
 Journal iranian political sociology
Vol. 4, No. 1, Spring2021

http://doi.org/10.30510/PSI.2021.262800.1394

A Comparative Study of the Crisis of Alienation in the Thoughts of "Imam 
Khomeini, Ayatollah Seyyed Mohammad Baqir Sadr, Dr. Shariei"

Ali Navazeni1     Received: 19 Dec 2020
Hossein Harsij2     Reception: 9 May 2021
Mohammad Rahim Eivazi3

The aim of this study was to investigate the crisis of alienation in Islamic societies 
from the perspective of Imam Khomeini, Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr and Dr. 
Ali Shariati in the form of four stages of Thomas A. Spragens crisis theory: "The main 
problem of societies", "Causes", "Ideal society" and "Solutions" Qualitative compara-
tive method and library data collection method were investigated. The results showed 
that despite some slight differences, these thinkers have identified alienation as the 
main problem of Islamic societies, and have listed the three components of colonial-
ism, tyranny and authoritarianism as the main causes of this problem. They consid-
ered the monotheistic and divine society based on morality, freedom, equality and 
transcendence, which results in Islamic self-awareness, as their ideal society. Also, 
despite some differences in approach regarding the way out of alienation between 
Dr. Shariati and Imam Khomeini and Ayatollah Sadr, three general components of 
independence, freedom and democracy were prescribed as the way out of alienation.

Keywords: Imam Khomeini, Ayatollah Muhammad Baqir al-Sadr, Dr. Ali Shariati, 
Comparative method, Spragens model, Alienation, Islamic self-awareness.

1. Ph.D. Student in Political Science Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Uni-
versity of Esfahan, Esfahan, Iran.
2. Professor of Political Science Department, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Univer-
sity of Esfahan, Esfahan, Iran. )Responsible Author) harsij@ase.ui.ac.ir
3. Professor of Political Science Department and Studies of the Islamic Revolution, Faculty of Humanities, 
University of Shahed, Tehran, Iran.



ی 13(، بهار 1400
ل )پیاپ

ل چهارم، شماره او
ی ایران، سا

ی سیاس
فصلنامه جامعه شناس

2

ـ پژوهشی( جامعه شناسی سیاسی ايران، سال چهارم، شماره اول )پیاپی 13(، بهار 1400صص2-22 فصلنامه علمی )مقاله علمی 

http://doi.org/10.30510/PSI.2021.262800.1394

مطالعه مقايسه ای بحران ازخودبیگانگی در انديشه های
»امام خمینی، آيت اهلل سید محمدباقر صدر، دکتر شريعتي«

دریافت: 1400/9/29 علی نوازنی1      

پذیرش: 1400/2/19 حسین هرسیج2      
محمد رحیم عیوضی3

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی بحران ازخودبیگانگی در جوامع اسالمی از منظر امام 
خمینی، آیت اهلل سید محمد باقر صدر و دکتر علی شریعتی در قالب 4 مرحله  نظریه بحران 
توماس اسپریگنز »مشکل اصلی جوامع«، »علل وقوع«، »جامعه آرمانی« و »راه حل ها« به روش 
کیفی مقایسه ای و گردآوری اطالعات از متون اصلی سه متفکر فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. 
نتایج بررسی نشان داد که علی رغم برخی تفاوت های جزئی، اندیشمندان مذکور ازخودبیگانگی 
را مشکل اصلی جوامع اسالمی تشخیص داده اند و بر این اساس سه مؤلفه استعمار، استبداد 
و اقتدارگرایی را به مثابه علل اصلی بروز ازخودبیگانگی برشمرده اند. جامعه توحیدی و الهی 
مبتنی بر اخالق، آزادی، برابری و تعالی که منتج به خودآگاهی اسالمی است را جامعه آرمانی 
خود قلمداد نمودند. همچنین علی رغم وجود برخی تفاوت های رویکردی در ارتباط با راه حل 
خروج ازخودبیگانگی میان دکتر شریعتی با امام خمینی و آیت اهلل صدر، سه مؤلفه کلی استقالل، 

آزادی و دموکراسی به عنوان راه حل خروج ازخودبیگانگی تجویز شد.

واژگان کليدی: امام  خمینی، آیت اهلل صدر، دکتر شریعتی، روش مقایسه ای، مدل اسپریگنز، 
ازخودبیگانگی، خودآگاهی اسالمی.
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1 - مقدمه و بیان مسئله

اندیشه هاي نوگرایانه غربي، بروز نوعي  با  پیامدهای منفی آشنایي مسلمانان  از جمله 
ازخودبیگانگي در میان ایرانیان بوده است که تا پیش از شکل گیری انقالب اسالمي ایران در 
سال 1357 در حد وسیعی وجود داشته و بر سیاست های نظام سلطنتی پهلوی تأثیرگذار بوده 
است. در این راستا متفکران اسالمي تالش نموده اند در برخورد با تمدن جدید غرب، به جاي 
تسلیم و قبول بي چون و چراي آن، بدیلي براي آن متکي بر فرهنگ و رویکردهاي اسالمي 
ارائه نمایند. که در همین حوزه نیز تفاوت ها و شباهت هایي قابل ترسیم مي باشد که توجه به 

آنها حائز اهمیت مي باشد.

1-1- سواالت اصلی

1. از منظر اسالم گرایان شیعه معضل اصلی در مواجهه با تفکرات مدرنیته غربی چه بوده 
است؟

2. چه عواملی منجر به شکل گیری این بحران شده است؟

3. مدل های آرمانی این متفکران چه بوده است؟

4. چه راه کارهایی را برای حل این بحران ارائه نموده اند؟

بر این اساس تالش نمودیم با اتکا به نظریه بحران اسپریگنز و همچنین با بهره مندی از 
رویکردی مقایسه ای و از طریق جمع آوری داده ها مبتنی بر روش کتابخانه ای به مقایسه اندیشه 
متفکرین اسالمی در قالب مشاهده بحران، علل بحران، ترسیم جامعه آرمانی و راهکارهای 

مطرح شده بپردازیم.

1-2- پیشینه پژوهش

مرور منابعی چند پیرامون مبحث مقاله حاضر موجب روشن شدن بهتر مسئله پژوهش و 
آشنایی با طرح دیدگاه ها و همچنین نارسایی های مربوط به مسئله پژوهش می شود. به عالوه 

تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات پیشین روشن خواهد شد.
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افروغ و صالحی )1381( در مقاله »تبلور آرمان های پایه گذاران انقالب در قانون اساسی 
)امام خمینی، شریعتی، بازرگان و طالقانی(« عنوان می دارند که مفاهیمی همچون استعمار، 
استقالل، عدالت و مالکیت تا چه میزان از اندیشه متفکرین اسالمی متأثر بوده است و معتقد 
است که آرمان های متصور در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با آرمان امام خمینی 

هخوانی داشته و فاقد انطباق کامل با آرمان های متفکرین مورد پژوهش می باشد.

در  اسالمی  در حکومت  مردم  جایگاه  و  »نقش  مقاله  در   )1391( درودی  و  موسوی 
اندیشه سیاسی امام خمینی و شهید صدر )مقایسه مبانی نظری و مؤلفه های ذهنی و عینی 
مردم ساالری(« تالش می نمایند مؤلفه هایی همچون مشروعیت نظام سیاسی، حقوق اجتماعی 

مردم، تکثّر سیاسی، قانونمندی و رضایت عامه را مورد توجه و مقایسه قرار دهند.

پرچم و باقرپور )1393(، در مقاله »بررسی دیدگاه آیت اهلل سید محمدباقر صدر در زمینه 
سنّت های اجتماعی در قرآن« عنوان می دارند که قرآن حامل سنّت های تاریخی است که امکان 
درک چهره سنّت های اجتماعی را در طول تاریخ و راهنمای عمل انسان در مواجهه با فرآیند 

تحول اجتماعی را فراهم می نماید.

بوذری نژاد )1393( در مقاله »امام خمینی و تجّدد« می نویسد که از نظر امام خمینی اسالم 
و علما با ظواهر تجّدد مخالفتی ندارند و محتوای فرهنگ غرب زمینه ساز تقابل و ایستادگی 

می باشد و پذیرش آن را عامل غرب زدگی و انحطاط جامعه ایرانی می داند.

حاضری )1397( در مقاله »مواجهه عصری و انتقادی شریعتی با دموکراسی« عنوان می دارد 
که شریعتی در یک فرآیند غیریت سازانه در تقابل با دموکراسی صوری غرب، دموکراسی 
متعهد را بر مبنای مفاهیمی همچون بیعت و شورا ارائه نمود بگونه ای که جدای از سنّت 
سلفی گرایانه، متّکی بر اسالم مدرن شیعی، توان پاسخگویی به نیازهای نسل جوان را فراهم 

نماید.

پناهی )1399( در مقاله »جریان شناسی سیاسی از دیدگاه شهید سید محمد باقر صدر« 
معتقد است که ایشان جریان های سیاسی را به 4 دسته 1. تفکر انقالبی 2. تفکر الحادی 3. 
دگماتیسم 4. تفکر بعثی تقسیم  می نمایند و جریان انقالب اسالمی ایران را در دسته اول قرار 
داده و آن را زمینه ساز احیای اندیشه های دینی و اصالح اّمت اسالمی معرفی می نمایند و در 
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نتیجه قدرت الهی را منشأ همه امور و رها کننده انسان گرفتار از جریان های انحرافی می داند.

بحران  قبال  در  جامع  رویکردی  فقدان  از  حاکی  موضوع  پژوهشی  سوابق  بررسی 
ازخودبیگانگی در جوامع اسالمی از منظر متفکرین اسالمی دارد که بهره مندی از مدل بحران 
اسپریگنز و برخورداری از روش کیفی مقایسه ای )سنجش تشابهات و تمایزات اندیشه ای( و 
همچنین رجوع به منابع دست اول جهت ارزیابی و قالب بندی نظرات امام خمینی، آیت اهلل 
صدر و دکتر شریعتی در زمینه شناسایی و علت یابی بحران و ترسیم جامعه آرمانی و ارائه راه 
حل برون رفت ازخودبیگانگی از جمله نقاط تمایز این اثر با پژوهش های پیشین به شمار 

می آید.

1-3- تعريف مفاهیم

بحران هویت: بحران را می توان موقعیت یا ظرف خاصی دانست که بر اثر آن گروه قومی 
مورد نظر )زنان، مردان( به سبب شرایط خاص تاریخی و یا شرایط نوظهور، از شناخت دقیق 
حقیقت وجودی و حقوق خویش و نیز شناساندن آنها به دیگران باز  مانده اند، به شکلی که نه 
تنهـا این گروه در این رهگذر، بین وهم و واقعیت معلق است، بلکه دیگران نیز از شناختن 

درست آن، عاجز می باشند. )الطائی، 1378: 57(

خودآگاهی: خودآگاهی مقوله ای ذهنی یا تصور شده است که ممکن است با واقعیت 
عینی فاصله داشته باشد و یا نسبتی با آن نداشته باشد. خودآگاهی به مجموعه ارزش ها، نمادها 
و جهان بینی هایی اشاره دارد که مردم آگاهانه برای معنا بخشیدن به زندگی خود بدان ها متوسل 
می شوند و یا آنها را تولید می کنند. از این رو خودآگاهی مقوله ای »طبیعی« یا »ذاتی« نیست؛ 
بلکه ماهیت فرهنگی و تاریخی دارد. خودآگاهی ها در طی زندگی بدست می آیند و احتماالً 

تحول می یابند )بشیریه، 1381: 119(.

ازخودبیگانگي: بیگانگی به معنای گسستگی یا جدایی میان افراد با کل شخصیت می باشد 
و از جنبه ها ی مهم جهان تجربه است. بیگانگی دارای حالت ها ی متفاوتی از جمله جدایی 
انسان از جهان عینی نظیر محیط کار و جدایی خود با خود یا »ازخودبیگانگی« است. از 
این مفهوم، حالت عینی جدایی و انحطاط اجتماعی اراده می شود )گولد، 1376: 170(. در 
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وضعیت »ازخودبیگانگی« انسان ها  ضمن احساس جدایی با دیگران، با خود نیز سر ستیز 
دارند، در واقع هستی و حقیقت خود را گم می کنند، در این صورت شخصیت حقیقی انسان 

لطمه می بیند )حاج حسینی، 1381(.

1-4- روش و روش شناسی پژوهش

به بررسی مقایسه ای بحران  اسپریگنز  بر نظریه بحران توماس  این پژوهش متکی  در 
به  اعتقاد  با  اسپریگنز  است.  شده  پرداخته  اسالمی  متفکرین  اندیشه  در  ازخودبیگانگی 
همسان بودگی الگوی حل مسائل، تالش می نماید در 4 مرحله نظریه پردازی را ترسیم نماید. 
ایشان معتقدند که توجه به منطق درونی نظریات، راه فهم نظریات را نمایان می سازد و 
هدف نظریه های سیاسی را شناخت دقیق جامعه سیاسی با برخورداری از نگاهی انتقادی در 
قبال کاستی ها و نارسایی ها و آشنایی صحیح با معضالت جامعه از طریق بررسی ریشه های 
بی نظمی و غلبه بر آن می داند )باقری، 1398: 139(. مرحله اول اسپریگنز به شناسایی مشکل 
و بحران هاي محیط سیاسي که زمینه ساز از هم گسیختگی و مصیبت های گسترده اجتماعی 
می شود اختصاص می یابد )اسپریگنز، 1377: 51(. همچنین معتقد است هر متفکری وضع 
موجود بحرانی را با وضع مطلوب مورد نظر خود مقایسه می کند و شکاف بین این دو می تواند 
به عنوان یک معضل سیاسی و اجتماعی جامعه تلقی گردد. در مرحله دوم کشف عوامل بروز 
بي نظمي و بحران مورد توجه می باشد. فهم ریشه مشکالت و کارکرد نادرست اوضاع سیاسي 
در این مرحله مورد توجه می باشد با علم به این مسئله که الگوهاي فکري نظریه پردازان براي 
دستیابي به چنین هدفي شکل گرفته اند )عزیزاللهي، 1386: 146(. در مرحله سوم نظریه پرداز 
تصویر یک نظام سیاسي را که در زمان او وجود ندارد و یا نظام سیاسي بهتري را که در جامعه 
به شکل مطلوب وجود ندارد را ترسیم می نماید. وی معیارهایي را براي جامعه بازسازي 
شده آرماني خویش تجسم و هنجارهایي را براي زندگي سیاسي ترسیم مي نماید. به این 
ترتیب نظریات سیاسي در واقع تصویرهایي نمادین از جامعه بعد از بازسازي شدن مي باشد 
)اسپریگنز،1377: 119-122(. اسپریگنز در مرحله پایاني راه درمان را با طرح آنچه هست 
و آنچه باید باشد پي مي گیرد. او معتقد است به دلیل توجه انسان به حقایق، حتي ساده ترین 
عبارات رگه اي از تجویز را در خود نهفته دارند. بدین قرار، نظریات سیاسي، با بینش جامع 
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خود از نظم سیاسي، نتایج تجویزي مهمي را در بردارند و شامل ارزیابي قابلیت ها، امکانات، 
ضرورت ها و حقایق اند )زارعي، 1393: 175(.

در این پژوهش با استفاده از روش مقایسه ای و همچنین جمع آوری داده ها از طریق 
روش کتابخانه ای در پی ارائه پاسخ به سواالت این پژوهش برآمدیم. این روش آگاهی ما 
را درباره پدیده مورد مطالعه افزایش داده و از تعمیمات بیجا باز داشته و موجب استفاده از 
تجارب مطلوب دیگر جوامع در تدوین و اجرای سیاست ها می گردد. همچنین ما را در تدوین 
نظریات با توجه به نقاط مشترک بین نمونه های مورد مطالعه و طبقه بندی پدیده ها، با عنایت 

به نقاط تمایز موجود بین نمونه ها، یاری می رساند.

همچنین در قالب پنج بخش به بررسی آرای متفکرین اسالمی اقدام نمودیم. در بخش اول 
مشاهده بحران، بخش دوم علل بحران، بخش سوم ترسیم جامعه آرمانی، بخش چهارم ارائه 
راهکار و راه درمان و در نهایت در بخش پنجم به نتیجه گیری مباحث ارائه شده اختصاص 

یافت.

2- مقايسه  بحران ازخودبیگانگی در انديشه  امام خمیني، آيت اهلل سید محمدباقر صدر و 
دکتر شريعتي

2-1- مشاهده بحران: بحران هويت و ازخودبیگانگی

متفکرین اسالمی با شناختی همسو خطر بحران هویت در جوامع اسالمی را ابراز و در قبال 
آن موضع گیری نموده اند. از نظر امام خمینی استکبار غرب، مدتها با تبلیغات همه جانبه خود، 
علم و تمدن و پیشرفت را مختص غرب مي دانستند و با ترویج روحیه خودباختگي مسلمانان، 
چنین القا کرده بودند که مسلمانان باید همه چیز را از غرب بگیرند و ماحصل آن، وابستگي 
به غرب و عقب ماندگي مسلمانان از غرب و قافله تمدن می باشد )رهدار، 1384: 59( ایشان 
معتقدند که حاکمان و روشنفکران »غربزده« در کشورهای اسالمی در پی هجوم مظاهر دنیای 
مدرن، دچار نوعی ازخودبیگانگی شدید شده اند. ایشان مسئله خودباختگی ایرانیان، مسلمانان 
و شرقیان در قبال غربیان را مورد توجه جدی خویش قرار می دهند و معتقدند که ملت 
شرق در برابر غرب خودشان را باخته اند. )حاضری، 1377: 1-33( آیت اهلل صدر نیز مسبب 
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ازخودبیگانگی را دور افتادن جوامع اسالمی از ارزش های الهی عنوان می دارند که نتیجتًا 
موجبات تنزل فهم حقیقت امور را بوجود می آورد. ایشان معتقدند که امروزه ما شاهد اسالمی 
هستیم که با گذر از تاریخ انسانها و قرار گرفتن در ظرف سنّتها و تمّدن ها و ستیز و کینه های 
گروهی و فردی و تعصب های دینی و فرقه ای تعالیم حیات بخش آن در پرده های ضخیمی 
از بدعتها، تحریف ها، خرافه ها پنهان و دچار استحاله گردیده است. ایشان معتقدند که امروزه 
مسلمانان با وجود برخورداری از پویاترین دین و مکتب دنیا، دست به دامان مکاتب بیگانه 

شده اند که در حل معضالت خود نیز ناتوانند )مخلصی، 1376: 124(. 

دکتر شریعتی معتقدند که ساخته ها و اندوخته های انسانی و بشری که در فرآیند تاریخ 
برای اهل بشر ایجاد و در فرآیند حصول به آن، غرب و شرق در نقطه قوت و ضعف قرار 
مي گیرند، زمینه ترویج تفکر عقب ماندگی در میان جوامع ایرانی و ملل اسالمی را فراهم نموده 
است. ایشان معتقدند که اعضای جوامع اسالمی تالش نموده اند که تاریخ و فرهنگ خویش 
را نفی کنند و با دیگری که همانا تمدن غرب می باشد همسان شده که این همسان شدن با 
دیگری خودباختگی و ازخودبیگانگی می باشد )منوچهری، 1387: 152(. این مسئله وی را به 
فکر حرکت و آگاهی جامعه ایرانی و اسالمی در همه ابعاد انداخته است. وی تالش می نماید 
که احساس و تفکر خودکم بینی و ازخودبیگانگی را از ملل اسالمی و ایرانی بزداید و از این 
رهگذر، در طی انقالبی )انقالبی بزرگ در اذهان ملل اسالمی(، موانع عینی در هر کسوت و 

سطحی را بردارد و از همه اقشار جامعه مدد جوید )شریعتی، 1371: 165(.

2-2 - علل بحران

2- 2- 1- استعمار

در زمینه عوامل بروز ازخودبیگانگی امام خمینی نگرش سلطه طلبانه غرب و همچنین 
استعمار را همچون سدي در راه تأمین خواسته هاي ملل اسالمي ارزیابي مي نمودند و معتقدند 
که استعمار خود را مسئول ترویج تمدن غرب در جهان مي داند و تضعیف سنن جوامع 
دیگر را به عنوان نتیجه عملکرد خود، براي دستیابي به اهدافشان که همانا چپاول کشورهاي 
مستضعف است مي دانند که این مقوله با چهره تجدد و نوسازي صورت گرفته است )امام 
خمینی، 1378 ب: 379(. استعمار در دوره اي چپاول منابع مادي و در دوره کنوني به شکل 
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نظام فکري و ارزشي در شمایل استکبار فرهنگي ظهور و بروز مي یابد و کار ویژه آن، تهي 
و از خودبیگانه کردن جوامع و انسان ها و جانشیني باطل به جاي حقیقت مي باشد )برزین، 
1354: 66-74( و ماحصل آن، وابستگي به غرب و عقب ماندگي مسلمانان از غرب و قافله 
تمدن است )رهدار، 1384: 59(. ایشان همچنین ناسیونالیسم غربی را که منشأ نژادي و قومي 
دارد و مخالف اسالم و مبدع ایدئولوژي هاي محدود و منطقه اي و اختالف افکن مي شود را 
نفی می نمایند و معتقدند: »ملی گرایی )ناسیونالیسم غربی( عامل دشمنی بین مسلمین و شکاف 
در صفوف مؤمنین و از حیله های اجانب است و از اسالم و گسترش آن رنج می برند.«)امام 

خمینی، 1378د: 81(

در وجهی دیگر آیت اهلل صدر دو جبهه به پهنای الحاد شرق تا استعمار فرهنگی غرب را 
زمینه ساز بحران هویت جوامع اسالمی می دانند. ایشان معتقدند که ماّدیت فلسفی و اخالقی 
این دو به سرعت در جوامع اسالمی نفوذ یافته است، پیکر اسالم را زخم نموده و از آن شاخ 
و بن می برد و از سوی دیگر، استعمار در سیمای مکتب ها و فلسفه های دروغین پیش می تازد 
و هویّت اسالمی جامعه را از میان می برد )مخلصي، 1376: 128(. بر اساس نظر ایشان، نظام 
سرمایه داري و سردمداران غرب، اسالم را به عنوان دشمن درجه یک خود تصور مي نماید و 
تبعیت فرهنگي و تمدني بي قید و شرط از غرب را کلید ورود استعمار نوین به جوامع اسالمي 
مي دانند. ایشان مهمترین مشخصه تمدن غربي را در جدایي زندگي از دین می دانند که کسب 
لّذت و منفعت را جایگزین دین مي نماید و اخالق و ارزش ها از جایگاه اداره زندگي اجتماعي 
کنار گذاشته می شود و انسان ها دچار مصائبي مانند هجوم اقویا بر ضعفا و رقابت بر سر استعمار 
و به بردگي کشیدن ملت ها می شوند )صدر، 1399(. با این وجود ایشان معتقدند که هر آنچه را 
با مکتب و فرهنگ اسالمي هماهنگ باشد، مي توان از تمدن هاي بشري اقتباس نمود )معموري، 
1379: 186( اگرچه استعمار ادعای انحصاری بودن علم و حقیقت در نزد خویش را دارد و 
در تالش است ارزش های خود را بر سایر جوامع تحمیل نماید )هراتي، 1397: 224-219(. 
ایشان همچنین در ارتباط با مقوله ملی گرایی، عشیره گرایی و قوم گرایی معتقدند که این عناصر 
به تنهایی امکان تضعیف و تجزیه عناصر هویتی را برخوردار نمی باشند و فی ذات ارزشمند 
می باشند، بااین وجود مکاتب و فلسفه هایی که بر روی این مفاهیم استوار می شود و توسط دول 

امپریالیسم غرب و شرق مورد بهره برداری قرار می گیرد حائز توجه می باشد.
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از سوی دیگر دکتر شریعتي معتقدند که غرب خود را تنها فرهنگ، تمدن و شیوه زندگي 
نتیجه، خویش را حاکم بر زمان و زمین مي پندارد )شریعتي، 1388: 162- مي داند و در 

تأثیر  معتقدند که روشنفکران جهان سوم تحت  استعمار  نقد غرب و  ایشان ضمن   .)169
مدرنیزاسیون غربي و اسب ترواي استعمار و امپریالیسم غربي اند که در صدد تحکیم وابستگي 
و توسعه ساختگي کشورهاي جهان سوم  می باشند )منوچهري، 1387: 150(. شریعتی توسعه 
اقتصادی حاصل در جوامع صنعتی غرب را انکار نمی نمود، بلکه معتقد بود که الگوی تمدن 
غربی فاقد بعد معنویت می باشد و در نتیجه معنای انسانیت در ماهیت تمدن غرب به زوال 

کشیده شده است )شریعتی، 1371: 540(.

ایشان با طرح نظریه ازخودبیگانگي، استعمار، استبداد، استثمار و استحمار را به عنوان 
مهمترین عناصر ازخودبیگانگی عنوان می نماید که در نتیجه استعمار با استخدام شرق شناسان 
و تنفرآور جلوه دادن مذهب و تاریخ شرق در نزد مردم و همچنین ایجاد روحیه مصرف زدگی 
و غارت منابع و از خودبیگانه کردن روشنفکران و مردم جهان سوم و جوامع اسالمي از جمله 

ایران باعث ازخودبیگانگی مي شود )منوچهری، 1387: 53(.

2-2-2- استبداد و اقتدارگرايی

فردی  منویات  برای  استبداد  که  معتقدند  اقتدارگرایی  و  استبداد  زمینه  امام خمینی در 
اولویت قائل شده و مانع تحقق جامعه الهی می باشد و در نتیجه با تضعیف خودآگاهی، عامل 
ازخودبیگانگی جوامع می شود. ایشان تحقق جامعه الهی و توحیدی را زمینه ساز تقابل با هر 
نوع ربوبیت دیگر عنوان می دارند و معتقدند که جامعه باید از اتخاذ هر نوع ربوبیت نمرودی 
و فرعونی، ربوبیت قارونی و نیز ربوبیت هامانی و بلعم باعورایی امتناع جوید )امام خمیني، 
1378ق: 88(. ایشان معتقدند که »در زمان محمدرضاشاه همین مسأله )استبداد( بود که به 
مّلت کار نداشتند. آنها مّلت را هیچ کاره می دانستند. هرچه هست اعلیحضرت است.« بر این 
اساس عنوان می داشتند که »هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد 
رأی نیست. تمام برنامه ها و تصمیم گیری ها، باید بر اساس قوانین الهی باشد.« )امام خمینی، 
1378ل، 4( در نتیجه مردم باید در برابر استبداد که یکی از مؤلفه های اصلی سلب آزادی و 

اختیار جامعه بشمار می آید ایستادگی نمایند. 
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از طرفی آیت اهلل صدر عنوان می داشتند که استبداد هیئت حاکم، مبانی فکری جامعه را 
دستخوش آمال حاکمان قرار می دهد و جامعه را دچار ازخودبیگانگي، نابرابری، تبعیض و 
بی عدالتی می نماید )جمشیدی، 1391: 100(. بر این مبنا هر سیستم سیاسی که به فرد یا 
طبقه ای اجازه دهد افراد یا طبقات دیگر را زبون سازد و بر آنها به میل خود حکومت کند، 
مورد تأیید اسالم نیست )صدر، 1393: 365-366(. همچنین معتقدند که انسان دارای آزادی 
اجتماعی می باشد به این معنا که انسان صاحب اراده و توانمند، در درون جامعه آزاد است. در 
برابر بت های اجتماعی نیز تسلیم نمی شود، بنده امور مادی نمی گردد. چنین آزادی را می توان 

»آزادی حقیقی« دانست )جمشیدي، 1377: 114(.

نباید یک  دکتر شریعتی نیز معتقد بودند که در دوره غیبت رابطه حکومت با جامعه 
رابطه اقتدارگرایانه و مستبدانه یک طرفه باشد بلکه باید دوسویه باشد و در چارچوب دین 
و ایدئولوژی است که مردم زمامداران را انتخاب و بر آن نظارت می نمایند. بااین وجود ایشان 
مبتنی بر تحلیلی جامعه شناسانه از سیستم اجتماعی حاکم بر جوامع تأکید می نمایند که ساختار 
اجتماعی دارای یک هسته اصلی می باشد که آن را قطب حاکم و دارنده ی اصلی اهرم های 
زر، زور و تزویر می داند. نظام اجتماعی مبتنی بر منافع اینان پی ریزی می شود و موجبات 
تثبیت نظام سلطه بر جامعه می شود اگرچه توده ها از نظر کمی غلبه دارند اما هسته اصلی را 
نمی سازند )قاسمي، 1381: 135(. شریعتي استبداد را عامل انحراف برخی جریانات اسالمی 
و ناکارآمد جلوه دادن اسالم از عناصر مترقی و عامل ازخودبیگانگی مردم جهان سوم و جوامع 
اسالمی به شمار می آورد )منوچهری، 1387: 153(. ایشان راه مبارزه با استبداد را اتکا به 
جهان بینی توحیدی و ایدئولوژی تشیّع )تجدید حیات یافته و پویا و انقالبی( عنوان می دارد.

2-3- نظم و خیال: جامعه ايده آل

امام خمینی جامعه آرمانی را جامعه ای می دانند که در آن به نوعی از خودآگاهی جمعی 
اسالمی دست یابیم. خودآگاهی جمعی یا »خودی جمعی« نوعی از خود است که بر حیات 
اجتماعی انسان حاکم است و آن هویّت فرهنگی انسان مسلمان است که از رسالت و توحید 
حضرت محّمد )ص( سرچشمه می گیرد و فرد مسلمان را با پیکر جمع اسالمی، وحدت 
می بخشد )ثقفي، 1397(. خواست و عملکرد ایشان در راستای دستیابی به آرمان خود آگاهی 
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را می توان در راستای خواست و عمل انبیاء ارزیابی نمود. آنجا که شهید مطهری عنوان 
می دارند که: »پیامبر می کاود که نیروهای فطری بشر را بیدار کند، شعور مرموز و عشق پنهان 
وجود انسان ها را مشتعل سازد. پیامبر خود را »مذکر« )بیدارکننده( می خواند. حساسیتی در 
برابر کل زندگی و هستی در انسان می آفرینند، خودآگاهی خود را به کل هستی به مردم خود 

منتقل می سازد.« )شعاري نژاد، 1374: 32(.

آیت اهلل صدر نیز در ارتباط با جامعه ایده آل خویش معتقدند که جامعه اي مبتني بر بینش 
الهي مي باشد که در آن تربیت اخالقي انسان ها توسط پیامبران و امامان صورت گرفته باشد و 
حّب ذات انسان ها در مسیر درستي هدایت شود و رضاي خداوند مالک و مقصد امور قرار 
گیرد. به عبارتي »رضاي الهي« است که اسالم آن را مقیاس ارزش حیات هر فرد یا جامعه 

قرار داده است )کالنتري، 1391: 13(.

و  آن خودآگاهی شرقی  در  که  می دانند  را جامعه ای  ایده آل  نیز جامعه  دکتر شریعتي 
عوامل  همه  جامعه  این  در  شود.  حاصل  اسالم  ایدئولوژی  بر  مبتنی  اسالمی  خودآگاهی 
زمینه ساز  که  سرمایه داری(  مذهب،  استحمار،  استثمار،  )استعمار،  انسان  ازخودبیگانه ساز 
انحراف و اضمحالل جامعه را فراهم می کنند زدوده مي شود و این امر شرایط فرهنگي، 
اجتماعی و اقتصادی را بگونه اي فراهم می آورد که انسان بتواند آزاد از تحمیالت تاریخی و 
اجتماعی خصلت های واقعی و پایدار خود را آشکار نماید و انسانیّت راستین انسان تجلی 
یابد که در آن یک رجعت تکاملی حادث شده است و انسان ها در آزادی و برابری و تعالی 

خویش بسر خواهند برد )آغاجری، 1377(.

2- 4- راه درمان
2-4-1-  استقالل

امام خمینی معتقد بودند که »ما مي خواهیم مّلت ایران غرب زده نباشد و بر پایه هاي ملي 
و مذهبي خود به سوي ترقّي و تمدن گام بردارد.«)امام خمینی، 1378 الف: 160( ایشان در 
پی حفظ هویت ایراني-اسالمي و ایستادگي و مقاومت در برابر دشمن بودند و در راستاي 
بازگشت به خویشتن، بر تحقق و احیاي تمدن اسالمي باور داشتند و آن را میراث مشترک 
مردم و ملت هایي مي داند که روزگاري به اسالم گرویدند )امام خمینی، 1378 س: 516(. 
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تمدني گسترده، که همه گروه هاي نژادي و قومي اي را که در پیدایش، رونق، گسترش و نفوذ 
آن در دوران شکوفایي نقش داشته اند، در بر مي گیرند )محجوب، 1395: 138(. ایشان به حفظ 
استقالل در عرصه داخلي و خارجي و دستیابي به احترام متقابل در تعامالت ایران اسالمي 
تأکید داشتند. از نظر ایشان عدم قبول وابستگی و به دست آوردن استقالل، از درون انسان 
آغاز می شود و این سرآغاز شکل گیری هویّت اصیل اسالمی است که با شناخت ارزش وجود 
خود، در برخورد با تنوع رویکردها گمراه نمی شود و بندگی غیرخدا نمی کند و در پرتو تعالیم 
اسالمی، هویّت خود را جستجو می کند تا نقش مؤثر خود را در زندگی و مسئولیت های آن به 
خوبی بشناسد؛ )قصیر، 1396( ایشان بازگشت به فرهنگ خویش و چنگ اندازي به فرهنگ 
اسالم و احیاي هویّت فرهنگي را در برابر غرب و غرب زدگي ترویج مي نمودند و تاختن بر 
روشنفکران غرب زده و شرق زده را مسئولیت اصلي ملت ها مي دانستند که از طریق عمل به 
اسالم راستین محقق مي شود )امام خمینی، 1378د: 212(. ایشان راه اصالح یک مملکت را 
در اصالح فرهنگ آن مملکت می دانستند و استقالل و موجودیت هر جامعه را از استقالل 
فرهنگ آن نشأت گرفته می دانستند که با تالش خویش باید به احیای تمدن فرهنگی مبتنی بر 
اسالم دست یابیم که اساس و پایه آن بر شرافت و انسانیت استوار است )امام خمیني، 1378م: 
243(. همچنین در دایره احیاي تمدن اسالمي، ایشان تبعیضي میان گروه هاي نژادي و قومي 
و ملی قائل نبودند و اسالم گرایي را بر ملي گرایي غالب و ارجح می دانستند. ایشان می فرمایند: 
»ما »ملیت« را در سایه تعالیم اسالم قبول داریم. ملیت، حدودش حدود اسالم است، و اسالم 
هم تأیید می کند او را، ممالک اسالمی را باید حفظ کرد، دفاع از ممالک اسالمی جزء واجبات 
است؛ لکن نه اینکه ما اسالمش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملیت بزنیم« )امام خمینی، 

1378ص: 124(. 

زنجیرهای  زدودن  ازخودبیگانگي،  از  خروج  براي  آیت اهلل صدر  توجه  مورد  راه حل 
عقب ماندگی و حرکت در مسیر تکامل و احیای هویّت دینی و بازگشت به خویشتن مي باشد 
تا در نهایت به جامعه ی الهی دست یابیم که در آن شناخت صحیح مکتب اسالم و اصالح 
موضع گیری افراد و جامعه در برابر اسالم و تقویت ایمان حاصل شود که ماحصل آن خروج 
ازخودبیگانگی مي باشد. در این راستا به هویّت مشترک فرهنگی-سیاسی دست خواهیم یافت 
و همانا وقوع انقالب و دگرگونی فردی )جهاد اکبر( و اجتماعی )جهاد اصغر( که با سه عامل 
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ارادۀ قوی و محو ترس، امید به آینده و نفی یأس و روحیه ایثار و اخالق تضحیه قابل ترسیم 
مي باشد )صدر، 1981: 22(. ایشان منتقد مادی گرایی و یکجانبه گرایی نظام هاي سرمایه داري 
و کمونیستي و سوسیالیستي می باشند و ملی گرایی را که از جمله راهکارهاي نظام هاي فکري 
غربي و شرقي مي باشد را به جهت فقدان فلسفه هستی شناسانه نقد می نمایند و معتقدند که به 
تنهایی نمی تواند نیازهای بشر را برطرف نماید و نیازمند بهره گیری از فلسفه ها و مکتب های 
اجتماعی و دینی و عقیدتی در برابر هستی و زندگی می باشد تا بر اساس آن سیمای تمدن، 
نهضت و سازمان های اجتماعی خویش را طراحی کند.)صدر، 1393: 222( ایشان معتقدند که 
قوم گرایی، عشیره گرایی و ملی گرایی همگی به عنوان بخشی از تاریخ زندگی بشر قابل ارج 
و ارزش نهادن است اما نباید آن را بعنوان ارزش مطلق تصور نمود. در حقیقت آنچه ارزش 

مطلق می باشد خداوند بلند مرتبه است )آل نجف، 1399(.

دکتر شریعتی نیز راه حل اصلی خروج از بحران ازخودبیگانگی را که زمینه ساز استقالل 
فرهنگی جوامع اسالمی را فراهم می نماید و مسبب توسعه درون زا و خودباوری فرهنگی 
و  انسان  دوباره  »تعریف  که  معنا  این  به  می دارد  عنوان  به خویشتن  بازگشت  را  می شود 
خودآگاهی و به رسمیت شناختن هویّت های متکثّر انسانی و اینکه هر انسانی ابتدا خود را بر 
اساس شخصیت تاریخی و فرهنگی خویش تعریف کند« پس از آن متکي بر آیه »ُقْل یَا أَْهَل 
الِْکتَاِب تََعالَْوا إِلَی َکلَِمۀٍ َسَواءٍ بَیْنَنَا َوبَیْنَُکْم« همه برگردند و بشریت را بسازند )شریعتی، 1370: 
46(. ایشان معتقدند که توده مردم و در رأس آن روشنفکران باید با ایجاد »پروتستانتیسم 
اسالمی«، مسیر تحقق خودآگاهی اسالمی را محقق نمایند. ایشان خودآگاهي اسالمي را مبتني 
بر اسالم ایدئولوژیکي مي دانند که آگاهي و ایمان پدید مي آورد. بر این مبنا اسالم را باید از 
مجموعه ای از »فرهنگ قدیم« به صورت یک »ایدئولوژی« زنده در آورد و بازگشت به اسالم 
شیعی )اسالم پاالیش شده از برخی خرافات و سنت های منحط( را راه حل نهایی می داند 
)منوچهری، 1387: 152-159(. ایشان در قائله ملیت و مذهب، برای ملیت اولویت قائل است 
و معتقدند آنچه در اساس موجبات تشکل یک خودی منحصر به فرد به منزله بستر یک امکان 
رو به فردا و آرمان عموم بشری است، اساساً ملیت است که برای انجام رسالت خود، از همه 

مواریث تاریخی خود منجمله دین مدد می گیرد )کاشي، 1397(.
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2-4-2- آزادی

امام خمیني در ارتباط با آزادي معتقدند که »آزادی غربی بی بندوباری است. آزادی ای که ما 
می خواهیم، آزادی در پناه قرآن است« )امام خمیني، 1363: 321(. ایشان معتقدند مردم آزادند 
در اسالم، هم در بیان عقاید و هم در اعمال ) امام خمینی، 1378ط: 468( و محدوده انواع 
آزادی عبارت است از آزادی بیان در چارچوب اسالم و قوانین کشور و آزادی تا مرز فساد و 

آزادی تا مرز ضرر به مردم و آزادي تا مرز توطئه بر ضد نظام )صالحي، 1396(.

آیت اهلل صدر آزادي را »نفی سلطه غیر بر انسان« تعریف می نمایند )صدر، 1393: 345( و 
معتقدند آزادی در اسالم به معنای بندگی و عبودیت انسان در مقابل خداوند است »و ال تَُکن 
اً« )نهج البالغه، نامه 31( لذا نه تنها آزادیش محدود به زیان  َعبَد َغیِرَک و قد َجَعَلَک اهللُ ُحَرّ
نرساندن به دیگران است بلکه بخشي از ذات انسان و بیان نیروي اراده اش است و »بدون آن، 
لفظ فاقد معني است«. هر یک از آحاد ملت حق دارد دیدگاه ها و اندیشه های خود را بیان کند 
و به شکل های مختلف فعالیت سیاسی داشته باشد. چنآن که هر کسی حق دارد به انجام شعائر 
دینی و مذهبی خود بپردازد )صدر، 1393: 35( و در زمینه آزادی سیاسی معتقدند که آزادی 
انسان در عرصه سیاسی از سلطه دیگران و پایان دادن به انواع بهره کشی سیاسی و حکومت 
فردی و طبقاتی است؛ بنابراین هر سیستم سیاسی که به فرد یا طبقه ای اجازه دهد افراد یا 
طبقات دیگر را زبون سازد و بر آنها به میل خود حکومت کند، مورد تأیید اسالم نیست 
)صدر، 1393: 365-366(. انسان مسلمان به این اعتبار که جانشین خداوند است به تعیین 
سرنوشت خویش اقدام مي کند؛ به عبارت دیگر انسان ها تکویناً حق هر نوع انتخابي را دارا 

مي باشند، ولي تشریعاً مجاز به انتخاب هاي ناشایست نیستند )معموري، 1379: 192-191(.

دکتر شریعتی در ارتباط با آزادی، معتقد به آزادی به معنای رهایی و بیشتر بر جنبه آزادی 
به منزله اختیار تأکید دارد تا آزادی های سیاسی و همچنین از حیث انسان شناسی معتقدند که 
باید به مرحله فردگرایی برسیم. از نظر ایشان انسان آزاد انسانی است که فارغ از همه فشارها 
و تحلیل های خودش باشد و خودش انتخاب کند. هر فرد انسانی بتواند آگاهانه انتخاب بکند 
و اراده خودش را بیان کند. انسان حتی باید از مذهب خودبیگانه کننده )مذهبی که انسان او 
را انتخاب نکرده باشد بلکه آن انسان را انتخاب کرده باشد به این معنا که انسان در چنبره 
مذهب سنتی و میراث تحمیلی گرفتار آمده است( نیز آزاد باشد. نتایج حاصل از این نوع تفکر 
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به آزادی مذهبی منجر می شود، دین یک حقیقت است، یک روح است، یک انتخاب است، 
یک راه است و راه و انتخاب را انسانی آزاد باید بپذیرد. اگر آزادی نباشد، دین هم نیست و 

انتخاب دین در شرایط آزاد، ارزش است و اال هیچ ارزشی ندارد.

2-4-3- دموکراسی

توجه به حوزه موضوعی دموکراسی در برابر نظام های استبدادی و اهمیت توجه به نقش 
مردم در تعیین سرنوشت خویش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای خروج ازخودبیگانگی 
به شمار آید. امام خمیني از حامیان دموکراسی و مردم ساالری به شمار می آیند و همواره به 
نقش تعیین کننده مردم در تعیین سرنوشتشان در ترکیب با ارزش های اسالمی تأکید نموده اند. 
ایشان از طرفي معتقد به برنامه مند بودن اسالم براي انسان از طبیعت تا ماوراء الطبیعت بودند 
)امام خمینی، 1378 ب، 154( و از طرفي معتقد بودند که مردم دارای حق تعیین سرنوشت 
می باشند و تعیین و ترسیم شکل و نوع حکومت از حقوق اولیه مردم بشمار می آید )امام 
ِ َوالَّذیَن َکَفروا  خمینی، 1378 الف: 367(. ایشان به استناد آیه »الَّذیَن آَمنوا یُقاتِلوَن في َسبیِل اهللَّ
یُقاتِلوَن في َسبیِل الّطاغوِت« )نساء، 76( بیان می داشتند که: »ملت های اسالمی حکومت های 
جائر خود را در صورتی که به خواست ملت ها که خواست ملت ایران است سرفرود نیاوردند، 
با تمام قدرت به جای خود بنشانید که مایه بدبختی مسلمانان، حکومت های وابسته به شرق 
و غرب می باشند.«)امام خمینی، 1362: 33(   ایشان همچنین متأثر از آیه »َو قاتُِلوُهْم َحتَّی ال 
« )انفال،39( عنوان می داشتند که مقصد همه مبارزات در  یُن ُکُلُّه هلِلَّ تَُکوَن فِتْنٌَۀ َو یَُکوَن الِدّ
توحید خالصه می شود و این برگرفته از کالم وحی و در جهت الهی کردن جامعه مي باشد. 
بااین وجود اساساً ساخت حکومت از نظر ایشان متکی به یک نظام والیی و بنا بر اصل 
اسالمیت نظام و مشروعیت والیت از سوی خدا می باشد. ایشان صراحتاً برای مردم نقش 
متقدم نسبت به دولت قائل می باشند )دموکراسی دینی( و شرط اساسی در تشکیل حکومت 
والیی را، والیتمداری مسلمانان عنوان می نمایند؛ »تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت 
بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین« و از نظر ایشان حکومت اسالمی متکی بر نظام والیی، 
یعنی یک حکومت مبتنی بر عدل، دموکراسی و متکی بر قواعد و قوانین اسالمی می باشد 

) امام خمینی، 1378 ط: 133(.
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آیت اهلل صدر نیز معتقدند مشروعیت نظام سیاسي، مردمي- الهي است و حقوق سیاسي 
مردم مستقل از والیت فقیهان می باشد و مردم، خلیفه خدا بر روی زمین هستند و تدبیر 
اجتماعي و سیاسي بر عهده آنان است. شکل حکومت با رأي و نظر مردم و با نظارت فقیه 
)حکومت شورایي اّمت به همراه نظارت و گواهي مراجع( و در واقع بر اساس مقتضیات 
زمان و مکان تعیین مي شود. بر این اساس تحقق حکومت بدون نقش تقدمی برای مردم 
قابل تصور نمی باشد و بنا بر نظر ایشان اّمت، حدود، مشخصات و جهت گیري هاي کلي این 
نظام )مردم ساالري دیني( را تعیین مي کنند و آحاد اّمت باید خود را در ایجاد و شکل گیري 
تشکیالت اجتماعي- سیاسي سهیم و مسئول بدانند )اطهری، 1393: 144-152(. ایشان معتقد 
بودند جماعت بشری بایستی حق و عدالت را اجرا و ظلم و سرکشی را طرد کنند و چنین 
نیست که بین ستم کردن و عدالت ورزیدن مخیّر باشند و با اجرای احکام الهی در میان 

بندگان، امانت خداوندی را ادا کنند )صدر، 1393: 153-150(.

دکتر شریعتی با رویکردی متفاوت معتقد است که مردم جوامع جهان  سوم فاقد آگاهی الزم 
برای انتخاب صحیح می باشند، در نتیجه دموکراسی به سبک  غربی اساساً به جای تعقل، مبتنی 
بر نوعی فریبکاری بر اساس آرای توده ای ناآگاه و احساسی به شمار می آید. از نظر ایشان طی 
یک دوره رهبری متعهد انقالبی باید جامعه متمدن دموکراتیک ساخته شود )شریعتي، 1375: 
228-48(. مبتنی بر این امر، نظریه دموکراسی متعهد را به عنوان سیستم مطلوب و دوره گذار 
برای حل بحران سیاسی در جوامع جهان سوم طرح ریزی می نماید. ایشان معتقدند دموکراسی 
متعهد حکومتی زاییده شده از آرای اکثریت، ولی نه ساقط شده به آرای اکثریت و متعهد به 
تحقق هدف های تعیین شده در ایدئولوژی و نه کسب رضایت و اراده عادی جامعه است. 
دموکراسی متعهد، حکومت گروهی است که بر اساس یک برنامه انقالبی مترقّی، بینش، زبان 
و فرهنگ، روابط اجتماعی مردم و شکل جامعه را دگرگون نماید. اگر مردمی و یا اشکال 
اجتماعی و سنّت هایی هستند که موجبات رکود و فساد جامعه را فراهم می آورند، باید به 
هر شکل که شده محکوم شوند. همچنین »رهبری متعهد« است که جامعه را بر اساس برنامه 
انقالبی خودش به طرف هدف غایی فکری و اجتماعی مترقّی مي راند )شریعتی، 1375: 
199( و همچنین در پروژه دموکراسی متعهد معتقد است: وصایت فلسفه سیاسی، یک دوران 
مشخص انقالبی است که به عنوان ادامه رسالت اجتماعی، بنیانگذار نهضت فکری و اجتماعی 
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و به عنوان یک مبنای انقالبی در رژیم امامت که مسئولیتش تکمیل رسالت جامعه سازی رهبر 
انقالب است. طی چندین نسل تا هنگامی که جامعه بتواند روی پای خود بایستد و پس از 
»خاتمیت امامت یا دوران وصایت«)دوران مشخص سازندگی انقالب( دوران بیعت و شوری 
و اجتماع یا دموکراسی آغاز می شود که شکل نامحدود و همیشگی و عادی رهبری جامعه 

است )شریعتی، 1362: 478(.

نتیجه گیري

متفکرین اسالمی شیعه به بروز ازخودبیگانگی در میان جوامع اسالمی متأثر از سه عامل 
ارائه رویکردهای استقالل طلبانه و  با  اقتدارگرایی معتقد می باشند و  استعمار و استبداد و 
آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه در برابر این عوامل ایستادگی نموده و در پی دستیابی به 
خودآگاهی اسالمی و برون رفت ازخودبیگانگی می باشند. بر این اساس از جمله نقاط اشتراک 
نظر میان متفکرین اسالمی بازگشت به خویشتن و احیای هویت اسالمی است اگرچه دکتر 
شریعتی معتقد با اسالم ایدئولوژیک و نوعی پاالیش دین از خرافات و بدعت های صورت 
گرفته بعد از عصر صفوی می باشند که نوعی تمایز در اندیشه ایشان را نشان می دهد. از 
طرفی نیز مقابله با غرب و تفکرات متمدنانه آن که مبتنی بر مصرف گرایی و الغای ناکارآمد 
بودن تمدن و تاریخ شرق است و تهی نمایش دادن اسالم در احقاق حقوق انسان ها و ناتوان 
جلوه دادن آن در تحقق توسعه انسانی از جمله کارویژه های غرب و استعمار غرب و در زمره 
علل خارجی بروز ازخودبیگانگی مطرح است. عالوه بر این در زمینه استبداد و اقتدارگرایی 
اسالم گرایان معتقدند که باید در برابر زر و زور و تزویر با نهایت توان مقابله نمود چراکه 
این ها از جمله عوامل داخلی عقب ماندگی جوامع اسالمی می باشند. همچنین جامعه آرمانی 
متصور در نگاه اسالم گرایان مبتنی بر جامعه ای توحیدی و الهی است که در آن خودآگاهی 
اسالمی و تربیت اخالقی مبتنی بر رضای الهی و رهنمودهای پیامبران و امامان و زندگی 
در چارچوب برابری و آزادی و تعالی شکل گیرد. همچنین هر سه متفکر اسالمی معتقد به 
بهره مندی از دستاوردهای همخوان تمدن های بشری با اسالم در زندگی اجتماعی می باشند.

در زمینه تمایزات اندیشه ای می توان به مقوله دموکراسی و مردم ساالری دینی اشاره نمود. 
امام خمینی و آیت اهلل صدر معتقدند که مسلمانان به آن درجه از آگاهی و توانایی رسیده اند 
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که می توانند نسبت به تعیین حق سرنوشت خویش اقدام نمایند و درنتیجه به اصل تقدم مردم 
و نقش مشروعیت بخشی مردم به حکومت اعتقاددارند اگرچه شکل حکومت پیشنهادی 
امام خمینی مردم ساالری دینی و حاکمیت  والیت   فقیه به شرط والیتمداری اکثریت مسلمین 
است و شکل حکومت مدنظر آیت اهلل صدر در قالب مردم ساالری دینی و حکومت شورایی 
اّمت به همراه نظارت مراجع ترسیم می شود. بااین وجود دکتر شریعتی با رویکردی متفاوت 
معتقدند که انسان ها به آن درجه از آگاهی و توانایی برای انتخاب صحیح نرسیده اند و نیازمند 
»رهبری متعهد« می باشند که در دوره گذار، به جای مردم تصمیم گیری نماید و مردم را برای 
در اختیار گرفتن مناصب و موقعیت های اجتماعی و مکتبی آماده نماید و سپس حق تعیین 
سرنوشت را به مردم اعطا نماید و شکل حکومت »دموکراسی متعهد« را پیشنهاد می نمایند. 
همچنین در زمینه ملی گرایی و اسالم گرایی می توان عنوان داشت که امام خمینی و آیت اهلل 
صدر اسالم را بر ملی گرایی مرجح می دانستند و دکتر شریعتی با رویکردی متمایز معتقد به 

رجحان ملی گرایی و پذیرش هویّت های متکثّر بر اسالم گرایی می باشند.
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