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سخنیبادبیرانارجمند
دوستان عزیز، سالم و درود خداوند بر شما

زندگي فرزندان ما در عصري که ارتباطات و تبادل اطالعات با بيشترین حجم و در کوتاه ترین زمان، صورت 
مي گيرد؛ آنها را نيازمند آموزش هایي ویژه و مسلح شدن به سالحي مناسب، یعني سالح علم و آگاهي، 
ساخته است. همه اتفاقات و حوادث سياسي، اقتصادي، فرهنگي اطراف ما، ریشه در اهداف، آرمان ها، افکار 
و اندیشه اي خاص دارد که بدون توجه به آنها فهم و تحليل آن حوادث ممکن نخواهد بود. کتاب پيش رو 
تحت  عنوان »جریان شناسي فکري ایران معاصر« این امکان را به دانش آموز مي دهد که حوادث اطراف 

خود را در یک چهارچوب کالن، فهم و تحليل کند.
جریان، همچون رودخانه اي در زمان و مکان جاري و ساري است، سرچشمه اي دارد، در مسير خود با موانعي 
مواجه شده که موجب رکود، تغيير مسير یا مقاومت و مبارزه مي شود و در مواجهه با سایر جریان ها در مسير خود 
نيز، یا در آنها هضم مي شود،یا آنها را در خود هضم مي کند یا مسيري دیگر در پيش مي گيرد. جریان شناسي 
مطالعه همه این موارد است و به بررسي شکل گيري جریان، تحوالت آن و تعامل آن با سایر جریان ها در 

قالب همکاري یا ستيز و رقابت مي پردازد. 
مطالعه افکار و اندیشه ها به عنوان ریشه هاي فعاليت ها و حوادث، با رویکرد جریان شناسي، ما را به فهم کلي 
و کالن اندیشه ها در یک فرایند مستمر تاریخي قادر مي سازد. این فهم کلي و کالن، درک حوادث خاص و 

جزئي  را دقيق و ساده خواهد کرد. 
در این کتاب جریان هاي مهم ایران معاصر را در سه طيف و جریان )مذهبي، استبدادي و روشنفکري( 
طبقه بندي نموده و ظهور و تحوالت آنها را در قالب های رقابت، مبارزه و همکاری، مورد بررسي قرار داده ایم. 
بنابراین تالش شده است، ترتيب دروس بر اساس ترتيب تاریخ ظهور جریان ها و حوادث ناشي از آن باشد.

در درس اول، با تعریف جریان و جریان شناسي، فواید آن و الگوي جریان شناسي این کتاب آشنا مي شویم. 
در درس دوم و سوم به ترتيب، باورهاي فکري جریان اول و عملکرد سياسي آن را مورد بررسي قرار داده ایم. 
در درس چهارم، تعامالت جریان اول و دوم در قالب همکاري مورد توجه قرار گرفته است. درس پنجم، 
ظهور جریان سوم، تحت عنوان منورالفکري و تعامالت آن با دو جریان دیگر مورد بررسي قرار گرفته است. 

پیشـگفتار



در دروس بعدي صورت هاي گوناگون نيروي سوم، تحت عنوان روشنفکري، روشنفکري دیني، ليبراليسم 
متأخر مورد بررسي قرار گرفته است. جریان دوم یعني جریان استبدادي نيز در مدل هاي استبداد ایل و استبداد 

استعماري در دو قالب انگليسي و آمریکایي، در دروس مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
انتظار مي رود پس از آموزش این کتاب، دانش آموز یک شماي کلي و تاریخي از جریان هاي فکري ایران 
معاصر داشته باشد و قادر باشد حوادث جزئي را در این چهارچوب کلي فهم کند. این نگاه کالن درک اهميت 
انقالب اسالمي ایران، به عنوان یک پدیده بي نظير و دليل رقابت و ستيز یا همکاري سایر جریان ها با آن 
را براي دانش آموز به ارمغان مي آورد، مشکالت فرهنگي، اقتصادي و سياسي داخلي و خارجي را روشن 
مي سازد و نشان مي دهد که بخش قابل توجهي از مشکالت داخلي ریشه و منشأ خارجي دارد. با درک این 

مسائل دانش آموز، جایگاه و رسالت تاریخي خود را باز خواهد یافت.
ارزشیابي

در ارزشيابي مستمر، فعاليت  دانش آموزان از آغاز هر ترم باید مورد توجه واقع شود. نمره ارزشيابي مستمر، 
شامل امور زیر است:

1| مشارکت در فرایند آموزش       3 نمره
2| انجام فعاليت هاي کالسي          5 نمره
3| انجام بخش اندیشه و تحقيق     5 نمره
4| آزمون هاي طول نيم سال           7 نمره

ارزشیابيپایاني
این ارزشيابي در پایان هر نيم سال انجام مي گيرد و بر اساس رویکرد کلي محتواي آموزش یعني فهميدن، 

نه حفظ کردن، استوار است. آزمون کتبي پایان ترم 20 نمره دارد. 



سخنيبادانشآموزان
حتمًا تا به حال در کنار رودخانه اي بوده و خروش آن را به نظاره نشسته ايد، يا در ساحل دريا بر روي 
ماسه هاي نرم قدم زده ايد، يا شايد در قايقي نشسته و در رودخانه يا دريا با جريان آب همراه شده ايد. قرار گرفتن 
در اين موقعيت ها، حسي خوشايند ايجاد مي کند و مناظري زيبا و دلپذير را در مقابل چشمان شما قرار مي دهد.

اما پرواز در اوج آسمان و تماشاي جويبارها و رودهايي که به يکديگر مي پيوندند، برکه ها و درياچه هاي 
کوچک و بزرگ که با هم ارتباطي ندارند، يا رودخانه هاي سرکشي که از به هم پيوستن چندين رود کوچک تر 
تشکيل شده و سرانجام آنها که پس از طي کوه ها و دشت ها به دريا ختم مي شوند و در آن آرام مي گيرند، 

تفاوتي چشمگير دارد.
مشاهده حوادث و پديده هاي اجتماعي ، سياسي، اقتصادي، تماشاي تالش، ايثار و از خود گذشتگي عده اي از 
افراد، يا اطالع يافتن از خيانت، دشمني، جنگ و ستيز عده اي ديگر، شبيه نشستن کنار رودخانه يا قدم زدن 
در ساحل درياست، يعني شما حوادث را به صورت خاص و بدون قرار دادن در جايگاه خود و بدون توجه به 
ريشه ها و پيامدهاي آن مشاهده مي کنيد. به ويژه هنگامي که شما خود، در متن حوادث قرار داريد و در آن 

مشارکت مي کنيد مانند کسي هستيد که در قايق نشسته و مسير رود يا دريا را مي پيمايد.
اما جريان شناسي انديشه ها و قرار دادن پديده ها در جايگاه کالن خود، که در اين کتاب صورت می گيرد، به 
شما امکان می دهد که در سپهر انديشه و مشاهدۀ کالن و کلي جريان ها پرواز کنيد و نسبت آنها با يکديگر، 
آرمان و نيروي اجتماعي آنها را تحليل و بررسی نماييد. همچنين با جريان هاي فکري ايران معاصر، افراد 
مؤثر در آن جريان ها، نظريه ها و فعاليت ها و حوادث مختلف آشنا خواهيد شد و بدين ترتيب جايگاه تاريخي 

خود و رسالتي که پيش رو داريد را دقيق تر و روشن تر خواهيد شناخت.
از اين رو توصيه مي شود در فرايند آموزش مشارکت فعال داشته و فعاليت هاي کالسي و بخش  انديشه و 

تحقيق را با عالقه دنبال کنيد.
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جریانشناسی
درساول

انتخابهدف
همه ما در زندگی هدف هایی را دنبال می کنيم. برخی از افراد اهدافی از جنس هدف های دنيوی، 
برخی اهدافی از جنس هدف های اخروی و برخی نيز هر دو دسته اهداف را مورد توجه قرار می دهند و برای 
دستيابی به آنها تالش می کنند. اهداف، ریشه در دانش و نگرش انسان نسبت به جهانی که در آن قرار گرفته 
و نيز نگرش وی به کمال و نقص خود و سعادت و خوشبختی دارد؛ یعنی افراد، اهدافی را انتخاب می کنند 
که فکر می کنند نواقص آنها را برطرف می سازد و کمال را برای آنها به ارمغان می آورد. برخی ثروت، برخی 
قدرت، برخی شهرت و برخی لذت را به عنوان هدف خود برمی گزینند، زیرا گمان می کنند که با دستيابی به 
امور فوق کامل تر می شوند. در مقابل برخی دیگر از افراد، اهداف معنوی مثل ایثار، احسان، خدمت به خلق 

و سعادت را انتخاب می کنند.

تأملبیشتر

آیا عوامل دیگری نيز وجود دارند که در انتخاب اهداف مؤثر باشند؟ آن عوامل را ذکر 
کنيد و مثال هایی برای آنها ارائه نمایيد.

عضویتهدفمنددرنظاماجتماعی
چه نسبتی ميان اهداف و نظام اجتماعی که ما در آن زندگی می کنيم وجود دارد؟ انسان به عنوان یک 
موجود اجتماعی، از طریق ارتباط با همنوعان خود و وضع قوانين و مقررات دست به تشکيل نظام اجتماعی 
می زند؛ یعنی شبکه ای از موقعيت های اجتماعی، نقش های مربوط به هر موقعيت و سلسله مراتب ميان 
موقعيت ها را که منجر به تقسيم کار اجتماعی می شود، سامان می دهد. نظام های اجتماعی از هویتی ارادی 
و انسانی برخوردارند و به اراده و خواست انسان ها شکل می گيرند. اما همين نظام ها، از سوی دیگر، انسان را 
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تحت تأثير خود قرار می دهند. عضویت در نظام های اجتماعی نيز ارادی است و نظام مطلوب هر فرد، نظامی 
است که بيشترین هدف های او را تأمين کند. اما نظام های اجتماعی نيز به نوبۀ خود می توانند اهداف ما را 
تحت تأثير قرار دهند. به طور مثال، اگر تشکيل خانواده در یک نظام اجتماعی ارزشمند تلقی شود، عالقۀ 

افراد به خانواده و پایداری آن افزایش می یابد. 

اهدافمشترکوشکلگیریجریاناجتماعی
وجود آرمان ها و اهداف مشترک در نظام اجتماعی واحد و وجود انسجام اجتماعی، افراد را با یکدیگر 
متحد ساخته و ميان آنها وحدت و همدلی ایجاد می کند. وحدت نظر افراد بر مدار آرمان های اجتماعی، قدرت 

و اقتدار را به ارمغان می آورد و در نهایت موجب شکل گيری جریان اجتماعی می شود. 

چیستیجریاناجتماعی
جریان اجتماعی، عبارت است از گروه اجتماعی معينی که با افکاری ویژه یا رفتار اجتماعی معين، از سایر 
گروه  ها متمایز می شود. جریان اجتماعی برنامۀ فکری مشخص و عمل اجتماعی معينی دارد و آن را به عنوان 
فکر و عمل درست معرفی و در ميان افراد جامعه، ترویج می کند. جریان های اجتماعی حداقل به چهار دسته 

فکری، فرهنگی، سياسی و اقتصادی تقسيم می شوند.
هر جریان اجتماعی، مبتنی بر مبانی معرفتی خود، اهداف و آرمان هایی را تعریف و ترسيم کرده و با تکيه به یک 
منبع اقتدار و استفاده از امکانات و ابزارهایی که در دسترس دارد برای تحقق آرمان های خود تالش می کند. 
از سوی دیگر هر جریان اجتماعی، بسته به ميزان سازگاری یا عدم سازگاری آرمان های خود با سایر جریان ها، 
می تواند با آنها توافق و اتحاد یا ستيز و تضاد داشته باشد. همين امر زمينه را برای تحوالت و تغييرات بنيادین 
در سطح جامعه فراهم خواهد نمود. از این رو نظام اجتماعی حاکم بر جامعه، همواره برایند نيروهای مختلفی 

است که در پناه آرمان های اجتماعی افراد حاصل می گردد.

ذکرنمونه

نگاهی به جوامع شهری، منطقه ای و کشوری خود بيندازید و نمونه هایی از جریان های 
فکری، فرهنگی، سياسی و اقتصادی پيرامون خود را به دست آورده و بيان کنيد.

جریانشناسی
مراد از جریان شناسی، شناخت برنامه فکری و گفتمان هر جریان، چگونگی شکل گيری آن، معرفی 
افراد مؤسس هر جریان و چهره های علمی و تأثيرگذار آن، ميزان حضور هر جریان در عرصه نظریه و عمل 
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و تحوالت نظری و تغييرات اجتماعی است. به طور کلی جریان شناسی، یکی از روش های مطالعه، شناخت 
و ارزیابی نحوه حضور فکری و عملی یک یا چند جریان در هر جامعه است. 

جریانشناسیچهفوایدیدارد؟
امام صادق  می فرمایند:

»العالُِمبَِزمانِِهالتَهُجُمَعلَیِهاللَّوابِس«1
شبهات و پوشيده ماندن حق، به کسی که عالم به زمان خود است، هجوم نمی آورند.

عالِم به زمان کسی است که بداند در چه موقعيتی از تاریخ زندگی می کند و جامعۀ کنونی چه مراحلی از 
تحوالت را طی کرده و چه نيروها و جریان هایی در این جامعه نقش ایفا می کنند. صف بندی های مقابل او 
چيست؛ انگيزه های جریان های موافق یا مخالف با او کدام است؟ طرح هایی که این انگيزه ها به وسيلۀ آنها 

تحّقق پيدا می کند، چيست؟ این عالِِم به زمان بودن است.2
جریان شناسی به ما کمک می کند که از طریق تحليل درست حوادث و اندیشه ها، راه درست را تشخيص 

دهيم و عمل متناسب با زمان را انجام دهيم. برخی از فواید جریان شناسی عبارت اند از؛

1| امکان طبقه بندی و مقایسۀ اندیشمندان و فهم دقيق تر آنان 
2| مشخص کردن جایگاه فکری و عملی جریان ها، در ميان سایر جریان ها و در نسبت با آنها

3| تعيين نسبت جریان ها با دین اسالم، انقالب اسالمی و غرب در ابعاد و سطوح مختلف 
4| توجه به گسترۀ مکانی و دورۀ زمانی جریان ها

5|  هشدار نسبت به وضعيت فعلی و آینده براساس نگاه به گذشته و حال
6|   امکان داوری ميان جریان ها و گزینش منطقی و عضویت آگاهانه در آنها

1. کلينی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 27.
2. بيانات مقام معظم رهبری در 1379/07/14، با اندکی تلخيص و تغيير. 

گزینش

 از ميان فواید ذکر شده، کدام یک از آنها اهميت بيشتری دارد؟
 آیا می توان فواید دیگری هم برای جریان شناسی ذکر کرد؟
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الگویجریانشناسی
اولين و مهم ترین گام در مطالعات جریان شناختی، ارائه الگو و مدلی برای گونه شناسی جریان های فکری 
است. پژوهشگران، متناسب با اهدافی که دارند، الگوهای متفاوتی را برای مطالعۀ جریان ها انتخاب می کنند. 

الگویی که در این کتاب انتخاب شده، دارای عناصر زیر است: 
1|   خاستگاه فکری جریان ها، اهداف و آرمان هایی که آن جریان ها پيگيری می کنند، 

2|  چگونگی پيدایش و توسعه آنها، 
3|  بستر تاریخی و زمينه رشد و منبع قدرت گرفتن آنها، 

4|  امکانات و ابزارهایی که هر جریان در مراحل گسترش خود در اختيار داشته و یا از آن استفاده 
کرده است.

جریانهایفکریکالندورۀمعاصر
دورۀ معاصر ایران از اواسط حکومت قاجار تاکنون را دربر می گيرد. از ابتدای این دوره تاکنون که بيش از 
صدسال می گذرد، از نظر سياسی شامل حکومت های استبدادی و سلطنتی قاجار و پهلوی و شکل گيری 

انقالب اسالمی و تشکيل جمهوری اسالمی ایران می شود.
جریان های فکری این دوره را می توان در زیرمجموعۀ سه نيروی اجتماعی عمده قرار داد و بررسی کرد: 

نیرویمذهبی: منظور از نيروی مذهبی، جریانی است که دانش و معرفت خود را از دین می گيرد و با اتکا 
بر آموزه های دینی عمل می کند. آرمان نيروی مذهبی پاسداری از سنت های دینی، ممانعت از جایگزینی 
بدعت و تالش برای انتقال پيام وحی است. نيروی مذهبی سنت های دینی را تنها راه دستيابی به سعادت 
دنيا و آخرت می داند. آرمان های این نيرو که بر همۀ تالش های سياسی وی سایه افکنده، قدرت تحرک 

شگرفی به آن می بخشد. پایگاه قدرت این جریان بر روی عقاید و ایمان مردم بناشده است.

نیرویاستبدادی: این نيرو متکی به یک پيشينۀ تاریخی جامعۀ ایرانی است و دستيابی به منافع دنيوی 
یک شخص یا گروه خاص را هدف خود قرار داده است. بنابراین از دانش و معرفت هایی بهره می برد که 
آرمان و اميال آن را توجيه نماید. به همين جهت گاهی از مفاهيم دینی برای توجيه منافع خود استفاده می کند. 
نيروی استبدادی که پادشاه و درباریان در رأس آن قرار دارند قدرت خود را از توان نظامی، زور و خشونت و 

برخی آداب و رسوم و سنت های باقی مانده در طول تاریخ به دست می آورد.

نیرویمنّورالفکری: نيروی منّورالفکری مربوط به جریانی است که از اواسط دورۀ قاجار با غرب مدرن 
ارتباط برقرار کرده و اندیشه های دورۀ جدید اروپا، مانند تأکيد بر حس گرایی و معرفت تجربی را پذیرفته و 
توسعۀ مادی و هر چه شبيه تر شدن به غرب را دنبال می کند. این جریان اهداف خود را از طریق برخی 

سازمان ها، احزاب و گروه های مختلف سياسی و حمایت های غرب دنبال می کند.
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مقایسه

این سه جریان عمده را با یکدیگر مقایسه کنيد و تفاوت های آنها را بيان نمایيد. 

آرمانواهدافمنبعفکرومعرفتجریان
منبعقدرتمشترک

آموزه های دینینيروی مذهبی

نيروی استبدادی
توان نظامی، زور و 

خشونت و برخی رسوم 
سنتی

نيروی منّورالفکری

منابعی برای مطالعه بیشتر

جریانشناسیفکریایرانمعاصر
عبدالحسين خسروپناه، گفتار اول
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در درس گذشته با تعریف جریان شناسی و فواید آن آشنا شدیم و گفتيم که آرمان ها و اهداف مشترک باعث انسجام 
افراد، دستيابی به قدرت و شکل گيری جریان های اجتماعی می شود. از آنجایی که آرمان ها ریشه در دانش و 
معرفت و باورها دارند،  در این درس می خواهيم مبانی فکری و زیربناهای اندیشۀ شيعی را که اعتقاد اصلی مردم 
ایران در قرن های اخير را شکل داده شناسایی کنيم و دربارۀ آن گفت وگو نمایيم. این مبانی فکری و اعتقادی، 
در بستر تاریخی خود حرکت می کند و به دورۀ معاصر می رسد و منبع اصلی شکل گيری جریان مذهبی دورۀ 
معاصر قرار می گيرد و راهنمای عمل آنها واقع می شود و از آنجا که این مبانی اعتقادی، شکل دهندۀ به اعتقادات 
مردم ایران در طول صدسال نيز بوده است، سبب پيوندی محکم ميان نيروی مذهبی و عموم مردم می گردد. 

در ابتدا باید رابطۀ ميان باور و دانش را روشن کنيم. باور، آن بخش از دانش است که افراد آن را قلباً پذیرفته و با 
آن پيوند قلبی برقرار کرده و به آن ایمان آورده اند و در زندگی روزمرۀ خود جاری کرده اند. بحث ما در اینجا، دربارۀ 
باورهای شيعی است که مردم ایران در طول تاریخ پس از اسالم، به تدریج آن را شناخته و پذیرفته و بدان ایمان 
آورده اند و با آنها زندگی کرده اند. به طور مثال، مردم ما به امامان دوازده گانه ایمان دارند، در شادی آنها شاد و در 
سوگواری آنها سوگوارند. باورهای شيعی به دو دسته اصول و فروع تقسيم می شوند. باورهای اصولی که از سنخ 
معرفت و شناخت می باشند، در سه شاخۀ کالم، فلسفه و عرفان و باورهای فرعی که مربوط به عمل می باشند، در 
علم فقه قرار می گيرند و دانشمندان بزرگی در طول تاریخ، دربارۀ این باورها مطالعه و تحقيق کرده و کتاب های 

فراوانی در این باره نوشته اند.

زمینههاومبانیفکریجامعۀایرانیمعاصر
)باورهایشیعی(

درسدوم

تحقیق

آیا با سه علم کالم، فلسفه و عرفان، آشنا هستيد؟ دربارۀ آنها تحقيق کنيد و تعریفی از 
هر کدام ارائه نمایيد.
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باورهای اصولی شيعی، گسترۀ وسيعی دارد و بسياری از مفاهيم بنيادی از جمله اعتقاد به توحيد و معاد را 
دربر می گيرد. باورهای فرعی و احکام عملی نيز در عرصه عبادات، اقتصاد و تعامالت سياسی و حقوقی، 
خانواده و سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جریان دارد. اما در این درس تنها به آن دسته از باورهای شيعی 
می پردازیم که در شکل گيری تشيع، به عنوان یک نيروی مستقل اجتماعی و رفتار سياسی آن در تاریخ 

معاصر ایران، تأثير داشته است. 

فرق الشيعه نوشتۀ حسن بن 
موسی نوبختی، متکلم و 

فيلسوف شيعی قرن سوم و 
چهارم قمری است که عالوه بر 
فرقه های شيعه، دیگر فرقه های 

اسالمی را هم معرفی کرده 
است. نوبختی در عصر غيبت 

صغرا می زیسته است. 

نگاهشیعیبهاصولاعتقادی
همان طور که گفته شد، اصول اعتقادی تشيع که زیربنای فکری مردم 
ایران را ساخته است، در سه علم کالم، فلسفه و عرفان مورد بررسی قرار 
می گيرد. این علوم گرچه در آغاز مدّون و ممتاز از یکدیگر نبودند، اّما هم زمان 
با گسترش و توسعه مباحث دینی، هر یک چهره ای ممتاز یافتند. فرقه های 
کالمی اولين گروه های فکری بودند که در جامعۀ اسالمی آشکارا شکل 
گرفتند. تشيع به دليل اعتباری که به عقل می بخشيد، افزون بر آنکه کالم 
خود را بر اساس روش برهانی و استداللی بنيان نهاد و متکلمان عقل گرای 
برجسته ای مانند شيخ مفيد، سيد مرتضی، شيخ طوسی، خواجه نصير الدین 
طوسی و عالمه حلّی را به جهان معرفت عرضه داشت، زمينه بسط علوم فلسفی 
را نيز فراهم آورد. به همين دليل، حرکت ها و مکتب های فلسفی اسالمی 
همواره در مهد تشيع رشد یافته است. فارابی، ابن سينا، سهروردی، خواجه 
نصيرالدین طوسی، ميرداماد و مالصدرا از نام آوران فلسفی شيعی هستند که 

بی گمان تاریخ فلسفه اسالمی با نام آنها گره خورده است. 
شناخت های عرفانی نيز در حوزه های علمی شيعی از جایگاه ویژه ای برخوردار 
بوده است. از این رو ميان فالسفه، متکلمان و عارفان شيعی نوعی هماهنگی 
و همسویی وجود دارد که اندیشۀ عقالنی را در جریان شيعی رقم زده است. 
تلفيق شرع )قرآن و سنت(، عقل )برهان و حکمت برهانی( و شهود )عرفان( که 
ریشه در قرآن و سنت معصومين دارد، به تدریج شکل گرفت و استحکام یافت 
و یک موقعيت متفاوت در دورۀ معاصر به تشيع و دانشمندان شيعی در برابر سایر 
مکتب ها و جریان های فکری داد. این رویکرد اصيل، سبب تمایز دیدگاه تشيع در 
عموم معارف دینی، از قبيل توحيد، معاد، نبوت و مقام نبی و به خصوص والیت 
و امامت گردید. لذا یک متفکر شيعی در عين توجه به باطنی ترین الیه های 
وجودی جهان و انسان، همۀ ظواهر فقهی و احکام عملی را مراعات می کند و 
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کتاب »شفا« جامع ترين اثر 
ابن سينا، فيلسوف بزرگ 
اسالمی است و شامل منطق، 
طبيعيات، رياضيات و الهيات 
)فلسفه( می باشد. ابن سينا در 
٣٧٠ ق در بخارا متولد شد و  در 
٤٢٨ ق در همدان ديده از جهان 
فروبست. 

»تجريداالعتقاد« يکی 
از مهم ترين کتاب ها در 
کالم شيعی است که توسط 
خواجه نصيرالدين طوسی، 
متکلّم و فيلسوف قرن ششم 
تأليف شده است. اين کتاب 
توسط عالمه حلی فقيه و 
متکلّم شرح شده و آن را 
»کشف المراد« ناميده است. 
عالمه حلّی شاگرد خواجه نصير 
بوده و دربارۀ استاد خود گفته: 
اين شيخ در علوم عقلی افضل 
اهل عصر خود به شمار می رود.

در همان حال به مسئوليت اجتماعی خود برای تحقق عدالت و برقراری قسط 
و عدل و واليت خداوند در زندگی عمل می نمايد. اين رويکرد در يکی از اصول 
اعتقادی تشيع يعنی امامت به خوبی جلوه گر شده است. تشيع، امامت و احکام 
حکومتی را همانند احکام و قوانين کلی دارای پيوندی الهی می داند و تعيين و 
نصب امام را از افعال خداوند می شمارد و امام را کسی می داند که عالوه بر نائل 
شدن به مقام واليت معنوی، در صحنۀ عمل اجتماعی نيز برای عدل و تشکيل 
حکومت عادالنه قيام و همواره با ظالم مبارزه می کند. اين اصل تأثير بسزايی 
در رفتارهای اعتراض آميز شيعيان در مقابل حکومت های ظالم داشته است که 

در فرو ع اعتقادی توضيح داده خواهد شد. 

شناختکالم

شناختعرفانی

باورهایشرعی،
عقلیوشهودی

شیعه

شناختفلسفی

باورهایاصولی،کالنوفکریشیعه
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اندیشهدرمتن

استاد شهيد مطهری که یکی از متفکرین شيعی دورۀ معاصر است، دربارۀ عدالت می گوید: 
»  در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد و از نبوت گرفته تا امامت و از آرمان های فردی گرفته 
تا حيات اجتماعی، همه بر محور عدل استوار شده است. عدِل قرآن، همدوش توحيد، 
رکِن معاد، هدف تشریع نبوت، فلسفۀ زعامت و امامت، معيار کمال فرد و مقياس سالمت 
اجتماع است. عدِل قرآن، آنجا که به توحيد یا معاد مربوط می شود، به نگرش انسان به 
هستی و آفرینش، شکل خاص می دهد و به عبارت دیگر، نوعی »جهان بينی« است؛ آنجا 
که به نبوت و تشریع و قانون مربوط می شود، یک »مقياس« و »معيار« قانون شناسی 
است و به عبارت دیگر جای پایی است برای عقل که در ردیف کتاب و سنت قرار گيرد 
و جزء منابع فقه و استنباط به شمار آید؛ آنجا که به امامت و رهبری مربوط می شود، یک 
شایستگی است؛ آنجا که پای اخالق به ميان می آید، آرمانی انسانی است و آنجا که به 

اجتماع کشيده می شود، یک »مسئوليت« است.« )عدل الهی، چاپ 1379، ص 37(

با استفاده از کتاب اصول عقاید، آیاتی از قرآن را بيابيد که نشان دهندۀ جایگاه عدل در 
یکی از موارد فوق، مانند توحيد، معادل، ارسال پيامبران و نظایر آن باشد. 

رویکردتشیعدرفروعاعتقادی
فروع اعتقادی، یعنی آن دسته از باورهایی که مربوط به عرصۀ عمل است، در علم فقه مورد بررسی قرار 
می گيرند. در واقع علم فقه، احکام عملی افراد را در عرصه های مختلف زندگی بر اساس منابع دینی تبيين می کند 
و به شيعيان ارائه می دهد. قرآن و روایات معصومين، مجموعه کاملی است برای هدایت بشر. ارتباط مستمر 
تشيع با امامان معصوم تا هنگام غيبت کبرا یعنی نيمه اول قرن چهارم و ثبت احادیث ایشان، منبع کاملی را پدید 
آورده است که فقهای شيعه می توانند با مراجعۀ به آن منابع و با قدرت اجتهاد خود احکام اسالمی را در همۀ 

حوزه های زندگی به دست آورد. 
حال سؤال این است که چه رابطه ای ميان فقه شيعه و حفظ هویت و استمرار جریان شيعی وجود دارد؟

این ارتباط بدان جهت است که فقه شيعی دارای ویژگی های خاص اجتماعی است که به سه دسته سياسی، 
قضایی و اقتصادی تقسيم می شوند که به هر یک از آنها به طور مختصر می پردازیم. 
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فقهسیاسی
فقه سياسی، احکام عملی مربوط به امور سياسی را تعيين می کند. باورهای سياسی شيعی در خصوص 
حاکميت و تعامل با حکومت ها و حاکمان از اهميت ویژه ای برخوردار است. از دیدگاه شيعه حق حاکميت از آن 
خداست؛ حقی که از طرف خداوند به عهده پيامبر نهاده شده است و پس از ایشان نيز بنابه دستور خداوند در قرآن، 
به »اولوااالمر« که از سوی او تعيين و نصب شده انتقال یافته است. این حاکميت در عصر غيبت از طریق نایبان 
ائمه معصومين که همان مجتهدان جامع الشرایط هستند استمرار می یابد. هر حاکمی نيز که از نصب الهی برخوردار 
نباشد، حاکم ستمگر و مصداق طاغوت است و هرگونه همکاری و همراهی با او، بدون اذن امام، حرام می باشد. 

عملکردسیاسی
متناسب با دیدگاه شيعه در فقه سياسی، پيروان اهل بيت و شيعيان، در طول تاریخ حيات اجتماعی خود 
دارای عملکرد سياسی مشخصی بوده اند. در یک تقسيم بندی کلی عملکرد شيعيان را در قبال حکومت های 

نامشروع به دو سياست منفی و مثبت می توان تقسيم کرد. 

1| سیاستمنفی:سياست منفی عبارت است از ترک هرگونه همکاری با حکومت ظلم. این سياست که 
توسط امامان بزرگوار به پيروانشان آموزش داده شده بود، مربوط به زمانی است که حاکم ستمگر با استفاده 
از امکانات اجتماعی بر عرصه قدرت تکيه زده و راهی برای مخالفت و یا ساقط کردن آن وجود ندارد. در این 
مقطع، سياست صبر و انتظار و کسب آمادگی برای رسيدن به شرایط مناسب، به صورت سلبی اجرا می شود و 
مسلمانان با پرهيز و دوری از حکومت، در انتظار فرج، دولت آرمانی را در باور و اندیشه خود گرامی می دارند. 
همراهی و همکاری مردم با حکومت در این هنگام به ضرورت های اوليه زندگی فردی و از باب الزام و اجبار 
و در حد تقيه و مانند آن است. در این شرایط با آنکه دولت دارای اقتدار است، از هر نوع مشارکت و همراهی 
پيروان واقعی اهل بيت  در مسائل اجتماعی محروم است. به عنوان یک نمونه از سياست سلبی می توان 

به قضيه صفوان در اجاره دادن شترهایش به هارون اشاره کرد که با نهی امام کاظم  مواجه شد. 

صفوان مردی بود که از راه کرایه دادن شترهایش امرار معاش می کرد. روزی شترهایش را 

عه
طال

یم
برا

برای سفر حج به هارون کرایه داد. کمی بعد صفوان، به دیدار امام کاظم رفت. حضرت 
فرمود: چرا شترهایت را به این مرد ستمگر کرایه دادی؟ صفوان گفت: چون برای سفر حج 
بود کرایه دادم و ااّل این کار را نمی کردم. امام فرمود: به دل خودت مراجعه کن، حال که 
شترهایت را به او کرایه داده ای، آیا مایل نيستی که هارون این قدر در دنيا زنده بماند که برگردد 
و کرایه تو را بدهد؟ صفوان گفت: بله. امام فرمود: تو همين مقدار که راضی به بقای ظالم 
هستی مرتکب گناه شده ای. صفوان از منزل امام بيرون آمد. تمام کاروان شترهایش را یکجا 

فروخت تا بدین وسيله بتواند قرارداد خود با هارون را فسخ کند. 
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2| سیاستمثبت:منظور از سياست مثبت، نوعی همکاری با حاکم ظالم و نامشروع، برای کاستن از مشکالت 
مسلمانان است. این سياست را نيز امامان بزرگوار به پيروان خود توصيه می کردند.  سياست مثبت مربوط به 
زمانی است که به رغم نامشروع بودن حکومت، زمينه عمل فعال اجتماعی برای پيگيری مصالح مسلمين و 
رفع نيازهای ضروری جامعه اسالمی وجود داشته باشد. همکاری با حاکم ظالم تنها در صورتی جایز است که 
اولویت های مهمی در پيش باشد و تأثيرات مثبت این همکاری بيشتر از اثرات منفی آن باشد. بنابراین اگر 
همکاری به استحکام ارکان حکومت و نظام غيرمشروع منجر شود، انجام آن جایز نيست. حضور علی بن یقطين 
در دربار بنی عباس به دستور امام کاظم  نمونه ای از این نوع عملکرد است. علی بن یقطين، کارگزار هارون 
و تحت والیت و سرپرستی او نبود، بلکه کارگزار امام  بود و به فرمان و اذن خاص ایشان در آن مقام قرار 

گرفته بود تا بتواند به شيعيان خدمت کند. 

مقایسه

با بررسی قسمت » برای مطالعه« صفحۀ قبل بگویيد چرا امام، صفوان را از کرایه دادن 
چند شتر به هارون نهی می کند اما به علی بن یقطين اجازه می دهند با حکومت ظلم 

همکاری کند؟

فقهقضایی
در فقه قضایی، احکام مربوط به اختالفات، مرجع رسيدگی آنها و چگونگی 
اجرای احکام بررسی می شود. بنابر دستور امامان معصوم، شيعيان نمی توانند 
به قاضيانی مراجعه کنند که از سوی حاکمان غير الهی در جامعه منصوب شده 
باشند. این حکم و دستور، براساس روایتی از امام صادق  است که در تفسير 
َّذیَن َیْزُعُموَن اَ  نَُّهم ءاَمنوا بِما  آیۀ شریفۀ زیر بيان فرموده است. »اَلَم تََر اِلَی ال
اُنِزَل اِلَيَک َوما اُنِزَل ِمن َقبلَِک ُیریدوَن اَن َیَتحاَکُموا اِلَی الطّاغوِت َو َقد اُِمرُوا اَن 

يطاُن اَن ُیِضلَُّهم َضالاًل بَعيداً« )نساء، 60( َیکُفُروا بِه ی َو ُیریُد الشَّ
»آیا داستان کسانی که گمان می برند خود به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه 
پيش از تو نازل شده ایمان دارند، را ندانسته ای که می خواهند به طاغوت داوری 
برند، حال آنکه به آنان دستور داده شده است که به آن کفر بورزند و شيطان 

می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.«

حسن بن یوسف بن مطّهر حلّی، 
معروف به عاّلمه حلّی، فقيه 
و متکلّم شيعه در قرن هشتم 
هجری بود. او بيش از 120 

کتاب در اصول، فقه، تفسير، 
منطق، کالم نوشت. اما مانند 
استادش، خواجه نصير، مبانی 

اعتقادی شيعه را با تکيه بر 
مبانی عقلی تبيين کرد.



20

امام صادق  با بيان این آیۀ شریفه، استدالل نمود که خداوند از طرح نزاع در نزد طاغوت نهی کرده و امر 
نموده تا بدو کفر ورزند. بدیهی است که محتوای این آیه منحصر به زمان حضور امامان نبوده و بی شک در زمان 
غيبت نيز به قّوت خود باقی است. بنابراین شيعيان در زمان غيبت نيز حتی المقدور برای حق خواهی به حاکمان 
نامشروع و طاغوت مراجعه نمی کنند و براساس همين روایت، قاضی و مرجع رفع نزاع، فقهایی معرفی شده اند 
که در زمان غيبت نيز حضور دارند ولی می توانند احکام قضایی اسالم را بيان کنند. از این رو، آنچه در مورد 

فقه قضایی شيعه در زمان حضور ائمه  جریان دارد، در زمان غيبت نيز همچنان باقی است.

فقهاقتصادی
فقه اقتصادی، احکام مربوط به امور مالی مسلمانان را معين می کند. فقه اقتصادی تشيع نيز که توسط 
امامان بزرگوار پایه گذاری شده بود، بيشتر بر آن بخش از احکام اقتصادی تأکيد کرده که در حفظ و استمرار 
موجودیت و هویت جریان تشيع در طول تاریخ تأثيری بسزا داشته است و بتواند پيروان اهل بيت  را در برابر 
حاکمان ستمگر حفظ کند و جریان تشيع در طول تاریخ به توسعه و پيشرفت خود ادامه دهد. به همين جهت در 

فقه اقتصادی تشيع به دو حکم خمس و زکات توجه ویژه ای شده است. 
خمس و زکات دو حکم از احکام ثابت و کلی اقتصاد اسالمی است. قرار گرفتن امام در مرکز جمع و توزیع 
این اموال و عدم جواز پرداخت آنها به خلفای بنی اميه و بنی عباس، موجب تقویت توان مالی تشيع و به ویژه 
رهبری آن شد و بدین وسيله نيازهای اقتصادی جامعه شيعی در ابعاد مختلف فرهنگی و سياسی، مرتفع گردید. 
البته باید توجه داشت که خمس و زکات سهم شخصی امام نيست تا از راه ارث به فرزندان او انتقال یابد، بلکه 
اموالی است که متعلق به مقام امامت است و بعد از هر امام و رهبری در اختيار امام و رهبر بعد قرار می گيرد. 
احکام یاد شده درباره خمس و زکات که مربوط به زمان حضور امام معصوم  است، با انتقال مسئوليت 

اجتماعی امام به فقيهان، در زمان غيبت نيز جریان می یابد.

فروعاعتقادیضامنحفظهویتشیعی
آنچه دربارۀ ویژگی های فقه سياسی، قضایی و اقتصادی تشيع بيان شد، قوانين منسجم و مرتبطی است 
که در مجموع، هویت اجتماعی و سياسی شيعه را حتی در زمان سلطه حکومت های طاغوتی مانند بنی اميه 
و بنی عباس که چند قرن قدرت جهان اسالم را در دست داشتند، تضمين می کند. تشيع با نظر به این قوانين 
فقهی، مرکزیت سياسی خود را مستقل از خالفت حاکم و قوۀ قضایی خاص خود را جدای از نظام ظالم زمانه 
حفظ کرد و توان مالی الزم را برای استمرار آموزش های دینی و مبارزات سياسی با حاکميت های ظالم و 

ستمگر به دست آورد. 
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نوععملکردموضوعموردبحثباورهایفرعیوعملیاتیشیعه

احکام مربوط به حاکميت سياسی و تعامل فقه سياسی 
با حکومت ها 

به  همکاری  ترک  منفی:  سياست   .1
حکومت ظلم 

2. سياست مثبت: همکاری با نظام ظلم 
)به سبب وجود مصلحت باالتر( 

احکام مربوط به اختالفات و چگونگی فقه قضایی 
اجرای احکام 

عدم مراجعه به قاضيان نظام طاغوتی 
مراجعه به فقهای توانا به استنباط احکام 

تقویت توان و استقالل مالی مسلمانان احکام مربوط به امور مالی مسلمانان فقه اقتصادی 

اندیشهوتحقیق

چه رابطه ای ميان اصول و فروع اعتقادی وجود دارد؟
چند نمونه از سياست های مثبت و منفی شيعه را در دورۀ معاصر مثال بزنيد.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیثپیمانه
نوشته حميد پارسانيا، فصل اول از صفحه 50 تا 63
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در درس گذشته با باورهای شیعی در دو سطح اصول و فروع آشنا شدیم و گفتیم که اصول به باورهای عرصۀ فکر 
و اندیشه و فروع به باورهای عرصۀ عمل و فعالیت مربوط است. این باورها در طول تاریخ جایگاه و نیروی اجتماعی 
ویژه ای به تشیع بخشیده و حرکت های سیاسی آنها را سامان داد. عملکرد سیاسی و حرکت اجتماعی این نیرو 
از سویی تابع وضع درونی و توان داخلی آن بود و از سویی دیگر به جایگاه آن در مقایسه با دیگر نیروها بستگی 
داشت. در این درس ویژگی های عملکردهای جریان تشیع را در آغاز و در دوره های بعد مورد بررسی قرار می دهیم.

١ |  ستیز مستمر امامان شیعه
دورۀ حضور امامان شیعه با وجود فراز و فرودهای سیاسی و اتخاذ روش های متفاوت از جانب امامان، 
از این ویژگی مشترک یعنی عدم همراهی با نظام حاکم و اتخاذ سیاست منفی و یا در صورت لزوم، مبارزه 
با استبداد برخوردار بود؛ استبدادی که رفتار خود را به نام دین و دیانت و سنت بر مردم تحمیل می کرد. گواه 

این مدعا، به شهادت رسیدن یازده امام شیعه و تبعات سیاسی شهادت آنان است. 
اوج ستیز آشکار تشیع با حاکمیت در قیام خونین امام حسین  و اسارت خاندان رسول خدا  متجلی 
است. واقعه کربال حادثه ای است که مشروعیت خالفت موجود را بیش از پیش در جامعه اسالمی خدشه دار 

می سازد و سرمشقی شایسته برای همه ستیزهایی می شود که از آن پس در تاریخ اسالم شکل می گیرد.

عملکرد سیاسی تشیع
درس سوم



23

استخراج نمونه

با توجه به آموخته های خود در درس های دیگر، چند مورد از عملکردهای سیاسی مثبت 
و منفی امامان  را با یکدیگر مقایسه نمایید.

همچنین می توانید به کتاب »انسان ٢٥٠ ساله١« که دربارۀ زندگی سیاسی و مبارزاتی 
ائمۀ معصومین  است مراجعه کنید.

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

١. این کتاب، مجموعۀ بیانات مقام معظم رهبری دربارۀ زندگی سیاسی و مبارزاتی ائمه معصومین است که توسط مرکز نشر انقالب اسالمی منتشر شده است.

2 |  هدفمند بودن مبارزه
امامان معصوم از مبارزه علیه حاکمان جور، اهداف ویژه ای را دنبال می کردند. آنان بر اساس اصول 
اعتقادی تشیع، خالفت زمان خود را تأیید نمی کردند و با نامشروع خواندن آن، مبارزه با آن را وظیفه خود 
می شمردند. اما این مبارزه، هدف اصلی حرکت سیاسی تشیع نبود، بلکه مهم تر از آن، حفظ سنت و آیین اسالم 
و انتقال پیام آن به نسل های آینده بود. از این رو   هرگاه همراه نشدن با خالفت و حتی مبارزه و رویارویی با آن 
موجب از  بین رفتن اساس سنت و آسیب دیدن اصل اسالم می شد، برای بقای اسالم و حیات اجتماعی آن، 
از درگیری مستقیم با حاکمان خودداری می کردند و با استفاده از موقعیت ها، زمینه های رشد اسالم حقیقی 
و پرورش شاگردان و مبارزان راستین را فراهم می کردند. این شیوۀ مخفی کاری در مبارزه که حتی گاهی 
به صورت همکاری موردی در راستای مبارزۀ مستمر شیعه با نظام جور صورت می گرفت » تقیه« نامیده 
می شود. تقیه صرفًا یک رفتار سیاسی نبود بلکه یک وظیفۀ شرعی بود که حرکت های سیاسی در شرایط 

مختلف و دشوار را تداوم می بخشید.

3 |  حرکت سیاسی تشیع بعد از رحلت پیامبر 
، به جای مبارزه، ٢٥ سال سکوت کردند و  تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که چرا امیرالمؤمنین 

با خلفای عصر خود همکاری می کردند؟ 
، اسالم تمام شبه جزیره عربستان را فراگرفته بود، اما هنوز از درون و بیرون آسیب پذیر  هنگام رحلت پیامبر
بود. از یک سو قدرت های خارجی مثل روم و ایران که اسالم را خطری برای خود تلقی می کردند، وجود 
داشتند. از دیگر سو، عصیان و حتی ادعای نبوت آن دسته از اعرابی که پس از فتح مکه مجبور به تسلیم شده 
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بودند، امکان شورش داخلی را افزایش می داد. همچنین با رحلت پیامبر، احتمال بازگشت برخی از قبایل تازه 
مسلمان به کفر نیز وجود داشت. در مدینه نیز جریان منافقین که قرآن کریم بسیار از آنها سخن گفته بود و 
به مسلمانان دربارۀ آنها هشدار داده بود، در گروه هایی سازمان یافته بودند. در این شرایط، یک اختالف و 

درگیری داخلی کافی بود تا اساس اسالم در معرض نابودی قرار بگیرد.
، بعد از اعتراضات اولیه و عدم پذیرش حاکمان، سیاست صبر و شکیبایی پیشه کرد تا  در این شرایط علی 
کشور اسالمی که تازه شکل گرفته بود، به حیات خود ادامه دهد. آن حضرت، بعدها در یک خطبه سیاست 

خود را در عباراتی کوتاه و اندوه بار بدین سان بیان می دارد:
» دیدم صبر بر آنچه پیش آمده سزاوارتر است؛ پس در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، صبر 

پیشه کردم.١«
موقعیت حساس پس از رحلت پیامبر شیوه ظریفی از همکاری و رویارویی را می طلبید که ضمن محافظت از 

اصل اسالم، مانع از مشروعیت بخشیدن به انحرافی شود که در تاریخ اسالم آغاز شده بود.

4 |  انتـقال حرکت های سیاسی از مرکز جامعه اسـالمی به خارج از مرکز در 
سدۀ سوم به بعد

حرکت های سیاسی تشیع در دو سدۀ نخست بیشتر در مرکز جامعه اسالمی متمرکز بود؛ نظیر قیام 
امام  حسین  در مسیر مدینه، مکه و کوفه، قیام توابین و مختار٢ در کوفه، قیام زید بن علی3 و قیام نفس زکیه4 
در حجاز، قیام ابراهیم بن عبداهلل٥ در زمان خالفت عباسیان در عراق و نیز قیام فرزندان زید در حجاز و عراق. 
مبارزات سیاسی تشیع با وجود بازتاب های سیاسی وسیع و موفقیت های نظامی کوتاهی که در پاره ای از آنها 
به دست آمد، به سرعت سرکوب می شد. سرکوب شدید نهضت های شیعی که با کشتار بی وقفۀ علویان6 
در دوران بنی عباس ادامه یافت، حرکت های سیاسی شیعه را به گریز از مرکز و مناطق مرکزی سرزمین 
اسالمی که به شدت تحت کنترل حکومت مرکزی بود، واداشت. و بدین رو این جنبش ها بیشتر در نواحی 
مرزی جامعه اسالمی و به دور از قدرت مرکزی استبداد ادامه یافت. البته حرکت های فکری و فرهنگی 
شیعی اندیشه های اعتقادی آن هم چنان در مرکز جامعه اسالمی از حضوری مستمر برخوردار بود و همواره 

١. نهج البالغه، خطبه 3.
، از تابعین و اهل طائف است. مختار میزبانی مسلم بن عقیل،  ٢. مختاربن ابی عبید ثقفی )١ـ6٧ ق( رهبر یکی از قیام ها برای خونخواهی امام حسین 
سفیر امام حسین  را در کوفه برعهده داشت و تا شهادت مسلم با وی همکاری کرد. وی هنگام واقعه کربال در زندان عبیداهلل بن زیاد بود. وی بعد از 
شهادت امام از زندان آزاد شد و مدتی بعد علیه یزید قیام کرد و حاکم کوفه شد و بسیاری از قاتالن امام را به قتل رساند و باالخره بعد از ١٨ ماه حکومت 

به دست زبیریان به قتل رسید.
3. زید، فرزند امام سجاد  که هم عصر با امام باقر  و امام صادق  بود، در مدینه به دنیا آمد. او در زمان هشام بن عبدالملک در کوفه قیام کرد 

اّما قیام او به سرعت سرکوب شد و بدنش را به شام فرستادند و به دار آویختند سپس جنازه اش را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند.
4. محمدبن عبداهلل بن حسن، معروف به نفس زکیه است که در زمان امام صادق  در حجاز علیه عباسیان قیام کرد و در نزدیکی مدینه به قتل رسید.

، برادر نفس زکیه و دومین قیام کننده علیه خالفت بنی عباس است. او پس از برادر  ٥. ابراهیم بن عبداهلل )٩٧ـ١4٥ ق(، از نوادگان امام حسن مجتبی 
خود نفس زکیه در برابر منصور عباسی قیام کرد و در نزدیکی کوفه کشته شد.

. علویان گروه هایی از خاندان امیرالمؤمنین و پیروان آنها بودند که در دورۀ خالفت بنی امیه و بنی عباس علیه  6. علویان، یعنی منسوب به امام علی 
حاکمان ستمگر مبارزه می کردند.
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با اثرگذاری بر گروه های مخالف، آنها را به واکنش می کشاند.

5 |  ظهور قدرت های شیعی
( غیبت کبرای خود را در سال 3٢٩ ق  نیمه اول سدۀ چهارم شروع غیبت کبراست. امام عصر )
آغاز کرد.در این مقطع، از یک سو اسالم در معنای گسترده خود و از سویی دیگر تشیع از موقعیتی تثبیت شده 
برخوردار بودند و این در حالی بود که به هنگام رحلت پیامبر، جایگاه هر دو متزلزل و آسیب پذیر بود. در زمان 
شروع غیبت کبرا، اسالم به عنوان فرهنگ غالب در سراسر جهان متمدن آن روز استیال یافته بود؛ چنان که 

هیچ خطر سیاسی اساس اسالم را تهدید نمی کرد. 
اولین جوانه های قدرت سیاسی تشیع، پس از گریزهای مکرر به نواحی مرزی، شکوفا شد و از نظر اعتقادی 
نیز اندیشه های شیعی در نواحی مختلف اسالمی محور بحث ها و گفت وگوها قرار گرفت. دولت ادریسیان در 
سرزمین مغرب و دولت علوی در طبرستان، از اولین  جنبش هایی بودند که پیش از آغاز غیبت با بهره جستن از 
جاذبه های سیاسی شیعه در مقابل قدرت بنی عباس ایستادند و دوام یافتند. دولت علوی اطروش در طبرستان 
و دیلم، دولت فاطمیان در شمال آفریقا و مصر، دولت حمدانیان در نواحی سوریه و ادنه، دولت بنی عمار در 
طرابلس و دولت بنی مرداس در شام از جمله قدرت های شیعی هستند که در غرب جامعه اسالمی بیشترین 
نیروی خود را در دفاع از سرزمین اسالمی و نزاع با رومیان به کار بستند. در این میان آل بویه قوی ترین دولتی 

است که هم زمان با غیبت کبرا تأسیس شد و بیش از یکصد سال )تا سال 44٧ ق( به حیات خود ادامه داد.
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6 |  توسعه حرکت های سیاسی و پیدایش زمینه های انحراف
ظهور جریان ها، دستیابی به اقتدار و حرکت های سیاسی آنها، مبتنی بر عقاید و باورهای آنهاست. اما 
باید توجه داشت که میان حرکت های سیاسی و اعتقادی یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن، اینکه مسائل 
اعتقادی، به سرعت در جامعه فراگیر نمی شود و حرکتی تدریجی دارد زیرا هم به آموزش و تفکر و هم به 

ترویج و تبلیغ در عرصه جامعه نیازمند است. 
اما حرکت سیاسی از سرعت زیادی برخوردار است. گاه با یک پیروزی، منطقه ای وسیع در حوزه اقتدار سیاسی 
یک نیرو قرار می گیرد. یعنی ممکن است یک جریان به سرعت بتواند منطقۀ جغرافیایی وسیعی را تحت 
کنترل خود درآورد اما باورهای افراد را نمی تواند به سرعت با خود همراه سازد، زیرا تغییر باورها و عقاید افراد 
نیازمند آموزش های برنامه ریزی شده و تدریجی است که مستلزم زمان زیادی است. بنابراین تشکیل یک 
حکومت سیاسی، بدون اینکه مبانی اعتقادی آن در میان مردم شناخته شده و گسترش یافته باشد، موجب 

انحراف آن حرکت سیاسی از مبانی اعتقادی خود می گردد.
با توجه به این حقیقت بود که با وجود تشکیل برخی حکومت ها به نام تشیع 
و گسترش آن در برخی نواحی، اّما انحرافاتی در افکار و عقاید آنان رخ داد و 
فرقه های متعدد شیعی در قرن های اّولیه پدیدار شد. پیدایش بسیاری از این 
فرقه ها بدان دلیل بود که دسترسی به اندیشه های اصیل امامان معصوم و 
شاخص هایی که آنان مشخص کرده بودند، برای همه میّسر نبود و برخی 
از این رهبران سیاسی مطابق با برداشت و سلیقۀ شخصی خود نظری را به 
امامان نسبت می دادند و همان را میان مردم تبلیغ می کردند. همین امور 

سبب پیدایش فرقه هایی مانند زیدیه و کیسانیه در تاریخ شیعه شد. 
اما با ظهور شاخص های علمی شیعه در سطح جامعه اسالمی که نتیجه دو 
سده تالش فکری امامان شیعه است و نیز تدوین آثار شیعه که هم زمان با 
غیبت صغرا به صورت کتاب های جامع روایی و فقهی شکل می گیرد، زمینۀ 
فرقه سازی هایی از این گونه کمتر شد و انحرافات بعدی بیشتر در حد انحراف 
سیاسی باقی ماند و به استبدادی بدل شد. یعنی این حکومت ها گرچه به 
ظاهر و به نام شیعی بودند، اّما معمواًل با روش استبدادی حکومت می کردند 

و بسیاری از اعتقادات تشیع مانند عدالت را رعایت نمی کردند. 
در سده سیزدهم موج جدیدی از فرقه سازی در بخش های مختلف جامعه 
اسالمی ایجاد شد که از زمینه ها و انگیزه های سیاسی جدیدی مایه می گرفت 
که البته به سرعت رو به افول نهاد. ما به این موضوع در درس های آینده 

خواهیم پرداخت. 

ثقه االسالم، محمدبن 
یعقوب بن اسحاق کلینی رازی 
از بزرگ ترین محدثین شیعه 
در قرن سوم و چهارم هجری 
بود و در عهد غیبت صغرا 
زندگی می کرد. در زمان امام 
یازدهم در حوالی شهر ری 
به دنیا آمد. برای تحصیل به 
قم آمد و مدت ها در قم بود. 
سپس برای دستیابی به روایت 
مسافرت های زیاد کرد و حامل 
روایات زیاد شد. 
مهم ترین کتاب روایی وی 
»کافی« نام دارد که شامل 
اصول و فروع است، که از 
مهم ترین کتاب های روایی 
شیعه بوده است.
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اندیشه و تحقیق

چرافرقههایشیعی،بیشتردرصدراسالمشکلمیگرفتند؟
چراحرکتهایسیاسیسریعترازعقایدوباورها،شکلمیگیرند؟

منابعی برای مطالعه بیشتر

تاریخفرقاسالمی)دوجلد(،حسینصابری،انتشاراتسمت
تاریختشیعدرایران،رسولجعفریان،نشرعلم
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در درس اول با سه نیروی مذهبی، استبداد و نیز منّور الفکری که به تدریج و بر اثر تماس ایران با غرب در 
حال شکل گیری بود، آشنا شدیم و گفتیم که هر یک از این نیروها آرمان های خود را دنبال می کردند. اما 
قابل ذکر است که از ابتدای پیدایش حکومت های مستقل در ایران پس از اسالم، در عین حضور فکری 
و سیاسی فزاینده و فعال تشیع، ساخت سیاسی قدرت در اغلب دوره های تاریخی مثل دوران سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان و تیموریان تا دورۀ قاجار، ساختی ایالتی و عشایری داشت که قدرت خود را از مناسبات ایالتی 
می گرفت. ایل نام طایفه یا قبیله ای از مردم است که در نژاد و مذهب اشتراک دارند و در سرزمینی مشخص 
زندگی می کنند. روابط قدرت در ایل مبتنی بر روابط خونی و نسبی با رهبری شخصی معین است. این شکل 

از قدرت سیاسی را استبداد ایل می نامیم.

استبداد ایل
استبداد ایل، حکومتی مطلق، بدون محدودیت و خودسرانۀ شخص یا گروهی از یک طایفه است که 
امیال و منافع خود، طایفه خود و قبایل متحد با خود را در سر می پروراند. البته این استبداد ایلی، به دلیل حضور 
مقتدر دین در جامعه، می کوشد از پوشش دینی هم بهره برد و در مواردی نیز به ناچار در راستای انتظارات 
دینی جامعه گام برمی دارد. بنابراین در اغلب دوره های تاریخی ایران این نیروی استبداد است که قدرت را 
در دست دارد هرچند گاهی خود را حکومت دینی نامیده و از مفاهیم دینی پوشش می گیرد. نیروی مذهبی 
نیز، از همان ابتدا به عنوان جریان رقیب، حضور اجتماعی فعال داشته و همواره در یک مواجهه عقالنی با 
حاکمان جور، اعتراض و مبارزه و در برخی موارد همکاری مشروط و محدود یا اتخاذ سیاست منفی و ترک 

همکاری را در دستور کار خود قرار داده است.
البته در دوره صفویه، شرایط برای حضور جدی علمای شیعی در مرکز قدرت فراهم می شود و دو نیروی 
استبدادی و مذهبی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. بررسی تعامالت این دو نیرو در دوره حکومت صفویه و 
تحوالتی که در نیروی مذهبی پدید می آورد، موضوعی است که آن را در این درس مورد بررسی قرار می دهیم.

 حضور علمای شیعه
در حـکومت صفـویـه

درس چهارم



29

تحقیق

با استفاده از کتاب درسی تاریخ، گزارشی از حکومت هایی که نام » ایل« های خود را بر 
سلسلۀ حکومتی خود گذاشته اند، تهیه و در کالس ارائه کنید.

رابطۀ جریان شیعی و نیروی استبدادی ایل صفوی
نفوذ معنوی شیخ صفی الدین اردبیلی و فرزندان او در میان ایل های متحد و متعددی که به ایالت قزلباش 
معروف بودند، آنها را به صورت رهبرانی مذهبی درآورد که از قدرت سیاسی و نظامی نیز بهره مند بودند. قدرت 
سیاسی و نظامی صفویه که براساس روابط ایالتی شکل گرفته بود، در حرکت سیاسی خود از شعارهای شیعی 

بهره برد که در مناطق مختلف ایران، زمینه پذیرش بسیار داشت.
این حکومت برعکس حکومت های قبلی از همان ابتدا شکل مذهبی به خود گرفت و توانست نیروی دوم، 
یعنی نیروی مذهب را پشتیبان خود قرار دهد.  دعوت شاهان صفوی از علمای شیعه نیز در همین راستا قابل 
تحلیل است. این دعوت، پذیرش و حمایت مردمی را در پی داشت و پادشاهان صفوی را قادر به مواجهه با 
رقیب خود یعنی امپراتوری عثمانی می ساخت. در مقابل، اقتدار و توسعه معرفت دینی، بیش از پیش استبداد 
ایلی را محدود نمود و رعایت نمادها و ظواهر دینی و همچنین فقه سیاسی تشیع را نیز بر پادشاهان صفوی 
تا حدودی تحمیل کرد و آنها را ناچار می کرد که تا حدودی از آن سنت های ابتدایی ایلی خارج شوند و به 
برخی حقوق و احکام دینی گردن نهند. بدین ترتیب در تمام مدت حاکمیت صفویه دو قدرت در جامعه ایران 
در عرض یکدیگر قرار گرفتند، یکی قدرت دربار و شاه که متکی به نیروی نظامی ایل بود و دیگری قدرت 

علمای مذهبی که بر نیروی ناشی از اعتقاد دینی مردم تکیه داشت.
هر چند نیروی مذهبی و نیروی استبداد به عنوان دو نیروی رقیب در دورۀ صفویه، به تناسب شرایط اجتماعی 
به همکاری با یکدیگر می پرداختند، اما نیروی مذهبی در عملکرد سیاسی خود هرگز از قلمرو فقه سیاسی تشیع 
ـ پادشاهی  ـ حتی به هنگام اوج همکاری با رقیبـ  که قباًل توضیح داده شد، بیرون نرفت و در هیچ مقطعیـ 
و استبداد را در چارچوب فقه سیاسی خود قرار نداد و تبیین شیعی از استبداد ارائه نکرد. به همین جهت کتابی 

که حاوی تأیید و تبیین علمای شیعی از شیوۀ حکومت پادشاهی و ایلی باشد، تألیف نشد.

تحوالت رابطه نیروی مذهبی و استبداد ایل
از آنجا که جریان شناسی دورۀ معاصر نیازمند شناخت دورۀ صفویه است، لذا بهتر است تحوالت اجتماعی و 
رابطۀ جریان مذهبی با صفویه را بیشتر بررسی کنیم، البته در این دوره، هنوز نیروی سوم که نیروی منّور الفکری 
است، شکل نگرفته و جامعه همچنان تنها تحت تأثیر دو نیروی مذهبی و استبداد است. رابطه نیروی مذهبی 
و پادشاهان صفوی در دوره های مختلف، دچار تحوالت فراوانی می گردید، به این صورت که گاهی صورت 
قبیله ای و گاهی صورت دینی حکومت پررنگ تر می شد؛ به عنوان نمونه شاه اسماعیل، اّولین پادشاه صفوی، با 
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طرح شعارهای مذهبی از رنگ قبیله ای حرکت سیاسی خود کاست و شکل مذهبی آن را برجسته تر ساخت. او 
توانست با استفاده از جاذبه های سیاسی تشیع، حاکمیت خود را گسترش دهد. به دنبال این رویکرد، انتظارات 
اجتماعی در چهارچوب فقه سیاسی شیعه فزونی یافت و این امر به صورت واقعیتی اجتماعی، سبب حضور عالمان 
شیعی در حوزۀ حکومتی شاه اسماعیل شد و بستری پدید آورد که عالمان شیعی از نقاط مختلف دنیای اسالم 

به سوی حوزه حکومت صفویان مهاجرت کنند و در قزوین و اصفهان ساکن شوند. 
در زمان شاه طهماسب با حضور محقق کرکی در ایران، نیروی مذهبی نقش اول را یافت. محقق کرکی 
از فقهای جبل عامل لبنان و از بزرگان فقهای شیعه است. وی در شام و عراق تحصیالت خود را تکمیل 
کرد و سپس به ایران آمد و منصب شیخ االسالمی١ برای اولین بار به ایشان داده شد. بعد از وی، منصب 
شیخ االسالمی به شاگردش، شیخ علی منشار و پس از وی، به شیخ بهایی رسید. آمدن محقق کرکی به 
ایران و تشکیل حوزۀ درسی در قزوین و سپس در اصفهان و پرورش شاگردان برجسته در فقه، سبب شد 
پس از قرن ها، بار دیگر ایران مرکز فقه شیعه شود٢. شاه طهماسب با استناد به روایت امام صادق  در 
خصوص رجوع به راویان احادیث، مخالف با محقق کرکی را ملعون می شمارد.3 اما شاه اسماعیل دوم بر 
خالف شیوه پدر، در کاستن از نفوذ نیروی مذهبی کوشید و از این زمان به بعد تا دوران شاه عباس، دو 
نیروی مذهبی و دربار درگیری های آشکار و پنهانی داشتند. رفتار شاه عباس با مقامات مذهبی گرچه 

همچون زمان شاه طهماسب نبود، اما حفظ برخی از ظواهر شرعی از جمله ویژگی های اوست.
پس از شاه عباس، نیروی مذهبی و دربار به عنوان دو نیروی رقیب در عرصه اجتماع ظاهر شدند، تا اینکه در 
زمان شاه سلطان حسین، نیروی مذهبی نسبت به دربار قدرت و برتری بیشتری یافت که این خود ناشی از 
قدرت معنوی و علمی عالمه مجلسی بود. دربار شاه سلطان حسین تا وقتی که عالمه مجلسی حضور داشت 
به دلیل قدرت و توان اجتماعی او به ناچار ظواهر شرعی را رعایت می کرد، ولی با رحلت عالمه مجلسی، 

قدرت دربار برتری یافت و فساد اخالقی آن آشکار شد و بساط عیش و نوش، دیگر بار برقرار گشت.

١. شیخ االسالمی، مقامی بود که پادشاه صفوی به یکی از دانشمندان و فقهای برجستۀ زمان خود می داد. شیخ االسالم، امور دینی جامعه را مدیریت می کرد 
و سایر فقها و دانشمندان دینی، زیر نظر وی قرار می گرفتند.

٢. مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسالمی، ج 3، ص ٧3. استاد مطهری در این کتاب می گوید: »فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه 
داشته اند. چنان که می دانیم صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی می کردند اگر با روش فقهی عمیق فقهای جبل  عامل 
تعدیل نمی شد و اگر به وسیلۀ فقها، حوزه فقهی عمیقی در ایران پایه گذاری نمی شد به چیزی منتهی می شد نظیر آنچه در علوی های ترکیه و یا شام هست. این 
جهت تأثیر زیادی در اینکه اواًل روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن گونه انحرافات مصون باشد و ثانیاً عرفان و تصوف شیعی نیز راه معتدل تری طی کند. از 

این رو فقهای جبل عامل از قبیل » محقق کرکی« و » شیخ بهایی« و دیگران با تأسیس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن مردم این مرز و بوم دارند«.
3. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص 36٢.

اندیشه

چرا برخی از پادشاهان صفوی به دنبال محدود کردن حضور و اختیارات علمای شیعه بودند؟
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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جریان های داخل نیروی مذهبی و شیعی در عصر صفویه 
دردورانصفویهباشکلگیریورونقحوزۀعلمیۀاصفهانورواجپژوهشوگفتگوهایمستمرعلمی،
ابعاداعتقادیوفقهیشیعه،رشدیهمگونیافتوباتبلیغوتالشمستمرعالمانشیعی،تشیعبهصورت
مذهبرسمیوواحدایراندرآمدودرمیانمردمجایگاهیویژهیافت.بدینساندرپایاندورانصفویه،
تشیعجایگاهیاستوارداشتودستخوشنابسامانینگردید.دراینعصردوجریانفکریمؤثروبزرگدر
نیرویمذهبیوشیعیشکلگرفتوبهسرعتگسترشیافت:یکیجریاناَخباریودیگریجریاناصولی.

همچنینیکجریانفلسفیقویآغازبهرشدکردکهتأثیرفراوانیدرجریاناصولیداشت.
تقسیمجریانشیعیبه»اخباری«و»اصولی«،تقسیمیعقیدتیدرجامعۀشیعینیست.بلکهتقسیمیدر
حوزۀفروععملیواحکامفقهیاست.بههمینجهتاصولیهاواخباریهاهردواصولاعتقادیمشترک
وفروعدینیواحددارند.تنهااختالفمیانآنهادرروشعلمیوچگونگیاستنباطاحکامشرعیازمتون
دینیاستگرچهایناختالفاتالبتهریشهایکالمیوفلسفیداردومتأثرازجایگاهعقلدرهندسۀمعرفت

دینیاست.

1 |  اصول گرایی
اصولگرایانشاملفقهایمعتقدبهخطمشیوروشهایاجتهادیمیشوندکهدرروشهایخودبهعقلو
استداللهایعقلیدراستنباطاحکامشرعیازمتوندینیبهامیدهندوباعنوان»فقهایاصولی«شناخته
میشوند.اینجریانفقهیعقیدهدارندکهعالمانشیعیبزرگ،مانندشیخمفید،شیخطوسیوعالمۀحلّی

دارایهمینروشبودندوبهعقلاهمیتمیدادند.
دفاعاستداللیوبرهانیازدین،ضمنآنکهزمینۀگسترشفزایندۀفقهشیعهرادرحوزههایعلمیفراهم

آورد،درعرصهسیاستواجتماعنیزپیامدهایمهمیداشت.
توسعۀشیوۀاصولیدراولینمرتبه،رابطهعالماندینیبامردمرابهصورترابطۀاجتهادوتقلیدتحکیم
بخشید؛یعنیافرادحکمرفتارخوددرعرصههایفردیواجتماعیراازمجتهدجویامیشدندوبراساس
آندستبهعملمیزدند.بنابرایننفوذوتأثیرفقهدرعرصهفرهنگورفتارهایفردیواجتماعیتقویت
شد.درمرتبۀدومزمینهرابرایاستنباطاحکامجدید،بهخصوصدرعرصهسیاستواجتماعفراهمآورد،
بهخصوصاحکامیکهمربوطبهحوزۀسیاستوقضاوتبود.صدوراحکامقضاییوحکومتی،تحوالتیرا

درسطوحکالندستگاهقضاییونظامسیاسیبهدنبالداشت.

2 |  اخباریگری
اخباریگری،رویکردیاستکهبابیاعتناییبهعقلدراستنباطاحکامشرعی،بهاحادیثوآیاتتفسیرشده

بااحادیثاکتفامیکند.استادشهیدمطهریمیگوید:
»مقارنباظهورصفویهدرایرانجریانیپیشآمدوفرقهایظاهرشدندکهحقرجوعمردمعادی)غیرمعصوم(
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رابهقرآنمجیدممنوعدانستند،مدعیشدندکهتنهاپیغمبروامامحقرجوعبهقرآنرادارند،دیگرانعموماًباید
بهسنتیعنیاخبارواحادیثرجوعکنند.اینگروههمانطورکهرجوعبهقرآنراممنوعاعالمکردند،رجوع
بهاجماعوعقل1رانیزجایزندانستندزیرامدعیشدندکهاجماعساختهوپرداختهاهلتسنناست،عقلهمبه
دلیلاینکهجایزالخطااستقابلاعتمادنیست،پستنهامنبعیکهبایدبهآنرجوعکرداخبارواحادیثاست.
ازاینرواینگروه»اخباریّین«خواندهشدند...سردستهاینگروهمردیاستبهنام»امیناسترآبادی«کهدر
»کلیاتمنطق«فصل»ارزشقیاس«ازاونامبردیم.کتابمعروفیداردبهنامفوایدالمدینهوعقایدخودرادر

آنکتابذکرکردهاست.اهلایراناستاماسالهامجاورمکهومدینهبودهاست.2«
بنابراینعنوان»اخباری«یا»اخباریان«درکتابهایفقهی،برایگروهیازفقهایشیعهبهکارمیرودکه
خطمشیعملیآناندردستیابیبهاحکامشرعیوتکالیفالهی،مراجعهِصرفبهاخبارواحادیثاست،نه

استفادهازروشهایاجتهادیواصولیوبامراجعهبهچهارمنبعاجتهاد.
گرایشهایاخباریکهبهصورتگرایشفرعیدرمقطعیازتاریخاندیشهشیعیدرحالرشدبود،اگربرجریان
اصولیغلبهپیدامیکردودرمتنشیوهفقهیشیعهقرارمیگرفت،افزونبرآنکهدستشریعتراازپاسخبه
مسائلجدیدکوتاهمیکردودیندارانراازحضورفعالدرعرصهاجتماعیوسیاسیبازمیداشتورابطهعالمان
دینیبامردمرابهرابطهنقلکنندهوشنوندۀحدیث،تقلیلمیداد.عالمدینیازاینمنظر،حقنظریهپردازیو
استداللدرخصوصمسائلخردوکالنمسائلاجتماعی،قضایی،اقتصادیوسیاسیرابهدستنمیآوردو
عماًلدیننمیتوانستپاسخگویمقتضیاتزمانباشدودرآنصورت،ازعرصۀزندگیمردمخارجمیشد.

افکار و اندیشه های دو جریان اصولی در عصر صفویه

احکام جریانات فکری↓ استنباط  روش 
شرعی

نتایج فعالیت هاهدف از فعالیت علمی

اتکایبهعقلوروشهایجریاناصولی←
عقلیجهتاستنباطاحکام

دفاعاستداللیو
برهانیازدین

رابطهاجتهادیـتقلیدیمیان
عالماندینبامردم

استنباطاحکامجدیددرعرصه
سیاستواجتماع

جریاناخباری←
اکتفابهاحادیثوآیات

تفسیرشدهبااحادیثجهت
استنباطاحکام

کشفدیدگاهشریعت
نسبتبهاتفاقاتپیش
آمده)نهمسائلجدید(

رابطهنقلکنندهـشنوندهحدیث
میانعالماندینیومردم
عدمتواناییپاسخگوییبه

مسائلجدید

،عقلواجماع.منظور 1.بنابرنظرفقهایاصولیمنابعیکهمیتواناحکامدینیراازآنهابهدستآورد،چهارمنبعاست:قرآن،سنتپیامبروامامان
ازاجماعایناستکهفقهایدورههایقبلدربارۀیکمسئلۀفقهینظرواحدداشتهباشند،یعنینظرجمعآنانیکیباشد.واحدبودننظرجمعیفقها

یایکیازامامانبهایننظرواحدرسیدهاند. عالمتآناستکهآنانبااستفادهازروایتوسنتپیامبراکرم
2.شهیدمطهری،مجموعۀآثار،ج20،صص31ـ30.
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موقعیت نیروی مذهبی از صفویه تا قاجار 
دردورانصفویهباتبلیغوتالشمستمرعالمانشیعی،تشیعبهصورتمذهبرسمیوواحدایران
درآمدودرمیانمردمتمامنقاط،جایگاهویژۀخودرایافتواینوحدتاندیشهکهدرسطحعمومباموعظهو
جدالاحسن،همراهبود،بهتدریجچنانمستحکمشدکهازآنبهبعدکشورایرانباهویتشیعیخودشناخته

شدومهمترینعاملانسجامدرونیوایستادگیدربرابرتهدیداتبیگانهمحسوبگردید.
دردورانصفویهباشکلگیریحوزهعلمیۀاصفهانورواجتشیع،تحقیقوگفتوگوهایمستمرعلمی،ابعاد
اعتقادیوفقهیشیعهرشدهمگونوهمسانخودراپیداکردودرنتیجه،بسیاریاززمینههایانحرافیکه

دراثرعوامفریبیوخالشاخصهایاعتقادیبهوجودمیآید،ازمیانرفت.
حوزۀاصفهان،محلبرخوردوتضاربافکارجریانهایمختلفروایی،عرفانی،فلسفی،کالمیوفقهیو

اصولیایشدکهدرسدههایپیشیندربخشهایمختلف،مراحلرشدخودراگذراندهبود.
عرفاناسالمیکهتاسدۀنهمدرقالبشیوههایصوفیانهوازراهاقطابآنهاظهوروبروزاجتماعیمییافت،
ازاینپس،حیاتاجتماعیخودرادرقالبفقهسیاسیشیعهسازمانمیبخشیدودرقالبهاییکهانطباق

کاملبافقهوشریعتداشت،حرکتکرد.شهیدمطهریدراینبارهمینویسد:
»ازسدۀدهمبهبعد،مادرجهانشیعهبهافرادوگروههاییبرمیخوریمکهاهلسیروسلوکوعرفانعملی
بودهاندومقاماتعرفانیرابهبهترینوجهطیکردهاند،بدونآنکهدریکیازسلسلههایرسمیعرفان
وتصوفواردشدهباشندبلکهاعتناییبهآنهانداشتهوآنهاراکاًلوبعضًاتخطئهکردهاند.ازخصوصیات
اینگروهکهضمنًااهلفقاهتهمبودهاند،وفاقوانطباقکاملمیانآدابوسلوکوآدابفقهاست.1«

عدم توازن میان تحوالت فکری غرب و حرکت فکری در ایران
میتوانگفتکهظهورمالصدرادرعصرصفویهوتأسیسمکتبفلسفیحکمتمتعالیهدرایرانبا
طرحاندیشههایدکارتدراروپاتقریبًاهمزمانبود.بااینکهدکارتدرقرنهفدهممیالدیدراروپازندگی
میکردوازبنیانگذاراناروپایجدیدومدرنیسمبهشمارمیرود.بعدازاوستکهتحوالتفکریواجتماعی

سرعتبیشتریگرفتودرقرنهایهیجدهونوزدهبهاوجخودرسید.
ایندوشخصیت،دوجریانفکریمقابلیکدیگرراداشتندکهمیتوانگفتدردونقطۀمقابلهمبودند
البتهاندیشههایمالصدراومکتبفلسفیویمتکیبریکسابقۀفلسفیقویبودکهازالبالیجدال
فکریوفلسفیوکالمیوعرفانیشخصیتهاییچونفارابی،ابنسینا،سهروردی،فخررازی،غزالیو
ابنعربیبرآمدهبودویکجهانمعارفدردلخودداشت.اّمااندیشههایدکارتازچنینغناییبرخوردار
نبود،اماهماهنگومتناسبباتحوالتسیاسیواجتماعیعصربودکهدرحالشکلگرفتنبود.البتهاز
لحاظسیرتاریخی،اندیشههایدکارتباظهورفیلسوفانبزرگدیگردرطولچندقرنبهیکجریانفکری،
اجتماعیوسیاسیبزرگانجامیدکههمۀجهانراتحتتأثیرقرارداد.اّماماشاهداوجگیریفکرواندیشه

1.خدماتمتقابلاسالمدرایران،انتشاراتصدرا،٦٦٤
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درایرانوجهاناسالممشابهباآنچهدرغربرخداد،نیستیموهمینامرسببناتوانیمادررقابتباغرب
گردید.درحالیکهدرغربهزارانفیلسوفومتفکردرحالتحقیقونظریهپردازیدرزمینههایمختلف
فلسفیواجتماعیوسیاسیبودند،تحولچشمگیریدرجهاناسالموایرانصورتنمیگرفت؛بهطوری
کهمیتوانگفتازاواخرحکومتصفویهودردورۀافشاریهوزندیهتااواسطدورۀقاجار،تحوالتفلسفی

واجتماعیغرببرمتفکرینمسلمانپوشیدهماندهوازآنبیاطالعویاکماطالعبودند.
دراواسطدورۀقاجار،کهموجاستعمارگریغربیانبهایرانرسید،متفکرینمسلمانبهعمقماجراپی
بردندوخودرادرمقابلتهاجمبزرگاندیشههایییافتندکهبااساسوبنیاندیندرتضادومخالفتبود؛

اندیشههاییکهازپشتوانۀوسیعتبلیغاتی،باهزارانکتاب،روزنامهومجلهپشتیبانیمیشد.
بنابراین،بااینکهازدورۀصفویهتاقاجارجریاناصولیبرفقهحاکمبودوفلسفۀصدراییغلبۀچشمگیری
داشتوچهرههاییمانندحکیمسبزواری،مالعبداهللزنوزیوآقامحمدرضاقمشهایدرفلسفهوعرفان،وحید
بهبهانی،کاشفالغطاء،شیخانصاریوآخوندخراسانیدرفقهواصولظهورکردند،اّمابهدلیلحکومتهای
ایلیکهیکیپسازدیگریمیآمدندوبااستبدادایلیحکومتمیکردند،یکفعالیتفکریگستردهوبانشاط
شکلنمیگرفت.فعالیتفکریوفرهنگیموجودهممتناسبباتهاجممدرنیسمبهجهاناسالمنبود.البته
مایههایفلسفیوکالمیوعرفانیوفقهیتولیدشدهدرطولچندقرنگذشتهایناستعدادراداشتکهدر
بستریکتحولفرهنگیگستردهموردبازخوانیمجددقرارگرفتهومنبععظیمتحوالتآیندهقرارگیرد.

اندیشه و تحقیق

چراعلمایشیعهحضوردردربارصفویهراپذیرفتند؟
اجتماعیعلمایاصولیواخباریدردورهصفویه درخصوصتفاوتعملکردسیاسیـ

تحقیقکنید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیث پیمانه
نوشتهحمیدپارسانیا،فصلاولازصفحه75تا97
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در درس های گذشته به معرفی دو نیروی مذهبی و استبدادی و رابطه آنها با یکدیگر پرداختیم. در این درس 
پیدایش نیروی سوم که منّورالفکری نامیده می شود و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منّورالفکری، 
به یک جریان فکری و عملی وارداتی اشاره دارد که تحت تأثیر جریان روشنگری1 در غرب شکل گرفته 
است. روشنگری یک جریان فکری و عملی متکی بریک معرفت شناسی خاص است که در 400 سال )قرن 
هفده تا بیست( تاریخ اندیشه غرب حضور داشته است. نفی معرفِت وحیانی و اکتفا به دانش عقلی و تجربی 

و تأکید بر علوم تجربی از ویژگی های جریان روشنگری است.
عناصر دیگر اندیشۀ روشنگری در غرب عبارت اند از: انسان محوری در مقابل خدامحوری، بدین معنا که 
انسان در این جهان تحت هیچ حاکمیتی جز قوانین طبیعی قرار ندارد و خواست و اراده او بر همه چیز دیگر 
مقدم است. جدایی دین از سیاست، بدین معنا که دین فقط مربوط به رابطه انسان ها و خدا می شود و 
نمی تواند برنامه ای برای نظام اجتماعی انسان ها داشته باشد و جدایی دین از علم، بدین معنا که اصواًل 
مفاهیم و معارف دینی، مجموعه ای از معتقدات قلبی هستند که ارتباطی به جهان واقعی که همان عالم 
طبیعت است، ندارند. به همین جهت قابلیت اثبات علمی ندارند و هرکس مطابق با ذوق و سلیقه خود به 

اموری معتقد است و به آنها اهمیت می دهد.
با پیدایش نیروی منّورالفکری، سه نیرو در جامعه ایران، رو در روی یکدیگر قرار می گیرند و هر یک به تناسب 
جایگاه اجتماعی فرد، به طریقی خاص، قدرت خود را تأمین نموده و با وسایلی متناسب در جامعه اِعمال 
قدرت می کنند. نیروی منّورالفکری، نیروی تازه بنیادی است که هویت معرفتی و آرمان های اجتماعی خود 
را با همگرایی فکری، فرهنگی و سیاسی با غرب تعیین کرده و با فاصله گرفتن از دین و اندیشه های دینی 
تشّخص ویژه ای یافته است، از این رو، هویت معرفتی و آرمان های اجتماعی آن نه تنها برای دو نیروی 

مذهبی و استبداد، بلکه برای کسانی که با آن همراه شوند نیز، چندان آشکار نیست.

1 . Enlightenment

منّورالفـکری
درس پنجم
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مواجهه با غرب
اولین آشنایی ایرانیان با جامعه مدرن غرب از طریق مواجهه با ظاهری ترین و پایین ترین سطوح این 
جامعه یعنی سیاست، اقتصاد، تکنولوژی و فناوری رخ داد، نه با بنیادهای معرفتی آن؛ مثاًل در جنگ های میان 
ایران و روس، قدرت نظامی انگلستان که متحد با روسیه بود، خود را نشان داد و فاصله اقتدار و توان نظامی 
و صنعتی غرب برای اولین بار مشاهده شد و مردم و به خصوص نخبگان مشاهده کردند که قدرت صنعتی 
و علمی غرب پیشرفتی شگرف کرده است. این در حالی بود که بنیادهای معرفتی این جهان مدرن نو پدید 

برای عموم مردم ناشناخته بود و مورد توجه قرار نمی گرفت.
آشنایی با همین جاذبه های ظاهری غرب و ضعف تفکر دینی و سستی در ایمان و عدم اعتقاد به سنت های 
الهی و آسمانی از جمله عواملی بود که زمینه گرایش به غرب را در برخی افراد ایجاد می کرد و سبب نفوذ سبک 
زندگی غربی و به دنبال آن، اندیشه های روشنگری به داخل ایران می شد. این دو عامل بیش از همه در میان 
رجال سیاسی و دربار به چشم می خورد زیرا این رجال بودند که اّواًل به غرب مسافرت می کردند و ثانیاً به دنبال 
کسب قدرت و لذت و رفاه در زندگی بودند و اعتقاد دینی بسیار ضعیفی داشتند. قدرت سیاسی در ایران که تا آن 
روز به صورت استبداد ایلی خود را نشان می داد و به دنبال سنت های ایلی خود بود، با اینکه از آموزه های مذهبی 
اثر می پذیرفت اّما به عنوان رقیب تاریخی نیروی مذهبی، کمتر جذب تعالیم دینی می شد و کمتر دینداری در آن 
نفوذ می کرد و بیشتر در ستیز با دین بود. به همین جهت، رجال سیاسی آمادگی جذب به زندگی غربی را بیشتر 
داشتند. پس از رجال سیاسی، از میان دیگر اقشار شهری، پیش از همه بازاریان، با غرب روبه رو می شدند؛ چرا که 
بازار در کار تجارت بود و از امکانات مالی و رفاهی مناسب نیز برخوردار بود. همچنین فرزندانی از شخصیت های 
سیاسی و ثروتمند که برای تحصیل راهی غرب می شدند و جذب سبک زندگی غربی و بنیان های معرفتی آن 
می گردیدند، از انتقال دهندگان روشنگری غرب به ایران شمرده می شوند. بنابراین، نیروی اصلی منورالفکرها 
از میان رجال سیاسی و کسانی که با غرب در رفت وآمد بودند پدید آمد و از میان آنها کسانی که بیشتر در غرب 
تحصیل کرده بودند رهبری فکری این جریان را عهده دار شدند. علمای دینی گرچه خود ارتباط مستقیم  با 
غرب نداشتند اما از طریق این رجال سیاسی و برخی تّجار، با سبک زندگی غربی و برخی اندیشه های آن آشنا 
شدند و تقابل آن با زندگی دینی و معرفت و فرهنگ الهی را یافتند و احساس کردند که درباریان و سفیران و 

شخصیت هایی از این قبیل در حال تغییر فکر و اندیشه و تحول در روش زندگی هستند.

غرب ستیزی نیروی مذهبی
همان عاملی که در اوایل حکومت قاجار، یعنی دوران فتحعلی شاه، نیروی مذهبی را به سوی همکاری 
با دربار سوق می داد، در دوران ناصرالدین شاه قاجار زمینۀ ستیز این دو با یکدیگر را فراهم آورد. در دوره 
فتحعلی  شاه هجوم روسیه تزاری به ایران، دربار ایران را عماًل رویاروی دشمن خارجی قرار داده بود و نیروی 
مذهبی برای مقابله با روس چاره ای جز حمایت از دربار نداشت. اما در دوران ناصرالدین شاه که ارتباط دربار 
با غرب گسترش یافته بود، به خصوص بعد از وزارت امیر کبیر، به دلیل نفوذ استعمار و ضعف دربار در برابر 
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قدرت های غربیـ  آن هم با واگذاری امتیازات سیاسی و اقتصادی به آ نها مانند امتیاز رویترـ  نیروی مذهبی 
درمی یابد همان جایی که باید در برابر غرب می ایستاد، محل نفوذ غرب شده و در خدمت اهداف بیگانه قرار 

گرفته است. به همین دلیل بر کدورت و اختالف نیروی مذهبی حکومت قاجار افزوده شد.

غرب گرایی درباریان
سفیران، وزیران امور خارجه، اشراف زادگان و درباریانی که برای اولین بار به منظور کسب مهارت ها و 
علوم غربی راهی اروپا شدند، مستعدترین بخش جامعه برای نفوذ غرب در ایران بودند. از سوی دیگر، نقش 
رجال سیاسی در اجرای سیاست های غربی، عامل دیگری بود که نظر رهبران فکری و سیاسی غرب به ویژه 

لژهای ماسونی را به خود جلب کرد.
فراماسونری که یک جریان فکری، سیاسی و حتی شبه دینی در غرب است و در دورۀ معاصر نقش مهمی در تغییر 
هویت فرهنگی و سیاسی در کشورهای اسالمی ایفا کرده، ریشه ای تاریخی در غرب دارد. ریشه فراماسونری 
به معماران یهودی قرون وسطی باز می گردد، شعار اصلی ایشان »آزادی«، »برابری« و »برادری« بود. منظور 
آنان از آزادی، آزادی سیاسی نبود، بلکه آزادی در نظر ایشان به معنای اباحی گری و در جهت تضعیف باورهای 
مذهبی بود و برابری و برادری نیز در قلمرو و ابعاد بشری مورد نظر آنها معنا می شد. فراماسون ها در قرن 18 در 

انگلستان و فرانسه به قدرت قابل توجهی دست یافتند و انجمن های فراوانی به نام لژ تأسیس کردند.

عضویت رجال سیاسی در لژهای ماسونی
میرزا عسکرخان از اولین ایرانیانی است که به عضویت 
لژهای ماسونی درآمد. وی به عنوان سفیر ایران از طرف 
فتحعلی شاه به دربار ناپلئون فرستاده شد تا بین ایران و 
فرانسه علیه دشمن مشترک، یعنی روسیه اتحاد برقرار کند. 
لژ فراماسونری انگلیس در فرانسه به دلیل آنکه انگلیس به 
عنوان متحد روسیه با ناپلئون درگیر بود، با میرزا عسکرخان 
ارتباط برقرار کرد و به سرعت وی را به عضویت لژ درآورد. 
عسکرخان در یک سخنرانی شمشیر خود را به لژ تقدیم 
می کند و می گوید: »با این شمشیر در بیست و هفت جنگ 

برای وطن خود خدمت کرده ام.«1
میرزا ابوالحسن ایلچی سفیر ایران در انگلیس نیز از جمله 
افراد دیگری بود که به عضویت لژهای ماسونی درآمد. وی 
به مدت 35 سال باالترین مشاغل رسمی از جمله وزارت امور 

1. اسماعیل رائین، فراموش خانه و فراماسونری در ایران، ج1، ص 309.

 »Franemason« فراماسون از کلمۀ فرانسوی
به معنای »بّنای آزاد« گرفته شده است. در قرون 

وسطی، جمعی از بناهای آزاد دوره گرد انجمنی 
مخفی برای احقاق حق خود تشکیل دادند. اّما بعدها، 
این انجمن سّری تبدیل به یک انجمن عقیدتی شد 
که در قرن های 18 و 19، از اعیان و اشراف متمّول 
کشورها تشکیل می شد و عقاید استعماری را رواج 

می داد و افکار مربوط به حاکمان استعمارگر را تبلیغ 
می کرد. میرزاملکم خان از اولین فراماسون های 
ایران است که به عضویت این انجمن در پاریس 

درآمد و خودش این انجمن پنهانی را در ایران با نام 
»فراموش خانه« در تهران بنیان نهاد.
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میرزاملکم خان فرزند میرزایعقوب از ارمنیان جلفای 
اصفهان بود که به دین اسالم درآمده بود. اّما 
کمتر کسی اسالم میرزایعقوب را جدی می گرفت 
وی خود را خویشاوند ژان ژاک روسو فیلسوف 
سیاسی فرانسوی می دانست. ملکم در ده سالگی به 
پاریس رفت و پس از هفت سال تحصیل به ایران 
آمد و درصحنۀ سیاسی ایران فعال شد. در زمان 
ناصرالدین شاه، فراموش خانه را که شعبه ای از 
فراماسونری بود، به شکل مخفی در ایران تأسیس 
کرد و اندیشه های غربی را در ایران تبلیغ می کرد. 
وی نقش اساسی در قرارداد استعماری رویتر با 
انگلیسی ها داشت. این قرارداد سبب شد که وی 
در ایران به عنوان »دشمن دین و دولت« شناخته 
شود. وی همچنین واسطۀ قرارداد التاری )بلیط 
بخت آزمایی( با خارجی ها شد که البته درآمد آن به 
جیب خودش می رفت. 

خارجه را برعهده داشت. همچنین قرارداد ترکمنچای و گلستان و بیشترین اسناد مربوط به حقوق بگیران 
انگلیس به امضای او رسیده است. بدین ترتیب، اولین چهره های منّورالفکری در ایران با عضویت در لژهای 

ماسونی و پذیرش اندیشه های آنان شکل گرفت. 

اندیشه

به نظر شما چرا میرزا عسکرخان شمشیر خود را به لژ تقدیم کرد؟ این کار او چه معنایی دارد؟

تأسیس لژها و ترویج منّورالفکری
میرزا ملکم خان، اولین ایرانی است که به تأسیس لژ 
پرداخت، نام آن را فراموش خانه گذاشت و اندیشه های ماسونی 
را گسترش داد؛ به همین جهت، او را پدر منّور الفکری ایران 
دانسته اند1. ملکم خان، توجه تمام به مظاهر فرهنگ غرب 
و تقلید و پیروی از آنها را تنها راه سعادت می دانست. اما 
معتقد بود باید در تغییر ایران، از برخورد صریح پرهیز کرد و 

در پوشش ادبیات دینی، سخن گفت.2
در  ملکم خان  مدتی شاگرد  ایلچی، که  میرزا حسین خان 
فراموش خانه بود، با مشورت ملکم خان که سفیر ایران در 
انگلیس بود، قرارداد رویتر را منعقد کرد که بر پایه آن، امتیاز 
بهره برداری از معادن، مراتع، جنگل ها، زمین های حاصلخیز، 
گمرکات جنوب، حق کشیدن خطوط مخابرات، راه آهن و مترو 
برای تهران و نیز تأسیس شعبه های پست و بانک، در برابر 
یک وام با سود پنج درصد، به مدت هفتاد سال به یک تاجر 

یهودی انگلیسی واگذار گردید.
یکی دیگر از فراماسونرهای ایران، تقی زاده است که در سال های 
حکومت رضاخان به وزارت رسید. او می گوید: »ایرانیان خیال 

1. میرزا ملکم خان از ارامنه جلفای اصفهان بود که مسلمان شده بود. وی برای تحصیل 
به فرانسه رفت و پس از بازگشت، بارها برای مأموریت های سیاسی به اروپا سفر کرد. 
او اولین فراموش خانه را تأسیس کرد و در اجرای قرارداد رویتر با وی همکاری می کرد. 

وی در زمان صدارت مشیر الدوله، مشاور وی و سفیر ایران در انگلستان بود.
2. حامد الگار، میرزاملکم خان، ص 13 و 14.



39

می کنند که آنها در گذشته یک تمدن عالی درخشان مانند تمدن یونانیان داشته اند. 
وقتی که حقایق علمیه و تاریخیه مثبته در جلو نظر آنها گذارده شود، خواهند دید 
که ایران به علم و ترقی دنیا کمک زیادی نکرده ... این است عقیده نگارندۀ این 
سطور در خط خدمت به ایران: ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب 
شود و بس« همچنین می گوید: »تنها راه پیشرفت ما این است که از فرق سر 
تا ناخن پا یکسره فرنگی شویم. من بودم که اولین بار بمب تسلیم به اروپایی 
را در جامعه آن روز ایران منفجر کردم.«1 دکتر شریعتی در حاشیه عبارت وی 
می نویسد: »همین را هم دروغ می فرمود ... آن مرحوم حتی در ننگ هم اصالت 
نداشت و بمب تقلید و رجز تسلیم، حق میرزا ملکم خان، التاری2 دزد است«.3یعنی 
او در همین خیانت به ملت هم استقالل فکر نداشت و دنباله رو ملکم خان بود. 
جریان منورالفکری، از یک طرف عامل اصلی قراردادهای ننگین با غرب بودند 
و از طرف دیگر در برابرجنایت های کشورهای غربی سکوت می کردند. نمونۀ 
بارز این امر، ماجرای قحطی بزرگ سال های 129٦تا 1298 مشاهده می شود 
که به علت کاهش بارندگی و بی کفایتی احمدشاه، توزیع گندم کاهش یافت و 
همان خواروبار و گندم موجود، توسط دولت های خارجی و مخصوصاً انگلستان 

به تاراج می رفت و موجب مرگ و میر ایرانیان زیادی شد4.

پیامدهای توسعه منّورالفکری
منّورالفکران با نگاه اجتماعی نوین، نظام اجتماعی جدیدی پدید آوردند 
که با تقلید از غرب شکل می گرفت و سلطه سیاسی و اقتصادی کشورهای 
غربی را الزم داشت. منّورالفکران به حذف همۀ احکام الهی می اندیشیدند 
و خواهان تشکیل مجلسی بودند که به تقلید از مجالس فرنگی، براساس 

ضوابط بشری به تدوین قانون بپردازد. 
دربار و در رأس آن شاه مستبد قاجار، به دلیل نفوذ سیاست های خارجی 

1. روزنامۀ کاوه، شماره ٧ ذی القعده 1338ق
2. بخت آزمایی. بخت آزمایی نوع جدیدی از قمار بود که مؤسسات غربی راه انداخته بودند و به تازگی در ایران 
شایع شده بود. این مؤسسات بلیط هایی را می فروختند و سود بسیار زیادی بدون کار به دست می آوردند و با 
قرعه کشی به چندنفر از خریداران بلیط جایزه های چشم گیر می دادند و بدین وسیله مردم بیشتری را برای 
خرید بلیط تحریک می کردند. معمواًل طبقات پایین جامعه این بلیط ها را به امید بردن جایزه و یک شبه 

ثروتمند شدن، می خریدند. 
3. علی شریعتی، »چه باید کرد؟«، مجموعه آثار، ج 20، 328.

4. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به: دو کتاب »قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران« و »هولوکاست ویکتوریاتی 
در ایران«، تألیف محمدقلی مجد، ترجمه محمد کریمی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی ایران و 

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 

سیدحسن تقی زاده در 
خانواده ای مذهبی در 125٧ 
در تبریز به دنیا آمد. ابتدا به 

تحصیالت حوزوی پرداخت 
و سپس تحصیل ریاضی و 

زبان خارجی را پیش گرفت 
و وارد سیاست شد و در 

دوره های مختلف مجلس 
شورای ملی نمایندۀ تبریز و 

تهران بود. وی به میرزاملکم 
خان و اندیشه های وی عالقه 
نشان داد و به او نزدیک شد. 

و از اندیشه های قبلی خود 
که مخالفت با غرب بود، 
دست برداشت و در دورۀ 

مشروطه از مخالفان سرسخت 
شیخ فضل اهلل نوری شد. وی به 
عالی ترین مقامات فراماسونری 

در ایران رسید. او در سن 91 
سالگی درگذشت. 
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روس و انگلیس از یک سو و گسترش افکار منّورالفکران از سوی دیگر، با محدودیت های جدیدی روبه رو 
شد. ناصرالدین شاه در حسرت اقتدار گذشتگان و اعتراض به این محدودیت ها می گوید: »می خواهم به 
شمال مملکت بروم، سفیر انگلیس اعتراض می کند؛ می خواهم به جنوب مملکت بروم، سفیر روس اعتراض 

می کند. ای مرده شور این سلطنت را ببرد که شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش مسافرت نماید!«1
نظام اجتماعی نوینی که در صورت روی کار آمدن منّورالفکران پدید می آمد، بی شک ساختار سیاسی، اقتصادی 
و نظامی جامعه و پس از چندی نیز ابعاد فکری و فرهنگی آن را در سطحی وسیع تغییر می داد. این تغییرات 
به دلیل آنکه از راه قدرت سیاسی جامعه و با حمایت دولت های مسلط غربی صورت می گرفت، فاقد پایگاه 

مردمی بود و همین امر زمینه تنش های اجتماعی جدید را در جامعه فراهم می آورد.

اندیشه

چرا اهداف و آرمان های منّورالفکری با استقبال مردم مواجه نشد؟

رقیب اصلی منّورالفکری
جایگزینی حکومت وابسته به استعمار به جای استبداد ایل، که در سطح دولتمردان و خوانین جامعه قدیم 
پدید می آید و آنان را تبدیل به اشراف و اعیان جدید و با لباس های جدید می کند معمواًل بدون خشونت و از 
طریق درباریان یا با خشونت محدود و در چهارچوب توطئه های سیاسی و کودتا صورت می پذیرد. بنابراین، 
منّورالفکران در رقابت با استبداد مرسوم مشکل چندانی نداشتند. اما این تغییر در ایران به گونه ای دیگر و با 
بیش از پنج دهه درگیری )1299-1250( و با تحوالتی مردمی و فراگیر همراه بود. در این فاصله حوادث 
اجتماعی بزرگی چون جنبش تنباکو و انقالب مشروطه پدید آمد؛ حوادثی که سبب پیدایش تنش های بزرگی 

میان جریان منور الفکری و نیروهای مذهبی شد و به تدریج این دو را در مقابل هم قرار داد. 
حضور نیروی مذهبی آن هم در اوج اقتدار سیاسی سبب شد که رقابت اصلی میان دو نیروی مذهبی و 
منّورالفکری شکل بگیرد و نیروی دربار خارج از عرصه رقابت واقع شود. نیروی مذهبی در پی اجرای احکام 
و قوانین اسالم، رعایت عدالت اسالمی و کاستن هر چه بیشتر از قدرت شاه بود و حتی در مواردی حذف شاه 
و نظام استبدادی را به نفع حاکمیت دینی خواستار می شد. اما منّورالفکران به دنبال تغییر بنیادهای فکری 

جامعه و غربی کردن هویت آن و نیز وابستگی سیاسی و اقتصاد به غرب بودند. 

عدم آگاهی جریان مذهبی از آرمان های کالن منّورالفکری
در اواخر حکومت ناصر الدین شاه و در دورۀ حکومت مظفر الدین شاه قاجار، جنبش هایی علیه استبداد 

1 . سیدجالل الدین مدنی، تاریخ معاصر ایران، ص ٧1.
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آغاز شد که در آنها هم نیروی مذهبی فعال بود و هم جریان منّور الفکری. نیروی مذهبی با اتخاذ سیاست 
مثبت و به منظور محدود کردن اختیارات پادشاه، تثبیت حاکمیت شرعی و محّول کردن اجرای عدالت به 
محاکم شرع، تأسیس یک مجلس قانون گذار تحت عنوان عدالت خانه را مطرح کرد و برای تحقق آن از همان 
ابزارهای جنبش تنباکو بهره برد که بی شک الزمه آن نیز همراهی گسترده مردم بود. اما این قیام بر خالف 
جنبش تنباکو به رغم پیروزی نخستین خود سرانجام به نتیجه مطلوب نرسید. زیرا نیروی منّورالفکری در آن 

راه یافته و دیدگاه های خود را بر آن تحمیل کرد.
نیروی مذهبی در اوج درگیری با استبداد، بدون توجه به اهداف منّورالفکران و بی آنکه از تفاوت میان آرمان های 
دینی و باورهای منّورالفکرانه غربی مطلع باشد همراهی آنان با خود را غنیمت شمردند و با سکوت از کنار آن 
گذشتند و حتی گاه شعارها و اهداف سیاسی آنان را در چهارچوب نگرش اسالمی خود توجیه و تفسیر می کردند و 
بسیاری از حرکت های دربار را که تحت تأثیر اندیشه منّورالفکران شکل می گرفت، به جای یافتن ریشه های آن 
در منّور الفکری، به استبداد شخص شاه نسبت می دادند و راه حل همه مشکالت را در مهار کردن آن می دانستند.

منابعی برای مطالعه بیشتر

رهبر معظم انقالب در تبیین و تشریح انقالب مشروطه و وقایع پس از آن، تحلیل قابل 
توجهی را بیان نموده اند: »چه شد که غربی ها، مشخصًا انگلیسی ها، در این مسئله 
)مشروطه( کامیاب شدند؛ از چه شگردی استفاده کردند که کامیاب شدند. درحالی که 
مردم که جمعیت اصلی هستند، می توانستند در اختیار علما باقی بمانند و اجازه داده 
نشود که شیخ فضل اهلل جلو چشم همین مردم به دار کشیده شود؛ قاعدۀ قضیه این بود. 
به نظر من مشکل کار از اینجا پیش آمد که اینها توانستند یک عده ای از اعضای جبهۀ 
عدالت خواهیـ  یعنی همان اعضای دینی و عمدتًا علماـ  را فریب بدهند و حقیقت را 
برای اینها پوشیده نگه دارند و اختالف ایجاد کنند. انسان وقتی به اظهاراتی که مرحوم 
آسیدعبداهلل بهبهانی و مرحوم سیدمحمد طباطبایی در مواجهه و مقابلۀ با حرف های شیخ 
فضل اهلل و جناح ایشان داشته اند، نگاه می کند، این مسئله را درمی یابد که عمدۀ حرف ها 
به همین است که این طور می گفته اند. این حرف ها به نجف هم منعکس می شده و شما 
نگاه می کنید که همین اظهاراتـ  انسان در کار مرحوم آقا نجفی قوچانی، در آن کتاب 
و در مذاکراتی که در نجف در جریان بوده، اینها را می بیندـ  و حرف هایی را که از سوی 
روشنفکرها و به وسیلۀ عمال حکومت گفته می شد و وعده هایی را که داده می شد، حمل 
بر صحت می کردند. این طور می گفتند که: شما دارید عجله می کنید؛ سوءظن دارید؛ 
اینها قصد بدی ندارند؛ اینها هم هدف شان دین است! این مسائل در مکاتبات، نامه های 
صدراعظم و... به مرحوم آخوند منعکس شده است. انسان می بیند که حساسیت آنها را 



42

روشنگری های شیخ فضل اهلل 
 برخی از منّور الفکران که با شکل دینی عدالت خانه 
مخالف بودند، با طرح دسیسه هایی، عنوان مشروطه را که 
حاکی از مدل غربی مجالس قانون گذاری بود، مطرح کردند. 
اولین کسی که در میان نیروی مذهبی متوجه هویت ضد 
دینی منّورالفکری شد، شیخ فضل اهلل نوری بود. او با مطالعه 
قانون اساسی بلژیک1 که منّورالفکران ترجمه کرده بودند و 
شرکت در مجالسی که برای تدوین متمم قانون اساسی تشکیل 
می شد، با اندیشه آنها آشنا شد. شیخ فضل اهلل، درباری را که 
با عدالت خانه و اجرای احکام دینی کنترل شود کم خطرتر از 
حاکمیتی می دانست که با حمایت از قدرت های خارجی در 
برابر دین می ایستد. از این رو کوشید با طرح عنوان مشروطه 
مشروعه، مشروطه را که شعاری فراگیر شده بود در محدوده 

شرع کنترل کند. 
تالش های شیخ فضل اهلل در آگاهی مرجعیت شیعه از جمله 
آیت اهلل آخوند خراسانی و آیت اهلل مازندرانی، اثرگذار بود. اما 

1. بلژیک، هم اکنون نیز به صورت پادشاهی اداره می شود.

در مقابل انحراف کم کرده اند؛ اما حساسیت بعضی ها مثل مرحوم آشیخ فضل اهلل باقی 
ماند؛ اینها حساس ماندند؛ اصرار کردند و در متمم، آن مسئلۀ پنج مجتهد جامع الشرایط 

را گنجاندند و مقابله کردند. 
یک جمع دیگری از همین جبهه، این حساسیت را از دست دادند و دچار خوش باوری و 
ُحسن ظن و شاید هم نوعی تغافل شدند. البته انسان حدس می زند که بعضی از ضعف 
شخصیتی ها و ضعف های اخالقی و هوای نفس بی تأثیر نبود؛ حاال ولو نه در مثل 
مرحوم سیدعبداهلل یا سیدمحمد؛ اما در طبقات پایین، بالشک بی تأثیر نبوده که نمونۀ 
واضحش امثال شیخ ابراهیم زنجانی ست. اینها باالخره جزء علما بودند. شیخ ابراهیم هم 
تحصیل کردۀ نجف بود، هم مرد فاضلی بود؛ اما تحت تأثیر حرف های آنها قرار گرفتند 
و غفلت زده شدند و مقداری هوای نفسانی در اینها اثر گذاشت و اختالف از اینجا شروع 
شد.« )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار شورای مرکزی و کمیته های علمی همایش 

صدمین سالگرد مشروطیت در تاریخ 1385/2/9(

شیخ فضل اهلل نوری )1259ـ132٧ق( از مجتهدان 
طراز اول تهران و از پیشروان جنبش عدالتخواهی 
و مشروطۀ مشروعه بود. وی با پشتیبانی آخوند 
خراسانی اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه 
مبنی بر تشکیل هیئت نظارت را به تصویب مجلس 
شورای ملی رساند. اّما وقتی مشاهده کرد که مشروطه 
در مسیر دیگری قرار گرفته، به سختی به مخالفت با 
آنان پرداخت و با اینکه جانش در خطر بود، در خانه 
ماند و تقاضای معاون سفیر روس را برای پناهندگی 
به سفارت رد کرد و گفت: مسلمان نباید پناهنده 
کفر شود آن هم مثل من. معاون سفیر گفت: حداقل 
بیایید پرچم روس را باالی منزل نصب کنید و پرچم 
را هم نشان داد. شیخ جواب داد: اسالم زیر بیرق کفر 
نخواهد رفت. معاون گفت: برای شما خطر جانی 
هست. شیخ پاسخ داد: زهی شرافت و آرزومندم.
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منّورالفکران او را متهم به حمایت از استبداد کردند. تالش منّورالفکران سرانجام سبب شد ذهنیت نیروی 
مذهبی نسبت به حوادث مشروطه آشفته گردد و آنان از تشخیص ماهیت و حقیقت درگیری باز مانند و در 
نتیجه، امکان تحرک هماهنگ و مناسب، مانند آنچه در جنبش تنباکو صورت گرفت، از آنها باز گرفته شود. 
در متن مشروطه کسانی بودند که درگیری شیخ فضل اهلل با منّورالفکران را تشخیص ندادند و عمل او را کوتاه 

آمدن در برابر استبداد قاجار دانستند و در نتیجه وی را در مقابل حریف اصلی تنها گذاردند. 
سرانجام شیخ فضل اهلل در چنین شرایطی با انتخاب آگاهانۀ شهادت، بر آن شد تا صورت و سیرت نیروی 
جدید وابسته به غرب را افشا کند. او در 13 رجب، سال 1327 ق به دار آویخته شد. آل احمد در این خصوص 
می نویسد: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمی می دانم که به عالمت استیالی غرب زدگی 

پس از دویست سال کشمکش، بر بام این مملکت بر افراشته شد«.1 

1. جالل آل احمد، غرب زدگی، ص 78.
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پس از شهادت شیخ فضل اهلل، منّورالفکران مبارزه مستقیم 
خود را در جهت حذف بخش دیگری از نیروی فعال مذهبی 
آغاز کردند. اعدام عالم برجسته مذهبی آیت اهلل    سیدعبداهلل 
بهبهانی  ـ از مبارزان مشروطهـ  یک  سال پس از اعدام شیخ 
فضل اهلل از آن جمله است. با ترور مرجعیت شیعه، آخوند 
خراسانی، آن هم هنگامی  که در  رأس حوزۀ علمیۀ نجف قصد 
عزیمت به ایران را داشت، آخرین مانع در برابر منّورالفکران از 
میان رفت و نیروی مذهبی جایگاه برتر خود را در بین رجال 
سیاسی ایران از دست داد و سرانجام منّورالفکران از نظر 

سیاسی و اجتماعی به قدرت رسیدند.

منّورالفکران، زمینه ساز استبداد جدید
در اواخر حکومت قاجار، شرایط سیاسی ایران آشفته شده بود 
و قدرت مرکزی به شّدت ضعیف عمل می کرد. نیروی مذهبی 
نیز که در جریان مشروطه و پس از آن، به سختی آسیب دیده بود 
توان اقدام ویژه ای را نداشت. در چنین شرایطی، ایجاد دولتی 
قدرتمند که از ظاهری مستقل نیز برخوردار باشد، می توانست 
اهداف انگلستان را تأمین کند. از این رو با کودتای 1299، 
زمینه های استحکام قدرت رضاخان فراهم شد و در 1304 وی 
بر تخت سلطنت نشست و تا 1320 با استبدادی قدرتمند به 
پادشاهی خود ادامه داد. رضاخان گرچه خود یک فرد بی  سواد 

استبداد استعماری
درس ششم

ـ  .ش( نویسنده،  محمدعلی فروغی )1254ـ1321ه
ادیب و سیاستمدار اواخر دوره قاجار و دورۀ پهلوی 
اّول می باشد که در فلسفه و علوم عقلی در ایران و 
اروپا تحصیل کرد. در انقالب مشروطه بسیار فعال 
بود. در چهار کابینۀ کودتا وزیر خارجه و وزیر مالیه 
بود. با انتقال قطعی سلطنت به رضاخان در 1304، 
اولین نخست وزیر او بود. یک سال بعد این سمت را 
از دست داد و سمت های دیگری را پذیرفت. در دورۀ 
وزارت خارجۀ او رضاشاه به ترکیۀ آتاتورک مسافرت 
کرد. این مسافرت زمینه ساز الگوگرفتن رضاشاه 
از آتاتورک شد. وی در اواخر حکومت رضاشاه که 
متفقین ایران را اشغال کردند، دوباره نخست وزیر 
شد و واسطۀ مذاکره با متفقین شد و از میان سه 
پیشنهاد متفقین، این پیشنهاد را که رضاشاه از 
سلطنت کناره گیری کند و پسرش جای او را بگیرد، 
پذیرفت و اولین نخست وزیر محمدرضا هم شد. 
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بود که به سختی قادر به خواندن و نوشتن بود، ولی ابزاری کارآمد برای جریان استعماری منّورالفکری بود تا 
به  وسیلۀ وی به سرکوب فرهنگ برآمده از دین بپردازند. کابینۀ رضاخان محل حضور شاخص ترین چهره های 

منّورالفکری آن دوران است1.
بدین ترتیب جریان منّورالفکری پس از مشروطه، با حذف رقیب دینی خود از عرصۀ سیاست، یعنی با حذف 
مذهب که با حمایت دولت های غربی انجام شد، قدرت را به دست گرفت و در جهت حذف مظاهر دینی اقدام 

نمود و ساختارهای اجتماعی مدرن را با روشی استعماری بنیان نهاد. 
منّورالفکران در دهه های نخستین با مبانی فکری و فلسفی تمدن غرب کمتر آشنا بودند و به همین دلیل راه 
رسیدن به غرب را در تقلید محض و تأمین نیازهای روزمره کشورهای غربی می دانستند. آنان با در دست 
داشتن حاکمیت سیاسی و مدیریت اجتماعی، تغییر در همه ابعاد اجتماعی جامعۀ دینی ایران را آغاز کردند. 
بی شک جامعه ای که از سنت و یقین دینی بهره مند است و دست کم به شیوۀ پیشین زیست خود عادت 
دارد، این تغییر را تاب نمی آورد و اگر هم به این تغییرات گردن نهد، اما نمی تواند با نظام اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی پدید آمده، هماهنگ شود و در نتیجه تنش هایی بروز خواهد کرد. منّورالفکران برای غلبه بر این 
ناسازگاری ها ناگزیر به زور متوسل می شوند و بدین ترتیب حاکمیت آنها نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای 

جهان سوم نیز به سوی استبدادی جدید گام می نهد و استبداد استعماری را جایگزین استبداد ایلی می کند.

بررسی

با توجه به توضیحات باال، چرا محصول به قدرت رسیدن جریان منّورالفکری، باز هم 
حکومت استبدادی بود؟

قدرت استبداد جدید
همان طور که در درس های گذشته آمد، منبع قدرت حکومت های استبداد ایلی، روابط و مناسبات 
طایفه ای بود؛ اما منبع قدرت استبداد جدید چیست؟ استبداد استعماری بر خالف استبداد پیشین، نه متکی 
بر روابط و مناسبات ایل، قبیله و طایفه است و نه بر قدرت های موجود در جامعه تکیه دارد؛ زیرا دارای پایگاه 
فکری و فرهنگی در میان مردم نیست بلکه بر پایه امواج نظامی، سیاسی و فرهنگی نوینی است که با حضور 
مستقیم و غیرمستقیم غرب در کشورهای جهان سوم پدید می آید و قدرت آن نیز برآمده از قدرت های مسلط 

جهانی است که از رقابت های موجود بین آنها شکل می گیرد.
فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشورهای استعمارزده نیز به هیچ وجه در چهارچوب قدرت های داخلی قابل 
بررسی نیست، بلکه تابع مستقیمی از حرکت های سیاسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر است. از این رو، 

1 . مانند: محمد علی فروغی )نخست وزیر(، حسین دادگر )وزیر داخله(، علی اکبر داور )وزیر کشاورزی و تجارت(، یوسف مشار )وزیر معارف( و مرتضی 
قلی بیات )وزیر مالیه(.
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وقایع سیاسی بعد از مشروطه، در ارتباط مستقیم با موقعیت 
جهانی استعمار انگلیس، وضعیت روسیه و نیز موقعیت کلی 

کشورهای غربی در جنگ جهانی اول است.
به عنوان نمونه می توان به برخی از حرکت های سیاسی و 
اقتصادی نوین اشاره کرد که در جهت تقویت شبکه های سیاسی 
انگلستان و نیازهای اقتصادی آنها بود. نمونه بارز آن راه آهن 
سراسری جنوب تا شمال ایران است که با نادیده گرفتن اولویت 
شرق و غرب، از جنوب تا شمال امتداد یافت تا انتقال نیروی 
نظامی انگلستان را به پشت خطوط روسیه ممکن سازد. همین 
خط سراسری در جنگ جهانی دوم عنوان پل پیروزی را یافت.1

نمونۀ دیگر، چگونگی شکل گیری حکومت رضاشاه و ادامۀ 
آن توسط قدرت های خارجی است. حکومت پهلوی با یک 
کودتا و تحت حمایت انگلیس تأسیس می شود. پس از مدتی، 
رضاخان به دستور متفقین و در رأس آنها انگلیس، حکومت 
را به فرزندش می سپارد. بار دیگر در سال 1332 محمدرضا با کودتای انگلیس و آمریکا دولت ملی را قلع و 
قمع می کند و باالخره در سال 135٧ که انقالب اسالمی وارد مرحلۀ پیروزی می شود، محمدرضا با حمایت 
آمریکا ایران را ترک می کند تا شاید با سرکوب انقالب بتواند به کشور بازگردد. در حقیقت، از تولد تا مرگ 

این حکومت استعمار حضور دارد. 

تفاوت های استبداد قبل و بعد از مشروطه
حکومت در ایران هم قبل از مشروطه و هم بعد از مشروطه، حکومت استبدادی است، اما این دو حکومت 

استبدادی به رغم شباهت هایی چند، تفاوت های مهمی دارند؛

1 |  تفاوت در منشأ قدرت
استبداد رضاخان هویتی مغایر با استبداد پیش از مشروطه داشت. زیرا استبداد پیش از مشروطه در چهارچوب 
روابط خوانین و اشراف شکل می گرفت، ولی استبداد جدید سیاست گذاری ها و موضع گیری های خود را 

به عنوان تابعی از نظام سلطه جهانی و استعمار تنظیم می کرد.
1 . دکتر مصدق در خاطرات خود می گوید: در جلسۀ 2 اسفندماه 1305 مجلس شورا )که ایجاد راه آهن را تصویب کرد( گفتم برای ایجاد راه دو خط بیشتر 
نیست: آنکه ترانزیت بین المللی دارد و ما را به بهشت می برد )منظورش این بود که سود اقتصادی زیاد دارد( و راهی که به منظور سوق الجیشی ساخته شود 
و ما را به جهنم )منظورش این بود که این راه برای قدرت های بزرگ فایده دارد و ما را وارد جنگ می کند( و علت بدبختی های ما در جنگ بین الملل دوم 
همین راهی بود که اعلیحضرت شاه فقید ساخته بودند … ساخت راه آهن در این خط هیچ دلیلی نداشت جز اینکه می خواستند از آن استفاده سوق الجیشی 
)استفادۀ سیاسی و نظامی( کنند و دولت انگلیس هم در هر سال مقدار زیادی آهن به ایران بفروشد و از این راه پولی که دولت از معادن نفت می برد، وارد 

انگلیس کند. )خاطرات و تأمالت دکتر مصدق، ایرج افشار، چاپ پنجم، انتشارات محمدعلی علمی، صص 52ـ4٧(

در جنگ جهانی دوم، با اینکه ایران اعالم بی طرفی 
کرده بود، اّما متفقین به بهانۀ کمک ایران به آلمان 
نازی در شهریور 1320 از شمال و جنوب به ایران 
حمله کردند و تمام ایران را تصرف کردند و رضاشاه 
را از سلطنت برکنار کردند و پسرش را به جای او 
قرار دادند. در این مدت، ایران عماًل به اشغال روس 
و انگلیس درآمد. راه آهن جنوبـ  شمال یکی از 
ابزارهای اصلی انتقال سالح از طرف انگلیس و 
آمریکا برای شوروی بود. 
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2 |  برخورد با ایل
تمایز دیگر مربوط به برخورد استبداد جدید با »ایل« است. استبداد قبل از مشروطه به دلیل جوشش از متن 
ایل هرگز با مناسبات عشیره ای و ایالتی ناسازگار نبود. اما استبداد جدید که در واقع کارگزار استعمار است، 
نه تنها قدرت های داخلی را نادیده می گیرد بلکه با تهاجم های سنگین آنها را از میان می برد تا امنیت الزم 
برای گروه مهاجم فراهم آید. بنابراین در صدد نابودی قدرت های ایالت نیز بر آمد. منع ایالت از کوچ توسط 
رضاخان در این راستا قابل بررسی است. از این طریق هم آنها را از جهت سیاسی و نظامی تحت کنترل 

درآورد و هم دامداری را به عنوان بخش مهمی از اقتصاد ایران از بین برد.

3 |  برخورد با دین
استبداد پس از مشروطه، بر خالف سلف خود، جز در مقاطعی که گریزی از آن ندارد، در پی توجیه دینی خود 
نیست، بلکه سیاست آن رویارویی با مذهب است. این استبداد برای کسب پایگاه اجتماعی داخلی می کوشد 

در قالبی منّورالفکرانه شعارهای سیاسی نوینی مثل ناسیونالیسم را مطرح کند. 
از آنجا که دین جایگاه سنت های اصیل اجتماعی و الهی است، استبداد به عنوان کارگزار اقتصاد و سیاست 
استعمار، در رسالت بنیادین خویش این سنت ها را به تمامی در هم می شکند تا راهی به سوی دنیای غرب بگشاید.

شباهت های استبداد قبل و بعد از مشروطه

1 |  بی ضابطه بودن
استبداد قبل از مشروطه، با وجود حفظ ظاهری دین، از ضوابط دینی و احکام شرعی و از اجرای عدالت 
گریزان است. استبداد پس از مشروطه نیز علی رغم پذیرش نظام های دنیوی غرب به عنوان آرمان خود، از 

نظام اداری واقعی گریزان است و حکمرانی متمرکز در یک شخص است.

2 |  خشونت
چهره هر دو استبداد خشن است. با این تفاوت که خشونت در بعد از مشروطه به مقتضای نیازهای سیاسی 

و اقتصادی غرب و در جهت حذف نهادهای اجتماعی صورت می گیرد.
به عنوان نمونه محمدعلی شاه قاجار برای حفظ استبداد ایلی خود، تصمیم می گیرد به مجلس قانون گذاری 
حمله کند و آن را مورد تهاجم توپخانه قرار دهد. رضاخان نیز تصمیم می گیرد با یک دستورالعمل و از طریق 
پلیس و شهربانی حجاب را ممنوع کند و کشف حجاب نماید. در همین راستا، قیام مردم مشهد را به شدت 

سرکوب می کند و کشتار وسیعی به راه می اندازد.
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اندیشه و تحقیق

چرا هویت معرفتی و آرمان های منّورالفکری در ابتدا برای خود آنها هم مشخص نبود؟
دلیل پیروزی جریان منّورالفکری در برابر جریان مذهبی چه بود؟

منابعی برای مطالعه بیشتر

انواع و ادوار روشنفکری
حمید پارسانیا، بخش 5، از صفحه 3٧ تا 4٦.

حدیث پیمانه
نوشته حمید پارسانیا، فصل سوم.

هفت موج اصالحات
نوشته حمید پارسانیا، بخش اول از صفحه 15 تا 30.

فعالیت کالسی

با توجه به محتوای درس، سه ویژگی از ویژگی های جریان منّورالفکری در ایران را 
ذکر کنید.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

شاخصه های منّورالفکری
با توجه به آنچه گفته شد، منّورالفکری جریانی است که به تفکر و اندیشۀ غربی و نظام سیاسی و اجتماعی 
آن اصالت می دهد و می کوشد که کشورهایی مانند ایران تابعی از فرهنگ و اندیشۀ غربی باشند. برای رسیدن 
به این مقصود شکل حکومت اصالت ندارد؛ حکومت، چه استبدادی باشد و چه دموکراتیک، آنچه اهمیت دارد، 

پذیرش سبک زندگی غرب و تقلید از آنهاست.
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در درس پنجم پیدایش جریان منّورالفکری به عنوان یک نیروی جدید در مقابل نیروی مذهبی و نیروی استبداد 
را مورد بررسی قرار دادیم. در این درس جریان روشنفکری را که ظهور بیشتری در دورۀ پهلوی دوم پیدا کرد، 
مورد بررسی قرار می دهیم. معنای لغوی روشنفکری، بهره وری از فکر روشن است و در عرف عام آن را مترادف 
زمان آگاهی، آشنایی با مسائل و حوادث روز یا داشتن مواضع فعال اجتماعی می دانند. این لغت در آغاز قرن 
بیستم در غرب، برای جمعی از نویسندگان به کار برده شد که با رویکرد سیاسی اعتراض آمیز خود در جهت 
تغییر و تبدیل وضعیت موجود، تأثیرگذار بودند. روشنفکری1 در غرب بیشتر یک اندیشه سیاسی و اجتماعی 
است که در چهارچوب و اصول کلی روشنگری، که در درس قبل به آن اشاره کردیم، برای پاسخ به بخشی 
از معضالت جهان غرب پدید آمد و اقتضای آن رویکرد غیر محافظه کارانه2 و انقالبی در جهت تغییر ساختار 
سیاسی و اقتصادی نظام جهانی و سلطه آن است. هر چند بعدها روشنفکری به معانی دیگری نیز به کار برده شد.

روشنفکری در ایران
نخستین نشانه های روشنفکری در ایران بعد از انقالب روسیه و به قدرت رسیدن مارکسیست های انقالبی 
و جریان چپ3 در همسایگی ایران ظاهر شد. به عبارت دیگر، ظهور روشنفکری در ایران به دنبال جریان 
روشنفکری در غرب بود. از این رو روشنفکران اّولیه به لحاظ اندیشه ای، به روشنفکران غرب و بخصوص 
به جریان چپ نزدیک بودند و البته این تفاوت بارز را با منّورالفکران دارند که احساس رسالت مبارزه با یک 

قدرت مسلط جهانی را نیز داشتند، احساسی که منّورالفکران ایرانی هرگز آن را تجربه نکردند.

1. Intellectuality. 
2. محافظه کار به کسی گفته می شود که وضع موجود سیاسی و اجتماعی را می پذیرد و برخورد فّعالی با آن ندارد و از تغییر، به خصوص تغییرات ریشه ای و 

بنیادی اجتناب می کند. محافظه کاری )Conservetism( در برابر تندروی و انقالبی بودن است.
3. جریان چپ یا چپ گرایی، در دورۀ معاصر به اندیشه ای گفته می شود که در مقابل نظام سرمایه داری معتقد به مبارزه است و میل به تغییرات سریع در آنها 
زیاد است و معمواًل حامی طبقۀ متوسط و پایین جامعه هستند. ریشۀ اصطالح چپ و راست از زمان انقالب فرانسه است که در مجمع ملّی آن، نمایندگان 
انقالبی و تندرو در طرف چپ و محافظه کارها در طرف راست می نشستند. از وقتی این اصطالح در ایران رایج شد، به کسانی که طرفدار مارکسیسم بودند 

یا اندیشه هایی نزدیک به آنها داشتند، چپ گرا می گفتند.

روشنـفکری
درس هفتم
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با اندکی تأخیر از روشنفکران اّولیه، طیف دیگری از روشنفکران در ایران ظاهر شدند که به همان معنا روشنفکر 
بودند، یعنی زمان آگاه و آشنا به حوادث روز و دارای موضع فعال اجتماعی بودند، اّما افکار و اندیشه های 
مذهبی قوی داشتند و یک جریان اجتماعی و روشنفکری دینی را پدید آوردند. بنابراین روشنفکری در ایران 

به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند:
الف |  روشنفکران غیردینی؛ اینان روشنفکرانی هستند که گرچه ممکن است مخالف دین هم نباشند، 
اّما اندیشۀ سیاسی و اجتماعی آنان ریشۀ دینی ندارد و از این جهت تابعی از روشنفکران اروپا 

هستند. 
ب |  روشنفکران دینی؛ کسانی که دین را مبنای عمل و فعالیت اجتماعی خود قرار داده و با اعتقاد 
به اینکه دین اسالم توانایی رهبری فکری و عملی انسان ها در عصر حاضر را دارد، براساس 

آن فعالیت خود را تنظیم می کنند.

تفاوت منّورالفکری و روشنفکری غیردینی
منّورالفکری و روشنفکری غیردینی، هر دو در دسته نیروی سوم و در برابر دو نیروی مذهبی و استبداد، 
دسته بندی می شوند. زیرا  هر دو از معرفت تجربی محض بهره می برند، آرمان توسعه مادی و هر چه شبیه تر 
شدن به غرب را در سر می پرورانند و از حمایت های خارجی برخوردارند. با این وجود، منّورالفکری و روشنفکری 

تفاوت هایی هم با یکدیگر دارند؛
1 |   کاربرد زمانی آنها: به این معنا که اصطالح منّورالفکر بیشتر تا قبل از شهریور 1320 و روشنفکر 

در سال های پس از آن، برای نیروی سوم به کار برده می شود. 
2 |   در آثار منّورالفکران هرگز عباراتی را نمی یابید که به پرسش از چیستی و هستی تفکر و تمدن 
غربی بپردازد. آنها هرگز به حقیقت و هویت تمدن غرب پی نبرده  بودند، نه در آن تردید می کردند 
و نه پرسش از آن را بر می تافتند. اما روشنفکران غیردینی، که بیشتر پس از شهریور 1320 شکل 
گرفتند، در پی آن بودند که با مبانی تمدن غرب آشنا شوند و به عنوان یک جریان فکری در ایران 
عمل کنند. آنان، گام های نخستین را در مسیر تعلیم آموزش های غربی برداشتند؛ آن هم در 
الحادی ترین چهره آن یعنی مارکسیسم که از طریق جزوه های حزب توده صورت می گرفت. 

3 |   روشنفکری نسبت به هیئت حاکمه با نوعی بار سیاسی چپ همراه است و این بار سیاسی بر 
فضای روشنفکری جامعه ایران تا چند دهه پس از شهریور 1320 سنگینی می کند. 

مقایسه

شباهت ها و تفاوت های میان منّورالفکران و روشنفکران غیر دینی را در جدولی تنظیم 
کنید. اگر شباهت  یا تفاوت دیگری هم می یابید، آن را هم بنویسید.
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گروه های مختلف روشنفکری غیردینی
جریان روشنفکری غیردینی خود به چند گروه تقسیم می شود: 

1 |  جناح چپ
روشنفکری جناح چپ، پس از شهریور 1320، در حزب توده سازمان می یابد. مؤسسان این حزب کسانی بودند 
که تحت تأثیر جریان جهانی مارکسیسم، اندیشه های ماتریالیستی داشتند و به مارکسیسم به عنوان یک نهضت 
جهانی می نگریستند که در آیندۀ نزدیک نظام سرمایه داری را از میان می برد و مارکسیسم و نظام اجتماعی 
آن )کمونیسم( را بر جهان حاکم می کند. آنان کشور شوروی را پایگاه این جریان جهانی می دانستند و تابع 
سیاست های شوروی بودند. آموزش های حزب توده که به صورت آشکار ضد مذهبی و الحادی بود، بخشی از 
اندیشه های غربی )یعنی ماتریالیسم و مارکسیسم و اندیشه های سیاسی و اقتصادی آن( را به طور مستقیم و 
در سطحی گسترده به جامعه ایران شناساند. حزب توده در شرایطی تأسیس شد که کشور شوروی و متحدان 
غربی آن )انگلستان و آمریکا( در جنگ جهانی دوم ایران را به اشغال درآورده بودند. عملکرد سیاسی حزب توده، 

تابع مستقیمی از سیاست کشور شوروی است. از جمله اقدامات حزب توده می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ 
1 | گسترش اندیشه های الحادی و ماتریالیستی در ایران و شکل دهی به جناح چپ روشنفکری در ایران

2 |  مبارزه علیه نهضت جنگل، 
3 |  مبارزه علیه شهید مدرس، 

4 |  تالش برای به دست آوردن امتیاز نفت شمال برای شوروی، 
5 |  خدمت به تجزیه طلبان آذربایجان و کردستان، 

6 |  پرهیز از حمله جدی به انگلیس به دلیل اتحاد آن با شوروی1.

در کنار حزب توده، به تدریج افراد و گروه های دیگری پیدا شدند که همین اندیشه های مارکسیستی را 
داشتند، اّما وابسته به حزب توده نبودند. مجموعۀ این افراد و گروه ها جناح چپ روشنفکر غیردینی، در عصر 

پهلوی را تشکیل می دادند.

2 |  جناح راست
جناح راست روشنفکری غیردینی که تا حدود زیادی ادامۀ جریان منّورالفکری است و اندیشه هایی نزدیک به 
آن دارد، در شکل گیری حاکمیت رضاخان و قوام آن در زمان محمدرضا پهلوی سهیم بود و با تأیید یا سکوت 
خود، تداوم حکومت پهلوی را تا آخرین  روزهای حاکمیت ممکن ساخت. همراهی و همکاری آنها با رضاخان 

و پسرش نیز موجب شد قدرت سیاسی و پایگاه اجتماعی آنها در برابر جناح های رقیب دچار ضعف شود. 

1. احسان طبری، کژ راهه ها، خاطراتی از تاریخ حزب توده، ص 21.
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جناح راست روشنفکری بر خالف حزب توده دارای انسجام و آموزش های 
فکری هماهنگ نیست و پس از یک دوره تقلید از مظاهر زیستی و سیاسی غرب 
و اهانت به ابعاد سنتی جامعه، آشنایی ضعیفی با تفکر غرب به دست می آورد. 
جناح راست روشنفکری، گرچه دیدگاه های چپ و مارکسیستی را باور ندارند و 
یا با دولت های غربی ارتباط تشکیالتی پنهانی دارند و فرهنگ و اندیشه های 
آنان را می پسندند، اّما از شعارهای چپ، مانند نفی استبداد و تحّول در نظام 
اجتماعی بهره می گیرند و به هیچ وجه آشکارا از نظام سیاسی غرب و کارگزاران 

آن در ایران دفاع نمی کنند.

فعالیت کالسی

چه تفاوت هایی میان جناح چپ و راست جریان روشنفکری 
وجود دارد؟

3 |  جبهه ملی
همان طور که قباًل گفتیم، ملی گرایی یا ناسیونالیسم، تفکری بود که منّورالفکران، 
آن را طی سال های حاکمیت رضاخان مطرح کردند و سبب اقتدار رضاخان 
و انسجام جناح راست روشنفکری شدند. موج دیگری از  ملی گرایی در اواخر 
دهۀ  بیست مطرح شد که در سال 1328 پس از برخی رسوایی های سیاسی 
و انشعاباتی که در حزب توده رخ داد، در میان روشنفکران گسترش بیشتری 
یافت که بیشتر استقالل ملّی را تبلیغ می کرد. و حتی برخی از عناصر جناح 
چپ که آموزش های ضدامپریالیستی را از آموزه های مارکسیستی فرا گرفته 

بودند در بر گرفت.
در این شرایط جبهه ملّی شکل گرفت. جبهۀ ملّی در سال 1328 توسط 
دکتر مصدق و یارانش پایه گذاری شد. این جبهه یک نهاد صرفًا سیاسی بود 
که برای استقالل ایران و حفظ منافع آن شکل گرفت و طیف های مختلف 
مذهبی و حتی مارکسیستی را دربر می گرفت و شکل معتدلی از ملی گرایی را 
دنبال می کرد. این جبهه از حمایت دو دولت صاحب نفوذ در ایران )شوروی 
و انگلستان( برخوردار نبود، بنابراین قدرت آن را باید در موقعیت مردمی اش 

یا در اعتماد به قدرتی دیگر جست وجو کرد.

دکتر محمد مصدق در 
1258  ش در تهران به دنیا 
آمد و در 1345 درگذشت. وی 
در رشتۀ حقوق تحصیل کرد 
و نمایندۀ هشت دوره مجلس 
شورای ملی بود. در دورۀ 
رضا شاه با او مخالفت کرد و 
مدتی خانه نشین شد. پس از 
کناره گیری رضاشاه فعالیت خود 
را آغاز کرد. وی پایه گذار نهضت 
ملی شدن نفت بود. به همین 
منظور جبهۀ ملی را تشکیل داد 
که رجال و شخصیت های ملّی 
دهۀ 20 در آن عضو بودند. با 
توجه به استقبال مردم و حمایت 
روحانیت از ملی شدن نفت، 
نخست وزیر شد و شرکت نفت را 
ملی اعالم کرد. با بروز اختالفات 
میان وی و گروه های مذهبی 
متحد با او، آمریکا و انگلیس از 
فرصت استفاده کرده و علیه او 
کودتا کردند و شاه او را برکنار 
کرد و او را محاکمه نمود.
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جبهه ملی پس از طرح مسئله نفت، در ملی کردن این صنعت تبلور یافت و با آنکه ساختاری غیر مذهبی 
داشت، اّما از آن رو که نه یک جریان ضد دینی بود و نه وابسته به بیگانه تلقی می شد، به هنگام طرح مسئله 
نفت، مورد حمایت بخشی از نیروی مذهبی قرار گرفت و از این طریق از حمایت مردمی برخوردار شد و در 
پرتو همین حمایت نیز به قدرت رسید. اما پس از به قدرت رسیدن به دلیل بی توجهی به نقش نیروی مذهبی 
در جلب حمایت های مردمی، حریم آن را رعایت نکرد و برخی سیاست های غیر دینی را پیش گرفت که سبب 
دوری آن از نیروی مذهبی شد. هم چنین جبهه ملی برای رفع مشکالت اقتصادی که در درگیری با انگلستان 
پیش آمده بود، سیاست دیگری را نیز دنبال کرد که این دوری را شدت بخشید. این سیاست، بهره گیری از 
امکانات آمریکا از راه استفاده از تضادی بود که بین منافع آمریکا و انگلیس جریان داشت. سرانجام دوری 
جبهه ملی از نیروی مذهبی موجب شکست آن شد. با کنار رفتن جبهه ملی، آمریکا که خود را در تحوالت 

اخیر ایران باز یافته بود، به عنوان قدرتی برتر به گسترش حاکمیت خود پرداخت.

اثرگذاری اجتماعی ↓مصداق ↓ایده اصلی ↓جریان ها ↓

اندیشه های مارکسیستی )ضد جناح چپ ←
سرمایه داری(

حزب توده گروه های چریکی 
مارکسیستی

رواج اندیشه های مادی گرایانه و 
ضدمذهبی مارکسیستی

همراهی و هماهنگی برای ایجاد جناح راست ←
و تداوم حاکمیت پهلوی

تالش برای پایان دادن به دکتر مصدق و یارانشاستقالل ملیجبهه ملی ←
وابستگی ایران

بررسی

با توجه به توضیحاتی که داده شد، عوامل شکست جبهۀ ملی در برابر استبداد آمریکایی 
را بیان کنید.

طیف های مختلف روشنفکری غیردینی در سال های پس از 1320 تا انقالب اسالمی
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استبداد آمریکایی و تأثیر آن بر جریان های روشنفکری غیردینی
کودتای 28 مرداد 1332 که با حمایت آمریکا به نتیجه رسید، نقطه عطف دیگری است که کیفیت 
جریان های فکری و جایگاه اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار  داد و این وضعیت را تا سال 1342 استمرار 
بخشید. قدرت سیاسی حاکم که در حاشیه سیاست غرب و خصوصًا آمریکا عمل می کرد، در جهان دو قطبی 
آن روز جریان روشنفکری چپ را به عنوان رقیب خطرناکی می دید که به دلیل حضور بلوک شرق ظرفیت 

جایگزینی و تصاحب قدرت را داشت. 
حذف شوروی از صحنه سیاسی ایران، بعد از کودتای 1332، حزب توده را که در عملکرد خود تابع آن بود، 
به سکوت، سازش و یا زندان و  تبعید کشاند. بعد از کودتای مرداد 1332، حزب توده هیچ گاه موقعیت پیشین 
خود را بازنیافت. هرچند با استفاده از فرهنگ ترجمه، ادبیات گسترده ای را در حوزه دانش اجتماعی تولید کرد. 
بخش قابل توجهی از این ادبیات، خارج از حوزه آموزش های دانشگاهی و بیشتر در سطوح روزنامه نگاری 
و مجالت تولید می شد و در اختیار طبقات خاصی از جامعه قرار می گرفت. سرانجام اعضای این جریان به 

سه دسته تقسیم شدند؛ 
1 |   بخش گسترده ای از حزب و رهبری آن جذب دربار شدند و در خدمت نظام شاهنشاهی به کار 
رسمی گمارده شدند؛ بخش های مختلف نظام حاکم از مراکز امنیتی تا دفتر شهبانو فرح، میدان 
کار این گروه بود. آنها با انجام مصاحبه هایی در خصوص وابستگی حزب به شوروی، بسیاری از 

زمینه های فعالیت های بعدی حزب را از بین بردند. 
2 |   بخشی دیگر به عنوان نیروی ذخیره و در انتظار فرصت های جدید راهی کشورهای وابسته به 

شوروی در اروپای شرقی شدند. 
3 |   شماری اندک از جوانان پای بند به حزب که از پیوستن به دربار پرهیز داشتند، با نا امیدی از نسل 

گذشته به سوی حرکت های چریکی رو آوردند که در اولین اقدامات عملی خود ناکام ماندند. 

چرا جریان روشنفکری غیردینی با شکست مواجه شد؟
جریان روشنفکری به رغم حضور پر حجم خود در طول چهار دهه، به دو دلیل نتوانست در رقابت با 
قدرت مسلط، جایگاه مناسبی اشغال کند. دلیل اول آرایش جهانی بلوک شرق و غرب و حذف شوروی از 
صحنه سیاسی ایران بود که جناح چِپ این جریان را از حمایت مستقیم قدرت خارجی محروم می ساخت.
دلیل دوم، ناتوانی این جریان در برقراری ارتباط سازنده و فعال با فرهنگ عمومی و مردم بود و این، همان 
عاملی است که جریان منّورالفکری نیز با آن مواجه بود. فرهنگ عمومی مردم ایران، فرهنگ اسالمی بود و 
این فرهنگ، اّواًل از جهت سیاسی، اقتصادی و نظامی در شرایطی نبود که امکان گفت وگو، گزینش و جذب 
آگاهانه و همراه با تصرف اندیشه های غربی را داشته باشد. جریان های منّورالفکری و روشنفکری غیردینی 
بدون توجه به هویت معرفتی و جایگاه فرهنگی آن اندیشه ها در غرب و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی 
و سیاسی ایران، به صورت تقلیدی، واژگونه و غیر خالق می خواستند، آن تفکرات را وارد ایران کنند. یعنی 
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این دو جریان که در غرب، ابتدا در الیه های عمیق معرفتی و در سطوح ادبی و هنری و سپس در الیه های 
سیاسی و اقتصادی وارد شده بود در ایران به صورت واژگونه، می خواست ابتدا در الیه های سیاسی و اقتصادی 

عمل کند و سپس به الیه های عمیق تر معرفتی برسد. 
ثانیًا عناصر و ابعاد معرفتی این جریان، سازگاری با بنیان ها و مبانی فرهنگی موجود نداشت. فرهنگ ایرانی 
از الیه های عمیق عرفانی و فلسفی تا سطوح مناسک و رفتار عملی و ابعاد احساسی و عاطفی خود به شدت 
از زمینه های دینی و مذهبی بهره می برد. حال اینکه جریان های معرفتی که از جهان غرب الگو گرفته و در 

حاشیه اقتدار آن عمل می کردند، هویتی کاماًل غیرمذهبی و دنیوی داشتند. 
روشنفکری در ایران هنگامی وارد منازعات شد که منّورالفکری بر اریکه قدرت تکیه زده و از اقتدار رضاخان 
استفادۀ کامل می کرد و مراحلی از مبارزه با نهادهای مذهبی و دینی را به انجام رسانده بود. در چنین شرایطی 
روشنفکری غیردینی چنین تصور می کرد که دین جایگاه قابل توجهی در میان مردم ندارد و نیازی به استفاده 
از مفاهیم دینی نیست. همین خصلت غیردینی و گاه دین ستیزانه )در حزب توده و گروه های وابسته به آن( 
این جریان را حتی در رقابت با جریان سیاسی حاکم، در برقراری ارتباط با جامعه و مردم، ناتوان می ساخت.

اندیشه و تحقیق

سه مدل استبداد ایالتی، انگلیسی و آمریکایی را با یکدیگر مقایسه نمایید.
عملکرد جناح های مختلف روشنفکری غیردینی را مقایسه کنید.

پ

منابعی برای مطالعه بیشتر

انواع و ادوار روشنفکری
نوشته حمید پارسانیا، بخش 6، از صفحه 47 تا 54.

حدیث پیمانه
نوشته حمید پارسانیا، فصل چهارم

جریان شناسی فکری ایران معاصر
عبدالحسین خسروپناه، گفتار نهم.
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در درس های گذشته، تحوالت نیروی استبداد از ایل به استبداد 
انگلیسی )در دورۀ رضاخان( و سپس استبداد آمریکایی )در 
زمان پهلوی دوم( و نسبت آن با نیروی مذهبی و نیروی 
منّورالفکری و نیز روشنفکری غیردینی را مورد بررسی قرار 

دادیم.
در این درس می خواهیم به تحلیل نیروی مذهبی و جریان های 
درونی آن در زمانی که استبداد انگلیسی و آمریکایی حاکم 

است بپردازیم.
یکی از نقطه عطف های نیروی مذهبی در تاریخ معاصر 
که ناشی از درک موقعیت تاریخی عصر حاضر بود، طرح 
احیای تفکر دینی در عصر حاضر برای ایستادگی در مقابل 
تمدن جدید غرب و تجدید حیات اسالم و معارف اسالمی 
بود. این حرکت در ابتدا به صورت فردی و موردی بود که از 
همه روشن تر و مؤثرتر، اقدامات سیدجمال الدین اسدآبادی 
در بیشتر کشورهای اسالمی، مانند ایران، هند، افغانستان، 
ترکیه و مصر بود. اّما با وجود این حرکت های فردی، تحرک 
چندانی در حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی مشاهده 
نمی شد و این در حالی بود که اندیشه های غربی از طریق 
تأسیس دانشگاه های جدید و مدارس نوین و نشریات در 
ایران گسترش می یافت. به همین جهت جریان مذهبی از 
تحوالت اجتماعی عقب مانده و نتوانسته بود خود را هماهنگ 

 بازگشت نیروی مذهبی
به سیـاست فعال

درس هشتم

ـ  1355 ق( معروف  عبدالکریم حائری یزدی )1276
به آیت اهلل مؤسس، بنیانگذار و زعیم حوزۀ علمیۀ 
قم از 1301 تا 1315 هجری شمسی بود. آیت اهلل 
حائری سال ها در کربال و سامرا و نجف تحصیل 
کرد و سپس به ایران بازگشت. وی ابتدا در حوزۀ 
علمیۀ اراک مشغول شد. سپس به دعوت عالمان 
قم، به این شهر رفت و با شکل دادن به حوزۀ 
علمیه به سبک امروزی، و برعهده گرفتن ریاست 
آن، در قم ماندگار شد. ایشان در دورۀ ریاست 
خود بر حوزه، بیش از هر چیز به برنامه ریزی برای 
تثبیت و پیشرفت حوزه می اندیشید و تحول در 
روش های آموزش و تخصصی شدن ابواب فقه و 
توسعۀ دامنۀ معلومات طاّلب را دنبال کرد. برخی از 
شاگردان ایشان عبارتند از: آیات عظام امام خمینی، 
اراکی، گلپایگانی، شریعتمداری، سیدمحمدتقی و 
سیداحمد  خوانساری.
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با تحوالت به پیش ببرد و حضور فعال در عرصۀ فکر و فرهنگ و سیاست داشته باشد.
در همین زمان که تهاجم به دین و مبانی تفکر دینی توسط منّورالفکران و جریان های مارکسیستی و چپ 
شّدت می یافت، استبداد سیاسی نیز به نمادها و شعارهای دینی حمله می کرد و حوزه های علمیه را در تنگنای 

سختی قرار می داد.
این شرایط ادامه داشت تا اینکه از حدود سال 1320 یعنی در اواخر حکومت رضاخان، جوانه هایی از حرکت های 
فکری، سیاسی و اجتماعی درحوزه های علمیه و نیروی مذهبی مشاهده گردید. این جوانه ها به تدریج به 
درختانی تناور و پرثمر در میان نیروی مذهبی تبدیل شدند که جریان احیای تمدن اسالمی را پایه گذاری 

کردند و نگاه انتقادی به تمدن جدید را با رویکردی تحلیلی و استداللی پایه گذاری نمودند.
این جریان تحول خواه که در ابتدا بخش کوچکی  از نیروی مذهبی را تشکیل می داد، اقدامات ذیل را آغاز کرد:

1 |  احیای علوم عقلی و تبیین معارف 
اسالم متناسب با نیازهای زمان

حوزۀ  در  عقلی  علوم  بازار  که  بود  مدتی 
علمیه دچار رکود شده بود و نیازمند کسانی 
بود که به احیای آن بپردازند و متناسب با 
مسئله های جدید، علوم عقلی را بازپروری 
کنند. اولین کسی که در قم در این مسیر 
ناهموار پای گذارد، امام خمینی بود. ایشان 
به رغم بی اعتنایی نظام آموزشی حوزه علمیه 
قم به علوم کالمی، فلسفی و عرفانی در 
طول چند دهه گذشته، عهده دار تدریس و 
احیای این علوم می گردد. پس از ایشان، 
عالمه طباطبایی که به قم مهاجرت کرده 
بود، حرکت امام را تداوم بخشید و به تدریس 

کتاب های مهم فلسفی پرداخت و در ضمن تدریس، مسئله های فلسفی و کالمی جدید را طرح و نقادی کرد.
عالمه طباطبایی در سایۀ رهبری قدرتمند آیت اهلل بروجردی که مرجع تقلید شیعیان و رئیس حوزۀ علمیۀ 
قم بود، و مصونیت حاصل از آن، به تدریس فلسفه، اخالق و عرفان اسالمی و تفسیر آیات قرآن پرداخت. 
بدین سان او با توانبخشی علمی به شاگردان علوم عقلی، آموزش فلسفۀ تطبیقی و مقایسه ای و در نتیجه نقد 
و بررسی افکار و آموزش های غربی را عهده دار گردید. رهاورد این درس ها، کتاب »اصول فلسفه و روش 
رئالیسم« است. تألیف این اثر در اواخر دهۀ 1320 بود که با توضیحات استاد شهید مطهری از سال 1332 
به بعد در سطح وسیعی نشر یافت؛ این کتاب درست به هنگام اولین ترجمه های ناقص فلسفۀ غرب مثل 

عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی در1281 ش در تبریز متولد شد و پس 
از یادگیری مقدمات در تبریز به نجف اشرف رفت و در محضر علمای 

بزرگ نجف تحصیل کرد و در فقه و اصول و ریاضیات و فلسفه و عرفان 
به درجات ممتاز و عالی رسید. ایشان که نگران تهاجم فکری و فلسفی 
ماتریالیسم غربی بود، پس از آمدن به قم، تدریس فلسفه را آغاز کرد که 

یکی از محصوالت آن کتاب »اصول فلسفه و روش رئالیسم« می باشد که 
با توضیحات شهید مطهری منتشر شد و نقش بی بدیلی در مبارزه با افکار 

فلسفی ماتریالیسم و حس گرایی در دهه های اخیر ایفا کرد.
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»سیر حکمت در اروپا«، اثر محمدعلی فروغی و هم زمان با توسعه اندیشه های چپ، آمادگی و توان تشیع را 
برای رویارویی با تفکر غرب نمایاند. گویاترین گواه بر عظمت علمی این کتاب آن است که هرگز هیچ یک 

از جریان های چپ و راست جامعه قدرت نقد آن را نیافتند.
از جمله آثار دیگری که پس از »اصول فلسفه« نگاشته شد، کتاب »فلسفۀ ما« اثر شهید محمدباقر صدر 
است که در حوزۀ علمیۀ نجف تألیف شد. این کتاب بیشتر به نقد جریان های چپ روشنفکری )به خصوص 

مارکسیسم( پرداخته است.
اثر دیگر عالمه طباطبایی »تفسیر المیزان« است که تألیف آن حدود بیست سال به طول انجامید. عالمه 
در این تفسیر به نیازهای اجتماعی ای که قرآن پاسخگوی آن است، می پردازد. همچنین به شبهات مطرح 
شده از سوی روشنفکران غیردینی نیز پاسخ می دهد. برجستگی عمده »تفسیر المیزان« آن است که ایشان 
هرگاه با شبهات حس گرایان جدید روبه رو می شود، از دیدگاه فلسفی و عرفانی به نقد مبانی شبهه می پردازد 
و بدین ترتیب نارسایی ها و محدودیت های حس گرایان غربی را می نمایاند و مبانی آنها را به نقد می کشد. 
عالمه طباطبایی آثار متعدد دیگری در فلسفه و مسائل اجتماعی اسالم و جایگاه 
تشیع در اسالم دارد. این آثار روشن بینی خاصی به مخاطبان خود می دهد و 
آنان را متوجه غنای معارف اسالمی و برتری آنها بر سایر مکتب های فکری 
می نماید. اقدام بسیار مؤثر دیگر عالمه طباطبایی تربیت شاگردانی است که 
هم شناخت عمیقی از معارف عقلی و قرآن اسالم دارند و هم عصر جدید و 
جریان های فکری در آن را می شناسند. این شاگردان حلقۀ اصلی یاران امام 
خمینی را تشکیل دادند و هدایت انقالب اسالمی را در دهۀ 1350 برعهده 
گرفتند. شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی، شهید دکتر باهنر، شهید دکتر 
مفتح، عالمه حسینی تهرانی، شهید آیت اهلل قدوسی، آیت اهلل جوادی آملی، 
آیت اهلل حسن زاده آملی، آیت  اهلل مصباح  یزدی، آیت اهلل مکارم شیرازی، 
آیت اهلل جعفر سبحانی و چندین استاد برجستۀ دیگر حوزه از شاگردان عالمه 
طباطبایی به شمار می روند که البته بسیاری از آنها، از جمله شهید مطهری 
و شهید بهشتی، شاگرد امام خمینی نیز بوده اند. در میان این شاگردان، آثار 
مکتوب و سخنرانی ها و دروس استاد مطهری در بازشناسی معارف اسالمی 
و بیان مبانی اسالم متناسب با مقتضیات زمان نقش مؤثری در تنویر افکار 
جامعه داشته است. این جریان حوزوی، گرچه به لحاظ کمّیت، بخش وسیعی از 
حوزه را در بر نمی گرفت، اّما تأثیر وسیع و عمیقی در تحوالت فکری دهه های 
اخیر برجای گذارد و اسالم را به عنوان یک دین زنده و مستدل برای عصر 

حاضر به مردم شناساند. 

کتاب علل گرایش به مادیگری، 
اثری مهم از استاد شهید 
مطهری است که بنیان های 
فکری غرب را مورد نقد و 
بررسی قرار می دهد. ایشان در 
این کتاب عوامل غلبۀ اندیشۀ 
مادی گرایی و حس گرایی و 
رفتن به سوی سکوالریزم و 
دوری از دین را توضیح می دهد 
و در مقدمۀ این کتاب شرایط 
دهۀ 40 و 50 ایران را نیز تبیین 
می کند و گرایشات فکری به 
سمت غرب و ماتریالیسم را نقد 
می کند.
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2 |  مبارزۀ سیاسی و اجتماعی با استبداد استعماری
همین جریان تحول خواه در نیروی مذهبی جامعه با وجود محدودیت های 
شدیدی که در زمان رضاخان بر آنها اِعمال می شد، اندک اندک خود را آمادۀ 
ابتدا اقدامات محدودی توسط  حضور مجدد در عرصۀ سیاسی می کرد. 
شخصیت هایی چون شهید مدرس و آیت اهلل کاشانی و فدائیان اسالم صورت 
گرفت، اّما تا قیام خرداد 1342 از مبارزۀ بنیادی و برمبنای دین خبری نبود. 
البته در دورۀ زعامت مرحوم آیت اهلل بروجردی حوزۀ علمیۀ قم، نه تنها در 
برابر اقدامات رضاخان و فرزندش خود را حفظ کرد بلکه به یک مرکز تربیتی 
منسجم و مقتدر تبدیل شد و زمینۀ بازخوانی عملکرد حوزه و ایجاد تحّول 

در آن را فراهم کرد.
در سال 1340 کتابی به نام »بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت« منتشر شد 
که حاوی مجموعۀ مقاالتی مهم برای اصالح و سازماندهی مجّدد حوزه های 
علمیه و روحانیت بود. اغلب نویسندگان آن علمایی از همین جریان تحّول خواه، 
از جمله عالمۀ طباطبایی، مرتضی مطهری، دکتر بهشتی، سیدابوالفضل 

موسوی مجتهد زنجانی و آیت اهلل طالقانی بودند. 
پس از رحلت آیت اهلل بروجردی، تالش های جدیدی از ناحیۀ نیروی استبداد 
و جریان  روشنفکری غیردینی برای جذب و هضم فرهنگ و سیاست ایران در 
فرهنگ غرب شکل گرفت. در همین مقطع بود که حرکت نوینی در عرصۀ 
مرجعیت شیعه آغاز شد که تا آن زمان سابقه نداشت و آن، قیام پانزدهم خرداد 
1342 بود. با این قیام نقطۀ عطفی در نیرو های اجتماعی ایران پدید آمد، که 
برآمده از نیروی مذهبی جریان تحّول خواه روحانیت و ابتکار عمل آنها بود. 
امام خمینی در آغاز دهه چهل، سیاست منفی و سلبی نیروی مذهبی را 

اندیشه

با توجه به توضیحات آمده، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
پیشگامان احیای معارف عقلی را نام ببرید.

.......................................................................................................................................
نتایج تالش این پیشگامان چه بود؟

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

آیت اهلل سیدمحمد طالقانی در 
128٩ ش در طالقان متولد شد 

و در 1358 درگذشت. ایشان 
پس از تحصیل مقدمات در 
طالقان، در ده سالگی به قم 
عزیمت نمود و مدتی در قم 
تحصیل کرد و سپس عازم 

نجف اشرف شد و از اساتیدی 
مانند آیت اهلل غروی اصفهانی، 

آقا ضیاء عراقی و سیدابوالحسن 
اصفهانی بهره برد و به تهران آمد 
و فعالیت فرهنگی و سیاسی را در 

مسجد هدایت تهران آغاز کرد 
و به تفسیر قرآن کریم پرداخت. 

سیدمحمود طالقانی با جبهۀ 
ملی در ملی شدن نفت و بعدها 

با نهضت آزادی در مبارزات علیه 
شاه همراهی کرد و بارها زندانی 
شد. بعد از انقالب اسالمی اّولین 
امام جمعۀ تهران بود و به ریاست 
شورای انقالب اسالمی از طرف 

امام خمینی منصوب شد.
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که بیش از نیم قرن، با صبر و سکوت به وعده فرج بسنده می کرد، به سوی یک سیاست فعال و در عین 
حال انقالبی تغییر داد. شکست مشروطه این پندار را تقویت کرده بود که زمینه های اجتماعی الزم برای 
حضور فعال اسالم و تشیع در عرصه سیاست وجود ندارد اّما امام خمینی در آغاز دهه چهل با کوله بار تجربه 

مشروطیت، دریای یأس و نا امیدی را پشت  سر  گذاشت.
به راستی حرکت سیاسی امام چه اهدافی را دنبال می کرد؟

حرکت سیاسی امام در چهارچوب فقه سیاسی شیعه اهداف مختلفی را می توانست تعقیب کند که در طول یکدیگر 
قرار می گرفتند. ایشان در گام های نخست، کنترل ظلم، مقاومت و رویارویی با تسلط کفار بر مسلمانان و حراست 
از عزت اسالمی را در دستور کار خود گذاشته و همراه با آن مشروعیت اصل نظام شاهی را در معرض پرسش قرار 
داد و از آن پس در پی تحقق آرمانی برآمد که در طول دوران غیبت در سینه و دل جامعۀ شیعی مستور و پنهان 
مانده بود. ایشان می توانست حرکت خود را نظیر شهید مدّرس و یا آیت اهلل کاشانی در قالب اصول مشروطیت 
در جهت کنترل ظلم و استبدادی تبیین کند که به تناسب نیازهای یک دولت استعماری شکل گرفته بود، ولکن 

حرکت ایشان به این مقدار بسنده نکرد و والیت فقیه را به عنوان هدف مورد نظر مطرح نمود.

ویژگی های جنبش جدید نیروی مذهبی 
بازگشت نیروی مذهبی به سیاست فعال، ویژگی هایی داشت که عبارت اند 

از:

1 |  طرح نظریه والیت فقیه
امام خمینی  در همان حال که مبارزه با استبداد استعماری را تعمیق 
می بخشید و توسعه می داد، نوع حکومتی را که مطابق با قوانین اسالم باشد، 
تبیین کرد و ارائه داد. با تبیین ایشان، که مورد استقبال علما و روحانیون تحّول 
خواه حوزه قرار گرفت، والیت فقیه تنها والیت و حاکمیت ذاتاً مشروعی است 
که در دوران غیبت برای شیعیان قابل تصور است و هر نوع حاکمیتی غیر از 
آن مصداق حاکمیت طاغوت است. در تاریخ فقه شیعه، فقیهی را نمی توان 
یافت که مسئله والیت فقیه را مطرح کرده و سپس آن را طرد کرده باشد و 
یا فقیهی را نمی توان یافت که به مشروعیت حاکمیت دیگری غیر از والیت 

فقیه فتوا داده باشد. 

2 |  تکیه به نیروهای مردمی
حرکت امام خمینی از یک مبنای نظری عمیق بهره مند بود که در فرهنگ 
عمومی و تاریخی جامعه اسالمی ایران ریشه داشت. امام با دریافت همین 

کتاب » والیت فقیه« مجموعۀ 
13 جلسه درس خارج فقه 
در موضوع والیت فقیه و 
حکومت اسالمی است که 
توسط امام خمینی درسال 
1348 ش در ایام اقامت در 
نجف اشرف برگزار شده است. 
در این دروس، به صورت فقهی 
و استداللی، تشکیل حکومت 
اسالمی در دورۀ غیبت را بیان 
می کند و نشان می دهد که 
ضرورت تشکیل حکومت 
اسالمی اختصاص به عصر 
پیامبر اکرم و ائمه اطهار  
ندارد.
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حقیقت بود که با حفظ فاصله خود با حرکت های سیاسی چپ و راست، تنها به نیروی اعتقادی ای که در جسم 
و جان مردم ایران ریشه دوانیده بود اعتماد کرد و با اعتماد به همین ذخیرۀ الهی بود که یک انقالب بزرگ 

را به ثمر رساند و در یک جنگ بسیار سخت، به مدت هشت سال در برابر قدرت های جهانی مقاومت کرد.

3 |  استقبال گسترده مردم
 استقبال و حمایت گستردۀ مردم از حرکت امام نشانۀ شناخت درست او از الیه های معرفتی جامعه و بهره گیری 
مناسب ایشان از زمینه های فرهنگی و اجتماعی ای بود که در تاریخ و جغرافیای این مرز و بوم ریشه دوانیده 
بود. امام در پایان دهه پنجاه در حالی پیروزی حرکت خود را مشاهده می کرد که رهبران جریان چپ، چهار 

دهه تالش خود را بی ثمر می دیدند. 

اندیشه

چرا جنبش امام  با حمایت گسترده مردم مواجه شد؟

پیامدهای حضور امام خمینی  در عرصۀ مبارزه علیه استبداد
پیامدهای حضور امام خمینی در مبارزه علیه استبداد عبارت اند از:

1 | قرار گرفتن مرجعیت شیعه در سطح رهبری سیاسی 
نیروی مذهبی: امام  به عنوان مرجعی دینی در رأس 
رهبری حرکت فعال سیاسی قرار گرفت و دیگر مراجع را نیز 

به میدان آورد.

2 | فراگیر شدن حرکت های سیاسی موجود و پوشش دادن به آن: اگر پیش از این حرکت های سیاسی 
معارض با استبداد در قالب های مختلف روشنفکری و یا دینی سازمان می یافت و نیروی مذهبی در عرض 
نیروی روشنفکری قرار می گرفت، اینک با حضور امام   در صحنه سیاست، نیروی مذهبی با گستردگی 

خود، دیگر نیروها را می پوشاند و آنها ناگزیر با پوشش گرفتن از این حرکت دوام می یافتند.

3 |  رویارویی با اصل نظام شاهی و استبداد آمریکایی: با موضع گیری تند استبداد نسبت به مذهب پس 
از رحلت آیت اهلل بروجردی، کشتار پانزدهم خرداد و سخنرانی های شاه و تصویب کاپیتوالسیون، نیروی مذهبی 
دریافت که درگیری او با شاه نزاعی مقطعی نیست، بلکه جنگی است که تنها با بود یا نبود یکی از آنها پایان 

خواهد یافت.
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4 | ضد امپریالیسم و ضد صهیونیسم بودن مبارزه: مبارزه با امپریالیسم به معنای عام که شامل 
آمریکا، شوروی و انگلستان می شد و موضع گیری صریح نیروی مذهبی در مقابل اسرائیل، در شمار اهداف 

امام قرار گرفت.

5 | افشای اجرای سیاست دموکراسی کنترل شده: قدرت و وسعت حرکت نیروی مذهبی با جهت گیری 
صریح و تند خود، رژیم را ناگزیر ساخت با خشونتی کم نظیر چهره واقعی خود را نشان دهد. بی تردید کشتار 

عظیم رژیم در پانزده خرداد زمینه هرگونه بازی سیاسی را از میان برد.

6 | نشان دادن قدرت مذهب: بسیج عظیم مردمی با مقاومت و ایثاری مثال زدنی، قدرت سیاسی نیروی 
مذهبی را در جامعه ای آشکار ساخت که برای یک دهه، تمام حرکت های سیاسی مخالف در آن خاموش شده بود. 

واکنش خشونت بار استبداد
از پیامدهای عمده حرکت نیروهای مذهبی بر ضد استبداد، آشکار ساختن چهره خشونت بار آن برای 
همگان بود. توسل به زور از سوی استبداد در مقابله با حرکت مذهبی، گسترشی روزافزون یافت. اوج قدرت 
پلیسی استبداد مربوط به سال های 1350 تا 1356 است؛ چرا که در این سال ها با افزایش قیمت نفت، دربار 
از توان مالی فراوانی برخوردار شد و احساس قدرت داخلی و خارجی فراوان می کرد و تصمیم داشت هر 

مخالفی را به شدت سرکوب کند.
درآمد نفتی کشور از 342 میلیون دالر در سال 1341 به 1851 میلیون دالر در سال 1350، 2/5  میلیارد دالر 
در سال 1351 و 18/6  میلیارد دالر در سال 1354 رسید. رشد درآمد نفت که ناشی از افزایش قیمت نفت و 

همچنین افزایش صادرات نفت خام بود تا سال 1357 نیز ادامه یافت.1
بخش عظیمی از دالرهای نفتی در دهه پنجاه صرف هزینه های نظامی دولت گردید. بدین ترتیب چرخش 
دالر به سوی بازارهای اسلحه، به اقتصاد نظامی آمریکا رونق بخشید و از سویی قدرت نظامی جدیدی نیز 

که از این طریق شکل گرفت، به ایفای نقش ژاندارمی آمریکا در منطقه گمارده شد.
دولت با امکانات اقتصادی بسیار با توسعه بخشیدن به اقتدار پلیسی، مخالفت های داخلی را نیز در نیمه 
اول دهه پنجاه به شدت سرکوب کرد. بدین سان، ایران برای غرب منطقه ای امن شد؛ تا جایی که کارتر، 

رئیس جمهور وقت آمریکا از ایران به عنوان جزیره ثبات یاد نمود.

1.   ابرامی رزاقی، اقتصاد ایران، ص 484.
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تأثیر حرکت امام خمینی بر جریان روشنفکر دینی
حرکت سیاسی امام خمینی  و قیام عمومی پانزده خرداد 1342 و نیز فعالیت های فکری توسط 
علمای تحول خواه حوزه و برخی از شخصیت های مذهبی غیرروحانی و نیز حرکت های گاه و بیگاه جریان 
چپ روشنفکر غیردینی، زمینه را برای ظهور جریان روشنفکر دینی از میان نیروهای مذهبی فراهم کرد. این 
جریان که از یک طرف با جریان تحول  خواه حوزه در ارتباط بود و از طرف دیگر شعارهای عدالت خواهانه و 
ضدسرمایه داری جریان روشنفکری چپ را مشاهده می کرد، در پی آن بود که بتواند یک حرکت دینی را در 
میان دانشگاهیان و دانشجویان و تحصیل کردگان در دانشگاه سامان دهد که ضد استبداد و استعمار باشد. 

این جریان از دو جهِت سیاسی و فکری متأثّر از قیام امام خمینی  بود:

1 |  تأثیر فکری
اساتید و دانشجویانی که گرایش مذهبی داشتند و دین اسالم را به عنوان یک آیین الهی پذیرفته بودند، اّما 
در مقابل جریان چپ روشنفکری )مارکسیست ها و جریان های وابسته به آنها( نمونه ها و مستندات قوی 
نداشتند، احساس کردند که واقعًا اسالم در جهان امروز هم یک مکتب و آیین مبارزه علیه استبداد و ظلم و 
ستم است و امروز هم می تواند رهبری مبارزات را برعهده بگیرد و نجات بخش انسان ها باشد. به عبارت دیگر، 

این قیام موج اجتماعی جدیدی ایجاد کرد که از آن به تجدد گرایی دینی یا روشنفکری دینی یاد می شود.

2 |  تأثیر سیاسی
همین دسته از اساتید و دانشجویان و شخصیت ها به سمت تشکیل و ساماندهی احزاب و گروه هایی با برچسب 

اسالمی حرکت کردند که در تحوالت بعدی جامعۀ ایران تأثیرات فراوانی داشتند.

بررسی

چرا نیروی استبداد در واکنش به جنبش امام به خشونت متوسل شد؟
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شاخصه های فکری جریان تحّول خواه در حوزه  و نیروی 
مذهبی

1 |   این جریان، شرایط حاکم بر جهان اسالم را شرایطی تحقیر آمیز و ناشی 
از عقب ماندگی فکری و علمی مسلمانان از یک طرف و سلطۀ استعمار 

از طرف دیگر تلقی می کرد.
2 |   این جریان معتقد بود که عقالنیت جایگاه ویژه ای در اسالم دارد و تفکر 
عقلی باید در همۀ سطوح حوزه و جامعۀ دینی ارزش تلقی شود و حکمت 
و فلسفۀ اسالمی باید به گونه ای تقویت شود که بتواند پاسخگوی نیاز 

عصر جدید و شبهات جدید باشد.
3 |   این جریان معتقد بود که فلسفه، تفکر و سبک زندگی جدید در غرب 
باید مورد شناسایی و تحلیل و نقادی منطقی قرار گیرد و عدم رویارویی 
با آن نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه سبب می شود که این تفکر به 

سرعت همۀ زوایای زندگی مسلمانان را دربرگیرد.
4 |   نهضت عدالت خواهی و مبارزۀ با ظلم و استبداد که یکی از اهداف بزرگ 

اسالم است، بار دیگر باید احیا شود.
5   |   باید عوامل تحجر و سکون در حوزه های علمیه شناخته شود و با خرافاتی که به نام دین وارد 

زندگی مردم شده مبارزه گردد.
6   |   نظام اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اسالم در قالب های نو و متناسب با مقتضیات زمان 
برای نسل جدید عرضه شود و اسالم به عنوان دینی که شکل حکومتی و اجتماعی ویژه دارد و 

در عصر حاضر قابل پیاده شدن است، معرفی گردد.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیث پیمانه
حمید پارسانیا، فصل پنجم

هفت موج اصالحات
حمید پارسانیا، بخش 4، از صفحه 47 تا 63  .

کتاب »بحثی دربارۀ مرجعیت 
و روحانیت« درسال 1341 ش 
با مقاالتی از روحانیون شاخص 
جریان تحول خواه، مانند عالمه 
طباطبایی، استاد مطهری و دکتر 
بهشتی و برخی روشنفکران 
مذهبی مانند مهندس بازرگان 
منتشر شد. انتشار این کتاب، 
کمتر از یک سال بعد از رحلت 
آیت اهلل بروجردی در سال 1340 
بود که مرجع بالمنازع شیعه در 
آن عصر به شمار می رفت.
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همانطور که در درس هفتم بیان شد، روشنفکر کسی است که دارای زمان آگاهی و آشنا با مسائل و حوادث 
روز و دارای موضع فعال اجتماعی می باشد. وقتی که این کلمه پسوند دینی می پذیرد، روشنفکری را نشان 
می دهد که می خواهد در چارچوب دین و با توجه به معتقدات دینی خود عمل کند و دین را توانمند در تحقق 
اهداف خود به حساب می آورد. حال، ببینیم روشنفکری دینی چگونه در جامعۀ ایران شکل گرفت و رشد کرد 

و در دورۀ معاصر نقش آفرینی نمود.
 از اوایل دهۀ 1320 که بار دیگر تحرکی در میان نیروی مذهبی مشاهده شد و جریان تحّول خواه در حوزه های 
علمیه پا به عرصه گذاشت، در میان کانون های وابسته به نیروی مذهبی که تالش می کردند دین را با بیانی 
جدید و متناسب با مسئله های زمان عرضه کنند، شخصیت هایی پیدا شدند که عالوه بر انگیزه های دینی، 
غالبًا در دانشگاه تحصیل کرده بودند و با دانش جدید آشنا بودند. اینان که انگیزۀ اّول آنها فعالیت دینی و 
تبلیغ دین بود، تالش می کردند اسالم را با علوم جدید تطبیق دهند و با تبیین علمی از دین، کارآمدی آن را 

در عصر حاضر اثبات نمایند.
روشنفکری دینی تا اوایل دهۀ چهل به صورت یک جریان در نیامده بود و بیشتر در چهرۀ برخی از دانشمندان 

و نویسندگان خود را نشان می داد. 
مهم ترین اقدام روشنفکر دینی بین سال های 1320 تا 1340 نوشتن کتاب ها و انجام سخنرانی هایی بود 
که در آنها با توجیهات و تبیین های علمی از دین )به خصوص در بیان علمی فلسفۀ احکام(، هجوم جریان 
روشنفکر غیر دینی، از جمله طیف مارکسیستی آن را خنثی کنند؛ به خصوص که این طیف با استفاده از علم 
و توجیهات علمی به مبارزه با دین بر می خاستند و دین را عنصری مربوط به گذشته که دوران آن سپری 

شده معرفی می کردند.
مهم ترین چهرۀ روشنفکر دینی در این دوره، مهندس مهدی بازرگان بود. بازرگان که تخصص علمی او 
ترمودینامیک بود، با گرایش های مذهبی خود به توجیه علمی احکام و مسائل دینی می پرداخت. وی به 
علوم تجربی و حسی توجه ویژه داشت و نسبت به علوم عقلی و فلسفی بدبین بود. به همین جهت ابزار تبیین 

روشنفکری دینی
درس نهم
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مهندس مهدی بازرگان در سال 
12٨٦ در خانواده ای مذهبی از 
اهالی آذربایجان در تهران متولد 
شد. پدرش از بازرگانان کشور 
بود. پس از تحصیالت اولیه در 
ایران عازم فرانسه شد و پس 
از تحصیل در ترمودینامیک در 
سال 1313 به ایران بازگشت. 
وی از بنیانگذاران انجمن 
اسالمی مهندسین بود. در 
دورۀ دکتر مصدق عضو جبهۀ 
ملی شد و از طرف مصدق 
مدیرعامل شرکت نفت گردید. 
وی که یک مهندس در علوم 
تجربی و عالقه مند به دین بود، 
با تشکیل جلسات و سخنرانی 
و تألیف کتاب تالش می کرد 
اسالم را با تکیه بر علوم تجربی 
تبیین نماید. کتاب هایی مانند 
مطهرات در اسالم و باد و باران 
در قرآن از جملۀ آنهاست. وی 
در سال 1340 به همراه یارانش 
نهضت آزادی را تأسیس کرد و 
در قیام 1٥ خرداد، امام خمینی 
را همراهی کرد. با اوج گیری 
انقالب اسالمی، امام خمینی 
او را به نخست وزیری موقت 
انتخاب کرد.

دین را هم همان علوم تجربی تلقی می کرد. او در کتابی تحت عنوان »راه 
طی شده« بر برتری راه حس و تجربه بر راه عقلی و استداللی در خداشناسی 
تأکید می کند و روش فالسفه و متکلمین را بی راهه معرفی می کند می گوید 
علم امروز که علم تجربی و حسی است، اساس توحید را احیا نمود. وی در 

این کتاب به چگونگی این احیاء پرداخته است.1 

جریان روشنفکر دینی پس از سال 1342
حرکت سیاسی امام خمینی و شکل گیری قیام پانزده خرداد، همان طور 
که جریان تحول خواه حوزه را وارد مرحله ای جدید کرد، حرکت های انفرادی 
روشنفکران دینی را نیز تبدیل به یک جریان اجتماعی نمود که کاماًل از 

جریان روشنفکر غیر دینی متمایز بود.
از آنجا که در این درس، بیشتر جنبۀ فکری جریانات را دنبال می کنیم و 
کمتر به فعالیت های سیاسی گروه ها و جریانات می پردازیم، تحّوالت فکری 
روشنفکر دینی، پس از قیام پانزده خرداد 1342 را نیز از همین زاویه بررسی 
می کنیم. در این مرحله از حرکت روشنفکر دینی، که دو دهۀ 40 و ٥0 را 
شامل می شود و تقریبًا بین سال های 134٥ تا 13٥٥ به اوج خود می رسد، 
تغییراتی در اندیشه و عمل این جریان به وقوع می پیوندد که به سه مورد 

آن اشاره می کنیم:
1 |  یکی از تفاوت های روشنفکر دینی دورۀ دوم )1340 تا اواخر دهۀ ٥0( با 
دورۀ اول )1320 تا 1340( این بود که روشنفکران دینی دورۀ اّول بیشتر از 
دستاوردهای علمی غرب برای تبیین معارف و احکام دین استفاده می کردند. 
آنان متوجه محدودیت های علوم طبیعی و تجربی و تحّوالت آن نبودند. 
در حالی که می دانیم دانش طبیعی و تجربی نمی تواند درباره آغاز هستی و 
سرانجام آن نظر بدهد. همچنین نمی تواند دربارۀ مراتب دیگر هستی، مانند 
عالم فرشتگان اظهارنظر مثبت یا منفی بنماید یا از بود یا نبود عالم آخرت 
اطالعی کسب کند. برخی از این مسئله ها را باید در دانش فلسفه مورد بحث 

و بررسی قرارداد و برخی دیگر را باید از طریق وحی حل و فصل کرد.
روشنفکران دینی دورۀ دوم بیشتر از دستاوردهای دانش غرب در حوزۀ علوم 
اجتماعی، به خصوص نظرات جامعه شناسان سوسیالیست و برخی اندیشه های 

1. استاد مطهری در مقدمۀ جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم، این دیدگاه در خداشناسی را نقد می کند 
و با ذکر نظرات مرحوم بازرگان ، اشکاالت آن را نشان می دهد.
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فلسفی مانند اندیشۀ متفکران اگزیستانسیالیست استفاده می کردند و تمایلی 
به آن دسته از متفکران غربی داشتند که نقاد نظام سرمایه داری و لیبرالی 
حاکم بر غرب بودند. البته این متفکران همچنان در بنیان های معرفتی و 

فلسفی دینی دارای ضعف و کاستی بودند.
2 |  نقد روشنفکران دینی دوره اّول بر غرب، بیشتر نقد استعمارگری آنان 
و اشغال سرزمین های دیگران و به خصوص دخالت در امور داخلی ایران 
بود. آنان کمتر به نقد بنیادهای فلسفی غرب و تفاوت آن با دیدگاه اسالم 
می پرداختند. یکی از دالیل این امر، آشنایی اندک این روشنفکران دینی با 
بنیان های فکری و فلسفی غرب بود. آنان بیشتر با دستاوردهای علمی و 

تجربی غرب و تحوالت سیاسی غرب آشنا بودند.
در دورۀ دوم، نقد غرب به شدت توسعه می یابد و »غرب زدگی« به عنوان 
یک مفهوم جدید در ادبیات روشنفکر دینی وارد می شود. مسئله غرب زدگی 
اولین بار به وسیلۀ جالل آل احمد در سطحی گسترده طرح شد. وی دو کتاب 
در این باره می نویسد. یکی به نام »غرب زدگی« و دیگری به نام »در خدمت 
و خیانت روشنفکران«. جالل آل احمد که روشنفکری داستان نویس است، 
در داستان های خود شرایط اجتماعی ایران را تحلیل و منعکس می کند. وی 
در دو کتاب ذکر شده به تحلیل منّورالفکری و روشنفکر غیر دینی و جریان 

غرب زدگی می پردازد.
از نظر وی پیروز واقعی نهضت مشروطه، منّورالفکران بودند که سیاست های 

غرب را در ایران پیاده می کردند.1 
چهرۀ برتر در میان روشنفکران دینی که به نقد غرب زدگی پرداخت و در نقطۀ 
مقابل آن، بازگشت به خویش، یعنی خویشتن اسالمی را مطرح کرد، دکتر 
علی شریعتی بود. وی جوانی خود را در کانون نشر حقایق اسالمی مشهد که 
توسط پدر وی استاد محمدتقی شریعتی تأسیس شده بود، گذرانده بود و گرچه 
تحصیالت رسمی در علوم اسالمی، مانند فلسفه، کالم، تفسیر و فقه نداشت و 
متکی به مطالعات شخصی خود دربارۀ اسالم سخن می گفت، اما در گسترش 
جریان روشنفکری دینی نقش مهمی ایفا کرد. وی در رشتۀ جامعه شناسی 
تحصیل کرده بود و با اندیشه های شخصیت های ضد استعماری در آسیا، آفریقا 
و آمریکای التین به خوبی آشنا بود. همچنین اقدامات منّورالفکران در دورۀ 
مشروطه و استبداد رضاخان را تحلیل و بررسی کرده و مورد انتقاد جدی قرار 

1. جالل آل احمد، غرب زدگی، ص 7٨.

جالل آل احمد در سال 1302 
در تهران متولد شد. پدرش که 
در کسوت روحانیت بود، عالقه 

داشت که وی نیز تحصیالت 
دینی داشته باشد. لذا او را بعد از 
دبیرستان به نجف فرستاد. اّما 
او مدتی در آنجا ماند و درسی 

نخواند و به ایران بازگشت. 
در این دوره مارکسیست ها و 

به خصوص حزب توده در ایران 
فعال بودند. او که اندک اندک 
دچار شک شده بود، به حزب 

توده پیوست و راه ادبیات و 
داستان نویسی پیشه کرد. وی 

باالخره تا دکترای ادبیات فارسی 
پیش رفت، اما مدرک دکترا 
را نگرفت. در سال 132٦ از 

حزب توده درآمد و به تدریج راه 
مستقلی در پیش گرفت و روحیۀ 

مذهبی پیدا کرد و به حج رفت 
و سفرنامۀ خود را تحت عنوان 

»خسی در میقات« نوشت. وی 
در سال 134٨ درگذشت.
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می داد. می توان گفت او یکی از قوی ترین هجوم ها را علیه 
جریانات منّورالفکری و روشنفکری غیردینی سازمان داد. او 
در مقابل غرب زدگان موضع خود را به روشنی بیان می کند و 

پس از نقد آنها می گوید:
»و اینک در یک کلمه می گویم تکیۀ ما به همین خویشتن 
فرهنگی اسالمی مان است و بازگشت به همین خویشتن 
را باید شعار خود کنیم. به خاطر اینکه تنها خویشتنی است 
که از همه به ما نزدیک تر است و تنها روح و حیات و ایمانی 
است که از متن جامعۀ االن که روشنفکر در آن جامعه باید 

کار کند، زندگی دارد و تپش دارد.«
3 |  تفاوت دیگر روشنفکر دینی دورۀ دوم، با روشنفکر دینی 

دورۀ اول، حرکت به سوی اندیشه های چپ گرایانه بود.
قباًل دربارۀ ظهور نیروهای چپ در ایران سخن گفتیم و توضیح 
دادیم که پیروان مکتب مارکسیسم در ایران اندیشه های 
چپ را مطرح می کردند. مبارزه با سرمایه داری و استعمار و 
نیز مبارزۀ جدی تر و سخت تر با استبداد پهلوی، طرح عدالت 
اجتماعی و نفی اشرافی گری از شعارهای مطرح شده توسط 
روشنفکر دینی بود که در آن اّیام اندیشۀ چپ محسوب 
می شد و حرکت به سوی افکار برابری و سوسیالیستی را دربر 
داشت. اّما روشنفکران دینی دورۀ اّول بیشتر بر استقالل و 
نفی استبداد تأکید می کردند و طرح ویژه ای برای زندگی 

اجتماعی و اقتصادی نداشتند.

بررسی جریان روشنفکری دینی
روشنفکر دینی در دهه های مختلف مبارزه با استبداد 
پهلوی، همراه با جریان تحّول خواه حوزه های علمیه و نیروی مذهبی بود. در عین حال، تفاوت های فکری 
مهمی با آن نیروی مذهبی داشت که در نهایت سبب برخی اختالفات و تصمیم گیری های متفاوت می شد. 

در اینجا به برخی از این تفاوت ها می پردازیم:
1 |  غالب روشنفکران دینی به علوم اسالمی مانند فلسفه، کالم و تفسیر قرآن کمتر توجه داشتند و آثار دانشمندان 
بزرگی مانند ابن سینا و مالصدرا در فلسفه، خواجه نصیر، شیخ طوسی و عالمه حلّی در کالم، شیخ انصاری و 
آخوند خراسانی در فقه و اصول و ده ها دانشمند بزرگ دیگر را کمتر مورد تحقیق و مطالعه قرار می دادند و در 

دکتر علی شریعتی در سال 1312 در مزینان سبزوار 
متولد شد. پدرش استاد محمدتقی شریعتی از 
دانشمندان نواندیش اسالمی محسوب می شد که 
در حوزۀ خراسان تحصیل کرده بود و به دنبال تجدید 
حیات اسالم و مسلمین بود. وی کانون حقایق 
اسالمی را به همین منظور تأسیس کرده بود. علی 
شریعتی در سال1331 کتاب »ابوذر« را ترجمه کرد 
و وارد عرصۀ نویسندگی شد. در سال 133٨ برای 
تحصیل به فرانسه می رود. در آنجا با نهضت های 
آزادی بخش آفریقا آشنا می شود و با شخصیت هایی 
مانند فرانتس فانون آشنا می شود. پس از بازگشت 
به ایران، ابتدا در مشهد سخنرانی های مذهبی خود 
را که جنبه انقالبی و اجتماعی و حماسی دارد، آغاز 
می کند. در سال 1347 به دعوت شهید مطهری 
برای سخنرانی به حسینیه ارشاد دعوت می شود. 
سخنرانی های وی که جنبۀ اجتماعی و سیاسی و 
حماسی داشت، سبب جذب جوانان می شود. در عین 
حال، متأثر بودن وی از اندیشه های سوسیالیست های 
فرانسه و اگزیستانسیالیست ها و ضعف در مبانی 
فلسفی و کالمی اسالمی، اندیشمندانی چون شهید 
مطهری را نگران می کند. با تعطیل شدن حسینیه 
ارشاد توسط رژیم شاه، سخنرانی های عمومی وی نیز 
تعطیل می شود. دکتر شریعتی نیز دستگیر می شود و 
پس از 1٨ ماه آزاد می شود. او به فرانسه سفر می کند. 
اّما در آنجا به طور ناگهانی فوت می کند.
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برخی موارد با نگاه بدبینانه به این دستاوردها نگاه می کردند و در حالی که ترجمۀ آثار علمی همین دانشمندان به 
زبان های اروپایی، در قرن های اولیۀ تمدن جدید، یکی از زمینه های تحّول در اروپا بود، همین آثار مورد عنایت 

برخی از روشنفکران دینی قرار نمی گرفت.
2 |  اغلب روشنفکران دینی تحصیالت دانشگاهی داشتند و با دانش های تولید شده در غرب، چه در حوزۀ 
علوم طبیعی و چه در حوزۀ علوم انسانی، آشنا بودند. آنان در عین عالقه مندی به دین و داشتن انگیزه های 
دینی، تفاوت های عمیق میان تفکر اسالمی و مبانی اعتقادی اسالم و تفکر حاکم در غرب را کمتر مشاهده 
می کردند. از این رو گاهی از مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی دانشمندان غربی که عمیقاً با مبانی اسالمی 

تفاوت داشت، استفاده می کردند که نتایج نامطلوبی به دنبال داشت )بند بعد مثالی برای همین بند است.(
3 |  روشنفکر دینی عالقه داشت حقایق دینی را با استفاده از علوم طبیعی و زیستی و در مرتبۀ بعد، با علوم 
انسانی و اجتماعی غربی تفسیر و تبیین کند. شکل اّولیۀ این روش در آثار مهندس بازرگان مشاهده شد. 
همان طور که ذکر شد، وی معتقد بود که در میان روش های مختلف شناخت، روش تجربی حتی در تبیین 
معارف دینی مثل توحید هم کارآمد است. اّما در اواخر دهۀ 40 و در طول دهۀ ٥0 برخی از روشنفکران دینی 
بر آن شدند که حتی حقایق معنوی و غیرمادی ذکر شده در قرآن کریم و روایات را مطابق با علوم طبیعی 
توضیح دهند. مثاًل معجزۀ حضرت موسی  در عبور از دریا را عبور در هنگام جزر و پایین آمدن آب دریا 
می دانستند. همچنین رفتن انسان به عالم آخرت و بهره مندی نیکوکاران از بهشت را پیروزی مستضعفین 

بر ستمگران و تشکیل یک جامعۀ عادالنه تلقی می کردند.
4 |  در نیمه دوم دهۀ 1340، در میان نسل جوان روشنفکر دینی گروهی شکل گرفت که تحت تأثیر جریان های 
انقالبی آن دوره در دنیا که غالباً نیروهای مارکسیستی بودند، به مطالعۀ کتاب های مارکسیستی و ماتریالیستی 
می پرداختند، بدان امید که با استفاده از این کتاب ها بتوانند تفسیری انقالبی از اسالم ارائه دهند. پیشتاز این 
حرکت »سازمان مجاهدین خلق« بود. آنان تصور می کردند که می توانند با حفظ اعتقاد به خدا و نبوت و جهان 
غیب، دیدگاه های مارکسیستی دربارۀ تاریخ، انسان، تحوالت جوامع، اقتصاد و فرهنگ را بپذیرند و تفسیری از 
اسالم که جمع و التقاط میان مارکسیسم و برخی اصول اسالمی است، ارائه کنند. همین اشتباه بزرگ و بنیادی 
سبب شد که این سازمان در سال 13٥3 در بیانیه ای اعالم کند که اسالم را نمی توان با مارکسیسم همراه 
ساخت و در این میان باید جانب مارکسیسم را گرفت و دست از اسالم کشید. یعنی حرکت این سازمان 
که در ابتدا برای احیای اندیشه های اسالمی بنا شده بود، در نهایت منجر به انکار مبادی دینی و رسیدن 
به کفر شد. این سازمان از آن پس تغییر نام داد و نام »پیکار در راه آزادی طبقه کارگر« را برخود نهاد و آرم 
سازمان را عوض کرد و آیۀ قرآن را از آرم برداشت و دنباله رو سایر گروه های مارکسیستی در ایران شد.1

1. آن دسته از اعضای این سازمان که بر دیانت خود باقی ماندند، به دستور سازمان ترور شدند. تعدادی دیگر از اعضا به سرپرستی مسعود رجوی بار دیگر 
تشکیالتی به همان نام »سازمان مجاهدین خلق« به راه انداختند که سرنوشتی اسف بارتر از سازمان پیکار پیدا کرد. اینان در ابتدا با رهبری انقالب اسالمی 
همراهی کردند. اّما با تکیه بر تشکیالتی که ایجاد کرده بودند، در سال 13٦0 اعالم مبارزۀ مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران نمودند و بزرگ ترین 
عملیات ترور را انجام دادند. آنان سپس با صدام حسین رئیس جمهور عراق در جنگ علیه ملت خود پیمان بستند و پس از جنگ تحت الحمایۀ آمریکا قرار 
گرفتند و نیروی خود را در اختیار اهداف سازمان جاسوسی سیا در ایران و سایر کشورهای اسالمی قرار دادند. سازمانی که در ابتدا با شعار مبارزه مسلحانه 
علیه حکومت وابسته به آمریکا تأسیس شده بود، در نهایت به عامل مبارزۀ آمریکا با ملت های مخالف تبدیل شد. یکی از مهم ترین علل این تحول 1٨0 

درجه ای در این سازمان همان مبانی فکری اشتباه و سرگردانی عقیدتی اعضای این سازمان بود.
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٥   |  برخی از روشنفکران دینی، در دو دهۀ چهل و پنجاه به تبیین جامعه شناختی از دین و مسائل فرهنگی 
پرداختند. جامعه شناسی یکی از شاخه های جوان و تازه شکل گرفتۀ علوم انسانی بود که با روش تجربی به 
تحلیل مسائل اجتماعی و حوادث تاریخی می پرداخت. در این دانش، به خصوص در شکل چپ و مارکسیستی 
آن، که در دهۀ بیست در ایران رایج شده بود، اقتصاد و تحوالت اقتصادی را زیربنای همۀ تحوالت اجتماعی 

و فرهنگی و تربیتی قرار می داد، که امروزه نیز همچنان این دیدگاه در جامعه شناسی وجود دارد.

تفـکر

با توجه به نکات گفته شده، تفاوت های روشنفکر دینی دوره اول و دوم را در سه بند 
تنظیم کنید.

....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

البته، جامعه شناسان چپ و مارکسیست، دین را یک پدیده طبیعی می دانند که به دالیلی، خود انسان ها، آن را 
به وجود آورده اند و روشنفکران دینی با این دیدگاه به شدت مخالف بودند، اّما در نحوۀ تبیین مسائل تاریخی 

و اجتماعی، از روش هایی نزدیک به آنها تبعیت می کردند.
به طور مثال، از نظر مارکسیست ها اصلی ترین تضاد اجتماعی که سبب جنگ ها و کشمکش ها می شود، 
تضاد اقتصادی طبقه دارا با طبقۀ ندار است و سایر تضادها و درگیری ها تابع این تضاد است. طبقۀ دارا طبقۀ 

حق و طبقۀ ندار طبقۀ باطل است.
بسیاری از روشنفکران دینی نیز همین نگاه را پذیرفته بودند و تالش می کردند آیات دینی را هم بر آن منطبق 
کنند. در حالی که از نظر قرآن کریم تضاد اصلی و بنیادی میان اندیشه های توحیدی و اندیشه های مشرکانه رخ 
می دهد و حق و باطل حقیقی، توحید و شرک است. دارا و ندار، خودشان بذاته بد و خوب نیستند، دارا اگر عدل را 

زیر پا گذاشته باشد، باید با ظلم او مبارزه کرد و ندار، اگر مظلوم قرار گرفته باشد، باید از مظلومیت او دفاع نمود.
این دیدگاه در جامعه شناسی مورد نقد جّدی جریان تحّول خواه حوزه قرار گرفت و اشکاالت آن از سوی آن 

جریان ارائه گردید.1
جریان روشنفکر دینی، به خصوص تالش های دکتر شریعتی، در جذب جوانان به سوی دین و پیوستن به 
نهضت امام خمینی  تأثیر به سزایی داشت و حتی مانع جذب آنان به جریان چپ مارکسیستی شد. از 
همین رو بسیاری از جوانان دانشگاهی دهۀ پنجاه که به تدریج وارد نهضت امام خمینی شدند، با بهره مندی 
از اندیشه های امام و شاگردان وی، معرفت دینی خود را ارتقاء بخشیدند و در نظام جمهوری اسالمی نقش 

سازنده ای ایفا کردند.
1. مراجعه کنید به کتاب مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی، بخش جامعه و تاریخ و کتاب حق و باطل از مرتضی مطهری. الزم به ذکر است که شاخه دیگر 
دانش جامعه شناسی، دیدگاه لیبرالیستی است. این دیدگاه که برخالف دیدگاه چپ به اصالت فرد معتقد است، نه اصالت جمع، اّما در اینکه جنبۀ مادی زندگی 

انسان و اقتصاد، عامل و مبنای تحوالت اجتماعی و فرهنگی است، با دیدگاه چپ نظر واحد دارد.
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در درس های گذشته به روی آوردن نیروی مذهبی به سیاست فعال و واکنش نیروی استبداد و موقعیت 
جریان های روشنفکری دینی و غیردینی پرداختیم. بعد از رویارویی ها و موضع گیری های مختلف، سرانجام 
نیروی مذهبی که به رهبری امام خمینی، جایگاه تاریخی و موقعیت فرهنگی و مردمی خود را به نیکی تشخیص 
داده بود، حرکت اجتماعی و سیاسی خود را سازمان بخشید و با انجام یک انقالب مردمی به قدرت دست 
یافت؛ بدین ترتیب حاکمیت از استبداد استعماری به نیروی مذهبی منتقل شد و شیوۀ جدیدی از حکومت که 
منبعث از اندیشۀ دینی بود، تحت عنوان »والیت فقیه« در ایران آغاز شد. بدین سان نیروی مذهبی، هم نقش 
رهبری و هدایت جامعه را در شکست دادن استبداد ایفا کرد و هم با جاذبه های اجتماعی نوینی که ایجاد 
کرد، حرکت های روشنفکرانه را تحت تأثیر خود قرار داد؛ بدین معنا که روشنفکران دینی را با خود همراه کرد 

و روشنفکر غیردینی را به انزوا و گوشه نشینی کشاند و تأثیر آن را به حداقل رساند.

تفاوت های حکومت مذهبی و حکومت استبدادی
در درس های گذشته با سه مدل استبداد یعنی استبداد  ایل، استبداد منّورالفکری یا انگلیسی )قبل از کودتای 
2٨ مرداد( و استبداد آمریکایی )بعد از کودتای 2٨ مرداد( آشنا شدیم و نشان دادیم که دست یابی منّورالفکری 
و روشنفکری غیردینی به قدرت نیز سرانجام، به استبداد منجر شد. این سه مدل استبداد به رغم تفاوت هایی 
که با یکدیگر داشتند، در عدم مشروعیت و خود رأی بودن و بی اعتنایی به قانون و حقوق افراد و استفاده از زور 

و خشونت، شباهت دارند. 
تشکیل جمهوری اسالمی با مدل رهبری والیت فقیه شکلی از حکومت اسالمی است که در نقطۀ مقابل 
با استبداد قرار دارد. از نظر ادیان آسمانی، حکومت و قانون گذاری، تنها از آن خداست، اما نه به این معنی 
که خدا، شخصًا بر روی زمین حکومتی داشته باشد و به وسیله آن منافع خود را تأمین کند. بلکه به این 
معنی است که حکومت خداوند و اجرای قوانین الهی به دست مردم، برای مردم و به نفع مردم شکل 
می گیرد. در حکومت دینی، مردم با اختیار خود حاکم را می پذیرند و می توان حاکمان را مورد بازخواست 

فـروپاشی نیروی استبداد 
وابسته و تشکیل نظام دینی

درس دهم
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و انتقاد قرار داد.1 در حکومت اسالمی، رئیس حکومت وظیفه دارد قانون الهی را اجرا کند و هیچ اختیاری از 
خود ندارد و درصورت سرپیچی از قانون، شرایط حاکمیت را از دست می دهد و حکومت از او سلب می شود. 
رسول اکرم  و حضرت علی  و سایر خلفا نیز چنین اختیاری نداشتند چه رسد به فقها2. بنابراین میان 
 حکومت های دینی و حکومت های استبدادی تفاوت های بسیاری وجود دارد که در این بخش به شرح مهم ترین آنها

می پردازیم.

1 |  حاکمیت قوانین الهی در حکومت های دینی
در حکومت های دینی حقیقی و نه حکومت های استبدادی که فقط نام دین را دارند، قانون الهی حاکم است 
و نه فرد، و حاکم خواه معصوم باشد یا غیر معصوم، حق تخطی از قانون الهی را ندارد. حتی پیامبر اکرم  

هم تابع قانون الهی بود و نمی توانست از آن تخلف کند.3 
از این رو، احاطۀ علمی به احکام و قوانین الهی و همچنین تقوی، ورع، عدالت، امانت، شناسایی اوضاع و 
احوال جامعه اسالمی و جوامع معاصر دیگر و علم به مصالح و مفاسد اّمت اسالم، از جمله مهم ترین شروط 
حاکم و زمامدار است،4 و خدای متعال تنها به کسانی اذن و اجازه تصدی حکومت می دهد که شروط فوق را 
به نحو احسن داشته باشند٥، خواه معصوم باشند که تا سر حد کمال واجد آن شروط هستند، خواه افرادی که 

هرچند معصوم نیستند ولی از دیگران در این شروط به امام معصوم نزدیک ترند.٦

2 |  برابری در مقابل قانون
در حکومت های دینی به خالف حکومت های استبدادی، هیچ فردی حتی شخص حاکم، مصونّیت حقوقی 
و قضایی ندارد و همه افراد اعم از رسول اکرم  ، امام معصوم  ، فقها و مردم تابع قانون الهی هستند و 
هیچ امتیاز حقوقی میان شخص رهبر و مردم نیست. بنابراین اگر فقیهی خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد7 و 
زورگویی کند،٨  دیگر والیت ندارد و خود به خود از حکومت و رهبری جامعه اسالمی عزل می شود.9 بنابراین، 

حکومت ولی فقیه به هیچ وجه، بی قید و شرط، تغییرناپذیر و همیشگی و  ابدی نیست.

3 |  تکلیف گرایی
در حکومت های دینی به خالف حکومت های استبدادی، حاکم به تکلیف الهی عمل می کند و در صورت تخلف 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
2. امام خمینی، والیت فقیه، ص 32، و کتاب البیع، ج 2، ص ٦1٨.

3. امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
4. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 193.

٥  . همان، ص 242.

٦  . همان، ص 211.
7. عبداهلل جوادی آملی، والیت فقیه، والیت فقاهت و عدالت، ص 2٥4.

٨  . امام خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
9. امام خمینی، والیت فقیه، ص ٦1 . شیوۀ عزل حاکم اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی مشخص شده است.
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در برابر خداوند پاسخگوست. مقاومت در برابر ظلم و استبداد و نه رکود و کسالت نتیجه همین تکلیف گرایی 
است. امام خمینی موضع انقالبی خود را یک تکلیف الهی می دانست.1 تکلیف گرایی از امام یک شخصیت 
انقالبی منحصر به فرد ساخت که کمتر نظیری در تاریخ انقالب های گذشته دنیا داشته است. قاطعیت، 
اعتماد به نفس، خونسردی و تسلط بر احساسات در اوج التهاب، مصون ماندن از هجمه های روانی دشمن 
و القائات دیگران، صراحت لهجه و بسیاری از خصوصیات فردی دیگر که در طول سالیان مبارزه از حضرت 
امام مشاهده شد، همه نشأت گرفته از همین احساس و باور رسوخ یافته در وجدان ایشان، یعنی »مکلف 

دانستن انسان« در پیشگاه الهی است.2

4 |  حق مداری
اعتقاد به خدا در حکومت دینی، حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد، افراد را صاحب حق و استیفای 
حقوق را یک وظیفه الزم شرعی معرفی می کند.3 در حکومت دینی، انسان ها احساس حّقانیت و هویت 

می کنند، بستر توسعۀ تقوا و بندگی فراهم می شود و ایثار و امنیت اجتماعی و روانی، معنا می یابد.4

5 |   نقش مردم
حکومت دینی، براساس خواست مردم و پس از پذیرش آنها شکل می گیرد و قبول مردم شرط بنیادی در 
شکل گیری حکومت دینی است. عالوه بر این، رهبر و مسئوالن نظام اسالمی، باید مستقیم یا غیرمستقیم 
منتخب مردم و مورد قبول مردم باشند و نمی توانند خود را به زور بر مردم تحمیل کنند. رهبر معظم انقالب 
در این باره می گویند: »رکن دوم، قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخص را که دارای 

مالک های حکومت است، نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست.«٥

وضعیت نیروی استبداد استعماری پس از انقالب
استبداد استعماری برایند قدرت های مسلط جهانی در کشورهای جهان سوم و نماینده آنهاست. بنابراین 
شکست سیاسی آنها به معنای حذف کامل و همه جانبۀ آن نیست، بلکه آن نیرو می کوشد با استفاده از امکانات 
دیگر مانند قدرت سیاسی و نظامی کشورهای سلطه گر و اهرم های اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، 
شکست را جبران کند و حاکمیت را مجدداً به دست گیرد. اما انقالب اسالمی ایران چنان نفوذ فکری و فرهنگی 
و سیاسی میان مردم داشت، که امکان بازسازی را از آنها گرفت و جایگاهی برای نیروی استبداد استعماری 
در صحنۀ سیاسی ایران باقی نگذاشت. اّما از آنجا که این انقالب، استعمار پشتیبان استبداد، یعنی آمریکا را با 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج ٥، ص 179.
2. علیرضا شجاعی زند، برهه انقالبی در ایران، ص 24٥.

3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص ٥٥4.
4  . همان، ص 11٥.

٥. در مکتب جمعه، خطبه های نماز جمعه، وزارت ارشاد، ج 7، ص 3 و 4.
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مشکالتی جدی مواجه کرده بود، این کشور و هم پیمان های او اقداماتی علیه ایران ساماندهی کردند؛ از جمله: 
1 |  کودتای نوژه به منظور تسخیر قدرت در ایران.

2 |  دامن زدن به هجوم نظامی عراق به ایران.
3 |   حفظ نیروی نظامی خود در خلیج فارس و برخی کشورهای همجوار ایران، بی آنکه توان و زمینه 

مناسبی برای استفاده از آن وجود داشته باشد.
4 |  تحریم و محاصرۀ اقتصادی ایران.

مشکالت نیروی مذهبی در دهۀ اول انقالب در مواجهه با جبهۀ خارجی، به گونه ای بود که هر بخشی از آن به 
تنهایی برای نابودی یک نظام سیاسی کافی بود، ولی نیروی مذهبی با برخورداری از نصرت الهی و استفاده 

از امکانات و ابزارهای موجود، برای مقابله با آنها به تدریج بر اقتدار و توان خود افزود. 
با گذشت زمان و تثبیت جمهوری اسالمی ایران و گسترش تأثیرات انقالب اسالمی در منطقه، اقدامات آمریکا 
و متحدانش علیه انقالب پیچیده تر و عمیق تر شد و ابعاد مختلف فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی به 
خود گرفت. از جمله این اقدامات، تقوّیت برخی جریانات فکری در منطقه و ایران و تضعیف برخی دیگر بود، 
به گونه ای که برآیند جریانات فکری، منجر به افول نیروی مذهبی در  ایران شود. این اقدامات که برخی، با 
برخی دیگر کاماًل در تضاد و تناقض اند، با این هدف انجام می گرفت که وحدت اجتماعی ایران از میان برود 
و جامعۀ ایرانی به گروه های متفّرق و متخاصم فکری و سیاسی تبدیل شود و در نتیجه اقتدار نظام سیاسی 

از بین برود. برخی از این اقدامات در حوزۀ فکر و فرهنگ عبارت اند از: 
1 |   کمک به رشد جریان وهابّیت و سلفی گری و تکفیر به عنوان یک اسالم به ظاهر انقالبی و 

ضدغرب، در مقابل تفکر انقالبی و عدالت محور و عقالنی تشّیع. 
2 |   تبلیغ اندیشه های ناسیونالیستی و بازگشت به ایران باستان برای تهییج طیفی از جامعۀ ایرانی 
که عالقه مندی هایی از این قبیل دارند و قرار دادن آنها در برابر تفّکر شیعی و اسالمی، به عنوان 

اندیشه ای غیرایرانی و غیربومی. 
3 |   کمک به جریان روشنفکری لیبرال و  غیردینی که یا معتقد به دین نیست یا دین را مقوله ای 

صرفًا شخصی تلقی می کند که از مسائل دنیایی از جمله سیاست و حکومت جداست. 
4 |   برانگیختن جریان های فمینیستی، تحت عنوان حقوق زنان و شکستن فضای دینی و معنوی 

جامعۀ ایرانی با هدف گسترش تکثرگرایی شدید فرهنگی. 
٥ |   کمک به احیای جریان های واپسگرای مذهبی و ایجاد زمینه های نفوذ این قبیل جریان ها در 
میان مردم، تحت عنوان حفظ مقدسات و شعائر دینی، به منظور جداکردن بخشی از مردم معتقد 

و متدین از جریان انقالب و غیرفعال کردن آنان. 
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موقعیت جدید جریان تحّول خواه حوزه
با پیروزی انقالب اسالمی جریان تحّول خواه حوزه به دستاوردی بسیار بزرگ که در تاریخ تشّیع 
کم سابقه بود رسید و آن تشکیل یک نظام اسالمی بر مبنای فقه شیعی بود. معنای این دستاورد، رسیدن به 
موقعّیت ممتازی بود که سایر جریان ها، از جمله منّورالفکران و روشنفکران غیردینی را عماًل به انزوا کشاند و 
روشنفکران مذهبی را در خدمت یک نظام اسالمی که رهبری آن را یک مرجع و فقیه برعهده داشت، درآورد.

البته این موقعّیت ممتاز با مسئله ها و چالش هایی بس عظیم نیز همراه بود، از جمله:
الف | مسئلۀ کشورداری و حکومت بر محور دین در عصری که قدرت ها و ابرقدرت های جهان حکومتی غیردینی 

و یا ضددینی دارند و فرهنگ و تمدن غیردینی بر جهان حاکم است، بزرگ ترین چالش پیش رو بود. 
ب | در کنار حجم عظیم مسئلۀ اداره یک کشور بر مبنای دین در دورۀ مدرن، ترور و شهادت ده ها دانشمند 
که جریان تحول خواه حوزه را در دو دهۀ چهل و پنجاه رهبری می کردند، در سه سال اّول انقالب، تولید فکر 
و اندیشه برای تطبیق این جریان با موقعیت جدید را دچار چالش و مشکل کرد. از میان این شخصیت ها 
می توان از استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح یاد کرد. رحلت عالمه طباطبایی نیز در 

همان سال ها اتفاق افتاد.
ج | سازمان و مدیریت حوزه های علمیه متناسب با رسالت جدید آن و حجم مسئله ها و نیازها نبود. با انقالب 
اسالمی هزاران مسئله بزرگ و کوچک در اقتصاد، مدیریت، روابط بین الملل، ادارۀ کشور، خانواده، جنگ، 
محیط زیست و دیگر موضوعات پیش آمد که نیازمند تبیین دقیق براساس منابع دینی بود. در حالی که در غالب 
این موضوعات، دانشمند و دین شناسی که تخصص الزم را کسب کرده باشد، به ندرت قابل دسترسی بود.

باوجود این چالش ها و مشکالت، این نیروی مذهبی حرکت قابل توجهی به سوی سازماندهی مجدد خود 
برداشت و مراکز  علمی و پژوهشگاه های متعددی برای تقویت حوزه های علمیه و کاستی های موجود  تأسیس 

کرد، که ثمرۀ آن تربیت صدها کارشناس و متخصص در رشته های مختلف علوم الهی و انسانی می باشد.

نمونه یابی

با نگاهی به رخدادهای سال های اخیر، نمونه هایی برای هریک از اقدامات پنجگانۀ 
آمریکا و متحدانش ذکر کنید.
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وضعیت جریان های روشنفکری پس از انقالب

1 |  انزوای روشنفکران غیردینی
سرعت و قدرت انقالب اسالمی نه تنها نیروی استبداد و کشورهای حامی او را مبهوت کرد، بلکه جریان 
روشنفکر غیردینی را نیز که خود را تنها نیروی جایگزین استبداد تلقی می کرد، غافلگیر نمود و به حیرت 
واداشت. زیرا آنان، مطابق با مبانی فکری خود و تحلیلی که از جهان معاصر داشتند، یک انقالب به نام دین و 
برمبنای دین را غیرممکن می دانستند. بسیاری از آنان نظر آگوست کنت، فیلسوف قرن نوزدهم فرانسوی را 
پذیرفته بودند که دین مربوط به دورۀ ابتدایی تاریخ انسان و قبل از عقالنیت است. البته آل احمد که مدت ها 
بود از جریان روشنفکری ضددینی جدا شده بود و جزء روشنفکران دینی محسوب می شد،  در ضمیمه کتاب 
»در خدمت و خیانت روشنفکران«، با آوردن تعابیر ضد امپریالیستی و ضدصهیونیستی امام، جهت گیری 

فعال و پیشگام این حرکت را در معرض نظر روشنفکران آن دوره قرار داده بود.
روشنفکران غیردینی که از درک کامل پیام پانزده خرداد سال 1342، بازمانده بودند، اینک با مشاهده 
جهت گیری ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی انقالب، هیچ نوع ابتکاری را برای شعار و یا رفتار خود نمی دیدند. 
قدرت انقالب در نخستین گام، جریان روشنفکری غیردینی را نه تنها در ایران بلکه در جهان اسالم از رونق 
انداخت؛ به این معنا که هوّیت دینی را به حرکت های اعتراض آمیز جهان اسالم بازگرداند. حرکت هایی که تا 
قبل از آن تحت عناوین روشنفکرانه چپ و یا ناسیونالیستی انجام می شد، تحت تأثیر انقالب و با الگوگیری 

از آن به دامن مفاهیم و معانی دینی و اسالمی بازگشت.

2 |  افول جریان چپ و مارکسیستی
حزب توده که در اثر پیروزی انقالب به شدت منفعل و مبهوت شده بود، از اواخر سال 13٥7 در فضای آزادی 
که پدید آمده بود، اعضای خارج نشین خود را وارد کشور کرد؛ آنان به تصور اینکه یک جریان دینی نخواهد 
توانست بیش از چندسال کشور را اداره کند، به سازماندهی نیروی خود پرداختند و در سال 13٦2 بعد از 
جمع آوری اطالعات و ارسال آن به شوروی، کودتایی را علیه نظام طراحی کردند که قبل از اجرا شکست 

خورد و به دنبال آن عمدۀ سران حزب دستگیر و فعالیت حزب غیرقانونی اعالم شد. 
سرانجام نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افول سیاسی مارکسیسم، سنگرهای نظری ایدئولوژی چپ 

و منابع قدرت آن در سطح جهانی فرو ریخت و به حیرت و سردرگمی آن پایان داد. 

3 |  همراهی روشنفکران دینی
جریان روشنفکری دینی، که در دو دهۀ چهل و پنجاه، با همۀ اختالفات نظری که با جریان تحول خواه حوزه 
داشت، نهضت امام خمینی را حمایت می کرد، در جریان انقالب اسالمی نیز به صورت کامل رهبری امام 
خمینی را پذیرفت، به طوری که شورای انقالب با ترکیبی از شخصیت های تحّول خواه حوزه و روشنفکران 
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دینی تشکیل شد و چهرۀ برجستۀ این جریان، یعنی مهندس بازرگان از طرف امام خمینی مأمور تشکیل 
اولین دولت انقالب شد. البته بخش عمدۀ روشنفکران دینی در آن سال ها متأثر از  اندیشه های دکتر شریعتی 
بودند. یعنی با غرب و غرب زدگی مخالف بودند، احساس وابستگی به نهضت های ضداستعماری در آفریقا 
و آسیا می کردند، عدالت اجتماعی را یک آرمان بزرگ تلقی می کردند و آمریکا را یک کشور استکباری و 
ضدانسانی می دانستند که عامل اصلی فقر و گرسنگی در جهان است. البته همان طور که در درس قبل گفته 
شد، به علت عدم شناخت عمیق اسالم و علوم اسالمی و نوع تحصیالت دانشگاهی، بسیاری از مبانی فکری 
آنان متأثّر از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی تجربه گرایان و حس گرایان غرب بود و بیشتر 

به انطباق اندیشه های اسالمی با این مبانی می پرداختند. 
در این شرایط و فضای فکری، انقالب وارد مرحلۀ اجرا و ادارۀ جامعه و مواجهه با مسئله های داخلی و جهانی 
شد. اکنون، دشمن مشترک، یعنی استبداد وابسته به استعمار سرنگون شده بود و نیروهای پیروز در انقالب 
می خواستند با تضارب آراء و طرح دیدگاه های خود با مسئله ها و چالش روبه رو شوند و آنها را حل کنند. در 
این مرحله بود که آهسته آهسته آرایش فکری جدیدی در میان نیروهای حاضر در صحنۀ ایران صورت 

گرفت که آن را در درس آینده بررسی می کنیم. 

اندیشه و تحقیق

رمز پیروزی نیروی مذهبی را از منظر امام خمینی  مورد بررسی قرار دهید.
 در مورد ظرفیت های علمی به ویژه علم فقه در عبور نیروی مذهبی از بحران های 

متعدد، تحقیق کنید.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیث پیمانه
نوشته حمید پارسانیا، فصل ششم.

هفت موج اصالحات
حمید پارسانیا، بخش 4 از صفحه 47 تا ٦3  .

مقاله چرایی انقالبی شدن ایران
نوشته نیکی کدی، ترجمه فردین قریشی در پژوهشنامه متین، شماره 2.
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یکی از مفاهیمی که در سال های 13٥9 و 13٦0 به سرعت بر سر زبان ها جاری شد، اصطالح »لیبرالیسم« 
بود. لیبرالیسم نظریه و اندیشه ای است که خواهان آزادی ارادۀ انسان در برابر هر عامل بیرونی، اعم از دولت، 
دین و هر نهاد دیگر است. 1 این طرز تفکر به طور طبیعی با حکومت دینی که قوانین آن براساس احکام الهی 
است، سازگاری ندارد. این دیدگاه، همچنین با حکومت های چپ و سوسیالیستی که آزادی های فردی را به 
خاطر حفظ منافع اکثریت یا طبقه کارگر محدود می کنند، نیز ناسازگار است. در دیدگاه لیبرالیسم، تنها عامل 

محدودکنندۀ انسان، منافع انسان دیگر است.
لیبرالیسم، گرچه به شکل خالص آن در هیچ کشوری پیاده نشده، اّما اساس حکومت های غیردینی شمرده 
می شود. این دیدگاه یکی از پایه های فکری منّورالفکران در نهضت مشروطه بود و بر همین اساس، آنان با 
تأسیس شورایی از مجتهدین که ناظر بر قوانین مجلس باشد، مخالفت می کردند. روشنفکران غیردینی نیز 

همین دیدگاه را داشتند و با حضور مذهب در حکومت و قانون گذاری، از همین زاویه مخالفت می کردند.
اما روشنفکران مذهبی دربارۀ این موضوع به دو طیف تقسیم می شدند: اّول طیفی که گرایشات چپ داشت و  
به مبارزه علیه سرمایه داری معتقد بود و آزادی بی حد و حصر را سبب  تسلط سرمایه داری می دانست؛ اینان 
هم از این جهت و هم از جهت تضاد این دیدگاه با دین، مخالف لیبرالیسم بودند. دوم طیفی که گرایشات 
چپ نداشت و ظواهر زندگی غربی، به جز بی دینی این ظواهر مانند شراب خواری، برهنگی و نداشتن مناسک 
دینی را می پسندید؛ اینان موافق لیبرالیسم بودند و از تشکیل حکومتی بر مبنای لیبرالیسم استقبال می کردند. 
البته این طیف دیدگاه دقیقی دربارۀ تضاد لیبرالیسم با قوانین دینی و حکومت دینی نداشتند. به نظر می رسد 
که بسیاری از آنان به حکومت دینی معتقد نبودند و احکام اجتماعی دین را بیشتر توصیه های اخالقی تلقی 

1. کلمۀ Liber در زبان التین به معنای آزاد. لیبرالیسم یکی از دیدگاه های مطرح در فلسفۀ سیاست است که  هم اکنون در نظام های سیاسی غرب حاکمیت 
دارد. جان الک، فیلسوف انگلیسی یکی از پیشگامان لیبرالیسم است. حقیقت و محتوای اصلی لیبرالیسم، تقدم خواست و اراده و میل فرد انسانی بر هر امر 
دیگر است. این دیدگاه وقتی با اندیشۀ دینی روبه رو می شود، نمی تواند آن را بپذیرد. زیرا در اندیشۀ دینی ارادۀ خداوند و قانون الهی تعیین کنندۀ سعادت 
و خوشبختی است، نه هر میل و خواستی که انسان بدان متمایل شود و آن را طلب کند. این دیدگاه، پشتوانۀ سرمایه داری در اقتصاد و پشتوانه تمایالت 

دنیایی و حیوانی در فرهنگ می باشد.

لیـبرالیسم متـأخر
درس یازدهم
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می کردند که مردم دیندار، به طور عادی آنها را رعایت خواهند کرد.
طیف دوم که گرایشات لیبرالیستی داشت، در ابتدای پیروزی انقالب که هنوز ابعاد جمهوری اسالمی و 
ویژگی های دینی آن برای آنها روشن نبود، مخالفتی با برنامه های رهبری انقالب نمی کردند. اّما به تدریج 
که موضع گیری ها روشن و مشخص می شد، موضع گیری این طیف دوم روشنفکر مذهبی به روشنفکر 
غیرمذهبی نزدیک تر می شد تا آنجا که به جدایی دین از سیاست و حکومت نظر دادند و ابعاد اجتماعی اسالم 

را در حّد توصیه های اخالقی تلّقی کردند.

 انقالب اسالمی و مواجهة روشنفکران با آن
با وقوع انقالب  اسالمی و فروپاشی نظام استبدادی وابسته و از میان رفتن 
دشمن مشترک نیروی مذهبی و روشنفکری دینی و غیردینی، موضع گیری های 
جریان های اجتماعی نسبت به مسائل کشور مشخص تر و شفاف تر شد. در 
حالی که نیروی مذهبی پایگاه اجتماعی بسیار گسترده ای داشت و همۀ 
تظاهرات علیه استبداد در تمام شهرها و روستاها را رهبری می کرد، جریان 
روشنفکری غیرمذهبی تنها در اقشار خاصی از مردم در شهرهای بزرگ 
صاحب نفوذ بود. با پیروزی انقالب، جریان روشنفکری غیردینی در نحوۀ 
مشارکت در ساختار جدید و هویت آن با نیروی مذهبی اختالف نظر جدی 

پیدا کرد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف | نام گذاری انقالب؛ در حالی که رهبر انقالب )امام خمینی( و 
عموم مردم، از پسوند »اسالمی« برای انقالب استفاده می کردند، جریان 
روشنفکر غیرمذهبی تالش می کرد از این پسوند استفاده نکند و با اینکه حتی 
رسانه های خارجی، اسالمی بودن نهضت ایران را پذیرفته بودند، اّما از آنجا 

که آنان دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی را قبول نداشتند، اسالمی بودن انقالب ایران را نمی پذیرفتند 
و با »انقالب ایران« از آن نام می بردند.

ب | نوع حکومت بعد از انقالب؛ یکی دیگر از رخدادهایی که موضع گیری ها را شفاف تر و فاصلۀ 
جریان های فکری از یکدیگر را بیشتر کرد، انتخاب نوع حکومت بعد از انقالب بود. امام خمینی )رحمهًْ اهلل  علیه(
که رهبری انقالب را برعهده داشت و عموم مردم ایران رهبری ایشان را پذیرفته بودند، نوع حکومت ایران 
را »جمهوری اسالمی« اعالم کرد، اّما روشنفکران غیردینی و نیز برخی از روشنفکران دینی انواع دیگری 
از حکومت را که در غرب رایج بود، مانند »جمهوری«، »جمهوری دمکراتیک« و »جمهوری دمکراتیک 

اسالمی« پیشنهاد دادند.1

1. به طور مثال، برخی از رهبران جبهۀ ملی نام »جمهوری« و برخی هم »جمهوری دمکراتیک« را پیشنهاد می کردند. مرحوم مهندس بازرگان نیز نام 
»جمهوری دمکراتیک اسالمی« را پیشنهاد داد.

کتاب پیرامون جمهوری اسالمی 
مجموعه ای از مصاحبه ها و 
سخنرانی های استاد شهید 

مطهری برای تبیین حکومت 
اسالمی و نام آن یعنی 

»جمهوری اسالمی« بود که در 
سال های 13٥7 و 13٥٨ انجام 

شده بود.
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این تفاوت آراء نشان می داد که فاصله های عمیقی در مبانی فکری میان نیروهای مذهبی و روشنفکری 
وجود دارد. البته مردم که ارتباط غیرقابل گسستی با رهبری انقالب و هویت دینی انقالب داشتند، با رأی 

باالتر از 9٨ درصد، جمهوری اسالمی را تأیید کردند.
ج | تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسی؛ مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال 13٥٨ 
برای بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی تشکیل شد، محل تضارب آراء روشنفکران غیردینی و 
دینی و نیروهای مذهبی بود که به طور طبیعی نیروی مذهبی اکثریت افراد را در این مجلس داشت. مذاکرات 
ثبت شدۀ این مجلس، از اسناد مهمی است که می  توان اندیشه ها و افکار و دیدگاه های جریان های حاضر در 
صحنۀ انقالب را تحلیل کرد. گفت وگوهایی که میان دکتر مقدم مراغه چی )یکی از نمایندگان روشنفکری 
در ایران( و دکتر بهشتی )از رهبران نیروی مذهبی تحول خواه( در مجلس خبرگان صورت گرفت، گویای 

تفاوت های عمیق فکری این دو جریان است.
از آنجا که نوع حکومت »والیت فقیه« بدان معناست که دین حاکمیت کامل بر همه قوانین کشور دارد، 
به طور طبیعی با اندیشۀ لیبرالی سازگار نبود. در نتیجه جریان روشنفکری غیردینی و برخی از روشنفکران  

دینی با تصویب این اصل مخالف بودند.
د | تصویب قانون مجازات و قصاص اسالمی در مجلس شورای اسالمی ) در سال 1360(؛ 
وقتی پیش نویس قانون مجازات اسالمی به مجلس شورای اسالمی داده شد، جریان های مختلف دربارۀ آن 
اظهارنظر کردند و طیف هایی از روشنفکری به مخالفت جّدی و علنی با آن پرداختند، به طوری که » جبهه 
ملّی ایران« که حتی وزیرانی در دولت موقت داشت، اعالم تظاهرات و تجمع علیه قانون مجازات و قصاص 
کرد. دیدگاه آنان، همان لیبرالیسم در غرب بود. آنان اعتقاد داشتند این قوانین مربوط به دورۀ حضور دین در 
زندگی اجتماعی مردم است، درحالی که امروزه حقوق دانان به جای دین، قوانین را تدوین می کنند و پیشنهاد 

می دهند و دیگر نیازی به آن قوانین نیست.
این قبیل رخداد ها و موضع گیری ها، تفاوت فکری جریان روشنفکری را با جریان تحول خواه مذهبی آشکار 

کرد و صف بندی ها را مشخص تر نمود.
یکی از برجسته ترین رهبران انقالب که به سرعت متوجه حرکت جریان روشنفکری به سوی لیبرالیسم شد، 
در سال های 13٥٨ و 13٥9 به نقد اساسی لیبرالیسم پرداخت. شهید بهشتی در یکی از سخنرانی های خود، 

بعد از نقد و بررسی نگرش لیبرالی می گوید:
» من که یک برادر شما هستم همیشه در سخن ها گفته ام که دشمنان اسالم و دشمنان خدا و 
دشمنان قرآن و خواستاران آزادی به معنی بی بند و باری، بدانند که ما به آزادی انسان سخت پایبندیم 
و معتقدیم. ما نه دمکراسی روسی می خواهیم و نه دمکراسی آمریکایی و اروپای غربی می خواهیم. 
ما انسان آزاد شدۀ اسالم را خواستاریم که در آن انسان هم آزاد است و هم بنده. بندۀ کی؟ بندۀ خدا 

و آزاد از بندگی هرچه غیر خداست1.«
1. بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی، 13٦0، ص 11.
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ایشان در این دوره می کوشد مفهوم آزادی در اسالم را از 
لیبرالیسم در غرب متمایز کند و نشان دهد که اگر جریانی 
معتقد به حکومت دینی و اجرای قوانین اسالمی در عصر 
حاضر نیست، گرایش به لیبرالیسم دارد. وی دربارۀ یک 

انسان دیندار می گوید:
»  وقتی انسان به این مرحله رسد، قانون زندگی را صرفًا به 
کمک عقل تنظیم نمی کند، عقل در تنظیم قانون در حّد 
خودش دخالت می کند، اّما وحی به عنوان زیر بنای همۀ 
محاسبات و بررسی های عقلی همواره تکیه گاه انسان است. 
در جامعۀ اسالمی، اسالم، انسان را موجود آزاد می داند و حتی 
به این موجود آزاد نهیب می زند که در شرایط اجتماعی ]فاسد[ 
نایست، نمیر. بمیر یا بمیران، الاقل هجرت کن، به هر حال 

تسلیم محیط فساد نشو.1«
در حقیقت، شهید بهشتی توجه می کند که آنچه با حکومت 
مبتنی بر دین واقعًا ناسازگار است، لیبرالیسم است و اگر این 
اندیشه در جامعۀ ایران رشد کند، آسیب های جّدی وارد 

خواهد کرد.
با گذشت زمان، به تدریج که برعمر جمهوری اسالمی افزوده 
می شد صفوف فکری جریان های اجتماعی و سیاسی روشن تر 
می گردید. در طول این مدت طیفی از روشنفکران مذهبی به 
لیبرالیسم تمایل پیدا کردند و طیفی از آنها به نیروی مذهبی 
تحول خواه، که امام خمینی آنان را رهبری فکری می کرد، 

پیوستگی بیشتری پیدا کردند.
یکی از چهره های برجستۀ جریان روشنفکر دینی که در این 
دوره در اندیشۀ سیاسی خود دربارۀ رابطۀ دین و حکومت 
تجدیدنظر کرد و به سوی یکی از بنیادهای لیبرالیسم گام 

برداشت، مرحوم مهندس مهدی بازرگان بود. ایشان، در سال 1371 در یک سخنرانی دیدگاه جدید خود 
را دربارۀ رابطۀ دین و دنیا و حکومت بیان کرد. وی ابتدا مطرح کرد که هدف وی از تألیف کتاب »  بعثت و 

ایدئولوژی در سال 1342« امکان تشکیل حکومت دینی بوده است. ایشان می گوید:
»  از اصول و احکام اسالمی می توان به سهولت ایدئولوژی استخراج کرد و آیینی یا مکتبی برای 

1. همان.

با شهادت شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی 
در صف مقدم حفظ اصول، مبانی و آرمان های 

انقالب اسالمی قرار گرفت. شهید بهشتی که در 
همان زمان تحصیل و تدریس در حوزه و با داشتن 

دکترای فلسفه از دانشگاه تهران، دبیرستان دین 
و دانش را در قم تأسیس کرده بود، فعالیت های 

فکری و فرهنگی وسیعی را برای تحول در نیروی 
مذهبی و آماده کردن آن برای حضور در اجتماع و 
تحوالت اجتماعی آغاز کرد و به انجام رسانید و از 

نزدیک ترین یاران امام خمینی شد. ایشان از اعضای 
اّولیه شورای انقالب و پایه گذار حزب جمهوری 

اسالمی و نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی 
بود. قانون اساسی فعلی مرهون مدیریت قوی وی، 
به خصوص، دفاع عالمانه ایشان از اصل والیت فقیه 

می باشد.
ایشان در تمام صحنه های مبارزه میان اندیشه های 
غرب گرایانه و لیبرالیستی با اندیشه های نیروهای 

انقالبی و یاران امام، حاضر بود و به تبیین دقیق 
اندیشه های انقالب می پرداخت. از همین رو 

جریانات انحرافی و عدول کنندگان از مبانی انقالب 
تبلیغات وسیعی علیه ایشان انجام دادند به گونه ای 
که ذهن بخشی از مردم را نسبت به ایشان بدبین 

کردند. به همین جهت بود که امام خمینی  در 
سخنرانی پس از شهادت ایشان فرمودند: »آنچه من 
راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل 

آن ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور 
بود. )٨/٦0/4(« 
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مبارزۀ خودمان علیه استبداد و استیالی خارجی ارائه داد. در آن کتاب و به این منظور، یک ایدئولوژی 
و جهان بینی اجمالی برای خودمان علیه استبداد داخلی و استیالی خارجی و همچنین برنامه های 

دولت اسالمی تنظیم گردیده بود.1«
وی پس از توضیحاتی می گوید:

»  اما اصل این است که ببینیم قرآن و نازل کننده و گویندۀ قرآن در کتاب های توحیدی چه می گویند 
و چگونه رسالت یا بعثت انبیاء و هدف دین را توجیه می نمایند.2«

ایشان، پس از تبیین دیدگاه های خود و آماده کردن مخاطب، دیدگاه جدید خود را مطرح می کند که دین 
برای ادارۀ دنیا و تشکیل حکومت نیست، بلکه فقط برای ایمان به خدا و آخرت است و اگر به مواردی از امور 
دنیا اشاره کرده، جنبۀ فرعی دارد، وااّل هدف دین ادارۀ امور دنیا از جمله، تشکیل حکومت نیست. او می گوید:
»حکومت و سیاست یا ادارۀ امت و مملکت و ملت، از دیدگاه دیانت و بعثِت پیامبران، با سایر مسائل 
و مشاغل زندگی تفاوت اصولی ندارد. همان طور که قباًل گفته شد، اگر اسالم و پیامبران به ما درس 
آشپزی و باغداری یا چوپانی و خانه داری نداده و به خودمان واگذار کرده اند تا با استفاده از عقل و 
تجربه و تعلیمات و با رعایت پاره ای احکام حالل و حرام شرعی، آنها را انجام دهیم، امور اقتصاد و 

مدیریت و سیاست هم بر عهدۀ خودمان است.3«

به تدریج که از سال های اّول انقالب فاصله می گیریم، مواضع جریان های فکری و سیاسی داخل انقالب 
هم روشن تر می شود، تا اینکه در سال 13٦7 جنگ خاتمه می یابد و در سال 13٦٨ امام خمینی  رحلت 
می نماید. آرامش بعد از جنگ و عدم حضور رهبر بالمنازع جامعه از یک طرف و مسئله های پیچیدۀ اداره جامعۀ 
اسالمی در عصر حاضر و فشارهای پیوستۀ غرب از طرف دیگر، زمینه را برای تغییر مواضع برخی 
جریان ها که در زیر پوست شهر و در ذهن برخی از رهبران جریان ها در حال رشد بود، فراهم کرد.

در همین زمان ها، افول جریان چپ و مارکسیسم در جهان آغاز شده بود، جریانی که رقیب اصلی 
لیبرالیسم محسوب می شد. کشورهای لیبرالیستی در غرب، این افول را دلیل بر حقانیت لیبرالیسم 
گرفتند و دست به تبلیغات فراوانی برای همین مورد زدند. این افول بر جریان روشنفکری در ایران 

1. آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 1٥.
2. همان، ص 17.
3. همان، ص ٨0 .

بررسی

با توجه به آنچه در درس قبل دربارۀ ویژگی های جریان روشنفکر دینی گفتیم، کدام یک 
از آن ویژگی ها در این قبیل تغییر دیدگاه ها بیشتر مؤثر بوده است.
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هم تأثیر شگرفی داشت به طوری که حتی بسیاری 
از روشنفکران مذهبی چپ گرا که اصواًل مخالف 
لیبرالیسم بودند، اندک اندک تمایالت لیبرالیستی 
پیدا کردند و در مسائل اقتصادی، فرهنگی و رابطه 
دین با حکومت موضع گیری های جدیدی نمودند. 
بدین ترتیب از متن جریان روشنفکر مذهبی، نوع 
جدیدی از لیبرالیسم شکل گرفت که اندک اندک 
را  اسالم  احکام  اجرای  و  عدالت خواهی  آرمان 
کنار می گذاشت و به جریان روشنفکر غیرمذهبی 

نزدیک تر می شد.

 بازگشت به دوران منّورالفکری
اگر به یاد داشته باشید، در درس ششم از برخی تفاوت های 
دو جریان منّورالفکری و روشنفکرِی غیردینی سخن گفتیم. 
در آن درس آمد که یکی از تفاوت های مهم این دو جریان، این 
است که منّورالفکران نسبت به غرب خوش بین هستند و به نقد 
غرب نمی پردازند و تنها مسیر توسعه و پیشرفت را در هرچه 
شبیه تر شدن به غرب می دانند. اّما جریان روشنفکری که در 
دهۀ بیست به بعد فعال شد، نسبت به غرب رویکرد انتقادی 
دارد و با حکومت استبدادی وابسته به غرب مخالفت می کند.
اکنون، در دورۀ انقالب اسالمی که جریان روشنفکری چپ و 
مارکسیسم رو به افول و زوال گذاشته، یک خأل فکری برای 
روشنفکران ایرانی پدید آمد. این امر سبب گردید روشنفکران 
ایرانی در جست وجوی پایگاه فکری جدیدی برایند و براساس 

این پایگاه فکری جدید، فعالیت های اجتماعی خود را سامان دهند. این پایگاه فکری و اجتماعی چیزی نبود 
مگر لیبرالیسم که به علت غلبه بر جریان چپ و مارکسیسم در جهان، اقتدار جدیدی کسب کرده بود. بدین 
ترتیب، روشنفکر ایرانی از موضع نقادی غرب به موضع تبیین و تأیید آنان در اقتصاد و سیاست و فرهنگ 

قدم گذاشت و وارد نقادی پشتوانه های فکری حکومت دینی شد.
برخی از روشنفکران دینی نیز که قبل از انقالب تمایلی به متفکرین لیبرال نداشتند، و به آثار متفکرین چپ 

با گذشت سالیانی از انقالب اسالمی و پس از 
، رهبر معظم انقالب  درگذشت امام خمینی 

اسالمی در خط مقدم حفظ مبانی و اصول انقالب 
اسالمی قرار گرفت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای که از آغاز مبارزات، 
امام خمینی را همراهی کرده بود، پس از پایان 
تحصیالت در قم و عزیمت به مشهد در سال 
13٥3 با سخنرانی های آگاهی بخش خود در 

مسجد امیرالمؤمنین مشهد، این شهر را به یکی از 
پایگاه های مبارزه با رژیم پهلوی مبدل کرد. بخشی 
از آن سخنرانی ها امروزه در کتابی با عنوان »طرح 

کلی اندیشه اسالمی در قرآن« به چاپ رسیده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در هنگام پیروزی انقالب، 
از طرف امام خمینی  عضو شورای عالی انقالب 

شد و پس از شهادت شهید بهشتی دبیرکل حزب 
جمهوری اسالمی شد. پس از شهادت شهید رجایی، 

از طرف مردم به ریاست جمهوری برگزیده شد و 
دو دور، این ریاست را برعهده داشت. پس از رحلت 

امام خمینی  از طرف مجلس خبرگان به رهبری 
نظام اسالمی برگزیده شد و تاکنون نظام جمهوری 
اسالمی از این رهبری برخوردار است. در این حدود 
سی سال، استقامت ایشان در حفظ صراط مستقیم 
اسالمی و مبانی آن، مانع انحراف نظام اسالمی از 

اصول اولیۀ آن شده است.
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عنایتی می کردند، به سوی برخی از نویسندگان که به متفکرین لیبرال در غرب تمایل داشتند، روی آوردند1.
بدین ترتیب، مبارزه با غرب و غرب زدگی در میان روشنفکران و بخشی از روشنفکران دینی کم رنگ و در 

مواردی به تأیید از سبک زندگی غربی تبدیل شد.
بدین ترتیب جریانی از روشنفکری که می توان آن را لیبرالیسم متأخر نامید، در ایران شکل گرفت که دارای 

ویژگی های زیر است:
1 |   از نظر معرفت شناسی، تنها راه معرفت را تجربۀ بشری می داند، با این نکته که همین معرفت 

تجربی هم نمی تواند واقعیت را نشان دهد و بیشتر در عمل مفید است.
2 |   دستاوردهای علوم اسالمی در فلسفه، کالم، فقه و نظایر آن را مربوط به دورۀ پیش از دورۀ 
مدرن تلقی می کند که قابل استفاده در دورۀ مدرن نیست. این دستاوردها بخشی از »سنت« 
مردم ایران و شرقی هاست که فقط به عنوان سنت باقی مانده از گذشتگان قابل استفاده است.

3 |   احکام اجتماعی اسالم را جزیی از همین سنت می شمارد که چون متعلق به گذشته است، قابل 
استفاده نیست.

4 |   دین و از جمله دین اسالم را صرفًا یک حقیقت معنوی فرض می کند که فقط رابطۀ شخصی 
انسان با خدا را برقرار می کند و بخش دنیایی و اجتماعی حیات انسان را دربرنمی گیرد.

5 |   رویکرد انتقادی نسبت به مبانی غربی را نمی پذیرد و بلکه در همان چارچوب و معیار به ارزیابی 
اموری همچون دین، عقل و ایمان می پردازد.

6 |   شعارهایی همچون عدالت اجتماعی، نفی سلطۀ غرب، اتحاد با محرومان جهان، مبارزه با فرهنگ 
غربی را آرمان هایی دست نیافتنی و بلکه شعارهایی غیرواقعی تلقی می کند که نیروهای چپ و 

ضد غرب برای جلب نظر مردم مطرح نموده و به مردم القا کرده اند.

بررسی

با توجه به آنچه در این درس ارائه شد، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
1 |   چرا بسیاری از روشنفکران متأخر گرایشات لیبرالیستی پیدا کردند و به نقد جّدی 

غرب نپرداختند؟
2 |  چه شباهت هایی میان منّورالفکران دورۀ مشروطه و روشنفکران متأخر هست؟

3 |  برداشت لیبرالیستی از دین چه مشخصاتی دارد؟

1. به عنوان مثال، روشنفکران مذهبی قبل از انقالب و دهۀ اّول انقالب، عمومًا متأثر از اندیشه های دکتر شریعتی بودند که همان طور که گفته شد، به شدت 
مخالف سرمایه داری و لیبرالیسم و فرهنگ سرمایه داری بود اّما در دهۀ دوم به بعد به تدریج متأثر از اندیشه های دکتر سروش شدند که از فلسفۀ سیاسی کارل 

پوپر، فیلسوف علم و سیاست در انگلستان جانب داری می نمود و در طول فعالیت فکری خود، سابقه ای از مبارزات ضد استعماری نداشت.
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