی بر پذیرش 

ل اعتقادات دین ای از اصو هایی پیرامون انسان و جامعه است که احتمال دارد با پاره فرض پیش

 اسالم همراه نباشد.

 های دموکراسی فرض اصول و پیش

عنوان شیوۀ زندگی سیاسی و هم بعنوان نظام سیاسی حکومتی در جهان مدرن،  دموکراسی هم به

بر مبانی و اصولی استوار است که در طی فرایند طوالنی تکوین یافته است. جوهر این اصول و 

ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و  ابری انسانتوان در اصالت بر مبانی را می

فرض  (. پیش13-91: 1911ها یافت )بشیریه،  تأکید بر حقوق طبیعی، مدنی و سیاسی انسان

بنیادی که در این کندوکاو نظری نهفته شده است همان هدف حکومت است که عبارتند از 

                                                           
دار و های خود درباره موضوع دولت و اشکال آن را در مهمترین آثار خود، یعنی جمهور، سیاستم افالطون دیدگاه 1

از آرماانگرایی باه عملگرایای در حرکات باوده اسات. کتااب          قوانین ارائه کرده است؛ دیدگاهی که در این سه اثر
جمهور که تأثیرگذارترین اثر سیاسی افالطون است در موضوعات مختلف سیاست، اخالق، فلسافه و تااریخ و باه    

ل ارتبااط دیان، سانت، اخاالق باا سیاسات و       دلیا   باه -طور کلی اکثر مسائل مورد توجه در یک دولت و اجتماع 
 مورد توجه و بحث قرار گرفته است. -حکومت در اندیشه سیاسی یونان باستان
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و مناقشات بر سر حکومت، در حقیقت بحث بر  ها خدمت به مردم. به عبارت دیگر، همۀ محاجه

تر  گزاری به مردم مناسب سر آن است که کدام حکومت یا چه نوع نظام سیاسی برای خدمت

(. هدف از فلسفۀ سیاسی مدرن، خدمت به فرد، مردم و جامعه است 01است )زیباکالم، 

بحث حکومت  (. اگر موضوع خدمت به مردم مطرح نباشد، در آن صورت01-51)اشتراوس، 

شود. متفکرین سیاسی بعد از رنسانس، از جان الک، توماس هابز  حداقل از نظر تئوری منتفی می

و ماکیاولی گرفته تا جان استوارت میل، منتسکیو، جرمی بنتام و غیره شآن نزول حکومت یا نظام 

درن، (. اگر در اندیشۀ سیاسی م1916دانند )جونز،  سیاسی را در خدمت به شهروندان می

نفسه در خود دموکراسی نیست بلکه به واسطه آن است که  دموکراسی ارزش دارد، این ارزش فی

باشد. بنابراین در  ترین شیوۀ خدمت به مردم و تأمین مصالح و منافع آنان می دموکراسی مطلوب

ای وجود ندارد، خیر و مصلحت آن است که خود  شده دموکراسی، خیر و مصلحت از پیش تعیین

 (.01کنند و حکومت موظف به تأمین یا برآوردن آن است )زیباکالم:  م تعیین میمرد

در  .ترین اصل دموکراسی، نوع نگاه و نگرش آن به انسان است اولین و شاید اصلی

تاریخی دو دیدگاه در خصوص انسان مطرح است. دیدگاه نخست اساساً انسان -مجادالت نظری

پندارد که طبیعتاً خوی سرکشی داشته و اگر  و بدذات میرا موجودی شرور، طغیانگر، متجاوز 

داند که  (. دیدگاه دوم انسان را موجودی عاقل می1919کنترل نشود ویرانگر خواهد بود )کوهن، 

های  اگرچه در پی حفظ منافع و اموال خویش است اما در پی ظلم و فسا نبوده و به دارایی

(. دموکراسی 15و زیباکالم:  1919ری است )کوهن، دیگران احترام گذاشته و فاقد خوی تجاوزگ

به دیدگاه دوم اعتقاد داشته و قائل به اختیار و آزادی انسان است؛ از این رو ذاتاً با هر نوع 

های او را سلب کند مخالف است  ای که انسان را محدود و اختیار و آزادی حکومت و سلطه

ها تجاوزگر نیست؛  د دارد که ذات اکثر انسان(. اگرچه دموکراسی به این اعتقا1911)زرشناس، 

ها در همه جوامع هستند که به حقوق دیگران  گیرد که اقلیتی از انسان اما این را نیز نادیده نمی

های مردم به نهادی به  کنند. برای کنترل این اقلیت متجاوز، بخشی از حقوق و آزادی تجاوز می

 (.16: 1919خواهی آن اقلیت را بگیرد )زیباکالم،  شود تا جلوی زیاده نام حکومت واگذار می

لیبرالیسم، فلسفه سیاسی دموکراسی محسوب  .دومین اصل دموکراسی، لیبرالیسم است

شود. ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایۀ حکومت محدود به قانون،  می
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مت مطلقه کلیسا در غرب و رود. لیبرالیسم، نخست بر ضد حکو اساس دموکراسی به شمار می

سپس در مقابل حکومت شاهان مطلقه قد برافراشت. به جای قدرت مطلقه، قدرت محدود و 

مشروط و به جای قدرت خودکامه و خودسر، قدرت قانونی، آرمان اصلی لیبرالیسم بوده 

است. از این رو قانونگرایی، تفکیک قوا، حقوق بشر، حق مالکیت خصوصی، اولویت آزادی 

شوند  دی بر عدالت اجتماعی و حکومت مبتنی بر نمایندگی از اصول لیبرالیسم محسوب میفر

 (.11: 1911)بشیریه، 

شود و به ذات حکومت در این  سومین اصل دموکراسی، که از اصل اول منتج می

عنوان اساس نظم سیاسی،  به 1اندیشۀ قرارداد اجتماعی گردد، اصالت قرارداد است. دیدگاه برمی

دیگر از مفاهیم بنیادین دموکراسی است که پیشینۀ آن به توماس هابز، بندیکت دواسپینوزا، یکی 

گردد )همان(. در نظریۀ قرارداد اجتماعی، به  جان الک، ژان ژاک روسو و امانوئل کانت باز می

شود و سپس  ، یعنی وضع ماقبل پیدایش حکومت، توصیف می«1وضع طبیعی»طور کلی نخست 

شود. در این  ضع به وضع مدنی از طریق قرارداد و توافق عمومی توضیح داده میگذار از آن و

نظریه، قرارداد اساس التزام و اطاعت سیاسی است؛ زیرا فرد باید آنچه را که خود بر طبق عهد و 

میثاقی پذیرفته است، انجام دهد. نتیجۀ این اصل این است که حکومت از هیچ نوع قداستی 

ومت نه از مشروعیتی الهی، آسمانی یا مذهبی برخوردار است و نه از برخوردار نیست. حک

زادگی،  زادگی، اشراف های زمینی همچون؛ قومی، مرامی، نژادی، خونی، وراثتی، نجیب مشروعیت

 (.91تاریخی و نه هیچ نوع دیگری. تنها مشروعیت حکومت، رأی مردم است )زیباکالم، 

حاکمیت مردم یکی از اصول اساسی است. چهارمین اصل دموکراسی، حاکمیت مردم 

ها قدرت و اختیار خود را از  دموکراسی است. مفهوم اصلی حاکمیت مردم این است که حکومت

توانند  آورند و مردم می منبع دیگری جز خواست و اجماع و رضایت عامه مردم به دست نمی

ر غایی و نهایی از آن مردم است، حکومت را تغییر دهند و یا از کار برکنار سازند. بنابراین اقتدا

شود، در بین مکاتب مختلف دموکراسی اختالف  هرچند دربارۀ اینکه چگونه این اقتدار اعمال می

شود که انسان از عقل، شعور، درک، آگاهی،  (. نتیجۀ این اصل این می1911نظر هست )بشیریه، 

خود انتخاب نماید.  تواند تشخیص خیر و صالح و خوب و بد برخوردار بوده و لذا می

                                                           
1 social contract 

2 state of nature 
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گیری توسط خودش نهی  تواند بشر را از حق تصمیم کس، هیچ نهاد، حکومت و قدرتی نمی هیچ

 (.1919گیری نماید )زیباکالم،  کرده و خود به جای وی تصمیم

پنجمین اصل دموکراسی، این است که حکومت از پیش خود هیچ وظیفه، رسالت، تعهد 

شود به آنچه  ها و وظایف حکومت محدود می می مسئولیت. تمااخالقی و غیراخالقی ندارد

اند  اند یا واگذار کرده مردم بصورت توافق و در چارچوب قانون آنها را به حکومت وکالت داده

(. همانطور که در پیش بیان نمودیم، این اصول بخشی از اصول و مبانی دموکراسی 91)همان: 

ی بیشتر از این تعدادند. اما همین مقدار، از اهم های دموکراس بوده و بالطبع مبانی و بنیان

های اندیشمندان دینی در باب  تواند ما را در مقایسه دیدگاه های دموکراسی بوده و می بنیان

های شریعتی،  ها، کمک نماید. در ادامه به طرح دیدگاه حکومت، به لحاظ تشابهات و تفاوت

پردازیم. هر  ن در مدل حکومتی آنها میبازرگان و سروش در باب نوع حکومت و جایگاه دی

چند دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده، ولی از نظر منطقی با آن مساوی نیست. حتّی در 

شود که دموکراسی را به وسیلۀ  الملل گاه دیده می های علوم سیاسی و روابط بین فرهنگ

های لیبرالی همچون آزادی  ارزشای در ارتباط با  دموکراسی عقیده»کنند:  لیبرالیسم تعریف می

فردی، برابری، کرامت انسانی، برادری، دولت حداقل، حکومت قانون و روند سیاست 

 .(119: 1916دموکراتیک است )اربالستر، 

های  های معرفتی و داللت های تبیینی، داللت تأکید بر داللت پارادایم سیاسی: با

 هنجاری

از چیستی اندیشۀ سیاسی در انواع مختلف آن دارد، یک  نظریۀ پارادایمی، با تعریف معینی که

دهد. این نظریۀ سیاسی  چارچوب تحلیلی برای شناخت کاربردی افکار سیاسی ارائه می

تواند برای شناخت انواع آرا، مکاتب و متفکران سیاسی و همچنین برای  پارادایمیِ چارچوب می

ن عدالت، آزادی، همبستگی و شهروندی تحلیل کاربردی مفاهیم اصلی در اندیشۀ سیاسی همچو

بر اساس رهیافت پارادایمی، اندیشۀ سیاسی از  (.11-39: 1911به کار گرفته شود )منوچهری، 

مقومات نظری معین و تضمنات کارکردی )عملی( مشخصی تشکیل شده است. هر اندیشۀ 

های معرفتی و  های تبیینی، داللت سیاسی شامل سه مقوم اصلی است که عبارتند از: داللت

های هنجاری. داللت تبیینی همانا تبیین وضع موجود و تحلیل شرایطی است که در آن  داللت
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های موجود  گیرد و هر اندیشۀ سیاسی معین در پاسخ به ضرورت ورزی صورت می اندیشه

های گوناگون در هر اندیشۀ معینی تحلیل و تبیین  ها به شکل اندیشیده شده است. این ضرورت

توان آن را داللت تبیینی نام نهاد. مقوم دیگر اندیشۀ سیاسی داللت  اند که به طور کلی می شده

شناسی و نوعی  شناسی، انسان (. هر متفکر سیاسی دارای نوعی معرفت10معرفتی است )همان: 

شناسی مشخص است که بر اساس آنها مشکالت و معضالت موجود منشأشناسی  سعادت

شوند. داللت هنجاری، ترسیم گونۀ  های هنجاری نیز تدوین می آنها داللت شوند و با ابتناء به می

های هنجاری بر وضعی که موجود نیست، داللت دارد. هر  معینی از وضع هنجاری است. داللت

کردن معضالت موجود، راهکارهای مناسب را تدوین و ترسیم  اندیشۀ سیاسی برای برطرف

ها و راهکارها در سیاستگذاری  مشی شه سیاسی بر مبنای خطکند. بنابراین، بدین معنا، اندی می

توان گفت اندیشۀ  با توجه به میراث اندیشۀ سیاسی غرب و دنیای اسالم می اجتماعی است.

سیاسی در تاریخ خصوصیت یا وضعیتی پارادایمی داشته است. به این معنا که مکاتب فکری 

اند، با آرا و افکار  فرهنگی شکل گرفته-ماعیگوناگون که هر یک در زمانها و شرایط مختلف اجت

اند، تشابهات بنیادینی دارند. مهم این است که  معین دیگری که در شرایط دیگری اندیشیده شده

های معرفتی با دیگر  های تبیینی و داللت مکاتب فکری معینی، به رغم تفاوتهایی که در داللت

ای هنجاری، همسانی قابل توجهی دارند که از ه مکاتب دارند، با مکاتب معین دیگری در داللت

تواند محور یک  های هنجاری می گیرد. این تشابه در داللت مجموع آنها یک پارادایم شکل می

 .های دیگر قابل تمایز است پارادایم در اندیشۀ سیاسی باشد که با پارادایم

 بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی

 داللت تبیینی

در مباحث مربوط به داللت تبینی یا همان تبیین وضع موجود و تحلیل شرایطی که در آن 

گردد، نقش کلیدی به انقالب اسالمی  ورزی روشنفکران در حوزۀ سیاسی صورتبندی می اندیشه

ر شود؛ چراکه متفکران فوق به جز شرایط خانوادگی و تحصیلی متفاوتی که داشتند درگی داده می

های آنان  پردازی شرایط ایران در آستانۀ یک انقالب بزرگ شدند و در حقیقت نطفۀ نظریه

پیرامون مباحث مختلف از جمله نوع حکومت، دموکراسی و... از همان زمان بسته شد؛ دورانی 

های صرفاً طبقاتی غرب خارج شد و وارد بسترهای  فکری از حیطه و تسلط جریان که روشن
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فکری بومی، با گرایش زیادی که به مردم و جامعه پیدا کرد، در جریان  روشنمردمی شد. طیف 

های مهم  ای را در حوزه قبل و بعد از انقالب اسالمی حضور جدی داشت و نقش مهم و کلیدی

ایفا کرد. در بعد از انقالب تغییرات مهمی در عرصۀ زندگی سیاسی این روشنفکران پدید آمد. 

فکران تأکید  نقالب اسالمی، و در طی جریانات آن یک جریان از روشندر واقع پس از پیروزی ا

ایرانی -های مختلف مبتنی بر مبانی انقالب اسالمی و خصائص اسالمی بر ارائه نظریات در حوزه

اندیشیده ودر این  ای دیگر به ایجاد تحوالت از طریق محدودکردن حوزۀ دینی می داشتند و عده

 (.119: 1913خود پرداختند )ثقفی،  غالب به ارائۀ بینش سیاسی

 جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی شریعتی

 های معرفتی و هنجاری دموکراسی مبتنی بر پیشوا داللت

شود در  های خود در باب حکومت را که به فلسفه سیاسی او مرتبط می شریعتی عمدۀ بحث

اندیشۀ سیاسی شریعتی و اینکه او چگونه  . قبل از پرداختن به1بیان نموده است« 1امت و امامت»

کند، مهم  نماید و در پارادایم سیاسی او دموکراسی چه جایگاهی را پیدا می حکومتی را ترسیم می

بردن به اساس  است که بدانیم اساساً شریعتی چه جایگاهی را برای حکومت قائل است؟ زیرا پی

ت، ضرورت یا عدم ضرورت آن و فلسفه سیاسی، در کندوکاو پیرامون علت وجودی حکوم

ای  شده باشد. در دموکراسی هدف از پیش تعیین سؤال پیرامون تعیین بهترین نوع حکومت می

وجود ندارد که یک نظام سیاسی دموکراتیک مجبور به تحقق آن باشد. تنها هدف مطرح، هدفی 

کراسی در تضاد است. کنند. اما دیدگاه شریعتی از چند جنبه با دمو باشد که مردم تعیین می می

اول اینکه برای شریعتی و در حقیقت بسیاری از فالسفه و روشنفکران و رهبران سیاسی، بی 

دار  هدف نیست بلکه هدف هدفی، موجود در دموکراسی مطرح نیست. برای آنان، زندگی بی

ین شود، آن هدف را نیز به واسطه خود مردم تعی است. و تا آنجایی که به شریعتی مربوط می

                                                           
 ( انتشارت قلم.1951، که بعداً در کتابی به همین نام چاپ گردید: امت و امامت )1901سخنرانی ایرادشده در سال  1
(؛ 1961های سیاسی در قرون معاصر ) (؛ گرایش1911آثار دیگری همچون؛ تشیع علوی و صفوی )البته در  1

 عرفان، آزادی و برابری
( نیز به مباحثی از 1951) 5( و ما و اقبال، مجموعه آثار ج 1951(؛ خودسازی انقالبی )1956) 1مجموعه آثار ج 

ایم. اما صورت مبسوط مدل حکومتی خود را در  اشتهاین دست اشاره دارد و ما نیز به فراخور بحث ارجاعاتی د
 امت و امامت طرح کرده است.
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نظر شریعتی، هدف از  (. از نقطه101: 1915شود، بلکه تعیین آن هدف با خدا است )روشن،  نمی

زندگی رسیدن به کمال است و در همین راستا، رسالت یا وظیفۀ حکومت هم در این خالصه 

(. شریعتی با حق 110-111: 1951شود که انسان را به فضیلت و کمال برساند )شریعتی،  می

دهد موافق نیست یا آن را به رسمیت  نیان و شالوده دموکراسی را تشکیل میانتخاب که ب

ای را انتخاب خواهد کرد  شناسد چراکه وی معتقد است اگر انتخاب با خود فرد باشد گزینه نمی

گاه حاضر به تغییر وضع موجود و به  که به تداوم نظم و ثبات فعلی تأکید داشته باشد و هیچ

واهد شد و این با هدف اصلی زندگی که نیل به کمال و فضیلت است زحمت انداختن خود نخ

 (.113 -116: 1951خوانی ندارد )شریعتی،  هم

 1361های روشنفکران انقالبی جهان سوم در دهه  نحوۀ استدالل شریعتی، در راستای تئوری

خاب است، که پیشرفت و توسعۀ انقالبی را بر انتخابات منظم دموکراتیک برای انت 1311و 

تواند یکی از  دانستند. وی معتقد است در یک جامعه، رهبری و حکومت می حکومت مقدم می

این دو هدف را دنبال کند: تغییر جامعه و سوق دادن آن به سوی آن چیزی که از راه اصالح و 

توسعه باید به آن عمل شود؛ یا حفظ وضع موجود جامعه و ادارۀ امور آن و برآوردن نیازها و 

(. هدف نخست آن چیزی بود که جوامع در حال توسعه و 111های اعضای آن )همان:  هخواست

(. این 113-111: 1961ملل تازه استقالل یافته آسیا و افریقا بیشتر بدان نیازمند بودند )شریعتی، 

های انقالبی برنامۀ صریح  نوع رهبریِ مبتنی بر یک ایدئولوژی است که برای تغییرات و پیشرفت

کار و به تبع آن ضد  ها، که معموالً محافظه ی دارد که شاید لزوماً با خواست تودهو مشخص

خوانی نداشته باشد. بنابراین، شریعتی نه تنها از دموکراسی در  توسعه و پیشرفت هستند، هم

سازد )شریعتی،  کند بلکه انتقادات صریح و روشنی بر آن وارد می معنای معمول آن دفاع نمی

تواند مانعی بر  ( شریعتی معتقد است دموکراسی غربی در بارزترین شکلش می131-116: 1951

تنها آن افرادی را انتخاب خواهند کرد که  ها نه سر راه توسعه و تغییر باشد؛ به دلیل اینکه توده

کنند )همان:  چنان که هستند، حفظ می ها و آداب را هم آن کنند بلکه سنت مانند آنان فکر می

شود؛  ین جاست که به تدریج جایگاه دمکراسی در فلسفۀ سیاسی شریعتی متزلزل می(. از هم111

ها به سمت و سوی  دادن انسان زیرا دموکراسی غربی با مفاهیمی همچون رسیدن به کمال یا سوق

کند. به زعم وی دموکراسی، یک رژیم ضدّانقالبی است و با  ای پیدا نمی فضیلت چندان مراوده

عنوان  (. شریعتی به حکومت به69: 1911جامعه مغایر است )شریعتی، الف  رهبری ایدئولوژیک
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یک معلّم اخالق، یک مصلح، یک راهنما، یک پیشوا که رسالت تربیت و آگاهی و به کمال 

نگرد. در حالی که در دموکراسی، حکومت هیچ برتری و شایستگی  ها را دارد می رساندن انسان

ت در دموکراسی از جنس خود مردم است، توسط مردم خاصی نسبت به مردم ندارد. حکوم

شود و سرانجام عزل و نصبها توسط مردم  شود، توسط مردم بر روی آن نظارت می انتخاب می

دهندگان اصراری نداشته باشند که به کمال و فضیلت برسند،  شود. اگر مردم یا رأی انجام می

که در پاردایم شریعتی، حکومت اساساً  دارد؛ در حالی حکومت نیز گامی در این مسیر بر نمی

وظیفه و تکلیفی به جز به کمال رساندن مردم ندارد؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند؛ چه 

(. دیدگاه شریعتی در اینجا یادآور 133-119: 1951انتخاب بکنند و چه انتخاب نکنند )شریعتی، 

اشد که دموکراسی یا حکومتِ ب نظران کالسیک می دیدگاه شماری از فالسفه سیاسی و صاحب

جویی  پندارند که هیچ شخص عاقل و کمال سوادان، جهال و عوام می اکثریت را، حکومت بی

 (.09: 1911تمایل ندارد که تحت چنین حکومتی زندگی کند )اشتراوس، 

شریعتی در مقابلِ مدل دموکراسی غربی که به انتقادات وی بر آن اشاره کردیم، مدلی را تأیید 

شناسان و روشنفکران کشورهای در حال توسعه بود، یعنی  کرد که در راستایِ مدل جامعه می

یا به تعبیر بهتر، دموکراسی مبتنی بر پیشوا؛ یعنی حکومتی از « 1شده یا متعهد دموکراسی هدایت»

نوع نخبگانِ روشنفکر که برای این کار به یک ایدئولوژی تعهد دارند و داری یک برنامه 

کردن بینش افراد،  بی هستند. این رهبری متعهد انقالبی هدف خود را دگرگونمشخص انقال

های متحجرانه و پوسیدۀ  داند تا جامعه را خارج از قالب فرهنگ و روابط اجتماعی مردم می

 (.133-111: 1951ترین شکل ممکنِ آن سوق دهد )شریعتی،  سنتی آن، به طرف پیشرفته

، «متعهد»شدن یک پسوند  کراسیِ غربی صرفاً در اضافهتفاوت دموکراسیِ شریعتی با دمو

های دیگر نیز که در زمانه شریعتی باب شده بود نیست؛  آنگونه که در خصوص بسیاری از واژه

سواد و ناآگاه  نماید زیرا در آن همه چیز طبق پسند یا رأی عوام بی او دموکراسی را محکوم می

ای که نه هدف را  دهندگانِ عامی گیرد؛ رأی می دهند، صورت که مصالح خویش را تشخیص نمی

، رهبری متعهد افراد را به «دموکراسی متعهد»شناسند و نه درکی از فضیلت دارند. اما در  می

کند نه بر طبق پسند عوام.  سمت کمال و فضیلت خواهد برد. او بر طبق ایدئولوژی خود عمل می

                                                           
1 Directed democracy 
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امعه را حسب مصالح، منافع و سالیق بنابراین، از نظر شریعتی حکومت وظیفۀ ادارۀ ج

کند، چراکه  را مطرح می «هدایت جامعه»دار نیست؛ وی به جای ادارۀ جامعه،  دهندگان عهده رأی

معتقد است وظیفۀ حکومت در ادارۀ جامعه عبارتست از تأمین نیازهای مادی، رفاهی و 

خوشی مردم نیست  شهروندی مردم. اما در هدایت جامعه، هدف حکومت فقط تأمین آسایش و

ها به  بلکه هدف پیشرفت معنوی سریع جامعه، باالبردن معرفت و آگاهی مردم و هدایت انسان

(. وظیفۀ حکومت آن است که مردم را از نظر روحی، اخالقی، 05باشد )همان:  سوی کمال می

سمت فکری و اجتماعی به وضعیتی که شایسته آنهاست، برساند و در نهایت آحاد جامعه را به 

 (.031: 1911فضیلت و کمال سوق دهد )شریعتی، ب 

 جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی مطهری

 های معرفتی و هنجاری دموکراسی اصولی داللت

و « دموکراسی اصولی»توان به  آید، می های مطهری برمی ای را که از اندیشه الگوی دموکراسی

( منظور از دموکراسی اصولی 61-11: 1935سادات،  تعبیر کرد )سرپرست« دموکراسی جوهری»

شناسی در اندیشۀ  به معنای برآمدن دموکراسی از اصول مستحکم اسالم، تشیع، اجتماع و انسان

معرفتی شهید مطهری است. توحید، عدالت، امامت و اجتماع مدنی چهار اصلی هستند که 

اه ایشان درباره دموکراسی نزدیک شد. ها به دیدگ شود با اتکای به مباحث مطهری درباره آن می

دهندۀ  دهندۀ وجه عادالنۀ حکومت، امامت توضیح توحید، پشتیبانِ اصل آزادی، عدالت توضیح

است، این  1اصل مشروعیت الهی و باألخره اصل اجتماع مدنی که بیانِ اصل مشروعیت مردمی

های  اه مطهری مؤلفهاصول را باید در کنار هم و به شکل یک کل در نظر گرفت. از دیدگ

 :عبارتند از« دموکراسی اصولی»

 توحید، اصل آزادی .1

ایمان »کند؛  اگر آزادی یکی از مبانی دموکراسی است، مطهری آن را از اصل توحید، استنتاج می

به خداوند از طرفی زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول وجود 

عنوان دو حقیقت مستقل از  وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به توان خداوند است که می

                                                           
1919برای بحث درباره مشروعیت در آرای مطهری ر.ک: رنجبر،  1  
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، 1913)مطهری، « هاست ها و قراردادها پذیرفت، و از طرف دیگر بهترین ضامن اجرای آن فرضیه

 (.005: 16م.آ.، ج 

های متعالی او هستند. این استعدادها یا  از نظر مطهری استعدادهای برتر انسانی، منشأ آزادی

ها و  ها، دریافت ها و تمایالت عالی اوست، یا از مقوله ادراک عواطف، گرایش از مقوله

ها  ها، تقلیدها و تعصب هایی نیست که از عادت هاست. البته منظور او آزادی اندیشه اندیشه

بت اعظم بتکدۀ دیار خود را شکست تا  السالم( علیهگیرند؛ چنانکه حضرت ابراهیم ) سرچشمه می

ها فکری و فرهنگی است،  ها متوجه کند. جنس مبارزه با این نوع اندیشه ی بتمردم را به زبون

آورند.  مگر اینکه صاحبان آن عقاید به قواعد مدنی پایبند نباشند و مثالً به پیکار مسلحانه روی

اگر به بهانه اینکه این ملت رشد ندارد و باید »کند:  مطهری در این خصوص مبحثی را مطرح می

ماند.  کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشد باقی می به او تحمیل

رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر 

 (.931: 10، م.آ، ج 1913)مطهری، « اشتباه کند، باز باید آزاد باشد

های اجتماعی است. آزادی  ساس احترام به آزادینظام اجتماعی و سیاسی اسالم بر ا

هایی که  ها و مانع ایجاد کردن گیری ها، سخت ها، اختناق اجتماعی یعنی رهایی از قیود، محدودیت

(. آزادی 110: 15، م.آ، ج 1913آورند )مطهری،  افراد بشر خودشان برای خودشان به وجود می

؛ یعنی استعمار ملغی، استعباد و استثمار «ارْباباً مِنْ دونِ اللَّهِ وَال یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً»اجتماعی: 

صورت استثمار در خدمت خود بگیرند ملغی،  ملغی، اینکه بعضی از افراد بشر بعضی دیگر را به

(. قرآن از زبان موسی بن عمران نقل 115: 15، م.آ، ج 1913این رسالت قرآن است )مطهری، 

؛ تو آدمی ]هستی[ که دیگران را بنده «ۀٌ تَمُنُّها علیان عَبَّدْتَ بَنی اسْرائیلَوَتِلْکَ نِعْمَ»کند:  می

: 15، م.آ، ج 1913ای )مطهری،  شان را سلب کرده ای، یعنی آزادی اجتماعی خودت قرار داده

وال »البالغه که  به فرزندش در نهج السالم( )علیه(. مطهری در تفسیر نصیحت حضرت امیر 115-116

دهد تا شامل مفهوم نوین آزادی  ؛ مفهوم حریت را بسط می«غیرک فقد جعلک اهلل حراً تکن عبد

هایی باشد که به تعبیر وی، تنها بعدی از حیات  سیاسی مندرج در دموکراسی-اجتماعی

روح انقالب فرانسه را این جمله تشکیل (. »119: 1919شرافتمندانه و آزاد است )جهانبخش، 

سال قبل از آن علی  1151به دنیا آمده است و باید آزاد از دنیا برود؛ در دهد که انسان آزاد  می

 (.115: 10، م.آ، ج 1913)مطهری، « گفت: بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است
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 گذار عدالت، سیاست و اصل سیاست .1

های  و از آرمان در دیدگاه مطهری، از توحید گرفته تا معاد، و از نبوّت گرفته تا امامت و زعامت،

های اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است )سرپرست سادات،  فردی گرفته تا هدف

( عدل، همدوش توحید، رکن معاد، هدف تشریع نبوّت، فلسفه زعامت و امامت، 11-61: 1935

 شود، معیار کمال فرد و مقیاس سالمت اجتماع است. عدل، آنجا که به توحید یا معاد مربوط می

« بینی جهان»دهد و به عبارت دیگر، نوعی  به نگرش انسان به هستی و آفرینش شکل خاص می

شناسی  قانون« معیار»و « مقیاس»شود، یک  است؛ آنجا که به نبوّت و تشریع و قانون مربوط می

عبارت دیگر، جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنّت قرار گیرد و جزء  است، و به

« شایستگی»شود یک  شمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط می قه و استنباط بهمنابع ف

آید، آرمانی انسانی است؛ و آنجا که به اجتماع کشیده  است؛ آنجا که پای اخالق به میان می

(. از نظر وی عدالت نه به 61-61: 1913، 1است )مطهری، م.آ، ج « مسئولیت»شود یک  می

به معنای موازنه بدون بحث حقوق است، بلکه عدالت بر پایه حقوق واقعی  معنای مساوات و نه

شود که حق  و فطری استوار است. فرد حق دارد، اجتماع هم حق دارد. عدالت از اینجا پیدا می

(. 110: 1913، 11هر فردی به او داده شود. عدالت رعایت همین حقوق است )مطهری، م.آ، ج 

عدالت را  السالم( علیهها یکی بیشتر نیست، چراکه نسبی نیست. علی ) انبنابراین عدالت در تمام زم

(؛ چون آزادی، حق انسان بماهو انسان 091: 16، م.آ، ج 1913داند )مطهری،  ناموس الهی می

است، حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است و آزادی اجتماعی، اساس اسالم است 

نابراین ترجمان عدالت در صحنه سیاست، همان وجه (؛ ب116: 15، م.آ، ج 1913)مطهری، 

 عادالنه حکومت است و آن حکومت مردم بر مردم است.

 امامت، اصل حکومت  .9

حال شأن امامت قابل فروکاستن  است. درعین« امامت»در اندیشه مطهری، مدل مطلوب حکومت 

: 1913، 0آ. ج به ریاست عامه نیست. امامت در نزد وی تالیِ مقام نبوت است )مطهری، م.

(. او برای پیامبر سه شأن قائل است: دریافت و ابالغ وحی، قضاوت و ریاست عامه به 101

: 1913، 0معنای ریاست و رهبری اجتماع مسلمین، سائس و مدیر اجتماع بودن )مطهری، م.آ، ج 

این مسئله را  به حکم نبوت، مقام زعامت سیاسی را هم داراست، و علیه( اهلل )صلی(. پیامبر اکرم 110
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توان به شورا و یا رأی مردم تقلیل داد. مطهری هر سه شأن پیامبر یعنی تبیین دین )غیر از  نمی

دریافت وحی(، قضاوت و حکومت را برای امامت نیز قائل است. سه شأن امامت در بیان 

. ج مطهری عبارتند از: مرجعیت دینی، والیت معنوی و رهبری سیاسی و اجتماعی )مطهری، م.آ

وَلَوْ لَا الْحُجَّۀُ لَساخَتِ »مسئله والیت در شیعه به معنی حجّت زمان است که (. »111: 1913، 0

وقت نبوده و نخواهد بود که زمین از یک انسان کامل خالی باشد؛ امام  ؛ یعنی هیچ«الْارْضُ بِاهْلِها

هَدُ مَقامی وَتَسْمَعُ کَالمی اشْهَدُ انَّکَ تَشْ»گوییم:  دارای چنین روح کلی است. ما در زیارت می

ها را  کنی، این دهم که تو اآلن وجود مرا در اینجا حس و ادراک می ؛ من گواهی می«وَتَرُدُّ سَالمی

(. بحث امامت در شیعه 113: 1913، 0کس برای هیچ مقامی قائل نیست )مطهری، م.آ، ج  هیچ

تِ نبوت باالتر است یعنی انبیای ای است تالی تِلْوِ نبوت و بلکه از بعضی از درجا مسئله

 (.111: 1913، 0اولوالعزم )مطهری، م.آ. ج 

 مردم، اصل اجتماع مدنی  .0

حکومت امام معصوم به رأی و خواست مردم و شورا مربوط نیست؛ چون برگزیدۀ الهی هستند، 

اما برای دوره غیبت امام معصوم، حکم اجتماع مدنی یعنی حاکمیت ملی صادق است. مطهری 

( معتقد 16: 13، م.آ.ج 1913اینکه سه گونه اجتماع را از هم بازشناخته است )مطهری،  ضمن

مساوات است. تمام مقررات اجتماعی -است یگانه قانون طبیعی در اجتماع مدنی، قانون آزادی

: 13، م.آ، ج 1913باید بر اساس دو اصل آزادی و مساوات تنظیم شود نه چیز دیگر )مطهری، 

یعی از آنجا پیدا شده که طبیعت هدف دارد و با توجه به هدف، استعدادهایی (؛ حقوق طب161

ها داده است، علت اینکه افراد بشر در اجتماع  هایی به آن در وجود موجودات نهاده و استحقاق

مدنی دارای حقوق طبیعی مساوی و متشابهی هستند این است که مطالعه در احوال طبیعت 

 -برخالف حیوانات اجتماعی از قبیل زنبور عسل-افراد انسان کند که  ها روشن می انسان

بر، کارگر یا کارفرما، افسر یا  کدام طبیعتاً رئیس یا مرئوس، مطیع یا مطاع، فرمانده یا فرمان هیچ

ها به  ها و وظیفه ها طبیعی نیست؛ کارها و پست اند. تشکیالت زندگی انسان سرباز به دنیا نیامده

(. در دیدگاه استاد 169-161: 13، م.آ، ج 1913ده است )مطهری، دست طبیعت تقسیم نش

کننده پذیرش حکومت مطلقه افراد است  مطهری، فلسفه اجتماعی اسالم و اعتقاد به خداوند، نفی

 (.151: 15، م.آ، ج 1913)مطهری، 
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 مدل دموکراسی اصولی .5

کنندۀ آن زده  وجیههای ت با اصل توحید و عدالت بنیاد هرگونه حکومت استبدادی و انگاره

تنها نتیجۀ اعتقاد به خدا پذیرش  شود، به طوری که از نظر فلسفۀ اجتماعی اسالمی، نه می

حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، بلکه از نظر این فلسفه، تنها 

کند و  حقّ می سازد و افراد را ذی اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می

 (.550: 1، م.آ. ج 1913کند )مطهری،  استیفای حقوق را یک وظیفه الزم شرعی معرفی می

ای قهری میان  های سیاسی استبدادمآبانه با توجیهات دینی در غرب، موجب شد مالزمه نظریه

ج ، م.آ. 1913خدایی از طرف دیگر به وجود آید )مطهری،  حقّ حاکمیّت ملّی از یک طرف، و بی

(. به طوری که ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند تصنعی 559-550: 1

های استبدادی از طرف  میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت

دیگر برقرار کردند، به این ترتیب، طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر 

خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از  م و بیمرد

طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند، تلقی کنیم و یا خدا را نفی 

شناسی  از نظر روان(. »001: 16، م.آ. ج 1913)مطهری، « حق بدانیم کنیم تا بتوانیم خود را ذی

گرد مذهبی این است که اولیاء مذهب میان مذهب و یک نیاز  بی، یکی از موجبات عقبمذه

طبیعی تضاد برقرار کنند، مخصوصاً هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. درست 

ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه  ای که استبدادها و اختناق در مرحله

ه حق حاکمیت از آن مردم است، ]از طرف[ کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکا به افکار بودند ک

کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند، نه حق. همین 

طور  کافی بود که تشنگان آزادی، دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به

)مطهری، « ای بسیار قدیمی دارد برانگیزد. این طرز تفکر، هم در غرب و هم در شرق ریشهکلی 

ها  البالغه به حقوق واقعی تودۀ مردم و موقع شایسته و ممتاز آن (. در نهج001: 16، م.آ. ج 1913

داری و نگهبانی حقوق مردم است، سخت  در برابر حکمران و اینکه مقام واقعی حکمران امانت

(. در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، 001: 16، م.آ. ج 1913شده است )مطهری،  توجه

هاست؛ از این دو )حکمران و مردم( اگر بناست  امین و پاسبان حقوق مردم و مسئول در برابر آن

یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است نه توده محکوم برای 
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دار حفظ و  اطالق شده است که حکمران عهده« رعیت»م از آن جهت کلمه حکمران. به مرد

(. مطهری 003: 16، م.آ. ج 1913هاست )مطهری،  های آن نگهبانی جان، مال و حقوق و آزادی

عنوان یک  را با مختصات فوق و برابری و قانون مداری به السالم( علیهحکومت حضرت امیرالمؤمنین )

نویسد که  می« دموکراسی علی )ع(»ته است. او ذیل بحثی با عنوان الگوی دموکراسی بازشناخ

امیرالمؤمنین علی )ع( با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و »

ها رعیتش؛ هرگونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شالقشان نزد و  آن

نگریست. این مطلب  ها نیز همچون سایر افراد می المال قطع نکرد، به آن یتحتی سهمیه آنان را از ب

جا  ها در همه در تاریخ زندگی علی عجیب نیست اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آن

شدند و  رو می در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبه

گفتند. شاید این مقدار  کردند، استدالل یکدیگر را جواب می طرفین استدالل می کردند، صحبت می

سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده  آزادی در دنیا بی

از نظر اسالم، مفاهیم دینی همیشه مساوی »(. بنابراین 911: 16، م.آ، ج 1913)مطهری، « باشد

است، درست برعکس آنچه در غرب جریان داشته، یعنی اینکه مفاهیم دینی مساوی با  آزادی بوده

اختناق اجتماعی بوده است. پرواضح است که چنین روشی، جز گریزاندن افراد از دین و سوق 

سوی ماتریالیسم و ضدّیت با مذهب و خدا و هر چه رنگ خدایی دارد، محصولی  دادن ایشان به

شناسی مطهری، مردم در  (. اساساً در پرتو انسان550: 1، م.آ.ج 1913، )مطهری« نخواهد داشت

تعیین سرنوشت سیاسی خود آزاد، مختار، مسئول و در تعیین نوع حکومت و نصب و عزل 

اند. این نگاه، دامنۀ مشارکت و رقابت سیاسی را فراگیر و فراتر از  حق فرمانروایان خود ذی

های زمین و  داند. انسان خلیفۀ خدا در زمین، صاحب نعمت مشارکت در ذیل یک نظام سیاسی می

دارای شخصیت مستقل و آزادی است که همچنین از کرامت و شرافت ذاتی و وجدان اخالقی 

برخوردار است، انسان باید دربارۀ خود، خود تصمیم بگیرد و سرنوشت نهایی خویش را تعیین 

 (.61 -11: 1935نماید )سرپرست سادات، 

 نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی بازرگان جایگاه و

التحصیل رشتۀ  فضای فکری بازرگان بسیار متأثر از جوامع اروپایی باألخص فرانسه بود. او فارغ

مهندسی از فرانسه بود به همین دلیل با فضای فکری و تکنولوژیکی غرب از نزدیک آشنایی 
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های تکنولوژیکی غرب به ایران  ال پیشرفتای که تمایل به نوسازی، تنها در انتق داشت. در دوره

مند بود. حاصل  شد، بازرگان بیشتر به کشف عوامل غیر مادی تمدن و پیشرفت عالقه خالصه می

تر نسبت به آنچه وی در آثارش اسالم  یافته به دین و اعتقاد عمیق این تأثیرپذیری، عالقۀ فزون

نه اسالم خرافی و انحرافی بود )جهانبخش، نامند، یعنی اسالم اجتماعی زنده و پویا و  ناب می

(. برخی دیگر از تأثیرات پایداری که بازرگان از غرب و اقامتش در فرانسه برگرفته و آن 1919

دهد عبارتند از: همزیستی دین و نوگرایی در یک تمدن پیشرفته، حد  را به تفصیل شرح می

داری،  اخالقی همچون؛ امانت خواهی و اهمیت وحدت ملی و وجود فضائل بسیار باالی وطن

: صص 1915کوشی )بازرگان،  درستکاری، صداقت و اعتدال و نیز همکاری، فداکاری و سخت

(. بنابراین برای فهم الگوی حکومتی مناسب در دیدگاه بازرگان، بایستی به این فضای 56-00

حکومت:  های بازرگان به دو نوع فکری و اجتماعی توجه داشت. در بررسی آرا و اندیشه

خوریم که در عین دارا بودن  دموکراسی مبتنی بر دین و دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بر می

هایی هم با یکدیگر دارند. بازرگان در چارچوب ایدیولوژی اسالمی و  اشتراکات فراوان، تفاوت

 حکومت دموکراسی دینی خود را که 51و  01های  متأثر از تحوالت سیاسی و اجتماعی دهه

کند، بازرگان به  صرف نظر از سازگاری یا عدم سازگاری عناصر دینی و دموکراتیک طراحی می

ای راسخ و دایمی دارد، اما در آثار متاخرش بعد از انقالب،  دموکراسی مبتنی بر قانون عقیده

چنین حکومتی نمود بیشتری دارد. در این حکومت از محدوده دخالت دین در سیاست کاسته 

های دینی در  کند. تأثیر پذیری از آموزه حکومت را امری بشری و عقالنی فرض می شده است و

( حال در اینجا به 111-195: 1915این نوع حکومت نیز مشهود است )غفاری و محمد زاده، 

 پردازیم: تفصیل بیشتری به این دو نوع دموکراسی از نگاه وی می

 نی بر دین )دموکراسی اعال(های معرفتی و هنجاری حکومت دموکراسی مبت داللت

اگر بخواهیم نیازمندی جامعه ایران را از نگاه بازرگان، به عنوان یک روشنفکر مسئول و متعهد، 

توان گفت بازرگان بر  شود و به یک معنی می استخراج کنیم، دو خطوط کلی فکری پدیدار می

د. یکی اینکه، اعتقاد راسخ کن آل خود را ترسیم می پایۀ این دو برداشت فکری، مدل حکومت ایده

فهمد با نوگرایی و ترقی سازگار است و از  بازرگان این بود که اسالم به نحوی که وی آن را می

(. اگر 190: 1919این رو هیچ لزومی برای نزاع و تضاد بین این دو وجود ندارد )جهانبخش، 
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های معاصر است، به  مدنجامعۀ ایرانی واقعاً در پی ارتقاء موقعیت و وضعیت خویش در بین ت

مذهبی و اجتماعی در بین مردم در -های ملی ناچار نیازمند تجدیدنظر و حتی احیای ارزش

راستای پیشرفت مادی است. و دیگری موضع ضد استبدادی بازرگان بود. او نوسازی از باال و 

انند ابتکار عمل تحت استبداد سیاسی و کنار گذاشتن مردم را از ایفای نقش فعال و از این که بتو

(. محکوم کردن حکومت مطلقه و ناسازگاری آن با 195کرد )همان،  به خرج بدهند، محکوم می

ترین خطوط کلی اندیشۀ سیاسی بازرگان باقی ماند. او با  حاکمیت خدا به مثابه یکی از ثابت

د بایستند خواهد که در مقابل استبدا روی آوردن به استدالل و بحث دینی از جامعۀ اسالمی می

 (.151-153: 1915)بازرگان، 

بازرگان در چارچوب ایدئولوژی اسالمی و با اعتقاد راسخ به عدم تفکیک دین و سیاست و 

حکومت دموکراسی مبتنی بر دین را  01سازگاری بین اسالم و دموکراسی در نیمۀ اول دهۀ 

اجتماعی توأم است؛  کند. بنابراین ایدئولوژی ْ رهبری عقیدتی و فکری با رهبری مطرح می

تشکیل دولت عدالت جهانی از وظایف رسول و امت مسلمان است؛ دین و سیاست 

گیرد؛ وی  ناپذیرند؛ ایدئولوژی اسالم جامع است و تمام امور و شئون زندگی را در بر می جدایی

معتقد است آزادی قید و بند دارد و باید با جریان کلی طبیعت و مشیییت پروردگار سازگار 

اشد؛ هدف اصلی از برقراری حکومت تربیت انسان برای تقرب به خدا و رسیدن به سعادت ب

هم در این دنیا و هم آخرت است. اصول و قوانین کلی حکومت منطبق بر اسالم است و امور 

اجرایی و اداری در اختیار انسان است، قانونگذار اصلی خداست و هر گونه سلطنت فعال 

، 1، مجموعۀ آثار 1911اند )بازرگان:  م در مقام انسان بودن مساویمایشائی شرک است و مرد

البالغه و سایر ادعیۀ ائمه  (. بازرگان، از بعد نظری آیات متعددی را در قرآن، نهج911-151

دهد. در حیطۀ عملی هم حکومت پیامبر  عنوان مصداق نظری این ایدئولوژی ارائه می به

به حکومت را از مصادیق  السالم( علیهمو رویکرد سایر ائمه ) السالم( علیهو حضرت علی ) علیه( اهلل صلی)

گزینند و این حکومت چارچوب  داند. )به دلیل اینکه مردم زمامدار را برمی دموکراسی اسالمی می

، 1911نهد( )بازرگان:  ایدئولوژی اسالمی است، آن را دموکراسی اعال یا حکومت عامه نام می

حکومت با وکالت مردم و با نظارت مردم سرپرستی امور و کارها را بر  (.916، 1مجموعۀ آثار 

عهده دارد. هر فرد در مقام خود محترم و صاحب حق و ارزش است، کسی حق تجاوز و آزار و 

پایمال کردن کوچکترین حقوق دیگران را ندارد، افراد مبنای جامعه هستند، زمام دار منتخب 
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مردم و هم در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. حکومت باید با مردم است و باید هم در پیشگاه 

مشارکت و مشورت عموم، اعم از طرفدار و غیرطرفدار و با موافقت اکثریت باشد. زمامدار و 

پیشوا در این شیوۀ حکومتی بهتر از سایرین، ایدئولوژی و اصول اساسی مورد قبول عموم را 

ایت و اجرای آن را دارد. مردم شرعاً موظف درک کرده و صالحیت و صداقت بیشتری در رع

 (.916-911، 1، مجموعۀ آثار 1911باشند )بازرگان:  به همکاری و دفاع از حاکم می

های فوق، بازرگان اصول زیر را از ارکان حکومت دموکراسی مبتنی بر  عالوه بر ویژگی

 داند: دین می

شود که وظایف قانونی  آنجا داده می. اصل آزادی: به زعم بازرگان در این حکومت آزادی تا 1

تعدی و تجاوز به  -عمومی و مقرر تعطیل نشود و به حکم الضرر و الضرار فی االسالم 

های دیگران به عمل نیاید. عمل جامعه حتی المقدور نباید خالف سنت و  حقوق و آزادی

 .(1911و  1961سیاست الهی باشد، دفاع از حق خود و امت مجاز است )بازرگان: 

. اصل مساوات و عدالت: حکم و رفتار به مساوات و نصفت بر طبق قانون واحد الهی و 1

باشد. زنان حق مالکیت و تصرف  حقی و خودداری و جلوگیری از جور می اعطای هر ذی

در امور خود را دارند، دلیل ندارد که در اظهار نظر درباره متصدیان حضور نداشته باشند، 

کند  ظ است و حکومت با نهایت مدارا و آزاد منشی با آنها عمل میحقوق اقلیتها هم محفو

 (.910، 1، مجموعه آثار 1911)بازرگان: 

. اصل تقوا: از نظر بازرگان پایبندی به عهد و احترام به اشخاص از مصادیق تقواست که باید به 9

ها و  الفها و اخت های وصول به پیروزی، همکاری صورت دو طرفه در رفتار با دشمن، راه

 انتخاب زمامداران و متصدیان مورد توجه باشد.

تواند از افتادن حاکمیت به استبداد جلوگیری کند و به توسعۀ  . اصل مشارکت و اکثریت: می0

 شخصیت و استعداد ملت کمک کند.

. اصل اطاعت و حفظ جماعت: از نظر بازرگان زمامداری که منتخب خود مردم باشد اطاعت 5

مانان واجب است، چنانچه بین زمامدار و مردم اختالفی پیش آید، بازرگان از او بر مسل

دهد که بر اساس  پیشنهاد یک انجمن حل اختالف و رفع نزاع با هیئت عالی روحانی را می

تواند از حق وتوی قوانین  کند و می قرآن و سنت و عقل به این اختالفات رسیدگی می

 بازرگان متأثر از متمم قانون اساسی مشروطه است.مصوب مجلس برخوردار باشد. در اینجا 
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و به  السالم( علیهو حضرت علی ) علیه( اهلل صلی. اصل تساهل و تسامح: بازرگان سیرۀ عملی پیامبر )6

 داند. طور کلی اسالم را به باالترین وجه برخوردار از تساهل و رعایت و تحمل عقاید دیگران می

رگان ناسیونالیسم افراطی محکوم است ولی عالقمندی به زادگاه . اصل میهن پرستی: از نظر باز1

 و خانواده و محل در تضاد با اسالم نیست.

. اصل اقتصاد: بازرگان حکومت دموکراسی دینی را از نظر اقتصادی طبق برخی اصول 1

اقتصادی اسالمی که در آنها استخالف انسان، اکتساب و تولید از راه حالل، انفاق، خمس و 

 داند. ها خدا است می شود و مالک واقعی اموال و ثروت ت توجه میزکا

کند و با توجه به سه  چنین حکومتی را توصیه می 1953بازرگان بعد از انقالب هم تا سال 

هایی چون مردمی، ملی،  کند و ویژگی رکن فرد، ملت و دولت آن را خدا محور معرفی می

شمارد  ی )بدون تحمیل اراده و عقیده( را برای آن بر میارشادی، آزاد، انتخابی، شورایی و لیبرال

 (.11-05، 1953)بازرگان: 

یکی دیگر از خطوط فکری بازرگان، در خصوص مناسات دین و دموکراسی، را در طرح 

ریزی  او باید جستجو کرد. وی ایدئولوژی اسالمی را بر پایۀ مباحثی طرح« ایدئولوژی اسالمی»

خواهانۀ ملت ضروری است  وی، برای هر نوع قیام یا تالش آزادیکند که بنا به تأکید  می

(. بازرگان تالش دارد تا مخاطبان خود را متقاعد سازد که هر ملتی باید 11: 1909)بازرگان، 

بهترین ایدئولوژی متناسب با خویش را برگزیند و طبق آن عمل کند. در این راستا، وی معتقد 

خواهند  ترین ایدئولوژی برای ایرانیانی است که نمی است که ایدئولوژی اسالمی مناسب

(. 11ها یا مکاتب فکری بیگانگان را به عاریت گرفته، یا از آنها تقلید کنند )همان:  ایدئولوژی

ایدئولوژی اسالمی، بهترین ایدئولوژی است؛ چرا که یک ایدئولوژی الهیِ مبتنی بر بعثت محمد 

باشد  تر و تا ابد معتبر می های بشری جامع وی از دیگر ایدئولوژیاست و از این ر علیه( اهلل )صلینبی 

(. بر پایۀ همین ایدئولوژی اسالمی است که بازرگان دین و سیاست را از همدیگر 11-13)همان: 

داند. طبق نظر بازرگان، اسالم برخالف مسیحیت، از همان آغاز پیدایش، مسائل  جدا نشدنی می

کرد. قرآن، سنت و سیرۀ  الیت اجتماعی و سیاسی را توأمان تبلیغ میایمانی و مسائل مربوط به فع

سرشار از تعالیم سیاسی است و از دیرباز مسائل حکومت و  السالم( )علیهمو امامان  علیه( اهلل )صلیپیامبر 

(. با این همه بازرگان تاکید دارد که 11-11اند )همان:  والیت از مهمترین مسائل مسلمانان بوده

پذیر و  ای کامالً برگشت قلمردهای دینی و دنیوی از هم جدا نیستند؛ ولی رابطۀ آنها رابطههرچند 
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های زندگی مسلمانان، از جمله در امور اجتماعی و سیاسی  متقابل نیست. دین باید در تمام جنبه

دخالت کند و جهت آنها را تعیین نماید، ولی سیاست هرگز نباید در دین دخالت کند؛ چراکه 

کند )بازرگان،  انجامد. دین اهداف و اصول اساسی حکومت را تعیین می امر به شرک می این

کردن اهداف  ( در حالی که سیاستمدارن به هیچ وجه نباید به دلیل دنبال90-11: 1955

(. بازرگان با اشاره به مستندات فراوانی از قرآن، 13-99شان در دین دست ببرند )همان:  دنیوی

و حوادث تاریخی؛ مانند، نحوۀ برخورد امام  السالم( )علیهمو امامان  علیه( اهلل )صلیمبر سنت و سیرۀ پیا

کند که اسالم به ضرورت تشکیل حکومت اذعان دارد و به  با خوارج استدالل می السالم( )علیهعلی 

دهد که حکومت خدا را بر روی زمین تأسیس کند. این حالت آرمانی مبتنی بر  انسان دستور می

یدئولوژی اسالمی است که آن نیز به نوبۀ خویش مبتنی بر قانون الهی و مستلزم مشارکت ا

(. قانون الهی رستگاری و فالح انسان را 111-111: 1909دموکراتیک مردم است )بازرگان، 

گذار ازلی و ابدی خداست و هیچ  در ایدئولوژی الهی قانون»کند. وی تأکید دارد که  تأمین می

های  از سلطان و مردم و هیچ گروهی از آنان چه با رفراندوم و دیگر مکانیزمکس دیگر اعم 

(. همپای موضع ضدّاستبدادی، او تعهد به قانون 111)همان: « گذاری ندارند مشابه حق قانون

های سیاسی دوران  دهندۀ خواست اساسی و تأکید بر حاکمیت قانون را، که در واقع انعکاس

داند. بازرگان به عنوان نخستین  د و خود را ملزم بدان میکن مشروطیت است، مطرح می

های خود را در وظایف عملی نهضت  ایدئولوگ و چهرۀ برجسته نهضت آزادی ایران، این آرمان

دهد: احیای قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون برای تعیین حدود و  آزادی انعکاس می

ومت واقعی مردم بر مردم )اسناد نهضت های مختلف و محافظت از حک های قدرت مسئولیت

(. بازرگان در تحلیل خود از استبداد، آن را با حکومت قانون و 15: 1961آزادی ایران، 

دموکراسی مقایسه کرده، سعی دارد که تشریح نماید که چرا دومی در جامعۀ ایران پا نگرفت 

گذار اصلی، از یک سو و  انونعنوان ق ( در اینجا، بین قدرت مطلقۀ خداوند، به1951)بازرگان، 

(. به نظر 111-111آید )همان:  ای پدید می مشارکت دموکراتیک مردم از دیگر سو، تضاد بالقوه

های ایدئولوژیک پیشرفتۀ دوران معاصر ناسازگار نیست )همان:  بازرگان این امر با حکومت

مشروطه پیشنهاد  کند، مشابه آن چیزی است که علمای حلی را که وی ارائه می (. راه115

کند. فعالیت  کردند. قانون الهی، اصول اساسی حاکم بر جوامع اسالمی را تعیین می می

گذاری مردم محدود به تحقق این اصول اساسی در زندگی روزمره و وضع قوانین ثانوی و  قانون
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مشروعیت  م(السال )علیهمو امامان  علیه( اهلل )صلی(. در غیاب پیامبر 111-113اجرایی است )همان: 

حکومت اسالمی بر پایۀ مفهوم والیت استوار است که از دیدگاه بازرگان به معنای قدرتی است 

(. نظر به اینکه حکومت به نیابت از مردم 111اند )همان:  شان تفویض کرده که مردم به نمایندگان

تند که باید ای مشغول است که به آن واگذار شده است، پس این خود مردم هس به اجرای وظیفه

حکومت را انتخاب کنند. در این مفهوم والیت، این اطمینان وجود دارد که حکومت اسالمی، 

شود  (. بازرگان در ادامه یادآور می116-111حکومتی کامالً دموکراتیک و مردمی است )همان: 

که نقش مردم به انتخاب حکومت محدود نیست. در یک حکومت حقیقی و کامالً دموکراتیک، 

یابد  های حکومت استمرار می گیری، از راه نظارت بر فعالیت شارکت مردم در فرایند تصمیمم

شمارد و در این زمینه به آیات معروف  (. بازرگان این مسئله را از حقوق مردم می109)همان: 

به  دارند و کارشان را کنند و نماز به پای می و آنان که امر خدا را اجابت می»کند:  زیر استناد می

)شوری، « کنند ایم، به فقیران انفاق می دهند و از آنچه روزی آنان کرده مشورت یکدیگر انجام می

از آنان درگذر، برای آنان طلب آمرزش کن و با آنان در امور مشورت کن و هنگامی که »(؛ و 91

ارچگی (. طبق نظر بازرگان، این آیات بر یکپ153)آل عمران، « تصمیم گرفتی، بر خدا توکل کن

(. 105-106رود، داللت دارد )همان:  و همکاریی که از جامعۀ اسالمی در ادارۀ آموزش انتظار می

در  علیه( اهلل )صلیو پیامبر  السالم( )علیههایی که امام علی  وی با ارائۀ چندین نمونه از مشورت

شدند  کثریت میدهد که آنان تسلیم رأی ا آوردند، نشان می رویدادهای مهم با مردم به عمل می

حتی اگر آن رأی را آرای شخصی خودشان در تضاد بود. به این ترتیب از نظر بازرگان، حکومت 

کند که اقلیت مرکب از چه کسانی باشند.  اقلیت بر اکثریت محکوم است و هیچ تفاوتی نمی

ای که  کند که برای انتخاب چنین گروه نخبگانی، هیچ ضابطۀ قطعی افزون بر این وی استدالل می

 (.156-151همگان آن را پذیرفته باشند، وجود ندارد )همان: 

بخشی به  اش به مشورت به مثابه عامل اصلی در مشروعیت بازرگان به رغم باور عمیق

باید « ولی»کند که این امر با اصل والیت مغایر و در تضاد نیست.  تصمیمات حکومتی، تاکید می

ت قرآن هر کجا و هر زمانی که آنها به صراحت و های خودش بر طبق دستورا به مسئولیت

کنند، عمل نماید. اصل شورا تنها در امور فرعی و اجرایی قابل اجرا است  آشکارا ایجاب می

ها، بازرگان کماکان الگوی حکومتی خویش را  (. به رغم همۀ این محدودیت161)همان: 

ها و تضادها، بازرگان استدالل  فنظر از نگرانی از پیامدهای اختال داند. صرف دموکراتیک می
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آور است که وی بر اساس قران و سنت پیامبر  کند که اطاعت از امام یا حاکم تا زمانی الزام می

 (.160-161عمل کند )همان: 

نخستین استنباطی که شاید بتوان در اینجا ارائه کرد این است که بازرگان در اولین مباحثش 

گرایان بیشتر برای مصالح اجتماعی ارجحیت قائل  ر سنتدر خصوص دموکراسی، همانند دیگ

است تا برای حقوق افراد. دومین استنباط این است که در نظریۀ دموکراتیکی که بازرگان ارائه 

تواند فراتر از  داده است، اقلیت نقش بسیار مشخص و محدودی دارد. گروه اقلیت نمی

چرا که در غیر این صورت مخالفت آن برای اعتراضات قانونی، ارشاد و راهنمایی، عمل کند؛ 

(. این مخالفت همان نقش امر به 160-161شود )همان:  منافع اجتماعی مضر در نظر گرفته می

معروف و نهی از منکر را دارد که به هر یک از اعضای جامعه، حق انجام آن داده شده و اقدام به 

باشد و اصلی  ترین اصول اسالم می مترقی آن توصیه شده است. این اصل از نظر بازرگان، یکی از

شود و در واقع، شاید بتوان آن را نظیر سیستم کنترل  است که باعث دموکراتیک شدن اسالم می

 (.111: 1919و تعدیل اختیارات در یک دموکراسی محسوب کرد )جهانبخش، 

 های معرفتی و هنجاری حکومت مبتنی بر قانون اساسی داللت

ی از مدافعان و طرفداران اجرای قانون اساسی مشروطه بود. اعتراضات بازرگان بازرگان همواره یک

به انتخابات غیرقانونی مجلس و قرارداد کنسرسیوم با استناد به قانون اساسی مشروطه  91در دهۀ 

نیز اصرار بر اجرای قانون اساسی  51و  56های  (. در سال1951، بازرگان: 1911بود )نجاتی: 

کند تا قبل از نوشتن قانون  ن تالش مبارزاتی بازرگان است و حتی پیشنهاد میمشروطه مهمتری

، 1953اساسی جدید، همان قانون اساسی مشروطه منهای اضافات دوره پهلوی اجرا شود )بازرگان: 

، عمدۀ اعتراضات و انتقادات او به مسئولین، به 1961(. بعد از انقالب، به ویژه بعد از سال 15-11

مندی مردم از مزایا و  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و خواهان بهره واسطه نقص

اختیارات و حقوق موجود در آن است. موضع ضدّاستبدادی بازرگان اگرچه متأثر از تاریخ 

گیرد و  استبدادی ایران و حکومت خودکامۀ پادشاهان است اما دین را نیز از این امر مستثنی نمی

کند  اهلل نایینی استبداد دینی را بدترین نوع استبداد دانسته و آن را شدیداً رد می با استناد به آیت

دهد که اسالم با حکومت  (. وی با تمسّک به قرآن و سنت نبوی، نشان می1919)جهانبخش، 

ها، امپراطورها و پادشاهان غیردینیِ معاصر این استبداد را  استبدادی سازگار نیست؛ چه فرعون
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(. 11-13: 1960و چه هر حاکم مستبد دیگری که به نام خدا حکومت کند )بازرگان، اعمال کنند 

حدیث( که معتقد است، سلطنت فعال مایشائی -نظریۀ مهم بازرگان از نصوص اسالمی )قرآن

شرک به خداوند است و این طرز تلقی و فهم او از متون اسالمی در خصوص حکومت با 

پردازان روحانی صدر مشروطه  فقیهان و علما و به ویژه نظریهاختیارات مطلق است، در صورتی که 

اند و اتفاق  )به ویژه نائینی و آخوند خراسانی( در ارتباط دین و دولت چنین نظری ابراز نداشته

نیفتاده است که علما حکم به کفر و شرک پادشاهان در ایران داده باشند. در این خصوص فهم 

 حوزه دین و دولت سازگاری ندارد. بازرگان با اندیشمندان روحانی

ساله در اندیشه سیاسی بازرگان دارد؛ او حتی  61طرفداری از حکومت قانون حضوری  

حکومت دموکراسی اعالی خود را که بر پایه ایدئولوژی اسالمی ترسیم کرده بود، در چارچوب 

های  حوادث سال دانست. اما بازرگان متأثر از وقایع و قانون اساسی مشروطه قابل اجرا می

و محدودیت حضور در حوزه قدرت سیاسی  61آغازین انقالب و انسداد سیاسی نسبی در دهۀ 

یابد تا در متون و نصوص اسالمی غور و جست و جو کند و نهایتاً تغییراتی در  فرصتی دیگر می

ه دهد. او با مطالعه قرآن و سیر آراء سیاسی خود نسبت به حوزه دخالت دین در سیاست می

عملی پیامبر و امامان، امر حکومت را از اهداف فرعی آنان معرفی کرده و هدف اصلی را ترویج 

آخرت و خدا از سوی آنان دانسته است. از نظر بازرگان مالزمه پیامبر با حکومت در دو 

مسؤولیت جداگانه است؛ آنجا که پای دین و آخرت است وحی خداوند به صورت ابالغ و 

و نیازی به رأی و رضای مردم و حتی پیامبر نیست، ولی آنجا که پای اداره  هدایت کننده است

کند  اجتماع و امور دنیایی و زندگی در میان است، به شیوه دموکراتیک و شورایی عمل می

کند که نشان دهد، حکومت هدف اصلی اولیا دین  (. بازرگان سعی می11-19، 1961)بازرگان: 

به تقاضای مردم و در امور اجتماعی با مشارکت و مشورت مردم نبوده و ثانیاً حکومت آنها 

 انجام شده است.

بازرگان در عین اعتقاد داشتن به رابطۀ دین و سیاست، به جدایی دین و حکومت رأی 

دهد و معتقد است که روابط صحیح بین دین و سیاست در شرایط حاکمیت دموکراسی امکان  می

چراکه در جامعۀ مسلمان مردم و حکومت منتخب آنها،  (111، 1911پذیر است، )بازرگان: 

(. بنابراین حکومت 196، 1911رسانند )بازرگان:  هیچگاه قوانینی خالف اسالم به تصویب نمی

امری بشری و عقالنی است، دین نسبت به حکومت نهادی مستقل است، اما مصوبات حوزه 
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تطابق را مردم با عمل خودشان و از سیاسی باید با اصول کلی دین مطابقت داشته باشد؛ این 

دهند. از نظر بازرگان، عدالت و برگرداندن  طریق عدم تصویب قوانین خالف شرع انجام می

امانت الهی به اهل آن یعنی برگرداندن حاکمیت ملت به خودشان از ارکان این حکومت است 

ی دو پیش نیاز را مطرح (. بازرگان برای رسیدن به دموکراس36، پادشاهی خدا، 1911)بازرگان: 

های  ها، سندیکاها، دسته ها، گروه کند: اول تربیت اخالقی و درونی فرد و دوم ایجاد شرکت می

، 1911ای و اجتماعات کوچک برای تمرین همکاری و دموکراسی )بازرگان:  صنفی و حرفه

 (.13-11، 10مجله آدینه، شماره 

 اسی از نظر بازرگان به شرح زیر است:اصول و ارکان حکومت دموکراسی مبتنی قانون اس

های مدنی شامل آزادی پندار، گفتار، کردار، آزادی مخالفین در  . آزادی: محترم بودن آزادی1

کردن  شدن و انتخاب چارچوب قانون، آزادی در نوشتن، افکار و احزاب و آزادی انتخاب

 (.13-39، 1961)بازرگان: 

ل: به نظر بازرگان بهتر است مؤسسات تربیتی آموزشی، . واگذاری امور به ملت با دولت حداق1

ها و ... از قیمت دولت خارج شوند )بازرگان:  الحسنه، تعاونی های قرض بهداری، صندوق

1961 ،16-10.) 

ها مشورتی برای دولت را دارند  ها، سندیکاها و شوراهای صنفی: که نقش ارگان . تنظیم انجمن9

 ارکت و نقش خود را به حداکثر برسانند.دهند که مش و به مردم فرصت می

 (.161، 1961. اصل تفکیک قوا )بازرگان: 0

شدن دولت به یک  . اصل اقتصاد آزاد: رویکرد بازرگان در اقتصاد، جلوگیری از تبدیل5

کارفرمای بزرگ و سیاست درهای باز و احتراز کردن از دولتی کردن و اتاتیسم، توجه به 

 (.111، 1961باشد )بازرگان:  از طرف ملت میخودجوشی و سرمایه گذاری 

ها: بازرگان ضمن مهم دانستن اصل نظر خواهی  دادن به آن . اصل مشورت با مردم و حاکمیت6

داند. او به نخبه گرایی اعتقاد راسخ دارد، اما  از مردم انتخاب مدیران را توسط دولت بهتر می

قش بازخواست کنندگی مجلس و اهمیت به رأی اکثریت در عین مشورت با اقلیت و ن

کند  حرکت حکومت منتخب چارچوب قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس را گوشزد می

 (.110، مسائل اولین سال انقالب، 1961)بازرگان: 
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. اصل حاکمیت ملت: این اصل در قانون اساسی پیشنهادی دولت بازرگان از طریق انتخابات 1

ها و سندیکاها و اصناف و سایر  ای محلی، انجمنادواری مجلس، ریاست جمهوری، شوراه

های مدنی و آزادی احزاب سیاسی و مطبوعات پیشنهاد شده بود )مذاکرات مجلس  تشکل

 (.5-11، 1961براساس قانون اساسی: 

بازرگان برخی اصول دیگر نظیر تقوای همراه با تخصص، نظم تساهل و تسامح در قبال 

سازد که کم و بیش در الگوی قبلی نیز  ون و ... را نیز مطرح میها و اقوام گوناگ عقاید و اقلیت

 وجود داشتند.

 جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی سروش

 گرا های معرفتی و هنجاری دموکراسی کثرت داللت

گذاری  اس پایه هرچند نوگرایی دینی سروش، استمرار همان جریانی است که اسالف بالواسطه

ها و رویکرد وی متفاوت از  های منحصر به فردی است. فرض این همه دارای ویژگیاند، با  کرده

ایشان است؛ لذا نتایج و پیامدهای متفاوتی را نیز به دنبال دارد. او دیدگاه خود را در این 

قبض و بسط »که نخست به صورت مقاالتی تحت عنوان  ،«نظریۀ معرفت دینی»خصوص در 

شد، طرح نموده است. سروش در برآورد  هان فرهنگی چاپ میدر مجله کی« 1تئوریک شریعت

اش در پرتو مساعی احیاگران دینیِ قرن گذشته از سید جمال گرفته تا محمد اقبال و  اندیشه

حلی است برای معمای  شریعتی، معتقد است که نظریه قبض و بسط معرفت دینی راه

دادن میان ابدیت )ثبات( و تغییر. با این  یای که اسالف وی با آن درگیر بودند؛ یعنی آشت نشده حل

تواند در  کس نمی حال وی برای دیدگاهش ادعای کمال یا قطعیت ندارد؛ چراکه به باور وی هیچ

(. عصاره و چکیدۀ نظریۀ 935: 1911کار احیاگری دین حرف آخر را بزند )سروش، الف 

ماهیت حکومت دموکرتیک سروش را که افزون بر مسائل دیگر، تأثیر مهمی در بحث وی از 

 دینی دارد، شاید بتوان در اصول عمده زیر خالصه کرد:

شناختی، دین متفاوت از فهم دین است )تمایز دینی از  نظر تاریخی و معرفت . از نقطه1

نفسه الهی، ابدیت، ثابت و مقدس است  . دین فی1(؛ 511- 093: 1919معرفت دینی( )سروش، 

                                                           
( قبض و بسط 1919این مقاالت در کتابی تحت همین عنوان به چاپ رسیدند. ر.ک: سروش، عبدالکریم ) 1

 ظریه تکامل معرفت دینی، تهران: صراط، چاپ سوم.تئوریک شریعت: ن
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ها، مثل تالش برای  ین تالشی بشری است همچون دیگر تالش. فهم د9(؛ 510 -111)همان: 

. به همین ترتیب از 0( 510-111فهم طبیعت. بنابراین معرفت دینی مقدس نیست )همان: 

آنجایی که معرفت دینی تالشی بشری است، پس فهم شریعت و معرفت دینی سراپا مستفید و 

با آن است و میان آنها داد و ستد مستمر های معارف بشری و متالئم  مستمدّ از تمام دیگر حوزه

. در این صورت، معرفت دینی متغیر، نسبی و عصری است 5(؛ 515- 105برقرار است )همان: 

 (.011 -116)همان: 

های سروش به عکس گرایش رایج در بین نوگرایان مسلمان )همانند شریعتی و  تالش

اشد( بود. بدین معنی که وی ب بازرگان که مبنی بر ارائۀ یک ایدئولوژی اسالمی می

های یک  زدایی از دین را در پیش گرفته است. طبق نظر وی، اشکاالت و زیان ایدئولوژی

(؛ به ویژه اگر آن 110: 1911ایدئولوژی بیش از نقاط قوت و فواید آن است )سروش، ب 

و بسیار تر  دارد که دین، بسیار فربه ایدئولوژی یک ایدئولوژی دینی باشد. سروش اظهار می

تر از آن است که در قالب ثابت و زندان یک ایدئولوژی بگنجد و در آن محصور شود و  مهم

کند  تر از آن را عرضه می تر و فربه دهد، دین کامل آنچه را که یک ایدئولوژی برای انسان ارائه می

 ها در درجۀ نخست، به منزلۀ ابزاری برای مبارزه علیه (. ایدئولوژی111-110)همان: 

شوند؛ لذا، آنها متناسب با این هدف ویژه  های رقیب، به کار گرفته می ها یا مکتب ایدئولوژی

دادن یک دشمن خاص، در یک جامعه خاص و  شوند، بدین معنا که آنها برای شکست ساخته می

ها ماندگار نیستند بلکه ناپایدارند  برای یک مقطع زمانی خاص، مناسب هستند؛ لذا ایدئولوژی

(. در حالیکه دین هرگز محیط اجتماعی یا تاریخی خاصی را مدنظر ندارد؛ 116-111: )همان

شناختی،  (. به زبان جامعه106-101عکس ایدئولوژی جاودانه است )همان:  خاطر، به بدین

های اجتماعی سیاسی مفید هستند. لیکن،  اندازی جنبش ها برای دوران تأسیس و راه ایدئولوژی

ها  ا سپری شده، دوران استقرار و ایجاد نهادهای ثابت فرا رسد، ایدئولوژیه هنگامی که انقالب

(. طبق نظر سروش، دین، هم تئوری دوران تأسیس و هم تئوری 111شوند )همان:  ناکارآمد می

کند )همان:  دوران استقرار است؛ چرا که دین، خود را به افهام و تفسیرهای مختلفی عرضه می

کنند و به اعمال  ها را تعیین می عکس دین اهداف حرکت ها، به ئولوژی(. از آنجایی که اید113

(. در 191و  116ها نیاز دارند )همان:  دهند، به مفسران رسمی، یعنی ایدئولوگ مردم جهت می

همین راستا، ایدئولوژی دینی نیز به صنف روحانیت، به منزله طبقۀ رسمی از مفسران، نیازمند 
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ا ایدئولوژیک کردن جامعه مخالف است؛ چراکه در جوامع (. سروش ب191است )همان: 

 (.195کنند )همان:  های توتالیتر ظهور می ایدئولوژیک، دیکتاتورها و نظام

ماند، چراکه همه  در جوامع ایدئولوژیک، دیگر جایی برای عقل و کنکاش و تحقیق باقی نمی

زدگی،  تقلید، تحجر، احساساتچیز از قبل، از طرف ایدئولوژی معین شده است؛ بنابراین سبب 

عشق افراطی و کورکورانه به فرد یا افراد و نیز سبب تنفر از هر چیز یا هر کسی که مخالف در 

شود. به همین نحو، هیچ کس جرأت و جواز تفکر و اظهارنظر دربارۀ ایدئولوژی  نظر آید، می

ایدئولوژیک تنوع آرا را رسمی حاکم، یا نقد هرکسی را که در قدرت است، ندارد و نیز جوامع 

(. اما در یک جامعه دینی آرمانی، هیچ شخصیت و 101-103و  195-193تابند )همان:  برنمی

هیچ فتوایی، فوق چون و چرا نیست. هیچ فهمی از دین، آخرین فهم یا بهترین فهم از دین 

تفسیر رسمی  شود. در جامعۀ دینی، تفسیر غالب از دین را داریم؛ ولی به طور قطع، شمرده نمی

 (.155یا مطلقی از آن نداریم )همان: 

بخشی به یک حکومت  اینکه سروش ایدئولوژی اسالمی را، به منزلۀ عامل مشروعیت 

کند، مانع از این نیست که وی نقش دین در سیاست را انکار نماید؛ بلکه وی از  اسالمی، رد می

نماید. تصور  را بررسی میکند و شقوق ممکن آن  یک حکومت دموکراتیک دینی دفاع می

سروش از حکومت دموکراتیک دینی، در پرتو تمایزی که وی بین دو نوع فهم از دین قائل 

آورند  شود، به طوریکه هر یک از آن دو جامعه دینی متفاوتی را به بار می است، بهتر فهمیده می

گاه  ست. اگر تکیهکه آن نیز به نوبه خویش نشانگر دو نوع تصور مخالف از یک حکومت دینی ا

باشد، حتی اگر برخی اشکال دموکراتیک نیز داشته باشد، نهایت امر، « فقه»حکومت دینی 

حکومتی خواهد بود که ماهیت توتالیتری دارد. اما اگر حکومت دینی بر ایمان مبتنی و متکی 

م جنبۀ تواند چیزی غیر از حکومت دموکراتیک باشد. بسته به اینکه، بر کدا باشد، حکومت نمی

شود. اگر ایمان مسبوق به  دین )ایمان یا عمل( تأکید شود؛ دو نوع فهم متفاوت از دین ظاهر می

ای  عمل در نظر گرفته شده، ارجحیت به عمل داده شود، در این صورت جامعۀ دینی جامعه

شود. بر این اساس،  خواهد بود که در آن، اجرای تمام احکام و فروع فقهی مقدم شمرده می

فه اصلی حکومت دینی در این جامعه، اجرای احکام دین، یعنی شریعت و پاسداری و وظی

حفاظت و نظارت بر به جا آوردن تکالیف و شعائر دینی مردم است. در چنین حالتی، فقه به 

شود و بر آن اساس فقها یا متخصصان شریعت نیز در حکم  منزلۀ هسته اسالم در نظر گرفته می
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شوند. در چنین شرایطی،  . و از جایگاهی برجسته و انحصاری برخوردار میکنند متولیان عمل می

کند که احکام را جاری و مجرا بدارد و اگر برای این کار اجبار  حکومت خود را ملزم به این می

ها را منبعث از تکلیف دینی خود  و الزام هم الزم آمد، از آن دریغ نکند. البته حکومت همۀ این

مدار، مبتنی بر وظایف دینی و حقوق دینی دولت و ملت ساخته  ع حکومت فقهداند. این نو می

(. سروش 1-9: 1910شود )سروش،  های حکومت از دین برگرفته می شود و نیز در آن، شیوه می

ای  هایی از این قبیل که چه کسی حق حکومت دارد؟ و آیا اصالً حق یا وظیفه در پاسخ به پرسش

توان به دو گونه بحث  دارد که در این موارد می اریم یا نه؟، اظهار میدینی، برای حکومت کردن د

(. اگر این مسئله را فقهی بدانیم که در 03: 1911کرد: فقهی و غیرفقهی )کالمی( )سروش، ب 

آن، اسالم یک مجموعه احکام الهی است که اجرای آنها سعادت و رستگاری فرد و جامعه 

کند، مسائلی همچون عدالت، آزادی و  ان آخرت تضمین میبشری را هم در این دنیا و هم جه

اهمیت به حساب  ای هستند، امور ثانوی و بی کننده حقوق بشر که برای هر حکومتی عوامل تعیین

خواهند آمد. و هیچ ایدۀ مستقل عدالت یا حقوق بشر برای حکومت کردن وجود نخواهد 

ز راه اجرای شریعت محقق شوند، یعنی بر توان انتظار داشت که این موارد ا داشت؛ و فقط می

شود. مردم به این دلیل از حق مشارکت در امور  عدالت دینی و حقوق دینی انسان تأکید می

سیاسی برخوردار خواهند شد که دیندارند و وظیفه دینی و حق دینی آنان است که به تحقق و 

 (.0-6: 1910اجرای شریعت کمک کنند )سروش، 

هایی بسیار محدودکننده از  عدالت دینی و حقوق دینی انسان برداشت از دیدگاه سروش، 

این مفاهیم فرادینی هستند. برای داشتن یک حکومت دینی موفق، باید در این مجموعه برای 

حقوق غیردینی مردم نیز، جایی در نظر گرفت و در واقع باید اولویت را به آنها داد. منظور از 

شان  مردم نه به علت دیندار بودن بلکه به علت انسان بودن حقوق غیردینی، حقوقی است که

بودنشان از چنین  (. آنان قبل از اینکه دین را بپذیرند، به دلیل انسان5واجد آنها هستند )همان: 

شود. سروش استدالل  مند هستند. در اینجاست که پای کالم به میان کشیده می حقوقی بهره

های حکومت، ذاتاً غیر فقهی است و در  ومت و شیوهکند که بحث راجع به ماهیت حک می

روی بحث از  (. از این51: 1911گردد )سروش، ب  حقیقت، به قلمرو فلسفه سیاسی برمی

ای فقهی نیست؛ بلکه به حاکمیت عقل و طرد حاکمیت مطلقه و  دموکراسی، به هیچ معنا مسئله

 (.51-51شود )همان:  مربوط می های فهم متحجرانه از اسالم است( استبدادی )که از ویژگی
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هایی که به کار  ها قائل است و روش هایی که یک حکومت بدان مسائل مربوط به ارزش

( سروش استدالل 51-51گردد: شیوه حکومت کدام است؟ )همان:  گیرد به پرسش زیر برمی می

لیه( و های درجۀ اول )او ها، دو نوع ارزش وجود دارد: ارزش کند که، در قلمرو ارزش می

های عام انسانی فرادینی  های درجۀ اول، همان ارزش های درجۀ دوم )ثانویه(. ارزش ارزش

شوند. یکی از  ها از دین برگرفته نمی هستند، مثل عدالت، صداقت، آزادی و غیره. این ارزش

کند و در  های نوع اول است؛ یعنی دین آنها را تأیید و امضا می خدمات دین، تعلیم همین ارزش

هایی هستند که  های درجۀ دوم ارزش ها خود مالک حقانیت دین هستند. ارزش واقع، این ارزش

ها در ادیان مختلف متفاوتند، مثل توکل،  اند؛ این ارزش به طور مستقیم از تعالیم دین منبعث شده

(. یک حکومت دینی باید هر دو نوع 1910ذکات، حرمت شرب خمر، رشوه و غیره )سروش، 

های درجۀ دوم نباید مانع از این  کند که تحقق ارزش ا دربرگیرد؛ اما سروش تأکید میها ر ارزش

های انسانی  شود که حکومت دینی از تعقیب هدف مهمش، یعنی جامۀ عمل پوشاندن به ارزش

های درجۀ اول، به همان میزان رشد و رواجِ روح دینداری در جامعه  عام باز بماند. تحقق ارزش

 ارد.را نیز در پی د

های حکومت اصوالً غیردینی هستند. چراکه آنها پرسش از  کند که شیوه سروش استدالل می

های مختلف حیات اجتماعی، از قبیل وضع تعلیم و تربیت،  ریزی و مدیریت جنبه نحوۀ برنامه

باشند. این جنبۀ حکومت، جنبۀ عقالیی است و نهادهای اجرایی  اقتصاد، بهداشت و غیره می

هایی مناسب برای  گیری و اتخاذ شیوه ر در هر عصری، متکلف و متعهد به تصمیمدا صالحیت

چنین اهدافی هستند. در دوران معاصر، برای این موارد، باید از علوم اجتماعی نوین، همچون 

 (.6شناسی، اقتصاد و مدیریت مدد جست )همان:  جامعه

توان به صورت  آن را میدیدگاه سروش راجع به حکومت دینی و امکان شکل دموکراتیک 

هایی که ماهیت دینی دارند و هم با  زیر خالصه کرد. جنبۀ هنجاری حکومت، هم با ارزش

هایی که ذاتاً غیردینی هستند، سروکار دارند. جنبۀ مدیریتی حکومت، کامالً غیردینی است.  ارزش

یا از مردم )یا  گیرد باشد. حق حکومت یا از خداوند سرچشمه می این جنیۀ عقالیی و علمی می

توان این حق را به  الهی است یا مردمی(. اگر قرار باشد که حکومت دموکراتیک باشد پس نمی

طور کامل الهی دانست؛ چراکه حق مردم برای نظارت، نقد و نظر و مهار قدرت حاکم سیاسی، 

یت گونه محدودیتی ضرورت دارد. به رسم یک حق انسانی پیشینی است و اعمال آن بدون هیچ
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شناختن این حق، با حکومتِ تماماً فقهی و تکلیفی قابل جمع نیست؛ چراکه حکومت فقهی بر 

شود و مهمترین دغدغۀ آن اجرای احکام الهی است  گذاری می اساس وظایف و حقوق دینی پایه

(. همچنین آن نوع فهم از دین که عقل بشری را از اداره امورات دنیوی خویش 11-19)همان: 

تنها  داند، نه داند و به تبع آن انسان را در همه حال نیازمند هدایت و راهنمایی الهی می ناتوان می

با اهداف بلند و عالی دین همخوانی ندارد، بلکه به طور قطع با دموکراسی نیز ناسازگار است 

(. حکومت دینی در اصل یک حکومت انسانی است )نه بیشتر نه کمتر( 11-11: 1911)سروش، 

آن ادارۀ امور ملت است نه چیز دیگری. از این جهت حکومت دینی درست مانند هر و وظیفۀ 

حکومت دیگری است و فقط به این دلیل دینی است که کل توان نظام حکومتی، در خدمت 

جامعۀ مؤمنین است تا بتواند نیازهای مادی آنان را تأمین کند و مؤمنان بتوانند از این طریق، 

عقیب کنند. به عبارت دیگر، تفاوت یک حکومت دینی و غیردینی اهداف معنوی خویش را ت

کند که مسئلۀ  (. سروش استدالل می11: 1910فقط در هدف است نه در شکل )سروش، 

سازگاری دین و دموکراسی، مانند مسائلی چون حقوق بشر و جبر و اختیار، به قلمرو سازگاری 

وده، مقدم بر فهم و پذیرش یک دین و مؤثر عقل و وحی تعلق دارند و اینها مباحثی فرادینی ب

(. از این رو هرگونه توفیقی در سازگار کردن دین و 111: 1911بر آن هستند )سروش، ب 

دموکراسی، به توفیق نظری در سازگار کردن دین و عقل بستگی دارد. این کار مستلزم یک 

ه صرف بر احکام فقهی شناختی چندبعدی است؛ لذا، تکی تالش فرادینی است و از نظر معرفت

اسالم و محصور کردن خویش در این چهارچوب نه عاقالنه است و نه ژرف. مسائلی همچون 

آزادی، حقوق بشر و دموکراسی از جمله مسائل جدیدی هستند که دین با آنها مواجه شده 

است. بحث راجع به آنها در گذشته نبوده و به تازگی در کالم مطرح شده است. وی معتقد 

اند که بعدها از سوی  های فرادینی بسیار بوده ت، همچنان که در گذشته باورها و شیوهاس

اند، دموکراسی نیز هنگامی که  ای در درون سنت گنجانیده شده مسلمانان اقتباس شده، و تا اندازه

بصورت روش حکومتی درآید که خطاها را در اداره امورات اجتماعی و سیاسی به حداقل 

(. به شرط آنکه 00: 1919تواند کارآمد و کارگر باشد )سروش،  وامع دینی نیز میبرساند، در ج

 آهنگ شوند. مبانی نظری اسالم و دموکراسی هم
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های متفاوت روشنفکران ایرانی از اصول دموکراسی بر مبنای پارادایم سیاسی و مقایسۀ آنها با اصول  تلقی

 دموکراسی غربی

 

 گیرینتیجه

از نظام سیاسی غیردموکراتیک به نظام  1310 1331کشور در فاصله سالهای  گذار حدود سی

سیاسی دموکراتیک، دلیلی بر گسترش و اقبال همگانی به مردمساالری بوده است. آمارتیا سن از 

انبوه تحوالت مهمی که در قرن بیستم رخ داده، ظهور مردمساالری را به عنوان مهمترین رویداد 

کند اما آنچه مسلم است اینکه دموکراسی دارای معنای واحدی نیست. بر  قرن بیستم معرفی می

مبنای رهیافت پارادایمی، اندیشه سیاسی از مقومات نظری معین و تضمنات کارکردی )عملی( 

های تبیینی، معرفتی و  مشخصی تشکیل شده است. هر اندیشه سیاسی شامل سه مقوم داللت

با با دیگر پارادایمها و البته به دلیل تفاوتها نیز قابل هنجاری است که عامل یکسری تشابهات 

تمیز از سایر پارادایمها است، بر همین مبنا موضوع مورد بحث در این پژوهش نیز از این نگاه 

مستثنی نیست چنانکه چهار روشنفکر مورد بررسی اگر چه در برخی مباحث دموکراسی دارای 

اند و همین امر  دیدگاه خاصی به دموکراسی داشته تشابهی هر چند محدود هستند، اما هر یک

عامل انواع دموکراسی و حکومت در نظر آنها شده است. در داللت تبینی که همانا تبیین وضع 

گیرد که وضع هر یک از  موجود و تحلیل شرایطی است که در آن اندیشه ورزی صورت می
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ت معرفت شناختی نوع روشنفکران دارای یکسری شباهتها و تفاوتها است، در دالل

شود که بر اساس آنها  شناسی متفکر مشخص می شناسی و سعادت شناسی، انسان معرفت

مشکالت و معضالت موجود را منشأ شناسی کرده و در نهایت در داللت هنجاری راهکارهای 

گردد؛ نکته کلیدی در داللت تبیینی روشنفکران مورد  مناسب برای مسائل مورد نظر ارائه می

سی وقایه پیش و پس از انقالب است که عامل خلق بسیاری از نظرات و رویکردهای آنان برر

نسبت به مباحث مختلف و از آنجمله مطرح شدن انواع دموکراسی، حکومت و نسبت آنها با 

های معرفت شناختی آنها در عین داشتن تشابهاتی دارای تفاوتهای  دین بوده است، اما داللت

داند و فلسفه  شریعتی انسان را موجودی دارای اراده، اختیار، ازادی می بسیاری است. چنانکه

وجودی حکومت برای چنین انسانی را حکومتی در غالب معلم اخالق، مصلح، راهنما و پیشوا 

داند، چنانکه اصل و ذات چنین  در جهت تربیت، آگاه کننده و به کمال رساننده برای وی می

مصلح، راهنما و پیشوا در جهت تربیت انسانها قوام گرفته، حکومتی در غالب معلم اخالق، 

فلسفه سیاسی این حکومت مبتنی بر اصل ایدئولوژی انقالبی است که در سمت و سوی هدف 

غایی انسانها و مترقی شدن انهاست و همین جاست که بحث امامت در معرفت شناسی سیاسی 

را از ان خدا دانسته و رسالت اصلی این  یابد. وی اقتدار غایی در چنین حکومتی وی اهمیت می

داند. بر همین مبنا داللت هنجاری را در قالب  حکومت را رساندن انسانها به فضیلت و کمال می

کند و دموکراسی  تجویز حکومت دموکراتیک متعهد )دموکراتیک مبتنی بر پیشوا( معرفی می

بازرگان، انسان را عاقل و دارایشان گیرد.  مورد نظرش نام دموکراسی متعهد یا پیشوایی نام می

داند و فلسفه وجودی  ارجمند آزادی، توانمند به اداره جامعه و مسئول سرنوشت خود می

حکومت برای چنین انسانی را حکومتی دانسته که به نفی هرج و مرج و ایجاد ضوابط و 

قواعد جمهوریت با مقررات برای انسانها بپردازد، وی اصل و ذات چنین حکومتی را تن دادن به 

داند، فلسفه سیاسی این حکومت از نظر بازرگان در دو برهه  تاکید بر قانون طبیعی و الهی می

و  01های  زمانی دارای تفاوتهایی است چنانکه دیدگاه وی در خصوص فلسفه حکومت در دهه

عالیم سیاسی( مبتنی بر اصل مبتنی بر ایدئولوژی اسالمی )برمبنای بعثت پیامبر و سرشار از ت 51

مبتنی بر اصول خاصی همچون آزادی، تقوا، عدالت، اقتصاد دولتی و .... است که در این 

حکومت اقتدار غایی و نهایی با خدا و رسالت اصلی این حکومت قانونگذاری برای مردم بر 

کنند( است که در نهایت حکومت  پایه والیت )قدرتی که مردم به نمایندگانشان تفویض می
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ه از آن حکومت دموکراتیک دینی با محوریت دموکراسی اعال یا معنوی است که به عنوان برآمد

شود، اما در بعد از انقالب و با توجه  داللت هنجاری پارادایم سیاسی وی در ان دوران تجویز می

به یکسری وقایع فلسفه سیاسی حکومت نزد بازرگان مبتنی بر اصولی همچون آزادیهای مدنی، 

مساوات )در پرتو عدالت اجتماعی(، تعادل مابین فرد )برگرفته از لیبرال دموکراسی( و برابری و 

جامعه )برگرفته از سوسیال دموکراسی(، اقتصاد آزاد و رقابتی .... صورتبندی شد که اقتدار غایی 

و نهایی این حکومت از آن مردم و رسالت اصلی این حکومت را تاکید بدون قید و شرط بر 

آزاد و محدود کردن قدرت به قانون صورتبندی کرد، در داللت هنجاری پارادایم انتخابات 

سیاسی وی نوع این حکومت دوکراتیک قانونی و دموکراسی مد نظرش دموکراسی قانونی نام 

داند که مختار، آزاد، و مسئول آفریده شده که دارای  گرفت. مطهری، انسان را انسان موجودی می

تواند منشأ  خالقی بوده و دارای استعدادهای برتری است که میشرافت ذاتی و وجدان ا

های متعالی برای وی گردد. وی فلسفه وجودی حکومت برای چنین انسانی را  آزادی

داند،  قانونگذاری برای جامعه به حکم نیازهای متنوع انسانی در جهت مصالح کلی جامعه می

تحقق انسانیت است که دنیا مقدمه آن  چنانکه اصل و ذات چنین حکومتی فراهم کردن زمینه

است، فلسفه سیاسی این حکومت مبتنی بر اصول توحید، عدالت، امامت، اجتماع مدنی است. 

وی اقتدار غایی در چنین حکومتی را از ان خدا دانسته و رسالت اصلی این حکومت را فراتر 

در مادیات خالصه  بردن انسانها از سمت و سوی دموکراسی در مفهوم قرن هجدهمی آن که

داند. بر همین مبنا داللت  شود و رساندن انسانها به عقیده، ایمان و آرمان حیات اجتماعی می می

هنجاری را در قالب تجویز حکومت دموکراتیک اصولی و دموکراسی مورد نظرش دموکراسی 

موجودی  گیرد. در نهایت پارادایم سیاسی سروش است که در آن، وی، انسان را اصولی نام می

های عقل خود  تواند به توانایی داند که آزاد، عاقل و دارای اختیار آفریده شده و با استقالل می می

پی ببرد. وی فلسفه وجودی حکومت برای چنین انسانی را برطرف کننده نیازها، گشاینده 

و  داند وبر همین مبنا اصل مشکالت و و رعایت کننده حقوق اشخاص بر مبنای عقل جمعی می

ذات چنین حکومتی فراهم کننده عدالت و آزادی در مفهوم برون دینی و مبتنی بر مشروعیت 

داند.، فلسفه سیاسی این حکومت را مبتنی بر اصولی همچون پلورالیسم، نسبی گرایی،  مردمی می

هرمنوتیک دینی، ضدیت با ایدئولوژی، فهم اجتهادی از دین که هماهنگ با احکام عقل جمعی 

داند؛ اقتدار غایی در این حکومت با مردم بوده و رسالت اصلی این حکومت را در  ..میاست و .
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اداره امور مؤمنین و تأمین کننده اهداف و نیازهای مادی آنها دانسته تا از این طریق، بتوانند به 

اهداف معنوی خود جامه عمل بپوشانند، بر همین مبنا داللت هنجاری را در قالب تجویز 

وکراتیک دینی )سکوالر( و دموکراسی مورد نظرش دموکراسی کثرت گرا، نام حکومت دم

های آنها با دین در پاردایم  گیرد. به این ترتیب دموکراسی و نوع حکومت و ارتباط و نسبت می

سیاسی روشنفکران اگر چه در برخی موارد دارای شباهتهایی با یکدیگر است، اما با توجه به 

ای است که عامل ارائه انواع دموکراسی  ها به اندازه تی و هنجاری، تفاوتهای تبینی، معرف داللت

ها گردیده. مقایسه پارادایم سیاسی این روشنفکران با اصول  و شکل گیری انواع حکومت

 ها نسبت به تشابهات دارد. یافتن تفاوت دموکراسی در غرب نیز حکایت از فزونی

 منابع
 .1صفحاتی از تاریخ معاصر جریان تأسیس نهضت آزادی ایران، ج ( 1961اسناد نهضت آزادی ایران ) -

 ( فلسفۀ سیاسی، فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارت علمی و فرهنگی.1911اشتراوس، لئو ) -

 .3( مجلۀ علوم اجتماعی فردوسی مشهد، شمارۀ 1910امام جمعه زاده، سید جواد و حسین روحانی ) -

 سقراط لیبرالیسم غرب، ترجمۀ عباس مخبر، نشر مرکز.ظهور و  (،1931آربالستر، آنتونی ) -

 دوم. آشتیان، چاپ انتشارات :مرتضوی، تهران حسن ( دمکراسی، ترجمۀ1915آربالستر، آنتونی ) -

 ( بعثت و ایدئولوژی، شرکت انتشارت قلم.1909بازرگان، مهدی ) -

 ( مرز میان دین و سیاست، شرکت سهامی انتشار.1955بازرگان، مهدی ) -

 ( سازگاری ایرانی، تهران: شرکت سهامی انتشار.1951ان، مهدی )بازرگ -

 ها، تهران: انتشارت نراقی. ( بازیابی ارزش1960بازرگان، مهدی ) -

( مدافعات در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نظامی، تهران: شرکت سهامی 1915بازرگان، مهدی ) -

 انتشار.

های دینی در سیاست:  قش انگاره( ن1913سفیدی ) محمدرضا سنگ آبادی، علی و باقری دولت -

 .13عرضی یا ماهوی، پژوهش حقوق، شمارۀ 

 های دموکراسی برای همه، تهران: چاپ مؤسسه پژوهش نگاه معاصر. ( درس1911بشریه، حسین ) -

 ها، تهران، دانشگاه امام صادق. ای برای کشف ناگفته ( تحلیل گفتمان دریچه1915بشیر، حسن ) -

 تمان، پاد گفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه توسعۀ علوم انسانی.( گف1919تاجیک، محمدرضا ) -

 ( گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران، انتشارات فرهنگ.1913تاجیک، محمدرضا ) -
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( گذار از کویر؛ روشنفکران ایران پس از انقالب اسالمی، بازتاب اندیشه، شمارۀ 1916ثقفی، مراد ) -

11. 

 :اول، تهران دوم، قسمت رامین، ج ترجمۀ علی سیاسی، اندیشۀ خداوندان (1916ت. ) .جونز، و -

 چهارم. امیرکبیر، چاپ انتشارات

( اسالم، دموکراسی و نوگرایی دینی در ایران؛ از بازرگان تا سروش، جلیل 1919جهانبخش، فروغ ) -

 پروین، تهران: گام نو.

موکراسی ( مبانی فکری د1911حسینی، سعید، شجاع احمدوند و محمدجواد غالمرضا کاشی ) -

 متعهد در اندیشۀ شریعتی، تهران: عالمه طباطبایی.

 ای بر نظریۀ گفتمان، ترجمۀ حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان. ( مقدمه1911دانل، مک ) -

گر احیاء تفکر مذهبی در ایران معاصر؛ دکتر علی  ( آزادی و واکنش دو اندیشه1915روشن، امیر ) -

 نامه فوق لیسانس علوم سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس. یانشریعتی و استاد مرتضی مطهری، پا

 ( دربارۀ دموکراسی، تهران: کتاب صبح.1911زرشناس، شهریار ) -

ساالری دینی: نگرشی بر اندیشۀ سیاسی شریعتی و  ( از دموکراسی تا مردم1910زیباکالم، صادق ) -

 .زمانۀ او، تهران: روزنه

 ساالری دینی، تهران: روزنه. ردم( از دموکراسی تا م1919زیباکالم، صادق ) -

( الگوشناسی و بازشناسی انتقادی دموکراسی نزد جریان ایرانی 1930سرپرست سادات، سیدابراهیم ) -

 .0متمایل به لیبرالیسم در دورۀ جمهوری اسالمی، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 

های  هری، پژوهش( دموکراسی اصولی در آرای استاد مط1930سرپرست سادات، سید ابراهیم ) -

 .11راهبردی سیاست، شمارۀ 

( قبض و بسط تئوریک شریعت: نظریۀ تکامل معرفت دینی، تهران: 1919سروش، عبدالکریم ) -

 صراط، چاپ سوم.

 .91( تحلیل مفهوم حکومت دینی، کیان، سال ششم، شمارۀ 1910سروش، عبدالکریم ) -

 ( مدارا و مدیریت، تهران: صراط.1911سروش، عبدالکریم ) -

( تفرج صنع: گفتارهایی در اخالق، صنعت و علم انسانی، تهران: 1911سروش، عبدالکریم )الف  -

 صراط.

 تر از ایدئولوژی، تهران: صراط. ( فربه1911سروش، عبدالکریم )ب  -

 ( امت و امامت، تهران: انتشارت قلم.1951شریعتی، علی ) -
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، تهران: حسینیه 11عۀ آثار ج های سیاسی در قرون معاصر، مجمو ( گرایش1961شریعتی، علی ) -

 ارشاد.

 ( تشیع علوی و تشیع صفوی، تهران: نشر چاپخش.1911شریعتی، علی )الف  -

 ، تهران: آمون.16( علی، مجموعۀ آثار ج 1911شریعتی، علی )ب  -

( شورا و دموکراسی در اندیشۀ سیاسی معاصر شیعه، 1931عطارزاده، مجتبی و مهدی راستی ) -

 .11 رهیافت انقالب، شمارۀ

( اسالم و دموکراسی از دیدگاه سروش، 1911عمادی، عباس، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری ) -

 دانشگاه تربیت مدرس.

 .11( مجلۀ پژوهش حقوق عمومی، شمارۀ 1915غفاری، مسعود و علی محمدزاده ) -

( حکومت در اندیشۀ سیاسی مهدی بازرگان، فصلنامۀ 1915غفاری مسعود و علی محمدزاده ) -

 .11ق و سیاست، شمارۀ حقو

( بررسی رابطۀ دین و دموکراسی در 1936نصر ) پور و مهرداد خرم قزلسلفی، محمدتقی، پونه قاسم -

 .01نواندیشی دینی؛ مطالعۀ موردی مهدی بازرگان، فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 

 ( دموکراسی، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران: خوارزمی.1919کوهن، کارل ) -

 ترجمۀ: حمید عضدانلو. تهران: نی. .دربارۀ حکومت ای رساله (1911الک، جان ) -

 .1اصغر سلطانی. فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ  ( نظریۀ گفتمان، ترجمۀ سیدعلی1911هوارث، یوید ) -

- Laclau, E. and Mouffe, C., Recasting marxism in James martin (2002): Antonio Gramsci, 

critical Assesment of leading Political philosophers (2002) Voutledge. P 140. 


