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پیشگﻔﺘار
تعيين مﺒاني ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسير پيشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حﻀور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهي و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورﺕ گيرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پيشــرفتي همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒاني اسالمي و اﻗتﻀاﺋاﺕ ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمي ،تﺨﺼﺼي
و فﮑري درباره پيشــرفت اســالمي ايراني ،برگزاري نشســتهاي علمي و تﺨﺼﺼي ،تاســيﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهيه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخي
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ توليد دانﺶ و گســترﺵ و تعميق ادبياﺕ موﺿوعي در حوﺯه
الگوي اســالمي ايراني پيشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمي فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼي و نيمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته ميشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحليﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼي پيشين و افزودن يافتههاي پﮋوهشي
جديد خود و تحليﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯميﻨه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر ميشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعي اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهي و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابي ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختيار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار ميگيرد .در پايان اﺯ مساعدﺕها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمي و پﮋوهشــي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشﻨي را در پيﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهي و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃي مسير تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
در نظ��ر گرفتن رویکرد پارادایمی ،به خروج فضای علم از وضعیت تکصدایی میانجامد.
وضعیتی که سلطه مبتنی بر چشمانداز نظری یا پارادایمی لیبرال دموکراسی را مشروعیت
میبخشد .غیرپارادایمی نگریستن به حوزه علم و معرفت ،باعث شده که تنها مدل سیاسی
مش��روع در عصر حاضر نظریه لیبرال دموکراس��ی معرفی شود .این در حالی است که با
رویکرد پارادایمی ،زمینه برای پذیرش س��ایر پارادایمها و بهتبع آن نظریههای سیاس��ی
فراهم میآید .ازس��ویدیگر ،شکلگیری شرایط اجتماعی و فرهنگی پستمدرن و بهتبع
آن مقاومتهای جهانی در مقابل نظریه لیبرال دموکراس��ی ،زمینه را برای شکلگیری و
پذیرش رویکردهای متفاوتی از دموکراسی را که مبتنی بر ارزشهای موجود در بسترهای
اجتماعی متفاوت است ،فراهم آورده است.
بهطورکلی ،میتوان گفت که مبانی پارادایمی لیبرال دموکراسی غربی ،مبتنی بر پارادایم
اثباتی اس��ت .این موضوع بهنوعی چالش و تناقض بین مبانی نظری لیبرال دموکراسی و
مبانی پارادایمی آن انجامیده است؛ که در این تحقیق از آن با عنوان چالش هستیشناختی
نام برده میشود .چراکه در اثباتگرایی ،اصالت محیط ،پذیرش قانون عام ،اصالت نخبگان،
تمرکزگرایی و پذیرش روابط علّی احتمالی از مبانی اصولی شناخته میشوند .این مبانی
پارادایمی نوعی برخورد شیئانگارانه با انسان را به رسمیت شناخته است .در این مواجهه
شیئانگارانه و ابزاری ،خالقیت انسانی سرکوب و همهچیز تابع عقالنیت ،آنهم عقالنیت
نخبگان نظام اجتماعی میش��ود .این در حالی اس��ت که مبانی لیبرالیسم و دموکراسی،
ب��ر آزادی مش��ارکت مردم در نظام سیاس��ی تأکید دارد؛ ام��ا اثباتگرایی ،اهمیتی برای
آزادی و خالقیت انس��ان ،قائل نیس��ت .همین امر ،وجاهت لیبرال دموکراسی در تطابق
با مبانی پارادایمی آن را زیر س��ؤال میبرد .به نظر میرس��د تغییر و تحوالت متأخر در 5
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بس��ترهای اجتماعی و مقاومتهایی که از س��وی عامالن و کنشگران اجتماعی در مقابل
تصمیمگیریهای سیاس��ی در کش��ورهای جهان اول انجام میگیرد ،قسمتی از برونداد
اجتماعی چنین تناقضی باشد.
بنابرای��ن ،با در نظر گرفتن رویک��رد پارادایمی در حوزه علم ،چالشهای نظریه و پارادایم
لیبرال دموکراس��ی ،مقاومتهای موجود در بسترهای اجتماعی مختلف در جهان نسبت
به نظریه لیبرال دموکراسی و نیز ظهور شرایط اجتماعی و فرهنگی پسامدرن ،کشورهای
اسالمی نیز نیازمند الگوی پارادایمی و نظری جایگزینی برای حوزه سیاست خود هستند؛
الگویی که لزوماً ،بایستی مبتنی بر بسترهای اجتماعی و فرهنگی در کشورهای اسالمی
و نیز مبانی دین مبین اسالم باشد .الگوی مردمساالری دینی که باتجربه انقالب اسالمی
در ایران ظهور پیدا کرده اس��ت ،یکی از الگوهای اسالمی در این جهت است که نیازمند
شناسایی مبانی پارادایمی خود و نظریهپردازی حول آن است.
مقایس��ه پارادایم اثباتی (منشأ نظریه لیبرال دموکراسی) و پارادایم مردمساالری اسالمی،
تضادهای مبنایی بین این دو پارادایم را برجسته میکند که دو تضاد مبنایی در این میان
عبارتن��د از .۱ :تأکید تفکر س��کوالر و اثباتی بر دوگانهان��گاری و اهمیت دادن به واقعیت
مشهود و در مقابل آن تأکید پارادایم الهی بر وحدت نشأتگرفته حاکم بر خلقت (حاکمیت
غیب و مش��هود)؛ و  .۲تأکید پارادایم س��کوالر و اثباتی بر فردگرایی روشش��ناختی و در
مقابل آن تأکید پارادایم الهی بر جمعگرایی در عین احترام به خالقیت فردی .بسیاری از
اندیشمندان مسلمان بر تضاد بین مفاهیم اسالمی و غربی (سکوالر) تأکید دارند؛ تضادی
که به موضوع قدرت سیاسی نیز مربوط میشود .از آنجاییکه مبانی مردمساالری اسالمی،
مبتنی بر مفاهیم قرآن و س��نت اس��ت ،این امر باعث ش��ده که قدرت سیاسی در اسالم،
بهمثابه فرصتی برای خدمت و مسئولیتپذیری تلقی گردد و نه چیزی بیشتر .این مفهوم
از قدرت در تضاد با شکل لیبرال دموکراسی آن است.
طبق چارچوب پارادایمی و نظری تحقیق حاضر ،مبانی مردمس��االری اسالمی که ریشه
در مفاهیم قرآن و س��نت و بهطورکلی شریعت اسالمی دارد ،هم خالقیت و هم عقالنیت
انس��انی را به رس��میت میشناسد .حدود و قانون عام در این پارادایم ،نه قوانین برساختة
1
عقل انس��انی که قانون عام الهی یعنی س��نتاهلل است .قانونی که خصیصه انسانساخته
1- manmade
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ندارد و به همین جهت ،قدرت سیاسی ماهیتی اعتباری پیدا میکند؛ چراکه اصل و منشأ
قدرت به ذات باریتعالیبرمیگردد .از س��وی دیگر ،یک��ی از عناصر محوری در پارادایم
مردمساالری اسالمی ،مسئولیت انسان در موقعیتهای فردی و اجتماعی است؛ مسئولیتی
با ابعاد س��هگانه نسبت به خویش ،خداوند و جامعه .این خصیصه مسئولیتپذیری باعث
شده که پارادایم مردمس��االری دینی ،فرایندی از «رابطه بازاندیشانه استعالیی» 1را رقم
بزن��د مبنی بر اینکه انس��ان در هر وضعیت و موقعیت خود را مس��ئول بداند .به همین
جه��ت نخبگان نظام اجتماعی ،بهجای اینکه به حکمرانی در معنای اثباتی آن بپردازند،
«تس��هیلگران» 2نظام اجتماعی هس��تند .ازآنجاییکه پارادایم مردمساالری اسالمی بر
رابطهمداری و آنهم از نوع بازاندیشانه استعالیی استوار است ،عامه مردم و نخبگان نظام
اجتماع��ی در هرلحظه و موقعی��ت در چنین رابطهای قرار میگیرند و همین امر احتمال
تخطی و انحراف در قدرت سیاسی را به حداقل میرساند.
یک��ی از محورهای تناقض در اینجا جایگاه انس��ان در دو پارادایم اس��ت .درحالیکه در
پارادایم اثباتی قانون عام محیط ،بر انسان و خالقیت وی احاطه دارد و آن را تحت کنترل
خود دارد؛ در پارادایم الهی ،انس��ان مجهز به قدرت عقالنیت و خالقیت اس��ت و میتواند
در چارچوب قانون عام محیط (س��نت الهی) دس��ت به ساختوساز بزند .عالوه بر این در
پارادایم الهی ،انسان میتواند خود را از قواعد عام (سنت الهی) خارج کند؛ اما دیگر انسان
مسلمان شناخته نمیشود ،هرچند چنین حق آزادی برای وی به رسمیت شناخته شده
است .بااینوجود ،خالقیت در نظام فکری اسالم ،فرصتی برای تعالیبخشی و استعالست.
در همین زمینه مفهوم آزادی در دو پارادایم جای بحث دارد .در رابطه با مفهوم آزادی با
نگاهی پارادایمی بایستی گفت که آزادی در اسالم ،مبتنی بر محتوای مفاهیم اسالمی و
بستر اجتماعی نظام اسالمی است .بر این اساس ،دو مرتبه از آزادی قابلشناسایی است.
در مرتبه نخست ،آزادی در مرحله قبل از ورود به اسالم است که هر انسانی مختار است
اس�لام یا هر کیش دیگری را به رس��میت بشناس��د .مرحله بعد ،آزادی تعریفشده برای
انس��ان مسلمان و مؤمن است .در این مرحله آزادی مبتنی بر چارچوب شریعت اسالمی
اس��ت و انسان مسلمان بایس��تی قراردادهای فردی و اجتماعی اسالم را بهعنوان «عبد»
1- Transcendental reflexive relation
2- facilitator
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پذیرا باشد و آنها را در عمل اجرا کند .آزادی انسان مسلمان در این مرحله ،مبتنی بر دو
عنصر عقالنیت و خالقیت است که رابطه بازاندیشانه بین این دو عنصر به استعالی فردی
و اجتماعی میانجامد.
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مقدمه
هر مدل و الگویی از توس��عه و پیش��رفت ،ناگزیر از شناس��ایی مبانی نظری و در سطحی
باالتر مفاهیم و چارچوبهای پارادایمی خود است .مدلهای توسعه و پیشرفت که امروز
در جهان ارائه میش��ود ،اگرچه ممکن اس��ت در راهبردهای عمل��ی و چگونگی ورود به
واقعیت اختالفنظرهایی داشته باشند ،اما همگی ذیل توسعه و پیشرفت سکوالر خالصه
میشوند که حاصل نظریه مدرن و غربی است .این نظریه ،حاصل عقل خودبنیادی است
که معتقد به کنترل و پیشبینی همه مسائل و از جمله مسائل حول قدرت سیاسی است.
این کنترل و پیشبینی با دسترسی به قوانین عام انجام میگیرد .به همین جهت ،مدلی
از توسعه و پیشرفت ارائه داده که در بسیاری از جوانب به کنترل مسائل طبیعی و انسانی
انجامیده اس��ت .واقعیت آن اس��ت که عقل مدرن در بس��یاری از جوانب توانست مسائل
اجتماعی و طبیعی انسان را تحتکنترل درآورد .این عقالنیت ،تبدیل به الگویی از توسعه
و پیشرفت شده که هژمونی و سلطه از ویژگیهای آن است .این رویکرد مبتنی بر سلطه
باعث ش��ده که الگوی توسعه مطرحش��ده تحت عنوان تنها الگوی توسعه و پیشرفت ،در
تمامی مدلسازی شود و بهتمامی کشورها تسری پیدا کند .مهمترین دلیل پیشرفت این
الگو ،نظریهپردازی مفاهیم و مبانی خود و استفاده از عقل جمعی و ابزارهای نظری است.
کشورهای مسلمان و بهطور خاص کشور ایرانکه تجربه متفاوتی از نظام سیاسی را دارد،
اگر بخواهد الگوی خاص خود از توسعه و پیشرفت را داشته باشد ،نیازمند شناسایی مفاهیم
بنیادین خود (جهانبینی ،پارادایم ،نظریه و مدل) اس��ت .این امر نیازمند نظریهپردازی و
عقالنیتنگری نخبگان نظام اسالمی است تا بتوانند الگویی از توسعه و پیشرفت اسالمی را
ارائه دهند .واقعیت آن است که در شرایط حاضر ،کشورهای جهان اسالم با «فقر نظریه»
در حوزههای مختلف علوم انس��انی و اجتماعی روبرو هس��تند .این فقر نظریه ش��رایطی 9
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را فراهم آورده که هژمونی غرب آس��انتر بتواند مدلهای خود از توس��عه و پیش��رفت را
به کش��ورهای اس�لامی انتقال دهد و بهطور پنهان و آش��کار ضمن القای الگوهای خود،
مفاهیم اسالمی را هدف هژمونی خود قرار دهد .در این راستا ،غرب مبانی خود را تبدیل
به گزارههای نظریه پیچیده و عقلپس��ند (عقل سکوالر و اینجهانی) کرده و بهعلت فقر
نظریه در جهان اسالم ،بسیاری از محققان و دانشگاهیان مسلمان – علّیرغم میل باطنی
خود -به ارائه همین مبانی نظری در محافل دانشگاه و یا تبعیت از آن در سطوح اجرایی
اقدام میکنند.
این فقر نظریه منتج از فقر در شناس��ایی و معرفی چارچوبهای جهانبینی و پارادایمی
اسالمی است .در شرایط فعلّی ،مفاهیم جهانبینی و پارادایم اسالمی ،خصیصه بیناالذهانی
پیدا نکردهاند و نوعی فقر پارادایمی را نیز در این زمینه ش��اهد هس��تیم .این امر خود به
فقر نظریه انجامیده است .به همین جهت الگوی توسعه و پیشرفت اسالمی ،با ابهاماتی در
مبانی خود روبروست .در نبود تعریفی عالمانه و نظری از پارادایم «اسالمی» ،سلسلهمراتب
معرفتی فاقد ش��فافیت الزم هس��تند .درنتیجه مسائل و مش��کالت بیشتر میشود و این
مشکالت شکل انباشتی به خود میگیرد.
در رابطه با موضوع نظام سیاس��ی در اس�لام ،تجربه انقالب اس�لامی ،تجربهای خاص و
منحصربهفرد اس��ت .این تجربه تاریخی ،اگرچه مبتنی بر مفاهیم فقهی و نظریه سیاسی
«والیتفقیه» است ،اما نیازمند نظریهپردازی از یکسو و شناسایی مبانی پارادایمی خود
از سوی دیگر است .همچنین ،نخبگان نظام اسالمی ،نیازمند شناسایی بهتر نظریه لیبرال
دموکراسی موجود هستند .ازاینجهت ،در شرایط فعلّی ،هر الگویی از پیشرفت و توسعه
اسالمی نیازمند دو موضوع مبنایی است:
.11شناسایی درست نظریه رقیب در هر موضوع خاص؛ و
.22نظرورزی و اندیشهپردازی پیرامون مبانی خود.
نوشتار حاضر تالشی است در جهت ارائه پاسخی مقدماتی به دغدغههای فوق در حوزه
نظریه سیاسی که مشتمل بر بخشهای ذیل است:
.11ارائ��ه مباحث��ی حول رویکرد پارادایمی به علم و نق��ش پارادایم در علم و نظریه علمی
(بخش اول)؛
.22 10ارائه مبانی پارادایمی نظریه لیبرال دموکراسی و معرفی چالشهای درونی آن با پارادایم
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اثباتی (بخش دوم)؛
.33ارائه مبانی پارادایمی نظریه مردمساالری اسالمی؛ و
.44معرفی تضادهای مبنای دو رویکرد و نگاه متفاوت نسبت به انسان و آزادی.
این نوش��تار ،البته نیازمند تبیین و بس��ط مفاهیم خود اس��ت که در صورت فراهم شدن
شرایط ،انشااهلل ب ه آن پرداخته خواهد شد.
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فلسفه ،پارادایم و نظریه علمی
مقدمه
ارائه و گسترش نظریات علمی ،منجر به تحول عمیق در شیوه نگرش و روشهای کسب
معرفت در جهان ش��ده اس��ت .ش��کلگیری نظریات علمی ،کمک مؤثری به رواج تمدن
جدید و استفاده هرچه بیشتر از توانمندیها و استعدادهای انسانها نموده است .طی سی
س��ال گذشته ،معرفت علوم انسانی تحت پارادایمهای مختلف ،سعی در تحلیل و ارزیابی
نظری از پدیدهها بر اس��اس تئوریهای علمی متفاوت داش��ته است .بر این اساس ،علوم
انسانی سادگی دیرین خویش را از دست داده و سعی بر درک پدیدهها و پیچیدگیهای
موجود در کنش اجتماعی انسانها جهت توصیف ،اکتشاف و یا تبیین صحیح از پدیدهها
دارد .میزان اعتبار و صحت ش��ناخت از پدیدهها ،میتواند بیانگر روایی تئوری باش��د که
خود متأثر از اصول پارادایم حاکم بر تئوری و روشهایی تحقیقی است که در کسب آنها
شناخت به کار رفته است .بنابراین ،هر نظریه علمی ،ریشه در پارادایم خاص دارد.
بر این اساس ،یکی از راههای مقایسه دو رویکرد یا دو نظریه علمی که هرکدام جهانبینی
خ��اص خود را دارند ،اس��تفاده از مبان��ی و روشهای حاکم بر چارچ��وب پارادایمی علم
است .در نظر گرفتن پارادایم بهعنوان مبنایی برای مقایسه ،ازیکطرف مبانی بنیادین آن
رویکردها را برجسته میکند و از سوی دیگر چشمانداز ورود به واقعیت عینی را بازنمایی
میکند .همین امر باعث میش��ود که مقایسه موردنظر بتواند طیف وسیعی از معرفت از
مفاهیم بنیادین (جهانبینی و فلس��فه) گرفته تا مفاهیم مرتبط با واقعیت عینی (نظریه،
مدل و واقعیت) را به بحث بگذارد .چنین رویکردی البته یک امتیاز دیگر نیز دارد و آنهم
پذیرفتن چارچوبهای پارادایمی مختلف اس��ت و باعث میش��ود از رویکرد جبرگرایانه
صدای��ی حاکم بر حوزه دانش و معرفت فاصله بگیریم .در ش��رایط فعلّی که جبریت
 12تک
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پارادایم اثباتی بر حوزه دانش و معرفت حاکم اس��ت ،در پیش گرفتن رویکرد پارادایمی،
یکی از راهها برای حاکم کردن چندصدایی در حوزه علم است .چراکه چارچوب پارادایمی،
تکثر پارادایمی را به رسمیت میشناسد.
مفه��وم پارادای��م ابتدا در کتاب س��اختار انقالبهای علمی کوه��ن موردتوجه قرار گرفت
(کوهن .)۱۹۷۰مفهو ِم محوری در این کتاب این اس��ت که علم خصیصه انباش��تی 1ندارد،
بلکه خصلت پارادایمی 2دارد .در این راس��تا ،هر نظم پارادایمی ،به س��ؤاالت مجموعهای از
اندیش��مندانکه در درون آن پارادایم در حال فعالیت هس��تند ،پاسخ میدهد .بااینوجود،
تغییر و تحوالت باعث میش��ود که یک چارچوب پارادایمی نتواند به مس��ائل جدید ،پاسخ
درخور و شایس��تهای بدهد .ب��ه همین جهت ،از درون مجموعه موردنظ��ر ،فرد یا افرادی،
خواسته یا ناخواسته تغییر جهت میدهند .آنها در پی طرح چارچوبی متفاوت برای پاسخ
به سؤاالت متفاوت و جدید هستند .این امر زمینه انقالب و تغییر پارادایم را به وجود میآورد.
ساختار انقالبهای علمی ،بر این اساس بنا شده است که زمینه ظهور پارادایم جدید شکل
میگیرد .البته ،پارادایم جدید نیز از خصیصه تغییر و تحول برخوردار است و بهلحاظ بالقوه
میتواند دچار تغییر ش��ود .برخی مثالهای کوهن در این زمینه درزمینة فیزیک و یا گاهاً
زیستشناسی است .مث ً
ال انتقال از فیزیک کپرنیکی به فیزیک نیوتونی و فیزیک انیشتین،
در چارچوب دیدگاه پاردایمی علم ،قابلدریافت و فهم است (کوهن.)۱۹۷۰،
دیدگاه پارادایمی کوهن اگرچه در ارجاع به تغییرات در حوزه دانش دقیقه و یا همان علوم
طبیعی نگاش��ته ش��ده ،اما در حوزه علوم انسانی بیش از علوم دقیقه با اقبال مواجه شده
اس��ت .به نظر میرس��د که پذیرش این دیدگاه ازآنجاییکه مهمترین نتیجهاش در حوزه
دانش و معرفت ،پذیرش س��ایر رویکردهای پارادایمی است و چون علوم انسانی با چنین
موضوعی قرابت خاصی دارد ،در علوم انسانی با اقبال زیادی مواجه شده باشد .دیگر دلیل
این امر موضوع پارادایم و ارزشهایی اس��ت که مجموعهای از اندیش��مندان به آن پایبند
هستند .همین موضوع باعث شده که قرابت خاصی بین مفهوم پارادایم و موضوعات علوم
انس��انی به وجود آید و اندیش��مندان زیادی در حوزه علوم انسانی از مفهوم پارادایم برای
ابالغ دیدگاه خود که مبانی متفاوتی از س��ایر دیدگاهها داشته است ،استفاده کردهاند .در
این راستا ،رویکرد حاکم بر گزارش فعلّی نیز رویکرد پارادایمی است .چون زمانی میتوان
1- Coumulative
2- Paradigmic
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از مردمساالری اسالمی بهعنوان پارادایمی متفاوت در مقابل پارادایم رایج (اثباتی) سخن
به میان آورد که بتوان نگاهی پارادایمی به حوزه دانش و معرفت داشت.
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سلسلهمراتب معرفت (از فلسفه تا واقعیت)
اگرچه باالترین س��طح معرفت از انسان ،معرفت فلسفی اوست ،ولی انسان ،بهعنوان یک
واقعیت اجتماعی ،زمانی قابلدرک اس��ت که معرفت فلسفی بتواند به سطح پارادایمی و
پسازآن به سطح معرفت علمی نازل گردد .دراینبین ،پارادایم مجموعه گفتارهای منطقی
است که در ارتباط بیناالذهانی اندیشمندانی موردپذیرش جامعه علمی قرار میگیرد و به
سؤاالت اساسی درباره پیشفرضهای هستیشناختی ،1معرفتشناختی ،2روششناختی،
انسانشناختی و ارزششناختی علم پاسخ میدهد (ایمان.)۲۵ :۱۳۸۷ ،
قبل از اینکه اندیش��مندان در بررسی پدیدهها و یا ارزیابی مفاهیم اجتماعی از شیوههای
علمی استفاده نمایند ،صرفاً مباحث فلسفی مبنای ارزیابی و تحلیل رویدادها نزد عالمان
بوده است .مباحث فلسفی در قالب فلسفه اجتماعی و یا فلسفه سیاسی صرفاً به ماهیت
پدیدهها میپردازد و از این زاویه هستیشناس��ی و معرفتشناس��ی و رویدادها قابلدرک
خواهد بود .آنچه ضرورت نظام اجتماعی طلب میکند ،تحلیل و ارزیابی رویداد در واقعیت
اجتماعی یا بستر اجتماعی آن است .لذا ،الزم است که از سطح معرفت فلسفی به معرفت
نزدی��ک به واقعیت ،جهت تحلیل عملیاتی یا عملکردیِ واقعیت ،وارد ش��د .این معرفت،
همان معرفت علمی است؛ بنابراین معرفت فلسفی جهت ورود به واقعیت نیازمند گذر از
معرفت علمی است .هویت معرفت علمی مبتنی بر معرفت فلسفی است که این اتصال از
طریق یک مدل منطقی تحت عنوان پارادایم امکانپذیر میش��ود .بر این اساس ،تحلیل
واقعبینانه و معتبر رویداد ،متکی بر سلسلهمراتب معرفتی است که آنچه مشاهده میشود
صرفاً معرفت علمی اس��ت .هر معرفت علمی بر اس��اس پارادایم خاص تولید و گسترش
میباید که آن پارادایم نیز مبتنی بر فلسفه مشخص است (ایمان.)۱۳۹،
بهطورکلی ،تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی ،بر اساس سلسهمراتب معرفت انجام میشود .در این
مراتب که از فلسفه شروع و نهایتاً به مدل –بهعنوان نزدیکترین معرفت به واقعیت -ختم میشود،
شاهد تحلیل فلسفی ،پارادایمی ،علمی و نهایتاً مدلی از واقعیت هستیم (ر.ک به شکل )۱
1- Ontological
2- Epistemological
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فلسفه

پارادایم

معرفت فلسفي از واقعیت

نظریه
معرفت علمي از واقعیت (عام)
مدل

معرفت علمي از واقعیت(خاص)

معرفت پارادایمي از واقعیت

واقعیت

شکل -1-سلسله مراتب معرفتی در توضیح واقعیت (ایمان)22 :1388 ،

ش��کل مذکور داللت بر چهار نوع ش��ناخت از واقعیت دارد :ش��ناخت فلس��فی ،شناخت
علمی خاص .در توضیح سلس��لهمراتب
علمی عام و نهایتاً ش��ناخت
پارادایمی ،ش��ناخت
ِ
ِ
معرفت نکات ذیل اهمیت دارد.
 .۱س��طح فلسفه و س��طح پارادایم توانایی درک فلس��فی و پارادایمی از واقعیت را ابالغ
مینمایند که از انتزاع بسیار زیاد برخوردار میباشند.
 .۲فلس��فه و پارادایم در تحلیل واقعیت ،بهنحویکه بتوان به آن وارد ش��د و بر اس��اس
آرمانهای فلسفه و پارادایم به تغییر آن پرداخت ،نیازمند عبور از سطح علم و نهایتاً مدل
میباش��ند؛ بنابراین ورود مستقیم از فلسفه و پارادایم به واقعیت جهت تبیین تجربی آن
امکانپذیر نمیباشد.
ِ
معرفت پارادایمی
بنی��ان
 .۳کارکرد مراتب معرفت به نحوی اس��ت که معرفت فلس��فی،
ِ
اس��ت و معرفت علمی ،بر اس��اس پارادایم و نهایتاً مدل بر اس��اس علم قرار دارند .فلسف ْه 15
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اق��دام به ارائه و تعریف عناصر پارادایم مینمای��د .عناصر پارادایم پیشفرضهای معرفت
علمی میباش��ند و علم که خود قانون عام جهت ش��ناخت واقعیت عام ارائه مینماید ،در
اختیار مدل جهت توضیح یک واقعیت خاص (جامعه الف) قرار میگیرد .حضور و فعالیت
این مراتب معرفت میتواند به درک س��ازمانیافته واقعیت و تبیین هدفمند آن بینجامد.
چنانچ��ه تحلیل و توضیح نظ��ری (علمی یا تئوریک) و عملی (م��دل) از واقعیت متکی
بر مراتب معرفت انجام نش��ود از اعتبار الزم برخوردار نیس��ت .هرگونه تحلیل فلسفی یا
پارادایمی از واقعیت که از سطح خود فراتر رود و از طریق معرفت علمی به واقعیت وارد
نش��ود در س��طح موازی با معرفت علمی از شعور عامیانه که مملو از تمایالت ،تعصبات و
تجربیات شخص توضیحدهنده اس��ت ،استفاده مینماید و با خطای زیاد به واقعیت وارد
میش��ود .این ورود ب��ه واقعیت میتواند با طرح آرمانهای نظری و عدم طراحی مس��یر
اجرایی معتبر جهت تغییر در واقعیت به بحرانس��ازی در آن ختم شود .این بحرانسازی
اساس��اً به تزلزل در بستر اجتماعی و آمادهس��ازی آن جهت انتقال برحسب معرفتهای
علمی سازمانیافته در سطح جهانی میانجامد.
 .۴پارادایم حدفاصل بین فلسفه و علم ،یا یک پل ارتباطی بین فلسفه و علم است .تمامی
رویکردهای علمی موجود دارای منشأ پارادایمی روشنی هستند که آن پارادایم نیز متکی
بر معرفت فلس��فی خاص اس��ت .چالشهای موجود علمی در دنیا متکی بر سه پارادایم
اثباتی ،تفس��یری و انتقادی است که بر اساس فلسفه اثباتی ،تفسیری و انتقادی طراحی
ش��دهاند .در هرکدام از این پارادایمها ادعای نوعی نظ��ام اجتماعی خاص وجود دارد که
توضیح نظری آن نظام در س��طح معرفت علمی متکی بر پارادایم انجام میشود و الگوی
عملی آن در سطح مدل قرار دارد .رقابت پارادایمها در سطح معرفت علمی و مدل انجام
میشود ،وگرنه خود پارادایم محل اعتقاد و باور هواداران آن قرار دارد .تا زمانی که دیدگاه
فلسفی نتواند به طراحی پارادایمی بپردازد که توان رقابت در سطح معرفت علمی و مدل با
پارادایمهای موجود داشته باشد ،نمیتواند ادعای طراحی یک نظام اجتماعی خاص داشته
باشد .مسلماً ارائه پارادایمهای جدید منوط به بهکارگیری پیشفرضهای جدید متأثر از
فلس��فه خود اس��ت که بتواند بهنحوی جدید بحرانها و مسائل اجتماعی برخورد و آنها
راحل نماید .مسائل غامضی که پیش روی دیگر پارادایمها میباشند با تعریف جدیدی از
 16انسان ،واقعیت و علم به شیوه غیرمتعارف قابلحل خواهند شد.
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االذهانی
 .۵پارادایم یک انگاره فکری سازمانیافته ،منظم و منطقی است که در ارتباط بین
ِ
اجتماعات اندیشمندان مورد اتفاقنظر قرار میگیرد .پارادایم بر اساس یک فلسفه مشخص
ب��ا ارائه پیشفرضهای عل��م موردنظر خود به توضیح هویت نظ��ری خویش میپردازد.
پارادای��م از طریق مجاری طرح معرفتهای موجود به ارائه و تعریف عناصر خود (تعریف
ماهیت انسان ،ماهیت واقعیت ،رابطه بین علم و غیرعلم ،ماهیت تبیین اجتماعی ،اعتبار
اطالعات و نهایتاً حضور ارزشهای سیاس��ی -اجتماعی در علم) اقدام مینماید؛ بنابراین،
در هرگونه اظهارنظر علمی الزم است که بهصورت شفاف عناصر موجود در پارادایم دیده
شود و آن اظهارنظر بهصورت سازمانیافته ،هدفمند و با ادعای اعتبار باال درصدد توضیح
واقعیت و تفسیر آن بر اساس آرمانهای فلسفی برآید.
آنچ��ه از مباح��ث مذکور میتوان نتیجهگیری نمود حضور جدی و فعال مراتب فلس��فی
در توضی��ح و تحلیل واقعیت اجتماعی اس��ت .ازآنجاییکه واقعیت اجتماعی متش��کل از
پدیدههای اجتماعی اس��ت که بهلحاظ انتزاعی با عنوان سازمانهای اجتماعی که دارای
معنای اجتماعی میباشند عرضه میشود ،درک واقعیت اجتماعی از طریق درک پدیدههای
اجتماعی امکانپذیر اس��ت .هرگونه تحلیل از رویداده��ای و پدیدهها اجتماعی ،نیازمند
بهکارگیری یک دیدگاه علمی (تئوری) خاص است تا بتوان با طراحی مدل مبتنی بر آن،
به ارزیابی رویداد در یک واقعیت اجتماعی پرداخت .تحلیل و تبیین علمی از رویدادهای
اجتماعی نمیتواند از چارچوب پارادایمهای موجود خارج باشد .چنانچه تحلیل از واقعیت
نتوان��د بهصورت روش��ن خود را در یکی از پارادایمهای موج��ود معرفی نماید از اعتبار و
صحت الزم برخوردار نیس��ت .منظور از اعتبار این است که آن تحلیل تا چه حد انعکاس
دقیق واقعیت موردبحث است .ذکر این نکته نیز ضروری است که ممکن است یک معرفت
اندیشمندان
در سطح فلسفی غنی باشد ولی بهعلت عدمفعالیت سازمانیافته اجتماعات
ِ
معتقد به آن ،معرفت فلسفی به سطح پارادایم و سطح علم منتقل نشده باشد .این بدین
معنا نیس��ت که ما صرفاً سه پارادایم در دنیا داریم و راه برای توسعه پارادایم جدید بسته
است و یا فلسفه الف توان ورود به سطح پارادایم و علم را ندارد .آنچه قابل تعمق است قرار
گرفتن توضیح و تحلیل نظری از هر پدیده و رویداد بر یک معرفت علمی دقیق و روشن
است که بتوان مبنای پارادایمی آن ارائه نمود.
بهطورکلی ،همانطور که اش��اره رفت ،پارادایم بهعنوان حد وسط بین فلسفه و علم یک 17
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مدل منطقی است که در آن پیشفرضهای علم بر اساس پیشنهاد فلسفه معرفی میشود.
پارادایم مجموعاً گفتارهای منطقی اس��ت که در ارتباط بیناالذهانی اندیشمندان توسط
اجتماعات علمی بهعنوان هدایتگر تحقیقات علمی پذیرفته ش��ده است .در پارادایمها،
زیربنای فلس��فی نظریات علمی که مربوط به هستیشناسی و معرفتشناسی آنهاست،
ارائه میگردد .پارادایمهای غالب در علوم انس��انی که توس��ط اجتماعات اندیشمندان در
دهههای  ۶۰و  ۷۰میالدی موردپذیرش قرارگرفتهاند ،عبارتند از :پارادایم اثباتی ،1پارادایم
تفس��یری 2و پارادایم انتقادی .3آنچه این پارادایمها را از یکدیگر متمایز میس��ازد عناصر
و پیشفرضهای موجود آنهاس��ت .عناصری که در هویت و اظهارنظر پارادایمها ،نقش
اساس��ی بر عهده دارند ،عبارتند از :ماهیت واقعیت ،ماهیت انس��ان ،ماهیت علم و هدف
تحقیقات علمی.
بر اساس مدل مذکور ،مقایسه دو نظریه سیاسی لیبرال دموکراسی و مردمساالری اسالمی
بهتر انجام میگیرد .بنابراین ،ازآنجاییکه در مقایسه فعلّی ،مقایسه در سطوح پارادایم انجام
میگیرد ،مباحث نظری این دو رویکرد ،از هدف کار کنار گذاش��ته میش��ود .در ارزیابی
مفاهیم پارادایمی نیز تالش میشود که ادعای پارادایمی هر دو دیدگاه معرفی شود و به
مقایس��ه بین آنها پرداخته شود .دو نکته در این زمینه الزم است اشاره شود؛ اول آنکه
فرض تحقیق حاضر این اس��ت که مبانی پارادایمی لیبرال دموکراسی را مفاهیم پارادایم
اثباتی تش��کیل میدهند .بر این اساس ،تالش میشود چالشهای مبنایی اثباتگرایی و
ادعاهای لیبرال دموکراسی شناسایی شود .نکته دوم این است که در رابطه با مردمساالری
اسالمی ،بهلحاظ معرفتشناختی مبانی نظری و پارادایمی آن خصیصه بیناالذهانی بین
اندیش��مندان مس��لمان پیدا نکرده اس��ت .لذا ،محققان در گزارش فعلّی ،تالش کردهاند
که مبانی پارادایمی آن را شناس��ایی کنند .موضوعی که میتواند محل نقد و نظر س��ایر
اندیشمندان و محققان قرار بگیرد .در بخش پایانی نیز بر اساس همین دو نکته است که
به ارزیابی دو پارادایم پرداخته میشود که البته با تأکید بر مفهوم آزادی انجام میگیرد.
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1- Positivism
2- Interpretive
3- Critical
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مبانی پارادایمی لیبرال دموکراسی
مقدمه
دموکراس��ی لیبرال یا لیبرال دموکراسی ،یکی از نظریهها و البته رایجترین نظریه و مدل
در اش��کال مختلف دموکراسی است .همانطور که از ساختار این سازه ترکیبی برمیآید،
دو مفهوم دموکراسی یعنی مشارکت مردم و لیبرالیسم یعنی آزادی ،از مبانی اساسی آن
میباشند .این تعاریف ،اگرچه برگرفته از سنت فکری و فلسفی یونان در رابطه با اشکال
مختلف حکومت میباش��ند ،اما در دوران مدرن ،دگردیسی عمیقی در ساختار مفهومی
و معنایی خود بهوجود آورده و تبدیل به نظریهای ش��د که ش��اید متفاوت از ساختارهای
2
بنیادین آن در فلسفه سیاسی اندیشمندان یونان باستان باشد .هایک )۱۹۴۸( 1و برلین
( )۱۹۷۷و پوپر )۱۳۸۸( 3از نظریهپردازان اساس��ی نظریهمتأخر لیبرالیس��م هستند که
مباح��ث خود را تحت عنوان جامعه باز 4دنبال میکنن��د .اگرچه پوپر مهمترین نماینده
جامعه باز اس��ت ،اما کتاب وی تحت عنوان جامعه باز و دشمنان آن ،)۱۳۸۸( 5بیشتر از
آنکه به موضوع جامعه باز پرداخته باش��د ،دش��منان آن را مورد ارزیابی قرار داده است.
موضوع کتاب پوپر بیشتر از همه نگرشهای تاریخیگری افالطون ،هگل و مارکس است
که بهزعم وی به توتالیتاریسم 6منجر شده است .بااینوجود ،هایک و برلین ،موضوع خود
را بهطور خاص ،بیش��تر ب��ر نظریهپردازی حول مفهوم آزادی و جامعه باز گذاش��تهاند تا
دشمنان آن؛ هرچند نقد تندی بر مارکسیسم هم در آراء آن دو مالحظه میشود.
1- Hyke
2- Berlin
3- Pooper
4- Open Society
5- Open Society and It’s Enemies
6- Totalitarianism
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در این بخش بدون ورود به س��اختارهای نظری لیبرال دموکراس��ی و س��یر تاریخیآن،
مفاهیم پارادایمی آن موردبحث و نقد قرار میگیرد .محور بحث حاضر این است که لیبرال
رایج اثباتی فعالیت میکند ،تضادهای جدی
دموکراسی فعلّی ازآنجاییکه در قالب
پارادایم ِ
ِ
بین نظریه و مفاهیم پارادایمی آن و نیز بین نظریه و عمل اجتماعی وجود دارد .فعالیت
در قالب پارادایم اثباتی که بر نظم و کنترل انس��ان و جامعه تأکید دارد ،باعث ش��ده که
ادعاهای پارادایم لیبرال دموکراس��ی ،فقط در حد نظریه باقی بماند و اجازه بروز و ظهور
پیدا نکند .از س��وی دیگر ،این نظریه ،بهعلت فعالیت در چارچوب پارادایم اثباتی ،اجازه
مش��ارکت حداکثری را در عمل نمیدهد و مفهوم مش��ارکت حداکثری ،فقط به صندوق
رأی محدود شده است .ضمن اینکه پارادایم کنترلی اثباتی ،اجازه هر نوع تفکر آزاد را از
فرد میگیرد و بهنوعی جامعه شیئیشده میانجامد.
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مبانی پارادایمی
لیبرال دموکراسی ،تحت عنوان حکومت مردم با مشارکت آزاد آنها ،معنای تحتاللفظی
به خود گرفته است .باوجودآنکه عدهای ممکن است مبانی پارادایمی لیبرال دموکراسی را
رویکردهای انتقادی و تفس��یری تلقی کنند ،اما واقعیت آن است که ماهیت و موجودیت
این نظریه در واقعی��ت اجتماعی 1در قالب انگاره فکری اثباتگرایی قابلتحلیل و تبیین
است و مبانی خود را از آن میگیرد .در این زمینه الزم است اشاره شود که در چارچوب
تفکر مارکسیس��م بهعنوان مبنای فکری پارادایم انتقادی ،دموکراسی مدرن که با مفهوم
س��رمایهداری ارتباط تنگاتنگ دارد ،به اس��تعمار تودههای مردم انجامیده و انقالب راهی
برای گریز از این چارچوب فکری و اجتماعی است .بنابراین ،انقالب ،آنتیتز اشکال مختلف
حاکمیت و ازجمله حاکمیت لیبرال دموکراس��ی اس��ت .در پارادایم تفسیری نیز مبنای
ش��کلگیری معرفت و دانش ،اشتراکات ذهنی مجموعهای از کنشگران اجتماعی است و
در بهترین حالت میتوان گفت پارادایم تفس��یری به شکلگیری مدلهایی از اجتماعات
قومی یا قبیلهای در نظامات سیاس��ی مش��روعیت میبخشد؛ اجتماعاتی که درک و فهم
ذهنی مش��ترک کنشگران نظام اجتماعی آنها باعث شکلگیری یک جامعه میشود .بر
اس��اس رویکرد تفسیری ،نمیتوان به مدلهایی عام از دموکراسی آنطور که در پارادایم
1- Social Reality
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اثباتی طرح میش��ود دست یافت .لذا ،اثباتگرایی ،پارادایمی از معرفت است که بهدنبال
مدلهایی عام و جهانشمول از دموکراسی در سیستمهای سیاسی است .به همین جهت
اس��ت که معتقدان به لیبرال دموکراسی همچون پوپر ،هایک و برلین در چارچوب انگاره
اثباتی به تبیین الگوهایی از دموکراس��ی عام و جهانش��مول برای جوامع هس��تند .این
اندیش��مندان در چارچوب پارادایم انتقادی یا تفس��یری به ارائه مدل نپرداختهاند ،بلکه
مبتنی بر اثباتگرایی ارائه مدل کردهاند.
بهطورکلی ،انگاره فکری اثباتی معتقد است که تمامی پدیدههای اجتماعی بر اساس ماهیت
واقعیت اجتماعی قابلتحلیل نظری میباش��ند .در این دی��دگاه ،واقعیت اجتماعی بهعنوان
چیزی که بتوان بهواسطه حواس درک کرد ،تعریف میگردد .واقعیت اجتماعی خارج از شعور
و آگاهی انس��ان قرار دارد و کام ً
ال عینی و نظامیافته است و بهوسیله قوانین طبیعی غیرقابل
تغییر اداره میشود .انسانها از طریق تجربه میتوانند واقعیت را تشخیص و شبیه به یکدیگر
تعریف نمایند .تشخیص یکسان از واقعیت ،معلول فهم یکسان از سوی انسانها میباشد.
نظم در واقعیت طبیعی و اجتماعی به اندیش��مندان کمک میکند تا واقعیت را کشف و
رویداده��ا را پیشبینی نماید .بدین معنا که چون واقعیت بر اس��اس قوانین عام 1مبتنی
بر روابط علّی اداره میش��ود ،کش��ف روابط علّی بهمنزله ش��ناخت واقعیت و پیشبینی
رویدادهاست .بر این اساس ،بر هر نظام اجتماعی ،قانونی عام از نوع روابط علّ ِی احتمالی
حاکم است که توسط اندیشمندان و نخبگان قابلکشف و ارائه خواهد بود .هرگونه ارتباط
بین انس��ان و نظام اجتماعی که از این قانون تبعیت نماید ،میتواند به سعادت انسان در
قالب توس��عه نظام اجتماعی منجر ش��ود؛ بنابراین رابطه انسانها با یکدیگر ازیکطرف و
رابطه انسان و محیط از طرف دیگر نیز در این قالب قابلارزیابی است.
ماهیت انسان
دموکراس��ی که به نحوی به چگونگی ش��یوه حضور مردم در نظ��ام اجتماعی میپردازد،
نوعی مدل اجرایی نظریه لیبرال دموکراس��ی میباشد .جهت درک این مدل ،دستیابی
ماهیت انس��ان نزد اثباتگرایی ضروری است .انسان در پارادایم اثباتی دارای سه ویژگی
منفعتطلبی ،لذتجویی و عقالنی است (نیومن .)۶۴ :۱۹۹۷ ،جهت فهم نظری و عملی
1- Nomothetic
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این خصوصیات الزم است به این پیشفرض پارادایمی رجوع شود که انسان بر اساس علل
خارجی رفتار مینماید بهنحویکه علل یکسان آثار مشابهی بر او میگذارد .در این راستا
خواستههای انسان اثر جدی بر رویدادها نمیگذارد و تمام رویدادها از قوانین علّی احتمالی
تبعیت مینمایند .بر این اساس ،اختیار انسان بیشتر نوعی افسانه و داستان بهشمار میآید
ت��ا یک واقعیت قابلقب��ول .البته قوانین ،از نوع علّی احتمالی اس��ت بهنحویکه اعتبار و
صحت آن قوانین زمانی جلب میشود که در رابطه با اکثریت مردم درست باشد (همان).
در این راستا بحث نظر اکثریت مردم در تعیین سرنوشت خود ،بهعنوان یکی از پایههای
لیبرال دموکراس��ی با توجه بهتبعیت انسان از محیط خارجی خود ،نمیتواند با خصیصه
انسانی و در خدمت تعالی انسانی اجرایی شود .متأسفانه تعریفی که پارادایم حاکم بر لیبرال
دموکراسی از انسان دارد ،او را تابع محض محیط خارج از خود میداند .ویژگیهای مذکور
از انسان در تقویت بازتولید نظام سرمایهداری تجلی پیدا کرده است .قاعدهمندی محیطی
ش��دید بر نگرش و رفتار انسان باعث میشود که انسان نتواند بر موازین هستیشناختی
خود که بهرهمندی از خصیصه و پتانس��یل عقالنی و خالقانه اس��ت ،فعال ش��ود .اگرچه
انس��ان تمایل به نظم ،قاعدهمندی ،تفکیک و تمایزطلبی و همچنین ارزیابی دارد و این
موارد خصیصههای عقالنی انس��انی را تداعی مینمایند ولی خصیصه خالقانه در انسان با
تحولخواهی ،آزادیطلبی ،ارتقاء و عدالتطلبی عجین میباشد.
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تحدید آزادی ،نخبهگرایی و حذف عامه مردم
آزادی به نحوی ،به خصیصه رهاییبخش و تحولخواهی انسان مربوط است که متکی بر
ویژگی هستیشناس��ی خالقانه اس��ت .زمانی میتوان بحث از آزادی و فعالسازی اختیار
انسان نمود که خالقیت 1و عقالنیت 2انسان در یک تعامل باز اندیشانه بتوانند در خدمت
پایداری توأم با تعالی انسان باشند .توضیحات هستیشناختی انسان در لیبرال دموکراسی
با اصالت عقالنیت ،آنهم متکی بر دنیای خارج از انس��ان ،ارائه میش��ود .در این حالت،
استقالل عمل نداشته و تابع عقالنیت قرار میگیرد ،بلکه عقالنیت متکی
نهتنها خالقیت
ِ
بر دنیای خارج اساساً خصیصه ابزاری بهخود میگیرد .بههمین لحاظ ،خالقیت متکی بر
عقالنیت ابزاری نیز خصیصه ابزاری مییابد .زمانیکه خالقیت ابزاری شود ،آزادی انسان
1- Creativity
2- Rationality
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نیز ابزاری خواهد شد در خدمت نظام سرمایهداری که مروج لیبرال دموکراسی است.
پارادایماثباتی در راستای کشف قوانین عام در واقعیت که بهعنوان سنت نظام اجتماعی
از آن یاد میشود ،به بحث پیرامون رویکرد علمی میپردازد .ازنظر این انگاره فکری تمایز
آش��کاری بین علم و غیرعلم ،وجود دارد .علم معرفتی اس��ت که از طریق سازمانیافته و
قابلدفاع در اجتماعات اندیشمندان به دست میآید و توانمندی ورود به واقعیت و تغییر
1
آن ب��ا خطای کم را دارد .غیرعلم به کلیه معرفتهای عامیانه مبتنی بر ش��عور عامیانه
اطالق میش��ود که پس��تتر از علم اس��ت .معرفت غیرعلمی از بیس��ازمانی و تعارضات
منطقی برخوردار است که قابلاطمینان در فرآیند تصمیم سازی نمیباشد (مانند افسانه،
مذهب ،طالعبینی و تجربیات ش��خصی) .این معرفت توس��ط توده مردم تولید و بازتولید
میگردد که چنانچه توسط معرفت علمی مهار نشود به بحرانسازی در زندگی اجتماعی
میانجامد .بههمینلحاظ ،در زندگی اجتماعی باید از زبان روشن و منظم که علمی است،
بهجای زبان مبهم و غیردقیق که غیرعلمی اس��ت استفاده نمود (بلیکی.)۲۰۶ :۱۹۹۳ 2،
بر این اساس معرفت علمی توسط مردم عادی تولید نمیشود و صرفاً توسط کارشناسان،
نخبگان و محققین ارائه و گسترش مییابد .در این راستا ،توصیه پارادایم اثباتی بر آگاهی
3
محققین در عدم استفاده از تفکر مردم عادی در تبیین واقعیات اجتماعی است (گیلبرت،
 .)۲۴ :۱۹۹۲بر اس��اس این عنصر پارادایمی ش��اهد اصالت نخبه 4بهجای توده مردم در
فرآیند تصمیمسازی اجتماعی هستیم .لذا بحث دموکراسی بهمعنای تصمیمسازی توده
مردم در ترجیحات س��اختاری نظام اجتماعی و تدوین س��نت نظام اجتماعی نمیباشد.
بنابراین جلب مشارکت توده مردم در بستر ازقبلکشفشده توسط نخبگان و اندیشمندان
معتقد به اثباتگرایی یکی دیگر از پارادایمهای دموکراسی غربی بهشمار میآید.
اصالت نخبه بهمعنای حذف کنشهای فعال توده مردم از صحنههای تصمیمسازی نظام
اجتماعی اس��ت .در این شرایط صدا و فریاد توده مردم در قالب لیبرال دموکراسی تحت
س��لطه نخبگان و آنهم نخبگان سیاس��ی خاموش و یا دس��تکاری میشود .ثمره این
وضعیت میتواند منجر به بیعدالتی و بیقدرتی اجتماعی شود.
1- Common Sense
		2- Blaiki
		3- Gilbert
		4- Elite
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لیبرال دموکراس��ی تداعیکننده نوعی آزادی اس��ت که به جلب تحرک متکی بر اختیار
انس��ان در یک محدوده محیطی خاص میپردازند .بر این اس��اس ،دموکراس��ی از طریق
مش��ارکت سازمانیافته مردم در تعیین سرنوشت خویش در قالب بستر اجتماعی قابلیت
اجرایی مییابد .یکی از راههای جلب مش��ارکت در عرصه سیاسی را میتوان در عضویت
مردم در احزاب سیاسی متکی بر خطمشی کارکردگرایانه و دنبال نمودن هرگونه اصالحات
سیاسی از طریق این احزاب دانست .مسلماً شرکت در انتخابات و گزینش رهبران سیاسی
از طریق رأی دادن یکی از سطوح مشارکت سیاسی بهحساب میآید که خود مؤید یکی
از شاخصهای عملیاتی دموکراسی در نظام اجتماعی بهشمار میرود.
در عرصه اقتصادی ،میتوان از مش��ارکت مردم در س��ازمانهای غیردولتی اقتصادی در
قالب بخش خصوصی یاد کرد که توانمندسازی آنها بهمنزله کاهش تصدیگری دولت و
نهایتاً آزادسازی فضای اجتماعی جهت مشارکت مردم در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی
در راس��تای توسعه در نظام اجتماعی بهش��مار میآید .در عرصه اجتماعی نیز میتوان از
نقش و کارکرد سازمانهای غیردولتی 1نام برد .سازمانهای غیردولتی که از دهههای ۸۰
و  ۹۰در کشورهای اروپایی در بستر اجتماعی موردحمایت نظری اندیشمندان معتقد به
اثباتگرایی قرار گرفت ،باهدف توانمندس��ازی مردم ،بخص��وص افراد و گروههای ناتوان،
در راس��تای جلب مشارکت آنها در تعیین سرنوش��ت خویش ،ایجاد و گسترش یافتند.
خطمش��ی این س��ازمانها نیز تقویت بستر سیاسی لیبرال دموکراس��ی در این کشورها
باانگیزه رشد تکثرگرایی 2میباشد .رویکرد اساسی این سازمانها که تحت عنوان رویکرد
5
مردممحور 3تبلیغ میگردد و با شعار اساسی برنامهریزی استراتژیک ،4مدیریت منطقی
و ارزیابی 6ارائه میش��ود ،بهدنبال ایجاد همس��ازی اجتماعی بین تشکلهای غیردولتی و
دولت در راس��تای به رسمیت شناختن حقوق طبیعی انسانها و عملیاتی نمودن آنها با
مش��ارکت خود مردم در جامعه اس��ت (کارلی و چرستی)۱۹۹۲ 7،؛ بنابراین طراحی یک
بس��تر اجتماعی متکی بر روابط علّ ِی احتمالی توس��ط اندیشمندان و نخبگانکه به جلب
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		)1- Non- Governmental Organizations (NGO
		2- Pluralism
		3- People-Oriented Approach
		4- Strategic
		5- Logical Mangement
		6- Evaluation
		7- Carline and Christie
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مشارکت اجتماعی مردم جهت تأیید اختیار آنها در آن بستر بپردازد ،یکی دیگر از عناصر
پارادایمی دموکراسی غربی است.
این بس��تر درواقع با کارکرد جامعهپذیری مردم در راس��تای منافع نظام اجتماعی لیبرال
فعال میش��ود .جامعهپذیری نوعی پذیرش یکطرفه به نف��ع محیط خارج از اراده مردم
خواهد بود .در این فرآیند ،اراده نظام اجتماعی بهجای اراده انسانی افراد جامعه مشروعیت
مییابد که در این ش��رایط بحث از آزادی فردی انس��انها در حد یک افسانه خواهد بود.
بنابراین زمانی که بحث از آزادی در نظام لیبرال دموکراسی میشود ،منظور حضور در یک
شرایط ازقبلتعیینشده توسط نظام اجتماعی است که افراد برحسب توانایی در استفاده
از فرصتها و امکانات آن میتوانند نقشآفرینی داشته باشند.
دموکراسی ،نظم و کنترل
دموکراس��ی غربی بر اس��اس پارادایم اثباتی در واقعیتی به ایفای نقش میپردازد که آن
«واقعیت نظامیافته و الگومند اس��ت» (نیومن .)۶۴ :۱۹۹۷،نظامیافتگی و اصالت نظم در
واقعیت ،ازجمله واقعیت اجتماعی ،یکی از پیشفرضهای اساس��ی 1اثباتگرایی اس��ت،
چون بدون آن ،پیشبینی رویدادها امکانپذیر نمیباشد .نظم حاکم بر واقعیت نیز صرفاً
از طریق علم و آنهم علم اثباتی قابلکش��ف است .علم اثباتی نیز بر مشاهده پایهگذاری
میش��ود تا با اصالت عینیت بهجای ذهنیت به کشف نظم حاکم بر واقعیت که خصیصه
عینی و کمی با محوریت رابطه علّی احتمالی دارد ،بپردازد .بر این اساس واقعیت و بستر
اجتماعی ،علم اثباتی به طراحی دموکراس��ی به نحوی میپردازد که تمامی فعالیتهای
اجتماعی ناش��ی از آن با حفظ اصالت نظم جلب گردند .این بهآن معناس��ت که نمیتوان
از طریق دموکراس��ی غربی به اختالل ساختاری و تحوالت عمیق در جامعه دست یافت.
بنابراین ،رعایت اصالت نظم و تعادل در تمامی فعالیتهای اجتماعی را میتوان بهعنوان
یکی از عناصر پارادایمی لیبرال دموکراسی مورد مالحظه قرار داد.
قب ً
ال اشاره رفت که در پارادایم اثباتی همهچیز بر اساس قانون عام محیط قابلتعریف است.
قانون عام در اینجا توسط نخبگان نظام اجتماعی کشف و تبیین میگردد و عامه مردم هم
ناگزیر از تبعیت از آن هس��تند .بر این اساس ،همهچیز بایستی تحت کنترل باشد .اصالت
		1- Assumption
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نظم و مهمتر از آن تبیین و پیشبینی فرایندها و مس��ائل نظام اجتماعی باعث ش��ده که
ساختارها و قوانین به سمت کنترل هر چه بیشتر حرکت کنند .این کنترل هر چه بیشتر هم
در راستای سرکوب خالقیت انسان و در سطحی باالتر خالقیت نظام اجتماعی قرار میگیرد.
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تعارضات نظریه لیبرال دموکراسی با پارادایم اثباتی
چارچوب هستیشناس��ی فردگرایانه ،مبنای لیبرال دموکراس��ی است (هریسون:۲۰۰۱،
 .)۲۳۱به عبارتی بهتر ،بنیاد پارادایمی آن بهشمار میرود .این چارچوب با رویکرد اثباتی
که لیبرال دموکراس��ی در آن فعال اس��ت در تناقض میباشد .آنچه در شعارها و مباحث
روبنایی دموکراسی مطرح میشود ،در عمل یا قابلیت اجرایی ندارد و یا اینکه در بسیاری
از موارد همانطور که اش��اره ش��د ،با چالشهای پارادایمی روبروس��ت .موضوعاتی چون
چگونگی دفاع از فرد ،آزادی فردی ،حق اقلیتها و  ...اگرچه در مفاهیم نظری دموکراسی
بهخوبی موردبحث قرار گرفته ،اما در عمل موفقیتهای چندانی به دس��ت نیاورده است.
همین چالشهای مفهومی و عملی دموکراسی است که باعث شده هریسون در نتیجهگیری
کتاب خود صریحاً اظهار کند که «دفاع از دموکراس��ی را موضوعی طاقتفرسا و همراه با
پیچوخمهای خاص خود تلقی کرده است» (هریسون.)۲۳۲ :۲۰۰۱،
پارادایم اثباتی در راستای کشف قوانین عام در واقعیت که بهعنوان سنت نظام اجتماعی
از آن یاد میشود به بحث پیرامون رویکرد علمی میپردازد .ازنظر این انگاره فکری تمایز
آش��کاری بین علم و غیرعلم ،وجود دارد .علم معرفتی اس��ت که از طریق سازمانیافته و
قابلدفاع در اجتماعات اندیشمندان به دست میآید و توانمندی ورود به واقعیت و تغییر
1
آن ب��ا خط��ای کم را دارد .غیرعلم به کلیه معرفتهای عامیانه مبتنی بر ش��عور عامیانه
اطالق میش��ود که پس��تتر از علم اس��ت .معرفت غیرعلمی از بیس��ازمانی و تعارضات
منطقی برخوردار است که قابلاطمینان در فرآیند تصمیم سازی نمیباشد (مانند افسانه،
مذهب ،طالعبینی و تجربیات ش��خصی) .این معرفت توس��ط توده مردم تولید میگردد
که چنانچه توس��ط معرفت علمی مهار نش��ود ،به بحرانسازی در زندگی اجتماعی آنان
میانجامد .بههمینلحاظ ،در زندگی اجتماعی باید از زبان روشن و منظم که علمی است،
بهجای زبان مبهم و غیردقیق که غیرعلمی است استفاده نمود (بلیکی.)۲۰۶ :۱۹9۹،
		1- Common Sense
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در ای��ن پارادای��م ،معرفت علمی توس��ط م��ردم عادی تولید نمیش��ود و صرفاً توس��ط
کارشناس��ان ،نخبگان و محققین ارائه و گس��ترش مییابد .در این راستا توصیه پارادایم
اثباتی بر آگاهی محققین در عدم استفاده از تفکر مردم عادی در تبیین واقعیات اجتماعی
اس��ت (گیلبرت .)۴ :۱۹9۹،بر اس��اس این عنصر پارادایمی ش��اهد اصالت نخبه 1بهجای
توده مردم در فرآیند تصمیمس��ازی اجتماعی هس��تیم .لذا ،بحث دموکراس��ی بهمعنای
تصمیمس��ازی توده مردم در ترجیحات س��اختاری نظام اجتماعی و تدوین س��نت نظام
اجتماعی نمیباشد .بنابراین جلب مشارکت توده مردم در بستر از قبل کشفشده توسط
اندیش��مندان معتقد به اثباتگرایی یکی دیگر از پارادایمهای دموکراسی غربی
نخبگان و
ِ
بهش��مار میآید .لیبرالیس��م تداعیکننده نوعی آزادی است که به جلب تحرک متکی بر
اختیار انس��ان در یک محدوده محیطی خاص میپردازند .بر این اس��اس ،دموکراس��ی از
طریق مش��ارکت سازمانیافته مردم در تعیین سرنوشت خویش در قالب بستر اجتماعی
قابلیت اجرایی مییابد.
یکی از راههای جلب مش��ارکت در عرصه سیاسی را میتوان در عضویت مردم در احزاب
سیاس��ی متکی بر خطمش��ی کارکردگرایانه و دنبال نمودن هرگونه اصالحات سیاس��ی
از طریق این احزاب دانس��ت .مس��لماً ش��رکت در انتخابات و گزینش رهبران سیاسی از
طریق رأی دادن یکی از سطوح مشارکت سیاسی بهحساب میآید که خود مؤید یکی از
شاخصهای عملیاتی دموکراسی در نظام اجتماعی محسوب میشود .در عرصه اقتصادی
میتوان از مش��ارکت مردم در سازمانهای غیردولتی اقتصادی در قالب بخش خصوصی
یاد کرد که توانمندسازی آنها بهمنزله کاهش تصدیگری دولت و نهایتاً آزادسازی فضای
اجتماعی جهت مشارکت مردم در فرآیند تصمیمسازی اقتصادی در راستای توسعه در نظام
اجتماعی بهش��مار میآید .در عرصه اجتماعی نیز میتوان از نقش و کارکرد سازمانهای
غیردولتی نام برد .سازمانهای غیردولتی که از دهههای  ۸۰و  ۹۰در کشورهای اروپایی
در بس��تر اجتماعی موردحمایت نظری اندیش��مندان معتقد ب��ه اثباتگرایی قرار گرفت
باهدف توانمندس��ازی مردم ،بخصوص افراد و گروههای ناتوان در راستای جلب مشارکت
آنها در تعیین سرنوش��ت خویش ایجاد و گسترش یافتند .خطمشی این سازمانها نیز
تقویت بستر سیاسی لیبرال دموکراسی در این کشورها باانگیزه رشد تکثرگرایی میباشد.
		1- Elite
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رویکرد اساس��ی این س��ازمانها که با عنوان رویکرد مردممحور تبلیغ میگردد و با شعار
اساسی برنامهریزی اس��تراتژیک ،مدیریت منطقی و ارزیابی ارائه میشود ،بهدنبال ایجاد
همس��ازی اجتماعی بین تش��کلهای غیردولتی و دولت در راستای به رسمیت شناختن
حقوق طبیعی انس��انها و عملیاتی نمودن آنها با مش��ارکت خود مردم در جامعه است
(کارلین و کریس��تین)۱۹۹۲،؛ بنابراین طراحی یک بس��تر اجتماعی متکی بر روابط علّی
احتمالی توس��ط اندیشمندان و نخبگانکه به جلب مشارکت اجتماعی مردم جهت تأیید
اختیار آنها در آن بستر بپردازد ،یکی از عناصر پارادایمی دموکراسی غربی است.
دموکراس��ی غربی بر اس��اس پارادایم اثباتی در واقعیتی به ایفای نقش میپردازد که آن
واقعی��ت نظامیافته و الگومند اس��ت (نیوم��ن .)۶۴ :۱۹۹۷،نظامیافتگی و اصالت نظم در
واقعیت ازجمله واقعیت اجتماعی یکی از پیشفرضهای اساس��ی اثباتگرایی است چون
ب��دون آن ،پیشبینی رویدادها امکانپذیر نمیباش��د .نظم حاکم ب��ر واقعیت نیز صرفاً از
طریق علم و آنهم علم اثباتی قابلکش��ف اس��ت .علم اثباتی نیز بر مشاهده پایهگذاری
میش��ود تا با اصالت عینیت بهجای ذهنیت ،به کشف نظم حاکم بر واقعیت که خصیصه
��ی احتمالی دارد ،بپردازد .بر این اس��اس واقعیت و
عین��ی و کم��ی با محوریت رابطه علّ ِ
بس��تر اجتماعی اثباتی به طراحی دموکراسی به نحوی میپردازد که تمامی فعالیتهای
اجتماعی ناش��ی از آن با حفظ اصالت نظم جلب گردند .این بهآن معناس��ت که نمیتوان
از طریق دموکراس��ی غربی به اختالل ساختاری و تحوالت عمیق در جامعه دست یافت؛
بنابرای��ن رعایت اصالت نظم و تعادل در تمامی فعالیتهای اجتماعی را میتوان بهعنوان
یکی از عناصر پارادایمی دموکراسی غربی مورد مالحظه قرار داد.
اثباتگرایی در طراحی بس��تر سیاس��ی جامعه به یک عنصر پارادایمی مهمی اشاره دارد
که در آن به ش��فاف نمودن جایگاه اخالق سیاس��ی و اجتماع��ی در جامعه میپردازد .در
این راس��تا بحث از علم آزاد از ارزش 1یا اصال��ت عینیت مینماید .دو معنا از عینیت ارائه
میشود :اینکه مشاهدهکنندگان درباره آنچه میبینند به توافق برسند و دیگری اینکه علم
بر اس��اس ارزشها ،عقاید ،گرایشها و یا اعتقادات نمیباش��د (درکسن و گارترل:۱۹۹۲،
علم معرفتی است که آزاد از ارزشهای شخصی ،سیاسی و مذهبی در
 .)۱۷۷۷ازاینلحاظْ ،
جامعه تولید و گسترش مییابد (نیومن .)۶۷ :۱۹۹۷،علم درگیر تفکر منطقی و مشاهدات
		1- Value- Free Science
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سیس��تماتیک است که بهشدت از تعصبات ش��خصی ،پیشداوری و ارزشها بهدور است.
اندیشمندان دریک فرآیند فعالیت حرفهای و تخصصی به ارزشها و هنجارها صرفاً حرفهای
در اجتماعات علمی خود متعهد میش��وند تا تحت یک سیس��تم ق��وی پرهیز از تعصب
به کش��ف قوانین عام یا همان تئوریس��ازی اجتماعی بپردازند .بر این اساس ،دموکراسی
نمیتوان��د با قضاوتهای اخالقی توأم ش��ود چ��ون قضاوتهای اخالق��ی بهعنوان عقاید
ش��خصی مدنظر قرار میگیرند (ب��راون .)۳۷ :۱۹۸۹،ازاینلح��اظ ،میتوان یکی از عناصر
پارادایم��ی دموکراس��ی غربی را عدم بهکارگیری تمایالت و تعصب��ات فردی و گروهی در
طراحی مدلهای مشارکتی مردم در راستای ایجاد و تحکیم دموکراسی در جامعه برشمرد.
دموکراس��ی غربی بهعن��وان یک پدیده اجتماعی که در بس��تر اجتماعی غرب بر مبنای
دیدگاه نظری متأثر از اثباتگرایی ش��کل گرفته است ،بهمثابه دیگر پدیدههای اجتماعی
میتوان��د موردمطالعه قرار گیرد .مطالعه این پدیده نیز با اصالت عینیت و تجربه نیازمند
یک تبیین دقیق تجربی اس��ت(گارترل)۱۷۱۴ :۱۹۹۲،؛ بنابراین دموکراس��ی یک مقوله
سنجشپذیر است که از طریق شاخصهای تجربی میتوان به کمیت و کیفیت دموکراسی
در جوام��ع مختلف پی برد (بولن .)۱۲۱۵ :۱۹۹۳،تحلیل تجربی دموکراس��ی در تحلیل
نظاممند مش��کالت مربوط به دموکراسی غربی در کش��ورهای مختلف اهمیت بهسزایی
دارد؛ بنابراین س��نجش تجربی دموکراس��ی بهعنوان یکی از عناصر پارادایمی دموکراسی
غربی مورد مالحظه اندیشمندان قرار میگیرد.
این گزاره بسیار مهم در لیبرال دموکراسی حامل پیام جدی علّیه هر نوع حرکتی اعتراضی
است که پایههای نظام سرمایهداری را هدفگیری نماید .آزادی انسان در چارچوب نظم از
قبل تعیینشده اثباتگرایی که پارادایم غالب بر نظام سرمایهداری است ،بهلحاظ مفهومی
و عملیاتی عرضه میش��ود؛ بنابراین آزادی انس��ان تا آنجاس��ت که نظم ساختاری نظام
اجتماعی را دستخوش تغییر ننماید .بر این اساس ،حرکتهای رهاییبخش انسانها تحت
انقالب مردود خواهد بود و تحت انحراف و آسیب اجتماعی از آن یاد میشود.
اثباتگرایی در طراحی بس��تر سیاسی جامعه به یک عنصر پارادایمی مهمی اشاره دارد
که در آن به ش��فاف نمودن جایگاه اخالق سیاس��ی و اجتماع��ی در جامعه میپردازد.
در این راس��تا بحث از علم آزاد از ارزش ی��ا اصالت عینیت مینماید .دو معنا از عینیت
ارائه میش��ود :اینکه مش��اهدهکنندگان درباره آنچه میبینند به توافق برسند و دیگری 29
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اینکه علم بر اساس ارزشها ،عقاید ،گرایشها و یا اعتقادات نباشد (درکسن و گارترل،
علم معرفتی است که آزاد از ارزشهای شخصی ،سیاسی
 .)۱۷۱۵ :۱۹۹۲در این راستاْ ،
و مذهبی در جامعه تولید و گسترش مییابد (نیومن)۶۷ :۱۹۹۷ ،؛ بنابراین ،علم اثباتی
درگیر ترکیب تفکر منطقی و مش��اهدات سیس��تماتیک اس��ت که بهشدت از تعصبات
شخصی ،پیشداوری و ارزشها بهدور است .اندیشمندان دریک فرآیند فعالیت حرفهای
و تخصصی به ارزشها و هنجارها صرفاً حرفهای در اجتماعات علمی خود متعهد میشوند،
تا تحت یک سیس��تم قوی پرهیز از تعصب به کش��ف قوانین عام یا همان نظریهسازی
اجتماعی بپردازند .بر این اساس ،دموکراسی نمیتواند با قضاوتهای اخالقی توأم شود
چون قضاوتهای اخالقی بهعنوان عقاید ش��خصی مدنظ��ر قرار میگیرند (براون:۱۹۸،
 .)۳۷ازاینلحاظ میتوان یکی از عناصر پارادایمی دموکراس��ی غربی را عدم بهکارگیری
ارزشهای فردی و گروهی در طراحی مدلهای مش��ارکتی مردم در راس��تای ایجاد و
تحکیم دموکراسی در جامعه برشمرد.
آزاد از ارزش بهعنوان پیشفرضی اساسی در نظام فکری اثباتگرایی بهعنوان اوج لیبرال
دموکراسی در دنیای غرب باعث شئیوارگی انسان و تمامی ساختوسازهای وی در نظام
اجتماعی میش��ود .تحت این ش��رایط هرگونه خصیصه و ویژگی انس��انی انسان ازجمله
آزادی وی در تعیین سرنوش��ت خویش نیازمند پرهیز از ارزشمداری اس��ت .بهاین معنا
جایگاه جهانبینی و ایدئولوژی در راهبری زندگی انس��ان غیرفعال گردیده و دستکاری
در تعیین سرنوش��ت انس��ان و حذف قدرت انتخاب به عوامل و زمینههای خارج از انسان
س��پرده میشود .این ش��رایط نیز به بیگانگی انس��ان از خود ،دیگران و ساختوسازهای
خویش منجر میشود.
دموکراس��ی غربی بهعن��وان یک پدیده اجتماعی که در بس��تر اجتماعی غرب بر مبنای
دیدگاه نظری متأثر از اثباتگرایی ش��کل گرفته است بهمثابه دیگر پدیدههای اجتماعی
میتوان��د موردمطالعه قرار گیرد .مطالعه این پدیده نیز با اصالت عینیت و تجربه نیازمند
یک تبیین دقیق تجربی است (درکس��ن و گارترل)۱۷۱۴ :۱۹۹۲ ،؛ بنابراین دموکراسی
یک مقوله سنجشپذیر است که از طریق شاخصهای تجربی میتوان به کمیت و کیفیت
دموکراس��ی در جوامع مختلف پی برد (بولن .)۱۲۱۵ :۱۹۹۳،تحلیل تجربی دموکراس��ی
 30در تحلیل نظاممند مش��کالت مربوط به دموکراسی غربی در کشورهای مختلف اهمیت
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بهس��زایی دارد .بنابراین س��نجش تجربی دموکراس��ی بهعنوان یکی از عناصر پارادایمی
دموکراسی غربی مورد مالحظه اندیشمندان قرار میگیرد.
این گزاره داللت بر رویکرد کمیگرایانه در لیبرال دموکراسی برای سنجش دموکراسی دارد.
رویکرد کمیگرایانه اعتقاد به کمیس��ازی هر مفهوم و یا واژه نظری دارد .مفهوم اساسی
مانند آزادی که دارای معانی فراوانی است و این معنا میتواند از جهانبینی و ایدئولوژی
حاصل شود ،بهسادگی قابل کمیسازی نیست .متأسفانه لیبرال دموکراسی شاخصهای
کمی خاصی که متأثر از پارادایم فکری اثباتگرایی تدوین نموده اس��ت ،بهعنوان قوانین
عام به جوامع بشری ،جهت سنجش میزان آزادی در آنها تحمیل مینماید .نظر به اینکه
طراح و تفس��یرکننده این شاخصها نظام سرمایهداری با رایحه لیبرال دموکراسی است،
همیشه کشورهای غیرس��رمایهداری و جوامع درحالتوسعه باید به ارزیابیهای متکی بر
این شاخصها پاسخگو باشند .این در حالی است که نقض همین شاخصها در نظامهای
سلطه جهانی در جهتی به نفع آن جوامع تفسیر میشود .تدوین شاخصهای محیطی و
تجربی سنجش آزادی و دستکاری آنها در خدمت کارکرد نظام سرمایهداری بهمعنای
تهیسازی بار انسانی مفهوم آزادی است .در این صورت ،آزادی یک سازه اجتماعی خواهد
بود که معنای آن متکی و وابسته به نظریه از قبل تعیینشده اثباتگرایانه است .این سازه
اجتماعی قبل از اینکه در خدمت رهاییس��ازی و توانمندس��ازی انسان باشد در خدمت
کنترل وی فعالیت میکند.

31

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

مبانی پارادایمی مردمساالری اسالمی؛ معرفی پارادایم جایگزین
مقدمه
اش��اره ش��د که چند عامل بر عبور از گفتمان واحد نظریه سیاس��ی رایج یعنی لیبرال
دموکراس��ی تأثیرگذار بوده است .اول پارادایمی نگریستن به موضوع علم و معرفت که
مرتبط با فلس��فه علم اس��ت .بر این اس��اس ،هر نظام پارادایمی ،به وضعیتی میرسد
که قادر نیس��ت مس��ائل و موضوعات جدید را پاسخگو باش��د .در این شرایط ،پارادایم
جایگزین ظهور میکند تا از چش��ماندازی متفاوت مس��ائل را مورد ارزیابی قرار دهد.
دوم مس��ائل و مش��کالت نظریه لیبرال دموکراس��ی که در بخش دوم این نوش��تار به
آن اش��اره شد .س��وم مقاومتهایی که در کش��ورهای مختلف در مقابل نظریه لیبرال
دموکراس��ی مشاهده میش��ود .در این زمینه ورود به شرایط پستمدرنیسم اجتماعی
و فرهنگی ،باعث تقویت این مقاومتها ش��ده ،بهطوریکه بسترهای اجتماعی مختلف
در پی ارائه مدلها و الگوهای بومی از نظریه سیاسی هستند؛ و درنهایت اینکه تجربه
انقالب اس�لامی و ابتناء نظام جمهوری اس�لامی بر مفاهیم قرآن و س��نت ،فرصتی را
برای ش��کلگیری پارادایم جایگزین و عبور از پارادایم موجود فراهم آورده اس��ت .نیاز
به این جایگزینی ،بیش از همه ،به تضادهای موجود در بنیادهای فکری اسالم و غرب
مربوط است.
در می��ان مباحث حول بومیش��دن دموکراس��ی و عب��ور از نظریه لیبرال دموکراس��ی
بایس��تی گفت که بس��ترهای اجتماعی مختلف در جهان امروز ،پاسخهای متفاوتی به
نظریه لیبرال دموکراس��ی ارائه کردهاند .بهطور مشخص ،اینها عموماً در پی ارائه مدلی
دموکراتیک هس��تند که مبتنی بر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه خود باش��ند.
 32این پاس��خ را میت��وان نوعی مقاومت در مقاب��ل نظریه رایج لیبرال دموکراس��ی تلقی
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کرد .کوتز 1در رس��اله دکتری خود که به ارزیابی گفتمان لیبرال دموکراس��ی پرداخته،
مبان��ی فکری آن را از فلس��فه یونان تا نظری��ات متأخر دنبال کرده اس��ت .در ارزیابی
رویکرده��ای متأخر این نظریه ،با توجه به وجه هژمونیک لیبرال دموکراس��ی ،وی نیاز
فعلّی این نظریه را عبور از گفتمان جهانی واحد به س��مت گفتمانهای متکثر و مبتنی
بر بسترهای فرهنگی 2در هر نظام اجتماعی معرفی کرده است .به نظر کوتز ،بسترهای
فرهنگی خاص هر جامعه ،تفاس��یر مختلف از مفهوم دموکراس��ی در جوامع مختلف و
ظهور ش��رایط پس��تمدرن [فرهنگی و سیاس��ی] ،ضرورت پذیرش رویکردهای متکثر
از دموکراس��ی را مس��جل میکند .لذا« ،ب��رای فهم عمیقتر از لیبرال دموکراس��ی در
دولتهای غیرغربی ،ضروری اس��ت که چارچوب هستیشناختی [فردگرایانه] با نوعی
گش��ادهرویی ،از قاعده فردگرایی بهسوی چشماندازهای کلیگرایی حرکت کند .چراکه
جهان از فرهنگها و جوامع مختلف س��اخته ش��ده اس��ت .این یک امر متناقض است
که تالش ش��ود این تنوع را به یک نوع مرجعیت واحد یا س��نت فلسفی نزدیک کرد ...
تفاس��یر از دموکراسی و اینکه دموکراسی چیست ،به بسترها و سنتهای فرهنگی هر
جامعه مربوط است .این تفاسیر از دموکراسی درنتیجه واقعیتهای مختلف و بر اساس
محوریت هر دولت بر تاریخ و جغرافیای خاص ،تنوع پیدا میکنند .برای فهم عمیقتر از
اینکه دموکراسی در کشورهای غیرغربی چگونه فعال است ،بایستی به عوامل فرهنگی،
تاریخی ،ایدئولوژیکی و جغرافیایی توجه کرد .تولیدات نظریه لیبرال دموکراس��ی برای
تجربه واحد از دموکراس��ی ،یک اشتباه اس��ت» (کوتز .)۲۳۳-۲۳۲ :۲۰۱۰،با نگاهی به
دیدگاه کوتز از یکس��و و شکلگیری شرایط فرهنگی و سیاسی کنونی در جهان امروز
از س��وی دیگر و همچنین تجربه تاریخی انقالب اس�لامی  ۱۳۵۷و ش��کلگیری نظام
جمهوری اس�لامی ،میتوان گفت که مردمس��االری اس�لامی نظریهای خاص و مبتنی
بر بس��ترهای تاریخی و اجتماعی کشور ما و نیز بسترهای مفهومی و ایدئولوژیکی دین
اسالم است که در طول چهار دهه اخیر تجربه شده است .این تجربه اگرچه در سطوح
سیاس��ی و کالن تحقق یافته ،اما نیازمند یافتن مبانی پارادایمی و نظری خود در ابعاد
دانش و معرفت اس��ت .به همین جهت ،این ش��کل از تجربه مردمس��االری اسالمی که
در نوع خود منحصربهفرد اس��ت ،نیازمند بازگش��ایی مفهومی است .نکته حائز اهمیت
		1- Kotze
		2- Cultural Contexts
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این است که مردمساالری اس�لامی ،ریشه در بنیادهای فکری اسالم دارد .ازآنجاییکه
جهانبینی اسالمی ،مفاهیم متفاوتی نسبت به جهانبینی غرب را تداعی میکند ،ابتدا
به تضادهای بنیادین اسالم و غرب پرداخته میشود و در ادامه ،به مبانی پارادایمی این
تجربه تاریخی پرداخته میشود.
تضادهای بنیادین اسالم و غرب
پارادایم جایگزین این س��ؤال را به وجود میآورد ک��ه چه نیازی به وجود
ط��رح موضوع
ِ
پارادایم جایگزین ،بهخصوص در جوامع اسالمی هستیم .بسیاری از اندیشمندان مسلمان بر
تضادهای مبنای بین تفکر اسالمی و تفکر غربی (سکوالر) تأکید دارند (ابوسلیمان۱۹۸۸ ،؛
ابوالفضل۱۹۸۸ ،؛ ایمان و کالتهساداتی۱۳۹۲ ،۱۳۹۱ ،۱۳۸۹،؛ زاهد و کالتهساداتی۱۳۹۱ ،؛
چودری۲۰۰۷ ،۱۹۹۸ ،۱۹۹۵ ،؛ فاروقی۱۹۸۸ ،؛ سردار ۱۹۷۷،و ۱۹۸۴؛ سلیمان۱۹۹۱،؛
علوان��ی۱۹۸۹ ،؛ منظ��ور ۱۹۸۴،و ۱۹۹۰؛ نصر۱۳۷۴ ،؛ س��ردار۱۹۸۸،؛ جعفری۱۹۹۲،؛
گلشنی .)۱۳۸۸ ،ایمان و کالتهساداتی ( )۱۳۹۲بر این نظرند که نمیتوان نقطه اشتراک
در مبانی بنیادین معرفتی میان اندیشه غرب و جهانبینی اسالمی ،پیدا کرد .به این معنا
که ازآنجاییکه در مفاهیم بنیادین اندیش��ه غربی و اس�لامی تضادهایی جدی و الینحل
وجود دارد ،نمیتوان فصل مش��ترکی میان این دو گفتمان فکری متفاوت مالحظه کرد.
هرچند ممکن است در سطوح نزدیک به واقعیت ،مفاهیمی را مالحظه کرد که میان این
دو حوزه فکری نوعی اشتراک باشد ،اما در سطوح انتزاعی و پارادایمی ،شاهد چالشهای
الینحلی هس��تیم .منظور از سطوح نزدیک به واقعیت ،سطوح مدلسازی یا روشی است.
بهطور مثال اینکه در اس��تراتژی تحقیق در اس�لام از پسکاوی و یا روشهای قیاس و
استقراء استفاده میشود ،ممکن است در پارادایمهای رایج نیز شاهد استفاده از این روشها
باشیم؛ بااینوجود ،زمانی که به تحلیل دادهها میرسیم ،همین دادههایی که با روشها و
نیز با تکیهبر حواس انسانی تقریباً یکسان جمعآوری شده است ،در چارچوبهای معرفتی
متفاوت ،نتایج و تحلیلهای متفاوتی را ارائه میکند.
علت امر این اس��ت که چارچوبه��ای متفاوت ،ارائهکننده مفاهیم��ی متمایز و متفاوت
اس��ت که از دادههای یکسان ،تحلیلهای متفاوتی ارائه میکند .قدرت این چارچوبهای
 34معرفتی که عمدتاً دارای مفاهیم هستیش��ناختی محکمی اس��ت ،تا آنجاست که حتی
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اگ��ر مفاهیم اله��ی را در چارچوب مادی مورد ارزیابی قرار دهیم ،خروجی کار چیزی جز
اس��تنباط س��کوالر از مفاهیم الهی نخواهد بود .بهطور مثال ،یکی از مفاهیم بنیادی در
اسالم ،مفهوم آزادی است و اتفاقاً یکی از مفاهیمی که در حقوق بشر مدرن غربی ،بر آن
تأکید میش��ود نیز همین مفهوم اس��ت .بااینوجود ،آزادی ،در این دو چشمانداز فکری،
مفاهیم متفاوتی ابالغ میکند .علت این تفاوتِ معنا در تفاوت چشماندازها و چارچوبها
مستتر است .به همین ترتیب ،بسیاری از مفاهیم دیگر وجود دارند که تمایزات آنها میان
جهانبینی اسالمی و اندیشه غربی را نمیتوان انکار کرد .جعفری در رابطه با مسئولیت در
اسالم و غرب معتقد است که «ازآنجاییکه تأکید اندیشه غربی روی فردمحوری متمرکز
شده است ،منافع فردی بر همهچیز ترجیح داده میشود و این در حالی است که در اسالم
مسئولیت فردی و اجتماعی (مسئولیت دوسویه) بر انسان حاکم است و این یک مسئولیت
عمومی است که به برادری و مرزهای امتی که کل جهان را شامل میشود ختم میشود»
(جعف��ری .)۳۳۰-۳۳۱ :۱۹۹۲،در اینجا ،تفاوت چارچوب میان جهانبینی اس�لامی با
جهانبینی غربی ،به تعاریف متفاوتی از یک مفهوم منجر شده است .کمالی نیز تمایزات
مفهومی بین اسالم و غرب را موردتوجه قرار داده است (کمالی.)1382 ،
چودری نیز معتقد اس��ت که تفکر اس�لامی اساس��اً با تفکر غرب در تضاد و تناقض است
(چودری .)۲۰۰۷ ،۱۹۹۸ ،۱۹۹۵ ،این تضادها و تناقضات ،مربوط به سطوح بنیادین معرفتی
است که در اصول موضوعه این دو تفکر جای دارد .اگر دین در معنای عالی و نهایی آن را
در مفهوم اسالمی مستتر بدانیم و تفکر سکوالر را هرچیزی جز تفکر اسالمی اطالق کنیم،
باید گفت که تفکر اسالمی ،اساساً با تفکر سکوالر هیچ شباهتی ندارد و بلکه در تضاد با
یکدیگر میباشند (ایمان و کالتهساداتی۱۳۸۹ ،آ و ۱۳۸۹ب) .چودری ،فردگرایی و ثنویت
را جزء خصیصههای غیرقابلانکار اندیشه غربی معرفی میکند و معتقد است که این مبانی
معرفتی در تضاد با اندیش��ه دینی اس��ت؛ «فرایند تاریخی ایجاد و اثبات در حوزه علمی
(اجتماعی) ،یک منازعه دائمی است که در یکطرف آن فردگرایی روششناختی 1مبتنی
بر هژمونی غربمحور و در طرف دیگر ،جهانبینی توحیدی از واقعیت در چارچوب اسالم
قرار دارد .نظم مغربزمینی بهلحاظ تاریخی و اصول موضوعهاش در تداوم و تمرکزش ،بر
جهانی فردیش��ده ،استوار است .درحالیکه آیین اسالم یک جهانبینی تمامنگر و کامل
		1- Methodological Individualism
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است که از طریق فرایند کنشی مبتنی بر توافق عام ،با تأکید بر محوریت دانش در بنیاد
جهان و نظامهای موجود در آن ،سرچشمه میگیرد» (چودری.)۱۹ :۱۹۹۸ ،
همانطور که اش��اره ش��د ،در حوزه علوم انسانی و با چش��ماندازی گستردهتر در تمامی
علوم ،چارچوبها تعیینکننده تفس��یر ما از واقعیت میباش��ند (گلش��نی .)۱۳۸۸ ،این
چارچوبها ،تحتعنوان اصول موضوعه نیز معرفی میگردد .اصولی که فرضهایی بدیهی
را در ه��ر چش��مانداز علمی تعریف میکند (چ��ودری ۱۹۹۸ ،و  ۲۰۰۷و  ،۲۰۱۰ایمان و
کالتهساداتی ۱۳۸۹آ و ۱۳۸۹ب) و از پیروان فکری و ایدئولوژیکی خود میخواهد که به
آن اصول پایبند باش��ند .نظریات مختلف در علوم ،بر اساس چشمانداز پارادایمی خاصی
ارائه میگردد که مبتنی بر اصول موضوعه خاص خود است و ارزشها و مفاهیمی را حمل
و ابالغ میکند .با پذیرش این امر که در حوزه علوم انسانی ،چارچوبهای هستیشناختی
و معرفتشناختی معینی است که در قالب پارادایم علم عرضه میشود و به راهبری حوزه
علم و اداره آن میپردازد ،بایس��تی گفت ک��ه در جهانبینیهای مختلف ،چارچوبهای
پارادایمی متفاوتی حاکم است که تولید معرفت مختص به خود را راهبری میکنند .این
چارچوبهای متفاوت ،زمینههای متفاوتی برای ورود به واقعیت تجربی را تعبیه میکنند
و طبیعی است که هر زمینهای بر اساس مبانی پارادایمی خاصی تدوین و جعل میگردد.
مبانی بنیادین اندیشه غرب در فردیت( 1انسانمحوری) 2و ثنویت 3نهفته است« .فردیت
روشش��ناختی و ثنویت ،ماهیت غیرقابلتردید اندیش��ه غرب اس��ت» (چودری.)۱۹۹۸،
4
ماهیتی که باعث ظهور خصوصیاتی در علم غربی چون اصالت عینیت ،بش��ری ش��دن
علم ،بنبس��ت معرفتی علم ،تکثرگرایی 5و هرجومرج 6شده است .برخالف این فردگرایی
روششناختی و ثنویت ،در اندیش��ه دینی ،معرفتشناسی توحیدی 7و وحدانیت جهان،
غایت داشتن هستی و علم ،خصیصه ذاتی علم و معرفت الهی است .علم در اندیشه دینی،
ماهیتی بشری ندارد بلکه مبتنی بر قانون الهی 8است .در یک چنین چشماندازی بنبست
		1- Individualism
		2- Humanism
		3- Dualism

36

		4- Man Made
		5- Pluralism
		6- Anatrchism
		7- Tawhidi Epistemology
		8- Dinine Law
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معرفتی ،دنیوی شدن ،1اصالت عینیت و هرجومرج مفهوم خود را از دست میدهند و انسان
آنگونه به ساحت علم مینگرد که غایت و معنای هستی را درک کرده است (جوادیآملی
۱۳۷۸؛ گلشنی۱۳۸۸ ،؛ چودری ۱۹۹۸ ،و ۲۰۰۷؛ ایمان؛ کالتهساداتی ۱۳۸۹ ،آ و ۱۳۸۹
ب) .همانطور که در ادامه تبیین خواهیم کرد ،در این مس��یر ،معرفتشناس��ی و نگرش
توحیدی ،پاسخگو ،مسئولیتپذیر و اقناعکننده است.
بنابراین ،علم اس�لامی و علم سکوالر ،چش��ماندازهای متفاوتی در رابطه با ماهیت جهان
و هس��تی و همچنین ماهیت و چگونگی تولید معرفت متناس��ب ب��ا آن ،ابالغ میکنند.
چشماندازهای متفاوتی که درنهایت به اصول علمی متفاوتی منتهی خواهد شد .این اصول
متفاوت که دارای روششناس��یهای متفاوتی نیز میباشد ،قابلجمع با یکدیگر نیست و
نمیتوان ادعا کرد از روششناس��ی واحدی تبعیت میکند« .با فرض جهانبینی الحادی،
علم��ی که الهی و یا دینی باش��د تحقق پیدا نمیکند و در ف��رض جهانبینی توحیدی،
دانش��ی که دینی نباش��د محقق نخواهد شد .فلس��فه الهی ،همه علوم را الهی میکند و
فلسفه سکوالر همه علوم و دانشها را سکوالر و غیرالهی میسازد .به همین دلیل ،علومی
که در بس��تر فلسفهای الهی ش��کل میگیرند ،الهیاند ،همانگونه که علومی که در بستر
فلسفههای الحادی سازمان مییابند ،الحادیاند .هیچیک از علوم جزیی ،جدای از مبادی
فلسفی خود نیست و هیچ عالمی در فعالیتهای علمی خود ،بدون استفاده از آن مبادی
نمیتواند به تفسیر موضوعات مورد مطالعات خود بپردازد»(جوادیآملی.)۱۳۷۸ ،
معرفت مبتنی بر مبانی و پیشفرضهای اصلی و بنیادینی ش��کل
از آنجاییک��ه تولید
ْ
میگیرد که عمدتاً در حوزه فلس��فه تعریف ش��ده اس��ت و همچنین دیدگاههای فلسفی
مختلف ،همگی دارای ریشهها و مبانی متضادی است ،لذا نمیتوان نظر یا چارچوبی فکری
را مشترک بین دو دستگاه فلسفی (الهی یا سکوالر) تصور کرد .عمدهترین تمایزات و حتی
رقابتها و منازعات میان نظرگاهها و دستگاههای مختلف فلسفی ،در سطوح تولید معرفت
به وقوع میپیوندد .این سطوح ،عمدتاً راجع به ارجاعات هستیشناختی و معرفتشناختی
است .به عبارتی ،شاید بتوان دو دستگاه فلسفی متفاوت را در سطح روش شبیه به یکدیگر
تلقی کرد –که البته معموالً اینگونه نیست -اما در حوزه تولید معرفت و بهخصوص علم
و باالتر از آن در حوزههای هستیشناختی ،نمیتوان مالحظه کرد که دستگاههای فلسفی
		1- Secularism
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متفاوت به یکدیگر ش��باهت دارند و یا از گزارههایی ش��بیه به یکدیگر استفاده میکنند.
بهاینترتیب ،علوم مختلف یا در دس��تگاه هستیش��ناختی و معرفتشناسی دینی فعال
هستند که اصطالحاً علوم دینی نامیده میشوند و یا در دستگاهی غیرازاینکه به آن علوم
سکوالر میتوان اطالق کرد.
همانطور که اشاره شد یکی از پارادایمهای رایج در جهانبینی سکوالر ،اثباتگرایی است
که از اقبال خوبی در مجامع علمی برخوردار است .اثباتگرایی ،بهعلت استفاده از معرفت
مبتنی بر حواس پنجگانه انسان در برخورد و ورود با واقعیت اجتماعی ،از اقبال بیشتری
در نزد اندیش��مندان برخوردار بوده اس��ت؛ اقبالی که هنوز هم ت��داوم دارد .بااینوجود،
همانطور که قب ً
ال اش��اره شد ،این سؤال که ماهیت و کارکرد واقعیت اجتماعی چیست،
در دستگاههای مختلف فلسفی پاسخهای متفاوتی داده میشود .بااینوجود ،زمینه فکری
روشنگری ،وضعیتی را به وجود آورده است که واقعیت ،همین واقعیت محسوس در نظر
گرفته شود .به عبارتی در این زمینه فکری ،انسان مدرن مطابق با چارچوبهای فلسفی و
سنتهای قدیمی فلسفه غرب ،از نیاز به خدایان و آسمانها دست کشید تا خود واقعیت
اجتماعیاش را بسازد .این وضعیت باعث شده است که تعریف واقعیت ،تعریفی مبتنی بر
حواس باشد که البته در تضاد و تناقض جدی با علم دینی میباشد که توضیح این مطلب
خود مجالی دیگر را میطلبد.
بنابراین علم دینی و علم س��کوالر ،دو چش��ماندازی نظری اس��ت که ریش��ه در مفاهیم
گس��تردهتری دارد که انتزاعیات فلس��فی و پارادایمی آن دو علم را ش��کل میدهد .علم
سکوالر ،مبتنی بر چشماندازی پاردایمی است که هستیشناسی آن به رسمیت نشناختن
الهیات در حوزه حیات اجتماعی انسان است« .سکوالریسم ضمن آنکه از هستیشناسی
خاصی بهره میبرد و نظام اجتماعی متناسب با خود را دارد ،بر یک مبنای معرفتی ویژهای
استوار است .در حقیقت پیدایش جامعه سکوالر مالزم و بلکه نتیجه پیدایش مفهومی از
علم است که هماهنگ با آن میباشد ،علمی که در این گفتار از آن بهعنوان علم سکوالر
یاد میکنیم» (پارس��انیا .)۱۵۳-۱۵۴:بااینوجود بایستی ،در نظر داشت که علم سکوالر
غرب ،ریش��های تاریخی دارد و صرفاً ماحصل تفکر مدرن نیس��ت .تفکر سکوالر در غرب،
ریش��ه در ادبیاتی دارد که قبل از ظهور فیلس��وفان یونان پا به عرصه وجود میگذاشت.
 38ای��ن ادبیات که همراه با خود آیین هلنی /یونان��ی را ابالغ میکند ،بر تمایز و تضاد میان
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زمین و آس��مان ،خدایان و انس��ان تأکید میکرد .این چارچوب گفتمانی در ادبیات کهن
یونانیان ،هنوز و همچنان بر گس��تره هستیشناختی تفکر غرب و بهخصوص تفکر مدرن
سایه افکنده است.
ضرورت شکلگیری پارادایم اسالمی
طراحی مردمساالری اسالمی ،بهعنوان یک سازه اجتماعی در یک نظام اجتماعی اسالمی،
نمیتواند بدون معرفی دقیق و روش��ن فلس��فه اس�لامی و بهدنبال آن پارادایم اسالمی و
متکی بر آن ،معرفت علمی اسالمی جهت مدلسازی اجرایی آن بهصورت نظری و عملی
درصحنه اجتماعی دنیا مطرح شود .اگرچه اسالم از یک معرفت غنی ،معتبر و مبتنی بر
اندیشمندان معتقد به
هویت خاص خود برخورد است ،ولی تا زمانی که با فعالیت و تالش
ِ
آن نتواند در اتفاقنظر اجتماعاتی از فیلسوفان اسالمی ارائه و مجددا ً توسط اجتماعاتی از
اندیشمندان به پارادایم تبدیل شود ،از واقعیتهای اجتماعی فاصله میگیرد .فاصله گرفتن
بهاین معناست که هر چه نصیحت فلسفی به واقعیت انجام میشود ،تغییرات سازمانیافته
به نفع آرمانهای فلسفی در واقعیت اجتماعی رخ نمیدهد .اگرچه عالقهمندی مسلمانان
و جوامع اسالمی بر داشتن معرفتهای علمی با اتکا بر فلسفه اسالمی است ،ولی متأسفانه
بهعلت عدم طراحی سازمانیافته پارادایم اسالمی ،صرفاً شاهد عناصری از پارادایم متکی
بر فلسفه اسالمی هستیم که چون در یک ارتباط سازمانیافته مورد اتفاقنظر اجتماعاتی
از اندیش��مندان اس�لامی قرار نگرفتهاند ،توانمندی طراحی نظری و عملی و بهدنبال آن
مدلسازی را ندارند .بحث از اقتصاد اسالمی ،جامعهشناسی اسالمی ،روانشناسی اسالمی
و  ...بهعنوان معرفتهای علمی که میتوانند ادعای طراحی یک نظام اجتماعی اس�لامی
داشته باشند ،زمانی معتبرند که پارادایم اسالمی آنها طراحی و ارائه شود.
در عدم حضور پارادایم اس�لامی مجموعهای از مباحث با رنگ فلس��فی ارائه میشوند که
توان ورود مس��تقیم به واقعیت جهت تغییر ندارند .لذا ،بر اس��اس تجربیات ش��خصی و
گروهی اندیشمندان مسلمان به ارائه الگوهای نظری خاص از اسالم پرداخته میشود که
چون اتفاقنظر به آنها وجود ندارد اوالً توس��ط رقبای خود در چارچوب معرفت اسالمی
تضعیف میشوند و ثانیاً در هنگام ورود به واقعیت از تمایالت ،تعصبات و تجربیات شخصی
استفاده مینمایند که اعتبار خود را از دست میدهند .اگرچه بر اساس مجموعه مباحث 39
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اندیشمندان مسلمان میتوان به عناصر پارادایمی (مانند
در فلس��فه اجتماعی و سیاسی
ِ
اصال��ت جبر -اختیار ،اصالت عینیت و ذهنیت ،اصالت قانون عام متافیزیکی و )...پی برد،
ولی تا زمانی که در یک ارتباط سازمان توسط اجتماعاتی از اندیشمندان مسلمان در قالب
یک پارادایم مشخص ارائه نشوند ،ضمانت اجرایی بر طراحی نظام اجتماعی ندارند .فقدان
پارادایم مشخص اسالمی بهعنوان مبنای نظریهسازی باعث شده است که افراد و گروههایی
از متفکرین اسالمی برحسب حساسیت در برقراری نظام اجتماعی به طرح شیوههایی از
اداره نظام اجتماعی بپردازند که بهناچار از الگوهای رایج مانند دموکراس��ی غربی اقتباس
مینمایند .از آنجاییکه عناصر پارادایمی دیدگاه اثباتی با مردمس��االری اسالمی در مبنا
با یکدیگر اختالفات اساسی دارند ،لذا این شیوه ارائه نظریهپردازی نمیتواند به یک ثبات
اجتماعی متکی بر عناصر اساسی دین منجر شود.
داشتن موضعگیری پارادایمی شفاف نسبت به موضوعات و پدیدههای اجتماعی ،پذیرش
و حصول مردمساالری اسالمی بهعنوان یک پارادایم را تسهیل میکند .در رابطه با انتخاب
این مفهوم چند دلیل ارائه میش��ود .اول آنکه رویکرد پاردایمی نس��بت به موضوعات و
پدیدههای اجتماعی ،باعث میشود که مفاهیم اسالمی نیز بهعنوان پارادایمی متمایز در
کنار س��ایر پارادایمها نظری نظیر اثباتی ،تفس��یری و انتقادی موردتوجه قرار گیرد .لذا،
همچنانکه تکثری از پارادایمها در اندیش��ه غرب وجود دارد ،پس مردمساالری اسالمی
نیز میتواند بهعنوان پارادایمی مجزا موردبحث و بررسیهای مستدل قرار گیرد و مباحث
امکانی آن شفاف شود .دوم آنکه مفهوم پارادایم و استفاده از آن در مباحثات ،با توجه به
برخورداری از خصیصه بیناالذهانی ،1قدرت انتقال بهتری دارد و برای مخالفان و موافقان
یک موضوع بهتر قابلاس��تفاده است .سوم آنکه ویژگیهای این مفهوم به خصیصههای
مفهوم «جهانبینی» در اسالم نزدیک است؛ البته بهجز نقاط تمایز جدی میان آنها .سوم
آنکه مفهوم پارادایم در انتزاع مفاهیم کمک زیادی میکند ،زیرا به انتزاعیات جهانبینی
نزدی��ک اس��ت .ازآنجاییکه مفهوم پارادای��م ،چالشهای خاص خ��ود را در حوزه دین و
بخصوص دین توحیدی اس�لام به همراه دارد ،ایمان و کالتهساداتی ( )1392در رابطه با
گزینش این واژه و مسائل پیش روی آن نکاتی یادآور شدهاند که عبارتند از:
 -1بهطورکلی ،اس��تفاده از مفهوم پارادایم ،بهعلت کارکرد این لغت اس��ت؛ یعنی نقش و
		1- intersubjectivity
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کارکرد این مفهوم در ش��رایط فعلّی از توس��عه دانش و معرفت ،یک نقش بیناالذهانی و
کارکرد مشارکت معرفتش��ناختی بین اندیشمندان مختلف پیدا کرده است .با توجه به
اینکه در شرایط فعلّی ،لغت جایگزینی که بتواند اسالم را بهعنوان یک سازه جدا از سایر
پارادایمها معرفی نماید وجود ندارد ،از این لغت استفاده شده است .در این شرایط استفاده
از ای��ن مفهوم ،به ناگزیر انجام ش��ده که چون واژه جایگزینی نداریم ،ناگزیر از اس��تفاده
از این مفهوم هس��تیم .کارکرد مفهومی پارادایم این اس��ت که در کنار س��ایر پارادایمها
از پارادایمی به نام پارادایم اس�لام هم استفاده ش��ود .بااینوجود ،استفاده از این مفهوم،
نبایستی بهمعنای پذیرش تکثر هستیشناسی در چارچوب اسالم تلقی شود.
 -2پذی��رش چارچوب پارادایمی در اس�لام ،بهمعنای پذیرش تکث��ر پارادایمی در درون
جهانبینی اس�لامی نیس��ت .به این معنا که معرفی اس�لام ،بهعن��وان پارادایم در میان
پارادایمهای علمی رایج ،نگاهی بروندینی نس��بت به اس�لام اس��ت ن��ه دروندینی .در
این رابطه ،س��خن گفتن از پارادایمهای اس�لامی درس��ت به نظر نمیرسد و در تضاد با
جهانبینی اسالمی است .آنچه مطرح است ،پارادایم واحد اسالم است و در این چشمانداز،
علوم اس�لامی (نظریههای مختلف علمی) ،در قالب ی��ک و تنها یک پارادایم قابلتعریف
هس��تند .چراکه هستیشناس��ی وحدانی حاکم بر خلقت ایجاب میکند که تمامی علوم
منشأ وحدانی داشته باشند .بااینوجود ،مرتبه معرفتی آنها با یکدیگر متفاوت است.
بنابراین ،در نگاه دروندینی نسبت به اسالم ،پذیرش تکثر پارادایمی ،به رسمیت شناخته
نمیشود .پارادایم اس�لامی ،بهمعنای وجود چشماندازی متمایز از دیگر مبانی پارادایمی
و بهخصوص پارادایمهای علم رایج اس��ت و نه بهمعنای وجود نوعی جهانبینی که تکثر
پارادایمی را در اصول بدیهی و فرضهای اولیه خود به رسمیت بشناسد؛ به این معنا که
در اس�لام نمیت��وان پارادایمهای مختلفی تحت عنوان پارادایمهای اس�لامی ،طراحی و
ابالغ نمود .ازآنجاییکه هستیشناس��ی اسالمی توحیدی است ،نمیتوان تکثر پاردایمی
را در این جهانبینی بهرس��میت ش��ناخت ،اما تکثر نظری ایرادی ن��دارد .یعنی پارادایم
جامع اس�لام مبتنی بر جهانبینی توحیدی اس�لام ،چتری معرفت��ی ایجاد میکند که
وحدت هستیش��ناختی ،مهمترین خصیصه آن اس��ت .همین امر باعث ش��ده است که
تمامی مسلمانان در سراسر جهان ،بر مبانی بنیادین دین اتفاقنظر داشته باشند و رویکرد
آنها نس��بت به دین اس�لام تا حدود زیادی مشابه اس��ت .عالوه بر این ،بهلحاظ علمی41 ،
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هستیشناسی اسالمی دارای نوعی وحدت و یگانگی است که طبیعتاً مهمترین مبحث در
علم اسالمی همین وحدت هستیشناختی است .بااینوجود ،در درون این وحدت معرفتی
و پارادایمی که همان جهانبینی اس�لامی را شکل میدهد ،تکثر نظری ممکن است؛ به
این معنا که اندیشمندان مختلف بر اساس درک و تفسیری اجتهادی که از مفاهیم قرآنی،
سنت و تاریخ اسالم دارند ،مدلهای مختلف نظری برای ساختوساز اجتماعی در جهان
اس�لام ارائه میدهند .میزان تطابق آراء نظری اندیشمندان با وحی و میزان توانایی آنها
در توضیح واقعیت اجتماعی ،مهمترین دلیل و امتیاز برای یک چشمانداز نظری است که
ادعا کند به واقعیت موردنظر اسالم نزدیکتر است.
 -3ابالغ نگاه پارادایمی به علم اس�لامی به این معنا نیس��ت که از چش��مانداز این علم
بقیه علوم نیز در کنار علم اس�لامی مشروعیت دارند .هرچند برای تدوین پارادایم جامع
اسالمی ،شناخت دیگر حوزههای علمی (غیراسالمی) یک ضرورت است و بایستی با تعمق
و فهم جدی پارادایمهای رایج را شناخت .بااینوجود ،علم اسالمی پایههای محکمی دارد
ک��ه در تعارض با مبانی علم س��کوالر موجود قرار میگیرد؛ اما ازآنجاییکه ش��کلگیری
علم اس�لامی ،هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد ،بایس��تی منتظر زمانی بود که همه
تولیدات عالمان مس��لمان ،اسالمی شود و آنجاست که رقابت علمی میان پارادایم اسالم
اس�لامی توانمند که مبتنی
و دیگر پارادایمهای رایج ایجاد میگردد .با ش��کلگیری علم
ِ
بر تولید و بازتولید س��ریع و غنی معرفت باش��د ،رقابت میان علم اسالمی و علوم سکوالر
ایجاد خواهد شد و طبیعی است که در آن وضعیت میتوان علم اسالمی را به جهان ابالغ
ن جهانبینی و با
کرد و مناظرات علمی با دیگر پارادایمها را ش��کل داد .لذا ،در درون ای 
پذیرش مبانی هستیشناختی ،معرفتشناختی ،ارزششناختی و حتی روششناسی آن،
میتوان تکثری نظری را مالحظه نمود و به نظر نمیرس��د در اینجا مش��کلی به وجود
آید .بهعبارتدیگر ،با پذیرش کلیات و مبانی جهانبینی اس�لامی ،اندیشمندان مسلمان
میتوانند به تکثر نظری و نه پارادایمی در درون این پارادایم اقدام کنند.
اینکه اقتصاد اسالمی ،جامعهشناسی و روانشناسی اسالمی چیست و روششناسی آنها
چگونه اس��ت ،از چش��ماندازهای متفاوتی در درون پارادایم اسالمی میتواند موردبررسی
قرار گیرد؛ اما خروج از مبانی بنیادین هستیش��ناختی ،معرفتشناختی ،ارزششناختی
 42و روشش��ناختی که خاص پارادایم اسالمی اس��ت ،خروج از چارچوب این پارادایم است.
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در این حالت ،علم تولیدش��ده اسالمی نیست ،هرچند لزوماً ابالغ کننده و کاشف آن یک
طی طریق در این چارچوب پارادایمی،
اندیش��مند مسلمان باش��د .لذا ،مبنای حرکت و ّ
اس�لام است و بر این اساس خروجی این چارچوبها علم اسالمی است ،هرچند دانش و
علم تولیدشده ناقص و یا در کشف واقعیت ضعیف عمل کرده باشد.
 -4نگاه دروندینی نسبت به پارادایم اسالمی ،تضاد و تعارضی با دیدگاههای نظری متکثر
و متنوع ندارد .بهعبارتیدیگر ،با پذیرش هستیشناس��ی ،معرفتشناسی و روششناسی
اس�لامی در قالب پارادایم جامع اس�لام ،وجود دیدگاههای نظری متفاوت و حتی متکثر
بهرسمیت شناخته میشود .این نظریهها در قالب پارادایم واحد فعال هستند .بهعنوانمثال،
در حوزه سیاست اسالمی ،ممکن است مبانی نظری متفاوتی که همه ادعای اسالمی بودن
داش��ته باش��ند ،ظهور کنند؛ در این صورت ،آنچه تعیینکننده موفقیت و صحت نظریه
اس��ت ،میزان اعتبار آن نزد جهانبینی اس�لامی است و نیز میزان موفقیتی است که آن
چش��مانداز نظری در واقعیت کسب کرده است .لذا ،رقابت دیدگاههای نظری اسالمی ،بر
اساس تبیین بهتر آنها از واقعیت انجام میگیرد .زمانی که پارادایم جامع اسالم طراحی
شود و در درون این پارادایم ،نظریات متفاوتی به رقابت باهم بپردازند ،هرکدام از آنها که
واقعیت را بهتر تبیین کند ،طبیعتاً فهم دقیقتری از این پارادایم و ورود آن به واقعیت را
ارائه داده است.
 -5در میان ادیان ابراهیمی ،اس�لام تنها دینی اس��ت که ت�لاش دارد تمامی حوزههای
فردی و حیات اجتماعی فرد مسلمان را پوشش نظری و عملی دهد .لذا ،پارادایم اسالمی
میتواند چش��ماندازی پارادایمی باش��د که تمامی پیروان دیگر ادیان ابراهیمی نیز از آن
بهرهمند شوند.1
دینی مفهومی کلی است و نهتنها شامل تمامی ادیان ابراهیمی میشود ،بلکه حتی
 -6علم ْ
 -1از آنجاییکه خداوند متعال در قرآن کریم صریحاً اسالم را دینی معرفی میکند که قابل اطالق به ادیان ابراهیمی تمامی
ِند ِهّ
الل اإلِ ْس َ
َاب إِالَّ مِن ب َ ْع ِد َما َجاء ُه ُم
ِّین ع َ
ال ُم َو َما اخْ َتلَ َف الَّذ َ
پیامبران قبل از پیامبر خاتم (ص) نیز میباشد (ا َِّن الد َ
ِین أُ ْوتُوا ْ الْکت َ
ال ْ ِعلْ ُم بَغْیا بَی َن ُه ْم :در حقیقت دین نزد خدا همان اسالم است و کسانی که کتاب [آسمانی] به آنان داده شده با یکدیگر به
اختالف نپرداختند مگر پسازآنکه علم برای آنان حاصل آمد آنهم به سابقه حسدی که میان آنان وجود داشت -آلعمران:
 ،)۱۹لذا ،با شکلگیری علم اسالمی میتوان شرایطی را به وجود آورد که ادیان ابراهیمی از گزارهها ،راهبردها و نتایج این
علم نیز بهرهگیری کنند .هرچند مسیحیت بهعلت شرایط تاریخی تحمیل شده بر آن ،همزبانی زیادی با مفاهیم سکوالر پیدا
کرده است ،بااینوجود طبیعی است که اگر علم اسالمی در شکل جامع و جهانی آن شکل بگیرد ،پیروان دین مسیح نتایج
حاصل از این علم را نزدیکتر به مفاهیم ،آرمانها و اهداف دین خود تلقی خواهند کرد تا علم سکوالر موجود.
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ادیان غیرابراهیمی نظیر بودیس��م ،هندوییس��م و کنفوسیوسیسم و حتی ایدئولوژیهای
مادی چون مارکسیس��م و مائوییس��م را نیز میتواند شامل شود .به همین جهت ،مفهوم
علم دینی ،برای نیل به علم اسالمی ،نه کارآمد است و نه تبیینکننده دقیق رابطه اسالم
و علم؛ لذا به خلط موضوعات منتهی میگردد .علم ،در قالب موردنظر این نوش��تار ،علم
اسالمی اس��ت و علم اسالمی ،مبانی هستیش��ناختی ،معرفتشناختی و روششناختی
خاص خود را داراست.
 -7علم اس�لامی نیز همچون همه علوم رایج ،به پرس��شهای هستیشناس��انه در مورد
پدیدهه��ا ،واقعیات اجتماعی و چگونگی رفتار آنها میپ��ردازد و هویت خود را در آنها
متجل��ی میکند .این علم ،تالش میکند تا عقالنیت و خالقیت در هس��تی و پدیدهها را
تبیین کند تا به درک شفافی از هستیشناسی خود دست پیدا کند.
 -8نگاه پارادایمی به اس�لام بااهمیت دادن به ابعاد هستیشناس��ی آغاز میشود .تبیین
هستیشناختی آغاز حرکت بهسوی تولید و کسب معرفت در حوزه علوم انسانی اسالمی
است .چگونه میشود که ماهیت واقعیت را تعریف نکرد و نیروهای فعال در آن را شناسایی
نکرد ،ولی به ارائه معرفتشناس��ی از آن اقدام کرد .هرچند خود شناسایی ذات واقعیت و
نیروهای فعال در آن ،معرفتشناس��ی خاص خود را به همراه دارد ،ولی برای شکلگیری
علم اسالمی ،بایستی هستیشناسی اسالمی طراحی و معرفی گردد.
 -9ساختار جهان اجتماعی بر اساس میزان خالقیت و عقالنیت کنشگران (انسانی) آنها
اداره میگردد و به همین ترتیب نیز قابل تبیین است.
 -10مدلس��ازی خالقیت و عقالنیت در رابطه با واقعیت اجتماعی ،یکی از کلیدواژههای
ایجاد معرفت و علوم اجتماعی اسالمی است.
 -11وحی الهی و س��نت پیامبر (ص) و ائمه (علّیهمالس�لام) مبن��ای طرحریزی و ابتناء
چارچوب پارادایمی علم اسالمی است .عالوه بر این ،مبنای اعتباردهی به تولیدات معرفت
و علم در اسالم نیز همین دو عنصر مبنایی هستند.
 -12زمانی که بین تجربه اجتماعی انس��ان با وحی و س��نت منازعه به وجود آید ،نتایج
تجربی بایستی به نفع مبانی وحیانی ،کنار گذاشته شود .نکته اساسی در شکلگیری علم و
معرفت اسالمی همین است که مبنای اعتبار و ابتناء مفاهیم فراروایی است .بر این اساس،
 44مهمترین وجه تمایز اسالم از رویکرد ابطالپذیری پوپر همین است که تجرب ْه مبنای اعتبار

مقايسه مؤلفههای پارادایمی در ليبرالدموكراسي و مردمساالری اسالمی با تأكيد بر مفاهيم انسان و آزادي

معرفت تلقی نمیگردد ،بلکه وحی و س��نت ،مبنای معرفت اس��ت و ازآنجاییکه مفاهیم
الزم در منابع وحیانی و سنت نهفته است ،علم اسالمی ،از طریق اکتشاف ایجاد میشود
و اینطور نیست که تولیدی باشد بر اساس واقعیتهای جدید اجتماعی.
 -13و درنهایت اینکه بر اس��اس خصیصههای مذکور ،پارادایم جامع اس�لام میتواند در
قالب رئالیسم مفهومی خالقانه 1عرضه گردد (ایمان و کالتهساداتی.)۱۳۹۲،
تعریف سازه مفهومی پارادایم مردمساالری اسالمی
مردمس��االری اسالمی ،یک سازه مفهومی اس��ت که زمانی که تحت عنوان یک پارادایم
موردتوجه قرار میگیرد ،بایستی جوانب مختلف آن مورد واکاوی قرار گیرد .مردمساالری
اس�لامی در حقیقت یک بحث نظری یا تئوریک با خود حمل میکند که در حوزه علم
قابلشناس��ایی و ارائه است .مسلماً بر اس��اس مباحث نظری میتوان به ارائه الگو یا مدل
اجرایی مردمساالری اسالمی متناسب با مقتضیات اجتماعی -اقتصادی و سیاسی جوامع
مختل��ف مبادرت نمود .اگرچه تنگنای اساس��ی طرح عناصر پارادایم اس�لامی در فقدان
پارادایم اسالمی نهفته است ،ولی بر اساس مجموعه اظهارنظرات پراکنده از اندیشمندان
اس�لامی مشخص میگردد که تفاوت آش��کاری در عناصر پارادایم مردمساالری غربی و
اسالمی میتواند وجود داشته باشد .لذا هرگونه اقتباس عجوالنه بدون تعمق از دموکراسی
غربی ،بهمعنای عدم بهرهمندی مناس��ب از یک تجربه بش��ری در طراحی مردمس��االری
اسالمی خواهد بود .اجماالً اشاره میش��ود که شکلگیری پارادایم مردمساالری اسالمی
در فضای سکوالر جهان مدرن ،بیشتر از همه بهعلت اهمیت قدرت و سیاست در اسالم و
توجه اسالم به حضور فعال دین در سیاست میباشد .اندیشمندان زیادی به این امر ورود
کردهاند که اسالم دینی سیاسی است و از همین جهت است که نظام سلطه تالش دارد
تا مدلهای سیاسی موردنظر خود را جایگزین اسالم سیاسی کند .بنارد در کتاب خود با
عنوان اسالم دموکراتیک مدنی ،رویکرد آمریکایی ( )۱۳۸۴انتظار نظام سلطه را از اسالم
دموکراتیک ارائه کرده اس��ت .این نوع اس�لام سیاس��ی ،نوعی تقلیل در مبانی مستتر در
جهانبینی اسالمی است که تالش دارد جایگزین مناسبی برای رویکردهای اسالمگرایانه
سیاسی در عصر حاضر معرفی شود.
		1- Conceptual Creative Realism
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از طرف دیگر بایس��تی اش��اره شود که عدم ش��کلگیری نظریه سیاسی اسالم در دوران
مدرن ،بیشتر از همه به فعالیت ضعیف اندیشمندان مسلمان در این چند قرن برمیگردد.
همی��ن امر به فق��دان طراحی مدل نظری ،مفهومی و تجربی از مفهوم قدرت در اس�لام
منجر ش��ده است .ظهور نظریه رقیبی چون علم مدرن ،باعث فروپاشی شکلهای سنتی
قدرت در جهان اس�لام ش��د و فروپاش��ی امپراتوری عثمانی در اوایل قرن بیستم ،نتیجه
منازعه پایانی ش��کلهای سنتی قدرت در اسالم با ظهور دولتهای مدرن و مبانی علمی
آن ب��ود .دولتهای مدرن ،بیش��تر از همه ،از داش��تن چارچوبهای نظری که مبتنی بر
چارچوبهای پارادایمی مستدل بود بهره میبردند و به همین جهت بود که از اوایل قرن
بیستم و ضمن مواجهه اندیشمندان مسلمان با اندیشه غرب ،برخی از آنها و چهبسا که
عدهای از اندیشمندان سرشناس در جهان اسالم مقهور استداللها قوی پارادایمهای رایج
در تفکر غرب درباره قدرت سیاس��ی و حدودوثغور آن ش��دند .1با ظهور انقالب اس�لامی
و ش��کلگیری نظام جمهوری اس�لامی ،نظریه رقیب در قالب آراء اندیشمندان مسلمان
بهنقد نظام جمهوری اس�لامی میپرداخت .در این میان ،یکی از مهمترین دالیل ضعف
در حوزه معرفتی در نظام جمهوری اس�لامی ،ضعف شناسایی عناصر بنیادین معرفت در
مردمس��االری اسالمی میباشد .بر این اساس ،نیازمند شناسایی مبانی فلسفی ،پارادایمی
و نظری مردمساالری اسالمی هستیم .در این مقاله به مؤلفههای پارادایمی مردمساالری
اس�لامی پرداخته میش��ود .قبل از ورود به مباح��ث اصلی نیازمند تعریف��ی از پارادایم
مردمساالری اسالمی هستیم.
بهطورکل��ی میت��وان گفت که پارادایم مردمس��االری اس�لامی عب��ارت اس��ت از «فرایند
مسئولیتپذیری و پاسخگویی انسانها در نظام اجتماعی؛ تا بتوان تفکر و عمل انسان را طی
فرایند بازاندیشانه اس��تعالیی و در راستای اجرایی شدن فرامین الهی در جامعه بارور کرد».
مبانی این پارادایم ،بیشتر از آنکه از مبانی فلسفی بهرهبرداری معرفتی کند ،از مفاهیم مندرج
در جهانبینی اس�لامی بهره میبرد .بر این اس��اس ،پارادایم مردمس��االری اسالمی ،تکیهبر
جهانبینی اسالمی دارد که هدف غایی این جهانبینی فراهم نمودن زمینه توحید و پرستش
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 -1گلشنی پایهگذاران اصلی این اندیشه در جهان اسالم را افراد زیر معرفی میکند :الطهطاوی ( ،)۱۸۷۳-۱۸۰۱علی عبدالرزاق ( ،)۱۹۶۶-۱۸۸۸قاسم امین
( ،)۱۹۰۸-۱۸۶۵طه حسین ( ،)۱۹۷۳-۱۸۸۹خالد محمد خالد ( )-۱۹۰۲سید احمد خان هندی ( )۱۹۰۸-۱۸۶۵و اخیرا ً زکی نجیب محمود مصری و عبدالسالم.
در ایران نیز تقیزاده و ملکمخان پرچمداران این نحله فکری بودهاند (گلشنی )۳۱-۲۸ :۱۳۷۷فخلعی نیز آراء علی عبدالرزاق نویسنده مصری در کتاب االسالم و
اصول الحکم ،مهندس مهدی بازرگان در کتاب خدا ،آخرت هدف بعثت انبیاء و مهدی حائری یزدی در حکمت و حکومت را مبتنی بر مفاهیم و گزارههای جدایی
دین از سیاست معرفی میکند (فخلعی .)۸-۹ :۱۳۸۴البته اخیرا ً نیز عبدالکریم سروش در ایران در راستای مفاهیم اسالمی سکوالر فعالیت زیادی انجام داده است.

مقايسه مؤلفههای پارادایمی در ليبرالدموكراسي و مردمساالری اسالمی با تأكيد بر مفاهيم انسان و آزادي

ْ
اهداف متضمن مس��ئولیتپذیری در
خداوند و اجرای فرامین الهی بر روی زمین اس��ت .این
نظام مردمساالری اسالمی میباشد و بر همین اساس میتوان گفت که این پارادایم ،مملو از
ارزش میباشد .1ارزشهای این نظام فکری بر ارزشهای الهی که در لوح محفوظ نهاده شده
اس��ت و مقداری از آن از طریق قرآن و س��نت به انس��ان ابالغ شده است ،قابلدریافت است.
جهت فهم درک نظری بهتر از مردمس��االری اس�لامی الزم است که مبانی هستیشناختی،
ارزششناختی ،انسانشناختی و  ...آن روشن شود تا بتوان به تنظیم مدل تجربی آن پرداخت.
لذا در اینجا به کالبدشکافی منطقی و مبانی پارادایمی آن پرداخته میشود.
هستیشناسی
هستیشناس��ی بهمعن��ای تعریف س��اختار واقعی��ت و ماهیت گردش کار آن میباش��د.
هستیشناسی اسالمی در تمامی سطوح (شکلهای مختلف معرفت یعنی فلسفه ،پارادایم،
نظریه و مدل و نیز ش��کلهای متفاوت کنش انس��انی) بر مدار توحید اس��ت .ابواالعالی
مودودی ،اساس مفاهیم مندرج در نظام سیاسی اسالم را سه اصل معرفی میکند« .نظام
سیاسی اسالم بر سه اصل بنا شده است که عبارتند از :توحید (یگانگی خداوند) ،رسالت
(پیامبری) و خالفت (خلیفه) .بهس��ختی میتوان ابعاد مختلف سیاست اسالمی را بدون
فهم این سه مفهوم درک کرد» (مودودی .)۵ :۱۹۹۵ ،اصل نخستین در مفاهیم موردنظر
مودودی ارجاع به هستیشناس��ی وحدانی در اس�لام دارد .توحید ،نهتنها اصل دین که
اصل اساس��ی تعریف واقعیت در نظامات فکری اسالم اس��ت .تدبر و تفکری که در آیات
زیادی از قرآن مورد تأکید قرار گرفته است ،برای پی بردن به واقعیت ذاتی خداوند است
که در س��طوح زیرین این واقعیت ظاهری قرار گرفته اس��ت .بر این اساس ،خداوند ،خود
درعینحال که قائمبهذات خود است ،منشأ ظهور تمامی کائنات و موجودات میباشد .لذا،
واقعیت در اسالم در ذات سرمدی اهلل (جلجالله) تجلی میکند و این تجلی ،آغاز و منشأ
ظهور همه هس��تی و خلقت اس��ت .اهلل ،واقعیت/حقیقت متعالی ،درعینحال که خداوند
است رب نیز هست و درآنواحد هم متعال است و هم درونی ،بینهایت فراتر از انسان و
درعینحال بینهایت نزدیک به انس��ان ،دارای صفات جاللی و درعینحال رئوف و رحیم
 . -1البته تمامی حوزهها و چارچوبهای پارادایمی ارزشمدار هستند؛ بااینوجود چارچوبهای رایج پارادایمی بر ارزشهای سکوالر تأکید دارند و این در
حالی است که پارادایم مردمساالری اسالمی بر مبانی ارزشهای الهی تأکید و تمرکز دارد.
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ین أَیدِی ِه ْم َو َما َخلْ َف ُه ْم َوإِلَی
(نصر .)۳۶ :۱۳۷۴خداوند در قرآنکریم میفرماید« :ی ْعلَ ُم َما ب َ َ
ور :آنچه در دسترس آنان و آنچه پشتسرشان است میداند و [همه] کارها
اللهَّ ِ ت ُْر َج ُع األ ُم ُ
به خدا بازگردانیده میشود» (حج)۷۶ :؛ بنابراین ،توحید اصل اساسی و بالمنازع واقعیت
و هستی (هستیشناسی) در اسالم است که بر این اساس میتوان گفت ظهور هر پارادایم
علمی در جهان اسالم ،متضمن پذیرش این مفهوم مبنایی بهعنوان اصل و مبنای هستی
و واقعیت است .بر این اساس ،هستیشناسی پارادایم مردمساالری اسالمی (بهعنوان مدلی
از شکلگیری قدرت سیاسی در نظام اسالمی) متضمن اصول موضوعه ذیل میباشد.
 -1قدرت منش��أ وحدانی دارد .هستیشناس��ی وحدانی ،ماهیت پارادایم قدرت در اسالم
را تش��کیل میدهد .بر این اساس ،تمامی قدرتهای مشهود ،امور و پدیدههایی اعتباری
هستند که منبع و منشأ آنها را قدرت فراگیر و واحد اهلل جلجالله دربرمیگیرد.
 -2قدرت در پارادایم مردمس��االری اس�لامی مفهوم و پدیدهای اساساً الهی و غیرسکوالر
اسالمی عینی و ایندنیایی
است (نصر .)۳۷ :۱۳۸۲ ،هستیشناسی در پارادایم مردمساالری
ْ
نیست .این هستیشناسی قطعاً واقعیت ایندنیایی و آندنیایی را به رسمیت میشناسد.
 -3واقعی��ت در ای��ن پارادایم ،مبتنی بر خصیصهای اس��ت که دو ویژگ��ی دارد؛ ثبات و
تغییر .مردمس��االری اسالمی ،سازهای است که ضمن ثبات و پایداری (مبتنی بر فرامین
الهی) ،توان پاس��خگویی به نیازهای مردم و بر اساس مشارکت و خرد جمعی را نیز دارد.
در اینج��ا از توان بالقوه همه انس��انهای فعال در این نظام ،در هر س��طحی که تجهیز
به فضیلت اخالقی باش��ند (ش��رط الزم) و از توانایی عقل و درایت الزم برخوردار باش��ند
(شرط کافی) استفاده میشود .بر این اساس ،مردمساالری اسالمی ازآنجاییکه از ظرفیت
مشارکت مردمی استفاده میکند ،توانایی هضم و حل مسائل جدید اجتماعی را دارد .این
توانایی ،طی فرایند بازاندیشانه انجام میگیرد که اگر بهدرستی انجام گیرد ،استعالی نظام
اجتماعی را به همراه دارد .پایداری این پارادایم ،متکی بر فرامین الهی و پویایی آن متکی
بر خالقیتمدار بودن انسان است که در این پارادایم بهرسمیت شناخته میشود.
 -4این مدل مشارکتی ،خصیصه غیرخطی دارد .به عبارتی ،فرازوفرود پدیدهها از هر شکل و
نوعش در پارادایم مردمساالری اسالمی مبتنی بر مسیرها و مدلهای غیرخطی انجام میگیرد.
 -5رابطهمداری پدیدهها دیگر مبنای هستیشناسی پارادایم مردمساالری اسالمی است.
 48در مردمساالری اسالمی ،یکی از معیارهای اعتباربخشی به رفتارها ،پدیدهها و یا هر چیز
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دیگری در ساختار قدرت سیاسی ،ماهیت رابطه است .این رابطه اساساً بازاندیشانه است
که در راس��تای مدلهای غیرخطی از فرایند بین پدیدهها انجام میگیرد .مردمس��االری
اس�لامی ،پارادایمی خاص اس��ت که در آن پایداری پویا در حال انجام است و فرایندهای
نظامات اجتماعی طی روابط بازاندیشانه استعالیی ،1در حال رفتوبرگشت و طی مسیرهای
غیرخطی و زیگزاگی میباشد.
 -6پذی��رش اراده و س��نت الهی ،قان��ون عام در این پارادایم معرفی میش��ود .این قانون
عام در س��طح زیرین واقعیت مش��هود قرار دارد که ثابت و غیرقابل تغییر اس��ت .بر این
اس��اس ،واقعیت در اسالم وجهی رئالیستی به خود میگیرد .تمرکز بر قوانین عام متکی
بر اراده خداوند میتواند بهنوعی آن را خارج از انس��ان معنا نماید؛ بهاینصورت که انسان
بر اساس توانمندیهای خود ،ازجمله توانمندی عقالنیت ،سفارش به کشف و بهکارگیری
آن در زندگی اجتماعی خود میشود .بنابراین انسان در یک واقعیت ازقبلتعیینشده قرار
میگیرد و بدون هدف و تصادفی خلق نش��ده است .جالبتوجه این است که این قوانین
نیز تغییر اساسی نمیپذیرند .منظور از تغییرناپذیری در مقابل عامل تصادف و یا هرگونه
حرکت قهرمانی است .ش��ریعتی معتقد است که «جامعه دارای قوانین طبیعی است که
خدا آن قوانین را در جامعه وضع کرده است .تغییرشان هم نمیدهد ،نه خود او ،نه تصادف
و نه اشخاص .در نهاد جامع ه این قوانین وجود دارند و ما باید آنها را کشف کنیم و طرز
زندگی و کارمان را طبق آن قوانین تنظیم نماییم» (شریعتی.)۷۸-۷۹ :۱۳۵۹ ،
 -7یکی از عناصر پارادایم مردمس��االری اس�لامی وجود فعال عنصر متافیزیک در آن است.
در مردمساالری غربی با اصالت عینیت و تجربه و بهدنبال آن اصالت رابطه علّی ،آنهم علّ ِی
احتمالی ،به طراحی یک نظام اجتماعی پرداخته میشود که در آن هرگونه فعالیت انسانی در
کمی قابلبررسی و ارزیابی خواهد بود.
نظام اجتماعی خصیصه ایندنیایی داشته و با رویکرد ّ
در پارادایم اسالمی با حضور متافیزیک نمیتوان واقعیت را صرفاً عینی و تجربی تعریف نمود.
ازاینلح��اظ ،حضور ابعاد غیرعینی در عرصه واقعیت ازجمل��ه واقعیت اجتماعی و بخصوص
انس��ان باعث بهکارگیری رویکرد کیفی در ارزیابی پدیدههای اجتماعی ،ازجمله مردمساالری
اسالمی خواهد شد .حضور عنصر متافیزیک در شکلگیری پارادایم بهحدی است که انسان،
بهعنوان تولیدکننده رفتار اجتماعی ،نمایندگی متافیزیک (خدا) را دارد .شهید مطهری معتقد
		1- Transcendental Reflexivity
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اس��ت که «انس��ان خلیفهاهلل است و ...از آیات استنباطی میشود که انسان فاقد ایمان و جدا
از خدا ،انسان نیست» (مطهری .)۱۵ :۱۳۷۹ ،بر این اساس ،اراده حاکم بر واقعیت یک اراده
خدایی (متافیزیک اس��ت) است که بهجای اراده عمومی در هستی اجتماعی فعالیت میکند
(احم��د .)۴ :1379،در این معنا ،قانون عام حاکم بر نظام هس��تی با پتانس��یل متافیزیکی و
خصیصه عینی  -ذهنی در قرآن توس��ط عقل قابلکشف و اعمال در زندگی اجتماعی است.
لذا در مردمس��االری اس�لامی اعتقاد نظری به اراده خداوند بهعنوان قانون عام میتواند یکی
از عناصر پارادایمی آن بهش��مار آید .با این خصیصهها و ویژگیهای هستیشناختی ،میتوان
گفت که هستیشناس��ی پارادایم مردمساالری اس�لامی نوعی «رئالیسم مفهومی خالقانه»
میباشد .در این هستیشناسی ،عنصر عقالنیت (اراده و قانون الهی) و خالقیت انسانی در کنار
یکدیگر به نظم و پویایی اجتماع کمک میکنند و فرایندهای نظام سیاسی را از تبدیلشدن
به فرایندهایی که مانع تعالی و تکامل اجتماعی گردد ،بازمیدارند.
ارزششناسی
پارادایم مردمساالری اسالمی ارزشمدار است و تمایز آن از پارادایمهای رایج این است که
ارزشها در پارادایم اسالمی مبانی الهی دارند نه سکوالر .این ارزش ،دو وجه دارد .یکسوی
آن ناظر به وجود انس��ان در این نظام اس��ت که در اینجا ارزشهای انس��انی اهمیت پیدا
میکند .سوی دیگر آنکه از اهمیت بیشتری برخوردار است و ماهیت نظام ارزشی در این
پارادایم را تعیین میکند ،وجود جهانبینی اسالمی در این نوع مردمساالری است .بر این
اساس ،نمیتوان این پارادایم را خالی از ارزش تلقی کرد .تمامی فرایندها و فعلوانفعاالت
در این پارادایم ،ازجمله مباحثی چون قانون ،حاکم یا والی اسالمی ،انتخابات ،مشارکت و
 ...ارزشمدار هستند .لذا این پارادایم ،هم هدفمند است و هم ارزشمدار.
با پذیرش حضور فعال مفاهیم ایدئولوژیک جهانبینی اس�لامی در پارادایم مردمساالری
اس�لامی ،میتوان گفت که این پارادایم بهعنوان یک س��ازه اجتماعی ،ریشه در مفاهیم
ارزشی جهانبینی اسالمی دارد .مهمترین مفاهیم ارزششناختی این پارادایم عبارتند از:
 -1ارزش در این پارادایم به فعال بودن ایدههای اسالمی وابسته است ،نه میزان مشارکت
مردم .به این معنا که پارادایم مردمساالری اسالمی ،چون در پی اجرای فرامین الهی است،
1
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ارزش دارد؛ نه اینکه چون مشارکت فعال مردم را دربردارد .در این زمینه الزم است اشاره
شود که مشارکت مردم ،امری بیارزش تلقی نمیشود ،بلکه ارزش آن زمانی است که به
ظهور قدرتی در راستای اهداف غایی اسالم کمک کند.
 -2ارزش یک پارادایم و یا نظم و نظری یا یک مدل سیاسی به فعال بودن هر چه بیشتر
مفاهیم اسالمی در آن بستگی دارد نه میزان وجود نظم معقول و یا استداللهای منطقی.
اگرچه اس��تدالل منطقی و معقول شرط کافی است ،اما ش��رط الزم ارزشمدارانه ،فعال
بودن ارزشهای الهی در یک نظم پارادایمی میباشد.
 -3اگر اراده مردم در راس��تای اراده الهی فعال باش��د ،یعنی کمک به شکلگیری قدرت
اس�لامی کند ،این اراده در راس��تای اراده الهی که مملو از ارزش اس��ت ،تلقی میگردد،
هرچند توسط مردم شکل گرفته باشد.
 -4در حوزه عمل سیاسی ،ارزشهای حاکم و فعال در مشارکت مردمی ،اهمیتی بهمراتب
ِ
مش��ارکت مبنای ارزشگذاری است نه
کیفیت
بیش��تر از میزان آن دارد .بر این اس��اس،
ْ
کمیت آن.
 -5ارزشهای تعیینکننده عمل و مش��ارکت نیز «نیات» مش��ارکتکنندگان اس��ت نه
فعالیت مشاهدهشده و حضور آنها.
 -6ارزشه��ای دنی��وی در این پارادایم ،محاط در ارزشهای الهی اس��ت .به این معنا که
ارزشهای دنیوی زمانی ارزش تلقی میگردد که جهانبینی اس�لامی ،آن را تأیید کند.
قطع بهیقین حالت عکس در این زمینه بههیچوجه قابلقبول نیست.
« -7مشروعیت» در این پارادایم ،خود مفهومی ارزشی تلقی میشود .در اینجا ،مشروعیت
با مقبولیت برابر گرفته نمیش��ود ،بلکه مشروعیت در راستای تأکید بر ارزشهای الهی و
تمرکز بر اجرایی کردن آن تعریف میشود.
 -8ارزش هر نوع فعالیتی در این پارادایم به میزان اهمیت آن و نیت فاعل بستگی دارد.
به این معنا که درجه فعالیت مردم یا والی اسالمی بستگی به نقش آن فعالیت در راستای
فراهم کردن زمینه اجرای فرامین الهی از یکسو و نیت فاعل آن از سوی دیگر دارد.
 -9ضدارزشتری��ن مفهوم در این پارادایم «نفاق» اس��ت .نف��اق ازآنجاییکه باعث فریب
اذهان و درنهایت خدشه وارد شدن بر ارزشهای الهی میشود ،مفهومی ضدارزشی تلقی
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 -10ارزش ه��ر نوع فعالیت فکری یا رفتار سیاس��ی در این نظ��م پارادایمی به چگونگی
شکلگیری و فرایند آن بستگی دارد ،نه نتیجه حاصل از آن.
 -11در ای��ن پارادایم ،همانطور که «دانایان» نس��بت به نادانان ،مس��ئولیت بیش��تری
پی��دا میکنند ،تفکر و عمل آنها نیز از ارزش بیش��تری برخوردار اس��ت .یهاین ترتیب،
مسئولیتپذیری بیشتر نخبگان ،متضمن اهمیت و ارزش بیشتر یک تفکر یا عمل سیاسی
است.
 -12باورهای پذیرفته شده در این پارادایم که در غالب گزارههای شریعت ابالغ میشود،
دارای انسجام خاص خود است که این انسجا ْم تداوم سنت این پارادایم را تعیین میکند.
بر اس��اس این سنت ،شیوه داوری بیناالذهانی در جامعه ،حفاظت در برابر فردمحوری و
استبداد را در مردمساالری اسالمی فراهم میکند.
 -13انس��ان ،مفهومی مبنایی در این نظم پارادایمی اس��ت ،اما نه همه انس��انها .ارزش
انس��ان به میزان تقوا و پرهیزکاری وی میباش��د .بر این اس��اس ،انسانی که میتواند به
مقام جانش��ین خلیفهاللهی برس��د ،ارزش باالیی در این پارادای��م دارد .به همین جهت
اس��ت که مبنای اصلی برای انتخاب رهبران و برگزیدگان در نظام اس�لامی تقوای آنها
میباش��د .بااینوجود ،این پارادایم ،نس��بت به انس��انهایی که در ساحت قدرت اسالمی
زندگی میکنند و به اسالم و مفاهیم آن اعتقادی ندارند ،اما تالشی هم علّیه ساختارهای
این نظام از خود نشان نمیدهند ،مسئول است.
 -14ماهیت «رابطه» در این پارادایم نیز اهمیت اساسی دارد .بر این اساس ،همانطور که
اشاره رفت ،رابطه بازاندیشانه استعالیی ،نسبت به سایر روابط ،از اهمیت باالیی برخوردار
است .در این رابطه ،انسان (والی یا حاکم اسالمی یا مردم) حضور دائم خود را در محضر
خداوند مالحظه میکند و به بازاندیشی در کردار و رفتار خود میپردازد.
 -15جامعه در این پارادایم ،اولی و مقدم نسبت به فرد است و به همین جهت است که
ارزش یک نظر و عمل اجتماعی که در راس��تای فرامین الهی باش��د ،از ش��کل فردی آن
بیشتر است .حرکت در پارادایم اسالم ،اگرچه از فرد آغاز میشود ،اما جامع ْه هدف نهایی
و غایی اس��ت .چراکه با ساختن اجتماع و جامعه اسالمی است که میتوان زمینه اجرایی
شدن فرامین و دستورات الهی را در سطحی گستردهتر جستجو کرد.
 -16 52اهمی��ت دادن به جامعه و ارجحیت آن نس��بت به فرد ،برون��داد اجتماعی پارادایم
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اس�لامی ،یا به عبارتی ،سطح روبنایی واقعیت است .لذا ،این ارجحیت بهاین معنا نیست
ک��ه کلگرایی هستیش��ناختی موردتوجه قرار داده ش��ده اس��ت .اساس��اً در چارچوب
موردنظر ،پارادایم اسالم بهلحاظ هستیشناختی ،بیشتر از آنکه فردگرا یا جمعگرا باشد،
رابطهگراست .لذا ،در موضوع فرد و جامعه« ،رابطه» است که اصالت پیدا میکند و با نوعی
ِ
واقعیت (سطوح زیرین واقعیت) رابطهگرا مواجه هستیم .البته این مدعا نیازمند تبیینات
هستیشناختی و معرفتشناختی خاص خود است که به بخشی از آن در ادامه پرداخته
شده است.
 -17آزادی مفهومی اساس��ی و پرارزش در این پارادایم است که نهتنها متفاوت و متمایز
از تعریف مرس��وم آن در پارادایمهای س��کوالر است ،بلکه در تضاد با آن قرار دارد .آزادی
در اس�لام ،بهمعنای نظر و عملی است که انسان را از نفسانیات جدا و به ذات باریتعالی
نزدیک کند .بر این اساس ،آزادی مفهومی ارزشمدارانه تلقی میشود که غایت آن لقاءاهلل
اس��ت .به همین جهت اس��ت که انس��انهایی که از آزادی بیش��تری برخوردارند ،ارزش
بیشتری نزد ذات باریتعالی دارند .این نوع آزادی متضمن خودکنترلی از یکسو و حرکت
بهسوی ارزشهای غایی اسالم از سوی دیگر است.
همانط��ور ک��ه از این گزارهها بهخوبی مش��خص میش��ود ،ارزششناس��ی در پارادایم
ن از اهمیت
مردمس��االری اس�لامی بیشتر امری کیفی اس��ت تا کمی .این مسئله نش��ا 
مقولههای متافیزیکی و غیرس��کوالر در ارزششناس��ی این پارادایم دارد .بهعبارتدیگر،
کیفیت مقولهها ،بیشتر کیفیتی غیرسکوالر دارد تا سکوالر .این امر تا جایی پیش میرود
که حتی مش��ارکت را امری مادون به نیات مش��ارکتکنندگان معرفی میکند و کیفیت
مشارکت را مورد تمرکز و توجه قرار داده است تا کمیت آن را.
انسانشناسی و معرفتشناسی در پارادایم مردمساالری اسالمی
در هر نظام پارادایمی ،تعریف انسان و ماهیت او و سهم انسان در شکلگیری معرفت و نیز
فرایندهای اجتماعی نقش بس��زایی در شکلگیری معرفت پارادایمی دارد .بر این اساس،
پارادایم مردمس��االری اسالمی نیز بایستی تعریف شفافی از انسان و خصیصههای وی بر
اساس جهانبینی اسالمی ارائه کند و نقش آن را در ساختار قدرت معرفی نماید.
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انسان و ویژگیهای انسانی
بهطورکلی ،در پارادایمهای رایج دو نقش برای انس��ان در رابطه با ش��کلگیری س��ازههای
مفهومی و عملیاتی کردن آن تعریف شده است .این دو نقش عبارتند از عقالنیت و خالقیت.
عقالنیت ،خصیصهای انسانی است که بیشتر بر ابعاد عقالنی و استفاده از ظرفیتهای فکری
ل عقالنی تأکید دارد .بر این اساس ،عقالنیت ،تمایل دارد تا سازههایی کلی طراحی
و استدال 
کند که فعاالن اجتماعی در درون این سازهها به تعامل بپردازند .درنتیجه ،عقالنیت نظریهمدار
است و خصیصه نظریهمداری نیز قیاس بین پدیدهها و رویدادهاست که در آن تمایز ،شفافیت
و قضاوتکردن مطرح اس��ت .برخالف عقالنیت ،در خالقیت ،با وضع کام ً
ال متفاوت و حتی
متضادی روبرو هستیم .در خالقیت ،نه جامعه و نظامهای اجتماعی ،بلکه عامالن اجتماعی
هستند که اصالت دارند .اصالت آنها نیز بر این اساس است که بسیاری از تغییرات ساختاری
در تاریخ را فعاالن و کنشگران اجتماعی انجام دادهاند .تیلور و کاالهان معتقدند« :خالقیت،
جنبهای از توسعه فیزیکی ،اجتماعی ،شناختی و حتی معنوی است که یادگیری و عملکرد
فردی ،گروهی ،فرایندی و س��ازمانی را ارتقاء میبخش��د»(تیلور و کااله��ان.)۲۴۷ :۲۰۰۵ ،
خالقیت انس��انی ،حوزهای بیحدوحصر از ساختوس��از اجتماعی است؛ بنابراین ،اصالت با
کنشگر (عاملیت) ،عمل (کنش) و اختیار انس��انی است .بالی و همکاران ،خالقیت را نوعی
کنش انتقادی در راس��تای تولید و بازتولید واقعیت تعریف کردهاند و آن را قدرت مهمی در
خلق و تخریب ساختهای اجتماعی میدانند (بالی و همکاران.)۲۷-۲۸ :۲۰۰۹ ،
در اس�لام ،همچنان که عقالنیت خصیصهای الهی اس��ت ،خالقیت نیز خصیصهای الهی
دارد و کمککننده به یکی از مهمترین ویژگیهای انسانی یعنی خصلت کمالجویی وی
میباشد .لذا ،این خالقیت تاجاییکه برخالف اراده الهی و سنتاهلل نباشد ،مجاز و مشروع
شمرده شده و بلکه توصیه نیز شده است .چراکه در اسالم ،انسان موجودی مختار است و
با تکیهبر همین اختیار است که بایستی صراط مستقیم را از صراط ناصواب و غیرمستقیم
بشناس��د .لذا ،نه میتوان خالقیت انسانی را مورد چشمپوشی قرار داد و نه عقالنیت وی
تر رابطه میان این دو عنصر در پارادایم اسالم است .از چشمانداز
را .بااینوجود ،نکته مهم ْ
اس�لامی ،انسان موجودی متفاوت از سایر موجودات است ،نه ازاینجهت که به قوه عقل
مجهز اس��ت و یا قادر اس��ت خداوند را پرستش کند؛ ازاینجهت که خلیفهاهلل است و اهلل
( 54جلجالله) هنگام شکل گرفتن انسان ،خود را ستود که احسن آفرینندگان است .بر این
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اساس ،در پارادایم مردمساالری اسالمی:
 -1انس��ان ،نمیتواند جایگاه خداوند را در زمین پر کند ،بلکه با تکی ه بر امری اعتباری،
یعنی قدرت ،و برای مدت معین و در محدوده خاصی میتواند قدرت را به دس��ت گیرد
(حاکم) یا زمینه ایجاد آن را بهوجود آورد (مردم).
 -2انسان (حاکم یا مردم) در قبال آنچه میسازد مسئول است .هر نوع ساختوسازی و در
هر سطحی ،بایستی با توجه به این مسئولیت انسانی انجام گیرد .به همین جهت است که
حاکمان و پیروان در نظام مردمساالری اسالمی بایستی در قبال تمامی ساختوسازهای
خود (فردی یا اجتماعی پاسخگو باشند).
 -3اصالت عقالنیت به نظامس��ازی در جامعه اس�لامی مربوط میشود و اصالت خالقیت
ِ
اصالت هر دو مورد در انسانشناس��ی
به فرایند پویایی و تحول در طول زمان .با توجه به
اسالم ،آنچه تعیینکنندة فرازوفرود اجتماعی است ،رابطه درست بین عقالنیت و خالقیت
است که به پایداری پویا در جامعه اسالمی کمک میکند.
 -4انس��ان بایستی ازآنچه میس��ازد ،دفاعی عقالنی کند .اگرچه خالقیت و ساختوساز
فردی حاکم و پیروان مهم است ،اما مهمتر از این خالقیت بحث نظامسازی است که کلیه
سامان اجتماعی قابلدفاع باشد .لذا ،حاصل خالقیت
عقالنی
فعالیتها بایس��تی در نظم
ِ
ِ
بایستی با مصادیق عقالنی ارزیابی گردد.
 -5اصالت اختیار از یکس��و و پذیرش تبعیت از جبر حاکم بر هس��تی (س��نت الیتغیر
الهی) مطرح است .این به این معناست که انسان در هیچ شرایطی قادر به تغییر نظامات
هس��تی نیس��ت .ازآنجاییکه قدرت واقعی متعلق به خداوند است ،حاکمان یا پیروان در
نظام مردمساالری اسالمی ،قادر به تغییر قدرتی مافوق قدرت خود نیستند .مهمتر اینکه
قدرت انسان (حاکم یا تفویض شده توسط پیروان) امری اعتباری است و ذاتی نیست که
بخواهند یا بتوانند در مقابل سنت الهی مقاومت کنند.
بر این اس��اس ،رهبر و پیروان در جامعه اس�لامی و در مدل مردمس��االری اس�لامی در
وضعیتی متمایز نس��بت به رابطه حاکمان و مردمانش��ان در دیگر نظامهای سیاسی قرار
میگیرند .یکچنین رویکردی در انسانشناس��ی پارادایم مردمس��االری اس�لامی ،سوی
دیگری از مفاهیم را در این معرفت پارادایمی واگش��ایی میکند و آن بحث نخبهگرایی و
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نخبهگرایی
تعریف نخبگان در پارادایم مردمساالری اسالمی وضعیت متفاوتی نسبت به تعریف نخبگی
در دو پارادایم رایج (اثباتی و انتقادی) در چارچوب سکوالر دارند .درحالیکه علم سکوالر در
شکل رایج آن بر حذف خداوند از حوزه حیات سیاست و اجتماع تأکید دارد و برای خداوند
نقش��ی حداقلی در رابطه با انس��ان و آنهم در حوزه خصوصی قائل میباشد ،علم اسالمی
تمامی حیات ارزش��ی و ماهیت استداللی خود را بر وجود خداوند و غالب بودن وجود او بر
حیات فردی و سیاس��ی و اجتماعی انس��ان بنا میگذارد .بااهمیت و ارجح دانستن مفهوم
انس��ان در نظامهای سکوالر ،فرض بر این گذاشته میش��ود که در حوزه حیات سیاسی و
اجتماعی ،افرادی که به شکلی وضعیت برگزیدهای نسبت به سایرین دارند ،از شانس بیشتری
برای حاکم ش��دن بر مردم برخوردار میشوند .چهبسا که افراد غیرنخبه اص ً
ال نمیتوانند به
س��اختار سیاست و دس��تیابی به آن بپردازند .لذا در این نوع دموکراسیها ،ساختار قدرت
سیاس��ی بر مبانی کام ً
ال ایندنیایی که اصول آن تماماً زاییده فکر بشری میباشد ،بنا شده
اس��ت .به همین جهت است که این ش��رایط میتواند خطاپذیری زیادی داشته باشد و در
مع��رض تجدیدنظر دائمی قرار بگیرد .ش��ق دیگر چالش در این ن��وع نخبهگرایی ،اهمیت
دادن بیشازحد به نخبگانی است که از تواناییهای عقل و درایت برخوردارند و این امر به
دیکتاتوری نخبگان و ایجاد الیگارشی برگزیدگان منجر میشود .هرچند این نوع دیکتاتوری
ظاهری مشروع داشته باشد ،اما نوعی دیکتاتوری در لفافه را ابالغ میکند.
این در حالی اس��ت که در پارادایم مردمس��االری اس�لامی و با فاصله گرفتن از تعاریف
کام ً
ال ایندنیایی ،مردمساالری و مشارکت حاصل صرف اندیشه و اتفاقنظر بشری نیست.
ازآنجاییکه ساختار غایی واقعیت توسط خداوند ساخته شده است و همه امور و ازجمله
ق��درت ،در حوزه اجتماع انس��انی امری اعتباری اس��ت ،لذا حضور خداون��د در پارادایم
مردمساالری اسالمی ،فعاالنه و همهجانبه است .به همین جهت است که مشارکت مردم
برای انتخاب برگزیدگان در نظامهای اسالمی ،در ارتباط بازاندیشانه استعالیی با مفهوم و
حضور خداوند در س��اختار خلقت از یکسو و انتخاب مبتنی بر فرایندهای عقالیی مردم
از س��وی دیگر میباش��د .روی دیگر این بحث به حضور فعال ارزشها در بحث نخبگان
و برگزیدگان در پارادایم مردمس��االری اس�لامی برمیگردد .بر این اساس ،نخبهای که از
 56فضیلت دانش و آگاهی صرف برخوردار باشد ،لزوماً نمیتواند بهعنوان نخبه و برگزیده در
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پارادایم مردمساالری اسالمی معرفی شود .شق دوم فضیلت ،فضیلت دینی و اخالقی نخبه
میباشد .او بایستی با برخورداری از فضائل اخالقی اسالم که ریشه در ارزشهای الهی و
اسالمی دارد ،نسبت به بقیه مردم ازاینجهت افضل باشد.
تفویض مسئولیت از سوی مردم به نخبگان و پذیرش آن از سوی برگزیدگان جامعه ،تحت
اراده الهی و ارزشهای آن قرار دارد .لذا ،بحث نخبگان و انتخاب آنها در مردمس��االری
اسالمی ،امری مسئوالنه و با بار ارزشهای الهی انجام میگیرد .بر این اساس ،نه هر فردی
در ای��ن پارادایم حق انتخاب پیدا میکند و نه هر فردی لیاقت رس��یدن به مقام نخبگی
را دارد .ش��رط الزم برای این امر ،تجهیز انس��انها به فضائل اخالقی اسالم است؛ هرچند
ش��رط کافی نیست .ش��رط کافی این امر تجهیز به درایت و عقل و توانایی انتخاب (برای
مردم) و توانایی مدیریت (برای حاکمان) میباشد .لذا ،هم مشارکتکنندگان در این نظام
و هم نخبگان وظیفه بزرگی بر دوش دارند .این وظیفه ،ارتقاء مسئولیتپذیری انسانها بر
اساس دستورات و فرامین الهی میباشد .بر این اساس ،مشارکتکنندگان در نظام سیاسی
(م��ردم) و افراد برگزیده و نخبه (حاکمان) هدف بزرگی را موردتوجه دارند که این هدف
با اتکا صرف به تواناییهای ایندنیایی انسان ،قابلدستیابی نیست ،بلکه الزمه رسیدن به
آن برخورداری از فضیلت اخالقی اس��ت که هم مشارکتکنندگان و هم نخبگان بایستی
از آن برخوردار باشند.
1
بر این اس��اس میتوان گفت که نخبگان در نظام مردمس��االری اس�لامی ،تسهیلگران
نظام هس��تند .نخبه اگر بخواهد کاری فراتر از تس��هیلگری انجام بدهد ،بایستی خود را
جای خداوند قرار بدهد و این امر برخالف مبانی جهانبینی اس�لامی و هستیشناس��ی
اس�لامی است .بر این اس��اس ،زمانی که نخبه تحت هر عنوانی (والی ،حاکم و  )...وظیفه
و مسئولیت تسهیلگری بر عهده میگیرد ،احتمال ظهور دیکتاتوری در نظام به حداقل
ممکن میرس��د .هرگونه دیکتاتوری بر اساس نیل به س��مت اهداف شخصی و خروج از
مس��یر ارزشهای الهی ش��کل میگیرد .ل��ذا ،در این نظام ،نگرانی حاص��ل از این امر که
نخبگان در مردمساالری اسالمی تبدیل به الیگارشی حکومتی شوند ،تقلیل مییابد.
حال س��ؤال این است که رابطه حاکمان و مردم در پارادایم مردمساالری اسالمی چگونه
اس��ت .آیا این رابطه ،نوعی رابطه علّی یکطرفه اس��ت؟ یعنی نخبگان اجتماعی بهعنوان
		1- Facilator
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حاکم و تصمیمساز نظامهای مبتنی بر جهانبینی اسالمی ،بهطور یکطرف تعیینکننده
مس��ائل نظام و مردم هس��تند و بهصورت علّی به تبیین و تحلیل مسائل میپردازند؟ آیا
میتوان گفت که رابطه حاکمان و مردم در نظام اسالمی ،مبتنی بر نوعی رابطه دیالکتیک
باش��د که در آن تغییرات در نظام اس�لامی ،باوجود نوعی اس��تحاله جدی در نظام شکل
بگی��رد؟ در دیدگاه حاضر ،نظر بر این اس��ت که روابط حاکم ب��ر تمامی عناصر نظام در
مردمس��االری اسالمی و ازجمله عناصر قدرت سیاسی یعنی مردم و حاکمیت ،مبتنی بر
روابط غیرخطی ،بازاندیشانه و استعالیی باشد .ماهیت روششناختی یکچنین رابطهای
فرایندی است .ازآنجاییکه عناصر فعال در این روابط عبارتند از خداوند ،مردم و حاکمیت،
نظامهای مسئولیتپذیری در این پارادایم بهنحوی است که افراد در هر موقعیت و وضعیتی
نسبت به گذشته ،حال و آینده خویش مسئول هستند .مهمتر آنکه انسان در این پارادایم
نهتنها نسبت به مس��ائل ایندنیایی خود ،بلکه نسبت به مسائل اخروی و آنجهانی خود
نیز مس��ئول میباش��ند .به همین جهت است که ساختوس��ازهای حوزه قدرت و حتی
دیگر حوزههای اجتماعی ،نه از گذش��ته خود منفصل است ،نه وضعیت حال را بالتکلیف
میگذارد و نه نس��بت به آین��ده بیتفاوت و با ابهام رفتار میکند .تس��هیلگری نخبه و
برگزیده (حاکم) در مردمساالری اسالمی نیز نوعی ارتقاء مسئولیتپذیری در خود ،مردم
و نظام اجتماعی اس��ت تا اعتالی نظام اجتماعی بر اس��اس فرامین الهی انجام گیرد .این
مسئولیتپذیری در راستای فرایند بازاندیشانه استعالیی انجام میگیرد که در بحث رابطه
به آن پرداخته خواهد شد .در اینجا بحث مسئولیتپذیری مورد واکاوی قرار میگیرد.
مسئولیتپذیری اجتماعی
مسئولیتپذیری اجتماعی نوعی تعهد اجتماعی افراد و کنشگران نسبت به خود ،دیگران
و جامعهای که در آن زندگی میکنند ،میباشد« .اجتماع و مسئولیت اجتماعی به یکدیگر
نیازمند و یکدیگر را تقویت میکنند» (ترینر .)2005 2،برمن 3معتقد اس��ت مس��ئولیت
اجتماع��ی را میت��وان در رابط��ه میان افراد با یکدیگ��ر و افراد با جامعه ک��ه بهنوعی به
همبستگی اجتماعی دورکیمی میانجامد ،مالحظه کرد (برمن .)1997 ،مسئولیتپذیری
1
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اجتماعی ،افراد را قادر میسازد تا نقش مثبت برای جامعه داشته باشند .طبیعی است که
داش��تن نقش مثبت متضمن حذف نقشهای منفی فردی و اجتماعی است که در تضاد
با مسئولیت اجتماعی هستند .این نقشهای منفی در رابطه با مسئولیت اجتماعی عمدتاً
ش��امل نقشهایی میش��وند که مبتنی بر خالقیت فردی و اهداف خودخواهانه هستند
و نه جامعهمدار .میزوو 1مس��ئولیت اجتماعی را ش��امل دو نوع مس��ئولیت میداند :اول
مسئولیت در احساس تعلق به جامعه و دوم مسئولیت در داشتن نقش مثبتی نسبت به
آن (میزوو.)2008،
مس��ئولیتپذیری اجتماعی در معنای کلی ،بهمعنای مس��ئولیت هر فرد نسبت به دیگر
انس��انها و مجموعههای اجتماعی است که در آن زندگی میکند .خالد 2تعریفی از ابعاد
مسئولیت انسانی تعریف کرده است که عبارتند از« :قاعده مسئولیتپذیری از سه رابطه
میان خدا ،بش��ر و فطرت تشکیل ش��ده اس��ت» (خالد .)1381 ،بااینوجود ،در پارادایم
مردمس��االری اسالمی ،مسئولیتپذیری در سه مسیر مسئولیت انسان نسبت به خویش،
نس��بت به خداوند و نس��بت به دیگ��ران و مجموعههای اجتماعی توس��عه پیدا میکند.
انس��ان مسلمان در هر موقعیتی ناگزیر از ایجاد ارتباطی منسجم و هماهنگ بین سطوح
مسئولیتی ذیل است.
 مسئولیت انسان در مقابل خداوند :ازآنجاییکه هدف آفرینش عبادت خداوند است،ون :و جن و انس را نیافریدم ج��ز برای آنکه مرا
« َو َم��ا َخلَ ْق ُ
نس إِلاَّ ل ِی ْع ُب ُ
��د ِ
��ت الْجِ َّ
��ن َوالإْ ِ َ
بپرس��تند» (ذاریات)56 :؛ لذا مس��ئولیت حاکم و مردم در پارادایم مردمساالری اسالمی
کمک به فراهم آوردن زمینه الزم در جامعه برای نهادینه ش��دن فرامین الهی و برقراری
توحید است.
مسئولیت انسان در قبال نفس خویش :در پارادایم مردمساالری اسالمی و بر اساس
ش��ناختی آن ،هم حاک��م و هم مردم موظف به حراس��ت و مراقبت دائم از
مبان��ی ارزش
ِ
خویش��تن خویش بهعنوان یک موجود انس��انی بالذات از یکسو و خلیفهاهلل بودن وی از
سوی دیگر است .لذا ،انسان وظیفه دارد و مسئول است که در راستای تعالی نفس و وجود
خویش گام بردارد و از مسیرهایی که خطا دارد و انسان را از صیانت و مراقبه نفس خویش
دور میکند ،اجتناب ورزد.
		1- Mizuo
		2- Khalid
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مس�ئولیت انسان در قبال جامعه خویش :مس��ئولیتپذیری اجتماعی برای حاکم و
مردم در پارادایم مردمس��االری دین یک اصل بنیادین اس��ت .ازآنجاییکه اسالم نظامی
سیاس��ی و اجتماعی است ،هر مس��لمانی نهتنها بایستی رابطهای شفاف بین خود و خدا،
خود و خویش��تن داش��ته باشد ،بلکه الزم اس��ت تا رابطه خود و اجتماع خویش را نیز با
تکیهبر ابعاد مس��ئولیتپذیری خویش شفاف و برقرار س��ازد« .هر مسلمانی (بنا بر تفکر
قرآنی) خود را در ادامه راه انبیاء مس��ئول و سهیم میداند و با اعتقاد به برابری انسانها،
اتحاد و همبستگی را ضرورت حیات اجتماعی و هرگونه تبعیض و ستمگری و ستمکشی
را محکوم و کرامت و برتری انس��ان را بر اس��اس تقوا میداند»(عمیدزنجانی.)۸ :۱۳۶۷ ،
نجات انس��ان درگرو نجات جامعه اس��ت و انسان به همان اندازه که خود با جهد و تالش
میتواند به سعادت برسد ،تحت تأثیر نیروهای بیرونی یعنی اجتماع است و بنابراین انسان
مسلمان بایستی نسبت به این مسئله حساس ،متعهد و مسئول باشد« .خواسته خداوند
در اس�لام این اس��ت در جامعه اس�لامی نظام و مردم باید به سمت انجام کارهای خوب
بروند و از هرگونه کار بدی دوری کنند» (بیگادر و دیگران .)۲۹ :۲۰۰۵ ،این ابعاد سهگانه
مس��ئولیتپذیری اجتماعی در تمامی حوزههای علمی و مبانی پارادایمی آن قابلدریابی
اس��ت .به این معنا که انسان در هر حوزه پارادایمی و نظری بایستی به این ابعاد سهگانه
مسئولیت اهمیت بدهد و آن را موردتوجه قرار دهد .پارادایم مردمساالری اسالمی نیز از
این امر مستثنا نیست .در این نظام فکری ،انسان چه در نقش مردم و چه در نقش حاکم
اسالمی بایستی یکس��ری مفاهیم بنیادی را بهعنوان مبانی مسئولیتپذیری انسانی در
حوزه قدرت به رسمیت بشناسد .گزارههای بنیادی مسئولیتپذیری اجتماعی در پارادایم
مردمساالری دین عبارتند از:
 -1مسئولیتپذیری مبنایی ،مسئولیتی است که انسان در قبال خداوند دارد ،بااینوجود
انسان در قبال نفس و جامعه خویش نیز مسئولیت دارد.
 -2انس��ان (حاک��م یا م��ردم) در هرلحظهای بایس��تی بتوان��د مراقبه دائم از س��ه وجه
مس��ئولیتپذیری خویش داشته باشد .این سه وجه بهنوعی زیرمجموعه یکدیگر هستند،
بهطوریکه فردی که در مقابل خداوند مس��ئولیتپذیر باشد ،در مقابل جامعه و درنهایت
نفس خویش نیز مسئولیتپذیری الزم را دارد.
 -3 60مس��ئولیتپذیری امری اس��ت که با وضعیت و موقعیت هر انسانی در جامعه انسانی
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وضعیت متمایزی به خود میگیرد ،به این معنا که انسان هر چه عالِمتر و سمت وی باالتر
باش��د ،مسئولیت وی نیز سنگینتر اس��ت .بر این اساس ،انسانهایی که در موقعیتهای
باالتری در جامعه قرار دارند ،بایس��تی در مراقبه بیشتری نسبت به افراد مادونتر جامعه
بهلحاظ موقعیتی -قرار داشته باشند. -4ورع و تقوا در میان کنشگران (حاکم یا مردم) یکی از ابزارهای الزم برای رسیدن به
مس��ئولیتپذیری بیشتر است .هر چه تقوای فردی بیشتر ،باشد مسئولیتپذیری بیشتر
است و احتمال به انجام رساندن مسئولیت نیز بیشتر است.
 -5ارزش برعهدهگرفتن مس��ئولیت ،به نیات کنشگران بس��تگی دارد .طبیعی است که
نیاتی که در جهت رضای خداوند باش��ند ،ارزش مسئولیتپذیری کنشگران آنها بیشتر
است.
مردمساالری اسالمی و رابطه بازاندیشانه استعالیی
در م��وارد متعددی در این مقاله به اهمیت رابطه در اس�لام و مفهوم رابطه بازاندیش��انه
اس��تعالیی پرداخته ش��د .بهطورکلی میتوان گفت که ماهیت رابطه در اس�لام ،چه بین
معرفت نظری با واقعیت عملی و تجربی و چه میان کنشگران اجتماعی با یکدیگر (حاکم
و مردم) و چه میان کنشگران با خداوند ،اهمیت اساسی در پارادایم مردمساالری اسالمی
دارد .اهمیت رابطه بهحدی اس��ت ک��ه میتوان گفت بهنوعی اصال��ت رابطه در پارادایم
مردمس��االری اس�لامی قابلمالحظه اس��ت .رابطه تا جایی اهمیت پیدا میکند که ابعاد
سهگانه مسئولیتپذیری در پارادایم مردمساالری اسالمی که در سطور فوق به آنها اشاره
شد ،تا حدود زیادی متأثر از ماهیت رابطه آنها با یکدیگر است .به این معنا که فردی که
رابطه مسئوالنه با خداوند دارد ،این رابطه تأثیر جدی بر مسئولیت وی نسبت به خویش
و جامعه خویش دارد .این امر بهعلت نوع رابطهای است که به نظر میرسد در جهانبینی
اسالمی وجود دارد .پارادایمهای مارکسیستی و لیبرال سرمایهداری اگرچه منشأ سکوالر
دارن��د و بهلحاظ ماهوی همدیگر را تأیید میکنند ،بااینوجود نوع رابطه آنها از یکدیگر
متمایز است .رابطه در نظامهای لیبرالسرمایهداری اساساً انعطافپذیرتر است از پارادایم
مارکسیستی .ازآنجاییکه رابطه بین حاکمان (نخبگان اجتماعی) و مردم مبتنی بر رابطه
علّی و علّی /احتمالی میباشد ،لذا تغییرات در نظامهای سیاسی غربی مبتنی بر تغییرات 61
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نرم و تدریجی اس��ت .وجود احتمال باعث میش��ود که تغییرات اجتماعی راحتتر اتفاق
بیفتد .بااینوجود ،در رویکرد پارادایمی مارکسیستی ازآنجاییکه ماهیت منطق دیالکتیک
مبتنی بر نفی اس��ت ،لذا تغییرات بهسختی اتفاق میافتد و همین سخت بودن تغییرات
باعث میشود که انقالب و استحاله ضرورت تغییر در نظامهای مارکسیستی باشد.
در پارادایم مردمساالری اسالمی و در سایر مسائل مرتبط با فرد و جامعه در اسالم ،رابطه
بازاندیش��انه استعالیی ،مفهومی مبنایی اس��ت .بهطورکلی میتوان گفت که بازاندیشی،
مفهومی جدید در حوزه نظریات اجتماعی میباشد .بااینوجود ،این مفهوم در حوزههای
مختلف و در نظریات متفاوت ،معانی متفاوتی را ابالغ میکند .دایرةالمعارف پراگماتیسم،
بسیاری از تعاریف حول مفهوم بازاندیشی را پیرامون مباحث زبانشناختی موردبحث قرار
داده اس��ت (مِی ،دایرةالمعارف پراگماتیسم .)2009 ،س��یلورمن ،1بازاندیشی را مفهومی
محوری در روششناس��ی علوم اجتماعی و نیز بیش��تر علوم انس��انی معرفی کرده است
(سیلورمن .)846-847 :2009 ،وی که با رویکردی انتقادی به بحث بازاندیشی پرداخته
اس��ت ،تالش کرده انواع بازاندیش��ی را چه در حوزه روش و چه در حوزه نظریه اجتماعی
معرفی کند .لینچ ،2بازاندیش��ی را مفهومی محوری اما مبهم قلمداد میکند« .در بعضی
از نظریات اجتماعی ،بهعنوان یک ظرفیت ضروری انسانی بهحساب میآید و در نظریات
دیگر خصیصه نظام و در نظریاتی نیز بهعنوان انتقادی ،خود /انتقادی و کنش موردتوجه
اس��ت .بازاندیش��ی یا وجود بازاندیش ،یک خصیصه روشش��ناختی و منبعی برای تفکر،
فرزانگی یا آگاهی ناب میباشد؛ بااینوجود میتواند برای استقرار آن چیزی که قابلبحث
است ،مشکلساز باشد» (.)26 :1379
گارتی ،3تعریف نس��بتاً جامعی از بازاندیشی را ارائه داده است« .فرایند مذاکرات گفتگوی
درون��ی با توجه به نتیجه آنچه میس��ازیم ،نگهداری میکنی��م و تغییر میدهیم .حس
ن که ما که هس��تیم و چگونه خودمان را معرفی کنیم» (گارت��ی.)70 : 2005 ،
خودم��ا 
این تعریف از بازاندیش��ی ،نوعی مذاکره و گفتگو با عام��ل را ارائه میکند و اینکه عامل
کیست و چگونه ساختوساز میکند ،در آن مستتر است .بر همین اساس است که گارتی
مینویسد« :ما انسانها خودمان را خلق میکنیم ،خودمان را میفهمیم یا درک میکنیم
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و خودمان را مدیریت میکنیم» (همان.)70:
بهطورکلی ،در نظریات اجتماعی که در پارادایمهای غالب قابلمالحظه اس��ت ،چهار نوع
رابطه قابلمالحظه است:
 -1رابطه علّی :مربوط به پارادایم اثباتگرایی و مبتنی بر منطق صوری اس��ت که در آن
رابط��ه میان فرد و جامعه ،رابط��های علّی معرفی میگردد که این رابطه با اولویت جامعه
انجام میگیرد.
 -2رابطه دیالکتیک :مربوط به پارادایم انتقادی است و مبتنی بر منطق دیالکتیک است
که ریش��ه در فلسفه یونان باستان دارد و هگل آن را در عصر جدید تجدید کرد .مارکس
با پذیرش این رویکرد منطقی توانست تحلیل تاریخی خود را بر اساس این منطق شکل
دهد که فرایند تحوالت تاریخی و نیز تبیین مسائل اجتماعی بر اساس رابطه دیالکتیک
بین تز و آنتیتز شکل میگیرد
 -3رابطه بازاندیشانه تفسیری :مربوط به پارادایم تفسیری است که در آن ذهن و خالقیت
ایدهآلهای فردی ،در ارتباط با مس��ائل اجتماعی و بهخصوص متون قرار میگیرد و طی
فرایندی تفسیری به بازتولید مفاهیم اجتماعی کمک میکند .اوج این مفهوم در دیدگاه
تفس��یری به «دور هرمنوتیک» معروف است که بیانکننده ارجاع مکرر خواننده به متن
برای استخراج مفاهیم بدیعی از متن است.
 -4رابطه بازاندیش��انه استعالیی در اس�لام :این رابطه ،مبتنی بر فرایندی رفتوبرگشتی
بی��ن تمام��ی عناصر ذهنی و عینی ،نظری و عملی ،ف��ردی و اجتماعی و درنهایت رابطه
انسان با خداوند است که تعیینکننده تعامالتی خاص است که مهمترین خصیصه آنها
غیرخطیب��ودن تعامالت و تکاملیبودن آنهاس��ت .در اینج��ا ،رابطه بین منابع مختلف
معرفت فردی (شهود /عقل /حس) ،رابطه فرد با خداوند (معرفت مرجع انسانی با معرفت
مرجع الهی) ،رابطه فرد با جامعه (ساختار و عاملیت) قابلتبیین و تعریف است .همچنین،
رابطه بازاندیش��انه استعالیی ،عالوه بر اینکه ماهیت روابط این عناصر را تعیین میکند،
جزیی از هویت آنها بهجز ذات باریتعالی را ش��کل میدهد .در بازاندیش��ی اس��تعالیی
اسالمی:
.11اجزاء تالش دارند هویت خود را بهلحاظ نظری حفظ کنند.
63
.22اجزاء تجربه زیسته دارند.
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.33نوع رابطه ،زنده اس��ت ،معنادار اس��ت و منتهی به ساختوس��ازهای بامعنای انسانی و
اجتماعی میگردد.
.44اجزاء در مراقبه دائم به درون خود رجوع میکنند و ارزشها ،عقاید ،تعصبات و  ...را به
خاطر میآورند و مورد ارزیابی قرار میدهند تا مس��یر ارتباط با کل (جامعه و در سطح
متعالیتر خالق کل) شفاف شود.
.55نوع رابطه ،تعامل میان ذهنیت و عینیت است؛ ذهنیت اصالت مطلق ندارد و همینجاست
که بین کنش متقابل نمادین و کنش بازاندیشانه اسالمی ،تمایز بهوجود میآید.
6.6فرایند ارتباط متضمن روش کیفی و ارزیابی کلی با روش کمی است.
.77فرایند ارتباط نتیجه کنش خالقانه است ،اما نتیجه آن بایستی طی فرایندهای عقالنی
وجههای اجتماعی به خود بگیرد.
.88نتیجه قابلتحلیل 1است و فرایند قابل تفسیر.
.99ارتباطی فعال میان فرایند و نتیجه وجود دارد که در جهت هماهنگی 2با عقالنیت قرار
میگیرد.
بنابراین ،بازاندیش��ی در اینجا ،از یکسو در ذات ساختار و عاملیت نهفته است و ماهیت
و هوی��ت آنها را تعیین میکند و از دیگر س��و ماهیت ارتباط میان این عناصر را تعیین
میکند .خصیصههای عمده این نوع بازاندیش��ی در اسالم عبارتند از :الف .جوهری بودن،
تاریخی بودن ،تکاملی و اس��تعالیی بودن ،خودارزیابنده و غیرخطی بودن .این نوع رابطه
بر تمامی اجزاء نظری (جهانبینی ،فلس��فه ،پارادایم ،نظریه و مدل) در اندیش��ه اسالمی
حکمفرما میباش��د .به همین جهت است که مدل مردمس��االری اسالمی الزم است که
رابطه بازاندیش��انه را در مبانی پارادایمی خود شناس��ایی کرده و جایگاه آن را در نظریه و
مدلس��ازی ورود به واقعیت خود تعریف کند .شکل  ۱.۳رابطه انسان ،حاکم و خداوند را
در پارادایم مردمساالری اسالمی نشان داده است.
در شکل  3هفت نوع رابطه بازاندیشانه استعالیی قابل دریافت است که عبارتند از:
 .1رابطه انس��ان با انس��ان :در این نوع رابطه ،انس��ان ،ازآنجاییک��ه مجهز به عقالنیت و
خالقیت اس��ت ،در ی��ک تکامل پویا که متأثر از وجود خویش بهعنوان انس��ان در روابط
س��هگانه دیگر (با خداوند ،وحی و س��نت ،حاکم و والی اس�لامی) است ،قرار میگیرد .بر
		1- analysis
		2- harmony
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این اس��اس ،انس��ان در حال تکامل و تعالی دائم است (خط نقطهچین) و درعینحال نیز
درآنواحد یک انسان بالذات است که دارای شخصیتی است و خصیصههایی به وی الصاق
میگردد (خط برگش��تی ممتد) .انسان بر اس��اس پویایی و تحولی که دارد و نیز متأثر از
روابط س��هگانه دیگر ،اقدام به ساختوس��از میکند و درعینحال این ساختوسازها در
خالء اتفاق نمیافتد ،بلکه بایستی معتبر باشد و اعتبار آن را نیز در پارادایم مردمساالری
اسالمی وحی و سنت تعیین میکنند.
 .2رابطه انس��ان با خداوند :عمدتاً مبتنی بر ادراکات ش��هودی هر انسانی است که حوزه
عرفان و معرفت مملو از این ادراکات است .وادی بیانتهایی است که اگر انسان در آن ورود
کند ،قادر خواهد بود تحولی اساسی در خویش و جامعه ایجاد کند.1
 .3رابطه انسان با وحی و سنت :که عمدتاً ارجاع به دستورات و فرامین شریعت دارد.
 .4رابطه انسان با حاکم اسالمی :که در راستای عملیاتی کردن فرامین الهی و انتخاب والی
یا حاکم اسالمی و کمک به وی بر اساس شریعت اسالمی است.
 .5رابطه حاکم اسالمی با خویش (بهعنوان یک انسان)
 .6رابطه حاکم اسالمی با خداوند
 .7رابطه حاکم اسالمی با وحی و سنت
در این شکل ،خطوط گسسته نشاندهنده پویایی و عدم تعین است و این در حالی است
که خطوط پیوس��ته ،نوعی تعی��ن را بر موضوع خود وارد میس��ازد .به این معنا که خدا
نس��بت به انسان و والی ،وحی و سنت نس��بت به والی و انسان ،والی نسبت به خویش و
مردم ،انسان نسبت به خویش نوعی تعین دارند .درعینحال خطوط گسسته نشاندهنده
پویاییهای الزم در پارادایم مردمساالری اسالمی میباشد .در این شکل ،روابط شماره  2و
 6عمدتاً مبتنی بر ادراکات شهودی انسان و والی میباشد که تأثیر و برد اجتماعی آن در
حد تأثیری است که از نفوذ فردی انسان یا والی ناشی میشود ،نه بیشتر.

 . -1الزم است اشاره شود که عرفان و معرفت ،در طول تاریخ نتوانسته اقدام به ایجاد سازههای اجتماعی قوی کند .بااینوجود فردی که مجهز به این توانایی
شهودی و ادراکی شود اگر به حوزه اجتماعی ورود کند ،طبیعتاً تأثیرات بسزایی بر جامعه میگذارد .بااینوجود ،متأسفانه عرفان اسالمی ،کمتر بر ابعاد اجتماعی
یا سیاسی توجه داشته و بیشتر بر ابعاد فردی یا حداکثر دو انسان (مراد و مرید) تأکید داشته است .این امر نیاز به واکاوی جدی در حوزه علم اسالمی دارد.
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انسان و آزادی در مردمساالری اسالمی
مقدمه
مقایسه تطبیقی یکی از شیوههای معمول در روشهای تحقیق است که به شفافتر شدن
هر چه بیش��تر موضوعات کمک میکند .ریش��ه مباحث مقایسه تطبیقی ،به فعالیتهای
عالمانه ماکس وبر ،جامعهش��ناس و فیلس��وف آلمانی مربوط میش��ود .وی مقایسههای
تطبیق��ی خاصی بی��ن انواع دین (اس�لام ،یهود ،کنفوس��یوس و مس��یحیت) و مذهب
(شاخههای مختلف پروتستان) انجام داده که در نوع خود منحصربهفرد است .بااینوجود،
موضوع مقایس��ه تطبیقی به وبر محدود نمیشود .قبل از او مارکس و هگل نیز در سطح
کالن فکری ،فعالیتهای��ی با روش تطبیقی انجام دادهاند .بااینوجود مارکس ،دورکیم و
بسیاری از جامعهشناسان کالسیک از این روش استفاده کردهاند (کالتهساداتی.)1388 ،
در وضعی��ت حاض��ر و با توجه به هژمونی تمامعیار نظام س��لطه با مبانی س��کوالر علّیه
مبانی اس�لام و مبانی نظام جمهوری اس�لامی ،نیازمند شناسایی بهتری از مبانی نظری
مردمساالری اسالمی هستیم .همانطور که اشاره رفت ،بهعلت نبود مباحثی حول نظریه
سیاسی در اسالم که خصیصه بیناالذهانی بین اندیشمندان مسلمان داشته باشد ،جهان
اس�لام ،با فقر نظریه در این زمینه روبروس��ت .این فقر نظریه ،بیشازپیش باعث ش��ده
که اندیش��مندان غربی و متفکران س��کوالر مسلمان ،اس�لام و مبانی آن را هدف هجمه
دیدگاههای خود قرار دهند .در این ش��رایط ،عالوهبراینکه نیازمند شناسایی بهتر مبانی
لیبرال دموکراس��ی و چالشهای درونی آن از یکسو و نیز شناسایی مبانی مردمساالری
اس�لامی هستیم ،الزم اس��ت مبانی متضاد این دو رویکرد را نیز شناسایی کنیم .در این
بخش به مقایس��ه دو دیدگاه مردمساالری اسالمی و لیبرال دموکراسی نسبت به مفهوم
 66انسان و رویکرد اسالم نسبت به مفهوم «آزادی» پرداخته میشود.
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مقایسه انسان در دو پارادایم اثباتی و اسالمی
اش��اره شد که مفهوم آزادی در لیبرال دموکراسی یک موضوع غامض با مفاهیم پارادایم
اثباتی اس��ت .این غامض بودن به این امر برمیگردد که پارادایم اثباتی به محیط اصالت
میدهد و خالقیت انس��ان را نادیده میانگارد و ب��ه همین جهت در تناقض با آرمانها و
مفاهیم لیبرال دموکراس��ی اس��ت .در این زمینه الزم اس��ت طرحی از جایگاه انسان در
انگاره اثباتی ارائه گردد تا واقعیت مفهوم بهتر نش��ان داده شود .عالوهبراین ،نیازمند ارائه
طرحی از جایگاه انس��ان در پارادایم اس�لامی میباش��د .ایمان ( )1387به ارائه مدلی از
رابطه انسان با محیط در پارادایم اثباتی پرداخته که مؤید مباحث فوق در تناقض درونی
مفاهیم لیبرال دموکراس��ی و پارادایم اثباتی اس��ت .در اثباتگرای��ی ،بهطورکلی وقایع و
رویدادهای اجتماعی بر اساس قوانین علّی که در آنها روابط علّی توضیح داده میشوند،
موردمطالعه قرار میگیرند .بر این اس��اس ،رفتار اجتماعی انس��انها تحت تأثیر نیروهای
اجتماعی خارج از اشخاص تعیین میشود .لذا ،در تحلیل رفتار اجتماعی انسانها ،اختیار
و اراده آزاد جایگاهی ندارد .چون آنچه بر این اساس ارائه میگردد ،هویتی غیرعلمی دارد.
این اظهارنظر بهآن معناس��ت که انس��انها تحت جبریت متکی بر قوانین علّی که دارای
خصیصه احتمالی میباشند ،رفتار مینمایند.
بر اساس این قوانین ،رفتار اکثر مردم (که غالباً در شرایط متعددی بروز میکند) توضیح
داده میش��ود و امکان پیشبینی رفتار برای محقق نی��ز فراهم میگردد .در اثباتگرایی
بر اس��اس رابطه علّی احتمالی نهفت��ه در محیط ،رفتارهای اجتماعی انس��ان در فرایند
جامعهپذیری و در قالب نهادهای اجتماعی تکوین مییابد؛ بنابراین ،انس��ان اساساً تحت
محیط خارج از خود قرار دارد و به ایفای نقش میپردازد .سیطره قانون عام محیط که از
رابطه علت و معلول تبعیت میکند و کام ً
ال عینی ،تجربی و قابلمشاهده است ،بر انسان
و زندگی اجتماعی او س��ایه افکنده اس��ت .محرکهای محیطی تحت عنوان متغیرهای
زمینهای بر انس��ان تأثیر میگذارند و تمامی نگرشه��ا و گرایشها او را تعیین میکنند.
پس هرگونه ساختوساز انسانی (فرهنگ) تحت شرایط محیطی تعیین و تکوین مییابد
(ایمان .)33 :1387 ،نمودار ذیل رابطه انس��ان با محیط را در پارادایم اثباتگرایی نش��ان
میدهد.
1

		1- Problematic
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شکل -2-ارتباط انسان با محیط در پارادایم اثباتی (ایمان)33 :1387،

بر اساس نمودار فوق تعامل بین انسانها که منجر به شکلگیری جامعه و زندگی اجتماعی
میشود تحت قوانین عام (محیط  )Aکه در پارادایم متکی بر روابط علت و معلول تعریف
ش��ده است ،مدیریت میشود .بر اساس این قوانین ،انس��انها اقدام به طراحی محیط یا
جوامع خاص (محیط  )Bمینمایند .متغیرهای زمینهای در قالب محیط خاص از طریق
مدلسازیهای علمی قابلتشخیص میباشند .بر این اساس ،انسانها تحت جبریت قانون
عام محیط  Aکه در نمودار با فلش یکطرفه نمایش داده شده به ساختوساز محیط B
که در تعامل متقابل با آن (فلش دوطرفه) قرار میگیرند ،میپردازند .ساختوساز محیط
 Bبر اساس رابطه علّی اجتماعی نهفته در قانون عام انجام میشود.
این رابطه میتواند جبریت مطلق قوانین عام را به نفع نقشآفرینی انس��ان تعدیل نماید.
قان��ون عام در پارادایم اثباتی به محدودس��ازی ،مرزبن��دی و تفکیک در دنیای اجتماعی
ِ
جبریت س��اختاری در جامعه
میپ��ردازد .ای��ن قانون در قالب رابطه علت و معلول نوعی
تشکیل میدهد که انس��ان تحت این جبریت اقدام به رفتارهای اجتماعی مینماید .این
ِ
جبریت ساختاری همان ساختار نهادی است که فرایند جامعهپذیری انسانها تحت تأثیر
آن اس��ت؛ بنابراین ،برای توضیح رفتارهای اجتماعی انس��ان ،به خارج از انسان یا همان
 68محی��ط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاس��ی و فرهنگی او رجوع میش��ود .این محیط هیچگاه
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بهصورت اختیاری توسط انسان ساخته نمیشود ،بلکه تحت قوانین عام و مستقل از اراده
انس��ان است .ازآنجاییکه انسان با دو پتانس��یل عقالنیت و خالقیت در زندگی اجتماعی
ظاهر میش��ود ،در این پارادایم خالقیت تحت عقالنیت امکان فعالیت مییابد .به همین
لحاظ ،اختیار و اراده انسان تحت خالقیت رقم میخورد .همچنین ،این اختیار از استقالل
الزم برخوردار نیست و جبریت قوانین عام یا محیط به مدیریت خالقیت انسان میپردازد.
تمامی ساختوسازهای انسان زمانی معتبر است که منطبق بر قانون عام ارائه شود .کشف
قانون عام که متکی بر عقالنیت است ،توسط عاقالن ،عالمان و اندیشمندان انجام میشود
و ب��ه همین لحاظ در پارادای��م اثباتی اصالت برگزیدگان بهجای م��ردم ،در اداره زندگی
اجتماعی حاکم اس��ت (همان .)۳۵-۳۴ :این مدل مباحث قبلی در نقش محدودس��ازی
انس��ان در پارادایم اثباتی را تأیید میکند .این مدل همچنین مؤید تناقض درونی نظریه
لیبرال دموکراس��ی و داعیههای آزادیخواهانه و انسانمدارانه آن ،با چارچوب پارادایمی
حاکم بر این پارادایم یعنی اثباتگرایی است.
بر اس��اس مجموعه مباحث پارادایمهای غالب در علوم انس��انی پیرامون ماهیت انسان و
اص��ول کلی در ایدئولوژیهای الهی (مانند اصالت خداوند ،اصالت معنویت ،اصالت اختیار
 ،)...میتوان به رابطه هدفمند بین انس��ان و محیط (که از قبل توسط خداوند خلق شده
و تحت اراده او که تغییرناپذیر است ،اداره میشود) پی برد .انسان تحت اراده خداوند که
اساس��اً غیرمادی است ،قرار دارد .درک صحیح از آن اراده میتواند به ساختوساز انسانی
(فرهنگسازی) متکی بر رویکرد الهی منجر شود .البته ،درک و آگاهی غیر معتبر از قوانین
عام (اراده خداوند) نیز اراده و ساختوساز را از انسان سلب نمیکند ،بلکه ساختوساز او با
خصیصه الهی توأم نخواهد بود و در جهت اعتالی او قرار نمیگیرد .نمودار ذیل میتواند
تا حدودی به رابطه انسان و محیط در رویکرد الهی بپردازد.
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شکل -3-ارتباط انسان و محیط در رویکرد الهی (ایمان)40 :1387 ،

نم��ودار فوق گویای این امر اس��ت که انس��ان بر اس��اس اختیار ،توانمن��دی الزم جهت
ساختوس��ازهای اجتماعی را دارد .آنچه اصالت ساختوساز انسان (محیط  )Bرا تعیین
میکند ،میزان انطباق آن بااراده حاکم بر هس��تی که همان اراده خداوند اس��ت (محیط
 )Aمیباش��د .لذا ،انس��ان بر اس��اس تعیین تکلیف اراده عام بر هستی (اراده خداوند) که
خود نوعی محدودیت را ابالغ میکند ،به تعیین چارچوب و ساختار دنیای اجتماعی خود
(محیط  )Bمیپردازد .انسان در دستورالعملهای الهی از دو توانمندی عقالنیت و خالقیت
برخوردار اس��ت؛ با عقالنیت به کشف س��نتهای الهی برای بسترسازی زندگی اجتماعی
میپردازد تا به ثبات و آرامش برس��د و از خالقیت برای تحول و تعالی اس��تفاده میکند.
اینکه تا چه حد خالقیت منطبق بر عقالنیت عمل میکند ،مالک اعتالی انسان در مسیر
خداوند است .جداسازی این دو (عقالنیت و خالقیت) یا تمرکز بیشازحد بر یکی از آنها
به انحطاط انس��ان و جدا شدن او از مسیر بهس��وی خداوند است .کشف سنتهای الهی
(قوانین عام) نیازمند تفکر و تعمیق در خلقت و استفاده روشمند از کالم خداوند و سنت
است .این کشف ،در سلسلهمراتب فلسفی بر اساس علم انجام میشود که چون متکی بر
پارادایم و فلسفه الهی است ،از روشهای متمایز از علم اثباتی ،تفسیری و انتقادی استفاده
خواهد کرد .این عرصه ،متعلق به عقالنیت اس��ت ک��ه نظام اجتماعی الهی را از غیرالهی
 70تفکیک و متمایز میسازد .عقالنیت در پی کشف قوانین و دستورالعملهای الهی است تا
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ثبات و تداوم نظام اجتماعی را در مسیر الهی ضمانت نماید.
خالقیت انسان بهعنوان پتانسیل انسانی که از بدو خلقت توسط خداوند در انسان به ودیعه
گذاشته شده است ،همان قدرت ساختوساز انسان است .خالقیت بهعنوان قدرت دفاعی
انس��ان در مقابل محدودیتهای محیط به تعالی و ترقی انسان کمک میکند .تجربیات،
تحصیالت ،افزایش س��ن و  ...میتوانند عقالنیت انس��ان را تقویت نمایند ،ولی خالقیت
همان توانایی ساختوساز جدید و تحولخواهی انسان است؛ بهعبارتدیگر ،ثمره تعامالت
انس��انی با خود و طبیعت اس��ت .اگرچه عقالنیت نوعی ثبات ،تداوم و قابلیت پیشبینی
را تقوی��ت مینمای��د ،ولی خالقیت ،ترق��ی ،تعالی و در کل تغیی��رات را دامن میزند .به
همین لحاظ ،عقالنیت در خدمت بسترسازی و خالقیت در خدمت فرهنگسازی زندگی
اجتماعی انسانهاست (همان 40 :و .)41
بنابراین ،برخالف انگاره اثباتی – مبنای پارادایمی لیبرال دموکراسی -که خالقیت انسان
را منک��وب کرده و آزادی را برای عاملیت انس��ان به رس��میت نمیشناس��د ،در پارادایم
اسالمی ،هم خالقیت و هم عقالنیت انسانی به رسمیت شمرده میشود .پذیرفتن خالقیت
انسانی در پارادایم اسالمی ،بهمعنای اجازه فعالیت و حق آزادی قائل شدن برای عاملیت
انسانی است .این آزادی بهمعنای مجوزی است که عاملیت انسانی دریافت میدارد که در
چارچوب مفاهیم و اراده الهی ،به فعالیتهای فردی و اجتماعی بپردازد .با این پیشفرض،
مقدمهای بر مفهوم آزادی در اسالم ارائه خواهد شد.
آزادی در اسالم
آزادی مفهومی جدید در گستره تفکر مدرن است که تعاریف و مفاهیم خاص و چندوجهی
بر آن مترتب اس��ت .این مفهوم ،هرچند پیچیده و چندوجهی است ،اما با توجه به بستر
جهان��ی فعلی که در آن پارادایم رایج اثباتی تعیینکنن��ده حدودوثغور تعریف مفاهیم و
تحقق آن در واقعیت اجتماعی است ،عموماً تعریف رایج مبتنی بر فردگرایی روششناختی
از آن استنباط میشود .نکته مهم این است که این مفهوم خاص و واحد ،تعریفی جهانی
پیدا کرده و طرفداران لیبرالیسم و جامعه باز (پوپر ،هایک و برلین) از طرفداران جدی آن
در حوزه نظریه هستند.
در رابط��ه با مفهوم آزادی در غرب و مبتنی بر پارادایم اثباتی ،در بخش دوم بحث ش��د71 .
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همچنین در س��طور فوق به جایگاه انس��ان در دو پارادایم اشاره شد .در اینجا به موضوع
آزادی در اسالم پرداخته میشود .زمانی که بحث مهمی چون آزادی پیش میآید ،طبق
چارچوب پارادایمی این س��ؤال اساسی مطرح میشود که آزادی در کدام «پارادایم»؟ در
نظر گرفتن چارچوب پارادایمی ،پذیرش این امر را که آزادی در هر پارادایم مفهوم خاص
خود را دارد و البته میتواند در تضاد با س��ایر پارادایمها باش��د ،ساده میکند .لیونی 1در
ارزیابی خود از مفهوم آزادی در شرق و غرب به نکته ظریفی اشاره کرده و مینویسد« :به
هر جهت ،اگر ما بپذیریم که چشمانداز «شرق» در کنار یا در مقابل چشمانداز «غرب» از
آزادی وجود دارد ،ما ناگزیر هستیم که بهعنوان نکته نهایی در تفکر خود نسبت به آزادی
نه خود آزادی مرتبط با دو مفهوم «ش��رق» و «غرب» که متعلق به دوجهان است ،توجه
به این امر داشته باشیم که شرایط الزم در مسیرهای متفاوت افرادی که آزاد هستند در
هرکدام از این دو جهان» (لیونی .)2-1 :2009،بهعبارتدیگر ،آزادی ،در ش��رق مفهومی
متمایز از غرب است .این تمایز ارجاع به چارچوبهای فکری متفاوت دارد .بهمنظور درک
درست و دقیق از آزادی ،الزم است معنای آن را در مکاتب فکری شرقی و غربی مقایسه
کنیم .طبیعی اس��ت که درک این معنا و مفهوم بسیاری از مسائل را روشن خواهد کرد.
طبیعی اس��ت که آزادی در نظر یک مرید داالیی الما ،با آزادی در نظر یک بودیس��ت ،با
آزادی در نظر یک مس��لمان ،مفاهیم متفاوتی را ابالغ میکند .در این زمینه الزم اس��ت
اش��اره ش��ود که بهطورکلی در ادیان و مکاتب فکری ش��رقی ،آزادی مفهومی تفسیری و
مبتن��ی ب��ر درک و تعریف هر فرد از دین و تجارب دینی خ��ود دارد .این درک و تعریف
فردی ،عموماً در راستای تعهد به هنجارها و قواعد اجتماعی قابلتعریف است .لذا میتوان
فردگرایی روشش��ناختی
گف��ت که درحالیکه آزادی در غرب و لیبرال دموکراس��ی ،بر
ِ
استوار است؛ آزادی در شرق مبتنی بر نگاهی جمعگرایانه و بهطور خاص نگاهی فراانسانی
نسبت به موضوعات است .بااینوجود ،بایستی در نظر داشت که برداشت انسان شرقی از
آزادی نیز طیف وسیعی را شامل میشود .بین نگاه اسالم به اسالم با ادیانی چون بودیسم
و هندوییسم و نیز آیینهایی چون آیین ذن و کنفوسیوسی ،تفاوتهای معناداری وجود
دارد.
رویکرد جمعگرایانه و الهی اسالم نسبت به آزادی ،باعث شده که آزادی در اسالم متفاوت
		1- Leoni
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از فردگرایی روششناختی در غرب تعریف شود .در اسالم با دو وضعیت در رابطه با مفهوم
آزادی روبرو هستیم .وضعیت نخست ،وضعیت عاملیت انسانی قبل از تشرف به دین اسالم
است .در این حالت ،هر فردی مختار است که دین خود را گزینش کند و در این گزینش
نی��ز هیچ فش��ار و تهدیدی وجود ندارد .دو آیه صری��ح در قرآنکریم در این زمینه وجود
السب َ
ورا :ما راه را به او نشان دادیم خواه شاکر باشد و
دارد« :إِن َّا َه َدی َنا ُه َّ
اکرا َوإ ِ َّما ک ُف ً
ِیل إ ِ َّما شَ ً
پذیرا گردد یا ناسپاس» (انسان)3:؛ و «ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی :در دین
هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه بهخوبی آشکار شده است» (بقره .)256 :در این حالت،
هر فردی مختار به انتخاب است .این انتخاب و اختیار ،همان مفهومی است که موردنظر
فردگرایی روششناختی در لیبرالیسم است .در این حالت ،هر مشرک و کافری ،مختار به
انتخاب اسالم از غیراسالم است.
وضعیت دوم در ارتباط با مفهوم آزادی –موضوع بحث این نوشتار -مرتبط با نسبت یک
انسان مسلمان و جهان فردی و اجتماعی اوست .در این حالت ،آزادی در معنای فردگرایی
روشش��ناختی ،نهتنها به رس��میت شناخته نمیشود ،بلکه اساس��اً اسالم در تضاد با این
مفهوم است .انسان مسلمان ،زمانی که به مفاهیم و پندارهای انگاره اسالمی اقتدا میکند،
طبیعی است که بایستی اصول و دستورالعملهای آن را به رسمیت بشناسد .بر این اساس
است بیشتر دستوراتی که در قرآنکریم نسبت به مسلمانان و بهطور خاص مؤمنین داده
ش��ده است .در این حالت ،طبق چارچوب پارادایمی اشارهشده انسان هم عنصر خالقیت
دارد و هم عنصر عقالنیت .بااینوجود ،فعال ش��دن این دو عنصر ،بایس��تی در چارچوب
مفاهیم و جهانبینی اسالمی باشد .علت آن نیز این است که فرد مسلمان در این حالت
خود را به اسالم الصاق کرده و بایستی مفاهیم و چارچوبهای آن را به رسمیت بشناسد و
در چارچوب آن فعالیت کند .در این راستا ،تمامی بایدها و نبایدهایی که قرآنکریم به آن
دستور داده و در سنت آمده و همه آنها تحت عنوان شریعت اسالمی طرح شده است ،بر
انسان مسلمان مترتب است و وی بایستی آنها را به رسمیت شناخته و از آن تبعیت کند.
جعفری با مقایس��ه میان چارچوب اس�لام و غرب نسبت به مفهوم آزادی مینویسد« :در
اندیش��ه غربی آزادی بیحدوحصر را برای رش��د فردی آدمیان به رس��میت میشناسد و
این در حالی اس��ت که در اندیش��ه دینی ،نظام ارزشی اس�لام ،آزادی فردی و عمومی را
محدود و منحصر در مرزهای ش��ریعت تعریف میکند» (جعفری .)۳۳۲-۳۳۳ :۱۹۹۲،در 73
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کم
سوره مبارکه کافرون خداوند به پیامبر اسالم (ص) میفرماید که به کافران بگوید« :ل َ ْ
ِین :دین ش��ما برای خودتان و دین من برای خ��ودم» (کافرون .)۶:باوجود
ک��م َول ِی د ِ
دِی ُن ْ
تفاسیر مختلفی که از این آیه میشود داشت ،اما یک وجه آن میتواند مرتبط با چارچوب
موردنظر در بحث ما باشد .بر این اساس ،اگر بپذیریم که دین آنها برای خودشان و دین
ما (مس��لمانان) هم برای خودمان؛ پس علم خاص آنها نیز برای خودش��ان و علم ما نیز
برای خودمان؛ و آزادی آنها برای خودشان و آزادی ما هم برای خودمان است.
مفهوم آزادی نیز در قالب چنین رویکردی قابل توجیه و تفسیر است .بر این اساس ،قرار
نیست تعریفی که از آزادی میشود برای یک مشرک یا کافر و یا پیروان سایر ادیان ،قابل
توجیه و تبیین باشد .عالوه بر این ،چنین تعریفی بنا نیست که بتواند توجیه الزم را برای
متفکران س��ایر پارادایمها به همراه داشته باشد .لذا ،معنای دوم آزادی در اسالم ،متوجه
یک فرد مس��لمان و مؤمن است .فردی که به دین اسالم وارد شود و چارچوب پارادایمی
آن را به رس��میت بشناسد ،بایستی مفاهیم و قراردادهای حاکم بر آن را که در چارچوب
شریعت اسالمی تعریف میشود ،به رسمیت بشناسد .این موضوع همان چیزی است که
اصطالحاً تحت عنوان «تعبد» از آن یاد میش��ود .ما به فرامین الهی و ش��ریعت اسالمی
پایبند هس��تیم ،چون اراده و دس��تور خداوند حکیم اس��ت؛ اما این وجه تعبدی مربوط
به قواعد ش��ریعت است .انسان مس��لمان بهلحاظ تکلیف و مسئولیت اجتماعی که دارد،
میبایست در امور فردی و اجتماعی خود اظهارنظر کند و در جهت اصالح و تعالی آنها
کوشش نماید .این وجه تکلیفی در اسالم ،مرتبط با تعریف دوم از آزادی در اسالم است که
بهموجب آن هر فرد مسلمان ،نهتنها حق دارد ،بلکه «مکلف» است نسبت به مسائل فردی
و اجتماعی نقد و خود اظهارنظر نماید و در جهت اصالح و تعالی آن بر اس��اس ش��ریعت
اسالمی اقدام نماید .طبیعی است که چنین تعریف در تضاد با آزادی بر اساس مدلهای
جامعه باز و فردگرایی روششناختی است؛ و همانطور که اشاره شد قرار نیست تعریف ما
با تعاریف سایر پارادایمها یکسان باشد و یا آن را به رسمیت بشناسد.
بنابراین ،آزادی در اسالم با پذیرش دو فرض هستیشناختی ،یعنی عقالنیت و خالقیت،
قابلدرک اس��ت .پذیرش عقالنیت هستیشناختی ،یعنی اینکه انسان مسلمان بایستی
در چارچوب قانون عام یعنی س��نت الهی فعالیت کند .ازآنجاییکه شکل تحققیافته این
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شریعت اسالمی است .لذا ،انسان مسلمان ملزم به رعایت چارچوبشریعت اسالمی است.
در رابط��ه با وجه سیاس��ی چنین چارچوبی ،مفاهیمی چون اعتب��اری بودن قدرت ،عدم
سوءاس��تفاده از قدرت سیاسی ،توجه به ابزار ش��ورا و مشورت ،مسئولیتپذیری از اصول
این حدود الهی هستند .نامه  ۵۳امام علی (ع) به مالک اشتر بهخوبی گویای حدود و ثغور
فعالیت حاکم اسالمی در چارچوب قواعد شریعت است .پیشفرض هستیشناختی دیگر،
خالقیت هستیشناختی است .این مفهوم به ساختوسازهای با معنای انسان مسلمان در
درون قوانین عام ارجاع دارد که در راس��تای اس��تعالی فردی و اجتماعی انجام میگیرد.
این خصیصه خالقانه در جهت تعالی انجام میگیرد و به انس��ان مس��لمان این اختیار و
شایستگی را میدهد که در جهت تعالی فردی و اجتماعی قدم بردارد.
آنچ��ه بین موضوع خالقیت و عقالنیت در مفه��وم آزادی اهمیت دارد ،فعال بودن رابطه
بازاندیش��انه بین این دو مفهوم اس��ت .بازاندیش��ی در اینجا بهاین معناست که خالقیت
فردی که دربرگیرنده مفهوم آزادی و اختیار اس��ت ،در رابطهای بازاندیشانه با قوانین عام
هس��تی (س��نتاهلل) قرار میگیرد .این رابطه بازاندیشانه ،احتمال انحراف انسان مسلمان
از حدود قوانین عام را به حداقل میرس��اند .لذا ،آزادی انس��ان در خدمت تعالی وی قرار
میگیرد؛ تعالی خاصی که در چارچوب مفاهیم و قواعد سنتاهلل است.
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نتیجهگیری
بهطورکل��ی بایس��تی گفت که توضیح نظری و عملی دموکراس��ی غربی ،مردمس��االری
اسالمی ،یا هر پدیده سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دیگری نیازمند قرارگرفتن آن در یک
معرفت علمی روشن با پایه پارادایمی مشخص است .پارادایم عبارت است از چارچوبها و
چشماندازهای کلی که دربرگیرنده مفاهیم اساسی چون ماهیت واقعیت اجتماعی ،ماهیت
انسان و چگونگی ورود به واقعیت و کسب معرفت از آن که ازیکطرف به انتزاعیات فلسفی
و از طرف دیگر با مبانی نظری (علمی) مرتبط میباشد« .پارادایم ،واژهای است که هدف از
کاربرد آن ،تأکید بر اشتراک دیدگاهی است که کار گروهی از نظریهپردازان را بهگونهای
به هم مرتبط میسازد که بهطرز ثمربخشی بتوان به آنها به دید کسانی نگریست که از
دریچه مسئله مشترک به نظریه اجتماعی وارد میشوند» (بوریل و مورگان.)۴۰ :۱۳۸۳ ،
در سلسلهمراتب معرفتی موجود ،موقعیتی که هدایتگر دانش علمی است ،پارادایم است.
موقعیت پارادایم ،حدفاصل فلس��فه و علم است (ایمان .)۱۳۸۸ ،بر این اساس ،پارادایمها
تالش دارند تا انتزاعیات معرفتی موجود در س��طوح فلس��فی را به س��طح علم و واقعیت
اجتماعی نزدیکتر کنند .بر این اس��اس ،پارادایمها از مبانی و مشربهای فلسفی تغذیه
میکنند و خود نیز نظریات علمی را پشتیبانی معرفتی میکنند .بنابراین ،تغییر پارادایم
به تغییر کیش و آیین منجر میشود.
بر این اس��اس ،هر پارادایم ،تکیهبر مبانی فلس��فی و جهانبینی خ��اص دارد .این مبانی
بنیادین ،عموماً غیرقابلتغییر هس��تند و تعاریف هستیشناختی از واقعیت و نیز مفاهیم
ارزششناختی ،انسانشناختی و معرفتشناختی خاص خود را دارد .از سوی دیگر ،پارادایم
رو بهس��وی نظریه دارد .نظریه علمی ،انتزاع واقعیت بر اس��اس هر بنیاد پارادایمی است.
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در مبانی مارکسیس��م دارد .به همین نس��بت نیز نظریه اسالمی بایستی ریشه در مبانی
پارادایم اسالم داشته باشد .نظریه اگرچه تکیهبر پارادایم دارد ،اما رو به سمت واقعیت دارد
و نس��بت به پارادایم ،نزدیکی بیش��تری به واقعیت دارد .بعد از نظریه با مدلهای ورود به
واقعیت روبرو هستیم .بهطورکلی هر چه از سطوح جهانبینی و فلسفی ،به واقعیت عینی
نزدیک میشویم ،انعطاف و سیالیت مرتبه معرفت بیشتر میشود .مث ً
ال مبانی جهانبینی
یا فلس��فی هر نظام فکری ،هیچ وجه مش��ترکی با نظام فکری دیگر ندارد ،درحالیکه در
مدلهای ورود به واقعیت ممکن است وجوه مشترکی بین آنها بتوان مالحظه نمود.
بس��ط رویکرد پارادایمی در حوزه علم ،باعث ش��کلگیری فضایی میشود که میتوان در
آن به تبیین و بسط مبانی پارادایمی اسالم در حوزههای مختلف پرداخت .بهعبارتدیگر،
چارچ��وب پارادایمی ،موضوع چندصدایی در علم را رس��میت میبخش��د و فضای علم و
دانش را از حالت تکصدایی (پارادایم اثباتی در وضعیت فعلّی) خارج خواهد کرد .بر این
اساس میتوان پذیرفت که پارادایم اسالم نیز میتواند موجودیت پیدا کند .پارادایمی که
مبانی جهانبینی و هستیشناسی خاص خود را دارد .بااینوجود ،نکته اساسی این است
که مقوله پارادایم ،مفهوم نس��بیت را نیز بههمراه دارد که بایس��تی به آن توجه داشت و
نسبت اسالم و علم اسالمی را با این مسئله روشن کرد .بهطورکلی موضوع پارادایم اسالم،
موضوعی برونسیستمی در حوزه دانش و معرفت است ،نه درونسیستمی؛ یعنی پارادایم
اسالم ،چشماندازهای پارادایمی متنوع و متکثر را به رسمیت نمیشناسد .پارادایم اسالم،
پارادایمی وحدانی اس��ت که بایس��تی عناصر و مختصات آن شناس��ایی گردد؛ بنابراین،
پارادایم اسالم هویتی واحد و منحصربهفرد است که در مقابل پارادایمهای مختلف سکوالر
چون مارکسیسم ،فمینیسم ،اثباتگرایی و  ...قرار دارد .خطرناکترین موضع در پذیرش
چارچوب پارادایمی در علم اسالمی این است که موضوع تکثر پارادایمی به درون مفاهیم
اسالمی بس��ط پیدا کند .در این حالت ،وحدانیت هستیشناختی که ماهیت جهانبینی
اس�لامی اس��ت ،تحلیل میرود و زمینه برای شکلگیری مباحثی متکثر و نسبیانگارانه،
به نام پارادایم اس�لامی به وجود خواهد آمد؛ بنابراین ،لزوم نگاه برونسیس��تمی در بحث
پارادایم در علم اسالمی یک ضرورت است.
لیبرال دموکراسی ،دربرگیرنده عناصری است که این عناصر از طریق معرفت علم اثباتی
به طراحی یک نظام اجتماعی مشخص میپردازند ،بهطوریکه به تولید و بازتولید لیبرال 77
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دموکراس��ی کمک کند که البته نس��خه اجرایی آن میتواند با توجه ش��رایط اجتماعی-
اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف از طریق مدلسازی متفاوت انجام گیرد .البته هر مدلی
که پیاده میشود نباید از اصول نظری (تئوریک) و پیشفرضهای پارادایمی اثباتی عدول
نماید .بر این اس��اس ،تمامی مفاهیم نظری لیبرال دموکراسی مانند اصل آزادی ،برابری،
عدالت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و  ...در سایه دیدگاه نظری (تئوریک) اثباتی تعریف
نظری و عملی میگردند .بدون قرار گرفتن این مفاهیم در دیدگاه نظری اثباتی میتوان
در حد برداشت شخصی و گروهی مالحظه نمود که ضمانت اجرایی در یک نظام اجتماعی
بهدنبال ندارد .تعاریف نظری مفاهیم لیبرال دموکراس��ی که بر اس��اس اصول پارادایمی
اثبات��ی (اصالت جبر ،اصالت محیط ،اصالت عینی��ت ،اصالت رابطه علّی احتمالی ،اصالت
خالی از ارزش وغیره) ارائه میشوند ،میتواند به طراحی اجرایی و عملی مدل اثباتگرایی
بیانجامد؛ بنابراین ،لیبرال دموکراس��ی که در قالب پارادایم اثباتی فعال اس��ت ،دچار یک
تناقض درونی است که البته تجربه عملی چنین تناقضی با گذر زمان مشخص خواهد شد.
دموکراسی غربی بهعنوان یک سازه اجتماعی که در بستر اجتماعی معینی متولد میشود
در دیدگاهه��ای نظری متأثر از پارادایم اثباتگرایی قابل توضیح میباش��د .دیدگاههایی
مانند کارکردگرایی ،کارکردگرایی س��اختی ،مبادله و رفتارگرایی بهصورت روشن و دقیق
میتوانند به تحلیل نظری (تئوریک) و عملی (مدلس��ازی) این پدیده بپردازند .تا زمانی
که یک نظام اجتماعی با اعتقاد کامل به فلس��فه و پارادایم اثباتی ،نس��بت به بهکارگیری
دیدگاههای نظری اثباتی اقدام به مدلس��ازی اجرای��ی جهت انجام فعالیت خود ننماید،
نمیتواند ش��اهد ش��کلگیری و گسترش دموکراس��ی غربی و آنهم اساساً از نوع لیبرال
دموکراسی باشد .در این راستا ،اعتقاد نظری به عناصر پارادایم اثباتی که بهصورت مشروح
در این نوش��تار ذکر ش��د ،الزم و ضروری اس��ت .این چالش اساسی لیبرال دموکراسی با
مبانی پارادایمی خود است .چالشی که از آن میتوان تحت عنوان چالش هستیشناختی
این نظریه یاد کرد .طبق این نگاه ،طراحی مردمس��االری اس�لامی نیز بهعنوان یک سازه
اجتماعی در یک نظام اجتماعی اس�لامی نمیتواند بدون معرفی دقیق و روش��ن فلسفه
اسالمی و بهدنبال آن پارادایم اسالمی و متکی بر آن ،جهت مدلسازی اجرایی بهصورت
نظری و عملی درصحنه اجتماعی دنیا مطرح شود .اگرچه عالقهمندی مسلمانان و جوامع
 78اسالمی به داشتن معرفتهای علمی با اتکا بر فلسفه اسالمی است ،ولی متأسفانه بهعلت
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عدم طراحی س��ازمانیافته پارادایم اس�لامی ،صرفاً ش��اهد عناصری از پارادایم متکی بر
فلسفه اسالمی هس��تیم که چون در یک ارتباط سازمانیافته مورد اتفاقنظر اجتماعاتی
از اندیش��مندان اس�لامی قرار نگرفتهاند ،توانمندی طراحی نظری و عملی و بهدنبال آن
مدلس��ازی را ندارند .اگرچه بر اس��اس مجموعه مباحث در فلس��فه اجتماعی و سیاسی
اندیش��مندان مس��لمان میتوان به عناصر پارادایمی (مانند اصالت جبر -اختیار ،اصالت
عینیت و ذهنیت ،اصالت قانون عام متافیزیکی و )...پی برد ولی تا زمانی که دریک ارتباط
پارادایم مشخص ارائه
سازمانیافته توسط اجتماعاتی از اندیشمندان مسلمان در قالب یک
ِ
نشوند ،ضمانت اجرایی بر طراحی نظام اجتماعی ندارند .فقدان پارادایم مشخص اسالمی
بهعنوان مبنای نظریهس��ازی باعث شده اس��ت که افراد و گروههایی از متفکرین اسالمی
برحسب حساسیت در برقراری نظام اجتماعی به طرح شیوههایی از اداره نظام اجتماعی
بپردازند که بهناچار از الگوهای رایج مانند دموکراسی غربی اقتباس مینمایند.
در مفاهیم پارادایمی مردمساالری اسالمی ،اعتباری بودن قدرت یک موضوع مبنایی است.
ازآنجاییکه قدرت در هر ش��کل و نوع آن ،متعلق به ذات باریتعالی اس��ت ،مردمساالری
اس�لامی مبنایی را پیریزی میکند که فرصت برای ایجاد دیکتاتوری یا الیگارشی فراهم
نشود .چراکه هیچ فرد یا گروهی حق اعمال قدرت خارج از چارچوبهای شریعت بر سایر
اف��راد ن��دارد .در این نظام فکری ،افرادی با ویژگیهای خاص حق حاکمیت و قدرت پیدا
میکنند که در صورت تحقق آن میتوان گفت احتمال خطا و انحراف در قدرت سیاسی
در مردمس��االری اسالمی نس��بت به س��ایر دیدگاهها کمتر و به حداقل ممکن میرسد.
طبعاً میزان خطای به وجود آمده ناش��ی از معصوم نبودن انس��ان اس��ت .از سوی دیگر،
مردمساالری اسالمی مبنای رابطهمدار را پیریزی کرده است که در آن تعامل بازاندیشانه
استعالیی ،اساس تفکر و عمل فرد در هر موقعیتی است .این تعامل بازاندیشانه به تعالی
انس��ان و جامعه در هرلحظهای میانجامد ،به شرطی که انسان بین خود و خداوند ،خود
و جامعه و خود و خویشتن ،بر اساس مبانی شریعت ،تعامل بازاندیشانهای داشته باشد.
همچنین بایس��تی گفت که مردمس��االری اس�لامی ،تمایزات جدی از پارادایمهای رایج
قدرت در اندیش��ه سکوالر دارد .حاکم بودن ارزشهای الهی و نه انسانی ،اصالت خالقیت
و عقالنی��ت انس��انی بهطور همزمان ،توجه به کیفیت مش��ارکت در نظام سیاس��ی و نه
کمی��ت آن ،اعتباری بودن قدرت ،نقش تس��هیلگرانه نخب��گان و درنهایت اصالت رابطه 79
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بازاندیش��انه اس��تعالیی میان عناصر از مبانی بنیادین پارادایم در مردمس��االری اسالمی
میباش��ند .آنچه اهمیت دارد این است که اندیشمندان مسلمان بایستی روی گزارههای
مختلف ارزششناختی ،انسانشناختی ،معرفتشناختی ،هستیشناختی و  ...تمرکز کنند
تا بتوانند جوانب مختلف پارادایم مردمساالری اسالمی را شفاف کنند.
در رابط��ه ب��ا موض��وع آزادی نیز که محل بح��ث و مجادله جدی در ح��وزه نظر و عمل
سیاس��ی در عصر حاضر است ،با رویکرد پارادایمی ،بهتر میتوان موضوع را برای پارادایم
اس�لام حلوفصل نمود .طبق چارچوب پارادایمی علم ،تحلیل و تبیین هر مفهوم و سازه
مفهومی در هر پارادایم ،در درون همان پارادایم قابلبحث است و نه پارادایم دیگر .بر این
اس��اس ،اینکه آزادی در اس�لام چه خصیصهای دارد ،موضوع درونپارادایمی است و نه
برونپارادایمی .بهعبارتدیگر ،بایستی سازه مفهومی آزادی در اسالم از منظر جهانبینی
اس�لامی مورد ارزیابی قرار بگیرد و نه جهانبینی س��کوالر .به همین نس��بت نیز بهطور
مثال فردگرایی روشش��ناختی که مبنای آزادی در لیبرال دموکراسی است ،بایستی در
چارچوب همان پارادایم مورد ارزیابی قرار گیرد و نه از چش��مانداز پارادایم اس�لام .البته،
چارچوبهای پارادایمی مختلف در سطوح ارزششناختی میتوانند یکدیگر را نقد کنند،
اما ارزیابی یک مفهوم بر اساس چارچوب هر پارادایم انجام میگیرد.
همانطور که اش��اره ش��د ،آزادی در معنای فردگرایی روششناختی که موردنظر لیبرال
دموکراسی است ،دچار تناقض درونی در سیستم پارادایمی اثباتگرایی است .ازآنجاییکه
اثباتگرای��ی ب��ر اصالت محیط بر فرد ،اصالت نخبه بهجای ع��وام و نیز جبریت محیطی
اس��توار است ،قادر نیس��ت به ادعاهای فردگرایی روششناختی لیبرال دموکراسی جامه
عمل بپوشاند .این تناقض بنیادینی است که پارادایم اثباتی قادر به حلوفصل آن نیست.
این در حالی اس��ت که در پارادایم سیاسی اسالم ،آزادی ،موضوعی است که از یکسو به
آزاد بودن انس��ان در انتخاب دین و ش��ریعت مربوط میشود (مرتبه اول و قبل از ورود به
ی اشاره
اس�لام) و از سوی دیگر به «عبد» بودن انسان مس��لمان در مقابل ذات باریتعال 
دارد (مرتبه دوم و بعد از پذیرش آیین مسلمانی) .اینکه از چشمانداز سکوالر ،حالت دو ْم
آزادی تلقی نمیشود ،همانقدر طبیعی است که از منظر اسالم ،بندگی انسان از شهوات
و خواستههای نفسانی ،نوعی بردگی و جهل تلقی میشود .این موضوع البته نیازمند بحث
 80مبسوطی است.
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