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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؛ آن ها 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 آن ها 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 آن ها هضم مي شود،یا آن ها 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 دسته )مذهبي، استبدادي و روشنفکري( طبقه بندي 
نموده و ظهور و تحوالت آن ها را در قالب رقابت یا همکاري، 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 ديني، ليبراليسم 
متأخر مورد بررسي قرار گرفته است. جريان دوم يعني جريان استبدادي نيز در مدل هاي استبداد ايل و استبداد 

استعماري در دو قالب انگليسي و آمريکايي، در دروس مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.
برخی جريان های ديگر، از جمله جريان های پست مدرن، جريان های فمنيستی، جريان های سلفی در دورۀ معاصر 
به وجود آمده اند. اين جريان ها در سايت گروه درسی قرآن و معارف اسالمی معرفی شده اند. چنانچه دانش آموزان 
به اين موضوعات عالقه نشان دادند و زمان برای ارائه وجود داشت از محتواهای آماده شده می توانيد بهره ببريد.
انتظار مي رود پس از آموزش اين کتاب، دانش آموز يک شماي کلي و تاريخي از جريان هاي فکري ايران 
معاصر داشته باشد و قادر باشد حوادث جزئي را در اين چهارچوب کلي فهم کند. اين نگاه کالن درک اهميت 
انقالب اسالمي ايران، به عنوان يک پديده بي نظير و دليل رقابت و ستيز يا همکاري ساير جريان 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 ريشه و منشأ خارجي دارد. با درک اين 

مسائل دانش آموز، جايگاه و رسالت تاريخي خود را باز خواهد يافت.
ارزشيابي

در ارزشيابي مستمر، فعاليت  دانش آموزان از آغاز هر ترم بايد مورد تواجه واقع شود. نمره ارزشيابي مستمر، 
شامل امور زير است:

1| مشارکت در فرايند آموزش       3 نمره
2| انجام فعاليت هاي کالسي          5 نمره
3| انجام بخش انديشه و تحقيق     5 نمره
4| آزمون هاي طول ترم                7 نمره

ارزشيابي پاياني
اين ارزشيابي در پايان هر نيم سال انجام مي گيرد و بر اساس رويکرد کلي محتواي آموزش يعني فهميدن، 

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



سخني با دانش آموزان
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 شود 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 با آن آشنا مي شويد 
به شما امکان پرواز در سپهر انديشه و مشاهدۀ کالن و کلي جريان ها، نسبت آنها با يکديگر، آرمان و نيروي 
اجتماعي آنها و ... را براي شما ممکن مي سازد. با درک کلي جريان هاي فکري ايران معاصر، افراد، نظريه ها 
و فعاليت ها و حوادث مختلف را به صورتي دقيق و آسان درک خواهيد کرد و بدين ترتيب جايگاه تاريخي خود 

و رسالتي که پيش رو داريد برايتان روشن تر خواهد ساخت.
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.
آسماني باشيد 
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جریانشناسی
درساول

انتخابهدف
همه ما در زندگی اهدافی را دنبال می کنيم. برخی از افراد اهداف دنيوی، برخی اهداف 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 کمال و نقص خود و سعادت و خوشبختی او 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.

فعالیتکالسی

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 اعتبار و خواست انسان ها شکل می گيرند، اما همين نظام ها انسان را تحت تأثير خود 
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قرار می دهند. عضويت در نظام های اجتماعی نيز ارادی است و نظام مطلوب هر فرد، نظامی است که بيشترين 
هدف های او را تأمين کند. اما نظام های اجتماعی نيز به نوبۀ خود می توانند اهداف ما را تحت تأثير قرار دهند.

اهداف مشترک و شکل گيری جريان اجتماعی
آرمان ها و اهداف مشترک در يک نظام اجتماعی واحد، افراد را با يکديگر متحد ساخته و ميان آنها 
انسجام اجتماعی ايجاد می کند. انسجام افراد بر مدار آرمان های اجتماعی، قدرت و اقتدار را به ارمغان می آورد 

و در نهايت موجب شکل گيری جريان اجتماعی می شود. 

چيستی جريان اجتماعی
جريان اجتماعی، عبارت است از گروه اجتماعی معينی که با افکاری ويژه يا رفتار اجتماعی معين، از ساير 
گروه  ها متمايز می شود. جريان اجتماعی برنامۀ فکری مشخص و عمل اجتماعی معينی دارد و آن را به عنوان 
فکر و عمل درست معرفی و در ميان افراد جامعه، ترويج می کند. جريان های اجتماعی حداقل به چهار دسته 

فکری، فرهنگی، سياسی و اقتصادی تقسيم می شوند.
هر جريان اجتماعی، مبتنی بر مبانی معرفتی خود، اهداف و آرمان هايی را تعريف و ترسيم کرده و با تکيه به يک 
منبع اقتدار و استفاده از امکانات و ابزارهايی که در دسترس دارد برای تحقق آرمان های خود تالش می کند. 
از سوی ديگر هر جريان اجتماعی، بسته به ميزان سازگاری يا عدم سازگاری آرمان های خود با ساير جريان ها، 
می تواند با آنها توافق و اتحاد يا ستيز و تضاد داشته باشد. همين امر زمينه را برای تحوالت و تغييرات بنيادين 
در سطح جامعه فراهم خواهد نمود. از اين رو نظام اجتماعی حاکم بر جامعه، همواره برايند نيروهای مختلفی 

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

جريان شناسی
مراد از جريان شناسی، شناخت برنامه فکری و گفتمان هر جريان، چگونگی شکل گيری آن، معرفی 
افراد مؤسس هر جريان و چهره های علمی و تأثيرگذار آن، ميزان حضور هر جريان در عرصه نظريه و عمل 
و تحوالت نظری و تغييرات اجتماعی است. به طور کلی جريان شناسی، يکی از روش های مطالعه، شناخت 

و ارزيابی نحوه حضور فکری و عملی يک يا چند جريان در هر جامعه است. 

جريان شناسی چه فوايدی دارد؟
امام صادق  می فرمايند:

»العالُِم بَِزمانِِه ال تَهُجُم َعلَيِه اللَّوابِس«1 
شبهات و پوشيده ماندن حق، به کسی که عالم به زمان خود است، هجوم نمی آورند.

1. کلينی، محمد بن يعقوب، اصول کافی، ج 1، ص 27.
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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.1
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 نظری و عملی جریان ها، در ميان سایر جریان ها یا 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 تاریخ

6|  امکان داوری ميان جریان ها و گزینش منطقی و عضویت آگاهانه در آنها

فعالیتکالسی

از ميان فواید ذکر شده، کدام یک از آنها اهميت بيشتری دارد؟
آیا می توان فواید دیگری هم برای جریان شناسی ذکر کرد؟

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؛ که البته این 

آرمان ها زاده انواع گوناگون معرفت اند. 
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 بسط خود در اختيار داشته و یا از آن استفاده کرده است.

1. بيانات مقام معظم رهبری در 1379/07/14، با اندکی تلخيص و تغيير. 
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جریانهایفکریکالندورۀمعاصر
جریان های فکری این دوره را می توان ذیل سه نيروی اجتماعی عمده 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 ناشی از عقاید و ایمان مردم است.

نیرویاستبدادی: این نيرو متکی به یک پيشينۀ تاریخی است و دستيابی به منافع دنيوی یک شخص 
یا گروه خاص را هدف و آرمان خود قرار داده است. بنابراین از دانش و معرفت هایی بهره می برد که آرمان و 
اميال آن را توجيه نماید. از این روست که 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 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.

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 باورهای جریان مذهبی )شيعی( را که اعتقاد اصلی 

مردم ایران در قرن های اخير را شکل داده مورد بررسی قرار دهيم.
در ابتدا باید نسبت باور با دانش را روشن کنيم. ما به همه آنچه می دانيم باور نداریم. باور، آن بخش از دانش 
است که افراد آن را پذیرفته اند، با آن پيوند قلبی برقرار کرده و به آن ایمان می آورند. باورهای شيعی به دو 
دسته اصول و فروع تقسيم می شوند. باورهای اصولی که از سنخ علم می باشند، در سه علم کالم، فلسفه و 

عرفان و باورهای فرعی که از سنخ عمل می باشند، در علم فقه مورد بررسی قرار می گيرند.

فعالیتکالسی

آیا با سه علم کالم، فلسفه و عرفان، آشنا هستيد؟ دربارۀ آنها تحقيق کنيد و تعریفی از 
هر کدام ارائه نمایيد.

باورهای 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، معامالت و تعامالت سياسی و اقتصادی، خانواده و 
سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جریان دارد. اما در این درس تنها به آن دسته از باورهای شيعی پرداخته 
می شود که در شکل گيری تشيع، به عنوان یک نيروی مستقل اجتماعی، و رفتار سياسی آن در تاریخ معاصر 

ایران، تأثير داشته است. 

نگاهشیعیبهاصولاعتقادی
اصول اعتقادی در سه علم کالم، فلسفه و عرفان مورد بررسی قرار می گيرد. این علوم گرچه در آغاز 

باورهایشیعی
)مبانیفکریجریاناول(

درسدوم
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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 ملل و نَِحل 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 در 
همان حال به مسئوليت اجتماعی خود برای تحقق عدالت و برقراری قسط و عدل و والیت خداوند در زندگی 
عمل می نماید. این رویکرد در یکی از اصول اعتقادی تشيع یعنی 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 والیت معنوی، در صحنۀ عمل اجتماعی نيز 
برای عدل و تشکيل حکومت عادالنه قيام و همواره با ظالم مبارزه می کند. این اصل تأثير بسزایی در رفتارهای 

اعتراض آميز شيعيان در مقابل حکومت های ظالم داشته است که در فرو ع اعتقادی توضيح داده خواهد شد. 

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 را از تمّسک به روش های گمانی و وهمی در استنباط احکام بی نياز، بلکه نهی می کند.
حال سؤال این است که چه نسبتی ميان فقه شيعه و حفظ هویت و استمرار جریان شيعی وجود دارد؟

برخی از ویژگی های فقهی شيعه، هویت و بقای جریان شيعی را در طول تاریخ اسالم حفظ کرده است. این 
ویژگی ها 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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فقه سياسی
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 ويژه ای برخوردار است. از ديدگاه شيعه حق حاکميت 
از آن خداست؛ حقی که از طرف خداوند به عهده پيامبر نهاده شده است و پس از ايشان نيز به نص الهی به 
»اولوااالمر« که از سوی او نصب و تعيين شده انتقال يافته است. اين حاکميت در عصر غيبت از طريق نايبان 
عام ائمه معصومين که همان مجتهدان جامع الشرايط هستند استمرار می يابد. هر حاکمی نيز که از نصب الهی 
برخوردار نباشد، والی جور و مصداق طاغوت است و هرگونه همکاری و همراهی با او، بدون اذن امام، حرام است. 

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

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

1 | سياست منفی: سياست منفی عبارت است از ترک هرگونه همکاری با حکومت ظلم. اين سياست 
مربوط به زمانی است که والی جور با استفاده از امکانات اجتماعی بر عرصه قدرت تکيه زده و راهی برای 
مخالفت و يا ساقط کردن آن وجود ندارد. در اين مقطع، سياست صبر و انتظار و کسب آمادگی برای رسيدن 
به شرايط مناسب، به صورت سلبی اجرا می شود و مسلمانان با پرهيز و دوری از حکومت، در انتظار فرج، 
دولت آرمانی را در باور و انديشه خود گرامی می دارند. همراهی و همکاری مردم با حکومت در اين هنگام به 
ضرورت های اوليه زندگی فردی و از باب الزام و اجبار و در حد تقيه و مانند آن است. در اين شرايط با آنکه 
دولت دارای اقتدار است، از هر نوع مشارکت و همراهی مردم در مسائل اجتماعی محروم است. به عنوان 
يک نمونه از سياست سلبی می توان به قضيه صفوان در اجاره دادن شترهايش به هارون اشاره کرد که با 

نهی امام کاظم  مواجه شد. 

صفوان مردی بود که از راه کرايه دادن شترهايش امرار معاش می کرد. روزی شترهايش 

عه
طال

ی م
برا

را برای سفر حج به هارون کرايه داد. کمی بعد صفوان، به ديدار امام کاظم رفت. حضرت 
فرمود: چرا شترهايت را به اين مرد ستمگر کرايه دادی؟ صفوان گفت: چون برای سفر 
حج بود کرايه دادم و ااّل اين کار را نمی کردم. امام فرمود: به دل خودت مراجعه کن، حال 
که شترهايت را به او کرايه داده ای، آيا مايل نيستی که هارون اين قدر در دنيا زنده بماند 
که برگردد و کرايه 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 

شترهايش را يکجا فروخت تا بدين وسيله بتواند قرارداد خود با هارون را فسخ کند. 
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2| سیاستمثبت: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 
نظام ظلم تنها در صورتی جایز است که اولویت های مهمی در پيش باشد و مصالح این همکاری بيشتر از مفاسد 
آن باشد. بنابراین اگر همکاری به تشدید و استحکام ارکان حکومت و نظام غيرمشروع منجر شود و ضرورتی 
فراتر از آن وجود نداشته باشد، 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. 

فعالیتکالسی

به نظر شما 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 
فقه قضایی تشيع، شيعيان نمی توانند به قاضيانی مراجعه کنند که از سوی حاکمان غير الهی در جامعه منصوب 
شده باشند. این حکم مستند به روایتی از امام صادق  است که در تفسير آیۀ شریفۀ »ُیریدوَن اَن َیَتحاَکموا اِلی 
الطّاغوت و قد اُِمروا اَن یکُفروا بِه« استدالل نمود که خداوند از طرح نزاع در نزد طاغوت نهی کرده و امر نموده تا 
بدو کفر ورزند. بدیهی است مفاد 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 طاغوت مراجعه نمی کنند. 
در این روایت قاضی و مرجع رفع نزاع، فقهای توانا به استنباط احکام معرفی شده اند که در زمان غيبت نيز 
حضور دارند و نصب آنها مقيد به زمانی خاص نيست. 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 بر آن بُعد از احکام 
اقتصادی تأکيد کرده که در حفظ و استمرار موجودیت و هویت جریان تشيع در طول تاریخ تأثيری بسزا داشته 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. 
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البته باید توجه داشت 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 نایب عام ایشان، 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 نظام سلطه خالفت 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 بيگانه حفظ کرد و توان مالی الزم را برای استمرار آموزش های عقيدتی و تأمين مبارزات 

سياسی به دست آورد. 

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 شيعی در دو سطح اصول و فروع آشنا شدیم و گفتيم که اصول به باورهای عرصۀ 
فکر و اندیشه و فروع به باورهای عرصۀ عمل و فعاليت مربوط است. این باورها در طول تاریخ جایگاه و 
نيروی اجتماعی ویژه ای به تشيع بخشيده و حرکت های سياسی آنها را سامان داد. عملکرد سياسی و حرکت 
اجتماعی این نيرو از سویی تابع وضع درونی و توان داخلی آن بود و از سویی دیگر به جایگاه آن در مقایسه 
 با دیگر نيروها بستگی داشت. در این درس ویژگی های عملکردهای جریان تشيع را مورد بررسی قرار

می دهيم.

1| ستیزمستمرامامانشیعه
دورۀ حضور امامان شيعه با وجود فراز و فرودهای سياسی و اتخاذ روش های متفاوت از جانب امامان، از 
این ویژگی مشترک یعنی عدم همراهی و اتخاذ سياست 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 تحميل می کرد. گواه این مدعا، به شهادت 

رسيدن یازده امام شيعه و تبعات سياسی شهادت آنان است. 
اوج ستيز آشکار تشيع با حاکميت در قيام خونين امام حسين  و اسارت خاندان رسول خدا  متجلی 
است. واقعه کربال حادثه ای است که مشروعيت خالفت موجود را بيش از پيش در جامعه اسالمی خدشه دار 

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

فعالیتکالسی

چند مورد از عملکردهای سياسی مثبت و منفی امامان  را با یکدیگر مقایسه نمایيد.

عملکردسیاسیتشیع
درسسوم
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٢ |  هدفمند بودن مبارزه
امامان معصوم از مبارزه عليه حاکمان جور، اهداف ويژه ای را دنبال می کردند. آنان بر اساس اصول اعتقادی 
تشيع خالفت موجود را تأييد نمی کردند و با نامشروع خواندن آن، مبارزه با آن را وظيفه خود می شمردند. 
اما اين مبارزه، هدف اصلی حرکت سياسی تشيع نبود، بلکه مهم تر از آن، حفظ سنت و آيين اسالم و انتقال 
پيام آن به نسل های آينده بود. از اين رو هرگاه همراه نشدن با خالفت و حتی مبارزه و رويارويی با آن موجب 
از  بين رفتن اساس سنت و آسيب ديدن اصل اسالم می شد، برای بقای اسالم و حيات اجتماعی آن از درگيری 
مستقيم روی بر می تافتند. کناره گيری از مبارزه يا همکاری موردی که در راستای مبارزۀ مستمر شيعه با نظام 
جور صورت می گرفت » تقيه« ناميده می شود. تقيه صرفًا يک رفتار سياسی نبود بلکه يک وظيفۀ شرعی بود 

که به حرکت های سياسی جهت می بخشيد.

٣ |  حرکت سياسی تشيع بعد از رحلت پيامبر 
، به جای مبارزه، 25 سال سکوت کردند و  تاکنون به اين موضوع انديشيده ايد که چرا اميرالمؤمنين 

با خلفای عصر خود همکاری می کردند؟ 
هنگام رحلت پيامبر، اسالم تمام شبه جزيره عربستان را فراگرفته بود، اما هنوز از درون و بيرون آسيب پذير بود. 
از يک سو قدرت های خارجی مثل روم و ايران که اسالم را خطری برای خود تلقی می کردند، وجود داشت و 
از ديگر سو، عصيان و حتی ادعای نبوت آن دسته از اعرابی که پس از فتح مکه مجبور به تسليم شده بودند، 
مطرح بود. همچنين با رحلت پيامبر، احتمال بازگشت برخی از قبايل تازه مسلمان به کفر نيز وجود داشت. در 
مدينه نيز جريان نفاق در گروه هايی سازمان يافته بودند. در اين شرايط يک اختالف و درگيری داخلی کافی 

بود تا اساس اسالم در معرض نابودی قرار بگيرد.
در اين شرايط علی  سياست خود را در عباراتی کوتاه و اندوه بار بدين سان بيان می دارد:

ديدم صبر بر آنچه پيش آمده سزاوارتر است. پس در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، صبر 
پيشه کردم.1

موقعيت حساس پس از رحلت پيامبر شيوه ظريفی از همکاری و رويارويی را می طلبيد که ضمن محافظت از 
اصل اسالم، مانع از مشروعيت بخشيدن به انحرافی شود که در تاريخ اسالم آغاز شده بود.

٤ |  انتـقال حرکت های سياسی از مرکز جامعه اسـالمی به خارج از مرکز در 
سدۀ سوم به بعد

حرکت های سياسی تشيع در دو سدۀ نخست بيشتر در مرکز جامعه اسالمی متمرکز بود؛ نظير قيام 
امام  حسين  در مسير مدينه، مکه و کوفه، قيام توابين و مختار در کوفه، قيام زيد بن علی و قيام نفس زکيه 
در حجاز، قيام ابراهيم بن عبداهلل در زمان خالفت عباسيان در عراق و نيز قيام فرزندان زيد در حجاز و عراق. 

1. نهج البالغه، خطبه 3.
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مبارزات سياسی تشيع با وجود بازتاب های سياسی وسيع و موفقيت های نظامی کوتاهی که در پاره ای از آنها 
به دست آمد، به سرعت سرکوب می شد. سرکوب شدید نهضت های شيعی که با کشتار بی وقفۀ علویان در 
دوران بنی عباس ادامه یافت حرکت های سياسی شيعه را به گریز از مرکز واداشت. و بدین رو این جنبش ها 
بيشتر در نواحی مرزی جامعه اسالمی و به دور از قدرت مرکزی استبداد ادامه یافت. این در حالی است که 
اندیشه های شيعی و حرکت های اعتقادی آن در مرکز جامعه اسالمی از حضوری مستمر برخوردار بود و 

همواره با اثرگذاری بر گروه های مخالف، آنها را به واکنش می کشاند.

5| ظهورقدرتهایشیعی
نيمه اول سدۀ چهارم )329 ق( آغاز غيبت کبراست. در این مقطع از یک سو اسالم در معنای گسترده 
خود و از سویی دیگر تشيع از موقعيتی تثبيت شده برخوردار بودند و این در حالی بود که به هنگام رحلت 
پيامبر، جایگاه هر دو متزلزل و آسيب پذیر بود. در زمان شروع غيبت کبرا، اسالم به عنوان فرهنگ غالب در 
سراسر جهان متمدن آن روز استيال یافته بود؛ چنان که هيچ خطر سياسی اساس اسالم را تهدید نمی کرد. 

اولين جوانه های قدرت سياسی تشيع، پس از گریزهای مکرر به نواحی مرزی، شکوفا شد و از نظر اعتقادی 
نيز اندیشه های شيعی در نواحی مختلف اسالمی محور مجادالت و مباحثات قرار گرفت. دولت ادریسيان 
در مغرب و دولت علوی در طبرستان، از اولين  جنبش هایی بودند که پيش از آغاز غيبت با بهره جستن از 
جاذبه های سياسی شيعه در مقابل قدرت بنی عباس ایستادند و دوام یافتند. دولت علوی اطروش در طبرستان 
و دیلم، دولت فاطميان در شمال آفریقا و مصر، دولت حمدانيان در نواحی سوریه و ادنه، دولت بنی عمار در 
طرابلس و دولت بنی مرداس در شام از جمله قدرت های شيعی هستند که در غرب جامعه اسالمی بيشترین 
نيروی خود را در دفاع از سرزمين اسالمی و نزاع با روميان به کار بستند. در این ميان آل بویه قوی ترین دولتی 

است که هم زمان با غيبت کبرا تأسيس شد و بيش از یکصد سال )تا سال 447 ق( به حيات خود ادامه داد.

6| توسعهحرکتهایسیاسیوپیدایشزمینههایانحراف
ظهور جریان ها، دستيابی به اقتدار و حرکت های سياسی آنها، مبتنی بر عقاید و باورهای آنهاست. اما 
باید توجه داشت که ميان حرکت های سياسی و اعتقادی یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن، اینکه مسائل 
اعتقادی، به سرعت در جامعه فراگير نمی شود و حرکتی تدریجی دارد زیرا هم به آموزش و تفکر و هم ترویج 

در عرصه جامعه نيازمند است. 
اما حرکت سياسی از سرعت زیادی برخوردار است. گاه با یک پيروزی، منطقه ای وسيع در حوزه اقتدار سياسی 
یک نيرو قرار می گيرد. یعنی ممکن است یک جریان به سرعت بتواند منطقۀ جغرافيایی وسيعی را تحت کنترل 
خود درآورد اما باورهای افراد را نمی تواند به سرعت با خود همراه سازد، زیرا تغيير باورها و عقاید افراد نيازمند 
آموزش های برنامه ریزی شده و تدریجی است که مستلزم زمان زیادی است. بنابراین تشکيل منطقه ای که 
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در آن امواج سياسی از مبانی اعتقادی برخوردار نباشند، بی شک موجب انحراف حرکت سياسی می گردد. 
انحرافاتی که از این طریق در تاریخ تشيع ایجاد شد، در سده های اوليه به ایجاد فرقه های جدید شيعی انجاميد، 
زیرا در سده های نخستين به ویژه در زمان حيات امامان، تشيع نزد معتقدان به آن دارای حدود معينی بود 
اما شاخص های علمی آن در سطح جامعه اسالمی برای همگان روشن نبود. از این رو زمينه گسترده شدن 
انحراف و ایجاد فرقه های جدید وجود داشت؛ به عنوان مثال: کيسانيه و زیدیه دو فرقه شيعی هستند که در 

این شرایط ایجاد شدند. 
اما با ظهور شاخص های علمی شيعه در سطح جامعه اسالمی که نتيجه دو سده تالش فکری امامان شيعه 
است و تدوین آثار شيعه که هم زمان با غيبت صغرا به صورت کتاب های جامع روایی و فقهی شکل می گيرد، 
زمينۀ فرقه سازی هایی از این گونه کمتر شد و انحرافات بعدی بيشتر در حد انحراف سياسی باقی ماند و به 

استبدادی بدل شد که با حفظ شعارهای سياسی شيعی، با حرکت های اعتقادی آن درگير بود. 
در سده سيزدهم موج جدیدی از فرقه سازی در بخش های مختلف جامعه اسالمی ایجاد شد که از زمينه ها و 
انگيزه های سياسی جدیدی مایه می گرفت و به سرعت رو به افول نهاد و این موضوعی است که در درس های 

آینده بدان خواهيم پرداخت. 

اندیشهوتحقیق

برخی از فرقه های شيعی را نام ببرید.
چرا فرقه های شيعی، بيشتر در صدر اسالم شکل می گرفتند؟

چرا حرکت های سياسی سریع تر از عقاید و باورها، شکل می گيرند؟
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در درس اول با سه نيروی مذهبی، استبداد و نيز منّور الفکری که به تدریج و بر اثر تماس ایران با غرب در 
حال شکل گيری بود آشنا شدیم و گفتيم که هر یک از این نيروها آرمان های خود را دنبال می کردند. اما 
قابل ذکر است که از ابتدای پيدایش حکومت های مستقل در ایران پس از اسالم، در عين حضور فکری 
و سياسی فزاینده و فعال تشيع، ساخت سياسی قدرت در اغلب دوره های تاریخی مثل دوران سلجوقيان، 
خوارزمشاهيان و تيموریان تا دورۀ قاجار، ساختی ایالتی و عشایری بود که قدرت خود را از مناسبات ایالتی 
می گرفت. ایل نام طایفه یا قبيله ای از مردم است که در نژاد و مذهب اشتراک دارند و در سرزمينی مشخص 
زندگی می کنند. روابط قدرت در ایل مبتنی بر روابط خونی و نسبی با رهبری شخصی معين است. این شکل 

از قدرت سياسی را استبداد ایل می ناميم.

استبدادایل
استبداد ایل، حکومتی مطلق، بدون محدودیت و خودسرانۀ شخص یا گروهی از یک طایفه است که 
اميال و منافع خود، طایفه خود و قبایل متحد با خود را در سر می پروراند. البته این استبداد ایلی، به دليل حضور 
مقتدر دین در جامعه، می کوشد از پوشش دینی هم بهره برد و در مواردی نيز به ناچار در راستای انتظارات 
دینی جامعه گام برمی دارد. بنابراین در اغلب دوره های تاریخی ایران این نيروی استبداد است که قدرت را 
در دست دارد هرچند گاهی خود را حکومت دینی ناميده و از مفاهيم دینی پوشش می گيرد. نيروی مذهبی 
نيز، از همان ابتدا به عنوان جریان رقيب، 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 سياست سلبی و ترک 

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

حضورعلمایشیعه
درحـکومتصفـویـه

درسچهارم
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فعالیتکالسی

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

رابطهجریانشیعیونیرویاستبدادیایلصفوی
نفوذ معنوی شيخ صفی الدین اردبيلی و فرزندان او در ميان ایل های متحد بسياری که به ایالت قزلباش معروف 
بودند، آنها را به صورت رهبرانی مذهبی درآورد که از قدرت سياسی و نظامی نيز بهره مند بودند. قدرت سياسی 
و نظامی صفویه که براساس روابط ایالتی شکل گرفته بود، در حرکت سياسی خود از شعارهای شيعی بهره 

برد که در مناطق مختلف ایران، زمينه پذیرش بسيار داشت.
این حکومت برعکس حکومت های قبلی از همان ابتدا شکل مذهبی به خود گرفت و نيروی دوم، یعنی نيروی 
مذهب را پشتيبان خود قرار داد.  دعوت شاهان صفوی از علمای شيعه نيز در همين راستا قابل تحليل است. 
این دعوت، پذیرش و حمایت مردمی را در پی داشت و آنها را قادر به مواجهه با رقيب خود یعنی امپراتوری 
عثمانی می ساخت. در مقابل، اقتدار و توسعه معرفت دینی، بيش از پيش استبداد ایلی را محدود نمود و رعایت 
نمادها و ظواهر دینی و همچنين فقه سياسی تشيع را نيز بر پادشاهان صفوی تا حدودی تحميل کرد. بدین 
ترتيب در تمام مدت حاکميت صفویه دو قدرت در جامعه ایران در عرض یکدیگر قرار گرفتند، یکی قدرت 
دربار و شاه که متکی به نيروی نظامی ایل بود و دیگری قدرت علمای مذهبی که بر نيروی ناشی از اعتقاد 

دینی مردم تکيه داشت.
هر چند نيروی مذهبی و نيروی استبداد به عنوان دو نيروی رقيب گاه به تناسب شرایط اجتماعی به همکاری 
با یکدیگر می پرداختند، اما نيروی مذهبی در عملکرد سياسی خود هرگز از قلمرو فقه سياسی تشيع بيرون 
ـ پادشاهی و استبداد را در چارچوب فقه  ـ حتی به هنگام اوج همکاری با رقيبـ  نرفت و در هيچ مقطعیـ 
سياسی خود قرار نداد و تبيين شيعی از استبداد ارائه نکرد. به همين جهت کتابی که حاوی تأیيد علمای شيعی 

از شيوۀ حکومت پادشاهی و ایلی باشد تأليف نشد.

تحوالترابطهنیرویمذهبیواستبدادایل
از آنجا که جریان شناسی دورۀ معاصر با شناخت دورۀ صفویه آغاز می شود، بهتر است تحوالت اجتماعی و رابطۀ 
جریان مذهبی با صفویه را بيشتر بررسی کنيم، البته در این دوره، هنوز نيروی سوم که نيروی منّور الفکری 
است شکل نگرفته و جامعه همچنان تنها تحت تأثير دو نيروی مذهبی و استبداد است. رابطه نيروی مذهبی 
و پادشاهان صفوی در دوره های مختلف، دچار تحوالت فراوانی می شد به این صورت که گاهی صورت 
قبيله ای و گاهی صورت دینی حکومت پررنگ تر می شد؛ به عنوان نمونه شاه اسماعيل با طرح شعارهای 
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مذهبی از رنگ قبيله ای حرکت سياسی خود کاست و شکل مذهبی آن را برجسته تر ساخت. او توانست با 
استفاده از جاذبه های سياسی تشيع، حاکميت خود را گسترش دهد. به دنبال این رویکرد، انتظارات اجتماعی 
در چهارچوب فقه سياسی شيعه فزونی یافت و این امر به صورت واقعيتی اجتماعی، حضور عالمان شيعی را 
در حوزۀ اقتدار او تحميل کرد و بستری پدید آورد که مهاجرت عالمان شيعی از نقاط مختلف دنيای اسالم 

به سوی حوزه اقتدار صفویان را در پی داشت. 
در زمان شاه طهماسب با حضور محقق کرکی در ایران، نيروی مذهبی نقش اول را یافت. محقق کرکی از 
فقهای جبل عامل و از بزرگان فقهای شيعه است. وی در شام و عراق تحصيالت خود را تکميل کرد و سپس 
به ایران آمد و منصب شيخ االسالمی برای اولين بار به ایشان داده شد. بعد از وی، منصب شيخ االسالمی به 
شاگردش، شيخ علی منشار و پس از وی، به شيخ بهایی رسيد. آمدن محقق کرکی به ایران و تشکيل 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 شيعه شود1. شاه طهماسب با استناد به روایت امام صادق  در خصوص رجوع به راویان 
احادیث، مخالف با محقق کرکی را ملعون می شمارد.2 اما شاه اسماعيل دوم بر خالف شيوه پدر، در کاستن از 
نفوذ نيروی مذهبی کوشيد و از این زمان به بعد تا دوران شاه عباس، دو نيروی مذهبی و دربار درگيری های 
آشکار و پنهانی دارند. 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 نيروی مذهبی و دربار به عنوان دو نيروی رقيب در عرصه اجتماع ظاهر شدند، تا اینکه 
در زمان شاه سلطان حسين، نيروی مذهبی نسبت به دربار قدرت و برتری بيشتری یافت که این خود ناشی 
از قدرت معنوی و علمی عالمه مجلسی بود. دربار تا حضور عالمه مجلسی به دليل قدرت و توان اجتماعی 
او به ناچار ظواهر شرعی را رعایت می کرد، ولی با رحلت عالمه مجلسی، قدرت دربار برتری یافت، فسق و 

فجور آشکار شد و بساط عيش و نوش، دیگر بار برقرار گشت.

فعالیتکالسی

چرا برخی از پادشاهان صفوی به دنبال محدود کردن حضور و اختيارات علمای شيعه بودند؟

1. مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسالمی، ج 3، ص 73. استاد مطهری در این کتاب می گوید: »فقهای جبل عامل نقش مهمی در خط مشی ایران صفویه 
داشته اند. چنان که می دانيم صفویه درویش بودند. راهی که ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درویشی خود طی می کردند اگر با روش فقهی عميق فقهای 
جبل عامل تعدیل نمی شد و اگر به وسيلۀ فقها، حوزه فقهی عميقی در ایران پایه گذاری نمی شد به چيزی منتهی می شد نظير آنچه در علوی های ترکيه و 
یا شام هست. این جهت تأثير زیادی در اینکه اواًل روش عمومی دولت و ملت ایرانی از آن گونه انحرافات مصون باشد و ثانيًا عرفان و تصوف شيعی نيز راه 
معتدل تری طی کند. از این رو فقهای جبل عامل از قبيل » محقق کرکی« و » شيخ بهایی« و دیگران با تأسيس حوزه فقهی اصفهان حق بزرگی به گردن 

مردم این مرز و بوم دارند«.
2. محمدباقر خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص 362.
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جریانهایداخلنیرویمذهبیوشیعیدرعصرصفویه
در دوران صفویه با شکل گيری و رونق حوزۀ علميۀ اصفهان و رواج پژوهش و گفتگوهای مستمر علمی، 
ابعاد اعتقادی و فقهی شيعه، رشدی همگون یافت و با تبليغ و تالش مستمر عالمان شيعی، تشيع به صورت 
مذهب رسمی و واحد ایران درآمد و در ميان مردم جایگاهی ویژه یافت. بدین سان در پایان دوران صفویه، 
به رغم تزلزل و تحولی که در مناسبات عشيره ای و ایالتی جامعه پدیدار گشت، تشيع جایگاهی استوار داشت 
و دستخوش نابسامانی نگردید. در این عصر دو جریان فکری مؤثر و بزرگ در نيروی مذهبی و شيعی شکل 

گرفت و به سرعت گسترش یافت: یکی جریان اَخباری و دیگری جریان اصولی. 
تقسيم  جریان شيعی به »  اخباری« و »  اصولی«، تقسيمی عقيدتی در جامعۀ شيعی نيست. بلکه اصولی ها 
و اخباری ها هر دو اصول عقایدی مشترک و فروع دینی واحد دارند. تنها اختالف ميان آنها در روش علمی 
و چگونگی استنباط احکام شرعی از متون دینی است گرچه این اختالفات ریشه ای کالمی دارد و متأثر از 

جایگاه عقل در هندسۀ معرفت دینی است.

1| اصولگرایی
اصول گرایان شامل فقهای معتقد به خط مشی و روش های اجتهادی می شود که در روش های خود به عقل 
و استدالل های عقلی در استنباط احکام شرعی از متون دینی بها می دهند و با عنوان »  فقهای اصولی« 

شناخته می شوند.
دفاع استداللی و برهانی از دین، ضمن آنکه زمينۀ گسترش فزایندۀ فقه شيعه را در حوزه های علمی فراهم 

آورد، در عرصه سياست و اجتماع نيز پيامدهای مهمی داشت. 
توسعۀ شيوۀ اصولی در اولين مرتبه، رابطه عالمان دینی با مردم را به صورت رابطۀ اجتهاد و تقليد تحکيم 
بخشيد؛ یعنی افراد حکم رفتار خود در عرصه های فردی و اجتماعی را از مجتهد جویا می شدند و بر اساس 
آن دست به عمل می زدند. بنابراین نفوذ و تأثير فقه در عرصه فرهنگ و رفتارهای فردی و اجتماعی تقویت 
شد. در مرتبۀ دوم زمينه را برای استنباط احکام جدید، به خصوص در عرصه سياست و اجتماع فراهم آورد، 
به خصوص احکامی که مربوط به حوزۀ سياست و قضاوت بود. صدور احکام قضایی و حکومتی، تحوالتی را 

در سطوح کالن دستگاه قضایی و نظام سياسی به دنبال داشت.

2| اخباریگری
اخباریگری، رویکردی است که با بی اعتنایی به عقل در استنباط احکام شرعی، به احادیث و آیات تفسير شده 

با احادیث اکتفا می کند. استاد شهيد مطهری می گوید:
» مقارن با ظهور صفویه در ایران جریانی پيش آمد و فرقه ای ظاهر شدند که حق رجوع مردم عادی )غير 
معصوم( را به قرآن مجيد ممنوع دانستند، مدعی شدند که تنها پيغمبر و امام حق رجوع به قرآن را دارند، 
دیگران عمومًا باید به سنت یعنی اخبار و احادیث رجوع کنند. این گروه همان طور که رجوع به قرآن را ممنوع 
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اعالم کردند، رجوع به اجماع و عقل را نيز جايز ندانستند زيرا مدعی شدند که اجماع ساخته و پرداخته اهل 
تسنن است، عقل هم به دليل اينکه جايز الخطا است قابل اعتماد نيست، پس تنها منبعی که بايد به آن 
رجوع کرد اخبار و احاديث است. از اين رو اين گروه »  اخباريّين« خوانده شدند... سر دسته اين گروه مردی 
است به نام »  امين استر آبادی« که در »  کليات منطق« فصل »  ارزش قياس« از او نام برديم. کتاب معروفی 
دارد به نام فوايد المدينه و عقايد خود را در آن کتاب ذکر کرده است. اهل ايران است اما سال ها مجاور مکه 

و مدينه بوده است.1 «
بنابراين عنوان »  اخباری« يا »  اخباريان« در کتاب های فقهی بر گروهی از فقهای شيعه اطالق می گردد 
که خط مشی عملی آنان در دستيابی به احکام شرعی و تکاليف الهی پيروی از اخبار و احاديث است نه 

روش های اجتهادی و اصولی.
گرايش های اخباری که به صورت گرايش فرعی در مقطعی از تاريخ انديشه شيعی در حال رشد بود، چنانچه 
در متن شيوه  فقهی شيعه قرار می گرفت، افزون بر آنکه دست شريعت را از پاسخ به مسائل جديد کوتاه 
می کرد و متشرعان را از حضور فعال در عرصه اجتماعی و سياسی باز می داشت، رابطه عالمان دينی با مردم 
را به رابطه نقل کننده و شنونده حديث، تقليل می داد. عالم دينی از اين منظر، حق نظريه پردازی و استدالل 
در خصوص مسائل خرد و کالن در عرصه های اجتماعی، قضايی، اقتصادی و سياسی را به دست نمی آورد و 
عماًل دين نمی توانست پاسخگوی مقتضيات زمان باشد و در آن صورت، از عرصۀ زندگی مردم خارج می شد.

انديشه و تحقيق

چرا علمای شيعه حضور در دربار صفويه را پذيرفتند؟
 در خصوص تفاوت عملکرد سياسیـ  اجتماعی علمای اصولی و اخباری در دوره صفويه 

تحقيق کنيد.

منابعی برای مطالعه بیشتر

حديث پيمانه
نوشته حميد پارسانيا، فصل اول از صفحه 75 تا 97

1. شهيد مطهری، مجموعۀ آثار، ج 20، صص 31ـ30.
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در درس های گذشته به معرفی دو نيروی مذهبی و استبدادی و رابطه آنها با یکدیگر پرداختيم. در این 
درس پيدایش نيروی سوم که منّورالفکری ناميده می شود و پيامدهای آن را مورد بررسی قرار می دهيم. 
منّورالفکری، به یک جریان معرفتی وارداتی اشاره دارد که تحت تأثير جریان روشنگری1 در غرب شکل 
گرفته است. روشنگری یک جریان معرفت شناختی است که در 400 سال )قرن هفده تا بيست( تاریخ اندیشه 
غرب حضور داشته است. نفی معرفِت وحيانی و اکتفا به دانش عقلی و تجربی و تأکيد بر علوم تجربی از 

ویژگی های جریان روشنگری است.
با پيدایش نيروی منّورالفکری، سه نيرو در جامعه ایران، رو در روی یکدیگر قرار می گيرند و هر یک به تناسب 
ویژگی های معرفتی و جایگاه اجتماعی به طریقی خاص قدرت خود را تأمين نموده، با وسایلی متناسب اعمال 
قدرت می کنند. نيروی منّورالفکری، نيروی تازه بنيادی است که هویت معرفتی و آرمان های اجتماعی خود 
را با همگرایی فکری، فرهنگی و سياسی با غرب تعيين 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 نيروی 

مذهبی و استبداد، بلکه برای کسانی که با آن همراه شوند نيز، چندان آشکار نيست.
عناصر دیگر اندیشۀ روشنگری در غرب عبارت اند از: انسان محوری در مقابل خدامحوری، بدین معنا که 
انسان در این جهان تحت هيچ حاکميتی جز قوانين طبيعی قرار ندارد و خواست و اراده او بر همه چيز دیگر 
مقدم است. جداییدینازسیاست، 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 جداییدینازعلم بدین معنا که اصواًل 
مفاهيم و معارف دینی، مجموعه ای از معتقدات قلبی هستند که ارتباطی به جهان واقعی که همان عالم 
طبيعت است ندارند. به همين جهت قابليت اثبات علمی ندارند و هرکس مطابق با ذوق و سليقه خود به اموری 

معتقد است و به آنها اهميت می دهد.

1 . Enlightenment

منّورالفـکری
درسپنجم
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مواجههباغرب
اولين آشنایی ایرانيان با جامعه مدرن از طریق مواجهه با ظاهری ترین و در عين حال نازلترین سطوح 
این جامعه یعنی سياست، اقتصاد، تکنولوژی و فناوری رخ داد، نه با بنيادهای معرفتی آن؛ به همين جهت، 
جنگ های ایران و روس، قدرت نظامی انگلستان و مشاهده فاصله اقتدار و توان نظامی و صنعتی غرب به 
سرعت، جهان مدرن را به صورت یک مسئله مهم درآورد و این در حالی بود که سطوح معرفتی این جهان 

نو پدید هنوز مورد توجه قرار نمی گرفت.
آشنایی با همين جاذبه های ظاهری غرب و ضعف تفکر دینی و سستی در ایمان و اعتقاد به سنت های الهی 
و آسمانی از جمله عواملی بود که زمينه گرایش به غرب را در 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 بيش از همه در ميان رجال 
سياسی و دربار به چشم می خورد زیرا این رجال بودند که اّواًل به غرب مسافرت می کردند و ثانيًا به دنبال کسب 
قدرت و لذت و رفاه در زندگی بودند و اعتقاد دینی بسيار ضعيفی داشتند. اقتدار سياسی در ایران به صورت 
استبداد ایلی، با اینکه از آموزه های مذهبی اثر می پذیرفت و با همه کنترلی که مذهب بر آن داشت، به عنوان 
رقيب تاریخی نيروی مذهبی، کمتر جذب تعاليم دینی می شد و کمتر دینداری در آن نفوذ می کرد و بيشتر در 
ستيز با دین بود. به همين جهت، رجال سياسی آمادگی جذب به زندگی غربی را بيشتر داشتند. پس از رجال 
سياسی، دیگر اقشار شهری و پيش از همه بازاریان، با غرب روبه رو می شوند؛ چرا که بازار در کار تجارت بود و 
از امکانات مالی و رفاهی مناسب نيز برخوردار بود. بنابراین، نيروی اصلی منورالفکرها از ميان رجال سياسی 
و کسانی که با غرب در رفت وآمد بودند پدید آمد و از ميان آنها کسانی که بيشتر در غرب تحصيل کرده بودند 
رهبری فکری این جریان را عهده دار شدند. علمای دینی گرچه خود ارتباط مستقيم  با غرب نداشتند اما از 
طریق این رجال سياسی 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 سفيران و شخصيت هایی 

از این قبيل در حال تغيير فکر و اندیشه و تحول در روش زندگی هستند.

غربستیزینیرویمذهبی
همان عاملی که در اوایل حکومت قاجار، دوران فتحعلی شاه، نيروی مذهبی را به سوی همکاری با دربار 
سوق می داد، در دوران ناصرالدین شاه قاجار زمينۀ ستيز این دو با یکدیگر را فراهم آورد. در دوره فتحعلی  شاه 
هجوم روسيه تزاری به ایران، دربار ایران را عماًل رویاروی دشمن خارجی قرار داده بود و نيروی 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 امير کبير، به دليل نفوذ استعمار و ضعف دربار در برابر قدرت های 
ـ نيروی مذهبی درمی یابد  ـ آن هم با واگذاری امتيازات سياسی و اقتصادی به آ نها مانند امتياز رویترـ  غربیـ 
همان جایی که انتظار می رفت در برابر غرب بایستد، اینک محل نفوذ غرب شده و در خدمت اهداف بيگانه 

قرار گرفته است. به همين دليل بر کدورت و اختالف نيروی مذهبی و دربار افزوده شد.
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غربگراییدرباریان
سفيران، وزیران امور خارجه، اشراف زادگان و درباریانی که برای اولين بار به منظور کسب مهارت ها و 
علوم غربی راهی اروپا شدند، مستعدترین بخش جامعه برای نفوذ غرب بودند. از سوی دیگر، نقش رجال 
سياسی در اجرای سياست های غربی، عامل دیگری بود که نظر رهبران فکری و سياسی غرب به ویژه لژهای 

ماسونی را به خود جلب کرد.
فراماسونری که یک جریان فکری، سياسی و حتی شبه دینی در غرب است و در دورۀ معاصر نقش مهمی در تغيير 
هویت فرهنگی و سياسی 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 سياسی نبود، بلکه آزادی در نظر ایشان به معنای اباحی گری و در جهت تضعيف باورهای 
مذهبی بود و برابری و برادری نيز 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 تأسيس کردند.

عضویترجالسیاسیدرلژهایماسونی
ميرزا عسکرخان از اولين ایرانيانی است که به عضویت لژهای ماسونی درآمد. وی به عنوان سفير ایران 
از طرف فتحعلی شاه به دربار ناپلئون فرستاده شد تا بين ایران و فرانسه عليه دشمن مشترک، یعنی روسيه 
اتحاد برقرار کند. لژ فراماسونری انگليس در فرانسه به دليل آن که انگليس به عنوان متحد روسيه با ناپلئون 
درگير بود، با ميرزا عسکرخان ارتباط برقرار کرد و به سرعت وی را به عضویت لژ درآورد. عسکرخان در یک 
سخنرانی شمشير خود را به لژ تقدیم می کند و می گوید: »با این شمشير در بيست و هفت جنگ برای وطن 

خود خدمت کرده ام.«1
ميرزا ابوالحسن ایلچی سفير ایران در انگليس نيز از جمله افراد دیگری بود که به عضویت لژهای ماسونی 
درآمد. وی به مدت 35 سال باالترین مشاغل رسمی از جمله وزارت امور خارجه را برعهده داشت. همچنين 
قرارداد ترکمنچای و گلستان و بيشترین اسناد مربوط به حقوق بگيران انگليس به امضای او رسيده است. 
بدین ترتيب، اولين چهره های منّورالفکری در ایران با عضویت در لژهای ماسونی و پذیرش اندیشه های 

آنان شکل گرفت. 

فعالیتکالسی

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

1. اسماعيل رائين، فراموش خانه و فراماسونری در ایران، ج1، ص 309.
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تأسيس لژها و ترويج منّورالفکری
ميرزا ملکم خان،  اولين ايرانی است که به تأسيس لژ پرداخت، نام آن را فراموش خانه گذاشت و انديشه های 
ماسونی را گسترش داد؛ به همين جهت، او را پدر منّور الفکری ايران دانسته اند1. ملکم خان، توجه تمام به 
مظاهر فرهنگ غرب و تقليد و پيروی از آنها را تنها راه سعادت می دانست. اما معتقد بود بايد در تغيير ايران، 

از برخورد صريح پرهيز کرد و در پوشش ادبيات دينی، سخن گفت.2
ميرزا حسين خان ايلچی، که مدتی شاگرد ملکم خان در فراموش خانه بود، با مشورت ملکم خان که سفير 
ايران در انگليس بود، قرارداد رويتر را منعقد کرد که بر پايه آن، امتياز بهره برداری از معادن، مراتع، جنگل ها، 
زمين های حاصلخيز، گمرکات جنوب، حق کشيدن خطوط مخابرات، راه آهن و مترو برای تهران و نيز 
تأسيس شعبه های پست و بانک، در برابر يک وام با سود پنج درصد، به مدت هفتاد سال به يک تاجر يهودی 

انگليسی واگذار گرديد.
يکی ديگر از فراماسونرهای ايران، تقی زاده است که در سال های حکومت رضاخان به وزارت رسيد. او 
می گويد: »تنها راه پيشرفت ما اين است که از فرق سر تا ناخن پا يکسره فرنگی شويم. من بودم که اولين 
بار بمب تسليم به اروپايی را در جامعه آن روز ايران منفجر کردم.« شريعتی در حاشيه عبارت وی می نويسد: 
»همين را هم دروغ می فرمود ... آن مرحوم حتی در ننگ هم اصالت نداشت و بمب تقليد و رجز تسليم، حق 

ميرزا ملکم خان، التاری دزد است«.3

پيامدهای توسعه منّورالفکری
منّورالفکران با نگاه اجتماعی نوين، نظام اجتماعی جديدی پديد آوردند که با تقليد از غرب شکل 
می گرفت و سلطه سياسی و اقتصادی کشورهای غربی را می طلبيد. منّورالفکران به حذف همۀ احکام الهی 
می انديشيدند و خواهان تشکيل مجلسی بودند که به تقليد از مجالس فرنگی، براساس ضوابط بشری به 

تدوين قانون بپردازد. 
دربار و در رأس آن شاه مستبد قاجار، به دليل نفوذ سياست های خارجی روس و انگليس از يک سو و گسترش 
افکار منّورالفکران از سوی ديگر، با محدوديت های جديدی روبه رو شد. ناصرالدين شاه در حسرت اقتدار 
گذشتگان و اعتراض به اين محدوديت ها می گويد: »می خواهم به شمال مملکت بروم، سفير انگليس اعتراض 
می کند؛ می خواهم به جنوب مملکت بروم، سفير روس اعتراض می کند. ای مرده شور اين سلطنت را ببرد که 

شاه حق ندارد به شمال و جنوب مملکتش مسافرت نمايد!«4

1. ميرزا ملکم خان از ارامنه جلفای اصفهان بود که مسلمان شده بود. وی برای تحصيل به فرانسه رفت و پس از بازگشت، بارها برای مأموريت های سياسی 
به اروپا سفر کرد. او اولين فراموش خانه را تأسيس کرد و در اجرای قرارداد رويتر با وی همکاری می کرد. وی در زمان صدارت مشير الدوله، مشاور وی و 

سفير ايران در انگلستان بود.
2. حامد الگار، ميرزاملکم خان، ص 13 و 14.

3. علی شريعتی، »چه بايد کرد؟«، مجموعه آثار، ج 20، 328.
4 . سيدجالل الدين مدنی، تاريخ معاصر ايران، ص 71.
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نظام اجتماعی نوینی که در صورت روی کار آمدن منّورالفکران پدید می آمد، بی شک ساختار سياسی، اقتصادی 
و نظامی جامعه و پس از چندی نيز ابعاد فکری و فرهنگی آن را در سطحی وسيع تغيير می داد. این تغييرات 
به دليل آن که از راه قدرت سياسی جامعه و با حمایت دولت های مسلط غربی صورت می گرفت، فاقد پایگاه 

مردمی بود و همين امر زمينه تنش های اجتماعی جدید را در جامعه فراهم می آورد.

فعالیتکالسی

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

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

ميان جریان منور الفکری و نيروهای مذهبی شد و به تدریج این دو را در مقابل هم قرار داد. 
حضور نيروی مذهبی آن هم در اوج اقتدار سياسی سبب شد که رقابت اصلی ميان دو نيروی مذهبی و 
منّورالفکری شکل بگيرد و نيروی دربار خارج از عرصه رقابت واقع شود. نيروی مذهبی در پی اجرای احکام 
و قوانين اسالم، رعایت عدالت اسالمی و کاستن هر چه بيشتر از قدرت شاه بود و حتی در مواردی حذف شاه 

و نظام استبدادی را به نفع حاکميت دینی خواستار می شد. 

عدمآگاهیجریانمذهبیازآرمانهایکالنمنّورالفکری
در اواخر حکومت ناصر الدین شاه و در دورۀ حکومت مظفر الدین شاه قاجار، جنبش هایی عليه استبداد 
آغاز شد که در آنها هم نيروی مذهبی فعال بود و هم جریان منّور الفکری. نيروی مذهبی با اتخاذ سياست 
مثبت و به منظور محدود کردن اختيارات پادشاه، تثبيت حاکميت شرعی و محّول کردن اجرای عدالت به 
محاکم شرع، تأسيس 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 نيز همراهی گسترده مردم بود. اما این قيام بر خالف 
جنبش تنباکو به رغم پيروزی نخستين خود سرانجام به نتيجه مطلوب نرسيد. زیرا نيروی منّورالفکری در آن 

راه یافته و دیدگاه های خود را بر آن تحميل کرده بود.
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نيروی مذهبی در اوج درگيری با استبداد، بدون توجه به اهداف منّورالفکران و بی آنکه از تفاوت ميان آرمان های 
دینی و باورهای منّورالفکرانه غربی مطلع باشد همراهی آنان با خود را غنيمت شمردند و با سکوت از کنار آن 
گذشتند و حتی گاه شعارها و اهداف سياسی آنان را در چهارچوب نگرش اسالمی خود توجيه و تفسير می کردند و 
بسياری از حرکت های دربار را که تحت تأثير 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.

روشنگریهایشیخفضلاهلل
 برخی از منّور الفکران که با شکل دینی عدالت خانه مخالف بودند، با طرح دسيسه هایی، عنوان مشروطه 
را که حاکی از مدل غربی مجالس قانون گذاری بود، مطرح کردند. اولين کسی که در ميان نيروی مذهبی 
متوجه هویت ضد دینی منّورالفکری شد، شيخ 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 تشکيل می شد، با 
اندیشه آنها آشنا شد. شيخ فضل اهلل، درباری را که با عدالت خانه و اجرای احکام دینی کنترل شود کم خطرتر 
از حاکميتی می دانست که با حمایت از قدرت های خارجی در برابر دین می ایستد. از این رو کوشيد با طرح 

عنوان مشروطه مشروعه، مشروطه را که شعاری فراگير شده بود در محدوده شرع کنترل کند. 
تالش های شيخ فضل اهلل در آگاهی مرجعيت شيعه از جمله آیت اهلل آخوند خراسانی و آیت اهلل مازندرانی، 
اثرگذار بود. اما منّورالفکران او را متهم به حمایت از استبداد کردند. تالش منّورالفکران سرانجام سبب شد 
ذهنيت نيروی مذهبی نسبت به حوادث مشروطه آشفته گردد و آنان از تشخيص ماهيت و حقيقت درگيری 
باز مانند و در نتيجه، امکان تحرک هماهنگ و مناسب، مانند آنچه در جنبش تنباکو صورت گرفت، از آنها 
باز گرفته شود. در متن مشروطه کسانی بودند که درگيری شيخ فضل اهلل با منّورالفکران را تشخيص ندادند 

و عمل او را تسامح در برابر استبداد قاجار دانستند و در نتيجه وی را در مقابل حریف اصلی تنها گذاردند. 
سرانجام شيخ فضل اهلل در چنين شرایطی با انتخاب آگاهانۀ شهادت، بر آن شد تا صورت و سيرت نيروی 
جدید را افشا کند. او در 13 رجب، سال 1327 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 استيالی غرب زدگی پس از دویست 

سال کشمکش، بر بام این مملکت بر افراشته شد«.2 

بهقدرترسیدنمنّورالفکریدرنهضتمشروطه
پس از اعدام شيخ فضل اهلل، منّورالفکران مبارزه مستقيم خود را در جهت حذف بخش دیگری از نيروی 
فعال مذهبی آغاز کردند. اعدام عالم برجسته مذهبی آیت اهلل    سيدعبداهلل بهبهانی ـ از مبارزان مشروطه ـ 
یک  سال پس از اعدام شيخ فضل اهلل از آن جمله است. با ترور مرجعيت شيعه، آخوند خراسانی، آن هم هنگامی  که 

1. بلژیک، هم اکنون نيز به صورت پادشاهی اداره می شود.
2. جالل آل احمد، غرب زدگی، 78.
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در  رأس حوزۀ علميۀ نجف قصد عزیمت به ایران را داشت، آخرین مانع در برابر منّورالفکران از ميان رفت و 
نيروی مذهبی جایگاه برتر خود را در بين رجال سياسی ایران از کف داد و سرانجام منّورالفکران از نظر سياسی 

و اجتماعی به قدرت رسيدند.

استبداداستعماری
در اواخر حکومت قاجار، شرایط سياسی ایران آشفته شده بود و قدرت مرکزی به شّدت ضعيف عمل می کرد. 
نيروی مذهبی نيز که در جریان مشروطه و پس از آن، به سختی آسيب دیده بود توان اقدام ویژه ای را نداشت، در 
چنين شرایطی، ایجاد دولتی قدرتمند که از ظاهری مستقل نيز برخوردار باشد، می توانست اهداف انگلستان را 
تأمين کند. از این رو با کودتای 1299، زمينه 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 
بود که به سختی قادر به خواندن و نوشتن بود، ولی ابزار کارآمد جریان استعماری منّورالفکری برای سرکوب 
فرهنگی برآمده از دین بود. کابينۀ رضاخان محل حضور شاخص ترین چهره های منّورالفکری آن دوران است1.
بدین ترتيب جریان منّورالفکری پس از مشروطه با حذف رقيب از عرصۀ سياست، 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 بنيان نهاد. 
منّورالفکران در دهه های نخستين با مبانی فکری و فلسفی تمدن غرب کمتر آشنا بودند و به همين دليل راه 
رسيدن به غرب را در تقليد محض و تأمين نيازهای روزمره کشورهای غربی می دانستند. آنان با در دست 
داشتن حاکميت سياسی و مدیریت اجتماعی، تغيير در همه ابعاد اجتماعی جامعۀ دینی ایران را آغاز کردند. 
بی شک جامعه ای که از سنت و یقين دینی بهره مند است و دست کم به شيوۀ پيشين زیست خود عادت 
دارد، این تغيير را تاب نمی آورد و اگر هم به این تغييرات گردن نهد، اما نمی تواند با نظام اقتصادی، سياسی 
و فرهنگی پدید آمده، هماهنگ شود و در نتيجه تنش هایی بروز خواهد کرد. منّورالفکران برای غلبه بر این 
ناسازگاری ها ناگزیر به زور متوسل می شوند و بدین ترتيب حاکميت آنها نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای 

جهان سوم نيز به سوی استبدادی جدید گام می نهد.

فعالیتکالسی

چرا محصول به قدرت رسيدن جریان منّورالفکری، باز هم حکومت استبدادی بود؟

1 . مانند: محمد علی فروغی )نخست وزیر(، حسين دادگر )وزیر داخله(، علی اکبر داور )وزیر کشاورزی و تجارت(، یوسف مشار )وزیر معارف( و مرتضی 
قلی بيات )وزیر ماليه(
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قدرتاستبدادجدید
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 چيست؟ استبداد استعماری بر خالف استبداد پيشين، نه متکی 
بر روابط و مناسبات ایل، قبيله و طایفه است و نه قدرت آن برآیندی از قدرت های موجود در جامعه است، 
زیرا  دارای پایگاه فکری و فرهنگی در ميان مردم نيست بلکه بر پایه امواج نظامی، سياسی و فرهنگی نوینی 
است که با حضور مستقيم و غيرمستقيم غرب در کشورهای جهان سوم پدید می آید و قدرت آن نيز برآمده 

از قدرت های مسلط جهانی است که از رقابت های موجود بين آنها شکل می گيرد.
فرهنگ، سياست و اقتصاد کشورهای استعمارزده نيز به هيچ رو در چهارچوب قدرت های داخلی قابل بررسی 
نيست، بلکه تابع مستقيمی از حرکت های سياسی و اقتصادی کشورهای استعمارگر است. از این رو، وقایع 
سياسی بعد از مشروطه، در ارتباط مستقيم با موقعيت جهانی استعمار انگليس، وضعيت روسيه و نيز موقعيت 

کلی کشورهای غربی در جنگ جهانی اول است.
به عنوان نمونه می توان به برخی از حرکت های سياسی و اقتصادی نوین اشاره کرد که در جهت تقویت 
شبکه های سياسی انگلستان و نيازهای 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 نيروی نظامی 
 انگلستان را به پشت خطوط روسيه ممکن سازد. همين خط سراسری در جنگ جهانی دوم عنوان پل پيروزی

را یافت.
استبداد استعماری افزون بر ایجاد مشکالت سياسی، اقتصادی و فرهنگی، زمينه ساز فساد اخالقی و زورگویی های 
شخصی مستبدان نيز هست. نماینده انگلستان که به ایران سفر کرده بود در این باره می گوید: رضا شاه، 
دزدان و راهزنان را از سر راه های ایران برداشت و به افراد ملت خود فهماند که از این به بعد در سرتاسر ایران 

فقط یک راهزن باید وجود داشته باشد.1

تفاوتهایاستبدادقبلوبعدازمشروطه
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| تفاوتدرمنشأقدرت
استبداد رضاخان هویتی مغایر با استبداد پيش از مشروطه داشت. زیرا استبداد پيش از مشروطه در چهارچوب 
روابط خوانين و اشراف شکل می گرفت، ولی استبداد جدید سياست گذاری ها و موضع گيری های خود را 

به عنوان تابعی از نظام سلطه جهانی و استعمار تنظيم می کرد. 

1 . سيد جالل الدین مدنی، تاریخ سياسی معاصر ایران، ج 1، ص 134. 
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2| برخوردباایل
تمایز دیگر مربوط به برخورد استبداد جدید با »ایل« است. استبداد قبل از مشروطه به دليل جوشش از متن 
ایل هرگز با مناسبات عشيره ای و ایالتی ناسازگار نبود. اما استبداد جدید که در واقع کارگزار استعمار است، 
نه تنها قدرت های داخلی را نادیده می گيرد بلکه با تهاجم های سنگين آنها را از ميان می برد تا امنيت الزم 
برای گروه مهاجم فراهم آید. بنابراین در صدد نابودی قدرت های ایالت نيز بر آمد. منع ایالت از کوچ توسط 
رضاخان در این راستا قابل فهم است. از این طریق هم آنها را از جهت سياسی و نظامی تحت کنترل درآورد 

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

3| برخوردبادین
استبداد پس از مشروطه، بر خالف سلف خود، جز در مقاطعی که گریزی از آن ندارد، در پی توجيه دینی خود 
نيست، بلکه سياست آن رویارویی با مذهب است. استبداد بعد از مشروطه برای کسب پایگاه اجتماعی داخلی 

می کوشد در قالبی منّورالفکرانه شعارهای سياسی نوینی مثل ناسيوناليسم را مطرح کند. 
از آنجا که دین جایگاه سنت های اصيل اجتماعی و الهی است، استبداد به عنوان کارگزار اقتصادی و سياست 
استعماری، در رسالت بنيادین خویش این سنت ها را به تمامی در هم می شکند تا راهی به سوی دنيای غرب 

بگشاید.

شباهتهایاستبدادقبلوبعدازمشروطه

1| بیضابطهبودن
استبداد قبل از مشروطه، با وجود حفظ ظاهری دین، از ضوابط دینی و احکام شرعی و از اجرای عدالت الهی 
گریزان است. استبداد پس از مشروطه نيز علی رغم پذیرش نظام های دنيوی غرب به عنوان آرمان خود، از 

نظام اداری واقعی گریزان است. 

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

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

سرکوب می کند و کشتار وسيعی به راه می اندازد.
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شاخصههایمنّورالفکری
با توجه به آنچه گفته شد، منورالفکری جریانی است که به تفکر و اندیشۀ غربی و نظام سياسی و اجتماعی 
آن اصالت می دهد و می کوشد که کشورهایی مانند ایران تابعی از فرهنگ و اندیشۀ غربی باشند. برای رسيدن 
به این مقصود شکل حکومت اصالت ندارد؛ حکومت، چه استبدادی باشد و چه دموکراتيک، آنچه اهميت دارد، 

پذیرش سبک زندگی غرب و تقليد از آنهاست.

فعالیتکالسی

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

اندیشهوتحقیق

چرا هویت معرفتی و آرمان های منورالفکری در ابتدا برای خود آنها هم مشخص نبود؟
دليل پيروزی منورالفکری در برابر جریان مذهبی چه بود؟

منابعی برای مطالعه بیشتر

انواعوادوارروشنفکری
حميد پارسانيا، بخش 5، از صفحه 37 تا 46.

حدیثپیمانه
نوشته حميد پارسانيا، فصل سوم.

هفتموجاصالحات
نوشته حميد پارسانيا، بخش اول از صفحه 15 تا 30.
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روشنـفکری
درسششم

در درس گذشته پيدایش جریان منّورالفکری به عنوان یک نيروی جدید در مقابل نيروی مذهبی و نيروی 
استبداد را مورد بررسی قرار دادیم. در این درس جریان روشنفکری را که ظهور بيشتری در دورۀ پهلوی دوم 
پيدا کرد، مورد بررسی قرار می دهيم. 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 بيستم در غرب، برای جمعی از نویسندگان به کار برده شد که با رویکرد سياسی اعتراض آميز خود در 
جهت تغيير و تبدیل وضعيت موجود، تأثيرگذار بودند. روشنفکری1 در غرب بيشتر یک اندیشه سياسی 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 غير محافظه کارانه2 و انقالبی در جهت تغيير ساختار 
سياسی و اقتصادی نظام جهانی و سلطه آن است. هر چند بعدها روشنفکری به معانی دیگری نيز به کار برده شد.

روشنفکریدرایران
نخستين نشانه های روشنفکری در ایران بعد از انقالب روسيه و به قدرت رسيدن مارکسيست 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 اّوليه 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 نيز داشتند، احساسی که منّورالفکران ایرانی هرگز آن را تجربه نکردند.

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

بنيادی 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 ميل به تغييرات سریع در آنها 
زیاد است و معمواًل حامی طبقۀ متوسط و پایين 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 مارکسيسم بودند 

یا اندیشه هایی نزدیک به آنها داشتند، چپ گرا می گفتند.
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با اندکی تأخير از روشنفکران اّوليه، طيف دیگری از روشنفکران در ایران ظاهر شدند که به همان معنا روشنفکر 
بودند، یعنی زمان آگاه و آشنا به حوادث روز و داشتن 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 تقسيم می شوند:
الف|  روشنفکران غيردینی، اینان روشنفکرانی هستند که گرچه ممکن است مخالف دین هم نباشند، 
اّما اندیشۀ سياسی و اجتماعی آنان ریشۀ دینی ندارد و از این جهت تابعی از روشنفکران اروپا 

هستند. 
ب|  روشنفکران دینی کسانی هستند که دین را مبنای عمل و فعاليت 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 فعاليت خود را تنظيم می کنند.

تفاوتمنّورالفکریوروشنفکریغیردینی
منّورالفکری و روشنفکری غيردینی، هر دو در دسته نيروی سوم و در برابر دو نيروی مذهبی و استبداد، 
دسته بندی می شوند. زیرا  هر دو از معرفت تجربی محض بهره می برند، آرمان توسعه مادی و هر چه شبيه 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 بيشتر تا قبل از شهریور 1320 و روشنفکر 

در سال های پس از آن، برای نيروی سوم به کار برده می شود. 
2|   در آثار منّورالفکران هرگز عباراتی را نمی یابيد که به پرسش از چيستی و هستی تفکر و تمدن 
غربی بپردازد. آنها هرگز به حقيقت و هویت تمدن غرب پی نبرده  بودند، نه در آن تردید می کردند 
و نه پرسش از آن را بر می تافتند. اما روشنفکران غيردینی، که بيشتر پس از شهریور 1320 شکل 
گرفتند، با حفظ همان پيشينه منّورالفکرانه، گام های نخستين را در مسير تعليم آموزش های غربی 
برداشتند؛ آن هم در الحادی ترین چهره آن که از طریق جزوه های حزب توده صورت می گرفت. 
3|   روشنفکری نسبت به هيئت حاکمه با نوعی بار سياسی چپ همراه است و این بار سياسی بر 

فضای روشنفکری جامعه ایران تا چند دهه پس از شهریور 1320 سنگينی می کند. 

فعالیتکالسی

شباهت ها و تفاوت های ميان منّورالفکران و روشنفکران غير دینی را در جدولی تنظيم 
کنيد. اگر شباهت  یا تفاوت دیگری هم می یابيد، آن را هم بنویسيد.
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گروههایمختلفروشنفکریغیردینی
جریان روشنفکری غيردینی خود به چند گروه تقسيم می شود: 

1| جناحچپ
روشنفکری جناح چپ، پس از شهریور 1320، در حزب توده سازمان می یابد. مؤسسان این حزب کسانی بودند 
که تحت تأثير جریان جهانی مارکسيسم، اندیشه های ماتریاليستی داشتند و به مارکسيسم به عنوان یک نهضت 
جهانی می نگریستند که در آیندۀ نزدیک نظام سرمایه داری را از ميان می برد و مارکسيسم و نظام اجتماعی 
آن )کمونيسم( را بر جهان حاکم می کند. آنان کشور شوروی را پایگاه این جریان جهانی می دانستند و تابع 
سياست های شوروی بودند. آموزش های حزب توده که به صورت آشکار ضد مذهبی و الحادی بود، بخشی از 
اندیشه های غربی )یعنی ماتریاليسم و مارکسيسم و اندیشه های سياسی و اقتصادی آن( را به طور مستقيم و 
در سطحی گسترده به جامعه ایران شناساند. حزب توده در شرایطی تأسيس شد که کشور شوروی و متحدان 
غربی آن )انگلستان و آمریکا( در جنگ جهانی دوم ایران را به اشغال درآورده بودند. عملکرد سياسی حزب توده، 

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

2|  مبارزه عليه نهضت جنگل، 
3|  مبارزه عليه شهيد مدرس، 

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

6|  پرهيز از حمله جدی به انگليس به دليل اتحاد آن با شوروی1 

در کنار حزب توده، به تدریج افراد و گروه های دیگری پيدا شدند که همين اندیشه های مارکسيستی را 
داشتند، اّما وابسته به حزب توده نبودند. مجموعۀ این افراد و گروه ها جناح چپ روشنفکر غيردینی، در عصر 

پهلوی را تشکيل می دادند.

2| جناحراست
جناح راست روشنفکری غيردینی که ادامۀ جریان منّورالفکری است و اندیشه هایی نزدیک به آن دارد، در 
شکل گيری حاکميت رضاخان و قوام آن در زمان محمدرضا پهلوی سهيم بود و با تأیيد یا سکوت خود، تداوم 
حکومت پهلوی را تا آخرین  روزهای حاکميت ممکن ساخت. همراهی و همکاری آنها با رضاخان و پسرش 

نيز موجب شد قدرت سياسی آنها در برابر جناح رقيب دچار ضعف شود. 

1. احسان طبری، کژ راهه ها، خاطراتی از تاریخ حزب توده، 21.
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جناح راست روشنفکری بر خالف حزب توده دارای انسجام و آموزش های فکری هماهنگ نيست و پس از 
یک دوره تقليد از مظاهر زیستی و سياسی غرب و اهانت به ابعاد سنتی جامعه، آشنایی ضعيفی با تفکر غرب 

به دست می آورد. 
جناح راست روشنفکری، گرچه دیدگاه های چپ و مارکسيستی را باور ندارند و یا با دولت های غربی ارتباط 
تشکيالتی 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 گيرند و به هيچ وجه آشکارا از نظام سياسی غرب و کارگزاران آن در ایران 

دفاع نمی کنند.

فعالیتکالسی

چه تفاوت هایی ميان جناح چپ و راست وجود دارد؟

3| جبههملی
همان طور که قباًل گفتيم، ملی گرایی یا ناسيوناليسم، تفکری بود که منورالفکران، آن را طی سال های 
حاکميت رضاخان مطرح کردند و سبب اقتدار رضاخان و انسجام جناح راست روشنفکری شدند. موج دیگری 
از  ملی گرایی در سال 1328 پس از برخی رسوایی های سياسی و انشعاباتی که در حزب توده رخ داد، در 
ميان روشنفکران پدید آمد که بيشتر استقالل ملّی را تبليغ می کرد. و حتی برخی از عناصر جناح چپ که 

آموزش های ضدامپریاليستی را از آموزه های مارکسيستی 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 سياسی بود که برای استقالل ایران و حفظ منافع آن شکل گرفت و طيف های 
مختلف مذهبی و حتی مارکسيستی را در بر می گرفت و شکل معتدلی از ملی گرایی را دنبال می کرد. این 
جبهه از حمایت مستقيم دو دولت صاحب نفوذ در ایران )شوروی و انگلستان( برخوردار نبود، بنابراین قدرت 

آن را باید در موقعيت مردمی اش یا در اعتماد به قدرتی دیگر جست وجو کرد.
جبهه ملی پس از طرح مسئله نفت، در ملی کردن این صنعت تبلور یافت و با آنکه ساختاری غير مذهبی 
داشت، اّما از آن رو که نه یک جریان ضد دینی بود و نه وابسته به بيگانه تلقی می شد، به هنگام طرح مسئله 
نفت، مورد حمایت بخشی از نيروی مذهبی قرار گرفت و از این طریق از حمایت مردمی برخوردار شد و در 
پرتو همين حمایت نيز به قدرت رسيد. اما پس از به قدرت رسيدن به دليل بی توجهی به نقش نيروی مذهبی 
در جلب حمایت های مردمی، حریم آن را رعایت نکرد و برخی سياست های غير دینی را پيش گرفت که سبب 
دوری آن از نيروی مذهبی شد. هم چنين جبهه ملی برای رفع مشکالت اقتصادی که در درگيری با انگلستان 
پيش آمده بود، سياست دیگری را نيز دنبال کرد که این دوری را شدت بخشيد. این سياست، بهره گيری از 
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امکانات آمریکا از راه استفاده از تضادی بود که بين منافع آمریکا و انگليس جریان داشت. سرانجام دوری 
جبهه ملی از نيروی مذهبی موجب شکست آن شد. با کنار رفتن جبهه ملی، آمریکا که خود را در تحوالت 

اخير ایران باز یافته بود، به عنوان قدرتی برتر به گسترش حاکميت خود پرداخت.

فعالیتکالسی

چرا جبهه ملی شکست خورد؟

استبدادآمریکاییوتأثیرآنبرجریانهایروشنفکریغیردینی
ظهور استبداد متکی به آمریکا که در دورۀ پهلوی دوم شکل گرفت،  چه تأثيری بر جریان روشنفکری 

گذاشت؟
کودتای 28 مرداد 1332 که با حمایت آمریکا به نتيجه رسيد، نقطه عطف دیگری است که کيفيت جریان های 
فکری و جایگاه اجتماعی آنها را تحت تأثير قرار  داد و این وضعيت را تا سال 1342 استمرار بخشيد. قدرت 
سياسی حاکم که در حاشيه سياست غرب و خصوصًا آمریکا عمل می کرد، در جهان دو قطبی آن روز جریان 
روشنفکری چپ را به عنوان رقيب خطرناکی می دید که به دليل حضور بلوک شرق ظرفيت جایگزینی و 

تصاحب قدرت را داشت. 
حذف شوروی از صحنه سياسی ایران، بعد از کودتای 1332، حزب توده را که در عملکرد خود تابع آن بود، 
به سکوت، سازش و یا زندان و  تبعيد کشاند. بعد از کودتای مرداد 1332، حزب توده هيچ گاه موقعيت پيشين 
خود را بازنيافت. هرچند با استفاده از فرهنگ ترجمه، ادبيات گسترده ای را در حوزه دانش اجتماعی توليد کرد. 
بخش قابل توجهی از این ادبيات، خارج از حوزه آموزش های دانشگاهی و بيشتر در سطوح روزنامه نگاری 
و مجالت توليد می شد و در اختيار طبقات خاصی از جامعه قرار می گرفت. سرانجام اعضای این جریان به 

سه دسته تقسيم 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 شاهنشاهی از مراکز امنيتی تا دفتر شهبانو فرح، 
ميدان کار این گروه بود. آنها با انجام مصاحبه هایی در خصوص وابستگی حزب به شوروی، 

بسياری از زمينه های فعاليت های بعدی حزب را از بين بردند. 
2|   بخشی دیگر به عنوان نيروی ذخيره 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 پيوستن به دربار پرهيز داشتند، با نا اميدی از 
نسل گذشته به سوی حرکت های چریکی رو آوردند که در اولين اقدامات عملی خود ناکام ماند. 
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چراجریانروشنفکریغیردینیباشکستمواجهشد؟
جریان روشنفکری به رغم حضور پر حجم خود در طول چهار دهه، به دو دليل نتوانست در رقابت با 
قدرت مسلط، جایگاه مناسبی اشغال کند. دليل اول آرایش جهانی بلوک شرق و غرب و حذف شوروی از 
صحنه سياسی ایران بود که جناح چِپ این جریان را از حمایت مستقيم قدرت خارجی محروم می ساخت و 
دليل دوم، ناتوانی این جریان از برقراری ارتباط سازنده و فعال با فرهنگ عمومی و مردم بود و این، همان 
عاملی است که جریان منّورالفکری نيز با آن مواجه بود. فرهنگ عمومی مردم ایران، فرهنگ اسالمی بود و 
این فرهنگ، اّواًل  از جهت سياسی، 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 غيردینی 
بدون توجه به هویت معرفتی و جایگاه فرهنگی آن اندیشه ها در غرب و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی 
و سياسی ایران، به صورت تقليدی، واژگونه و غير خالق می خواستند، آن تفکرات را وارد ایران کنند. یعنی این 
دو جریان که در غرب ابتدا در الیه های عميق معرفتی و در سطوح ادبی و هنری و سپس در الیه های سياسی 
و اقتصادی وارد شده بود در ایران به صورت واژگونه، می خواست ابتدا در الیه های سياسی و اقتصادی عمل 

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

حاشيه اقتدار آن عمل می کردند، هویتی کاماًل غيرمذهبی و دنيوی داشتند. 
روشنفکری در ایران هنگامی وارد منازعات شد که منّورالفکری بر اریکه قدرت تکيه زده و از اقتدار رضاخان 
استفادۀ کامل می کرد و مراحلی از مبارزه با نهادهای مذهبی و دینی را به انجام رسانده بود. در چنين شرایطی 
روشنفکری غيردینی چنين تصور می کرد که دین جایگاه قابل توجهی در ميان مردم ندارد و نيازی به استفاده 
از مفاهيم دینی نيست. بنابراین همين خصلت غيردینی و دین ستيزانه )در حزب توده و گروه های وابسته 
 به آن(  این جریان را حتی در رقابت با جریان سياسی حاکم، در برقراری ارتباط با جامعه و مردم، ناتوان

می ساخت.

اندیشهوتحقیق

سه مدل استبداد ایالتی، انگليسی و آمریکایی را با یکدیگر مقایسه نمایيد.
عملکرد جناح های مختلف روشنفکری غيردینی را مقایسه کنيد.
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پ

منابعی برای مطالعه بیشتر

انواعوادوارروشنفکری
نوشته حميد پارسانيا، بخش 6، از صفحه 47 تا 54.

حدیثپیمانه
نوشته حميد پارسانيا، فصل چهارم

جریانشناسیفکریایرانمعاصر
عبدالحسين 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.
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 بخشی از نیروی مذهبی را تشکیل می داد، اقدامات ذیل را آغاز کرد:

 بازگشت نیروی مذهبی
به سیـاست فعال

درس هفتم



٤5

1 |  احيای علوم عقلی و تبيين معارف اسالم متناسب با نيازهای زمان
مدتی بود که بازار علوم عقلی در حوزۀ علميه دچار رکود شده بود و نيازمند کسانی بود که به احيای آن بپردازند 
و متناسب با مسئله های جديد، علوم عقلی را بازپروری کنند. اولين کسی که در قم در اين مسير ناهموار پای 
گذارد، امام خمينی است. ايشان به رغم بی اعتنايی نظام آموزشی حوزه علميه قم به علوم کالمی، فلسفی 
و عرفانی در طول چند دهه، عهده دار تدريس و احيای اين علوم می گردد. پس از ايشان، عالمه طباطبايی 
که به قم مهاجرت کرده بود، حرکت امام را تداوم بخشيد و به تدريس کتاب های مهم فلسفی پرداخت و در 

ضمن تدريس، مسئله های فلسفی و کالمی جديد را طرح و نقادی کرد.
عالمه طباطبايی در سايۀ رهبری قدرتمند آيت اهلل بروجردی که مرجع تقليد شيعيان و رئيس حوزۀ علميۀ 
قم بود، و مصونيت حاصل از آن، به تدريس فلسفه، اخالق و عرفان اسالمی و تفسير آيات قرآن پرداخت. 
بدين سان او با توانبخشی علمی به شاگردان علوم عقلی، آموزش فلسفۀ تطبيقی و مقايسه ای و در نتيجه نقد 
و بررسی افکار و آموزش های غربی را عهده دار گرديد. رهاورد اين درس ها، کتاب »اصول فلسفه و روش 
رئاليسم« است. تأليف اين اثر در اواخر دهۀ 1320 بود که با توضيحات استاد شهيد مطهری از سال 1332 
به بعد در سطح وسيعی نشر يافت؛ اين کتاب درست به هنگام اولين ترجمه های ناقص فلسفۀ غرب مثل 
»سير حکمت در اروپا«، اثر محمدعلی فروغی و هم زمان با توسعه انديشه های چپ، آمادگی و توان تشيع را 
برای رويارويی با تفکر غرب نماياند. گوياترين گواه بر عظمت علمی اين کتاب آن است که هرگز هيچ يک 

از جريان های چپ و راست جامعه قدرت نقد آن را نيافتند.
از جمله آثار ديگری که پس از »اصول فلسفه« نگاشته شد، کتاب »فلسفۀ ما« اثر شهيد محمدباقر صدر 
است که در حوزۀ علميۀ نجف تأليف شد. اين کتاب بيشتر به نقد جريان های چپ روشنفکری )به خصوص 

مارکسيسم( پرداخته است.
اثر ديگر عالمه طباطبايی »تفسير الميزان« است که تأليف آن حدود بيست سال به طول انجاميد. عالمه 
در اين تفسير به نيازهای اجتماعی ای که قرآن پاسخگوی آن است، می پردازد. همچنين به شبهات مطرح 
شده از سوی روشنفکران غيردينی نيز پاسخ می دهد. برجستگی عمده »تفسير الميزان« آن است که ايشان 
هرگاه با شبهات حس گرايان جديد روبه رو می شود، از ديدگاه فلسفی و عرفانی به نقد مبانی سؤال می پردازد 
و بدين ترتيب نارسايی ها و محدوديت های حس گرايان غربی را  می نماياند و مبانی آنها را به نقد می کشد. 
عالمه طباطبايی آثار متعدد ديگری در فلسفه و مسائل اجتماعی اسالم و جايگاه تشيع در اسالم دارد. اين 
آثار روشن بينی خاصی به مخاطبان خود می دهد و آنان را متوجه غنای معارف اسالمی و برتری آنها بر ساير 
مکتب های فکری می نمايد. اقدام بسيار مؤثر ديگر عالمه طباطبايی تربيت شاگردانی است که هم شناخت 
عميقی از معارف عقلی و قرآن اسالم دارند و هم عصر جديد و جريان های فکری در آن را می شناسند. اين 
شاگردان حلقۀ اصلی ياران امام خمينی را تشکيل دادند و هدايت انقالب اسالمی را در دهۀ 1350 برعهده 
گرفتند. شهيد مطهری، شهيد دکتر بهشتی، شهيد دکتر باهنر، شهيد دکتر مفتح، عالمه حسينی تهرانی، 
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شهيد آیت اهلل قدوسی، آیت اهلل جوادی آملی، آیت اهلل حسن زاده آملی، آیت اهلل مصباح یزدی، آیت اهلل مکارم 
شيرازی، آیت اهلل جعفر سبحانی و چندین استاد برجستۀ دیگر حوزه از شاگردان عالمه طباطبایی به شمار 
می روند که البته بسياری از آنها، از جمله شهيد مطهری و شهيد بهشتی، شاگرد امام خمينی نيز بوده اند. در 
ميان این شاگردان، آثار مکتوب و سخنرانی ها و دروس استاد مطهری در بازشناسی معارف اسالمی و بيان 
مبانی اسالم متناسب با مقتضيات زمان نقش مؤثری در تنویر افکار جامعه داشته است. این جریان حوزوی، 
گرچه به لحاظ کمّيت، بخش وسيعی از حوزه را در بر نمی گرفت، اّما تأثير وسيع و عميقی در تحوالت فکری 
دهه های اخير برجای گذارد و اسالم را به عنوان یک دین زنده و مستدل برای عصر حاضر به مردم شناساند. 

2| مبارزۀسیاسیواجتماعیبااستبداداستعماری
همين جریان تحول خواه در نيروی مذهبی جامعه با وجود محدودیت های شدیدی که در زمان رضاخان بر 
آنها اِعمال می شد، اندک اندک خود را آمادۀ حضور مجدد در عرصۀ سياسی می کرد. ابتدا اقدامات محدودی 
توسط شخصيت هایی چون شهيد مدرس و آیت اهلل کاشانی و فدائيان اسالم صورت گرفت. اّما تا قيام خرداد 
1342 از مبارزۀ بنيادی و برمبنای دین خبری نبود. البته در دورۀ زعامت مرحوم آیت اهلل بروجردی حوزۀ 
علميۀ قم، نه تنها در برابر اقدامات رضاخان و فرزندش خود را حفظ کرد بلکه به یک مرکز تربيتی منسجم 

و مقتدر تبدیل شد و زمينۀ بازخوانی عملکرد حوزه و ایجاد تحّول در آن را فراهم کرد.
در سال 1340 کتابی به نام »بحثی دربارۀ مرجعيت و روحانيت« منتشر شد که حاوی مجموعۀ مقاالتی مهم 
برای اصالح و سازماندهی مجّدد حوزه های علميه و روحانيت بود. اغلب نویسندگان آن علمایی از همين 
جریان تحّول خواه، از جمله عالمۀ طباطبایی، مرتضی مطهری، دکتر بهشتی، سيدابوالفضل موسوی مجتهد 

زنجانی و آیت اهلل طالقانی بودند. 
پس از رحلت آیت اهلل بروجردی، تالش های جدیدی از ناحيۀ نيروی استبداد و جریان  روشنفکری غيردینی 
برای جذب و هضم فرهنگ و سياست ایران در فرهنگ غرب شکل گرفت. در همين مقطع بود که حرکت 
نوینی در عرصۀ مرجعيت شيعه آغاز شد که تا آن زمان سابقه نداشت و آن، قيام پانزدهم خرداد 1342 بود. با 
این قيام نقطۀ عطفی در نيرو های اجتماعی ایران پدید آمد، که برآمده از نيروی مذهبی جریان تحّول خواه 

روحانيت و ابتکار عمل آنها بود. 
امام خمينی در آغاز دهه چهل، سياست منفی و سلبی نيروی مذهبی را که بيش از نيم قرن، با صبر و 
سکوت به وعده فرج بسنده می کرد، به سوی یک سياست فعال و در عين حال انقالبی تغيير داد. شکست 
مشروطه این پندار را تقویت کرده بود که زمينه های اجتماعی الزم برای حضور فعال اسالم و تشيع در 
عرصه سياست وجود ندارد اّما امام خمينی در آغاز دهه چهل با کوله بار تجربه مشروطيت، دریای یأس و 

نا اميدی را پشت  سر  گذاشت.
به راستی حرکت سياسی امام چه اهدافی را دنبال می کرد؟

حرکت سياسی امام در چهارچوب فقه سياسی شيعه اهداف مختلفی را می توانست تعقيب کند که در طول 
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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 مشروعيت اصل نظام شاهنشاهی را 
در معرض پرسش قرار داد و از آن پس در پی تحقق آرمانی برآمد که در طول دوران غيبت در سينه و دل 
جامعۀ شيعی مستور و پنهان مانده بود. ایشان می توانست حرکت خود را نظير شهيد مدّرس و یا آیت اهلل 
کاشانی در قالب اصول مشروطيت در جهت کنترل ظلم و استبدادی تبيين کند که به تناسب نيازهای یک 
دولت استعماری شکل گرفته بود، ولکن حرکت ایشان به این مقدار بسنده نکرد و والیت فقيه را به عنوان 

هدف مورد نظر مطرح نمود.

ویژگیهایجنبشجدیدنیرویمذهبی
بازگشت نيروی مذهبی به سياست فعال، ویژگی هایی داشت که عبارت اند از:

1| طرحنظریهوالیتفقیه
امام خمينی  در همان حال که مبارزه با استبداد استعماری را تعميق می بخشيد و توسعه می داد، نوع 
حکومتی را که مطابق با قوانين اسالم باشد، تبيين کرد و ارائه داد. با تبيين ایشان، که مورد استقبال علما و 
روحانيون تحّول خواه حوزه قرار گرفت، والیت فقيه تنها والیت و حاکميت ذاتًا مشروعی است که در دوران 
غيبت برای شيعيان قابل تصور است و هر نوع حاکميتی غير از آن مصداق حاکميت طاغوت است. در تاریخ 
فقه شيعه، فقيهی را نمی توان یافت که مسئله والیت فقيه را طرح و طرد کرده باشد و یا فقيهی را نمی توان 

یافت که به مشروعيت حاکميت دیگری غير از والیت فقيه فتوا داده باشد. 

2|  تکیهبهنیروهایمردمی
حرکت امام از یک مبنای نظری عميق بهره مند بود که در فرهنگ عمومی و تاریخی جامعه اسالمی ایران 
ریشه داشت. امام با دریافت همين حقيقت بود که با حفظ فاصله خود با حرکت های سياسی چپ و راست، 
تنها به نيروی اعتقادی ای که در جسم و جان مردم ایران ریشه دوانيده بود اعتماد کرد و با اعتماد به همين 
ذخيرۀ الهی بود که یک انقالب بزرگ را به ثمر رساند و در یک جنگ بسيار سخت، به مدت هشت سال در 

برابر قدرت های جهانی مقاومت کرد.

3| استقبالگستردهمردم
 استقبال و حمایت گستردۀ مردم از حرکت امام نشانۀ شناخت درست او از الیه های معرفتی جامعه و بهره گيری 
مناسب ایشان از زمينه های فرهنگی و اجتماعی ای بود که در تاریخ و جغرافيای این مرز و بوم ریشه دوانيده 
بود. امام در پایان دهه پنجاه در حالی پيروزی حرکت خود را مشاهده می کرد که رهبران جریان چپ، چهار 

دهه تالش خود را بی ثمر می دیدند. 
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فعالیتکالسی

چرا جنبش امام )ره( با حمایت گسترده مردم مواجه شد؟

پیامدهایحضورامامخمینی)ره(درعرصۀمبارزهعلیهاستبداد
پيامدهای حضور امام خمينی در مبارزه عليه استبداد عبارت اند از:

1| قرارگرفتنمرجعیتشیعهدرسطحرهبریسیاسینیرویمذهبی: امام )ره( به عنوان مرجعی 
دینی در رأس رهبری حرکت فعال سياسی قرار گرفت و دیگر مراجع را نيز به ميدان آورد.

2| فراگیرشدنحرکتهایسیاسیموجودوپوششدادنبهآن: اگر پيش از این حرکت های سياسی 
معارض با استبداد در قالب های مختلف روشنفکری و یا دینی سازمان می یافت و نيروی مذهبی در عرض 
نيروی روشنفکری قرار می گرفت، اینک با حضور امام  )ره( در صحنه سياست، نيروی مذهبی با گستردگی 

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

3|  رویاروییبااصلنظامشاهنشاهی: با موضع گيری تند استبداد نسبت به مذهب پس از رحلت 
آیت اهلل بروجردی، کشتار پانزدهم خرداد و سخنرانی های شاه و تصویب کاپيتوالسيون، نيروی مذهبی 
 دریافت که درگيری او با شاه نزاعی مقطعی نيست، بلکه جنگی است که تنها با بود یا نبود یکی از آنها پایان

خواهد یافت.

4| ضدامپریالیسموضدصهیونیسمبودنمبارزه: مبارزه با امپریاليسم به معنای عام که شامل 
آمریکا، شوروی و انگلستان می شد و موضع گيری صریح نيروی مذهبی در مقابل اسرائيل، در شمار اهداف 

امام قرار گرفت.

5| مانعشدنازاجرایسیاستدموکراسیکنترلشده: قدرت و وسعت حرکت نيروی مذهبی با 
جهت گيری صریح و تند خود، رژیم را ناگزیر ساخت با خشونتی کم نظير چهره واقعی خود را نشان دهد. 

بی تردید کشتار عظيم رژیم در پانزده خرداد زمينه هرگونه بازی سياسی را از ميان برد.

6| نشاندادنقدرتمذهب: بسيج عظيم مردمی با مقاومت و ایثاری مثال زدنی، قدرت سياسی نيروی 
مذهبی را در جامعه ای آشکار ساخت که برای یک دهه، تمام حرکت های سياسی مخالف در آن خاموش شده بود. 
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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.
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.

فعالیت کالسی

چرا نیروی استبداد در واکنش به جنبش امام به خشونت متوسل شد؟

شکل گیری جریان روشنفکر دینی
حرکت سیاسی امام خمینی )ره( 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 )ره( بود:

1.   ابرامی رزاقی، اقتصاد ایران، ص 484.
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1| تأثیرفکری
اساتيد و دانشجویانی که گرایش مذهبی داشتند و دین اسالم را به عنوان یک آیين الهی پذیرفته بودند، اّما 
در مقابل جریان چپ روشنفکری )مارکسيست ها و جریان های وابسته به آنها( چيزی برای گفتن نداشتند، 
احساس کردند که واقعًا اسالم یک مکتب و آیين مبارزه عليه استبداد و ظلم و ستم است و امروز هم می تواند 
رهبری مبارزات را برعهده بگيرد و نجات بخش انسان ها باشد. به عبارت دیگر، این قيام موج اجتماعی 

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

2| تأثیرسیاسی
همين دسته از اساتيد و دانشجویان و شخصيت ها به سمت تشکيل و ساماندهی احزاب و گروه هایی با برچسب 

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

شاخصههایفکریجریانتحّولخواهدرحوزهونیرویمذهبی

1|   این جریان، شرایط حاکم بر جهان اسالم را شرایطی تحقير آميز 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 عقالنيت 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 نياز عصر جدید و شبهات جدید باشد.
3|   این جریان معتقد بود که فلسفه، تفکر و سبک زندگی جدید در غرب باید مورد شناسایی و تحليل و 
نقادی منطقی قرار گيرد 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 دربرگيرد.
4|   نهضت عدالت خواهی و مبارزۀ با ظلم و استبداد که یکی از اهداف بزرگ اسالم است، بار دیگر 

باید احيا شود.
5  |   باید عوامل تحجر و سکون در حوزه های علميه شناخته شود و با خرافاتی که به نام دین وارد 

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

در عصر حاضر قابل پياده شدن است، معرفی گردد.
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منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیثپیمانه
حميد پارسانيا، فصل پنجم

هفتموجاصالحات
حميد پارسانيا، بخش 4، از صفحه 47 تا 63.
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روشنفکریدینی
درسهشتم

همانطور که در درس ششم بيان 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، ببينيم 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 ميان نيروی مذهبی مشاهده شد و جریان تحّول خواه در حوزه های 
علميه پا به عرصه گذاشت، در ميان کانون های وابسته به نيروی مذهبی که تالش می کردند دین را با بيانی 
جدید و متناسب با مسئله های زمان عرضه کنند، شخصيت هایی پيدا شدند که عالوه بر انگيزه های دینی، 
غالبًا در دانشگاه تحصيل کرده بودند و با دانش جدید آشنا بودند. اینان که انگيزۀ اّول آنها فعاليت دینی و 
تبليغ دین بود، تالش می کردند اسالم را با علوم جدید تطبيق دهند و با تبيين علمی از دین، کارآمدی آن را 

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

و نویسندگان خود را نشان می داد. 
مهم ترین اقدام روشنفکر دینی بين سال های 1320 تا 1340 نوشتن کتاب ها و انجام سخنرانی هایی بود 
که در آنها با توجيهات و تبيين های علمی از دین )به خصوص در بيان علمی فلسفۀ احکام(، هجوم جریان 
روشنفکر غير دینی، از جمله طيف مارکسيستی آن را خنثی کنند؛ به خصوص که این طيف با استفاده از علم 
و توجيهات 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 
ترمودیناميک بود، با گرایش های مذهبی خود به توجيه علمی احکام و مسائل دینی می پرداخت. وی به علوم 
تجربی و حسی توجه ویژه داشت و نسبت به علوم عقلی و فلسفی بدبين بود. به همين جهت ابزار تبيين دین 
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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 تأکيد می کند و روش فالسفه و متکلمين را بی راهه معرفی می کند 
می گوید علم امروز که علم تجربی و حسی است، اساس توحيد را احيا نمود. وی در این کتاب به چگونگی 

این احياء پرداخته است.1 

جریانروشنفکردینیپسازسال1342
حرکت سياسی امام خمينی و شکل گيری قيام پانزده خرداد، همان طور که جریان تحول خواه حوزه را 
وارد مرحله ای جدید کرد، حرکت های انفرادی روشنفکران دینی را نيز تبدیل به یک جریان اجتماعی نمود 

که کاماًل از جریان روشنفکر غير دینی متمایز بود.
از آنجا که در این درس، بيشتر جنبۀ فکری جریانات را دنبال می کنيم و کمتر به فعاليت های سياسی گروه ها 
و جریانات می پردازیم، تحّوالت فکری روشنفکر دینی، پس از قيام پانزده خرداد 1342 را نيز از همين زاویه 
بررسی می کنيم. در این مرحله از حرکت روشنفکر دینی، که دو دهۀ 40 و 50 را شامل می شود و تقریبًا بين 
سال های 1345 تا 1355 به اوج خود می رسد، تغييراتی در اندیشه و عمل این جریان به وقوع می پيوندد که 

به دو مورد آن اشاره می کنيم:
1|   یکی از تفاوت های روشنفکر دینی دورۀ دوم )1340 تا اواخر دهۀ 50( با دورۀ اول )1320 تا 
1340( این بود که روشنفکران دینی دورۀ اّول کمتر به نقادی تحوالت فکری در جهان غرب 
می پرداختند، و بلکه بيشتر از دستاوردهای علمی غرب برای تبيين معارف و احکام دین استفاده 
می کردند. آنان متوجه محدودیت های علوم طبيعی و تجربی و تحّوالت آن نبودند. در حالی که 
می دانيم دانش طبيعی و تجربی نمی تواند درباره آغاز هستی و سرانجام آن نظر بدهد. همچنين 
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.عالوه بر این، 
نقد روشنفکران دینی در آن دوره بر غرب، بيشتر نقد استعمارگری آنان و اشغال سرزمين های 
دیگران و به خصوص دخالت در امور داخلی ایران بود. آنان کمتر به نقد بنيادهای فلسفی غرب 
و تفاوت آن با دیدگاه اسالم می پرداختند. یکی از دالیل این امر، آشنایی اندک این روشنفکران 
دینی با بنيان های فکری و فلسفی غرب بود. آنان بيشتر با دستاوردهای علمی و تجربی غرب 

و تحوالت سياسی غرب آشنا بودند.
در دورۀ دوم، نقد غرب به شدت توسعه می یابد و »غرب زدگی« به عنوان یک مفهوم جدید در ادبيات 
روشنفکر دینی وارد می شود. مسئله غرب زدگی اولين بار به وسيلۀ جالل آل احمد در سطحی گسترده 

1. استاد مطهری در مقدمۀ جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئاليسم، این دیدگاه در خداشناسی را نقد می کند و با ذکر نظرات مرحوم بازرگان ، اشکاالت 
آن را نشان می دهد.
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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 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 
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.«
2 |   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 این افکار، از جمله تفاوت های این 

جریان را با منّورالفکران و عالقه مندان به سبک زندگی اروپایی نشان می داد.

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 

1. جالل آل احمد، غرب زدگی، ص 78
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سبب برخی اختالفات و تصميم گيری های متفاوت می شد. در اينجا به برخی از اين تفاوت ها می پردازيم:
1 |   غالب روشنفکران دينی به علوم اسالمی مانند فلسفه، کالم و تفسير قرآن کمتر توجه داشتند و آثار 
دانشمندان بزرگی مانند ابن سينا و مالصدرا در فلسفه، خواجه نصير، شيخ طوسی و عالمه حلّی در 
کالم، شيخ انصاری و آخوند خراسانی در فقه و اصول و ده ها دانشمند بزرگ ديگر را کمتر مورد تحقيق 
و مطالعه قرار می دادند و در برخی موارد با نگاه بدبينانه به اين دستاوردها نگاه می کردند و در حالی که 
ترجمۀ آثار علمی همين دانشمندان به زبان های اروپايی، در قرن های اوليۀ تمدن جديد، يکی از 

زمينه های تحّول در اروپا بود، همين آثار مورد عنايت برخی از روشنفکران دينی قرار نمی گرفت.
2 |   اغلب روشنفکران دينی تحصيالت دانشگاهی داشتند و با دانش های توليد شده در غرب، چه 
در حوزۀ علوم طبيعی و چه در حوزۀ علوم انسانی، آشنا بودند. آنان در عين عالقه مندی به دين و 
داشتن انگيزه های دينی، تفاوت های عميق ميان تفکر اسالمی و مبانی اعتقادی اسالم و تفکر 
حاکم در غرب را کمتر مشاهده می کردند. از اين رو گاهی از مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی 
دانشمندان غربی که عميقًا با مبانی اسالمی تفاوت داشت، استفاده می کردند که نتايج نامطلوبی 

به دنبال داشت )بند بعد مثالی برای همين بند است.(
3 |   روشنفکر دينی عالقه داشت حقايق دينی را با استفاده از علوم طبيعی و زيستی تفسير و تبيين 
کند. شکل اّوليۀ اين روش در آثار مهندس بازرگان مشاهده شد. همان طور که در آنجا ذکر شد، 
وی معتقد بود که در ميان روش های مختلف شناخت، روش تجربی حتی در تبيين معارف دينی 
مثل توحيد، کارآمد است. اّما در اواخر دهۀ 40 و در طول دهۀ 50 برخی از روشنفکران دينی بر 
آن شدند که حتی حقايق معنوی و غيرمادی ذکر شده در قرآن کريم و روايات را مطابق با علوم 
طبيعی توضيح دهند. مثاًل معجزۀ حضرت موسی  در عبور از دريا را عبور در هنگام جزر و 
پايين آمدن آب دريا می دانستند. همچنين رفتن انسان به عالم آخرت و بهره مندی نيکوکاران 

از بهشت را پيروزی مستضعفين بر ستمگران و تشکيل يک جامعۀ عادالنه تلقی می کردند.
4 |  در نيمه دوم دهۀ 1340، در ميان نسل جوان روشنفکر دينی گروهی شکل گرفت که تحت تأثير 
جريان های انقالبی آن دوره در دنيا که غالباً نيروهای مارکسيستی بودند، به مطالعۀ کتاب های 
مارکسيستی و ماترياليستی می پرداختند، بدان اميد که با استفاده از اين کتاب ها بتوانند تفسيری 
انقالبی از اسالم ارائه دهند. پيشتاز اين حرکت »سازمان مجاهدين خلق« بود. آنان تصور می کردند 
که می توانند با حفظ اعتقاد به خدا و نبوت و جهان غيب، ديدگاه های مارکسيستی دربارۀ تاريخ، 
انسان، تحوالت جوامع، اقتصاد و فرهنگ را بپذيرند و تفسيری از اسالم که جمع و التقاط ميان 

مارکسيسم و برخی اصول اسالمی است، ارائه کنند.
در اشتباه بودن اين راه همين بس که اين سازمان در سال 1353 در بيانيه ای اعالم کرد که اسالم 
را نمی توان با مارکسيسم همراه ساخت و در اين ميان بايد جانب مارکسيسم را گرفت و دست 
از اسالم کشيد. يعنی حرکت اين سازمان در نهايت منجر به انکار مبادی دينی و رسيدن به کفر 
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شد. اين سازمان از آن پس تغيير نام داد و نام »پيکار در راه آزادی طبقه کارگر« را برخود نهاد و 
دنباله رو ساير گروه های مارکسيستی در ايران شد.1

5   |   برخی از روشنفکران دينی، در دو دهۀ چهل و پنجاه به تبيين جامعه شناختی از دين و مسائل 
فرهنگی پرداختند. اين عمل نيز تا حدود زيادی متأثر از جريان چپ روشنفکری و مارکسيستی 
بود. جامعه شناسی يکی از شاخه های جوان و تازه شکل گرفتۀ علوم انسانی بود که با روش تجربی 
به تحليل مسائل اجتماعی و حوادث تاريخی می پرداخت. در اين دانش، به خصوص در شکل 
چپ و مارکسيستی آن، که در دهۀ بيست در ايران رايج شده بود، اقتصاد و تحوالت اقتصادی 
را زيربنای همۀ تحوالت اجتماعی و فرهنگی و تربيتی قرار می داد، که امروزه نيز همچنان اين 

ديدگاه در جامعه شناسی وجود دارد.

البته، جامعه شناسان چپ و مارکسيست، دين را يک پديده طبيعی می دانند که به داليلی انسان ها آن را 
به وجود آورده اند و روشنفکران دينی با اين ديدگاه به شدت مخالف بودند، اّما در نحوۀ تبيين مسائل تاريخی 

و اجتماعی، از روش هايی نزديک به آنها تبعيت می کردند.
به طور مثال، از نظر مارکسيست ها اصلی ترين تضاد اجتماعی که سبب جنگ ها و کشمکش ها می شود، 
تضاد اقتصادی طبقه دارا با طبقۀ ندار است و ساير تضادها و درگيری ها تابع اين تضاد است. طبقۀ دارا طبقۀ 

حق و طبقۀ ندار طبقۀ باطل است.
بسياری از روشنفکران دينی نيز همين نگاه را پذيرفته بودند و تالش می کردند آيات دينی را هم بر آن منطبق 
کنند. در حالی که از نظر قرآن کريم تضاد اصلی و بنيادی ميان انديشه های توحيدی و انديشه های مشرکانه رخ 
می دهد و حق و باطل حقيقی، توحيد و شرک است. دارا و ندار نيز خودشان بد و خوب نيستند، دارا اگر عدل را 
زير پا گذاشته باشد، بايد با ظلم او مبارزه کرد و ندار، اگر مظلوم قرار گرفته باشد، بايد از مظلوميت او دفاع نمود.

اين ديدگاه در جامعه شناسی که در نهايت منجر به انکار الهی بودن دين می شود، مورد نقد جّدی جريان 
تحّول خواه حوزه قرار گرفت و اشکاالت آن از سوی آن جريان ارائه گرديد.2

1. آن دسته از اعضای اين سازمان که بر ديانت خود باقی ماندند، توسط سازمان ترور شدند. تعدادی ديگر از اعضا به سرپرستی مسعود رجوی بار ديگر 
تشکيالتی به همان نام »سازمان مجاهدين خلق« به راه انداختند که سرنوشتی اسف بارتر از سازمان پيکار پيدا کرد. اينان در ابتدا با رهبری انقالب اسالمی 
همراهی کردند. اّما با تکيه بر تشکيالتی که ايجاد کرده بودند، در سال 1360 اعالم مبارزۀ مسلحانه عليه جمهوری اسالمی ايران نمودند و بزرگ ترين 
عمليات ترور را انجام دادند. آنان سپس با صدام حسين رئيس جمهور عراق در جنگ عليه ملت خود پيمان بستند و پس از جنگ تحت الحمايۀ آمريکا قرار 
گرفتند و نيروی خود را در اختيار اهداف سازمان جاسوسی سيا در ايران و ساير کشورهای اسالمی قرار دادند. سازمانی که در ابتدا با شعار مبارزه مسلحانه 
عليه حکومت وابسته به آمريکا تأسيس شده بود، در نهايت به عامل مبارزۀ آمريکا با ملت های مخالف تبديل شد. يکی از مهم ترين علل اين تحول 180 

درجه ای در اين سازمان همان مبانی فکری اشتباه و سرگردانی عقيدتی اعضای اين سازمان بود.
2. مراجعه کنيد به کتاب مقدمه ای بر جهان بينی اسالمی، بخش جامعه و تاريخ و کتاب حق و باطل از مرتضی مطهری. الزم به ذکر است که شاخه ديگر 
دانش جامعه شناسی، ديدگاه ليبراليستی است. اين ديدگاه که برخالف ديدگاه چپ به اصالت فرد معتقد است، نه اصالت جمع، اّما در اينکه جنبۀ مادی زندگی 

انسان و اقتصاد، عامل و مبنای تحوالت اجتماعی و فرهنگی است، با ديدگاه چپ نظر واحد دارد.
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در درس های گذشته به روی آوردن نيروی مذهبی به سياست فعال و واکنش نيروی استبداد و موقعيت 
جريان های روشنفکری غيردينی پرداختيم. بعد از رويارويی ها و موضع گيری های مختلف، سرانجام نيروی 
مذهبی که به رهبری امام خمينی، جايگاه تاريخی و موقعيت فرهنگی و مردمی خود را به نيکی تشخيص 
داده بود، حرکت اجتماعی و سياسی خود را سازمان بخشيد و با انجام يک انقالب مردمی به قدرت دست 
يافت؛ بدين ترتيب حاکميت از استبداد استعماری به نيروی مذهبی منتقل شد و شيوۀ جديدی از حکومت 
که منبعث از انديشۀ دينی بود، تحت عنوان »واليت فقيه« در ايران آغاز شد. بدين سان نيروی مذهبی، 
هم نقش رهبری و هدايت جامعه را در شکست دادن استبداد ايفا کرد و هم با جاذبه های اجتماعی نوينی که 
ايجاد کرد، حرکت های روشنفکرانه را تحت تأثير خود قرار داد. هرچند اين به معنای حذف اين نيروها از 

حيات اجتماعی ايران نبود.

تفاوت های حکومت مذهبی و حکومت استبدادی
در درس های گذشته با سه مدل استبداد يعنی استبداد  ايل، استبداد منّورالفکری يا انگليسی )قبل از کودتای 
28 مرداد( و استبداد آمريکايی )بعد از کودتای 28 مرداد( آشنا شديم و نشان داديم که دست يابی منّورالفکری و 
روشنفکری غيردينی به قدرت نيز سرانجام استبداد را به دنبال داشت. اين سه مدل استبداد به رغم تفاوت هايی 
که با يکديگر داشتند، در عدم مشروعيت و خود رأی بودن و بی اعتنايی به قانون و حقوق افراد و استفاده از زور 

و خشونت، شباهت دارند. 
تشکيل جمهوری اسالمی با مدل رهبری واليت فقيه شکلی از حکومت اسالمی است که در نقطۀ مقابل با 
استبداد قرار دارد. از نظر اديان آسمانی، حکومت و قانون گذاری، تنها از آن خداست، اما نه به اين معنی که 
خدا، شخصًا بر روی زمين حکومتی داشته باشد و به وسيله آن منافع خود را تأمين کند. بلکه به اين معنی 
است که حکومت خداوند و اجرای قوانين الهی به دست مردم، برای مردم و به نفع مردم شکل می گيرد. در 

فـروپاشی نیروی استبداد 
وابسته و تشکیل نظام دینی

درس نهم
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حکومت دینی، مردم با اختيار خود حاکم را می پذیرند و می توان حاکمان را مورد بازخواست و انتقاد قرار داد.1 
در حکومت اسالمی، رئيس حکومت وظيفه دارد قانون الهی را اجرا کند و هيچ اختياری از خود ندارد و در 
صورت سرپيچی از قانون، شرایط حاکميت را از دست می دهد و حکومت از او سلب می شود. رسول اکرم  
و حضرت علی  و سایر خلفا نيز چنين اختياراتی نداشتند2 چه رسد به فقها. بنابراین ميان حکومت های 
 دینی و حکومت های استبدادی تفاوت های بسياری وجود دارد که در این بخش به شرح مهم ترین آنها

می پردازیم.

1|  حاکمیتقوانینالهیدرحکومتهایدینی
در حکومت های دینی حقيقی و نه حکومت های استبدادی که فقط نام دین را دارند، قانون الهی حاکم است 
و نه فرد، و حاکم خواه معصوم باشد یا غير معصوم، حق تخطی از قانون الهی را ندارد. حتی پيامبر اکرم  

هم تابع قانون الهی بود و نمی توانست از آن تخلف کند.3 
از این رو، احاطۀ علمی به احکام و قوانين الهی و همچنين 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 باشند5، خواه معصوم باشند که تا سر حد کمال واجد آن شروط هستند، خواه افرادی که 

هرچند معصوم نيستند ولی از دیگران در این شروط به امام معصوم نزدیک ترند.6

2|  برابریدرمقابلقانون
در حکومت های دینی به خالف حکومت های استبدادی، هيچ فردی حتی شخص حاکم، مصونّيت حقوقی 
و قضایی ندارد و همه افراد اعم از رسول اکرم  ، امام معصوم  ، فقها و مردم تابع قانون الهی هستند و 
هيچ امتياز حقوقی ميان شخص رهبر و مردم نيست. بنابراین اگر فقيهی خود را از قانون خدا مستثنا بپندارد7 و 
زورگویی کند،8  دیگر والیت ندارد و خود به خود از حکومت و رهبری جامعه اسالمی عزل می شود.9 بنابراین، 

حکومت ولی فقيه به هيچ وجه، بی قيد و شرط، تغييرناپذیر و هميشگی و  ابدی نيست.

1. امام خمينی، صحيفه نور، ج 10، ص 29.
2. امام خمينی، والیت فقيه، ص 32، و کتاب البيع، ج 2، ص 618.

3. امام خمينی، صحيفه نور، ج 10، ص 29.
4. محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سياست در قرآن، ص 193.

5  . همان، ص 242.

6  . همان، ص 211.
7. عبداهلل جوادی آملی، والیت فقيه، والیت فقاهت و عدالت، ص 254.

8  . امام خمينی، صحيفه نور، ج 10، ص 29.
9. امام خمينی، والیت فقيه، ص 61 . شيوۀ عزل حاکم اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی مشخص شده است.
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٣ |  تکليف گرايی
در حکومت های دينی به خالف حکومت های استبدادی، حاکم به تکليف الهی عمل می کند و در صورت تخلف 
در برابر خداوند پاسخگوست. مقاومت در برابر ظلم و استبداد و نه رکود و کسالت نتيجه همين تکليف گرايی 
است. امام خمينی موضع انقالبی خود را يک تکليف الهی می دانست.1 تکليف گرايی از امام يک شخصيت 
انقالبی منحصر به فرد ساخت که کمتر نظيری در تاريخ انقالب های گذشته دنيا داشته است. قاطعيت، 
اعتماد به نفس، خونسردی و تسلط بر احساسات در اوج التهاب، مصون ماندن از هجمه های روانی دشمن 
و القائات ديگران، صراحت لهجه و بسياری از خصوصيات فردی ديگر که در طول ساليان مبارزه از حضرت 
امام مشاهده شد، همه نشأت گرفته از همين احساس و باور رسوخ يافته در وجدان ايشان، يعنی »مکلف 

دانستن انسان« در پيشگاه الهی است.2

٤ |  حق مداری
اعتقاد به خدا در حکومت دينی، حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد، افراد را صاحب حق و استيفای 
حقوق را يک وظيفه الزم شرعی معرفی می کند.3 در حکومت دينی، انسان ها احساس حّقانيت و هويت 

می کنند، بستر توسعۀ تقوا و بندگی فراهم می شود و ايثار و امنيت اجتماعی و روانی، معنا می يابد.4

وضعيت نيروی استبداد استعماری پس از انقالب
استبداد استعماری برايند قدرت های مسلط جهانی در کشورهای جهان سوم و نماينده آنهاست. بنابراين 
شکست سياسی آنها به معنای حذف کامل و همه جانبۀ آن نيست، بلکه آن نيرو می کوشد با استفاده از امکانات 
ديگر مانند قدرت سياسی و نظامی کشورهای سلطه گر و اهرم های اقتصادی و سياسی داخلی و خارجی، 
شکست را جبران کند و حاکميت را مجدداً به دست گيرد. اما انقالب اسالمی ايران چنان نفوذ فکری و فرهنگی 
و سياسی ميان مردم داشت، که امکان بازسازی را از آنها گرفت و جايگاهی برای نيروی استبداد استعماری 
در صحنۀ سياسی ايران باقی نگذاشت. اّما از آنجا که اين انقالب، استعمار پشتيبان استبداد، يعنی آمريکا را با 
مشکالتی جدی مواجه کرده بود، اين کشور و هم پيمان های او اقداماتی عليه ايران ساماندهی کردند؛ از جمله: 

1 |  کودتای نوژه به منظور تسخير قدرت در ايران.
2 |  دامن زدن به هجوم نظامی عراق به ايران.

3 |   حفظ نيروی نظامی خود در خليج فارس و برخی کشورهای همجوار ايران، بی آنکه توان و زمينه 
مناسبی برای استفاده از آن وجود داشته باشد.

4 |  تحريم و محاصرۀ اقتصادی ايران.

1. امام خمينی، صحيفه نور، ج 5، ص 179.
2. عليرضا شجاعی زند، برهه انقالبی در ايران، ص 245.

3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج 1، ص 554.
4  . همان، ص 115.
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مشکالت نيروی 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 سياسی کافی بود، ولی نيروی 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 تثبيت جمهوری اسالمی ایران و گسترش تأثيرات انقالب اسالمی در منطقه، اقدامات آمریکا 
و متحدانش عليه انقالب پيچيده تر و عميق تر شد و ابعاد مختلف فرهنگی و سياسی و اقتصادی و نظامی به 
خود گرفت. از جمله این اقدامات، تقوّیت برخی جریانات فکری در منطقه و ایران و تضعيف برخی دیگر بود، 
به گونه ای که برآیند جریانات فکری، منجر به افول نيروی 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 ميان برود 
و جامعۀ ایرانی به گروه های متفّرق و متخاصم فکری و سياسی تبدیل شود و در نتيجه اقتدار نظام سياسی 

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

ضدغرب، در مقابل تفکر انقالبی و عدالت محور و عقالنی تشّيع. 
2|   تبليغ اندیشه های ناسيوناليستی و بازگشت به ایران باستان برای تهييج طيفی از جامعۀ ایرانی 
که عالقه مندی هایی از این قبيل دارند و قرار دادن آنها در برابر تفّکر شيعی و اسالمی، به عنوان 

اندیشه ای غيرایرانی و غيربومی. 
3|   کمک به جریان روشنفکری ليبرال و  غيردینی که یا معتقد به دین نيست یا دین را مقوله ای 

صرفًا شخصی تلقی می کند که از مسائل دنيایی از جمله سياست و حکومت جداست. 
4|   برانگيختن جریان های فمينيستی، تحت عنوان حقوق زنان و شکستن فضای دینی و معنوی 

جامعۀ ایرانی با هدف گسترش تکثرگرایی شدید فرهنگی. 
5|   کمک به احيای جریان های واپسگرای مذهبی و ایجاد زمينه های نفوذ این قبيل جریان ها در 
ميان مردم، تحت عنوان حفظ مقدسات و شعائر دینی، به منظور جداکردن بخشی از مردم معتقد 

و متدین از جریان انقالب و غيرفعال کردن آنان. 

موقعیتجدیدجریانتحّولخواهحوزه
با پيروزی انقالب اسالمی این جریان به دستاوردی بسيار بزرگ که در تاریخ تشّيع کم سابقه بود رسيد 
و آن تشکيل یک نظام اسالمی بر مبنای فقه شيعی بود. معنای این دستاورد، رسيدن به موقعّيت ممتازی بود 
که سایر جریان ها، از جمله منّورالفکران و روشنفکران غيردینی را عماًل به انزوا کشاند و روشنفکران مذهبی 

را در خدمت یک نظام اسالمی که رهبری آن را یک مرجع و فقيه برعهده داشت، درآورد.
البته این موقعّيت ممتاز با مسئله ها و چالش هایی بس عظيم نيز همراه بود، از جمله

الف| مسئلۀ کشورداری و حکومت بر محور دین در عصری که قدرت ها و ابرقدرت های جهان حکومتی غيردینی 
و یا ضددینی دارند و فرهنگ و تمدن غيردینی بر جهان حاکم است، بزرگ ترین چالش پيش رو بود. 
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ب| در کنار حجم عظيم 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، توليد فکر 
و اندیشه برای تطبيق این جریان با موقعيت جدید را دچار چالش و مشکل می کرد. از ميان این شخصيت ها 
می توان از استاد مطهری، دکتر بهشتی، دکتر باهنر و دکتر مفتح یاد کرد. رحلت عالمه طباطبایی نيز در 

همان سال ها اتفاق افتاد.
ج| سازمان و مدیریت حوزه های علميه متناسب با رسالت جدید آن و حجم مسئله ها و نيازها نبود. با انقالب 
اسالمی هزاران مسئله بزرگ و کوچک در اقتصاد، مدیریت، روابط بين الملل، ادارۀ کشور، خانواده، جنگ، 
محيط زیست و دیگر موضوعات پيش آمد که نيازمند تبيين دقيق 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 نيروی مذهبی حرکت قابل توجهی به سوی سازماندهی مجدد خود 
برداشت و مراکز  علمی و پژوهشگاه های متعددی برای تقویت حوزه های علميه و کاستی های موجود  تأسيس 

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

وضعیتجریانهایروشنفکریپسازانقالب
سرعت و قدرت انقالب اسالمی نه تنها نيروی استبداد و کشورهای حامی او را مبهوت کرد، بلکه جریان 
روشنفکر غيردینی را نيز که خود را تنها نيروی جایگزین استبداد تلقی می کرد، غافلگير نمود و به حيرت 
واداشت. زیرا آنان، مطابق با مبانی فکری خود و تحليلی که از جهان معاصر داشتند، یک انقالب به نام دین و 
برمبنای دین را غيرممکن می دانستند. بسياری از آنان نظر آگوست کنت، فيلسوف قرن نوزدهم فرانسوی را 
پذیرفته بودند که دین مربوط به دورۀ ابتدایی تاریخ انسان و قبل از عقالنيت است. البته آل احمد که مدت ها 
بود از جریان روشنفکری ضددینی جدا شده بود و جزء روشنفکران دینی محسوب می شد،  در ضميمه کتاب 
»در خدمت و خيانت روشنفکران«، با آوردن تعابير ضد امپریاليستی و ضدصهيونيستی امام، جهت گيری 

فعال و پيشگام این حرکت را در معرض نظر روشنفکران آن دوره قرار داده بود.
روشنفکران که از درک کامل پيام پانزده خرداد سال 1342، بازمانده بودند، اینک با مشاهده جهت گيری 
ضد آمریکایی و ضد امپریاليستی انقالب، هيچ نوع ابتکاری را برای شعار و یا رفتار خود نمی دیدند. قدرت 
انقالب در نخستين گام، جریان روشنفکری را نه تنها در ایران بلکه در جهان اسالم از رونق انداخت؛ به این 
معنا که هوّیت دینی را به حرکت های اعتراض آميز جهان اسالم بازگرداند. حرکت هایی که تا قبل از آن تحت 
عناوین روشنفکرانه چپ و یا ناسيوناليستی انجام می شد، تحت تأثير انقالب و با الگوگيری از آن به دامن 

مفاهيم و معانی دینی و اسالمی بازگشت.
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1|  افولجریانچپومارکسیستی
حزب توده که در اثر پيروزی انقالب به شدت منفعل و مبهوت شده بود، از اواخر سال 1357 در فضای آزادی 
که پدید آمده بود، اعضای خارج نشين خود را وارد کشور کرد؛ آنان به تصور اینکه یک جریان دینی نخواهد 
توانست بيش از چندسال کشور را اداره کند، به سازماندهی نيروی خود پرداختند و در سال 1362 بعد از 
جمع آوری اطالعات و ارسال آن به شوروی، کودتایی را عليه نظام طراحی کردند که قبل از اجرا شکست 

خورد و به دنبال آن عمدۀ سران حزب دستگير و فعاليت حزب غيرقانونی اعالم شد. 
سرانجام نيز با فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و افول سياسی مارکسيسم، سنگرهای نظری ایدئولوژی چپ 

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

2|  همراهیروشنفکراندینی
جریان روشنفکری دینی، که در دو دهۀ چهل و پنجاه، با همۀ اختالفات نظری که با جریان تحول خواه حوزه 
داشت، نهضت امام خمينی را حمایت می کرد، در جریان انقالب اسالمی نيز به صورت کامل رهبری امام 
خمينی را پذیرفت، به طوری که شورای انقالب با ترکيبی از شخصيت های تحّول خواه حوزه و روشنفکران 
دینی تشکيل شد و چهرۀ برجستۀ این جریان، یعنی مهندس بازرگان از طرف امام خمينی مأمور تشکيل 
اولين 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 آسيا 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 عميق اسالم و علوم اسالمی و نوع تحصيالت دانشگاهی، بسياری از مبانی فکری 
آنان متأثّر از معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی تجربه گرایان و حس گرایان غرب بود و بيشتر 

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 نيروهای پيروز 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 ميان نيروهای حاضر در صحنۀ ایران صورت 

گرفت که آن را در درس آینده بررسی می کنيم. 
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اندیشهوتحقیق

رمز پيروزی نيروی مذهبی را از منظر امام خمينی  مورد بررسی قرار دهيد.
 در مورد ظرفيت های علمی به ویژه علم فقه در عبور نيروی مذهبی از بحران های 

متعدد، تحقيق کنيد.

پ
منابعی برای مطالعه بیشتر

حدیثپیمانه
نوشته حميد پارسانيا، فصل ششم.

هفتموجاصالحات
حميد پارسانيا، بخش 4 از صفحه 47 تا 63.

مقالهچراییانقالبیشدنایران
نوشته نيکی کدی، ترجمه فردین قریشی در پژوهشنامه متين، شماره 2.
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یکی از مفاهیمی که در سال های 1359 و 1360 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 آنها 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 می کردند که مردم دیندار، به طور عادی آنها را رعایت خواهند کرد.

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 دهم
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 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.
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.
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 98 درصد، جمهوری اسالمی را تأیید کردند.1
ج | تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسی؛ مجلس خبرگان قانون اساسی که در سال 1358 
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.
1. کتاب »دربارۀ جمهوری اسالمی«، از استاد شهید مطهری، بیانگر موضع نیروی مذهبی دربارۀ نوع حکومت است.
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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 1358 و 1359 به نقد اساسی لیبرالیسم پرداخت. شهید بهشتی در یکی از سخنرانی های خود، 

بعد از نقد وبررسی 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.«

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.2«

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.

1. بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی، 1360، ص 11.
2. همان.
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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.
یکی از وقایعی که در گرایش جریان روشنفکری ایران به لیبرالیسم مؤثر بود، افول جریان چپ و مارکسیسم 
بود 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 
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.

بـررسی

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.

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 
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«

1. آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 15.
2. همان، ص 17.



68

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.1«

 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 
عنایتی می کردند، به سوی برخی از نویسندگان که به متفکرین لیبرال در غرب تمایل داشتند، روی آوردند2.
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.

1. همان، ص 80
2. به عنوان مثال، روشنفکر 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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روشنفکران دینی همچنان در کنار نيروی مذهبی تحّول خواه باقی ماند و در ساختار سياسی و اداری کشور 
نقش فعال ایفا کرد. بدین ترتيب جریانی از روشنفکری که می توان آن را ليبراليسم متأخر ناميد، 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 همين معرفت 

تجربی هم نمی تواند واقعيت را نشان دهد و بيشتر در عمل مفيد است.
2|   دستاوردهای علوم اسالمی در فلسفه، کالم، فقه و نظایر آن را مربوط به دورۀ پيش از دورۀ 
مدرن تلقی می کند که قابل استفاده در دورۀ مدرن نيست. 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 همين سنت می شمارد که چون متعلق به گذشته است، قابل 
استفاده نيست.

4|   دین و از جمله دین اسالم را صرفًا یک حقيقت معنوی فرض می کند که فقط رابطۀ شخصی 
انسان با خدا را برقرار می کند و بخش دنيایی و اجتماعی حيات انسان را دربرنمی گيرد.

5|   رویکرد انتقادی نسبت به مبانی غربی را نمی پذیرد و بلکه در همان چارچوب و معيار 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 نيافتنی و بلکه شعارهایی غيرواقعی تلقی می کند که نيروهای چپ و 

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

بـررسی

با توجه به آنچه در این درس ارائه شد، به سؤال های زیر پاسخ دهيد:
1|   چرا بسياری از روشنفکران متأخر گرایشات ليبراليستی پيدا کردند و به نقد جّدی 

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

3|  برداشت ليبراليستی از دین چه مشخصاتی دارد؟





عمومی




