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چکیده

بررسی تاریخ معاصر ایران ،گویای تاثیر نقشآفرینی نیروهای اجتماعی از جمله روشنفکران در شکلگیری بنیانها و
زیرساختهای تحوالت سیاسی-اجتماعی جامعهی ایران است .از جمله تحوالت اساسی این مقطع ،پیدایش جریانات
فکری ،تحت عنوان نوگرایی دینی است .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت پیدایش جریان نوگرایی دینی و نقش آن در
سیر تحوالت تاریخ ایران ،به روش توصیفی_ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به واکاوی اندیشههای سیاسی-
اجتماعی روشنفکران و جایگاه اسالم در تعامل با مدرنیته غرب ،در نگرش نوگرایان دینی پرداخته است و در این راستا
پژوهش پیش رو بر آن بوده تا به این پرسش پاسخ دهد که تعامل دین و پدیدهی مدرنیته ،در نگرش سیاسی -اجتماعی
روشنفکران این دوره دارای چه شاخصه ای است؟ نتایج پژوهش حاضر در بررسی گفتمان سیاسی -مذهبی شریعتی و
بازرگان ،حاکی از تعامل و همگرایی نزدیک میان دین و مفاهیم نوین سیاسی مبتنی بر مدرنیته است ،به طوری که اسالم
در نگرش این روشنفکران به عنوان یک ایدئولوژی جامع در پیوند با مدرنیته و مفاهیم نوین علمی ،عنصری غیرقابل
انفکاک با کارکردهای وسیع اجتماعی تعریف شدهاست.
کلید واژگان :اسالم ،ایدئولوژی،دین،روشنفکران ،مدرنیته.
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مقدمه

تاریخ معا صرر ایران خ صرو صرا ع صرر پهلوی دوم ،آکنده از تحوالت سریا سری -اجتماعی حا صرل از
جریانات فکری و فعالیت روشنفکران در تعامل با نیروی مذهبی است .جریان روشنفکری در ایران
به طور ر سرمی با م شرروطهخواهی در برابر ا سرتبداد داخلی و ملیگرایی در برابر سرلطهی خارجی
آغاز شد.
جریان رو شرنفکری عالوه بر غرب ،از مباحث مهم جامعه شرنا سری سریا سری ایران به شرمار میرود
که بیش از یک قرن و نیم به عنوان کاالیی وارداتی ،از مغرب زمین وارد سرررزمین ایران شررد و در
برخی مقاطع تاریخی ،جایگزین مولفههای دیگری از جمله سررنت و شررریعت گردید .در جریان
م شررروطه ،تعارض فکری رو شررنفکران و روحانیت ن سرربت به ح رررور مدرنیته و م اهر غربی در
جامعه ،موجب کنارهگیری روحانیت از عر صررههای سرریا سرری و اجتماعی جامعهی ایران گردید.
همچنین رویکرد مذهبی ر ضرراه شرراه در دورهی پهلوی اول و فعالیت رو شررنفکران در را سررتای
سریا سرتهای ضردمذهبی ر ضرا شراه ،مانع ح ررور و نقشآفرینی موثر روحانیت در جامعه گردید .اما
در ع صرر پهلوی دوم خ صرو صرا از دهههای سری به بعد ،دین با ماهیت و کارکردی ن سربتا متفاوت
توان سررت در عر صرره تحوالت اجتماعی ایران جایگاه گذ شررتهی خود را بازیابد و در بطن جریان
رو شررنفکری و انردی شرره هرای مردرن قرار گیردا از این ره گرذر ادبیرات نوینی ت حرت عنوان جریران
روشرنفکری دینی یا تجددگرایی دینی با رهیافتی متفاوت از جریان روشرنفکری پیشرین وارد سراختار
فکری و فلسفی روشنفکران دوران معاصر گردید.
بررسری و تحلیل گفتمان مذهبی روشنفکران دینی ،موضوع پژوهش حاضر است و در این راستا
نقش ح ررور مجدد دین در عر صرههای سریا سری-اجتماعی و سرازگاری دین و مفاهیم مدرنیته در
ع صرر پهلوی دوم ،با برر سری آرای شرخ صریتهای برج سرته از جمله مهدی بازرگان و علی شرریعتی
مورد واکاوی قرار میگیرد .این پژوهش بر آن ا سررت تا تعامل مبانی ا سررالم و مدرنیته در نگرش
نوگرایان دینی در دوره پهلوی دوم با تاکید بر آراء علی شرریعتی و مهدی بازرگان را مورد برر سری
و تحلیل قرار دهد.

در باب ادبیات تحقیق و پیشینهی پژوهش ،آنچه نزدیک به این زمینه انتشار یافته ،کتابهای دین
و رو شرنفکران تو رس هانا آرنت  ،)1385ا سرالم و مدرنیته اثر عبدالح سرین خ سرروپناه  ،)1392دین و
مدرنیته نو شرته امیرح سرین خداپر سرت  )1385را میتوان نام برد .اما به رغم پژوهشهایی ارز شرمند
در این زمینه ،تاکنون پژوه شرری جامع و م سررتقل در پیوند با مو ضرروع پیشرو و تحلیل و اثبات
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چگونگی تعامل آموزههای ا سرالم با مفاهیم مدرنیته و کارکرد اجتماعی آن در قالب یک ایدئولوژی
فراگیر در اندیشههای روشنفکران مذکور انجام نشدهاست.
روش شناسی تحقیق

روش انجام هر پژوهش به ماهیت مو ضروع ،اهدا

و م سرهلهی تحقیق ب سرتگی دارد .این پژوهش

به روش تو صرریفی-تحلیلی انجام شررده ا سررت .در پژوهش پیشرو با توجه به ماهیت آن ،ابتدا با
تفکیک اجزای مسهلهی پژوهش ،به تعریف واژگان و مفاهیم پژوهش پرداخته شده است .سپس در
راسرتای پاسرخگویی به مسرائل پژوهش ،به بررسری و تحلیل موارد مذکور در چارچوب رابطهی علم
و دین در اندیشه و آرای روشنفکران دینی دورهی پهلوی دوم تاکید شده است.
دین

دی ررن مجموع ررهای از عقای ررد و باوره ررا ،مناس ررک و احکام و اصول و ارزشه ررای اخالق رری
اسررت کرره در قلمرو فردی و اجتمرراعی بررای هردایت و رسرتگاری انسانها از سوی خداوند فرو
فرستاده ش ررده اس ررت و در مورد جنبه بشرى آن ،تجربهها ،شناخت ،اعتقاد ،احس رراس و رفت ررار
انس ررانه ررا مط ررر میگ ررردد .برخی از روشنفکران معاص ررر معتقدن ررد دی ررن را در معنای اخص آن
میتوان دو گونه تعریف نمود :یکرری از راه مطالعه برون دینی به عنرروان پدیرردهایی در ترراریخ بشر
و دیگری از راه مطالعه درون دینی ب ررا رج رروع ب رره متون دینی .طبق این دیدگاه ،دین دارای س رره
سر ررط اسرت .1 :شرامل شرعائر و اصول دینی .2 ،شناخت و باورها ،خداشناسی و معاد  .3تجربهی
دینی ،که با مراجعه به متون دینی میبینیم که ه سرتهی مرکزی دین تجربهی دینی ا سرت و شرناخت
دینی به عنوان تفسیر این تجربهها دانسته میشود یزدانی.)105:1389 ،
اسالم

واژه «ا سرالم» در لغت از ری شرهی سرلم به معنی ت سرلیم و تمکین ا سرت .ا سرالم دین تمکین و ت سرلیم
ا سرت ،اما ت سرلیم به آن معنایی که در متن ت سرلیم و به میزان عبودیت و ا سرالم آوردن و ت سرلیم شردن
در برابر ارادهی ع یمی ا سرت که بر ه سرتی حکومت میکند و تمکین کردن در برابر حالت ع صریان
و در برابر شررک و سرتم و هرگونه انحرا

ا سرت عباسزاده .)69:1396،از دیدگاه شرریعتی ،ا سرالم

عالوه بر اینکه یک ایدئولوژی ا سرت...،محتوای تاریخ ،رو فرهن ،،شریوهی زندگی ،رفتار فردی و
اجتماعی ،رو جمعی و باالخره تعیین کننده تلقی ویژهی ما از جهان و رابطهی ما با ه سررتی و نیز
تشکیل دهندهی بنای ارزشی و بنیاد انسانی و فطرت وجودی ماست شریعتی.)126-125 :1378 ،
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روشنفکر

تعریف «رو شرنفکر» مانند سرایر مفاهیم اجتماعی ،در نگرش اندی شرمندان گوناگون ،با رویکردهای
متفاوت به آن پرداخته می شررود .به طور کلی تاکنون تعاریف مختلفی در رابطه با رو شررنفکری و
نقش رو شرنفکران در جامعه تو رس اندی شرمندان این حوزه ارائه شردها سرت ،اما در این میان تعاریف
دکتر علی شرریعتی و جالل آلاحمد از جامعیت بی شرتری برخوردار ا سرت.جالل آلاحمد در کتاب
«در خدمت و خیانت رو شررنفکران» ،رو شررنفکر را ک سرری میداند که بدون آنکه در بند تن و شررکم
خود با شرد و برای منفعت شرخ صری خود کار کند و ن سربت به م سرهلهای تع صرب دا شرته با شرد ،خود را
م سرهول زندگی خود و دیگران بداند و برای حل م شرکالت اجتماعی ،به فعالیتهای فکری بپردازد
و

سررپس نتی جرهی کرارش را در اختیرار اجت مراع قرار د هرد آلاح مرد .)37-31 :1357،رو شررنفکر از

دیدگاه شرریعتی به ان سران خودآگاه و متع صربی اطالق می شرود که جامعه ،زمان و زبان مردم خویش
را خوب ب شرنا سرد و بین شری انتقادی دا شرته با شرد شرریعتی ،بیتا  .)310:شرریعتی همچنین در جای
دیگر این مقوله را این چنین تعریف نموده ا سرت« :رو شرنفکر در یک کلمه ک سری ا سرت که ن سربت به
و ضرع ان سرانی خودش در زمان و مکان تاریخی و اجتماعی که در آن ا سرت ،خودآگاهی دارد و این
خودآگاهی جبرا و ضرورتا به او احساس مسهولیت بخشیده است» شریعتی.)499:1380،
مدرنیته

ی ررورگن هابرم رراس در مقال رره «مدرنیت رره ،پ ررروژهای ناتمام» میگوید :واژه "م ر ر رردرن" در
ش ر ر ررکل الت ر ر ررین آن یعن ر ر رری ““ modernusنخستین بار در اواخر قرن پانزدهم برای تفکیک
حال ،که رسماً به آیین و کسوت مسیحیت درآمده بود ،از گذش ررتهی روم رری و ک ررافر ،اس ررتفاده
گردید .اصطال "مدرن" با مفاهیم و معانی متف رراوت،کراراً بیانگر آگاهی از عصر یا دورهای است
که خررود را به گذشته باستانی مرتب میسازد ،تا از این طریررق خود را حاصررل گرذار از کهنره بره
ن ررو قلم ررداد کن ررد ) :Habermas ,1994:160-170به نقل از ن ررورری .) 97-98 :1379 ،مدرنیت رره
در واقع فراین ررد تح ررول فک ررری ،فلسفی ،علمی ،صنعتی ،سیاسی و اجتماعی اس ررت ک رره بعد از
رنسانس در غررب رخ داد.
روشنفکر دینی

در خ صرو

تعریف «رو شرنفکر دینی» ،برخی بر این باورند که رو شرنفکر دینی به ک سری گفته

می شررود که بیش از آن که دغدغهی ا شرراعهی افکار و اندی شررهها و علوم غربی مدرن را در جامعه
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دا شرته با شرد و مطلقا در قید مدرنیزه کردن جامعه به بهای از میدان به در کردن دین با شرد ،دغدغهی
دین را دارد و این دغدغه و بدین معناسرت که هم فرد تعلق خاطری به دین دارد و هم معتقد اسرت
در ع صرر حا ضرر میتوان دین را مطابق با شررای و مقت ررییات جدید جامعه تف سریر و تبیین نمود و
در تالش ا سررت که با ا سررتخراا مبانی جدید علمی از علوم دینی ،به رفع م شررکالت و کمبودهای
جامعهی ع صرر خود بپردازد .تعریف دیگری از رو شرنفکری دینی وجود داردا در این تعریف فرآیند
شرکلگیری رو شرنفکری دینی این گونه ا سرت که در و ضرعیت مدرن ،اندی شرمند دیندار وارد گفتمان
مدرنیته می شررود ،ن سرربت دینی را از طریق عقل نقاد مدرن به شرردت به چالش میگیرد ،در چنین
وضعیتی میان مدرنیته و سنت دینی تعارض مییابد .در مرحله بعد مدرنیته را به عنوان یک موضوع
در ن ر میگیرد و از طریق عقرل نقراد مدرن از مدرنیته فا صرلره میگیرد و آن را نیز نقد میکند .نقد
سرنت و نقد مدرنیته در درون گفتمان مدرنیته ف ررایی را میگ شراید که به مفهوم رو شرنفکری دینی
هستهای میبخشید پدرام.)22 :1382 ،
در خ صررو

تاریخچهی پیدایش جریان رو شررنفکری دینی در ایران و مقاطع آن ،این جریان در

واقع بره عنوان یرک

ضرررورت اجتمراعی برا ح رررور جریران منورالفکری در جرام عره پس از پیروزی

نهررت مشرروطه احسراس شرد .نیروهای مذهبی با درک این مسرهله که روشرنفکران در حوزهی افکار
نوگرایی دینی خود به توجیه دینی شرعارهای تجددگرایانه خود را ضری نی سرتند و توجیه منورالفکرانه
دین را خواهانند ،به وا سرطهی شرناخت و پ شرتوانهی فکری علوم ا سرالمی ،با بیتفاوتی و بیاعتمادی
به جریان تجددگرایی منورالفکران در دورهی م شرروطه ،به انزوای سریا سری و فرهنگی تن دادند .اما
همان طور که رکر شرد ،ح ررور مجدد دین در عر صرههای سریا سری ،اجتماعی را در گفتمان موثر
روشنفکری دینی معاصر ایران از دههی 1330ش .تاکنون میتوان شناسایی کرد .از زمان کنارهگیری
علمای م شرروطه از صرحنهی سریا سری تا شرک سرت نه ررت ملی ،تعداد اندکی از روحانیون از جمله
سرید حسرن مدرس ،آیتاهلل کاشرانی و نیز سرازمان سریاسری فدائیان اسرالم که انگیزههای دینی داشرتند،
درگیر امور سریا سری شردند و علل ضرعیف اهر شردن دین در صرحنهی سریا سری در این دوره ،خ و
م شرری حکومت پهلوی بود ،که اهتمام جدایی دین از سرریا سررت را دا شررت جهانبش )13:1383 ،و
عامل دیگرعدم تمرکز مرجعیت دینی در سط رهبری سیاسی بود.
پژوهش حاضرر بر آن اسرت تا با اسرتفاده از چارچوبهای ن ری و جریانشرناسری مرتب با سراختار
پژوهش ،به برر سرری دیدگاه رو شررنفکران دینی این ع صررر بپردازد .در خ صررو

جریان شررنا سرری

«تجددگرایی دینی» و گرایشهای فکری دین شرنا سرانه در دوره پیش رو ،گونه شرنا سری خا صری از
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جریان رو شررنفکری دینی در این دوره وجود دارد که میتوان آنها را به پنجگونهی دین شررنا سرری
علمگرایانه ،دین شرنا سری ایدئولوژیک التقاطی ،دین شرنا سری ایدئولوژیک غیرالتقاطی ،دین شرنا سری
تجدد سررتیزانه و دین شررنا سرری ایدئولوژیک سررتیزانه ا شرراره کرد .اما اهمیت و تاثیر دیدگاه نمایندگان
نوگرایی دینی ایدئولوژیک التقاطی ،در سیر تحوالت سیاسی -اجتماعی دورهی پهلوی دوم غیرقابل
انکار ا سررت و چنین اندی شررههایی در چارچوب د سررتگاه فکری رو شررنفکرانی همچون شررریعتی و
بازرگان و طر مدلها و ن ریههای سریا سری مبتنی سرازش و همگرایی ا سرالم و مدرنیته ،زمینه سراز
تحوالتی اساسی در الگوی ساختار ن ری حاکمیت در ایران محسوب میشود.
در خ صررو

چارچوب ن ری پژوهش ،اندی شررمندان کال سریک و ن ریهپردازان علوم انسانی و

اجتماعی در سرده نوزدهم ،از جمله کارل مارکس ،اگو سرت کنت ،رابرت .کی .مرتون و جان زیمل
ن ریرات مت فراوتی در مورد راب طرهی دین و علم ارائره کردهانرد .بر این ا سرراس ،این دو حوزه ،در
اندی شررهی متفکران کال سریک علوم اجتماعی ،با رویکردهایی متفاوت از جمله تعامل و همگرایی
دین و علم در چارچوب مدرنیته قابل برر سرری ا سررت .در این رویکرد ،دین و علم مکمل یکدیگر
تعریف میشود و میکوشد میان مفاهیم مدرنیسم در جامعه و دین رابطهی وثیقی برق ررار کن رد و
بر اساس چنین رهیافتی ،برای آن که کاملترین فه رم ممک رن حاصل شود ،ه رم ب ره تفاسیر علمی
نیازمند است و هم به تفاسیر دینی پترسون.)362-72 :1383،
گفتمان روشنفکری دینی دکتر علی شریعتی

در ن ام اندی شرهی رو شرنفکری دینی ،رو شرنفکری ایدئولوژیکگرای التقاطی ،در تالش ا سرت با
ایدئولوژی سررازی و رویکردی تلفیقی و تطبیقی به دین و علم جدید ،با ا سررالم هماهنگی دا شررته
باشرد .در اینگونه ن ام فکری ،روشرنفکر بر آن اسرت تا از متون دینی اسرالم ،یک ایدئولوژی اسرالمی
در مقابل ایدئولوژیهای مارکسیستی و سوسیالیستی ارائه نماید خسروپناه.) 287 :1389 ،
علی شرریعتی یکی از شرخصیتهای برجستهی جریان روشنفکری ایدئولوژیک التقاطی در دههی
چ هرل ،بره وا سر طرهی طر ایردئولوژی ا سررالمی در قرالرب تهوری
دیدگاههایی م شررابه در این خ صررو

سریرا سرری -اجت مراعی و ارائرهی

 ،از محبوبترین رو شررنفکران دینی زمان خویش مح سرروب

میشود.
توجه به حرور دین در عرصهی اجتماع و نقش و کارکرد دین در زندگی بشر و رابطه تجدد و
دینداری از مهمترین دغدغههای دکتر شریعتی به شمار میرود .اندیشهی شریعتی برخال
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از متفکران دینی و غیردینی ،ن اممند و در چارچوب یک طر و نق شره ارائه شردها سرت و این طر
معطو

به م شرخص کردن ابعاد مختلف ایدئولوژی دینی ا سرت .در واقع شرریعتی دریافته ا سرت که

اسرالم بعد ایدئولوژیک دارد و این بعد ایدئولوژیک مهمترین بعد مذهب نیز هسرت شرریعتی:1375،
 .)35-80/16از دیدگاه وی «ایدئولوژی» یک جهان بینی و خ و م شرری اعتقادی ا سررت که هدفش
هدایت ،آگاهی دادن ،حرکت بخ شرریدن ،آزاد کردن مردم و ارائهی شرریوهی م شررخص از زندگی و
شرکل ایدهآل از شرخ صریت ان سرانی ،جامعه و حیات ب شرری در همهی ابعادش ا سرت که در نتیجه
ان سران به اخالق و رفتار و سری سرتم ارز شری خا صری معتقد می شرود شرریعتی .)43/16 :1375 ،در این
معنی ا سرت که «ایدئولوژی» نزدیکترین فا صرله را با مفهوم« دین ،نبوت» ،ر سرالت پیامبران بزرگ و
به ا صررطال اوالعزم و صرراحب کتاب پیدا میکند و نزدیکتر از مکتبا چرا که ایدئولوژی مکتب
می سررازد ،اما مکتب فیل سررو

و عالم و هنرمند .به عبارت دیگر عالم و فیل سرروفانی مانند ار سررطو

مکتبی را ارائه میدهندا بی شررتر ابوعلی سررینا ،غزالی و ام ال آنها را میپرورد در حالی که محمد
) نوعی ایدئولوژی که توابین و سرربداریه میسرازد ،شرخصریتهایی چون علی و حسرین و ابورر
و  ...می پرورد .در حقی قرت ایردئولوژی ای مرانی ا سررت کره بر ا سرراس م فراهیم خودآ گراهی ،هردایرت،
ر سرتگاری ،کمال ،ارزش ،آرمان و م سرهولیت ا سرتوار ا سرت همان .)147/11 :1370،شرریعتی بر این
باور ا سرت که تکیه بر ت شریع علوی ،تکیه بر مترقیترین و زندهترین ارزشها و عنا صرری ا سرت که
رو شرنفکر به عنوان تعهد خودش با آن درگیر ا سرت و تکیه به این ت شریع و شرناخت این ت شریع ،خلع
سررال کردن عواملی ا سررت کره از این ت شرریع بره نفع جهرل و انحرا

و تزویر

سرروءا سررت فراده

کردند شریعتی ،بیتا .) 175:
از دیدگاه شرریعتی سرنگینترین و حیاتیترین رسرالت روشرنفکران کشرورهای اسرالمی ،پیش از هر
چیز ،بازگ شرت به خوی شرتن و بازیافتن « شرخ صریت خویش» ا سرتا بازگ شرت به خوی شرتن دینی،
بازگشرت به خویشرتن اصیل انسانی و احیای ارزشهای فرهنگی و فکری سازنده و مترقی و آگاهی
بخ شری خود ما ،بازگ شرت به فرهن ،ا سرالمی و ا سرالم نه به عنوان یک سرنت ،وراثت ،یک ن ام یا
اعت قراد موجود در جرام عره ،بل کره بره عنوان یرک ایردئولوژی ،یرک ای مران کره آ گراهی دارد رک :ه مران،
32/4 :1361و .)12از دیردگراه

شررریعتی ،برازگ شررت بره ا سررالم و مرذهرب را سررتین از نخ سررتین

مسهولیتهایی است که روشنفکران معاصر را ملزم به آن میداند ،چنانچه در این باره ارعان داشته:
« بازگشت به اسالم و تکیه به اسالم است که انسان میسازد و انسانهای بزرگی را ساخته که به انسان
بودنشان هر انسانی ،اگر حر باشد و آگاه ،چه مذهبی و چه غیرمذهبی ،معتر
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شرریعتی ا سرالم را به عنوان یک مکتب دربارهی همهی م سرائل زندگی اقت صرادی ،ادبی ،هنری و
تاریخی که دارای هماهنگی ا سرت ،مطر میکند ،که هر کدام مانند کرهای بر گرد یک خور شرید و
در یک من ومهی هماهنگی معنا پیدا میکندا شررریعتی برای تبیین چگونگی کارکرد این من ومه از
منابع فکری خود و دسرتاوردهای ن ری و ایدئولوژیهای روز کمک میگیرد شراکری-87 :1382 ،
.)89
شرریعتی در خ صرو

نقش رو شرنفکر در م سرائل اجتماعی و بهرهگیری از دین معتقد ا سرت ،یک

رو شرنفکران آگاه باید ا سرالم را به صرورت یک ایدئولوژی م سرهولیتآفرین خودآگاه و هدایتکننده
طر کند .او در جایگاه یک رو شررنفکر زمان شررناس ،به دلیل شررناخت و آگاهی که از مکاتب و
اندی شرههای سریا سری غرب و نیازها و مع ررالت اجتماعی ایران دارد ،در اندی شرهی ایجاد سرازندگی و
بهرهگیری از رفیرت هرای دین در

سررط کالن و در قرالرب یرک ایردئولوژی جرامع و فراگیر در کرل

سراختار جامعه ایران اعم از نهادهای سریا سری ،اجتماعی و فرهنگی بوده و ن سربت به وامگیری و یا
انتقال اندیشههای نوین غرب توس روشنفکران ایرانی ،با احتیاط بسیارسخن گفته است.
به طور کلی تالشهای دکتر شررریعتی در جهرت ایجراد همراهنگی میران جامعره و دین را میتوان
یک نوع باز سرازی سرنت تلقی کرد به گونهای که با الهام از معانی و نمادهای ا سرالمی ،مانند امامت،
و صرایت ،شرورا ،کفر ،عرفان و توحید سرعی دا شرت مفاهیم ع صرر مدرن مانند آزادی و رو شرنفکری و
از خود بیگانگی را به گونهای مدرن تبیین کند.
مهمترین دغدغهی شرریعتی پیوند «ا سرالم» با مفاهیم «مدرنیته» مانند «رو شرنفکری»« ،دموکرا سری»،
«لیبرالی سررم» و «آزادی» بوده و تنها راه ر سرریدن به چنین اهدافی را ح رررور گ سررتردهی دین در
عر صررههای گوناگون سرریا سرری ،اجتماعی و ارائهی راهکارهای سررازنده مبتنی بر ا صررول و موازین
اسالمی میداند.
لیبرالیسرم در عمل و از نگاه تاریخی ،نتیجهی حوادث بعد از رنسرانس اسرت و آنچه در رنسرانس
اتفاق افتاد ب شرر را وارد ف ررای ع صرر مدرنی سرم کرد ،ف ررایی که هم از لحار پی شررفتهای علمی و
هم از لحرار فکری و فل سررفی جرامعره را فرا گرفرت .درخ صررو

چگونگی

شرکرلگیری جریران

لیبرالی سرتی در ایران باید به تاریخ دو قرن اخیر بازگ شرت و زمینههای این جریان را با ورود مباحث
مدرنیته به ایران پیگیری نمود .از زمان فتحعلیشاه اولین گروه از محصالن ایرانی به اروپا رفتند و از
نزدیک با جامعه غربی آشنا شدند و بسیاری از آنان جذب تشکیالت فراماسونری شدند که با طر
شرعار برابری ،برادری ،آزادی و مبانی لیبرالیسم را تبلی میکردند .برخی روشنفکران ایرانی در واقع
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مانند همفکران غربی خود عقل نقاد و علم تجربی را من شر تفکرات اجتماعی ،سریا سری خود قرار
دادند و بر اساس این عقالنیت مدرن به ایدئولوژیهای مختلفی در چارچوب اسالم رهنمون شدند
که دموکراسی و لیبرالیسم از جمله آنهاست ساداتینژاد.)9-8 :1388،
شرریعتی در خ صرو

پیوند ا سرالم و مقولهی دموکرا سری به عنوان یکی از مولفههای ا سرا سری

پدیدهی مدرنیته معتقد به نوعی دموکرا سری تحت عنوان دموکرا سری متعهد ا سرت که حا صرل نگرش
اندی شررمندانی همچون علی شررریعتی به جنبههای دموکراتیک دینی ا سررت .دموکرا سری از دیدگاه
شرریعتی دارای شررایطی خا

اسرت ،در این نوع دموکراسری خود مردم باید آموزههای اسرالم را یاد

بگیرند و بر ا سراس آن حق را ت شرخیص دهند ،حدود ا سرالمی را اجرا کنند ،از ا سرالم و م سرلمین،
اقتدار و وحدت ا سرالمی در برابر یهود و ن صراری دفاع کنند ،جهاد کنند ،اجتهاد کنند ،از میان خود
گروهی را برای تخصرص در شرناخت علمی اسرالم و اسرتنباط قوانین اسرالمی و حل مسائل جامعه و
رویدادهای زمان وادار کنند و رهبری اجتماعی م سررهولیت و سرررنو شررت مردم را به د سررت آنها
ب سرپارد تا آنها بهترین ،الیقترین ،آگاهترین ،دان شرمندترین و پاکترین شرخ صریت موجود را برای
رهبری تشخیص دهند و به جای امام برگزیند شریعتی .)273 : 1350،توضی وی از دموکراسی با
مفهوم اخالقی که شررامل تمام ابعاد زندگی ان سرران می شررود به مراتب بی شررتر از مفهوم حقوقی و
دربرگیرنده صرر

ن ام سریا سری ا سرت ،دلیل این نه به اراده و خوا سرت خود شرریعتی ،بلکه مبانی و

تاثرات الزامی از اتخار دین به عنوان ایدئولوژی ا سرت .بر مبنای همین ت صرورات و مبانی ا سرت که
به تعرامل فرد و اجتمراع معتقرد بوده و بر تقردم اراده فردی نه آزادی فردی) و آزادی اجتمراعی تاکید
میک نرد عرالم و میرزازاده .)152:1389 ،ت عرا مرل فکری فرد و اجت مراع بره عنوان چرارچوب فکری
شرریعتی بیانگر تاثیرگذاری متقابل فرد و جامعه ا سرت .شرریعتی به دلیل واب سرتگی میان دو جریان
اگزی سررتان سرریالی سررم و مارک سرری سررم ناگزیر ا سررت میان فرد و جامعه به نوعی تعامل بیاندی شررد،
اگزی سرتان سریالی سرمی که معتقد ا سرت محی

سراختهی او]ان سران[ ا سرت و مارک سری سرمی که زیربنای

اقت صررادی را بر ارادهی ان سرران حاکم می سررازد و شررریعتی در برر سرری این دو ن ریه راه میانه بر
میگزینرد و در واقع او میران فرد و اجت مراع راب طره دو جرانبره و مت قرابرل میبینرد در این دیرد گراه و جردان
فردی و و جردان جمعی در برابر هم قرار میگیرنرد و بره طور مرداوم در حرال اثر گرذاری و اثرپرذیری
متقابلند

شررریعتی ،بیتا /د )44 :وقتی که چنین بردا شررتی از تعامل فرد و اجتماع لباس ایدئولوژی

دینی بره تن میکنرد ،دیگر در معنرای مطر در قبرال آن ت قردم راتی حقوق و ع قرل خودبنیراد و غیره
نی سررت ،اینجا چون اراده و آزادی فردی عاملی ا سررت برای اغفال از آزادی اجتماعی ،پس فرد به
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معنای شرخص نیسرت ،بلکه به معنای شرخ صریت اسرت و شرخ صریت همان اراده فردی انسران اسرت در
برابر اراده جامعه یا تاریخ یا طبیعت یا وراثت و میزان عملی که به ابتکار و ت صرمیم خود در محی
ان جرام مید هرد و تراثیری کره بر محی می گرذارد و قردرتی کره در پردیرد آوردن و تغییر دادن دلخواه از
خود ن شرران میدهد همان /1383 ،الف .)243 :از دیدگاه شررریعتی تالش برای ایجاد سررازش میان
دین و مفایم مدرنی سررم با ا سررتفاده از اجتهاد به عنوان حلقهی وا سررطه میان ا صررول دینی و دنیای
بیرونی می سررر ا سررت و به وا سررطهی آن میتوان میان دین و م اهر مدرنیته هماهنگی ایجاد کرد.
شرریعتی بر این باور ا سرت که اجتهاد موجب می شرود که اندی شرهی ا سرالمی در قالبهای ثابت زمان
متحجر ن شرود و فهم مذهبی و قوانین و احکام دینی به صرورت سرنتهای راکد و تعبدهای موروثی
و اعمال تکراری و عبث و بیرو درنیاد همان/1383 ،الف.)393 :
تجددگرایی دینی مهدی بازرگان

بازرگان یکی از برج سررتهترین رو شررنفکران دینی ایدئولوژیکگرای التقاطی دوره معا صررر و از
متفکران منادی اندیشرههای آشرتیطلبانه میان دین و مدرنیته بود و در صدد تفسیر دینی علوم طبیعی
در چارچوب دین شرنا سری علمگرایانه برآمد .تح صریالت بازرگان در ک شرور فران سره ،مهد اندی شرههای
سیاسی جهان ،نقطهی عطفی در تحول و شکلگیری مبانی فکری و ن ری وی محسوب میشد.
از آنجا که یکی از نتایج ورود اندیشرههای جدید در فررای فکری ایران معاصرر ،به چالش کشریده
شردن اندی شرههای دینی بود ،رو شرنفکران م سرلمان تالش زیادی برای پا سرخگویی و ایجاد همگرایی
بین علم و دین و نفی اندیشه تقابل علم و دین کردند .بازرگان نیز در این راستا به فکر راه چارهای
بود ترا جوهر دیرانرت را برا مفراهیم نوینی همچون تفکر لیبرالی درآمیزد .در حقیقرت مهمترین هرد
آرمان بازرگان ،ایجاد سرازش میان «ا سرالم» و «مفاهیم مدرنی سرم» بود و در این خ صرو

و

در کتاب

مدافعات بیان کرده ا سرت« :طرز فکری که مرا خیلی به درد میآورد ،اعتراض و گاهی انزجاری بود
که به بهانهی ا صررال طلبی و تجددخواهی با مذهب و با معنویات و اخالق ن شرران داده می شررد»
بازرگان .)40:1350،از دید او میان قرآن و معار

ا سرالمی و علوم جدید سرازگاری بنیادین وجود

دارد و دستاوردهای جدید علمی بشر با چارچوبهای دینی قرابت دارد .به عقیدهی بازرگان اسالم
به نحوی که وی آن را میفهمد ،با نوگرایی و ترقی سررازگار ا سررت و از این رو هیو لزومی برای
نزاع و ت ررراد بین این دو وجود ندارد و اگر جامعهی ایران واقعا در پی ارتقاء موقعیت و و ضرریعت
خویش در پی تمردنهای معا صررر بود ،به ناچار نیازمند تجدید ن ر و حتی احیای ارزشهای ملی،
مذهبی و اجتماعی در بین مردم در را سرتای پی شررفت مادی بود جهانبخش .)135-134 :1383 ،او
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در واقع الگویی از اسالم را مطر مینمود که بتواند در عصر مدرن با علم و جامعه هماهن ،باشد.
وی در کتاب راه طی شده میگوید:
« ب شررر روی دانش و کو شررش خود و به پای خود راه سررعادت در زندگی را یافته ا سررت و این راه سررعادت
تصادفا همان است که انبیاء نشان داده بودند ».بازرگان.)124:1342 ،

ا سرالمی که بازرگان سرعی دا شرت به منزلهی روش کلی زندگی ادامه دهد ،ا سرالمی ا صریل ،پویا،
اجتماعی و خالق بود بازرگان )63:1350،ا یعنی ا سرالمی که میتوان سرت نیازهای ب شرر امروزی را
برآورده کند و در واقع تاکید وی بر ا سرالم به م ابهی جزئی ت شرکیل دهنده از ملیت ایرانی ،پا سرخی
به جریان سرریا سرری ،اجتماعی قدرتمند ملیگرای سررکوالر بود که حکومت پهلوی آن را راهاندازی
کرده بود همان .)120-116:
شراخ صرهی تفکرات دینی بازرگان تکیه بر علمگرایی در تبیین علوم دینی بوده اسرتا بازرگان علوم
ح سری و تجربی را مایهی ر شرد و تعالی میدان سرت که در غرب هم وجود دا شرته و معتقد بود که
ر شرد این علوم در نهایت ب شرر را به همان اهدافی میر سراند که پیامبران و انبیاء قبال ان سران را به آن
دعوت میکردند پارسرانیا .)235:1380،به بیانی دیگر ،روش این روشرنفکر دینی در فهم و تفسریر و
معرفی تعالیم دینی ،مبنا قرار دادن دسرتاوردهای علوم بود ،سرپس با جسرتجو در قرآن و تعالیم دینی،
علمی بودن آن را اث برات میکرد

سرراداتی نژاد .)22:1388،در واقع برازر گران در

سررط علمی و

معرفت شرنا سرانه سرعی در ن شران دادن تعامل و همگرایی دین و علم جدید دا شرته و در رویارویی با
نا سریونالی سرم و لیبرالی سرم از آن جهت که قرائتهای خا صری از ایدئولوژیها مذهب را نفی نمیکند،
به این نتیجه میر سرد که نا سریونالی سرت با لیبرال بودن در معنای ا صرلی آن با تعلقات ا سرالمی دا شرتن
سرازگار اسرت قریشری ،)203 :1384،چناکه بازرگان دیدگاه فردگرایی لیبرالیسرتی را با صبغه اسالمی
می پرذیرد و آن را توجیره مین مرایرد و برا تعریف مفهوم نفعپر سررتی در پرتو اعت قرادات ا سررالمی،
فردگرایی لیبرالیستی را در ن ریه اجتماعی خود وارد میکند.
در رابطه با ایدئولوژی اسرالمی ،بازرگان در کتاب بع ت و ایدئولوژی ،که بهترین اثر سیاسی وی
مح سروب می شرود ،به مجموعهای از افکار سریا سری میپردازد که از مباحث مندرا در گفتمان ا سرالم
سررنتی برگزیده و تدوین گردیده ا سررت .وی ایدئولوژی ا سررالمی را بر پایهی مباح ی طر ریزی
کردها سرت که برای هر نوع قیام با تالش آزادی خواهانه ملت ضرروری ا سرت بازرگان.)80:1345 ،
ایدئولوژی اسالمی به گفتهی بازرگان بهترین «ایدئولوژی» است ،زیرا مبنتی بر بع ت نبی است و از
این روی از دیگر ایدئولوژیهای جهان جامعتر و تا ابد معتبر میبا شررد همان .) 89-80 :بازرگان
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تراکیرد دارد کره هرچنرد قلمروی دینی و دنیوی از هم جردا نی سررتنرد ،ولی راب طرهی آن هرا کرامال راب طره
متقابل و برگ شررتپذیری نی سررتا لهذا دین باید در تمام جنبههای زندگی م سررلمانان از جمله امور
اجتماعی و سریا سری دخالت کند و جهت آن را تعیین نماید ،اما سریا سرت هرگز نباید در دین دخالت
و ا صررول ا سررا سری حکومت را

کند ،چرا که این امر به شرررک میانجامد و در حقیقت دین اهدا

تعیین میکند ،در حالی که سریا سرتمداران به هیو وجه نباید برای دنبال کردن اهدا

دنیوی شران در

دین د سررت ببرند .تکاپوی سرریا سرری بازرگان جهت تحقق آرمانهای مذهبی مبتنی بر ایدئولوژی
ا سررالمی ،م شررارکت در نه رررت آزادی ایران 1بود و هد

بازرگان و همراهانش از تا سرریس حزب

سریا سری ،گ سرترش ایدئولوژی ا سرالمی بود .ا سرالم برای نه ررت آزادی ایران ،افزون بر اینکه محرک
ا سررا سرری برای فعالیتهای سرریا سرری بود ،به منزلهی عن صررری حیاتی برای هویت اجتماعی ایران
مح سرروب می شررد .جدایی نه رررت آزادی ایران از جبهرهی ملی 2به دلیرل فقردان یک ایدئولوژی
سریا سری_ مذهبی واحد ،نوعی گذار در فرهن ،سریا سری– مذهبی ایران معا صرر را ن شران میداد .در
واقع زمینهی شررکلگیری نه رررت آزادی ،چرخش فکری گروهی از ن سررل جوان به ویژه مذهبیها
ن سربت به موا ضرع جبههی ملی بود که به طر یک ایدئولوژی مذهبی در چارچوب نه ررت آزادی
ایران منتهی شرد رک :جعفریان .)207 :1382،بنابراین نقش و جایگاه ا سرا سری ا سرالم در ایدئولوژی
احزاب و تشکلهای روشنفکری در عصر پهلوی دوم گویای تعامل نزدیک میان دین و نگرشهای
روشنفکرانه و نقش موثر دین در عرصهی تحوالت اجتماعی است.
نتیجهگیری

جریان روشرنفکری خصروصرا نوگرایی دینی به دلیل ایجاد بسرترهایی جهت بروز تحوالت مهم
سریا سری ع صرر پهلوی دوم ،از جایگاه مهمی در تحلیل مبانی فکری ایران معا صرر برخوردار ا سرت .به
 . 1نهرت آزادی پس از گسست جبههی ملی در مرداد1332ش .و پیوستن شماری از افراد مذهبی که پس از
کودتا در نهرت مقاومت ملی ،یعنی فعالترین نیروی شکل گرفتهی ملی -مذهبی پس از کودتا شرکت داشتند
ایجاد شد .بازرگان هد

از تشکیل نهرت را «حفظ اصالت نهرت ملی در چارچوب وحدت با جنبش نوین

اسالمی عنوان کرده است بازرگان.)374:1377،
2

جبهه ملی سازمان سیاسی ملیگرای فعال در ایران بود که در سال  1328ش .توس سیاستمدارانی از قبیل

محمدمصدق ،حسین فاطمی و کریم سنجابی ت سیس شد و سپس اهدا
موجب پیوستن برخی روحانیون از جمله آیت اهلل طالقانی به این جریان شد.
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رغم کنارهگیری دین از عرصرههای سریاسری ،اجتماعی و فرهنگی ،از دوره مشرروطه به بعد و ح ررور
رو شرنفکران غربگرا و سرنت سرتیز و عدم تمایل رو شرنفکران به سرازگاری دین و مدرنیته در ع صرر
پهلوی اول ،در این مقطع ،ح رررور م جردد دین برا پ شررتوانره و توان علمی م ررراعف و گرایش
رو شرنفکران مذهبی و غیرمذهبی به ایجاد سرازگاری میان دین و مفاهیم نوین علمی ،موجب تحرک
جریان رو شررنفکری به م ابهی یک جنبش نوگرای دینی با تمایالت سرریا سری قوی در عر صررههای
سرریا سرری -اجتماعی و فرهنگی جامعه گردید .چهرهی پی شرررو و ا صررلی جریان نوگرایی دینی،
روشرنفکرانی غیرروحانی از جمله شرریعتی و بازرگان بودند .موضروع حائز اهمیت در این خصرو
شرناخت پارادایمهای فکری رو شرنفکران مذکور در ع صرر پهلوی دوم ا سرت .علی شرریعتی رو شرنفکر
برجسته این عصر در این حوزه ضمن تحلیل ماهیت و مبانی فکری شریعت اسالم همسو با مفاهیم
سیاسی نوین و طر اندیشههایی همچون پروتسانتیزم اسالمی ،با ارائهی بعد ایدئولوژیک از اسالم،
دین را در پیوند با مفاهیمی همچون لیبرالی سررم ،آزادی و دموکرا سرری و غیره از مولفههای مدرنیته
غربی ،به عنوان مقولهای شراخص و ضرروری در تکوین ارزشهای ان سرانی و تکامل ابعاد مختلف
حیات ب شرری میداند .در حقیقت شرریعتی به عنوان یک رو شرنفکر زمان شرناس با آگاهی جامع از
مبانی ا سرالم و پی شررفت و تحوالت جهان غرب متاثر از پیدایش مدرنی سرم ،ا سرالم را به عنوان یک
ایدئولوژی فراگیر در عر صرههای مختلف زندگی ب شرر ،تف سریرپذیر و منطبق با نیازهای ان سران ع صرر
مدرن میداند .مهدی بازرگان نیز به عنوان نوگرای دینی در جریانات فکری ایران معا صررر ،علیرغم
تح صرریل در نهادهای آموز شرری مدرن غربی و آگاهی از واقعیتهای جهان غرب و تحوالت علمی
در چارچوب مدرنیته ،تحت تاثیرآ شرنایی عمیق با آموزههای ا سرالمی ،در پی بازنمایی پیوند بنیادین
میان دین و مفاهیم نوین علمی و ایجاد نوعی سرازش و همگرایی میان سرنت و مدرنیته غربی بود و
از این ره گرذر نیز همچون

شررریعتی معت قرد بره جرای گراه مت مرایز ایردئولوژی ا سررالم در جرام عره بوده،

چنران کره پی شرررفرت جوامع و ت مردن هرای ب شررر در حوزه هرای فکری و اجت مراعی را در گرو احیرای
ارزشهای مذهبی میدان سرت .بنابراین میتوان گفت نگرش غالب در رو شرنفکری دینی شرریعتی و
برازر گران ،ام کران تلفیق مبرانی دین و علم و هم سررویی این دو حوزهی معرفتی بوده و ایردئولوژی
ا سرالمی در اندی شرهی این رو شرنفکران در پیوند با مدرنیته به عنوان مولفهای ا سرا سری در فرایند ر شرد
و تعالی تمدنهای بشری تلقی میشود.
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 .)1370 .مجموﻋه آثار ،تاریخ تمدن ،ش ،11تهران :شرکت انتشارات قلم.

.17

 .)1370 .مجموﻋه آثار ،اسالم شناسی ،2تهران :قلم.
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 .)1380 .چه باید کرد .تهران :قلم.

.21

 .بیتا) .مجموﻋه آثار ش ،7تهران :انتشارات حسینیه ارشاد.

22

.

بیتا ) .مجموﻋه آثار ،روش شناخت اسالم ،ش ،28تهران :قلم.

.23

1383 .الف) .چه باید کرد ،تهران ،انتشارات قلم .الف

.24

 .بیتا .د) .ما و اقبال ،تهران :حسینهی ارشاد.

.25

 .)1350 .شریعت ﻋلوی ،تشیع صفوی ،بی جا ،بی نا.

.26

 .بیتا .الف) .امت و امامت ،بی جا  ،بینا.
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