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چچچچكككك####ــــددددهههه:::: به دنبـال مـعــرفى شـاخـصـه�هاى سـه رو�كرد جتـددگــرا، شـر�عت�گـرا و
متدن�گـرا در اند�ـشـه3 اجـتـمـاعى د�نـى، ا�ن مـقـاله به ارائه گــزارش و حتل#لى از
شــخــصــ#ت�ها و كــانون�هاى فــعــال در هر رو�كرد مـى�پردازد و با نشــان دادن
مواضع و آثار تول#د شـده در هر جر�ان، به ر�شه�ها، نقطه�هاى متاس �ا رو�ارو�ى
آنها ن#ز حتى�االمكان اشاره مى�كند. هـدف از ا�ن مقاله، ارائه �ك طرح تفص#لى
و گسـترده براى پژوهش جامع در خصـوص جر�ان�شناسى تفكر اجتـماعى د�نى
در ا�ران معاصـر است. از ا�ن رو، گفتار حـاضر ب#ش از آن�كه به جزئـ#ات بپردازد،
درصدد ب#ان سرفصل�هاى اصلى، نشان دادن خطوط فاصل، نقطه�هاى مبهم و

تار�ك و در نها�ت معرفى منابع مناسب براى پ#گ#رى ا�ن پروژه است.
ككككلللل####ــــــــدددد    ووووااااژژژژهههه����ههههاااا::::    تفكـر اجـتــمــاعى، متدن�گــرا�ى، شــر�عت�گــرا�ى، جتــددگــرا�ى،

سنت��گرا�ى، جر�ان�شناسى، ا�ران معاصر.

نقدونظر به چاپ رس�ـد) �اد شد، هدف از چنان كه در بخش نـخستـ�ن مقاله (كـه در شماره پ�ـش�ن 
ا�ن گـفتـار پ�ش از هر چ�ـز، ارائهÏ �ك چارچوب نظرى براى شناخت انـد�شه(هاى بن�ـاد�ن د�نى در
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ـه(اى براى جر�ان شناسى(تفكر د�نى معاصر است. مطالعات ا�ران معاصر بوده است كه خود مقدم
جـر�ان(شناسـانه اسـاسـاً براى شناسـا�ى و شـفـاف(سـازى دقـ�ِق مـواضع فكرى و عـملى گـروه(ها و
شـخصـ�ت(هاست. شناخت تفكر اجـتمـاعى در ا�ران معـاصر به(دالئل گـوناگون با دشـوارى(ها�ى
مـواجه است كـه ا�ن گـفتـار در صـدد درانداخنت طرحى براى شناخت زوا�اى تـار�ك ا�ن موضـوع
است. در بخش نخـست به معـرفى سـه رو�كرد اصلى در تفكر اجتـمـاعى د�نى پرداختـ�م و در ا�ن
بخش به تطبـ�ق عناو�ن �اد شده بر شخـص�ت(ها و گـروه(ها مى(پرداز�م. روشن است كه تشـخ�ص
دقـ�ق جا�گاه برخى از شـخصـ�ت(ها و گروه(هـا در رو�كردهاى �اد شده مـشكل است و از ا�ن(رو،
گاه مـجبـور شده(ا�م كه جـا�گاه برخى از آنها را به(دل�ل ابهـامات �ا فـقدان اسناد و اطالعـات دق�ق،
به(صورت مـردّد مطرح ساز�ـم. از ا�ن(رو، ا�ن گفـتار را با�د تنهـا به(عنوان �ك طرح تفصـ�لى تلقى

كرد كه انشاءالله نقد و بررسى(هاى بعدى آن(را تكم�ل خواهد ساخت.
در ا�ن جـا، هم براى روشـن(تر شـدن پاره(اى از مطالب پ�ش(گـفـتــه و هم براى به(دست دادن
زم�ـنه(اى براى حتقـ�ق ب�شـتر، سـ�رى در برخى منابع خـواه�م داشت و در ضمن به شـخصـ�ت(ها،
ـه(بندى(هاى مهم در هر رو�كرد اشاره مى(كن�م. ا�ن منابع براى آشنـا�ى اول�ه و آغاز كانون(ها و دست
پژوهش در جر�ان شناسى ارائه شـده است، وگرنه براى شناسا�ى دق�ق و عمـ�ق ا�ن جر�ان(ها با�د
به مـتـون اصلى(تـر در هر جـر�ان ن�ـز مـراجـعـه كـرد و زوا�اى پنـهـان مـداركِ دست(اول را كـاو�د.

پ�شاپ�ش تذكر چند نكته را ضرورى مى(دان�م:
١. منابـع به(گـونـه(اى گـز�نـش شـده(اند كــه پژوهشـگر را به منابع اصـلى(تر هدا�ت مى(كـنند.
چنان(كـه در آغـاز گـفتـه آمـد، ا�ن رو�كردها هرچه به ظـهور انقـالب اسـالمى و حـوادث پس از آن
نزد�ك مى(شوند، پررنگ(تر و متما�زتر مى(گردند و طبعـاً ما ن�ز بر منابع و شخص�ت(هاى مربوط به

دهه(هاى اخ�ر تاك�د ب�شترى داشته(ا�م.
٢. به(دل�ل و�ژگى ط�ـفى بودن حـركت(هاى فـرهنگى، طـبقـه(بندى برخى از شـخـصـ�ت(ها و
گـروه(ها�ى كـه در مـ�انـه(هاى ا�ن ط�g مى(گنجند با دشـوارى جـدّى(اى همـراه(اند كـه پژوهش(هاى

ب�شتر ا�ن گره(ها را خواهند گشود و اشتباهات احتمالى را برطرف خواهند ساخت.
٣. تنهـا بـه كـتـاب(هاى فـارسى بـسنده شـده تا بهـره مـندى براى همگان فـراهـم(تر باشـد. در
ـ�ر پژوهش(ها�ى به زبان(هاى د�گر در ا�ن خـصوص منتشـر شده كه بـرخى از آنها هنوز سال(هاى اخ
به زبان فارسـى ترجمه نشـده(اند. از معـرفى مقاالت پره�ـز كرد�م؛ چرا كـه هم تعداد آنان پرشـمار
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است و هم دسـترسى به(آنهـا براى غالب پژوهـشگران در آغاز راه، دشـوار مى(منا�د. هدف ا�ن بود
ـر بر موضوعات اصلى و نقطه عطg(هاى تار�خى، انگشت بگذار�م كه در ا�ن گشت و گذار، ب�شت
تا ارائهÏ انبوه اطالعات. براى جبران ا�ن مهم، در منت گزارش به نشر�ات مهم در هر گفتمان اشاره
مى(كن�م و در پا�ان ن�ـز تعدادى از نشر�ات تار�خـى كه به اند�شه(هاى مـعاصر پرداخـته(اند، مـعرفى

مى(شود.
در ا�ن جـا ن�ـز در ذ�ل هر �ك از سـه رو�كرد پ�ش(گـفـتـه به معـرفى جـر�ان(هاى وابسـتـه به آن
مى(پرداز�م، با ا�ن تفـاوت كـه جر�ان جتـدّد گرا�ى را بـر جر�ان شـر�عت گـرا�ى، به(دال�لى مقـدم،
ـه(ا�م. در هر رو�كرد پ�ش از بحث در منابع و جر�ان(ها به واژه شناسى پرداخـته(ا�م و عناو�نى داشت

را كه در باب هر رو�كرد به(كار رفته است معرفى منوده ا�م.
در پا�ان ا�ن مقـدمه �ادآور مى(شو�م كـه در سراسر ا�ن مقـاله، نام شخصـ�ت(ها بدون هرگونه
القـاب �ا عناو�ن ذكـر شـده است تـا ضمـن پ�ش گـ�ـرى از هرگـونه پ�ش(داورى، از ورود در وادى
دشوار تع��ن عناو�ن پره�ز منا��م. در هم�ن جا از همهÏ آنان پوزش مى(طلب�م و براى درگذشتگانشان

رحمت واسعه االهى را خواستار�م.

t½UÖ tÝ ÈU¼œdJ|Ë— vÝUMý ÊU|dł

ال�) جر�ان جتدّد گرا�ى اسالمى
عنوان جتــدّد گـرا�ـى اسـالمى، همــهÏ حــركت(ها�ى را كــه در چارچوب پ�ش(گــفــتـه مى(گـنجند،
دربرمى(گـ�ـرد؛ چه با «عنـوان روشنفكرى د�نى»، «نواند�شى د�ـنى» �ا «نوسـازى اند�شـهÏ د�نى» به
آنهـا اشاره شـود و �ا اح�ـاناً با عناو�نى چون «اصـالح تفكر د�نى» �ا «احـ�ـاى تفكر د�نى» از آنان �اد
شود. واژه اخـ�ر ـ �عنى اح�اگـرى د�نى ـ ب�شتـر براى جر�ان سوم ـ �عنى «متدن گـرا�ى اسالمى» در
اصطالح مـا ـ مناسب است و غـالباً هـم بر هم�ن تفـكر اطالق شده است، امـا به(تدر�ج به(صـورت
�ك مـشتـرك لفظى درآمده و براى هر دو جـر�ان به(كـار مى(رود. به(نظر مى(رسد كـه ترجمـهÏ نادق�ق
ـال الهورى كه با�د «بازسازى(اند�شهÏ د�نى» ترجمه مى(شـد، به ا�ن اشتباه دامن زده عنوان كتاب اقب
است.١ امـا دو واژهÏ نخـسـت، �عنى روشنفكرى د�ـنى و نواند�شى د�نى كــه پ�ش(تر تنهــا بر جتـدّد
گـرا�ان اطالق مى(شـد، در سـال(هاى اخ�ـر براى برخى از تـالش(هاى متدن گرا�ـان هم به(كار رفـتـه
است. عنوان «نهـضت ب�ـدارى اسالمى» براى هر دو جـر�ان در سـال(هاى آغاز�ـن آنها به كـار برده
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شـده است. ا�ن اصطالح نخـست براى سـ�دجـمـال الد�ن اسـدآبادى و شاگـردانش به(كـار رفت و
سپس به همهÏ حركت(هاى اصالح طلبانهÏ اسالمى گفته شد.

ما براى پـره�ز از ا�ن خلط و ابهـام(ها از اصطالح «جتدّد گـرا�ى اسالمى» كـه به(ظاهر هنوز هم
تنها بر ا�ن جر�ان قابل اطالق است، بهـره برد�م و البته، گاه از واژهÏ روشنفكرى د�نى ن�ز به(عنوان
مـعادل د�گرى براى آن اسـتفـاده كـرد�م. در سال(هاى اخـ�ر، مـعناى «روشنفكرى د�نى» از سـوى
برخى مـورد مناقشـه قـرار گرفـتـه و آن(را درون متناقض خـوانده(اند. ا�ن شـبهـه دربارهÏ جتدّد گـرا�ى
اسـالمى كمـتـر قابل طرح است. عـالوه بر آن، واژه جتـدّدگرا�ى اسـالمى به مـضمـون و مـحتـواى
ـاره مى(كند، ولى «روشنفكرى» واژه(اى است كـه به شـ�ـوه و شكل اند�شـه(ها اند�شهÏ ا�ن گـروه اش

مربوط است.
به(هر حال، پ�ش�نهÏ ا�ن گرا�ش را در ا�ران معاصر، غالباً به پس از شهر�ور ١٣٢٠ بازگردانده(اند؛

ولى ر�شه(هاى آن تا سال(هاى پس از كودتاى رضاخانى در ١٢٩٩ قابل ردگ�رى است.
جر�ان جتدّد گـرا�ى د�نى در كشاكش م�ـان دو اند�شهÏ د�ر�ن(تر شكل گرفت. نزاع مـ�ان عاملان
د�ن با روشنفكـران سكوالر كـه از آغـاز دوران قاجـار رخ منـود، گام بـه گام بـه �ك صg بندى متام
ع�ـار م�ان طرفـداران مذهب از �ك سو و مـخالفان د�ن و شـر�عت از سوى د�گر، تبـد�ل گشت و
متجـدّدان با ظرافت توانستند ا�ن مواجهـه را به(صورت مخالفت روحـان�ت و اهل د�انت با هرگونه
پ�ـشرفت و نوخـواهى جلوه دهند. با ورود اند�شـهÏ مـاركسـ�سـم و جنبش چپ به ا�ران، دامنهÏ ا�ن
رو�ارو�ى ابعـاد گـستـرده(ترى �افت و لزوم پاسخ گـو�ى و ا�سـتـادگى در مـقابل امـواج بى د�نى كـه
ا�نك با شعار متدن و ترقى پا به عرصـه گذاشته بود، ب�شتر احسـاس گشت. در ا�ن م�ان گروهى از
جوانان مـسلمان و حتص�ل كـرده با اند�شهÏ ارائه تفسـ�رى از اسـالم كه با متدن نو�ن سازگـار ب�فـتد و
ـادى رقابت كند، پا به عرصه فرهنگ ا�ران نهـادند. در چن�ن فضا�ى و بتواند با مكاتب رنگارنگ م
از كـانون چن�ن نسلى بود كـه روشنفـكرى د�نى زاده شـد و موجـى از ا�ده(ها و برداشت(هاى تازه از

د�ن را به ارمغان آورد.
در خــصــوص پس زمــ�ـنه(هاى تار�خـى رابطهÏ د�ن و جتــدّد در ا�ران، منـابع ز�ر تا حــدودى

روشنگرى مى(كند:
*نخــســتــ#ن رو�ارو�ى�هاى اند�ـشـه گــران ا�ران بـا دو رو�ه متدن بورژوازى غــرب، عــبـدالهــادى

حائرى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٧٢.
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*چالش سنّت و مدرن#تـه در ا�ران (از مشروطه تا ١٣٢٠)، محمد ساالر كـسرا�ى، تهران، نشر
مركز، ١٣٧٩.

*د�ن و روشنفكران مشروطه، غالمرضا گودرزى، تهران، نشر اختران، ١٣٨٣.
*روشنفكران ا�ران در عصر مشروط#ت، لطg الله آجودانى، تهران، نشراختران، ١٣٨٦.

*جتدّد آمرانه (جامعـه و دولت در عصر رضاشاه)، تورج اتابكى، ترجمهÏ مهدى حق�قت(خواه،
تهران، انشارات ققنوس، ١٣٨٥.

كتـاب(هاى ز�ر هم بخشى از شرا�ط فرهـنگى ا�ران را در زمان ورود جتدّد غربى به ا�ن كـشور
به دست مى(دهد؛ هر چند به(نظر مى(رسد كه منابع موجود در زبان فارسى در حتل�ل دق�ق آن شرا�ط

فرهنگى(چندان كافى ن�ست و ن�ازمند حتق�قات جد�دترى است و با�د مدارك اصلى(تر را كاو�د.
*ا�ران و مدرن#ته، رام�ن جهان بگلو (گفت و گوكننده)، تهران، انتشارات گفتار، ١٣٧٩.

*چالش�هاى عصـر مدرن در ا�ران عهد قـاجار، محمـدعلى اكبرى، تهران، انتـشارات روزنامه
ا�ران، ١٣٨٤.

Ïجتدّد گرا�ان با د�انت در طل�عه Ïمواجهه Ïدر هم�ن راستا براى �ك حتل�ل انتقادى نسبت به ش�وه
ا�ن دورهÏ تار�خى به كتاب ز�ر مى(توان نگاه كرد:

*جتـدّد و د�ن زدا�ى در فـرهنگ و هنر منوّرالفـكرى (از آغاز تـا عصـر قـاجـار)، مـحمـد مـددپور،
تهران، نشر سالكان، ١٣٧٣.

البته، جتـدّ(د گرا�ى اسالمى(در كشورهاى عـربى و اسالمى پ�ش�نه(اى درازتر و گـسترده(تر دارد
Ïروشنفكران د�نـى ا�ران هم تأث�ـر گـذاشتـه است. براى آشـنا�ى با ا�ن پس زمـ�نه Ïو غـالبًا بر اند�شـه

تار�خى به منابع ز�ر مراجعه شود:
*پ#ـشـگامـان مـسـلمـان جتـدّد گــرا�ى در عـصــر جـد�د، احـمـد امـ�ـن، ترجـمـهÏ حـسن �وسـفى

اشكورى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، ١٣٦٧.
* اند�شه س#اسى در اسالم معاصر، حم�د عنا�ت، تهران، انتشارات خوارزمى ١٣٨٢.

* اند�شه3 اصالحى در نهضت�هاى اسالمى، محمدجواد صاحبى، بى جا، چاپ سوم، ١٣٧٦.
* مدرن#ته و عصر مشروط#ت، مجموعه مقاالت، قم، انتشارات مؤسّسه آموزشى و پژوهشى

امام خم�نى، ١٣٨٤.
در كتاب(ها�ى كه اخـ�راً نام برده شد، م�ان جتدّد گـرا�ى و متدن گرا�ى به اصطالح ما، تفك�ك
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نشده است و البته، چن�ن مرزبندى(اى براى دورهÏ نخست�ن نهضت ب�دارى اسالمى هم بس�ار دشوار
است و ن�ـازمند تعـ�ـ�ن شـاخص(هاى دقـ�ق و پژوهش(هاى گـسـتـرده(ترى است، ولى با ا�ن(حـال،
شناخت پاره(اى از مـصاد�ق آشكارتر از هر دو جـر�ان در آن سـال(هاى آغاز�ن هم ناممكن ن�ـست.
دو اثر حـمـ�د عنا�ـت كه در باال مـعـرفى شـد، در ا�ن زمـ�نه تا اندازه(اى راه گـشاست. كـتـاب(هاى
نخـســتـ#ن عـبـدالـهـادى حـائرى را ن�ـز در ا�ـن زمـ�نه نبـا�ـد از نظر دور داشت. گـذشـتــه از كـتـاب 

رو�ارو�ى�هاى اند�شه�گران ا�ران كه پ�ش از ا�ن معرفى گرد�د، به كتاب ز�ر هم مراجعه شود:
*تش#ع و مشروط#ت، عبدالهادى حائرى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٢.

از پس زم�نهÏ تار�خى روشنفكرى به(صـورت عـام كه بگذر�م، در ا�ـن كه جـر�ان روشنفكرى
د�نى (�ا جتدّدگرا�ى اسـالمى) در ا�ران از چه زمانى آغاز شد و نخسـت�ن گروه از متجـدّدان مسلمان
ـارى مطرح شده است. ه�چ �ك از ا�ن پژوهش(هـا از اهم�ت ا�ران چه كسـانى(بودند، مبـاحث بس�
ـه گذار آن، �عنى محمد نخشب در تقو�ت و سازمان نقش «نهضت خداپرستان سوس�ال�ست» و پا�
دادن به ا�ن گرا�ش در دهه سى و چهل، نكاسته است. ا�ن گروه با تفس�ر سوس�ال�ستى از اسالم و
با تشك�ل «حزب مردم ا�ران» به(دنبـال تشك�ل �ك حكومت سوس�ال�سـتى در ا�ران بود. بس�ارى از
روشنفكران، �ـا عـضـو ا�ن مـجــمـوعـه بودند و �ا با آنـان از نظر فكرى در ارتبـاط و تعــامل بودند.
به(ظاهر، باز تول�د �ك «سوس�ال�سم د�نى» از نوع ش�عى آن، نخست�ن بار در ا�ن حلقه شكل گرفت
و بعدهـا تأث�ر خـود را در گروه(هاى مخـتلg اسالمى بـر جاى گذاشت. بـراى معرفى ا�ـن گروه به

كتاب(هاى ز�ر نگاه كن�د:
* خـداپرستـان سوسـ#الـ#ست نخـستـ#ن تشكل سـ#اسى مـذهبى پس از شـهر�ور ١٣٢٠ (سـوس#ـال

دموكراسى د�نى)، مرتضى كاظم�ان، تهران، انتشارات كو�ر، ١٣٨٣.
* جر�ان�هـا و سازمان�هاى مـذهبى ـ س#ـاسى ا�ران (١٣٥٧ـ١٣٢٠)، رسول جعـفر�ان، چاپ

ششم، بى جا، ١٣٨٥.
امـا شكل گ�ـرى و گسـترش جتـدّد گرا�ى د�ـنى و كانون(هاى فـعّال آن(را در كـتاب(هاى ز�ر كـه

غالباً همدالنه هم نگاشته شده(اند، مى(توان پى گ�رى كرد:
* تاملى در مـدرن#تـه (بحثى درباره گـفتـمان�هـاى روشنفكرى و س#ـاست مدرن#ـزاس#ـون در ا�ران)،

على م�رسپاسى، ترجمهÏ جل�ل توكل�ان، تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٨٤.
اهم�ت كـتاب اخ�ر در تبـ��ن مفـهومى جتدّد در غرب و ربط و نـسبت آن با روشنفكران د�نى و
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حتوالت انقالب اسالمى است.
* روشنفكران ا�ران و غرب، مهرزاد بروجـردى، ترجمهÏ جمشـ�د ش�رازى، تهـران، انتشارات

فرزان روز، ١٣٨٤.
ا�ن كتاب هم از جـهت شمول و فراگ�ـرى نسبت به روشنفكران د�نى و سكوالر و هم به(دل�ل

نگرش نظرى به موضوع داراى اهم�ت است.
* بازسازى اند�شه3 د�نى در ا�ران، فرد�ن قر�شى، تهران، انتشارات قص�ده سرا، ١٣٨٤.

كـتـاب اخـ�ر بـه(دل�ل(توجـه به ابعـاد نظرى و ن�ـز تأث�ـرگـذارى گـفتـمـان(هاى مـسلّط جـهـان بر
روشنفكران مسلـمان �كى از پژوهش(هاى پرارزش به شمـار مى(آ�د. مطالعه كـتاب(هاى ز�ر هم در

تكم�ل آثار قبلى مف�د است:
* روشنفكران د�نى و مدرن#ته در ا�ران پس از انقالب، مسعود پدرام، تهران، نشر گام نو، ١٣٨٢.
* اسـالم، دمـوكــراسى و نوگـرا�ى د�نى در ا�ران (از بـازرگـان تا سـروش)، فـروغ جـهـان بخش،

ترجمه جل�ل پرو�ن، تهران، نشرگام نو، ١٣٨٣.
در مــقــابل، كــتــاب(هاى ز�ـر با نگاهى حتلـ�لى ـ انتــقــادى به تـار�خ روشنفكـرى (و از جــمله

روشنفكرى د�نى) در ا�ن دوره پرداخته اند:
* روشنفكرى و س#است (بررسى حتـوالت روشنفكرى در ا�ران معاصر)، جهاندار ام�رى، تهران،

انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٣.
* روشنفكرى د�ـنى و انقـالب اسـالمى، فـرهاد شـ�خ قـرشى، تهـران، انتشـارات مـركـز اسناد

انقالب اسالمى، ١٣٨١.
و دو كـتــاب ز�ر هم به جــر�ان شناسى ا�ن رو�كـرد در مـقـا�ـسـه با د�گر رو�ـكردهاى پس از

انقالب اسالمى پرداخته است:
* جر�ان شناسى فرهنگى بعـد از انقالب اسالمى ا�ران (١٣٧٥ـ١٣٨٠)، ز�ر نظر س�دمصطفى

م�رسل�م، تهران، نشر مركز بازشناسى ا�ران و اسالم، ١٣٨٤.
* حتوالت س#اسى اجتماعى بعد از انقالب اسالمى ا�ران، ج١، تهران، انتشارات عروج، ١٣٨٤.

امـا براى آشنا�ى با مـفـاه�م را�ج در گـفـتـمـان جتـدّد گرا�ـى از د�دگاه روشـنفكران و برخى از
منتـقـدان، به(و�ژه اصطالحـاتى همـچـون مـدرن�ـتـه، سنّت و روشنفكرى، دو كـتـاب ز�ر راهگشـا

است:
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* مدرن#ـته، روشنفكرى و د�انت، س�ـدمج�د ظهـ�رى (به اهتمـام)، مشهد، انتـشارات دانشگاه
علوم اسالمى رضوى، ١٣٨١.

* سنّت، مدرن#ته، پست مدرن، اكبر گنجى (گفت و گوكننده)، تهران، انتشارات صراط، ١٣٧٥.
گفت و گوهاى اجنام شده در كتاب ز�ر هم تا حدودى در تب��ن دغدغه(هاى اساسى روشنفكرى
در ســال(هاى اخـ�ــر مناسـب است. از نقــاط جـالب توجّــه در طول دو دهه گــذشــتـه، هـمنوا�ى
روشنفكران د�نى با روشنفكران سكوالر در زم�نهÏ گز�نش مسئله(ها و دغـدغه(ها و حتى شباهت در
نوع پاسخ(ها و پ�شنهادهاى بد�ل بوده است. ا�ن نكته به(و�ژه از مطالعه كتاب ز�ر به دست مى(آ�د.

* ا�ران در جستجوى مدرن#ته، رام�ن جهان بگلو، تهران، نشر مركز، ١٣٨٤.
ـاى حتل�لى و عمومى كه بگذر�م بهتر�ن مـنبع براى آشنا�ى با نظرات جتدّد گرا�ى اما از كتاب(ه
اسـالمى و د�دگـاه آنهـا در نسـبت د�ن و جـامعـه، مـراجـعـه به آثار شـخـص�ـت(هاى اصلى و حتل�ل

محتواى ا�ن آثار است. خوشبختانه ب�شتر آنها در سال(هاى اخ�ر دوباره منتشر شده(اند.
از ب�ن روشنفكران د�نـى در پ�ش از انقالب اسـالمى مـعـموالً به دو تن كـه منا�ندگـان دو دوره
بلكه دو گرا�ش در جتدّد گـرا�ى اسالمى هستند، اشاره مى(شود: مهدى بازرگـان و على شر�عتى.
اولى، پروژهÏ «جتدّد گـرا�ى علم گرا» را در درون گفـتمان د�ـنى رهبرى كرد و دومى، «جتـدّد گرا�ى
ـرش داد. ا�ن دو شخص�ت هر كدام به نوعى بر رابطه د�ن و س�است در جامعه(گرا» را بسط و گست
ا�ران مـعاصـر تاكـ�د كـرده و به گـونه(اى خواهان حـضـور فّعـاالنه اسـالم در عرصـهÏ پاسخ گو�ى به
ن�ازهاى نو�ن انسان و جامعهÏ جد�د بودند. هر چند در مجموع، نگرش اجتماعى بازرگان را متأثّر
از اند�شـه(هاى عـصـر روشنفكرى اروپا و تفكر شـر�عـتى را ناظر به رو�ـكردهاى سـوس�ـال�ـسـتى و
رمـانت�ـسـ�ـتى كه در آن زمـان ا�دئولوژى(هاى حـاكم و مـسلّط بر مـحافل علـمى و دانشگاهى بودند
دانسته(اند، ولى در ع�ن حال، نقش ا�ن(دو را در اسالمى(سازى فرهنگ و ادب�ات نسل جوان در آن

روزگاران نبا�د اندك شمرد.
بازرگان را در مجموع با�د در دنباله خ�ل اح�اگران اند�شهÏ د�نى از س�دجمال و محمد عبده تا
مودودى، اقبال و د�گران در سدهÏ اخ�ر دانست، كسانى كه به گمان خود، با تك�ه بر مصادر اصلى
و به(و�ژه قرآن كر�م، در پى نـوخوانى اند�شهÏ د�نى و پاك سازى فـرهنگ مسلم�ن از كژفـهمى(ها و
كج روى(ها برآمدند. او در نوشته(ها و گفتارهاى خود به(دنبال اثبات همخوانى د�ن با علم جتربى و
ن�ـز نشـان دادن چهـرهÏ اجـتـمـاعى و متدنى اسـالم بود. امّـا آنچـه بـازرگـان را در چارچوب رو�كرد
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جتدّدگرا�ى د�نى مى(گنجاند: اتخاذ مبانى و ارزش(هاى مدرن و تالش براى همخوان كردن مفاه�م
د�نى با آنهـا به جاى تك�ه اصلى بر چـارچوب اند�شهÏ قرآنى و اسالمى و ارائهÏ راه حل مسـتقل براى

معضالت جامعه معاصر بر بن�ادهاى د�نى بود.
البته، بازرگان پس از انـقالب و در پا�ان ح�ات پرفراز و نش�ب خو�ش نـظراتى اظهار كرد كه
بس�ارى آن(را جتـد�دنظر در اند�شه(هاى گذشته دانسـته(اند و برخى آن(را تكامل �ا ادامهÏ طب�عى همان
آراى پ�ـش�ن برشـمرده(اند (نك: مـجله ك#ـان، ش٢٣). بنا به چارچوب حتل�لى مـا در ا�ن گفـتار،
آنچه از سوى مـهدى بازرگان در دورهÏ اخ�ر با انتـشار كتاب خدا و آخرت هدف بعـثت انب#اء ارائه شد
چ�زى جز اسـتمرار طب�عى اند�شـه(هاى پ�ش�ن او در چارچوب رو�كرد جتدّد گرا�ى نبـود؛ البته، به
شـرطى كـه تفـاوت شـرا�ط ا�ن دو دوره را در نظر آور�م. براى آشـنا�ى با اند�شـه(هاى بازرگـان در
باب «نسبت د�ن و جامـعه» به رساله(ها و گفتـارها�ى كه در مجموعـه آثار وى در مجلّدات ز�ر گرد

آمده است، مراجعه گردد:
* راه طى شده، مجموعه آثار، ج١، تهران، انتشارات قلم، ١٣٧٧.

* بعثت، مجموعه آثار، ج٢، تهران، انتشارات(قلم،١٣٧٧.
* مباحث علمى، اجتماعى، اسالمى، مجموعه آثار، ج٨، تهران، انتشارات(قلم، ١٣٧٨.

اما در خصوص د�دگاه(هاى او پس از انقالب، مراجعه به دو كتاب ز�ر مف�د است:
* انقالب در دو حركت، مهدى بازرگان، بى جا، ١٣٦٣.

* خدا و آخرت هدف بعثت انب#اء، تهران، انتشارات(رسا، ١٣٧٧.
براى فهم شرا�ط فكرى و اجتماعى او كتاب ز�ر روشنگرى(هاى مف�دى كرده است:

* زندگ#نامه3 س#اسى مهندس مهدى بازرگان، سع�د زر�ن، تهران، نشر مركز، ١٣٧٤.
كتاب ز�ر هم از جنبه حتل�لى در خصوص بحث ما بس�ار مف�د است:

* در تكاپوى آزادى، حسن �وسفى اشكورى، تهران، انتشارات قلم، ١٣٧٦.
اما على شر�عتى در خصوص نظر�ه پردازى در باب نـسبت د�ن و جامعه پرتالش(تر و منسجم(تر
Ïعنوان مـتفكـر اجتـماعـى منود. شر�عـتى در دوره Ïاز مـهدى بازرگـان عـمل كرد و خـود را شـا�ستـه
جوانى از اعضاى«نهضت خدا پرستـان سوس�ال�ست» شاخهÏ مشهد بود و آثار بازرگان را مى(خواند
و مى(سـتود، هر چند ه�چ گـاه رسمـاً عضـو نهضت آزادى و تشك�ـالت س�ـاسى بازرگان نـبود. او
مـا�ه(هاى د�نى و اعـتقـادى خـو�ش را از پدرش مـحمـدتقى شـر�عـتى (و كـانون نشر حـقـا�ق د�نى)
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گـرفت و در مدت حتـص�ـالت خود در فـرانسـه كه تا سـال ١٣٤٣ به طول اجنـام�ـد، با مكاتب را�ج
فلسفى اجتماعى در غرب و به(و�ژه با سوس�ال�سم و اگز�ستانس�ال�سم به(صورت عم�ق(تر آشنا شد.
عـالوه بر آن، او با نهـضت(هاى انقـالبى و آزادى(بـخش آمـر�كاى جنوبى و شـمـال آفـر�قـا (به(و�ژه
انقالب اجلزا�ر) كـه در آن زمان در فرانسه فعال بودند، همكارى كـرد. در فضاى دههÏ چهل و پنجاه
كـه گروه(هاى چپ در ا�ران با تـك�ه بر مـاركـس�ـسم به(عنوان «عِلم مـبارزه» شـروع به فـعّال�ت كـرده
بودند و جوانان مسلمان از �ك ا�دئولوژى اسالمى كارآمد براى رو�ارو�ى فعّال با آن شرا�ط خاص
ـاه�م اسالمى و با برجسته كردن تار�خ س�اسى محروم بودند، شر�عتى با ارائهÏ تفس�رى جد�د از مف
ـاز ع�نى پاسخ گفت و از ا�ن(رو، به سرعت مـ�ان جوانان مبارزات و مـقاومت(هاى ش�عه، به ا�ن ن�
مقـبول�ـتى عام �افت. شر�عـتى از آغاز به �ك حتـول اجتمـاعى بر پا�هÏ تغ�ـ�ر در بن�ـادهاى فرهنگى و
ا�دئولوژ�ك مى(اند�شـ�ـد ولى با اوج(گـ�رى مـبارزات مـسلحـانهÏ سـازمان(هاى چپ و اسـالمى، در

اواخر دههÏ چهل و اوا�ل دهه پنجاه، تالش(هاى او ن�ز رنگ انقالبى و راد�كال به خود گرفت.
تفاوت شـر�عتى با بازرگان از �ك سو ر�شـه در تغ��ـر شرا�ط س�اسى ا�ران، �عنى اوج گـ�رى
درگ�رى اسـالم گرا�ان با رژ�م پهلوى و ن�ز گستـرش موج جنبش چپ در ا�ران، داشت و از سوى
د�گر، به اخـتـالف شـرا�ط فرهـنگى در نسل شـر�عتـى ـ از جمله ظـهور پرسش(هـاى اجتـمـاعى در
مـقـابل د�ن، برخـالف نسل بازرگـان كـه مـسـئلهÏ اصلى آن پرسش از تعـارض د�ن با علم بود ـ باز
مى(گـشت. البــتـه، تفـاوت تخـصص دانشـگاهى ا�ن دو را ن�ـز نبـا�د از نـظر دور داشت. از مـ�ـان
گفـتارهاى شـر�عتى كـه هم(اكنون در قالب مـجمـوعهÏ آثار در حدود چـهل مجلد انتـشار �افـته است

برخى از آنها كه در ا�ن راستا با�ستى مورد بررسى قرار گ�رند، عبارت(اند از:
* جهان ب#نى و ا�دئولوژى، مجموعه آثار، ج٢٣، تهران، انتشارات الهام.

* بازگشت، مجموعه آثار، ج٤، تهران، انتشارات الهام.
* ش#عه، مجموعه آثار، ج٧، تهران، انتشارات الهام.

* چه با�د كرد، مجموعه آثار، ج٢٠، تهران، انتشارات الهام.
* و�ژگى�هاى قرون جد�د، مجموعه آثار، ج٣١، تهران، انتشارات الهام.

* بازشناسى هو�ت ا�رانى ـ اسالمى، مجموعه آثار، ج٢٧، تهران، انتشارات الهام.
ناگفتـه مناند كه براساس شاخص(هاى متدن گـرا�ى كه در گفتار نخـست بدان اشاره شد، على
شر�عتى برخى از و�ژگى(هاى ا�ن رو�كرد را ن�ز به خوبى داراست و از ا�ن جهت با د�گر روشنفكران
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د�نى تفـاوت(ها�ى(دارد. از همـ�ن(روى، اخـ�رًا گـروهى از پژوهشگران غـربى شـر�عـتى را در كنار
امام(خـم�نى از رهبـران «راد�كال�سم اسـالمى» در ا�ران برشمـرده(اند و به هم�ن دل�ل، وى اخـ�راً از
سـوى برخى روشنفكران د�نى بـه داشنت نگرش ا�دئولوژ�ك مـتـهم شـده است. امـا در مجـمـوع،

بررسى(هاى دق�ق(تر در اند�شه(هاى شر�عتى، او را در اردوگاه جتدّد گرا�ان د�نى مى(گنجاند.
به(هر حـال، هنوز چنان كـه با�د اند�شـه(هاى شر�عـتى در �ك پ�ـوستـار تار�خى و منظومـه(وار
مـورد بررسـى و حتل�ل بى(طرفـانـه قـرار نگرفـتــه و از همـ�ن روى، در مــورد او داورى(هاى ضـدّ و
نق�ضـى مطرح شده است. براى آشنا�ى با آراى د�گران دربارهÏ شر�عـتى كتاب ز�ر مجـموعهÏ نسبتًا

جامعى است، هر چند همهÏ آراى مخالفان سنتّى و منتقدان سكوالر او را بازتاب منى دهد:
* دكـتـر على شـر�عتـى از د�دگاه شـخـصـ#ت�ها، به كـوشش جـعفـر سـع�ـدى (پژوم)، تهـران،

انتشارات سا�ه، ١٣٨٠.
از م�ان مجموعه(ها�ى كه تاكنـون در تب��ن اند�شه(هاى او منتشر شده است، اثر ز�ر مناسب(تر

به(نظر مى(رسد:
* مـجـمـوعـه مـقـاالت همـا�ـش بازشناسى اند�شـه�هاى دكـتـر عـلى شـر�عـتى، ٣ جلد، مـشـهـد،

انتشارات دانشگاه فردوسى، ١٣٨٠.
در درون جر�ان جتدّد گرا�ى د�نى، گروه(هاى س�اسى مختلفى شكل گرفت كه مهم(تر�ن آنها
«نهضت آزادى ا�ران» و «سـازمان مجاهد�ن خلق ا�ران» بود. نهـضت آزادى در آغاز دههÏ چهل از
درون جـبهـه ملى(ا�ران شكل گـرفت و ملى(گرا�ى اسـالمى و مـبارزه سـ�اسى در چارچوب قـانون
اساسى ا�ـران را به(عنوان شعـار اصلى و محورى خـو�ش برگز�د و تا پـا�ان ن�ز بدان وفـادار ماند.
ا�ن حـركـت كـه در دههÏ چهل، ب�ــشــتـر�ـن نقش را در فـضــاى د�نى دانـشگاه(هاى ا�ران بر جــاى
گذاشت، به دست شخـص�ت(ها�ى چون مهدى بازرگان، �د الله سـحابى و س�دمحـمود طالقانى
پا�ه گـذارى شد. طـالقانى هر چنـد با جتدّد گـرا�ان د�نى، از نظر فكرى و رفـتـارى، نزد�كى(ها�ى
نشـان مى(داد، ولى بنـ�ـادهاى مـعـرفـتى و رو�كردهاى د�نى او با متـدن گـرا�ان همـراهى ب�ـشـتـرى
داشت. بازرگـان بعـدها اظهـار داشت كـه طالقـانى از مـؤسـسـان نهـضت نبـوده است و به منظور
كـسب وجهـه براى نهـضت آزادى، به(عنوان �ك عـضو عـادى دعـوت شد. به(هـر حال، نهـضت
آزادى با دسـتگ�ـرى كـادر اصلى آن در سـال ١٣٤٢ عـمـالً به تعط�لى گـرا��ـد، اّمـا اند�شـهÏ آنان تا

سال(هاى بعد همچنان باقى ماند.
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نهضت آزادى از سال ١٣٥٥ با استفاده از فضاى باز س�اسى بار د�گر فعّال شد و در آماده(سازى
فــضــاى دانشـگاه براى انقــالب مــؤثـر افــتــاد. كــادر اصلى نـهــضت پس از انقــالب بـا پذ�رش
مسئـول�ت(هاى س�اسى در دولت موقت و استعـفاى زودهنگام آنان (پس از تسخ�ر سـفارت آمر�كا
به(دست دانشجو�ان پ�رو خط امام)، عمالً در م�ـدان چالش(هاى س�اسى درافتاد و ابعاد تئور�ك آن
چندان رشـد و منودى ن�افت. گـذشتـه از پاره(اى(ب�ـانه(ها ونشست(ها، شـا�د مـهم(تر�ن كار تئـور�ك
نهضت(آزادى پس از انقالب، انتـشار نشر�ه ا�ران فردا (به سردب�رى عزت اللـه سحابى) بود كه هر
چند رسـماً ارگان نهـضت آزادى نبود، ولـى غالباً رو�ـكردهاى(آنان را بازتاب مى(داد (براى آشنا�ى

ب�شتر نك: احزاب و جناح�هاى س#اسى، عباس شادلو، تهران، انتشارات(گستره، ١٣٧٩).
ـاهد�ن خلق ا�ران كه بن�ان(گذاران اول�هÏ آن ـ به(و�ژه محمدحن�g(نژاد ـ از نسل اما سازمان مج
جوان نهضت آزادى بودنـد و اند�شه(شان در آغاز برگرفـته از آثار مهدى بازرگـان ـ به و�ژه كتاب راه
طى شده ـ بود و سپس هرچه ب�ـشتر رنگ مـاركس�ـسم به خود گرفت، �ـكى از منونه(هاى جالب در
جر�ان جتدّد گرا�ى د�نـى است. افزا�ش فضاى اختناق س�اسى و لزوم مـبارزه جدى با رژ�م پهلوى
و رشـد روزافزون گـروه(هاى انقالبى چپ در ا�ران از �ـك سو و فـقدان سـازمان و اند�شـه(اى براى
مبـارزه م�ان ن�ـروهاى اسالمى از سوى د�گر، عـده(اى از جوانان مؤمن و پرشـور را به فكر تاس�س
�ك تشك�ـالت انـقـالبى اسـالمى كـشـاند. (نك: از نهـضت آزادى�تـا مـجـاهد�ن (خـاطـرات لطq الله
م#ـثمى)) اسـاساً سـازمان از آن رو كـه به مبـارزهÏ مسـلحانه و قـهرآم�ـز باور داشت، از هرگونـه كار
فرهنگى و ا�دئولوژ�ك كه به(طـورمستق�م به اقدام انقـالبى منجر نشود انتقاد مى(كـرد. آنها به هم�ن
دل�ل نه تنهـا از اند�شهÏ بازرگـان فاصله گـرفتند، بلكه با حـضور اعـضاى خـود در حس�نـ�هÏ ارشاد و
سـخنرانى(هاى على شر�عـتى، مخـالفت مى(ورز�دند. البـته، سـران سازمـان پس از دستگ�ـرى در
زندان، در�افـتند كـه ب�ـشـتـر�ن اعـضـاى آنان حتت تأث�ـر اند�شـه(هاى شـر�عـتى به(آنهـا گـرو�ده(اند.
درمقابل، شر�عتى هم در آغاز با مبارزهÏ مسلحانه مخالg بود و بر ضرورت كار ا�دئولوژ�ك براى
آماده(سازى فرهنگى جامعه در جهت حتـول بن�اد�ن س�اسى تأك�د مى(كرد، ولى در اوا�ل دههÏ پنجاه
و با اوج(گ�ـرى مبـارزات مجاهد�ن، او ن�ـز وظ�فه خـود را توج�ـه و تب��ن ا�ن حـركت مى(دانست.

(نك: بار د�گر شر�عتى، محمدمهدى جعفرى، انتشارات(نگاه امروز).
سران اولـ�ه سازمـان، به(و�ژه از سـ�دمـحمود طـالقانى به(عنوان مـرجعى براى پاسخ گـو�ى به
نهج�البـالغه استـفاده مى(كـردند و قرآن و  پرسش(هاى د�نى و اطم�نـان(�افنت به برداشت(هاى خود از 
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طالقانى ن�ز در حما�ت و تشو�ق آنان به ا�ن حركت از كوشش و كمك در�غ منى(كرد (نك: سازمان
مجـاهد�ن خلق از درون، خاطرات محمـدمهدى جعـفرى، انتشارات(نگاه امـروز). گو�ا حن�g(نژاد در
آغاز راه براى(ترس�م ا�دئولوژى سازمان به سراغ برخى از اند�شمندان روحانى از جر�ان متدن(گرا؛
نظ�ـر س�ـدمحـمدحـس�نى بهـشتى مـراجعـه كـرده بود كه پاسخ آمـاده(اى در�افت نكرده بود(نك: از

نهضت آزادى تا سازمان مجاهد�ن، همان).
امـا نبـود بن�ادهـاى نظرى د�نى از همـان آغاز، سـازمـان را به سـمت ا�دئولوژى مـاركسـ�ـسم
رهنمـون ساخـت (براى منونه، رجوع كـن�د به جـزوات شناخت و تكامل كـه هردو از نخسـتـ�ن آثار
سازمـان بودند) و سراجنام پس از كـشته �ا دسـتگ�رشـدن رهبران اصلى سازمـان، در سال ١٣٥٤،
كادر مـركزى به اصطالح« تغ�ـ�ر ا�دئولوژى» داد و رسـماً به �ك سازمـان ماركسـ�ستى تبـد�ل شد.

شرحى از ا�ن جر�ان با معرفى منابع در ا�ن زم�نه را در كتاب ز�ر دنبال كن�د:
* جر�ان�ها و سازمان�هاى مذهبى ـ س#اسى در ا�ران، رسول جعفر�ان، چاپ ششم، بى جا،

.١٣٨٥
هم�ن نو�سنده «ب�ان�هÏ اعالم مواضع ا�دئولوژ�ك» سازمان را به تـازگى همراه با توض�حاتى،
منتشـر ساخـته است. اما شـا�د جامع(تر�ن اثر در ا�ن عـرصه كـه مستندات و حتل�ل(هـاى مناسبى در

باب شكل(گ�رى و حتوالت اند�شه(اى در سازمان ارائه مى(كند، كتاب ز�ر باشد:
* سازمـان مجـاهد�ن خلق (پ#دا�ى تا فـرجام)، مؤّسـسه مطالعـات و پژوهش(هاى سـ�اسى، ٢

جلد، ١٣٨٤.
كـتاب ز�ر خـاطرات حسـ�ن احمـدى روحانى، �كى از بن�ـان(گذاران اول�ـهÏ سازمـان (نو�سنده
جزوهÏ شناخت) است كـه در سال ١٣٥٤ مـاركسـ�ست شـد و پس از انقـالب «سازمـان پ�كار در راه
آزادى طبـقه كارگـر» را با چند تن د�گر تاسـ�س كرد. ا�ن اثر �كى از گـزارش(هاى مهـم از حتوالت

درون سازمان است:
* سازمان مـجاهد�ن خلق، حسـ�ن احمدى روحـانى، تهران، انتـشارات مركـز اسناد انقالب

اسالمى، ١٣٨٤.
ن�روهاى بازماندهÏ سازمان مجـاهد�ن خلق كه در آستانهÏ پ�روزى انقالب از زندان آزاد شدند،
Ïبا مـحور�ت مـسعـود رجوى تشك�ـالتى با عنوان «جنبش ملى مـجـاهد�ن» به راه انداختند و نشـر�ه
Ïمجـاهد و سلسله انتـشارات گـستـرده(اى را تول�د كـردند كـه مهم(تر�ن اثر تئـور�ك آنان، مجـموعـه
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تبـ##ـن جهـان بود. سـرنوشت شوم و رقّت بـار ا�ن گروه امـروزه بر همگان روشن است. اّمـا هنوز
هم ر�شـه(هاى فكرى و عوامل ظهـور و سقوط اجـتمـاعى آنها از در�چـه �ك نگاه جر�ان(شنـاسانه،

جاى حتق�ق دارد. 
البته، گروه كـوچك(ترى از اعضاى سازمان به محور�ت لطg الله مـ�ثمى، پس از انقالب به
تشك�ل «نهضت مجاهد�ن» اقدام منودند كه نشر�ه راه مجاهد و در سال(هاى اخ�ر ماهنامهÏ چشم�انداز ا�ران
از مـحــصـوالت فكرى آنان است. از و�ژگـى(هاى ا�ن گـروه، نقــد و بازنگرى نسـبت بـه حـركت

مجاهد�ن خلق از آغاز و تالش براى نوسازى تفكر اجتماعى و انقالبى اسالمى است.
ـتى �اد كرد. ا�ن جنبش پس از انقالب به در ا�ن(جا از گروه «جنبش مـسلمانان مبارز» ن�ز با�س
دست حبـ�ب الله پ�مـان پاگرفت و با انتشـار هفتـه نامه امت به �كى از پا�گاه(هاى مـهم براى اند�شه
«چپ اسـالمى» تـبـد�ل شـد. حـبــ�ب(الله پ�ـمـان در ســال(هاى پ�ش از انقـالب خــود از اعـضـاى
ـ�ال�ست و از نزد�كان على شر�عتى بود كه به تب��ن نگره(هاى سوسـ�ال�ستى اسالم خداپرستان سوس
در عرصـهÏ اقـتصـاد و تار�خ مى(پرداخـت. او به همراه عـلى(شر�عـتى در سـال(هاى ١٣٥٥ و ١٣٥٦
به(دنبـال طرحى براى تدو�ن «ا�دئولوژى انقـالبى اسالم» بودند كـه با مـسافـرت شر�عـتى به اروپا و
فوت او، ا�ن ا�ده ن�ز نافرجام ماند (نك: بار د�گر شر�عتى، خاطرات محمدمهدى جعفرى). وى

كتاب(ها و مقاله(هاى متعددى در حوزه اند�شهÏ اجتماعى اسالم نگاشته است.
امّا جنبـش مسلمان مـبارز د�رى نپـا��د و همـزمان با بحران(هـاى س�اسى سـال ١٣٦٠ تعط�لى
خـود را اعـالم كـرد و از آن پس پ�ـمان و تعـداد اندكى از آنـان به(صورت غـ�ـررسـمى فـعـال�ت(هاى
س�اسى و ا�دئولوژ�ك خود را ادامه دادند. براى آشنا�ى با شمّه(اى ازمواضع و علل تعط�لى جنبش
مسلمانان مبارز به آخر�ن شمارهÏ نشر�هÏ امت (در تار�خ ٢٠ مهر ١٣٦٠) مراجعه فرما��د. گزارشى
از تار�خـچـه و مـواضع ا�ن گـروه را در ا�ن كتـاب بخـوان�ـد: احـزاب و جناح�هاى سـ#ـاسى، عبـاس

شادلو، تهران، نشرگستره، ١٣٧٩
پس از پ�روزى انقالب، فضاى جد�دى فراروى روشنفكرى د�نى(جتدّد گرا�ى اسالمى) قرار
گـرفت. بى(ترد�د اند�شه(هاى انـقالبى على شـر�عتى در برافـروخـته شـدن شعله(هاى انقـالب نقش
بس�ـارى داشت و آثار شخـص�ت(ها�ى چون مهـدى بازرگان، جـالل(آل(احمد، حـب�ب الله پ�ـمان و
�دالله سـحابى هم مـ�ان نخـبگان اثرگذار بود. امـا با ا�ن حال، به(دل�ـل(حضور فـعال روحـان�ت در
صحنهÏ انقـالب و توده(اى شدن فـضـاى(س�ـاسى، روشنفكران د�نى تا چنـد�ن سال پس از پ�ـروزى
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انقـالب جا�گاهى در عـرصه فرهـنگى و اجتـماعى ا�ران ن�ـافتند. روشنفكرى د�نى پس از انـقالب
�ك بار با شكل گـ�رى گـروه(هاى چپ گرا، همـچون سازمـان مجـاهد�ن خلق و جنبش مسلـمانان
مـبـارز و ن�ــز با اوج گـ�ـرى شـخـصــ�ت سـ�ـاسى ابواحلـسـن بنى صـدر پا به مـ�ــدان گـذاشت ولى
به(دل�ل(غلبـهÏ فـضـاى سـ�ـاسى بر ا�ن جـر�ان(ها، اند�شـهÏ اجـتـمـاعى آنان ن�ـز به سـرعت رو به افـول
گذاشت و پس از سـال ١٣٦٠ تقر�باً ه�چ اثرى از ا�ن گـروه(ها باقى مناند و پروژهÏ روشنفكرى د�نى
در ا�ران نزد�ك به �ك دهه به كنج انزوا رفت. پس از پا�ان جنگ حتم�لى و آغـاز عصر سازندگى و
بازتر شدن فـضاى اند�شـه(ورزى، جتدّد گرا�ى اسـالمى ن�ز �ك بار د�گر بـه صحنهÏ تفكر اجتـماعى
ا�ران بازگشت. رو�كرد جتدّد گرا�ى اسـالمى ا�ن بار با تالش(هاى عبدالكر�م سروش و د�گران از

اواخر دهه شصت از نو زنده شد.
چنان كـه گـفتـ�م، مـ�ـان جتـدّد گرا�ان مـسلمـان پس از انقـالب، ب�ش از هر كس عـبـدالكر�م
سروش خودمنا�ى كـرده است و البته، پس از او با�د از محمد مـجتهد شبسـترى ن�ز �اد كن�م. بنا به
برخى شـاخص(ها، مـصطفى ملك�ـان را ن�ـز مى(توان در همـ�ن مـجمـوعـه گنجـاند، هر چند اندك
ـامعه ما را در ا�ن داورى به(ترد�د مى اندازد. بگذر�م شمار بودن آثار ا�شان در باب نسبت د�ن و ج

كه ملك�ان اساساً با مفهوم روشنفكرى د�نى و كارو�ژه آن موافق ن�ست.
از ب�ن آثار پرشمار سـروش كه ب�شتر آنهـا و�راستهÏ سخنرانى(هاى ا�شان است، موارد ز�ر ـ با

اندكى تسامح ـ در محدوده اند�شهÏ اجتماعى است:
* رازدانى و روشنفكرى و د�ندارى، تهران، انتشارات صراط، ١٣٧٠.

* قبض و بسط تئور�ك شر�عت، تهران، انتشارات صراط، چاپ سوم، ١٣٧٣.
* فربه�تر از ا�دئولوژى، تهران، انتشارات صراط، ١٣٧٢.

* مدارا و مد�ر�ت، تهران، انتشارات صراط، ١٣٧٦.
* صراطهاى مستق#م، تهران، انتشارات صراط، ١٣٧٧.

دربارهÏ محمّد مجتهد شبسترى، مراجعه به كتاب(هاى ز�ر خواننده را با تفكر اجتماعى او آشنا
مى(سازد:

* نقدى بر قرائت رسمى از د�ن، تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٧٩.
* هرمنوت#ك، كتاب و سنّت، تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٧٥.

* تأمالتى در قرائت انسانى از د�ن، تهران، انتشارات طرح نو، ١٣٨٣.
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ناگفته نگذار�م كه شبسترى با انتـشار �كى از نخست�ن نشر�ه(هاى تئور�ك د�نى پس از انقالب
با نام اند�شه3 اسالمى كه اول�ن شمارهÏ آن در مردادماه ١٣٥٨ نشـر �افت، حق پ�شگامى در پ�گ�رى
پروژهÏ روشنفكرى د�نى را پس از انقالب براى خـو�ش محفوظ داشت. امّـا ا�ن نشر�ه چندان دوام
ن�اورد و او خـود ن�ز تنها پس از آن كه سـروش به طرح مباحث چالش(برانگ�ـز د�نى پرداخت، خود

را به(عنوان �ك روشنفكر د�نى معرفى كرد.
ـامعه شناختى (برخالف بازرگان و شر�عتى) سروش و شبسترى كه ا�ن بار نه از منظر علمى و ج
بلكه از در�چـهÏ مـعــرفت شناخــتى و هرمنوت�كـى به مـعــرفت د�نى مى نگر�ـسـتند و به جــاى الگوى
ماركس�سم �ا اگز�ستانس�ال�سم (كه در نسل على شر�عتى رواج داشت)، بر پا�هÏ الگوى ل�برال دموكراسى
و فلسـفه(هاى حتل�لـى و تفسـ�رى مى اند�ـش�ـدند، نسل جد�دى از روشـنفكران د�نى را پد�د آوردند و

تالش(هاى فكرى و س�اسى بس�ارى را در اردوگاه جتدّد گرا�ان و مخالفان آنها سبب شدند.
ا�ن مـوج جد�د از جـر�ان جتدّد گـرا�ى اسـالمى در سال(هاى پس از جـنگ حتمـ�لى و فوت امـام
خم�نى، با انتشار مقاالتى در ماهنامهÏ ك#هان فرهنگى (از سال ١٣٦٧ تا ١٣٦٩) خود را معرفى كرد.
نخستـ�ن نوشته(ها نشان از دغـدغه(هاى بن�اد�ن و تئـور�ك داشت و ا�ن نو�د را مى(داد كه روشنفكران
مسلمان، ا�ن بار در پى پركـردن خألهاى معرفتى و اعتـقادى خو�ش هستند. ا�ن مجمـوعه بعدها با
شكل(گـ�رى ماهنـامهÏ كـ�ان به �ك جـر�ان قدرمتنـد در محـافل نخبگانـى تبد�ل شـد، به(طورى كه گـاه
طرفـداران ا�ن نظر�ه را «حلقـه كـ�ـان» مى(نامـ�ـدند. البـتـه، پ�ش از آن، الزم است به گـرد هم آمـدِن
ـات استراتژ�ك» وابسته به نهاد ر�است جـمهورى با گروهى از ا�ن نو�سندگان جـوان در «مركز حتق�ق
محور�ت محمد مـوسوى خوئ�نى(ها اشاره كن�م كه به نوبهÏ خود نقش مهمى در هم گرا�ى و پى ر�زى
پا�ه(هاى فكرى ا�ن حلقه داشت. در آن سال(ها، ا�ن مركز ز�ر نظر حسن روحانى، از همفكران اكبر
هاشمى رفـسنجانى رئ�س جـمهور وقت ا�ران، اداره مى(شـد. مركز حتـق�قـات استراتـژ�ك با تاس�س
معاونت اند�شهÏ اسالمى در شهر قم ـ با مد�ر�ت مـحسن كد�ور ـ دامنه ا�ن گرا�ش را به حوزهÏ علم�ه
قم كشاند. تقـر�باً مى(توان گفت همان گـروهى كه در مركز حتقـ�قات استراتـژ�ك گرد هم آمده بودند
بعدها هستهÏ فكرى حلقهÏ ك�ان را با محور�ت عبدالكر�م سروش شكل دادند. پ�شتر هفته(نامه راه نو و
مدرسه و آ�#ن از جمله نشر�ات تئـور�ك هستند كه نظرات ا�ن آفتاب و هم(اكنون، دو نشر�ه  ماهنامه 
جر�ان را بازتاب مـى(دهند. انتشارات(صـراط، طرح نو و نشر نى از جـمله مهم(تر�ن ناشرانـى هستند
كه آراى سروش، شبسترى و همفكران ا�شان را منتـشر مى(كنند. همچن�ن انتشارات شركت سهامى
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انتشار، قلم و رسا ن�ز اند�شه(هاى نهضت آزادى و على شر�عتى را منعكس مى(سازند.
از زمره گروه(ها�ى كه در شكل(گ�رى تفكر جتدّد گرا�ى د�نى پس از انقالب نقش داشتند، با�د
به «سـازمان مـجـاهد�ن انقـالب اسـالمى» اشاره كـرد. ا�ن سـازمـان كه پس از پ�ـروزى انقـالب با
ائتـالف هـفت گـروه كـوچك انـقـالبى در قـبـل از انقـالب تاسـ�ـس شـد (نك: تار�خــچـه گــروه�هاى
تشك#ل�دهنده3 سازمان مـجاهد�ن انقالب اسالمى از انتشارات سـازمان، ١٣٥٩) به سرعت به(عنوان
�ك گروه سـ�اسى فكرى در فضـاى پرخالء آن روزگار جـاى خو�ش را باز منود. چنان كـه خواه�م
گفت ا�ن سـازمان در دورهÏ نخـست�ن خـود، �كى از مـهم(تر�ن كانون(هاى فكرى و تشك�ـالتى متدن
گرا�ان به حـساب مى آمـد، اما د�رى نپا��ـد كه اخـتالف بر سر د�دگـاه(هاى اقتصـادى به اختـالفات
س�اسى و تئور�ك م�ان اعضا كش�ده شد و مـخالفان منا�نده امام (حس�ن راستى كاشانى) از سازمان
كناره(گ�ـرى كردند و سـراجنام در سـال ١٣٦٥ كامالً تعطـ�ل گشت (خاطرات مـرتضى الو�رى، حوزه
هنرى، ١٣٧٥). ولى بارد�گر در سال١٣٧٠، به(دست گـروهى از كادر اصلى كه كناره(گـ�رى كرده
بودند و گرا�ش(هاى تقر�بـاً روشنفكرانه داشتند، بازسازى شد. ا�ن گروه جد�د بـا محور�ت بهزاد
نبوى و با طرح ا�ده(هاى عدالت مـحورانه در نشر�هÏ عصـر ما كه از سال ١٣٧٣ آغاز به انـتشار كرد،
گزارش تازه(اى از نوگرا�ى اسالمى را ارائه مى(داد. نظر به ا�ن كه سروش و شبسترى عمالً گرا�ش
به سـمت اند�شه(هاى ل�ـبرالى را آغـاز كرده بودنـد، حضـور ا�ن ن�روى جـد�د با برداشت(هاى چپ
گرا�انه، مـى(رفت تا فضاى نقـد و گفت و گـوى جدّى در درون گـفتمـان روشنفكرى د�نى را دامن
زند. اما ا�ن رو�ارو�ى چندان د�رى نپا��د و به(تدر�ج به �ك هم زبـانى و هم سو�ى گرا��د و گام به
گـام آراى ا�ن گـروه ن�ـز به گفـتـمـان مـسلّط روشنفكران د�نى (اند�شـه(هاى عـبـدالكر�م سـروش و
شـبسـتـرى) نزد�ك شـد و عـمالً بن�ـاد تئـور�ك اول�ـه رو به سـسـتى و كاسـتى نهـاد. (براى مطالعـه
گـزارشى از مـواضع ا�ن گـروه نك: احـزاب و جناح�هـاى سـ#ـاسى، عـبـاس شـادلـو، تهـران، نشـر
گسـتره، ١٣٧٩). شـرح مختـصرى از شـرا�ط شكل گ�رى و حتـوالت سازمـان مجاهـد�ن انقالب

اسالمى را در كتاب ز�ر بنگر�د:
* حتوالت س#اسى اجتماعى بعد از انقالب اسالمى ا�ران، تهران، انتشارات عروج، ١٣٨٤.

از ب�ن نسل جد�د روشـنفكران د�نى كسان بسـ�ارى در سال(هاى اخـ�ر در نشر�ات كـشور قلم
زده(اند كه با�د آنها را از طر�ق آثار آنهـا شناسا�ى و طبقه(بندى كرد. عمـده فعال�ت(هاى روشنفكران
د�نى در طول سـال(هاى اخ�ر در قـالب نشر�ات و ب�ـشتـر روزنامه(ها (كـه به روزنامه(هاى زجنـ�ره(اى
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مـوسوم گـشت) مـتـمركـز بوده است و البـتـه مؤسـسـات و كـانون(هاى متـعـددى براى طرح و ارائه
د�دگاه(هاى آنان همواره وجود داشته است.

پا�گاه اصلى جـر�ان جتدّد گـرا�ى اسالمى در سـال(هاى اخ�ـر، فضـاى دانشگاهى كشـور بوده
است، هر چند برخى از دانش(آمـوختگان حـوزه ن�ز در فـضاى غـ�ررسمى حـوزه(هاى علمـ�ه از ا�ن
ـار خو�ش مى(پردازند. برخى از ا�ن نو�سندگـان حوزوى با دانشگاه تفكر حمـا�ت كرده و به نشر آث
مفـ�د درشـهر قم، همكارى نزد�ك دارند، هر چند ا�ـن دانشگاه را ـ كه با ر�است سـ�دعبـدالكر�م
مـوسوى اردب�ـلى (از شاگـردان امـام خمـ�نى و �كى از �اران نزد�ـك س�ـدمـحمـدحـس�نى بـهشـتى)
تاسـ�س شـده است ـ به طور كـامل منى(توان در ا�ن جـر�ان گنجـاند. ا�ن دانشگاه عـالوه بر اجـراى
دوره(هاى آموزش عالى در حوزهÏ علوم انسانى و اسـالمى، در فعال�ت(هـاى پژوهشى ن�ز توف�ـقاتى
داشتـه است. نشر�هÏ نامه مـف#د، انتشـار آثار علمى و تخصـصى در حوزهÏ علوم انسانى و برگزارى
سلسله «هما�ش(هاى اسالم و حقوق بشر» از مهم(تر�ن فعال�ت(هاى پژوهشى دانشگاه مف�د است.

جر�ان جتدّد گـرا�ى د�نى در دهه هفتاد، با نزد�ك شدن به مـجمع روحان�ون مبـارز (با محور�ت
مـهـدى كـروبى) و حــزب كـارگـزاران سـازندگى (نزد�ك به اكــبـرهاشـمى رفـسنجـانـى)، گـفـتـمـان
اصـالح(طلبـى و توسـعـهÏ سـ�ــاسى را رقم زد كـه سـراجنــام به حتـوالت دوم خـرداد ١٣٧٦ (انتــخـاب
س�دمـحمد خامتـى به ر�است جمهورى) و حـوادث پس از آن اجنام�د. ا�ن دوره بى گـمان بزرگ(تر�ن
كام�ابى جتدّد گرا�ى(د�نى(در صحنهÏ س�اسى ا�ران پس از نهضت ملى نفت ا�ران به شمار مى(آ�د. البته،
على(رغم پاره(اى شباهت(ها و هم سـو�ى(ها، نبا�د پنداشت كه ا�ن ائتالف س�اسى (جـبهه دوم خرداد)
لزوماً ر�شه در بن�ادهاى مـشترك فكرى در همهÏ جر�ان(هاى عضو داشت. براى آشنا�ى با د�دگاه(هاى

گروه(هاى �ادشده به كتاب احزاب و جناح�هاى س#اسى، كه پ�ش از ا�ن معرفى شد، مراجعه شود.
جر�ان روشنفكـرى د�نى كه در طول دههÏ هفـتاد ب�ـشتـر�ن سرمـا�هÏ خود را در صـحنهÏ س�اسى
هز�نه كـرده بود، با تعط�لى نشـر�ات و كـانون(هاى فـعّـال آن به(دست نهادهـاى قضـا�ى و امن�ـتى از
�ك(ســو، و از هم پاشـ�ــده شـدن ائتــالف سـ�ــاسى آنان از سـوى د�گـر و سـراجنـام بـا شكست در
انتخابات ر�است جمهـورى سوم ت�رماه ١٣٨٤ عمالً به انفعال گـرا��د و در حال حاضر دوره(اى از

حاش�ه(نش�نى س�اسى را جتربه مى(كند.
البـتـه، حــاشـ�ـه نشـ�نى و خـامــوشى(گـز�نى كنونى را نبــا�د به مـعناى حـذف �ا بـركنارى جـر�ان
جتدّد(گرا�ى اسالمى از جامعه ا�ران پنداشـت. با�د به �اد داشت كه پس زم�نه(هاى معرفتى روشنفكرى و
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خأل �ك عـقالن�ت جامع و پو�ا كه پاسخ گـوى چالش(هاى اند�شهÏ د�نى در برابر موج اجتمـاعى مدرن�ته
باشــد، هم(چنان باقـى است و با ا�ن وصg، انتـظار مى(رود كـه جتــدّد گــرا�ى د�نى بار د�ـگر با طرح و
الگو�ى تازه در صـحنـه فـرهنگى ا�ران رخ بنمـا�د. تالش و تكـاپوى آنان براى حـضـور دوباره را از هم
اكنون مى(توان د�د. در طول سـال(هاى اخ�ـر، همواره بحـران(هاى اجتـماعى و ناكـارآمدى در مـد�ر�ت
كالن نظام جمهورى اسالمى بستر مناسبى براى رشد و بازسازى روشنفكرى د�نى فراهم ساخته است.

ب) جر�ان شر�عت گرا�ى

ا�ن گفـتمـان در مقـاطعى از تار�خ تفكر معـاصر به(عنوان الگوى را�ج انـد�شهÏ د�نى به حساب
مى(آمده است و هنوز هم به(عنوان �ك گرا�ش ن�رومند در حوزه(هاى علم�ه و در م�ان متد�نان ا�ران
حضورى تأث�رگذار دارد. البته، عناو�ن و واژگان كل�دى مربوط به ا�ن جر�ان هنوز هم در(هاله(اى
از ابهام است. ا�ن ابهـام گاه از داورى(هاى نادرست سـ�اسى دربارهÏ ا�ن جر�ان در سـال(هاى اخ�ر
ـ�رد و گاه به(دل�ل(خلط م�ان ا�ن جر�ان فكرى با پـاره(اى گرا�ش(هاى عوام(گرا�انه در سرچشمه مى(گ
م�ـان برخى از روحان�ان و مـتد�نان است. براى مثـال، د�ده مى(شود كه گـاه تعاب�رى چون حتـجّر،
مقدس مآبى و خشك مقدسى دربارهÏ برخى از شر�عت(گرا�ان به(كار مى(رود كـه گذشته از نادرستى
ا�ن كـاربرد، جنبـهÏ ارزش داورى ن�ـز دارد. به(هر حـال، نبـا�د خـرافـه گـرا�ى(هـا و تنگ نظرى(هاى
برخى از اهل د�انت را با بحـث كنونى ما كـه سـخن از �ك رو�كرد مـعـرفتى(مـ�ـان شخـصـ�ت(هاى
بزرگ علمى است، اشـتبـاه گرفت. شـر�عت گـرا�ى در مفـهومى كـه در گـفتـار نخست بازگـفتـ�م
ـ�ان د�ن و جامعه در دوران غ�بت و به(و�ژه در عصر ب�ان(گر �ك تفس�ر و�ژه از قلمرو د�ن و نسبت م
كنونى است. البتـه، برخى عنوان «اخبـارى گرى» را براى ا�ن جر�ان به(كـارمى(گ�رند، حـال آن كه
ا�ن تعبـ�ر هم كـه امروزه ب�شـتر رنگ �ك دشنام به خـود گرفتـه است، گو�اى ا�ن گفـتمـان ن�ست،
چرا كه بسـ�ارى از صـاحبان ا�ن آرا از برجـستـه(تر�ن اصول�ان شـ�عـه به(شمار مى آ�ـند. آرى، شا�د

بتوان گفت كه گرا�ش اخبارى(گرى زم�نه مناسب(ترى براى رشد ا�ن رو�كرد فراهم مى(سازد.
ناگـفـتـه نگذار�م كـه هم اكنون در ادب�ـات جـهـانى گـاه از ا�ن گـرا�ش با عنوان «بن�ـادگـرا�ى»
(fundamentalism) �اد مى(شـود و آن(را از گـرا�ـش(ها�ى چون «اسـالم سـ�ـاسى» �ا «راد�ـكال�ـسم
اسـالمى» كـه بر جر�ان سـوم (متدن گـرا�ى) اطالق مى(گـردد، بازمى(شناسند. واژه «بن�ـاد گـرا�ى»
نخـست در باب گـروهى از مسـ�ـحـ�انِ سنّت گـرا كـه خـواهان بازگشـت به آداب و مناسبـات كـهن
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مسـ�حى بودند، اطالق گـرد�د و سپس براى(جـر�ان(هاى سلفى در اهل سنّت (همچـون وهاب�ت و
جنبش(هاى نوسلـفى) به(كـار رفت و اخ�ـراً به گـرا�ش شـر�عت(گـرا�ى در اند�شـهÏ شـ�ـعى هم گفـتـه

مى(شود.٢
از ا�ن(رو، به(جاست كه بالفاصله بر متـا�ز شر�عت گرا�ان ش�عه با بن�ادگـرا�ان مس�حى و سنّى
تاك�ـد كن�م، چرا كه على(رغم پاره(اى اشتـراكات، م�ان آنـها تفاوت(هاى جدّى و اسـاسى(اى وجود
دارد. امـروز به �من ظهور پد�ـده القاعـده و طالبانـ�سم و آشكار شـدن عمـق ا�دئولوژى سلف�ـه در
اهل(سنّت، مى(توان نشـان داد كه سلـفى(گرى چه فـاصله عمـ�قـى با گرا�ش سنتى در اند�شـهÏ ش�ـعه
دارد. مـا براى پره�ز از همـ�ن خلطهاست كـه از واژهÏ «شر�ـعت گرا�ى» بهـره برد�م تا و�ژگى(هاى
اختصاصى ا�ن تـفكر در جامعهÏ معاصـر ش�عه روشن(تر گردد. شا�د بتـوان از واژه «آ��ن گرا�ى» ن�ز

براى اشاره به ا�ن گرا�ش و اند�شه استفاده كرد.
به(دل�ل(فقدان مطالعات دق�ق دربارهÏ جر�ان شر�عت گرا و ن�ز به(سبب نگاشته نشدن بس�ارى از
د�دگــاه(هاى آنان، مــدارك ز�ادى براى مطالـعـه در ا�ن زمــ�نه وجــود ندارد. شــر�عت گــرا�ان،
اند�شه(هاى اجتماعـى(خو�ش را غالباً �ا در ضمن آراى فقهى خو�ش به ا�جـاز و اشارت باز گفته(اند
ـ�اسى باز منا�انده(اند كه در هر دو صورت استنباط و �ا در ضمن موضع گ�رى(ها و عمل كردهاى س
اند�شـه اجتـماعـى از آنها بسى(دشـوار و مقـتـضى حزم و احـت�ـاط است. در ا�ن جـا تالش مى(كن�م

در(حدّ توان و اطالع، سرنخ(ها�ى براى حتق�ق دربارهÏ ا�ن جر�ان ارائه كن�م.
ـت�م ا�ن اند�شه به(عنوان �ك رو�كرد جدّى در حوزه(هاى علمـ�ه تش�ع از نزد�ك به چنان كه گف
دو قرن پ�ش (�ا پس از فروپاشى صفو�ه) حضورى قـدرمتند داشته است، دو سده(اى كه همزمان با
آشـفـتگى سـ�ـاسى و افـول متدنى جـامـعـه ا�ران و نفـوذ قـدرت(هاى غـربى و فـرهنـگ ب�گانه در ا�ن

سرزم�ن است.
شر�عت گـرا�ى هر چند گاه به(صورت �ك واكنش اجـتماعى در قبـال شكست(هاى روحان�ت
در صحنهÏ س�اسى ا�ران رخ منوده است ولى در حق�قت ر�شه(اى بس عم�ق در اند�شهÏ و تار�خ تش�ع

دارد و نبا�د مبانى و پشتوانه(هاى معرفتى آن(را ناد�ده گرفت.
در بخش نخست ا�ن مقاله، مشخصه(ها رو�كرد شر�عت گرا�ى ب�ان شد كه اگر بخواه�م آنها
gـ�ق ده�م، به و�ژگى(هاى ز�ر مى رسـ�م؛ و�ژگى(ها�ى كـه �ك ط� را بر شـرا�ط دوره معـاصر تطب
متنوع از سل�قـه(ها را پوشش مى(دهد ولى از محورهاى مشتـركى هم برخوردار است. به(هر حال،
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ا�ن رو�كرد در طول دو سدهÏ گذشته در صحنهÏ اند�شهÏ و عمل اجتماعى خود را در و�ژگى(هاى ز�ر
منودار ساخـته است: تاك�د بر جنبـه(هاى فقهى و كم توجهى به فلـسفهÏ اجتماعى و سـ�اسى اسالم،
اولو�ت دادن به حفظ و حراست از ك�ان مذهب و جامعه ش�عه در مقا�سه با مسئلهÏ وحدت اسالمى
و مـصـالح امّت مــسلمـان، مـقـدم دانسنت فـعّـالـ�ت(هاى فـرهنگى وترب�ــتى بر مـبـارزهÏ سـ�ـاسى با
حكومت(ها، حساس�ت افـزون(تر نسبت به نفوذ مذهبى ب�گانگان و انحراف جـامعه از مواز�ن د�نى
و شـرعى در مقـا�سـه با ز�ان(هاى اسـتبـداد داخلى و وابسـتگى(سـ�ـاسى و اقتـصـادى حكومت(ها به
دولت(هاى ب�گانه، عـدم دخالت فـعّـال در شئـون ادارى و س�ـاسى جامـعـه و اعتـقاد به نادرسـتى �ا
ناتوانى در پـا�ه(گـذارى حكـومت د�نى در عــصـر غــ�ـبـت، توجـه جــدّى به بدعت(ها و تـبل�ـغــات
سوءاعتقادى و حساسّ�ت كمتر نسبت به انحطاط اقتصادى و اجتماعى جامعه، اعتقاد به فقه فردى
و ضـرورت عمل به تكال�g االهى در حـ�طهÏ رفـتار شـخصى و بى ن�ـازى اجراى د�ن و شـر�عت به

تأس�س نهادهاى اجتماعى و مدنى جد�د و همانند آن.
ـ�م، ا�ن جر�ان در �ك ط�فى از آراء البته، بنابر آنچـه در مبانى رو�كرد شر�عت گرا�ان بازگفت
خـود را نشـان مى(دهد. ا�ن و�ژگى(ها غـالبـاً در شـخـصـ�ت(ها�ى ظهـور مى(كنند كـه اسـاسـاً برپا�ى
حكومت د�نى را در عـصـر غـ�بت منى پذ�ـرند و به جدا�ى د�ـن و س�ـاست باور دارند، و �ا گـاه در
كـسـانى جلوه مى(كـند كـه با قـبـول اصل حكومت د�نى، آن(را چـ�ـزى ب�ش از اجـراى سـاده احكام
ـار ب�ان شد كه نگرش اخ�ر در نها�ت، با د�دگاه به(دست فق�هان منى دانند. در بخش اوّل از ا�ن گفت

غالب شر�عت گرا�ان در �ك رو�كرد واحد مى(گنجد.
چنان كه پ�داست، رو�كرد شر�عت(گرا�ى از مبانى و دال�ل خاص خود برخوردار بوده است
و همواره اند�شـه و عملكرد خو�ش را بر نصوص د�نـى و س�رهÏ عملى اول�اى د�ن و ن�ـز بر مصالح
د�ن و ملت استـوار كرده و با توجه به آنها توجـ�ه مى(كند. به(نظر مى(رسد كـه ر�شهÏ ا�ن رو�كرد را ـ
در سـده(هاى گذشـته ـ با�د در �ك مـبناى د�ن شناخـتى و �ك پ�شـ�نهÏ س�ـاسى جست(وجـو كرد. از
منظر ا�ن گروه، امامت ش�عه (كه رهبرى د�ن و دن�ا را در همهÏ زم�نه(ها به(عهده دارد) با فرا رس�دن
غ�ـبت امام عصر(عج) د�گر منى(تـواند به همان معناى گسـتردهÏ خو�ش باقى مباند، چرا كـه خالفت
س�اسى با متام شئون آن تنها در دولت امام معصوم(ع) و در زمان حضور و ظهور ا�شان امكان پذ�ر
ـ�بت محدود به موارد ضرورى است مى(شود. از نظر ا�ن گروه، وال�ت اجتماعى د�ن در دوران غ
كه تعط�ل شدن آن از نظر شارع رضا�ت بخش ن�ست (امور حسب�ه). از سوى د�گر، برخى از ا�ن
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بزرگان، ضمن اشاره به ناكامى مبارزات ش�ع�ان در طول تار�خ و عدم مشاركت اهل ب�ت(ع) پس
از ق�ـام امام حـس�ن(ع) در ا�ن نهضت(هـا، به روا�اتى اشاره مى كنند كـه هر ق�امى را قـبل از برپا�ى

دولت قائم آل محمد(ص) محكوم به شكست مى(داند.٣
امـا از بُعـد سـ�اسى، بـا�د توجه داشـت كه پ�ـشـ�نه تأسـ�س دولت شـ�ـعى در ا�ران به(صـورت
رسـمى به عـهد صـفـو�ه بازمى(گـردد، دولتى كه برپا�ـى آن پس از �ك دوره طوالنى مـحرومـ�ت و
فشـار عل�ه تـش�ع، مـرهون همكارى مشـترك شـاهان صفـوى و عاملان شـ�عه بـود. ا�ن دوره نسبـتًا
طوالنى از «حـاكـمـ�تِ دوگـانهÏ شـاهانه و فـقـ�ـهـانه» در عـصـر صفـوى به(تدر�ـج به �ك ا�دئولوژى
امور Ïحـفظ شوكت سـ�ـاسى مسلمـ�ن و اداره Ïغـ�ررسـمى تبـد�ل گـشت كه در آن، سلطـنت وظ�فـه
جامـعه را برعـهده داشت و روحان�ت ضـمن تأم�ن مـشروعـ�ت سلطنت و قدرت، به متشـ�ت امور

د�نى مردم در حد استطاعت و به م�زان بسط �د مى(پرداخت.٤
در طول دو سدهÏ اخـ�ر، حـتى آن(جا كـه ا�ن اند�شـه از نظر فـقهى ن�ـز به صـراحت مورد تا��ـد
عاملان شـر�عت گرا قرار نگرفتـه است، دست كم به(عنوان تنها گز�ـنه در شرا�ط آشفتگى سـ�اسى و
نابسـامـانى(هاى(فرهنگـى به اجرا درآمـده است. براى مطالعـهÏ گزارشى از ا�ن پـْس زم�نهÏ تار�خى و

معرفتى به كتاب(هاى ز�ر مراجعه كن�د:
* ساختار نهاد و اند�شه3 د�نى در ا�ران صفوى، منصور صفت گل، تهران، انتشارات رسال،

.١٣٨١
* نخـسـتـ#ن رو�ارو�ى�هاى اند�شـه�وران ا�رانى، عـبدالـهادى حـائرى، تهـران، انتـشـارات ام�ـر

كب�ر، ١٣٧٢.
* كاوش�هاى تازه در باب روزگار صفوى، رسول جعفر�ان، تهران، نشراد�ان، ١٣٨٤.

* د�ن و دولت در ا�ران، حامد الگار، ترجمهÏ ابوالقاسم سرى، تهران، نشرتوس، ١٣٦٩.
گـذشـتـه از دو عامـل پ�ـش�ن �ـعنى مـبناى د�ن شناخـتى و پ�ـشـ�نهÏ سـ�ـاسى، در حتل�ل جـر�ان
شر�عت گرا�ى در دورهÏ معاصـر ا�ران هم(چن�ن با�د به طورجدّى به �ك عامل د�گـر توجه كرد و آن
هم وجـود رقـابت شـد�دِ حكومت(هاى ا�ران (به(عنوان تنـها دولت شـ�ـعى) با قـدرت(هاى رقـ�ب ـ
ـپس حكومت(هاى روس و انگل�س ـ بوده است. ا�ن رقابت و ترس شد�د �عنى دولت عثمانى و س
از تضع�g قـدرت ش�عه در منطقه، �ـكى د�گر از اسباب برخورد احتـ�اط آم�ز و گاه حـما�ت گرانه

عاملان ش�عه از حكومت(هاى غالباً فاسد و مستبد معاصر ا�ران بوده است.



≤¥
∞¨

ÂË
œ Ë

 ‰
Ë«

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

«Ë
œ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

مـعمـوًال در بررسى رابطهÏ علمـاى شـر�عـتـمدار شـ�ـعـه با حكومت(هاى مـعـاصـر ا�ران از دو
شخصـ�ت مهم نام برده مى(شود كه عـبارتند از: م�رزاى قمى و شـ�خ جعفر كاشـg الغطاء. حتق�ق
در اند�شه(ها و مواضع ا�شـان در مقابل شخص�ت(ها�ى چون مـال احمد نراقى و س�دمحـمد مجاهد
كـه مـواجـهـه(اى فـعّـال با سـ�ـاست عـصـر خو�ـش داشـتند، بسـتـر مناسـبى براى حتـقـ�ق در جـر�ان
شـر�عت(گرا�ى و متدن(گـرا�ى در دورهÏ مـورد نظر ما را فـراهم مى(سازد. الـبتـه، ا�ن فاصله گـذارى
مـ�ـان شـخـصـ�ت(هاى �ادشـده ن�ـازمند حتـقـ�ق ب�ـشـتـرى است. براى آشـنا�ى با آراى آنهـا در باب

وال�ت(فق�ه و حدود دخالت فقه در جامعه به كتاب ز�ر مراجعه كن�د:
* حكومت اسـالمى در اند�شه3 فقـ#هـان ش#ـعه، ج٢، محـمدكاظم رحـمان سـتا�ش و د�گران،

تهران، نشر مركز حتق�قات استراتژ�ك، ١٣٨٣.
به(عنوان �ك منونه از جـر�ان شر�عت گرا�ى در مـرجعـ�ت ش�عـه در دوران معـاصر مى(توان به
ـارى اشاره كرد. زندگى و زمانه او كه به حق بزرگ(تر�ن فـق�ه عصر حاضـر ش�عه ش�خ مرتضى انص
لقب گـرفتـه است، هنوز جاى بررسى ب�ـشتـر دارد. د�دگاه ا�شـان در باب وال�ت فقـ�ه كـه آن(را به
Ïامور حـسبـه محـدود مى(كرد،٥ مواضع او در خـصوص مـسا�ل اجتـماعى و سـ�اسى زمـان، نحوه
برخـوردش با حكومت ناصـرالد�ن شـاه، عـدم دخالـت در ماجـراى اشـغـال جنوب ا�ران به(دست
دولت انگلسـتان و حـتى خـوددارى از مقـابلهÏ علنى با جـر�ان باب�ت و بهـائ�ت، با آن كه مـرجعـ�ت
مطلق و قدرمتند و كم نظ�رى داشت و در زمانه(اى بس خط�ـر مى(ز�ست، جملگى نكاتى هستند كه
در ا�ن راستا با�د بررسى گردد. در ا�ن م�ان نبا�د جتربهÏ ناكام روحان�ت (به رهبرى دو استاد او س�د
محمـد مجاهد و مالمهـدى نراقى) را در ماجراى جنگ ا�ران و روس فراموش كـرد. همچن�ن با�د
Ïادآور شو�م كه م�ـرزا حسن ش�رازى كه رهبر نهضـت تنباكو نام گرفته است، از شاگـردان برجسته�
ـ�خ انصارى است. در اثر ز�ر با اسـتناد به شـاگردى مـ�رزاى شـ�رازى نسـبت به ش�خ انصـارى و ش
دال�لى از ا�ن دسـت، تالش شـده اسـت تصـو�ـرى كـامــًال سـ�ــاسى از او ارائه گــردد و به همــ�ن

مناسبت، همهÏ علماى ش�عه از گذشته تاكنون را «قهرمانان نشسته» بخواند:
* تراز س#است، على ابواحلسنى، كنگره جهانى ش�خ انصارى، ١٣٧٣.

كتاب ز�ر هم از طر�ق ارائهÏ شرا�ط اجتماعى عصر ش�خ، به حتل�ل مواضع ش�خ مى(پردازد:
* زندگى نامـه اسـتـاد الفـقـهـاء شـ#خ انصـارى، ضـ�اءالـد�ن سبط الـش�خ، كنـگره جهـانى شـ�خ

انصارى، ١٣٧٣.
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* حتل�ل(هاى �ادشده در مجموع، خالى از پ�ش(فرض(هاى س�اسى براى هم آهنگ نشان دادن
شخص�ت ش�خ با اند�شهÏ اجتماعى را�ج در جامعهÏ كنونى ا�ران ن�ست.

با ا�ن حـال، به(نظر مى(رسـد كـه نخـستـ�ن صـحنهÏ پ�ـدا�ى جر�ان شـر�عت گـرا را مى(توان در
ماجراى مشروط�ت و رو�ارو�ى مـشروعه خواهى برخى از عاملان ش�عه در مـقابل مشروطه خواهى
گروه د�گرى از آنان در جنg و تهران دانست. اند�شهÏ مشروعه خواهى با دو شخص�ت مهم در ا�ن
ـ�خ فضل الله نورى (در تهران) و س�ـدمحمدكاظم طـباطبا�ى �زدى (در دوره گره خورده است: ش

جنg). براى آشنا�ى با جر�ان(هاى فكرى ـ س�اسى در ا�ن دوره به منابع ز�ر بنگر�د:
* تش#ع و مشروط#ت در ا�ران، عبدالهادى حائرى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٤.

* چالش مذهب و مـدرن#سم و س#ـر اند�شه3 س#ـاسى مذهبى در ا�ران، مسعود كـوهستانى(نژاد،
تهران، نشر نى، ١٣٨١.

دربارهÏ شـ�خ فـضل الله نورى اخـتـالف نظر فـراوان اسـت، برخى نزاع او با عـاملان مـشـروطه
خـواه را برخـواسـتـه از تفـاوت مـبـانـى فكرى مى(دانند و برخى برعكـس، ا�ن اخـتـالف را تنهـا در
ـاب مى(آورند. براى آشنا�ى با د�دگاه اول به جز تشخ�ص مصـاد�ق و شرا�ط ع�نى مشروطه به حس

منابع پ�ش�ن، بنگر�د به:
* مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، حس�ن آباد�ان، تهران، نشر نى، ١٣٧٤.

* رسا�ل مشروط#ت، به كوشش غالمحس�ن زرگرنژاد، تهران، انتشارات كو�ر، ١٣٧٤.
* ره#ـافتـى بر مبـانى مكتب�ها و جنبـش�هاى س#ـاسى شـ#عـه در صـدسـاله3 اخ#ـر، مظفـر نامدار،

تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، ١٣٧٦.
و در مقابل، د�دگاه گروه دوم را در آثار ز�ر پى(گ�رى كن�د:

* پا�دارى تا پاى دار، على ابواحلسنى، مؤسسّه حتق�قاتى و انتشاراتى نور، ١٣٦٨.
* ش#خ فضل الله نورى در رو�ارو�ى دو اند�شه، مهدى انصارى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٩.

* تار�خ حتوالت س#اسى ا�ران، موسى جنفى و موسى فق�ـه حقّانى، تهران، مؤسسّهÏ مطالعات
تار�خ معاصر ا�ران، ١٣٨١.

* مشـروطه، فق#ـهان و اجتـهاد ش#ـعه، مجـموعه مقـاالت، قم، انتشارات مؤّسـسهÏ آموزشى و
پژوهشى امام خم�نى، ١٣٨٣.

حتى اگـر در مورد شـ�خ فضل الله به اخـتالف مبنا�ى او با مـشروطه(خـواهان معتـقد نبـاش�م،
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دربارهÏ د�گر مشـروعه خواهان �ا عـاملانى كه در مقـابل مشـروطه سكوت اخت�ـار كردند، ا�ن داورى
صواب ن�ست (براى(منونه، بـنگر�د به رسائل مشروعه خـواهان در كتاب رسا�ل مـشروط#ت كه پ�ش
ازا�ن، معرفى شد). هم(چن�ن مقالهÏ بلند «مهم(تر�ن چالش(هاى فقهى عاملان عصر مشروطه» كه در
شـماره(هاى ١٣٤ تا ١٣٧ مـجلّه حـوزه منتـشـر شـده گوشـه(اى از ا�ن تفـاوت(ها را مـ�ـان دو جـر�ان

شر�عت گرا و متدن گرا باز مى(منا�اند.
در مورد سـ�د كاظم طبـاطبا�ى، به جـز پاره(اى از منابع پ�ش(گفـته، بنگر�د به مقـاله «آ�ت الله
مشروطه، س�ـدكاظم طبـاطبا�ى �زدى و مشـروطه» و منابعى كه او مـعرفى مى(كند (مندرج در كـتاب 
فـقـ#هـان و اجـتـهـاد ش#ـعـه كـه پ�ش ازا�ن، معـرفى شـد). در ا�ن راستـا، �ك سند منتـشـر نشده كـه
دربردارندهÏ نامه س�ّـد به حاج حس�ن قمى است و سـه سال پ�ش از امضاى فرمـان مشروطه (١٣٢١
ق) نگرانى(هاى خود را از اوضاع كشور مطرح مى(سازد، قابل توجه است (نك: جر�ان�هاى فكرى

مشروط#ت، مؤسّسه مطالعات و پژوهش(هاى س�اسى، ١٣٨٦).
در ادامهÏ پى گـ�ـرى جـر�ان شر�عـت گرا�ى بـه شخـصـ�ت مـهم و تأث�ـرگـذار د�گرى در ا�ران
معـاصر، �عنى ش�خ عـبدالكر�م حـائرى �زدى برمى(خور�م. وى كه با تـاس�س حوزه علمـ�ه قم در
سال ١٣٤٠ق نام و آوازه(اى فراوان �افت، در اند�شهÏ فقهى و برنامهÏ عملى خو�ش در طول ح�ات
خـود منادى روشن از �ك مـرجع شـر�عت گـرا را به منا�ش گـذاشت. وى در حتل�ل خـو�ش در باب
وال�ت فقـ�ه به ا�ن نقطه رس�ـد كه فق�ـهان در عصـر غ�بت از وال�ت س�ـاسى و اجتمـاعى برخوردار
ـن�ن جا�گاهى را منى(توان براى مرجعـ�ت ش�عه منظور داشت. ا�شـان در كتاب ز�ر راى ن�ستند و چ
خو�ش را در باب وال�ت فـق�ه اظهار داشـته است كه البـته، قسمـتى از سخنان ش�خ كـه باصراحت

ب�شترى به(ا�ن معنا اشاره مى(كند توسط ناشر حذف شده است:
* كتاب الب#ع (تقر�رات درس ش�خ عبدالكر�م حائرى)، ج٢، قم، انتشارات مؤسسّه در راه

حق، ١٤١٥ق.
در كتاب ز�ر كه از سوى مقرر كتاب اخ�ر نگاشته شده و همان رأى استاد را بازتاب مى(دهد،

ا�ن موضوع آمده است:
* املكاسب احملرمه، محمدعلى اراكى، قم، انتشارات مؤسسّه در راه حق، ١٤١٣ق.

براى اطالع ب�شتر در ا�ن خصوص به(و�ژه نامهÏ مجلهÏ حوزه(شماره ١٢٥ و ١٢٦) دربارهÏ ش�خ
عبدالكر�م حائرى به(و�ژه مصاحبهÏ س�دعلى محقق داماد مراجعه كن�د.
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شـ�خ در مواضع سـ�اسى خـو�ش ن�ـز هم�ن رو�ه را مـعمـول داشت. او كه در سـال ١٣١٨ق
پس از سـال(ها شاگـردى در محـضر درس شـ�خ فضل الـله نورى و س�ـدمحـمد فـشاركى و آخـوند
خـراسـانى به ا�ـران بازگـشت، با اوج گـ�ـرى نهــضت مـشـروطه در ا�ران، زادگـاه و پا�ـگاه علمى
خو�ش، �عنى شـهر اراك را در سال ١٣٢٤ق به قصد جنg ترك كـرد و چون حال و هواى جنg را
ن�ز مـتاثر از فضاى سـ�اسى مشروط�ت د�د، به كـربال عز�مت منود و در آن(جا اقامت گـز�د. ا�شان
پس از بازگـــشت دوباره به ا�ران و تـأســ�س حــوزهÏ علمـــ�ــه قم در ســال ١٣٤٠ق با هـ�چ �ك از
حركت(هاى س�اسى كه از سوى علماى ا�ران صـورت گرفت، همراهى نكرد و گاه از ا�ن حركات
Ïمصـاحله م�ـان علما و حكومت رضـاخان را درپ�ش گـرفت. از جمله Ïبه شدت نهى كـرد و �ا ش�وه
ا�ن وقا�ع مى(تـوان به درگ�رى شـ�خ محمـدتقى بافقى با خـانواده رضاخان در حـرم مطهر حـضرت
ـاى بالد براى مخالفت با سربازى اجبـارى و به(و�ژه حركت علماى معصـومه(س)، مهاجرت علم
gمدرّس عل�ه رضاخان و تبـع�د او، ماجراى كش Ïاصفهان به رهبرى آقا نورالـله اصفهانى، مبارزه
حـجاب و غـ�ره اشـاره كرد. در ا�ن مـدت، ش�خ تالش خـو�ش را صرف تقـو�ت و حفظ حـوزه و
نشر فرهنگ تشـ�ّع كرد. براى آگاهى از شرا�ط زمانه و شـخص�ت ش�خ عبـدالكر�م حائرى به منابع

ز�ر مراجعه كن�د:
* مؤسس حوزه، مجموعه مقاالت، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ١٣٨٣.

* تار�خ شـفاهـى انقالب اسـالمى، ٢ جلد، غـالمرضـا كـرباسچـى، تهران، انتـشـارات مركـز
اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٠.

كتاب ز�ر كه مستقالً در باب ش�خ عبدالكر�م نگاشته شده، مواضع س�اسى ا�شان را ناشى از
روح�ه احت�اط(آم�ز ا�شان مى(داند و ب�شتر حتل�ل روان(شناختى از موضوع ارائه مى(كند:

* حاج ش#خ عـبدالكر�م حائرى (مؤسس حـوزه علم�ه قم)، عـمادالد�ن ف�ـاضى (به كوشش)،
تهران، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٧٨.

در كـتاب ز�ر با تعـر�g «سـ�است» به مـعناى عـام آن، �عنى «تدب�ـر اداره امور و مـردم(دارى»
همهÏ اقدامات اجتماعى و حوزوى ا�شان را تفس�رى س�اسى كرده است:

بررسى عملكرد س#اسى آ�ه�الله حـاج ش#خ عبدالكر�م حائرى، فرزانه ن�كوبرس، شركت چاپ و
نشر ب�ن(امللل، ١٣٨١.

فرزندان روحـانى ش�خ ن�ز همـان راه و ش�وه پدر را دنبال كـردند. ش�خ مرتضى حـائرى كه از
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فقـ�هـان برجسـتهÏ حوزه در سـال(هاى پ�ش و پس از انقـالب اسالمى به(شـمار مى(آمـد، از نخستـ�ن
شخـص�ت(هـا�ى بود كه در سـال ١٣٤٢ از سوى امام خـم�نـى براى مبارزه بـا رژ�م شاه دعـوت شد
ـات هفتگى امام با تعدادى از علما و اعـالم�ه نه نفره معـروف است) ولى او حضور (ماجراى جلس
در حوزهÏ تدر�س و ترب�ت شاگـردان عالم و معنوى را ترج�ح داد و از ا�ن جـهت شخص�ـتى پرتأث�ر
به(شـمــار مى(رود. در سـال(هاى پس از انقـالب، نـگرش انتـقـادى ا�شــان به عـملكرد مــسـئـوالن
جـمـهورى اسـالمى ن�ـز هم(سـو با نگرش شـر�عت گـرا�ان بود.٦ د�گر فـرزند ش�ـخ، �عنى مهـدى
حـائرى ن�ـز به همـان گونـه عمل كـرد و در سـال(هاى آخـر عـمر خـو�ش با نگارش كـتـاب حكمت و
حكومت، جـدا�ى د�ن و دولت را از نظر فلسـفى تئـور�زه كـرد (براى گوشـه(اى از مـواضع فكرى و

اجتماعى ا�شان، نك: خاطرات مهدى حائرى �زدى، تهران، نشر كتاب نادر، ١٣٨٢).
هر چند در دوران زعـامت و مرجـع�ت سـ�دمـحمـدحسـ�ن بروجردى، اند�شـهÏ رق�ب، �عنى
گرا�ـش متدن گرا�ى رشـد و گسـترش ب�ـشتـرى �افت، ولى هم(چنان شر�عت گـرا�ى فضـاى اصلى

حوزهÏ علم�ه قم را تا شكل گ�رى نهضت ١٥ خرداد ١٣٤٢ در اخت�ار داشت.
براى بـررسى جــر�ـان شــر�عـت(گــرا�ى در طـول دههÏ چهل و پـنجــاه، ب�ـش از همــه بـا�د به
د�دگاه(هاى برخى از مـراجع بزرگ تقل�د و تأث�ـر ا�شان در محـافل اهل د�انت در ا�ن دوره مراجـعه
كـرد. در ا�ن مـ�ـان، دو تـن از مـهم(تر�ن و پرنفـوذتر�ـن مـراجع تقل�ـد در دوره اخـ�ــر سـ�ـداحـمـد
خوانسارى (در ا�ران) و س�ـدابوالقاسم خو�ى (در جنg) بودند كه عالوه بر مبانى فـقهى، در رفتار
اجـتمـاعى و س�ـاسى ن�ـز منونه نسـبتـاً كاملـى از د�دگاه شـر�عت گرا�ـى را ارائه كردند و در فـرهنگ

مذهبى جامعه ا�ران تأث�ر به(سزا�ى بر جاى گذاشتند.
س�داحمد خوانسارى در جنg از شاگردان آخوند خراسانى و س�دكاظم طباطبا�ى �زدى بود و
ـپس به ا�ران بازگشت و در اراك و قم به شـاگردى و هـمراهى شـ�خ عبـدالكر�م حائرى درآمـد و س
ضمـناً دروس عال�ـه فلسفـه را نزد م�ـرزا على اكبـر �زدى ـ در قم ـ آموخت. وى در سـال ١٣٣٠ به
درخواست س�دمـحمدحس�ن بروجردى به تهران رفت و تا �ك دهه ه�چ اقدامى در عـرصه س�اسى
صـورت نداد. در دههÏ چهل، در مــاجـراى اجنــمن(هاى ا�التى و وال�ـتى، وى اطالعـ�ــه(اى بدون
�ادكـرد ا�ن مـوضـوع صـادر كـرد و مردم را بـراى مجلـس شهـادت حـضـرت فـاطمـه زهراء(س) و
«استـماع موضـوع مهم مذهبى» بـه مسجـد خو�ش دعوت منود. ا�ن شـ�وهÏ برخورد احـت�اط آمـ�ز با

رژ�م شاه از سوى امام(خم�نى طى نامه(اى به محمدتقى فلسفى سخت مورد انتقاد قرار گرفت.٧
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�ك سـال بعـد، خــوانسـارى مـراجع بزرگ قم نظ�ــر مـحـمـدرضـا گلپـا�گانـى، سـ�ـدكـاظم
شر�عتمدارى و س�دشهاب الد�ن مرعـشى(جنفى را در حتر�م رفراندوم انقالب سف�د همراهى كرد و
به اعـتـراض عل�ـه دستگ�ـرى امـام(خـمـ�نى و علمـاى د�گر پرداخت. از آن پس بود كـه سـ�داحـمـد
خوانسارى د�گر با نهـضت س�اسى روحان�ت همـراهى نكرد و عمدتاً به رو�هÏ شخصى پ�ـش�ن خود
كه تعل�م شر�عت و مـرجع�ت د�نى و معنوى جامـعه بود، التزام �افت و در مسا�ل س�ـاسى كشور،
حداكـثر نقش وسـاطت براى حل مـشكالت س�ـاس�ون و توصـ�ه و تذكـر به رژ�م شاه براى رعـا�ت
حدود و احكام شرع را بر عـهده گرفت. گوشه(اى از اطالعات و اسناد در مـورد احوال شخصى و

اجتماعى ا�شان را در كتاب ز�ر بنگر�د:
* آ�ة الله س#داحمد خوانسارى به روا�ت اسناد، عبدالله متولى، تهران، انتشارات مركز اسناد

انقالب اسالمى، ١٣٨٣.
بى گمـان س�دابـوالقاسم خو�ى به(دل�ل(شـهرت علمى در عـرصهÏ فقاهت و پـرورش شاگردان
Ïـ�ت عامه تأث�ر گسترده(ترى بر جاى گذاشت. عـالوه بر ا�نها، ا�شان با توسعه بزرگ و ش�وع مرجع
فـعال�ت(هاى فـرهنگى(و نشـر تشـ�ّع در سا�ر كـشـورها با اسـتفـاده از امكانات و زبان روز، مـفهـوم
مرجـع�ت در نگـرش سنّتى آن(را متناسب با شـرا�ط جد�د، عـ�ن�ت و جتلى تازه(اى بخـش�د. ا�ـشان
على(رغم تالش خستگى ناپذ�ر در ا�ن جـهات و بر جاى گذاشنت آثار فرهنگى و خدمـات اجتماعى
فراوان، در عرصهÏ س�ـاست و مد�ر�ت اجتـماعى دخالت نكـرد. ا�ن موضع گ�ـرى با مبانى فـقهى
ا�شـان در زم�نه وال�ت فـقـ�ه كـه آن(را مـحدود به فـتوا و قـضـا و امور حـسـب�ـه مى(دانست،٨ كامـالً
هم(خـوانى داشت و از ا�ن جهـت شخـص�ت و مـواضع شـ�خ انصارى را تداعى مـى(كرد. مـقا�سـه
تفكر و مواضع اجتماعى س�ـدابوالقاسم خو�ى با س�دمحمدباقر صدر كـه شاگرد و معاصر وى بود
مى(تواند به شناخت تفاوت د�دگاه شر�عت گـرا و متدن گرا كمك شا�انى كند. برخى بر ا�ن باورند
كه د�دگاه(هاى خو�ى متأثر از استادش م�رزاى نا��نى ـ پس از شكست مشروطه و عزلت(گز�نى(وى
از س�ـاست در اواخر عمر ـ بود. از قـرار اطالع اخ�راً �ك حتـق�ق جد�د در صدد برآمـده است كه از
ـ�اسى ابوالقاسم خو�ى به سمت د�دگاه امام خـم�نى سخن بگو�د (در دست نشر در تغ��ر نگرش س

انتشارات مؤسسه بوستان كتاب قم) كه با�د با تأمل و ترد�د در آن نگر�ست.
هرچند نفوذ اند�شهÏ شر�عت گـرا�ى پس از انقالب در حـوزه(هاى علم�ـه ا�ران محـدودتر شد
ولى ا�ن گـرا�ش مــ�ـان روحـان�ت و طبـقـات مـتـد�ـن�ن هم(چنان ادامـه �افت و بـه(و�ژه، با حـضـور
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شاگردان س�دابوالقاسم خو�ى در حوزه(هاى ا�ران، ا�ن اند�شهÏ هم(چنان در حوزه(ها حضور و نفوذ
ـرده است. پس از انقالب اسالمى، برخى از شر�عت گرا�ان در مـراحل مختلg و خود را حفظ ك
به فراخور فـضا و فرصت به نقد د�دگاه(هاى متدن گـرا�ان و عملكرد جمهورى اسـالمى پرداخته(اند
كه از جمله مى(توان به مـباحث مربوط به قلمرو اختـ�ارات وال�ت فق�ه، مصـادره اموال و امالك،

اعدام(هاى بدون محاكمه، قوان�ن واگذارى زم�ن و غ�ره اشاره كرد.
حوزه(هاى علم�ه در د�گر شهـرستان(هاى ا�ران ن�ز از در�چهÏ شر�عت گرا�ى با�د مورد مطالعه
ـان، حوزه علم�ه مشهد جاى بررسى ب�شـترى دارد. در جر�ان مشروط�ت، قرار گ�رند. در ا�ن م�
حوزه علم�ه مشهد به �كى از كانون(هاى بزرگ درگ�ـرى م�ان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان
تبد�ـل گشت. مشـروعه خـواهان و از آن جمله سـ�دعلى سـ�سـتانى (شـاگرد مـ�رزاى شـ�رازى) از
چشم(انداز فـقـهى نهـضت مشـروطه را نپـذ�رفـتند و آن(را با شـر�عت ناسـازگـار مى د�دند. در نگاه
سـ�سـتـانى، در اجراى شـر�عت، به مـشورت نـ�ازى نبـود و تك�ـه بر اكثـر�ت براى نوشنت قـانون،
سـرشــمـارى، نـرخ(گـذارى، مــسـاوات زن و مـرد و مــسلمــان و كـافــر و نوشنت نظام(نامــه براى

وزارت(خانه(ها خالف شرع به شمار مى(رفت. براى ا�ن منظور به اثر ز�ر مراجعه شود:
* روحان#ت و مشروطه، جمعى از نو�سندگان مجله حوزه، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ١٣٨٥.

پس از كـودتاى رضـاخان و تالش وى بـراى حذف مظاهـر مذهب در ا�ران، مـبـارزه با او در
م�ان برخى از بزرگـان حوزه مشهد به(شـدت مطرح شد. به(و�ژه پس از ماجراى كـشg حجاب ا�ن
ـالم برجسته حوزه مشهد در آن روز، �عنى حاج مبارزه شكل گسترده(ترى �افت كه پ�ش(گامى دو ع
حس�ن قـمى و م�رزا محـمد كفا�ى (فـرزند آخوند خراسانى) مـعروف است. رضاخان با تبـع�د ا�ن
Ïدو شخـص�ت و دست(گـ�رى و زندانى(كردن شـمار ز�ادى از عـاملان و سراجنام با پـد�د آوردن حادثه
خون�ن مسجد گوهرشاد عمالً نهضت س�اسى مشهد را قلع و قمع كرد و تا شهر�ور ١٣٢٠ هرگونه
فعال�ت س�اسى را به محاق برد. براى آشنا�ى با وضع�ت عمومى حوزه(هاى مشهد در آن سال(ها و

پس از آن به كتاب ز�ر مراجعه كن�د:
* گـزارشى از سـابقه تار�خـى و اوضاع كنونى حـوزه علمـ#ـه مـشهـد، سـ�دعلى خـامنه(اى، كنگره

جهانى حضرت رضا(ع)، ١٣٦٥.
پس از شهـر�ور ١٣٢٠، دو جر�ان در شهر مـشهد در مقـابل �ك(د�گر صg(آرا�ى كردند. در
ا�ن م�ـان، برخى به نقش س�ـدحسن قمى و سـ�دمحـمدهادى م�ـالنى كه شخـص�ت اخ�ـر عالوه بر
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مـرجـع�ت د�نـى از نفوذ كـالم مـ�ـان نسل جـوان حوزه و اقـشـار فـرهنگى مـشهـد برخـوردار بود از
�ك(سـو، و نقش مـ�ـرزا احـمد كـفـا�ى (فـرزند د�گر آخـوند مـحـمـدكاظـم خراسـانى) كـه گـرا�ش
شر�عت(گـرا را در حوزه مشـهد رهبـرى و هدا�ت مى(كرد، از سوى د�گر، اشـاره كرده(اند. البـته،

ا�ن حتل�ل و دسته(بندى قابل حتق�ق و تأمل ب�شترى است.

جا�گاه مكتب تفك#ك در اند�شه� اجتماعى معاصر

در مورد م�ـرزا مهدى اصفهانى كـه بى(گمان در دورهÏ اخ�ر ب�ـشتر�ن تأث�ر عقـ�دتى را در حوزه
علمـ�ه مـشـهـد بر جاى گـذاشـته است، از زاو�ه بـحث كنونى ما جـاى ابهـام و گـفت و گو فـراوان
ـ�رزاى نا��نى بود و از نظر فقهى وال�ت فـق�ه را در معناى گـسترده است. وى كه شاگـرد برجسته م
آن مى(پذ�رفت،٩ خـود همچـون بس�ـارى د�گر از عاملان مـشهـد اساسـا در عرصـهÏ س�ـاسى حـضور
ن�افت و ه�چ اثر مستقلى اثباتاً �ا نفـ�اً درا�ن باره ننگاشت. از برخى شاگردان ا�شان نقل شده است
ـ�خ عبدالكر�م حائرى بود و همان مشى را تأ��ـد مى(كرد. مى(دان�م كه كه او در ا�ن زم�نه هم(رأى ش
ا�ن هر دو خـود دانش(آمـوخـتـهÏ حـوزه جنg بودند و ســال هجـرت مـ�ـرزاى(اصـفـهـانـى به مـشـهـد
(١٣٤٠ق) درست هم(زمان با هجـرت حائرى از اراك به قم و تأسـ�س حوزه علم�ـه قم مى(باشد و
ـه فضاى حوزه جنg پس از شكست مشروط�ت در ذهن�ت هر دو شـخص�ت تأث�ر احتمال مى(رود ك

�ك سان داشته است.
البـتـه، بس�ـارى از شـاگـردان برجسـتـهÏ مـ�ـرزاى اصفـهـانى بعـدها در عـرصه(هاى سـ�ـاسى و
اجتـماعى فعّـال شدند كه از آن جـمله مى(توان به ش�خ(هاشم قـزو�نى، ش�خ مـجتبى قـزو�نى، ش�خ
جواد تهرانى و شـ�خ محمود حلبى اشاره كـرد كه شخص�ت اخ�ـر رهبرى حركت س�اسى مـشهد را
در قضـ�ه ملى شـدن صنعت نفت بر عهـده داشت و حما�ت شـ�خ مجـتبى قزو�نى از نـهضت پانزده
خـرداد معـروف است.١٠ در مـورد شخـصـ�ت س�ـاسى و روشن اند�شـانهÏ شـ�خ(هاشم قزو�نى كـه
به(ظاهر تنها فقـ�هى بود كه در حوزه مشـهد آشكارا حكومت شاه را، به(دل�ل شهـادت نواب صفوى
و �ارانش، به باد انتـقاد گـرفت، فراوان گـفتـه(اند و حـما�ت(هاى مـ�رزا جـواد تهرانى از انقـالب و
جبـهه(هاى جنگ هنوز هم در خـاطره(هاست (براى منونه، به مدّرس وارسـته و ب#نادل (زندگى حاج
ش�خ(هاشم قزو�نى) از انتشارات آستان قدس رضـوى و سخنرانى رهبر انقالب در جمع روحان�ون
مشـهد در تار�خ ٨٦/٢/٢٦ مراجـعه شود. ) البـته، از شاگردان ا�ن مـجموعـه بس�ارى (همـچون



≤¥
∏¨

ÂË
œ Ë

 ‰
Ë«

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

«Ë
œ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

محـمدرضـا حك�مى) به حـركت س�اسى روحـان�ت مشـهد پ�وسـتند و برخى هم به شر�ـعت گرا�ى
روى آوردند.

به(دل�ل(شـكست سـ�ــاسى روحـانـ�ت در نهـضت مـلى شـدن صنعـت نفت و پس از آن در ١٥
خرداد، برخـى از فعاالن سـ�اسى مـشهـد همچـون د�گر شهـرهاى ا�ران به(تدر�ج از س�ـاست كناره
گرفـتند و فعـال�ت فرهنگى را در اولـو�ت قرار دادند. �كى از ا�ن افـراد ش�خ مـحمود حلبـى بود كه
پس از حضـورى فّعـال در جر�ان ملى شـدن صنعت نفت، پس از آشكار شـدن طل�عه(هاى نـاكامى
روحان�ت در پ�ش(برد اهداف خود، از عرصهÏ س�اسى(خارج شد و با انتقال به تهران، وظ�فه نشر و

ترو�ج مذهب و مقابله با فرقه ضاله بهائ�ت را كه در آن زمان فعال شده بود، در پ�ش گرفت.
ـت�ه مهدو�ه» و آموزش گروهى از جوانان حتـص�ل كرده، تشك�الت وى با تأس�س «اجنمن حج
نسبتـاً فعال و گسترده(اى را در ترو�ج فـرهنگ مهدو�ت و مبارزه با بهـائ�ت به پا ساخت. اجنمن در
اساسنامهÏ خود رسـماً فعـال�ت اعضاى خـود در امور س�ـاسى را نفى مى(كرد١١ و ا�ن رو�كرد سبب
شد كـه اجنمن مـذكور و مـؤسس آن از سوى طرفداران اسـالم انقالبى مـورد انتقـاد قرار گـ�رد و ا�ن
عنوان (حجت�ه اى) بعدها بر هر كس كه به(گونه(اى به «جدا�ى د�ن از س�است» معتقد باشد، اطالق
گردد. البته، مطالبى كه دربارهÏ اجنمن حجـت�ه نگاشتـه شده است تقر�باً همگى از سـوى منتقدان به
رشته حتر�ر درآمده است كه شا�د نخـست�ن و پرتأث�رتر�ن آنها كتاب در شناخت حزب قاعد�ن زمان از
عــمـادالد�ـن باقى در سـال ١٣٦٢ بـود كـه البــتــه نو�سنده خــود در سـال(هاى اخــ�ــر بر پاره(اى از
نگرش(هاى پ�ش�ن خود آشكارا خـرده گرفت. كتاب جر�ان شناسى اجنمن حـجت#ه (س�دض�اءالد�ن
عل�انسب و د�گران، ١٣٨٥) آخر�ـن نوشته(اى است كه ضمن ارائه د�دگـاه(ها و اسناد، به انتقاد از
ـتقل و مبسوطى از سوى خود آنان در تب��ن ا�ن گروه برخاسته است. تا آن(جا كه مى(دان�م، آثار مس
فعـال�ت(ها و اند�شهÏ اجتـماعى و مواضع سـ�اسى شـان انتشار ن�ـافته است. شـا�د نخسـت�ن واكنش
جدّى از سـوى مسـئوالن نظام در مـقابل اجنـمن(حجـت�ه به انـتقادات احـمد جنتى در خطبـه(هاى مناز
جـمعـه قم باز گردد كـه بازتاب گسـترده(اى �افت (روزنامـه جمـهورى اسـالمى ١٣٦٠/٨/١٠هـ) و
اجنمن مذكور به اشكاالت �اد شده پاسخ گفت (روزنامه(هاى ك#هان و اطالعات ٨٦/٨/١٤). آنها
رسماً ناهم سو�ى با انقالب اسالمى را نفى كرده و اعتـقاد خود به وال�ت فق�ه و حما�ت از انقالب
ـته، دوست د�ر�ن جنتى، �عنى ابوالقاسم خـزعلى كه اسالمى و جنگ حتـم�لى را �ادآور شدند. الب
ـ�نى بود در متام مراحل تا پا�ان ن�ز از اجنمن دفاع كرد و از شخص�ت(هاى انقالبى و از �اران امام خم
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همـواره در نزد�ك كردن د�دگـاه آنان و مسـئوالن نظام كـوش�ـد (نك: خـاطرات ابوالقاسم خـزعلى،
تهران، انتـشارات مـركز اسناد انقالب اسـالمى). ناگفـته مناند كه خـزعلى همان كـسى است كه از
سال ١٣٥٨ به پ�ـشنهاد مـرتضى مطهرى، منا�ندگى امـام خمـ�نى را در ا�ن اجنمن به عـهده داشت.
امام(خم�نى در سال ١٣٦٠ از ادامه منا�ندگى خزعلى خوددارى كردند. به پ�شنهاد مطهرى، اجنمن
به نگارش پ�ـش نو�سى براى قـانون اسـاسى اقــدام منود كـه آنهـا اصل وال�ت فـقـ�ــه را در كـتـابچـه
پ�ـشنهـادى خـو�ش مطرح سـاخـتند.١٢ ظاهراً در جـاى د�گر ن�ـز به مـوضـوع وال�ت فـقـ�ـه اشـاره
كرده(اند (نك: جر�ان شناسى اجنمن حـجت#ه، ص٨٨ به بعد). هم�ن كتـاب سند مهمى را در باب

د�دار حلبى و م�النى در حوادث پانزده خرداد١٣٤٢ منتشر كرده است.
اجنمن حجـت�ه پس از انقالب اولو�ت خـود را مبارزه فكرى با ماركسـ�سم مى(دانست و ظاهرا
در ا�ن راستـا ن�ز فـعال�ت(ها�ى را تا زمـان تعط�لى(اش سـامان بخـش�د. شـا�د به هم�ن دل�ـل بود كه
كژراهه (خاطرات حزب توده در تخـر�ب چهره ا�ن گروه به(صـورت مخف�ـانه تالش مى(كرد (نك: 
احسـان طبرى) وجـزوه «ماه�ت ضـدانقالبـى اجنمن حجـت�ـه را بشناسـ�م» از انتشـارات غ�ررسـمى
حزب توده). سراجنام، پس از انتقاد غ�رمستـق�م امام خم�نى از ا�ن گروه در �ك سخنرانى عمومى
در سال ١٣٦٢، اجنـمن طى اطالع�ه(اى اعـالم كرد كه كل�ـه فعال�ت(هاى خـود را در سراسر كـشور
تعط�ل مى(كند. (براى مطالعهÏ شرحى از ا�ن ماجراها به: جر�ان�ها و سازمان�هاى مـذهبى ـ س#اسى
ا�ران از رسـول جعـفـر�ان مـراجعـه شـود. ) بى گـمان مـ�ـان د�دگـاه(هاى مؤسـسـان اجنـمن با تفكر
اجتماعى متدن گرا�ان اختالف وجود داشت و آنان مبارزه س�اسى با رژ�م را در اولو�ت منى(دانستند
و تشك�ل حكومت اسالمى در عصر غ�بت را منى(پذ�رفتند. در مجموع، و�ژگى(هاى شر�عت(گرا�ى

را كه پ�ش از ا�ن �اد كرد�م در اجنمن حجت�ه ن�ز مى(توان مشاهده كرد.
ـاه آشكار و عملكرد روشن اجتماعى از سوى م�رزا مـهدى اصفهانى و با توجه به فقدان د�دگ
پراكندگى مـواضع و رو�كـرد شاگـردان او  منى(توان آنـها را كـه گـاه با نام «مكـتب تفك�ك» و گـاه با
عنوان «مكتب معارفى خراسان» نام�ده مى(شوند، دقـ�قاً در �كى از دسته بندى(هاى تفكر اجتماعى
د�نى گنـجـاند، هرچند ا�ن مــجـمـوعـه در عــرصـهÏ اند�شـه نـظرى د�نى در ا�ران مـعــاصـر �كى از
پرتأث�رتر�ن جر�ان(ها به شمار مى روند (براى آشنا�ى با مبانى فكرى ا�ن جر�ان نك: مكتب تفك#ك

از محمدرضا حك�مى).١٣
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بررسى گرا�ش,هاى م#انى

ـا دارد به جا�گاه فكرى برخى از گروه(هاى د�گر حـوزه ن�ز كه گـاه نشانه(ها�ى از در ا�ن(جا، ج
اند�شهÏ شـر�عت(گرا�انه و گـاه متدن(گـرا�انه داشتـه(اند، اشـاره شود. بنا بـه برخى شواهد و قـرا�ن،
�كى از ا�ن گروه(ها، «جامعهÏ مدرس�ن حوزه علم�ه قم» است كه على(رغم همراهى اكثر اعضاى آن
با نهـضت امام خـم�نى، ولى به(دل�ل پاره(اى از و�ژگى(ها و نـگرش(هاى اجتـماعى حـاكم بر جامـعه
مدرسـ�ن، در سال(هاى آغـاز�ن، گاه به جر�ان شـر�عت گرا�ى نزد�كى(ها�ـى نشان مى(دهد. در آن
سـال(ها اكثـر�ت اعـضاى ا�ن گـروه هر چند وال�ت سـ�اسى فـقـ�ه را پذ�رفـتند ولى در نسـبت م�ـان
شر�عت با حكومت به د�دگـاه شر�عت گرا�ان شبـاهت(هاى(بس�ارى داشتند. مـواضع ا�شان پس از
انقالب دربارهÏ اسالم فـقاهـتى (�ا اسالم رسـاله اى)، ماجـراى تنظ�م قانون كـار، مقـابله با انتـشار
كتاب مبانى اقتصاد اسالمى از مرتضى مطهرى و تفس�رها�ى كه از حكومت و حكم حكومتى ارائه
شد كـه به نامه(هـاى امام خمـ�نى خطاب به برخى از اعـضاى آن جـامعـه اجنام�ـد، همه نشـان از ا�ن
نگرش است. البته، داورى نسـبت به ماه�ت فكرى ا�ن مجموعه بـه دل�ل نبود �ك تفكر منسجم و

تعر�g شده از آغاز، همواره با احتمال و ترد�د همراه بوده است.
براى شناخت دقـ�ق(تر جـامعـه مـدرس�ن با�د به تـار�خ شكل گ�ـرى آن عطg توجـه منود. ا�ن
ـه از اواخر دهه سى در قالب جتمع(هاى متفرقه براى پى گ�ـرى اجنام اصالحات در حوزه مجموعه ك
كـار خود را آغـاز كـرد با شكل گ�ـرى نهـضت روحان�ت در مـقـابله با اجنـمن(هاى ا�التى و وال�تى،
رنگ سـ�اسى به خـود گرفت. به(نظر مى(رسـد كه فـقدان انسـجام تشك�ـالتى و عدم ثـبات اعـضا از
�ك(سو و نداشنت �ك ا�ده روشن و هم گرا سبب شده بود كه ا�ن مجموعه در فعال�ت(هاى مشترك
خود از موضع گ�رى و اقدامات صر�ح پره�ـز كرده و تنها به(دنبال فعال�ت(هاى كلى باشد. شا�د به
هم�ن دل�ل بود كه در اواخر سال ١٣٤٢ عده(اى از اعضاى جـامعه كه گرا�ش متدن(گرا�انه داشتند با
تشك�ل «جمـع�ت �ازده نفـره» به(دنبال اجنام «كـارهاى اساسى(ترى» برآمدند كـه ادامه مبـارزات عل�ه
رژ�م طاغـوت و دفاع از قـوان�ن اسالم و «سـعى براى اجـراى كامل قـوان�ن اسالم در متام ابعـاد» در
رأس آنها بود. به(نظر مـى(رسد كه ا�ن هسـته �ازده نفره كـه مهم(تر�ن شخـص�ت(هاى آن عبـدالرح�م
ربانى ش�رازى و حـس�نعلى(منتظرى بودند بعدها به(دل�ل(فـشارهاى س�اسى رژ�م و به زندان �ا تبـع�د
گرفـتار شـدن اعضاى اصلى آن از هم پـاش�د و به(تدر�ج با انضـمام اعـضاى د�گر كـه آرمان(هاى �اد

شده را تا بدان پا�ه باور نداشتند، عمالً آن اصول هم چندان مجال طرح ن�افتند.
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ـاى جامعه در سال(هاى پس از انقالب بود كه به ا�ن شا�د هم�ن و�ژگى و ماه�ت ترك�بى اعض
مـجـموعـه هو�تى مـتـفـاوت از تك تك اعـضاى آن بخـشـ�ـد. براى اطالع ب�ـشتـر از تار�خـچـه ا�ن

مجموعه به اثر ز�ر مراجعه شود:
* جـامعـه مـدرسـ#ن حوزه علـم#ـه قم از آغـاز تاكنون، ج١ و ٢، تهـران، انتشـارات مركـز اسناد

انقالب اسالمى، ١٣٨٥.
در همـ�ن راسـتـا، الزم است به مـرجع بزرگ حـوزه علمـ�ـه قم در دهه چـهل و پنجـاه، �عنى
محمـدرضا گلپا�گانى اشـاره كن�م. ا�شان وال�ت(فق�ـه را به معناى گسـترده(اش در سال ١٣٧٣ق،
�عنى ده سـال پ�ش از شـروع نهضـت امام(خـمـ�نى، در دروس فقـه تدر�س و تبـ�ـ�ن كرد و در سـال
١٣٨٣ق منتشـر گرد�د.١٤ حضـور نسبتـاً فعـال ا�شان در وقا�ع پانزده خـرداد و حمـا�ت از انقالب

اسالمى ن�ز شاهدى بر اعتقاد به وال�ت(س�اسى فق�ه است.
امّا از سوى د�گر، قرائنى وجود دارد كه نشان مى(دهد ا�شان به جهاتى به شر�عت(گرا�ى باور
داشت. شا�د همـ�ن اختالف د�دگاه(ها بود كـه پس از پ�روزى انقالب، به(تدر�ج سـبب دل سردى
وى از نظام جمهورى اسـالمى و طرح پاره(اى انتقادات جدّى به مسـئوالن گرد�د. از قرار اطالع،
على(رغم اصرار فـراوان، ا�شان حاضر به جتد�د چاپ اثـر خود در باب وال�ت فق�ه نشـد و حتى بنا
به نقل شاگرد برجستهÏ ا�شان و تدو�ن كننده اثر �اد شده، پس از انقالب(�ا شا�د حتى قبل از آن) از
نظر قـبلـى خـود در باب وال�ت فـقـ�ـه عـدول كــرد (خـاطرات آ�ه الله صـابرى هـمـدانى، تهـران،
Ïانتـشـارات مـركـز اسنـاد انقـالب اسـالمى، ص١٤٥). به(هر حـال، پژوهش بـ�ـشـتـرى در اند�شـه
اجـتـمـاعى ا�شـان ضـرورى است. براى منونه نك: زندگى نامـه آ�ة الله العظـمى گلپـا�گانى به روا�ت

اسناد، تهران، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى
مـورد مـتــفـاوت د�گرى كـه جـاى بـررسى و حتـقـ�ق دارد، مـواضـع اجـتـمـاعى سـ�ــد كـاظم
شر�عتمـدارى است. وى على(رغم حضور نسبى در حتوالت سـ�اسى سال(هاى ١٣٤١و١٣٤٢ امّا
همـواره مشى مـصاحلـه(جـو�ى و همكارى س�ـاسى با رژ�م شـاه و توسعـهÏ فـعال�ت(هاى فـرهنگى در
حـوزه و جـامــعـه را پى مى(گـرفت كــه امـام خـمـ�نى و �اران ا�ـشـان را به واكنش سـخت انـتـقـادى
واداشت. در هنگامه شكل(گ�رى انقالب اسالمى از سال ١٣٥٦ وى رسماً تز مبارزه در چارچوب
قـانـون اسـاسى را به(جــاى شـعــار رفنت شـاه و تـغـ�ــ�ـر رژ�م، مطرح ســاخت و پس از انقــالب با
تشك�ل«حـزب خلق مسلمـان» و همكارى با گـروه(هاى واگرا به �ك رو�ارو�ى متام عـ�ار با انقـالب
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اسالمى كش�ده شد. البته، ا�ن(كه عملكرد ا�شان و منونه(هاى مشابه د�گر، تا چه اندازه برخاسته از
اند�شهÏ اجتماعى �ا عواملى س�اسى و شخص�تى بود، جاى بحث و بررسى ب�شترى دارد.

ج) متدن گرا�ى اسالمى

ا�ن رو�كرد در گـذشـتـه با تعـاب�ـرى چون «نهـضت ب�ـدارى اسـالمى» و «احـ�ـاى تفكر د�نى»
شناختـه مى(شد، هر چند ا�ن عناو�ن براى رو�كرد جتدّد گـرا�ى اسالمى ن�ز به(كار رفـته است. پس
از پ�روزى انقالب اسالمى، حتت تأث�ر رسانه(هاى غربى، در آغاز واژه «فانات�سم مذهبى» كه نشان
از نوعى تعصـب گرا�ى و خشك اند�شى د�ـنى است، بر ا�ن جر�ان اطالق شـد، اما به(تدر�ج واژه
فاندامِنتال�سم(Fundamentalism) كه در فارسى پ�ش(تر آن(را بن�اد گرا�ى و به تازگى اصول گرا�ى
(در عربى: االصول�ة) ترجمه كرده(اند، به(كار رفت. به تازگى برخى از پژوهشگران خارجى براى
جلوگـ�ـرى از خلط مـ�ـان سلفى گـرى كـه در دو سـدهÏ گـذشـتـه در جـهـان اسـالم مطرح شـده و در
ـ�ت هم ر�شه(اى دراز دارد، با ا�ن نگرش نو�ن كـه عمـدتاً در حوزهÏ تفكر ش�ـعى مطرح شده مسـ�ح
است، ترجـ�ح مى(دهند كه ا�ن جـر�ان اخ�ـر را «راد�كال�سم اسـالمى»، «اسالم سـ�اسى» �ـا اسالم
گرا�ى بنامند. گروهى از س�است مداران ا�رانى كه به ا�ن جر�ان فكرى نزد�ك هستند واژهÏ «اصول
گـرا�ى» را با پسوند اسـالمى براى خـود پسند�ده(اند و آن(را البـته به مـعناى خـاص خو�ش، تفـس�ـر

مى(كنند كه نبا�د آن(را با متدن گرا�ى به معناى اند�شه(اى آن �ك سان گرفت.
دل�ل برگـز�دن عنوان متدن گـرا�ى اسـالمى براى ا�ـن جر�ان، گـذشـتـه از گـو�ا�ى آن در ب�ـان
جوهر ا�ن رو�كرد كه برداشت متدنى از مكتب اسالم است، تكرار ا�ن واژگان در گفتمان صاحب

نظران ا�ن جر�ان به(و�ژه در طول دهه(هاى اخ�ر است.١٥
نقطه آغـاز�ن ا�ن جر�ان را غـالبـًا نهضت تنبـاكو به رهـبرى مـ�رزا حـسن ش�ـرازى معـروف به
م�رزاى بزرگ دانسـته(اند، هرچند برخى معتـقدند كه س�ـد جمال(الد�ن اسدآبادى ن�ـز از پ�ش(گامان
ا�ن حركت به شـمار مى(آ�د. ا�ن جـر�ان در مراحل مخـتلg شكل گ�ـرى(اش با سه مكتب سـامرا،
جنg و قم شناسـا�ى شـده است. �ادكـرد ا�ن نكتـه بد ن�ست كـه از نظر تئـور�ك، اند�شـهÏ م�ـرزاى
ش�ـرازى در فقـه جواهرى (شـ�خ محـمدحـسن جنفـى معروف بـه صاحب جـواهر) كه اسـتاِد اسـتاد
م�ـرزاى ش�ـرازى است، ر�شه دارد (براى شناخت د�ـدگاه صاحب جـواهر در باب قلمـرو رهبرى
جواهرالكالم، ج١٥، ص٤٢١؛ ج١٦، ص١٧٧؛ ج٢١، ص٣٩٠؛ اجتـماعى عـاملان د�ن نك: 
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ج٢٢، ص١٥٥ و ج٤٠، ص٨).
امـا براى آشنا�ـى با سـه مكتب �اد شـده و نـقش آنهـا در حتـوالت اجـتـمـاعـى ا�ران، اثر ز�ر تا

اندازه(اى مف�د است:
* ره#ـافـتى بر مـبـانى مكتب�ها و جنبش�هـاى س#ـاسى شـ#ـعـه، مظفـر نامـدار، پژوهشگاه علوم

انسانى و مطالعات فرهنگى، ١٣٧٦.
بررسى جـر�ان(هاى اصالح گـرا�انه در جنg (و به طور كلـى حوزه د�نى عـراق) در چارچوب
ا�ن پژوهش منى(گنجد، ولى براى آشنا�ى اجـمالى با فضاى عمـومى و پاره(اى از ا�ن حتوالت منابع

ز�ر مف�د است:
* جدل التراث والعصر، عبداجلبار الرفاعى، مؤسّسة االعراف، ١٤١٩.

* تار�خ املؤسسة الد�ن#ه الش#ع#ة، جودت قزو�نى، ١٤١٨.
البته، پ�ش از ا�ن �اد كرد�م كـه تأث�ر حوزه علم�ه قم در حوادث سـ�اسى كشور به دهه سى به

بعد بازمى(گردد و پ�شتر از آن تأث�رى گسترده و قاطع نداشت. براى اطالع ب�شتر نك:
* مكتب س#اسى قم، محمدباقر پورام�نى، انتشارات زائر، ١٣٨٣.

در كنار سه حـوزه پ�ش(گفـته، از حوزه علمـ�ه تهـران با�د �اد كرد كه در شكل دهـى به نهضت
مشروطه تأث�ـرى كم مانند داشت. نقش نهضت تنباكو و شخـص�ت م�رزاى ش�رازى و سـ�د جمال
الد�ن اسـدآبادى در گرا�ش علمـاى تهران به عـرصهÏ سـ�اسى و اجـتمـاعى ن�ازمند مطالعـه و حتقـ�ق

ب�شترى است. براى ا�ن منظور نك:
* روحان#ت و مشروطه، جمعى از نو�سندگان مجله حوزه، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ١٣٨٥.
براى شناخت جا�گاه اند�شهÏ متدن گرا�ى و حتوالت س�اسى و فرهنگى كه در ا�ران معاصر رخ
داد و موضع گروهى از عـاملان و متد�نان را در مواجهه بـا شرا�ط س�اسى تغ��ـر داد، كتاب(هاى ز�ر

اطالعات مناسبى را ارائه مى(دهد:
* ا�ران در راه عصر جد�د،(هانس روبرت رو�مر، ترجمهÏ آذر آهنجى، دانشگاه تهران، ١٣٨٠.

* جامعه مدنى، دولت و نوسازى در ا�ران معاصر، مسعود كمالى، ترجمه كمال پوالد، تهران،
نشر مركز بازشناسى ا�ران و اسالم، ١٣٨١.

براى آشنا�ى با پـ�شـ�نـه تكاپوهاى ا�ن جـر�ان و شكل گـ�ـرى اند�شـهÏ متدن گـرا�انه اسـالمى،
كتاب(هاى ز�ر اطالعات فراوانى را به دست مى(دهد:
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* نخست#ن رو�ارو�ى�هاى اند�شه گران ا�ران، عبدالهادى حائرى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر،
.١٣٧٢

* نهضت ب#دارى در جهان اسالم، آ. مراد و د�گران، ترجمه س�دمحمدمهدى جعفرى، تهران،
سهامى انتشار، ١٣٦٢.

* چالش مذهب و مدرن#سم، مسعود كوهستانى نژاد، تهران، نشر نى، ١٣٨١.
Ïران، مـوسى جنـفى، تهـران، پژوهشگاه فـرهنگ و اند�شـه�و فلسـفـه جتـدّد در ا qحـوزه جن *

اسالمى، ١٣٧٩.
* تش#ّع و مشروط#ت در ا�ران، عبدالهادى حائرى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٤.

* مدرن#ته و عصر مشروط#ت، مجموعه مقاالت، قم، انتشارات مؤسّسه آموزشى و پژوهشى
امام خم�نى.

از اطالعات كـالن و عمـومى كه بگذر�م، بـراى ماجراى شكل گـ�رى نهـضت تنباكـو و نقش
م�رزاى ش�رازى، به كتاب(هاى ز�ر مراجعه شود:

* سده حتر�م تنباكو، موسى جنفى و رسول جعفر�ان، بى جا، ١٣٧١.
* حتر�م تنبـاكو در ا�ران، ن�كى كـدى، ترجمـه شاهرخ قـائم مقـامى، تهران، انتـشارات امـ�ر

كب�ر، ١٣٥٨.
در مورد شـخص�ت علمى و تفكر اجتـماعى ا�شان و ن�ـز و�ژگى(هاى مكتب سامرّا مراجـعه به

و�ژه نامه مجله حوزه (شماره ٥٠ـ٥١) مف�د است.
با�د توجه داشت كه نـهضت تنباكو تنها �ك فـتوا �ا اقدام موردى س�ـاسى نبود، بلكه منادى از
�ك نگرش نو در چگونـگى مواجـهـه عـاملان د�ن نسبـت به شرا�ط سـ�ـاسى حـاكم بر ا�ران داشت.

براى آشنا�ى با گسترهÏ ا�ن نهضت و نقش د�گر پ�ش گامان فكرى ا�ن حركت، نك:
* حكم نافذ آقا جنفى، موسى جنفى، بى جا، ١٣٧١.

* نقش مجـتهد فـارس در نهضت تنبـاكو، محـمدرضا رحـمتى، تهـران، انتشارات بـن�اد تار�خ
انقالب اسالمى ا�ران، ١٣٧١.

چنان كـه گـفــتـ�م، دربارهÏ اند�شـه(هـا و جـا�گاه فكرى سـ�ــد جـمـال الد�ن اسـدآبـادى مـ�ـان
جـر�ان(هاى �ادشده اخـتالف نظر وجـود دارد. برخى س�ـد جمـال را پا�ه گـذار روشنفكرى د�نى �ا
جتدّد گرا�ى اسالمى(مى(دانند ولى در د�دگاه د�گران، س�ـدجمال پا�ه گذار نهضت ب�دارى اسالمى
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�ا همان متدن گرا�ى اسالمى است. براى آشنا�ى با د�دگاه اول بنگر�د به:
* سرآغاز نواند�شى معـاصر د�نى و غ#رد�نى، مقصود فراصت خواه، شـركت سهامى انتشار،

.١٣٧٧
* روشنفكران عرب و غرب، هشام شرابى، ترجمه عبدالرحمن عاصم، تهران، دفتر مطالعات

س�اسى و ب�ن املللى، ١٣٦٩.
و اما در نقطه مقابل، آثار ز�ر حتل�ل دوم را دربارهÏ شخص�ت س�دجمال ارائه مى دهند:

* ب#دارگران اقال#م قبله، محمدرضا حك�مى، قم، انتشارات دفتر تبل�غات اسالمى، ١٣٦٢.
* سـ#ـدجـمـال الد�ـن، جـمـال حـوزه�ها، جـمـعى از نو�سندگـان مـجله حـوزه، دفـتـر تبل�ـغـات

اسالمى، ١٣٧٥.
* علل و عوامل ضـعq و انحطاط مسلم#ن در اند�شـه3 س#اسى و آراى اصـالحى س#د جـمال الد�ن

اسدآبادى، س�داحمد موثقى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ١٣٧٨.
* نهضت�هاى اسالمى در صدساله اخ#ر، مرتضى مطهرى، تهران، انتشارات صدرا، ١٣٧٢.

خوشبختانه به همت س�ـدهادى خسروشاهى آثار متعددى دربارهÏ شخص�ت س�دجمال منتشر
شـده است كـه در گـشـودنِ ا�ن عـقـده راه گـشـاست. براى داورى در ا�ن اخـتـالف، آثار انتـقـادى
س�دجمال بر فلسـفه و متدن غرب و به(و�ژه نقد او بر س�داحمدخـان هندى قابل توجه است. كتاب

ز�ر در ا�ن زم�نه قابل مراجعه است:
* س#دجمال الد�ن اسدآبادى و تفكر جد�د، كر�م مجتهدى، تهران، نشر تار�خ اد�ان، ١٣٦٣.
مقاله «س�د جمال(الد�ن اسدآبادى و ر�شه(هاى واپس گرا�ى در جهان اسالم» در كتاب ز�ر ن�ز

در�چه(اى بر ا�ن موضوع مى(گشا�د:
* ا�ران و جهان اسالم، عبدالهادى حائرى، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوى، ١٣٦٨.

جر�ان متدن گـرا�ى در تار�خ معاصـر ا�ران به طور مشـخص از نهضت مشـروط�ت ا�ران خود
ـ�ق م�ان علماى بزرگ ش�عه در ا�ران و جنg كـه با عنوان مشروعه را نشان داد. با ا�جاد شكاف عم
خواهى و مشروطه خواهى معروف گشت، هر گروه به تقر�ر و تب��ن د�دگاه(هاى اجتماعى خو�ش
Ïـاعى د�نى پد�د آوردند. براى آشنا�ى با پ�ـش�نه اند�شـه پرداخـتند و ادب�ات تازه(اى در اند�شـهÏ اجـتم
متدن گرا�ى اسالمى در مشروطه و به(و�ژه رهبران د�نى مشروطه كه در مقابل مشروعه خواهان قرار

داشتند، به منابع ز�ر مراجعه شود:
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* مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، حس�ن آباد�ان، تهران، نشر نى، ١٣٧٧.
* رسـائل مـشروط#ـت (١٨ رساله و ال�ـحه درباره3 مـشـروطه)، غـالمـحسـ�ن زرگـرنژاد، تهـران،

انتشارات(كو�ر، ١٣٧٤.
* نقش علما در س#است (از مـشروطه تا پا�ان قاجار)، محسن بهشتى سرشت، پژوهشكده امام

خم�نى و انقالب اسالمى، ١٣٨٠.
* حتل#لى بـر نقش عـاملان شـ#ـعى در پ#ـدا�ـش انقـالب اسـالمى، فـرهاد شـ�خ قـرشى، تهـران،

انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٠.
* علما و انقالب مشروط#ت ا�ران، لطg الله اجدانى، نشر اختران، ١٣٨٣.

* نقش علما در اجنمن�ها و احزاب دوران مشروط#ت، مر�م جواهرى، تهران، انتشارات مركز
اسناد انقالب اسالمى١٣٨٠.

* تعامل د�انت و سـ#است در ا�ران، موسـى جنفى، تهـران، مؤسسـه مطالعـات تار�خ معـاصر
ا�ران، ١٣٧٨.

* مشـروطه، فق#ـهان و اجتـهاد ش#ـعه، مجمـوعه مقاالت، قم، انـتشارات مؤسّسـه آموزشى و
پژوهشى امام خم�نى.

منابع باال فـضـاى عمـومى تفكر اجـتـماعـى د�نى را در مشـروط�ت مـعـرفى مى(كند ولى براى
شناخت اند�شهÏ متدن گـرا در ا�ن دوره با�د به حتل�ل دق�ـق آثار و اند�شه(هاى رهبـران د�نى مشـروطه
پرداخت. از رهبران فكرى جر�ان متدن گـرا در مشروطه، دو شخص�ت ب�ـشتر از د�گران نام بردار
هستند: م�رزا حـس�ن نائ�نى و آخوند محمدكـاظم خراسانى. دربارهÏ نائ�نى در منابع پ�ش�ن و د�گر
آثار، بحث(هاى فراوانى صورت گـرفته است. دو كتاب ز�ر آراى مـختلg در باب اند�شهÏ س�اسى

نائ�نى را گرد آورده(اند:
* تب#ان اند�شه، گز�ده مقاالت، اجنمن آثار و مفاخر فرهنگى استان اصفهان، ١٣٧٩.

* س#رى در آراء و اند�شه�هاى نابغه بزرگ ش#عه، مجموعه مقاالت هما�ش بزرگداشت، اجنمن
مفاخر فرهنگى استان اصفهان، ١٣٧٩.

مـجله حـوزه در شـمـاره ٦٦ـ٦٧ و�ـژه(نامـه(اى دربارهÏ مـ�ـرزاى نا�ـ�نى منتـشـر كــرد كـه به و�ژه
مصاحبه با فرزند ا�شان و نظرات معاصران و شاگردان او جالب توجه است. به تازگى مطالب ا�ن

و�ژه(نامه در قالب كتاب ز�ر منتشر شده است:
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* عالمه نائ#نى فق#ه، نظر�ه پرداز، جمعى از نو�سندگان، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ١٣٨٦.
دربارهÏ اند�شـه(هاى آخوند خـراسـانى دو منبع ز�ر راهنمـاى خوبى است و اطـالعات مـف�ـدى

ارائه مى كنند:
* مرگى در نور، زندگانى آخوند خراسانى، عبداحلس�ن مجدد كفا�ى، انتشارات زوار، ١٣٥٨.

* سـ#است نامـه خراسـانى (قطعـات س#ـاسى در آثار آخـوند مالمـحـمدكـاظم خراسـانى)، محـسن
كد�ور (گردآورى)، تهران، انتشارات(كو�ر، ١٣٨٥.

هر چند با�د اذعـان منود كـه هـنوز اند�شـه(هاى اجـتـمـاعى ا�ن دو شـخـصـ�ت، به(و�ژه پس از
شكست پروژهÏ مشروط�ت، در(هاله(اى از ابهام قرار دارد. �ـكى از ناظران و گزارش(گران وضع�ت
ـادهاى د�نى(در ا�ران و جنg و از شاهدان رو�ارو�ى مشـروطه(خواهى و مخالفـان، آقا حوزه(ها و نه

جنفى قوچانى است. شرح مشاهدات او را به قلم خودش در كتاب ز�ر بنگر�د:
* س#احت شرق، آقا جنفى قوچانى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٧.

آن چه در ا�ن زمـ�ـنه ن�ـازمند حتـقــ�ق است، از جـمله بـررسى نظر�هÏ دو شـخـصــ�ت �اد شـده
(خـراسانـى و نائ�نى) در باب قلمـرو و گـستـرهÏ وال�ت فـق�ـه است كـه در آثار كـالس�ك فـقـهى آنان
ـبت و قاطعى د�ده منى(شود (خراسانى، حاش#ه كتاب املكاسب؛ برخالف آثار س�اسى(شان، نظر مث
نائ�نى، تقر�رات مكاسب و ب#ع. ا�ن آثار را مقا�سـه كن�د با كتاب تنب�ه االّمـه و تنز�ة امللة نوشته نائ�نى

با تقر�ظ خراسانى).
جـر�ان متدن گـرا�ى در دوران رضـاخـان ن�ـز ادامـه مى(�ابد، اند�شـهÏ علمـاى د�ن در ا�ن دوره
ب�شتر در قالب رو�ارو�ى(هاى س�اسى خود را نشان داده است كه با�د مبانى نظرى آنان را استخراج

كرد. از م�ان كتاب(ها�ى كه بر ا�ن موضوع پرتو افكنده(اند، به موارد ز�ر اشاره مى(شود:
* چالش�هاى روحان#ت با رضاشاه، داوود ام�نى، سپاس، ١٣٨٢.

* علما و رژ�م رضاشاه، حم�د بص�رت منش، عروج، ١٣٧٧.
بى گمـان �كى از شخص�ت(هاى متدن گـرا در ا�ن دوره، س�دحسن مـدّرس است. مدرس را
غالبا با موضع گ�رى(هاى پرشـور س�اسى او مى(شناس�م ولى ابعاد اند�شهÏ اجتماعى او چندان تب��ن
نشـده است. بـراى(شناخت كـامل ابعــاد جـر�ان متدن گـرا�ـى، مـراجـعـه به آثـار ز�ادى كـه در باب
شـخـص�ت سـ�ـاسى او نوشـتـه شده مـفـ�ـد است. كتـاب ز�ر هم تا حـدودى اند�شـهÏ س�ـاسى او را

بازمنا�انده است:
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* اند�شه3 س#اسى شه#د مدرس، رضا ع�سى(ن�ا، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ١٣٨٦.
در بررسى حتوالت فكرى س�اسى ا�ن دوره غالباً به چند شـهر خاص مثل تهران و تبر�ز بسنده
مى(شود، ولى حتق�قات نشان داده است كه در برخى از شهرهاى بزرگ ا�ران، تالش(هاى نظرى و
عـملى بسـ�ـارى از ســوى ا�ن جـر�ان صـورت گـرفـتـه است. براى مـثـال، اند�شــه(ها و عـملكرد
اجتـماعى دو شـخصـ�ت بزرگ(س�دعـبداحلـس�ن الرى و سـ�دنورالد�ن شـ�رازى) از منطقـه فارس

جلب نظر مى(كند. .
براى سـ�ـدعبـداحلـسـ�ن الرى كه از شـاگـردان مـ�رزاى شـ�ـرازى بود و حـتى به استـقـرار �ك

حكومت اسالمى در منطقه هم نزد�ك شد، به منابع ز�ر نگاه كن�د:
* آ�ة الله سـ#ـدعـبـداحلـسـ#ن الرى و جـنبش مـشـروطه خـواهى، مـحـمـدباقـر وثوقى، تهـران،

انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٣.
* وال�ت فق#ه ز�ربناى فكرى مشروطه مشروعه (س#رى در افكار و مبارزات س#دعبداحلس#ن الرى)،

س�دمحمدتقى آ�ت اللهى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٣.
و امـا براى سـ�ـدنورالد�ن شـ�ـرازى كـه در خـاندان روحـانـى و سـ�ـاسى و مـرتبط با مـ�ـرزاى
ش�رازى پرورش �افت و با تشك�ل «حزب برادران» در ش�راز (سال ١٣١٤ش) و پى گ�رى اسالمى
سازى حكومت و ا�دهÏ احتاد علماى اسالم سرعت و بُعد تازه(اى به ا�ن حركت بخش�د، بنگر�د به:

* رسا�ل س#اسى ـ اسالمى دوره پهلوى، ج١، رسول جعفر�ان، ١٣٨٤.
* جر�ان�ها و سازمان�هاى مذهبى ـ س#اسى ا�ران، رسول جعفر�ان، چاپ ششم، ١٣٨٥.

گزارش اند�شـه(ها و اقدامات سـ�دنورالد�ن در خاطرات فـرزند ا�شان انعكاس �افتـه است كه
خواندنى است:

* خاطرات س#دمن#رالد�ن حس#نى ش#رازى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٣.
وى از فضاى بازى كه پس از شهر�ور ١٣٢٠ فراهم آمد بـهره برد و به گسترش فعال�ت حزب
برادران و انتـشار چند�ن روزنامـه و هفتـه نامه پرداخت كـه مهم(تر�ن آنهـا آ��ن برادرى بود. وى در
حقـوق اسـاسنامه حـزب برادران و در مقـاالت و آثارش (و از جـمله دو كتـاب اسـالم و جهـان روز و 

س#اسى اسالم) تصو�رى متدنى از اسالم به منا�ش گذاشته است.
اما منطقه اصفـهان ن�ز آبسنت اند�شه(هاى جد�دى م�ان روحان�ت و ن�ـروهاى س�اسى ـ مذهبى
بود كـه جــاى پژوهش ب�ــشـتـرى وجــود دارد، از جـمله به نـهـضت مـهـم فكرى و سـ�ــاسى حـاج
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آقانورالد�ن اصفهانى با�د پرداخت. در مورد ا�ن شخـص�ت پژوهش(هاى درخورى صورت گرفته
است. براى منونه رجوع كن�د به:

* اند�شه س#اسى و تار�خ ب#دارگرانه حاج آقا نورالد�ن اصفهانى، موسى جنفى، بى جا، ١٣٦٩.
در شهر مشهد عالوه بر حضور فعال گروهى از عاملان بزرگ د�ن در صحنهÏ رو�ارو�ى با قض�ه
كـشg حجـاب، با�د به مجـموعـه(هاى فعـال د�گرى نظ�ـر «كانون نشـر حقـا�ق د�نى» به سرپرسـتى

محمدتقى شر�عتى(اشاره كن�م كه در فضاى فكرى سال(هاى پ�ش از انقالب نقش بس�ار داشتند.
امـا در سـال(هاى پس از شـهـر�ور ١٣٢٠ تا نـهـضت ١٥ خـرداد ١٣٤٢، دوران شكل(گـ�ـرى
ز�رساخـتارهاى ا�ن جـر�ان فكرى ـ س�ـاسى در حوزهÏ علم�ـه قم فرا مى(رسـد. ظاهرًا پس از فوت
ش�خ عبدالكر�م حائرى(است كه حوزه علم�ه قم به(طور جدّى به صحنه س�است وارد مى(شود. در
ا�ن زمـ�نه، بررسى دو حركت كـه به موازات هم در ا�ن سـال(ها ادامه مى(�ابد، مـهم است: �كى،
حـركت اصـالحى حـوزه با مــحـور�ت مـرجع مطلق آن زمـان سـ�ـدحـســ�ن بروجـردى و د�گرى،
حـركت(هاى انقـالبى نسل جوان روحـان�ت كـه از جـمله در گروه نـواب صفـوى (فـدا��ان اسـالم)
متـجلى شد. مـتأسفـانه تاكنون شخـص�ت اجـتماعى(سـ�دحـس�ن بروجـردى مورد حتقـ�ق مسـتقل و
ـ�اسى وال�ت فق�ه اذعان داشت و شا�د نخست�ن مبسوط قرار نگرفته است. بروجردى به جا�گاه س
فق�ـهى بود كه در دوران معاصـر وال�ت فق�ه را از طر�ق عقـل اثبات كرد (نك: البدر الزاهر، مركز
ـات اسالمى، ١٣٦٢) وى هم(چن�ن در فقـه ش�عه افق(هاى نو�نى را گـشود و از انتشـارات دفترتبل�غ
پا�ه گذاران «جـر�ان تقر�ب ب�ن مذاهب» بود كـه تا آن زمان در حوزه(هاى شـ�عه چندان مـورد توجه
نبود.١٦ ا�شـان هم(چن�ن به توسعـه فعـال�ت(هاى د�نى به كـشورهاى اروپا�ى اهتـمام و�ژه(اى نشـان
داد. با ا�ن همه، حضور بروجـردى در عرصه س�اسى با احت�ـاط و مالحظاتى توأم بود. او مسا�ل
سـ�ـاسى كشـور را با حـسـاسـ�ت دنبال مـى كرد و با شـخـصـ�ت(هاى روحـانى، سـ�اسى همـچـون
سـ�دابوالقـاسم كـاشانى هم دلى و هم راهـى مى كرد امـا با حركت(هـاى تند س�ـاسى نظ�ـر فعـال�ت
«فـدا��ـان اسـالم» مـوافق نبـود. براى آگـاهى ب�ـشـتـر در ا�ن(بـاره به و�ژه(نامـه مـجله حـوزه (شمـاره
٤٣ـ٤٤) مراجعه شود. برخى گـفته(اند كه اند�شه(هاى نوگرا�انه و اجتـماعى بروجردى از استادش
س�ـدمحمدباقـر دُرچه(اى متأثر بوده است (براى آشنا�ـى با شخص�ت اخـ�ر نك: ستـاره�اى از شرق،

س�دتقى درچه(اى، اطالعات، ١٣٨٣).
ابعاد فكرى و نظرى فـدا��ان اسالم هـم به درستى شناختـه نشده است. كتـاب ز�ر تا حدودى
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بر گرا�ش فكرى آنان پرتو مى اندازد:
* اند�شـه3 و عـملكرد فـدا�#ـان اسـالم، داوود امـ�نى، تهـران، انتـشارات مـركـز اسناد انقـالب

اسالمى ١٣٨٠.
نواب صفوى در سال ١٣٢٩ كتاب جامعه و حكومت اسالمى را نگاشت كه در آن براى نهادها
و وزارت(خـانه(هاى مــخـتلg در �ك حكـومت د�نى برنامـه اســالمى ارائه مى كـرد. ا�ن اثـر كـه با
عـباراتى سـاده و با نگرش سطحى به اند�شـه اجتـماعى اسـالم پرداختـه است، به همت س�ـدهادى

خسروشاهى و با توض�حاتى دربارهÏ نواب صفوى جتد�د چاپ شده است:
* فدا�#ان اسالم، س�دهادى خسروشاهى، تهران، انتشارات موسسه(اطالعات، ١٣٧٥.

براى آشنا�ى با نهضت اصالحى روحان�ت در ا�ن دوره عالوه بر كتاب جر�ان�ها و سازمان�هاى
مذهبى ـ س#اسى ا�ران كه پ�ش(از ا�ن به آن اشاره شد، به منابع ز�ر مى(توان مراجعه كرد:

* ب#ـست سـال تكاپوى اسـالم شـ#ـعى در ا�ران (١٣٢٠ـ١٣٤٠)، روح الله حـس�ـن�ان، تهـران،
انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨١.

* برگ�ها�ى از تار�خ حوزه علم#ه قم، رسول جعفر�ان، تهران، انتـشارات مركز اسناد انقالب
اسالمى، ١٣٨١.

* گفتمان س#اسى ش#عه در ا�ران معاصر، جالل درخشه، دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٨٤.
* رسا�ل س#اسى ـ اسالمى دوره پهلوى، رسول جعفر�ان، ج١، ١٣٨٤.

در ا�ن راسـتا، بررسى جـر�ان اصالحـى در سا�ر حـوزه(هاى علم�ـه ن�ـز حائز اهمـ�ت است،
به(و�ژه رو�ارو�ى دو جـر�ان شـر�عت گـرا و متدن گـرا در حـوزه مـشـهـد را در آثار �اد شـده و اسناد
برجـاى مانده مى(توان ردگـ�رى(كـرد. پ�شـتر(در بخش شـر�عت(گرا�ى) اشـاره(اى به ا�ن مـوضوع و
شخص�ت(ها و كانون(هاى متدن(گرا در حوزهÏ مشهد داشت�م و از تكرار آن پره�ز مى(كن�م. ا�ن بخش

از تار�خ تفكر روحان�ت ن�ازمند حتق�ق ب�شترى است.
پس از رحلت سـ�دحـسـ�ن بروجردى و با ظـهور مـراجع متـعـدد د�نى در ا�ران و تالش رژ�م
پهلوى براى حـذف مظاهر د�ـنى از جـامعـه، فـرصت جـد�دى براى حـضـور فـعـال(تر جـر�ان(هاى
س�ـاسى در سطح حوزه علمـ�ه قم فـراهم آمد. انتشـار كتـاب مهم بحثى درباره مـرجعـ#ت و روحان#ت
(شـركت سـهـامى انتـشـار، ١٣٤٠) منودى از حـضـور پررنگ(تر جـر�ان متدن گـرا در صـحنهÏ تفكر
اجـتـماعى ا�ـران است. برخى نو�سندگـان ا�ن كـتـاب از فعـال(تر�ن افـراد ا�ن جـر�ان در سـال(هاى
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بعـدى شـدنـد كـه البـتـه پ�ــشـتـر از آن، در نشـر�ات نوگــراى آن روز نظ�ـر حكمت (به ســرپرسـتى
فخـرالد�ن برقعى) مكتب اسالم (به سـرپرستى ناصـر مكارم ش�ـرازى و د�گران) و مكتب تش#ع (به
همت اكبرهاشمى رفسنجانى و محمدجواد باهنر و د�گران) فعال�ت خود را آغاز كرده بودند. نشر�ه
ـ�ن سال(ها (١٣٤٢ـ١٣٤٤) توسط گـروهى از فضـالى حوزه به(صـورت مخـف�ـانه بعـثت كه در هم
منتشر مى(شد و اخ�راً جتد�د چاپ شـده است، فضاى س�اسى آن روزگار را بازتاب مى(دهد. براى

آشنا�ى با جر�ان(هاى فكرى اجتماعى در ا�ن دوره و مقا�سه آنها كتاب ز�ر مف�د است:
* حتوالت س#اسى ا�ران اجتماعى بعد از انقالب اسالمى ا�ران، ج١، عروج، ١٣٨٤.

اما نهضت پـانزدهم خرداد سرآغاز فصل جـد�دى براى شكل گ�رى نظرى و معـرفتى رو�كرد
متدن(گرا�ى اسـالمى است. دربارهÏ تالش(ها و حتـوالت فكرى ا�ن جر�ان در دوره �اد شـده، كتـاب
جر�ان�ها و سازمان�هاى مـذهبى ـ س#اسى ا�ران اطالعات و مدارك بسـ�ارى را به دست داده است.
هم(چن�ن مـجمـوعه آثار طرح تدو�ن تار�خ انقـالب اسالمى كه از سـوى مركـز اسناد انقالب اسـالمى
منتـشرمى(شـود و ن�ز مـجمـوعه �اران امام بـه روا�ت ساواك كه از سـوى مركـز بررسى اسناد تار�خى
وزارت اطالعات، انتشار �افته است، اطالعات مستندترى را در اخت�ار مى(گذارد. عالوه بر ا�نها

به كتاب(هاى ز�ر مراجعه كن�د:
* تار�خ شـفاهـى انقالب اسـالمى، ٢ جلد، غـالمرضـا كـرباسچـى، تهران، انتـشـارات مركـز

اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٠.
* چهارده سال رقابت ا�دئولوژ�ك ش#عه در ا�ران (١٣٤٣ـ١٣٥٦)، روح(الله حس�ن�ان، تهران،

انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ١٣٨٣.
* سه سال ست#ز مرجع#ت ش#عه (١٣٤١ـ١٣٤٣)، روح الله حس�ن�ان، تهران، انتشارات مركز

اسناد انقالب اسالمى١٣٨٢.
خـوشبـخـتانه مـتـون و منابع فكرى ا�ن دوره دور از دست رس ن�ـست و پاره(اى از آنان جتـد�د
چاپ شده است. دربارهÏ عملكرد جر�ان متدن گرا�ى در ا�ن دوره از مجموعه اطالعات و اسناد در

دست(رس، نكاتى چند به دست مى(آ�د:
١. ا�ن جـر�ان در دوره �ـاد شـده تالش مى(كند هم زمــان دو حـركت ز�رسـاخــتى را در كنار
فـعـال�ت(هاى سـ�ـاسى سـامـان دهد: �كى، ترب�ت كـادر و ن�ـروهاى مـتـخـصِص زمـان آشنا مـ�ـان
حـوزو�ان و دانشـگاه�ـان است و د�گرى، تـدارك مـبـانى تئــور�ك الزم براى تبـ�ـ�ـن د�دگـاه(هاى
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اجتماعى اسالم. تأس�س مدارس جد�د حوزوى و آموزشگاه(هاى اسالمى، راه اندازى مجالت و
سلسله انتـشارات با رو�ـكردهاى نو، ترجمـه آثار نواند�شـان مسلمـان عـرب، تأس�س مـؤسسـات
پژوهشى و تبل�ـغى و حضـور روحان�ت در مـح�طهـاى دانشگاهى و دعوت از دانشگاه�ـان هم فكر
براى هم كارى در فـعال�ت(هاى آمـوزشى حوزه، از د�گر فعـال�ت(هاى(فرهنگى جـر�ان متدن گرا در

ا�ن دوره است.
٢. جـر�ان روشنفكرى در ا�ن مـقطع تار�خى بـه پ�روى از گـفـتـمـان مسـلط مدرن در جـهـان
(ماركسـ�سم و سوس�الس�م) به چپ گـرا�ى روى مى(آورد و غالب روشنفكران د�نى در ا�ران هم از
ا�ن قاعده مستثنى ن�ستند. از ا�ن(رو، مواجـهه جر�ان متدن گرا با مدرن�ته و تفكر وارداتى غرب هم
عمدتًا با ا�ن رو�هÏ ماركـس�ـستى است و ا�ن نكتـه به ناچار ادب�ـات جر�ان متدن گـرا را هم صبـغه(اى

چپ(گرا�انه بخش�د.
٣. عمدتاً از ا�ن مقطع تار�خى است كه فاصله گذارى و رو�ارو�ى جر�ان متدن گرا با جر�ان
روشنفكرى د�نى (جتـدّد گرا�ى اسالمى) آغـاز مى(شود. البتـه، جر�ان سازش و سـت�ز مـ�ان ا�ن دو
ـتر قرار گ�رد. در حالى كه شر�عت گرا�ان از جر�ان، قصهÏ پرماجرا�ى دارد كه با�د مورد حتق�ق ب�ش
همان آغـاز با اند�شه(هاى نوگـرا�انه روشنفكران مسلمـان آشكارا و به شدت مـوضع(گ�ـرى كردند،
ـاز با خوش(ب�نى، به حما�ت معنوى �ا حتى مـالى از آنان مى(پرداختند. امّا غالب متدن گرا�ان در آغ
آهسته آهسته ا�ن واگرا�ى شكل گرفت و شـدّت �افت. گفت و گوهاى انتقادى مرتضى مطهرى با
مهدى بازرگان و هم فكـران او در جامعه اسالمى مهندس�ن و اجنـمن اسالمى پزشكان از �ك سو و
ـتى كه از مدرسه حقانى آغاز شد و از اوا�ل دهه پنجاه در حوزه نقد محمدتقى مصباح بر على شر�ع
علمـ�ـه قم جر�انى را علـ�ه اند�شـه(هاى او دامن زد و باالخـره، رو�ارو�ى مـرتضى مطهـرى با على
شر�عـتى در حسـ�ن�ه ارشـاد از جمله نشـانه(هاى ا�ن واگرا�ى و روشن شـدن مرزبندى(هاى تـئور�ك
ب�ن ا�ن دو جر�ان است. ماجراى نامهÏ مشترك مطهرى و بازرگان دربارهÏ نقد اند�شه(هاى شر�عتى
(پس از فـوت او) و سپس نامـه مسـتقـل بازرگان كـه حتت فشـار هم فكرانش نگاشـته شـد، �كى از
اسنـاد قـــابل توجـــه اسـت. براى آشنـا�ى با گـــوشـــه(اى از انـد�شـــه(هاى رد و بـدل شـــده در ا�ن

رو�ارو�ى(ها، از جمله به منابع ز�ر مراجعه شود:
* شـهـ#ـد مطهـرى افـشـاگـر توطئـه تاو�ل ظاهر د�ـانت به باطن احلـاد و مـاد�ت، على ابواحلـسنى

(منذر)، دفتر انتشارات اسالمى، ١٣٦٢.
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* نقدى بـر شه�ـد مطهرى افـشاگـر توطئه تأو�ل ظاهر د�انت بـه باطن احلاد و ماد�ـت، حسن
�وسفى اشكورى، تهران، شركت سهامى انتشار، ١٣٦٤.

* دكتر شر�عتى جستجوگرى در مس#ر شدن، محمدحس�ن بهشتى، انتشارات بقعه، ١٣٧٨.
* مصباح دوستان، رضا صنعتى، هماى غد�ر، ١٣٨٣.

كتاب ز�ر هم حكا�اتى از درون ا�ن ماجرا دارد كه شن�دنى است:
* بار د�گر شر�عتى، محمد مهدى جعفرى، تهران، نگاه امروز، ١٣٨١

اعالم تغ��ر ا�دئولوژ�ـك در سازمان مجاهد�ن در سال ١٣٥٤ كه عمالً اكـثر�ت اعضاى كادر
ـ�سم كشاند، نقطه عطفى در رو�ارو�ى هرچه ب�شـتر ا�ن دو جر�ان بود كه اصلى را به سمت ماركس
متدّن گرا�ان را به(صورت كامل از كل�ه گروه(هاى چپ گرا جدا ساخت و حتى س�دمحمود طالقانى
را كه تا آن زمان به(شدت از آنها حما�ت مى(كرد، به واكنش واداشت (ماجراى نامه(اى كه در زندان
از سـوى گروهى از علمـاى زندانى عل�ه سـازمان مـجـاهد�ن خلق صادر شـد در منابع متـعدد آمـده
ـته شدن شعله(هاى انقالب اسالمى عمالً نزاع تئـور�ك م�ان متدن(گرا�ان و است. ) البته با برافروخ

روشنفكران د�نى حتت الشعاع قرار گرفت.
الزم به �ادآورى است كـه مـرتـضى مطهـرى در سـال ١٣٥٦ در كـتـاب نهـضت�هـاى اسـالمى در
صدسالـه اخ#ر ضمن انتـقاد شد�د از روشنفكران د�نى (كـه به كنا�ه از على شر�عتى و شـا�د بنى صدر
هم �اد مى(كنـد) آنهـا را از مـصـاد�ق جتـدّد گـرا�ى(افـراطى برشـمـرد و ا�ن رو�كرد را بـه(عنوان �كى از
«آفات نهـضت» به حساب آورد و نوشت: «ما ن�ـازى ندار�م كه امثال عـبده و اقبال و فـر�د وجدى و
سـ�دقطب و مـحمـد غزالى و امـثال ا�ـنها را الگو قـرار ده�م.» در هم�ـن گفـتار است كـه وى پ�شـ�نه
نهضت ب�ـدارى اسالمى را به روحان�ت بازگـردانده و روحان�ت را به كـوتاهى در «ارائه طرح آ�نده كه
روشن كند جامـعه آرمانى آنها از نظر حكومت، از نـظر قانون، از نظر آزادى، از نظر ثروت، از نظر
مالك�ت، از نظر اصول قضا�ى، از نظر اصول اخالقى و… چگونه جامعه(اى است»، متهم مى(كند.
مطهرى در گـفتارهاى كـتاب پ#رامـون جمهـورى اسالمى ن�ز بر و�ژگى(هاى جـر�ان متدن گرا�ى

انگشت نهاده است. براى آشنا�ى با آراى وى در باب روشنفكران نگاه كن�د به:
* استاد مطهرى و روشنفكران، گردآورى، تهران، انتشارات صدرا، ١٣٧٣.

٤. تفكر اجتـماعى در جر�ان متدن گـرا�ى در ا�ن دوره بر دو محور اسـاسى مى(گردد: �كى،
تالش براى «تب��ن نظام وار» از مكتب اسالم كه همهÏ ابعاد ح�ات فردى و اجتماعى را در بر گ�رد و
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اسـتقـالل خـود را از مكاتب جـد�د غـربى نشان دهد و د�ـگرى، تالش براى نشـان دادن كارآمـدى
احكام و معـارف اسالمى در اداره جامـعه امروز. جمع مـ�ان دغدغـه «اصالت» و ناب بودن از �ك
Ïكارآمـدى» اسالم در صحنه عـمل از طرف د�گر، كه غـالباً بر محـور طرح اند�شه» Ïطرف و دغدغه
حكومت اسـالمى دور مى(زد، مـضمـون اصلى گـفتـمان نظـرى ا�ن گروه در آن سـال(ها بود. براى

منونه، كافى است به كتاب(هاى ز�ر كه در آن روزگار نگاشته شده است، مراجعه شود:
* حكومت در اسالم، س�دمحمد حس�نى بهشتى، ١٣٣٨.

* س#ستم حكومت اسالمى، �ح�ى نورى، ١٣٤٤.
* برنامه عمل، جالل الد�ن فارسى، ١٣٤٥.

* جهاد و شهادت، س�دمحمود طالقانى، ١٣٨٥ ق.
* اسالم و دموكراسى، س�دهادى خسروشاهى، ١٣٧٧.

* نظامات اجتماعى در اسالم، على گلزاده غفورى، ١٣٤٩.
* طرح كلى اند�شه اسالمى در قرآن، س�دعلى حس�نى خامنه اى، ١٣٥٤.

* طرح كلى نظام اسالمى، على تهرانى، ١٣٥٥.
* نظام حكومت در اسالم، صادق روحانى، ١٣٥٧.

Ïدر ا�ن م�ان طرح جامع حتق�قاتى كه س�ـدمحمد حس�نى بهشتى در سال ١٣٤٩ به(عنوان برنامه
�ك مؤسسه حتـق�قات اسالمى طراحى كرده است، گو�اى مـراحل بلوغ �افته از اند�شهÏ متدن گرا�ى

است (نك: بازشناسى �ك اند�شه، بن�اد نشر آثار و اند�شه(هاى دكتر بهشتى، ١٣٨٠)
٥. با ا�ن همه، متدن(گـرا�ى اسالمى در آن سـال(ها از ضعg جدّى در بن�ـادهاى معـرفتى رجن
مى(برد و پاسخ گوى ن�ازهاى اجتماعى جد�دى كه از سوى جامعه و جوانان مطالبه مى(شد، نبود.
ا�ن ضعg، از �ك سـو به(دل�ل(فقدان نگرش اجتـماعى و كاربردى در دروس فقـهى و فلسفى را�ج
در حوزه(ها و از سوى د�گر، همـراه نبودن جوّ حاكم بر حوزه(ها با ورود عـاملان د�ن در عرصه(هاى
جـد�د فرهنـگى و اجتـمـاعى بود. ا�ن كمـبـود سبب شـد كـه ا�ن گـروه به ترجمـه و اقـتبـاس از آثار
روشنفكران مـسلمان عرب (امـثال عـبده، س�ـدقطب، مودودى و د�گران) روى آورده و حـتى گاه
كـتـاب(هاى روشنفكران د�نى ا�ران نـظ�ر بـازرگان و شـر�عـتى را ترو�ـج منا�د. شـا�د به(دل�ل(همـ�ن
ـ�ارى از نو�سندگان متدن(گرا، توان تشخ�ص ضعg تئور�ك بود كه تا اوا�ل دهه پنجاه هنوز هم بس

تفاوت م�ان چارچوب(هاى نظرى خود را با مطالب روشنفكران د�نى نداشتند.
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همـ�ن جـا �ادآورى ا�ن نكـتـه ضرورى اسـت كـه در طول ا�ن سـالهـا، اند�شـهÏ متدن گـرا�ى در
خارج از حوزه(هاى علم�ه م�ان بازار�ان و توده(هاى متد�ن طرفداران بس�ارى داشت. گروه(ها�ى از
دانشگاه�ـان ن�ز پس از حـوادث ١٣٤٢ به سمت ا�ن اند�ـشهÏ گرا�ش �افـتند و به(تدر�ج داراى تشكل
س�اسى شدند. ه�ـئت(هاى مؤتلفه (غالباً از بازار�ان)، حزب ملل اسـالمى (غالباً از دانش(آموزان و
فـرهنگ�ـان) و مـهـدو�ـون (از دانشـجـو�ان) منونه(اى از ا�ن گـروه(ها بودنـد. مـشكل بزرگ همـهÏ ا�ن

گروه(ها نبود �ك اند�شهÏ اجتماعى اسالمى بود و از ناح�ه روحا�نت هم تغذ�ه فكرى منى(شدند.
در ا�ن(جا با�د اشاره(اى هم به تأث�ـر جر�ان نوگراى حوزهÏ جنg بر گسترش تفـكر اجتماعى در
ب�ن متدن گـرا�ان ا�ران داشـتـه باش�ـم. هر چند بحث دربارهÏ اند�شـمندان غـ�ـر ا�رانى در قلمـرو ا�ن
مقـال ن�ست، امّـا فقط �ادآور مى(شـو�م كه حتل�ل رو�كرد متدن گـرا در ا�ران معاصـر بدون شناخت
مـسـاعى كـسانى چـون ش�خ مـحـمـد حـسـ�ن كـاشg الغطاء، سـ�ـدهبة(الـد�ن شهـرسـتـانى، شـ�خ
محـمدرضا مظفـر و س�دمـحمد بـاقر صدر نامتام است و حتـق�ق مسـتقل در شناخت تعـامل دوسو�ه
حـوزه جنg و حوزه(هاى ا�ـران در گسـترش و ژرفـا�ى اند�شـهÏ اجـتمـاعى(اسالمى ضـرورى است.
ضلع سـوم ا�ـن جـر�ان را با�د مـ�ـان عــاملان نوگـراى لبنان و شـام هـمـچـون سـ�ـدمـحــسن امـ�ن،

س�دعبداحلس�ن شرف(الد�ن، محمدجواد مغن�ه و د�گران جست و جو كرد.
اما چنان كه پ�ـداست، آنچه سبب جنبش و خ�زش جـدّى در پ�ش برد پروژه متدن(گرا�ى شد،
رهبرى فـكرى و س�اسى امـام خمـ�نى بود كه پس از آغـاز نهضت سـ�اسى در خـرداد ١٣٤٢، ابعاد
تئور�ك انـد�شهÏ خـو�ش را از تبعـ�دگـاه خود در جنg دنبـال كرد كـه اوج آن(را در سلسله درس(هاى
وال�ت فـقـ�ـه در سال ١٣٤٨ مى(تـوان سراغ گـرفت. جـالب ا�ن بود كـه ا�ن(بار طرح وال�ـت فقـ�ـه
به(عنوان �ك «نظر�ه براى اداره حكومت» از كـرسى درس سنتى فقـه در جنg اشرف ب�ـان مى(شد و
به(عنوان بخشـى از �ك كتاب فـقهى انتشـار مى(�افت. امروزه اكثـر مطالب و مسـتندات فكرى امام
خم�نى گرد آمده است. به جز دو مجموعه آثار صح#فه نور و صح#فه امام، مجموعه(هاى موضوعى
سخنان ا�شـان كه حتت عنوان «تبـ�ان» از سوى دفـتر تنظ�م و نشـر آثار امام منتشـر شده، بهـتر�ن راه
گشاست. براى آشنا�ى با فضاى شكل گ�رى و پ�امدهاى حركت فكرى وى در ا�ن مقطع به كتاب
نهضت امام خـم#نى از س�ـدحم�ـد روحانى مـراجعه كن�ـد. البته اطالعـات ارائه شده در اثر اخـ�ر را

همواره با�د با مدارك د�گر مقا�سه و تأ��د كرد.
شـاخصـه(هاى اند�شـهÏ متدن گـرا را در آرا و عمـلكرد امام خـمـ�نى ب�ش از هر جـاى د�گر مى(توان
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Ïـار�خى سخنان ا�شان براى آشنا�ى با فرا�ند شكل گـ�رى ا�ن گفتـمان در اند�شه سراغ گرفت. بررسى ت
�ك عالم ش�عى جالب توجه است. وى نه تنها «مهم(تر�ن عامل انحطاط مسلم�ن را دورى و بى(خبرى
از تعـال�م واقـعى و حـ�ـات بـخش اسـالم كـه در تار�ك(تر�ن ادوار تار�خ مـشـعـشع(تر�ـن و نورانى(تر�ن
متدن(ها را به وجود آورد و پ�روان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقا�ى رساند»، مى(داند،١٧ بلكه راه
برون رفت از ا�ن معضالت را در اجـراى همه جانبهÏ اسالم و در قالب �ك نظام جامع اسالمى به شمار
مى آورد: «پ�ـاده كردن مقـاصد اسـالم در جهـان و به و�ژه برنامه(هاى اقـتصـادى آن و مقـابله با اقتـصاد

ب�مار سرما�ه دارى و اشتراكى مشرق بدون حاكم�ت همه جانبهÏ اسالم م�سّر ن�ست».١٨
ا�ده(ها و طرح(هاى امام خم�نى دربارهÏ انقالب فرهنگى، وحدت حوزه و دانشگاه، احتاد امت
اسالمى، نقش زمـان و مكان در اجتـهاد، وال�ت مطلقـه فق�ـه و احكام حكومتى و باالخـره تفسـ�ر
حكومت به(عنوان فلسفه عملى فقه، نقطه(هاى عطgِ پ�ش بردِ اند�شهÏ متدن گرا�ى اسالمى در طول
سه دهه گذشته به شمار مى(رود كه در جر�ان شناسى با�د مدنظر قرار گ�رد. براى ا�ن منظور كتاب

ز�ر راهنماى خوبى(است:
* نهضت علمى و فرهنگى از نگاه امام خم#نى، گروه مؤلفان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمى، ١٣٨٦.
همـچن�ن مجـموعـه مقاالت كنـگره(هاى ب�ن املللى امام خـم�نى كـه تاكنون تعدادى از آنـها در
حوزه تفكر اجتماعى با عناو�نى چون «امام خم�نى و نقش زمان و مكان در اجتهاد» و «امام خم�نى

و اح�اى تفكر د�نى» و غ�ره برگزار شده مف�د است.
بى ترد�د شاگـردان امام ب�شـتر�ن تأث�ر را در سـامان دادن به اند�شه(هاى ا�ن جـر�ان تا پ�روزى
Ïانقالب اسـالمى در سال ١٣٥٧ بر عـهده داشـتند. ا�نان غالبـاً از شاگـردان دروس تفسـ�ر و فلسـفه
س�ـد محمدحـس�ن طباطبـا�ى ن�ز به شمـار مى آمدند. دربارهÏ طباطبـا�ى، گذشتـه از پاره(اى موضع
گ�رى(ها، نقش ا�شان در تكامل معرفتى جـر�ان متدن گرا�ى شا�ان توجه بس�ار است. وى در طول
دوران زندگى خـود در قم، على رغم هـم زمانـى با حـساس(تـر�ن و سـ�اسـى(تر�ن مـرحله از تار�خ
حوزه قم، هرگز حضور عملى در عرصه سـ�اسى نداشت و ظاهراً جز امضاى �ك (�ا دو) اطالع�ه
در حوادث اول�ـه پانزده خرداد ١٣٤٢ همت اصلى(خو�ش را به حتـق�ق و ترب�ت شاگردان مـصروف
داشت.١٩ از فـعـال�ت سـ�ـاسـى �ا مـوضع(گـ�ـرى(هاى ا�شـان در آسـتـانه پ�ــروزى انقـالب هم ه�چ
گزارشى دردست ن�ست. امـا از سوى د�گر، وى با نگارش تفس#ـر امل#زان كه در ضمن بـه مسا�ل
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اجـتـمـاعى اسـالم ن�ـز مى پرداخت، منـبع خـوبى براى(شـاگـردان خـود و طرفـداران ا�ن جـر�ان در
سال(هاى بعد فراهم كرد. افـزون بر آن، نگاشته(هاى اجتماعى ا�شان كه غـالباً در قالب رساله(هاى
كوتاه و مـقاالت منتـشر مى(شد، سـرمشق خـوبى براى اند�شه ورزى نو�سندگـان جوان در رو�كرد
متدن گـرا به شـمـار مى رفت (از جـملـه نك: به مـقـاله «وال�ت و زعـامت در اسـالم»٢٠ در كـتـاب
بررسى�هاى اسالمى، انتشارات دارالتبل�غ اسالمى، ١٣٩٦ ق). ا�شان هر چند وال�ت س�اسى فق�ه

را باور نداشت ولى حكومت د�نى با مد�ر�ت كارشناسان مسلمان و عادل را مى(پذ�رفت.
از ا�ن مـ�ان، آن كـس كه عـمـ�ق(تر�ن تأث�ـرات فكرى را بر جـاى گذاشت، مـرتضى مطهـرى
بود. مطهــرى نه تنـهـا پ�ش از انـقـالب با حــســاسـ�ت و درا�ـت به ترسـ�ـم خطوط فكرى جــر�ان
متدن(گـرا�ى همـت گـمـاشت، بلكه در آسـتـانـه انقـالب و پس از آن ن�ـز تا زمـان شــهـادتش ب�ش از
د�گران بر خالءهاى تئـور�ك ا�ن گرا�ش انگشت نهـاد. او از زمرهÏ كسانى بود كـه پس از آگاهى از
برداشت(هاى نارواى روشنفكران د�نى از مفاه�م و مبانى اسالمى، به دقت در مرزبندى دو جر�ان
متدن گرا و جتدّدگـرا همت گمارد. ا�شان در اواخـر سال ١٣٥٦ ضمن هشدار نسـبت به نفوذ افكار
ب�گانه به نام اند�شهÏ اسالمى، نوشت: «راه مبارزه با ا�ن خطر، حتر�م و منع ن�ست… ا�ن ما هست�م
كـه مسـئول�م… راه مـبارزه، عـرضه داشنت صـح�ح ا�ن كلـ�ت در همه زمـ�نه(ها با زبان روز است.
حوزه(هاى علم�ه مـا كه امروز ا�ن چن�ن شور و ه�جان فـعال�ت اجتماعى �افته اند بـا�د به مسئول�ت
عظ�م علـمى و فكرى خـود آگـاه گـردند… با�د بـدانند اشـتـغـال منحـصـر بـه فـقـه و اصـول رسـمى

جواب(گوى مشكالت نسل معاصر ن�ست» (نهضت(هاى اسالمى در صد ساله اخ�ر، ص٩٠).
خوشـبخـتانـه مجـموعـه آثار و دست(نوشتـه(ها و ن�ز مطالعـات موضـوعى در خصـوصى آراى
اجـتـمـاعى ا�شــان امـروزه در دست(رس مـحـقـقـان قـرار دارد و حتل�ل دقـ�ـق(ترى از شـخـصـ�ت و

فعال�ت(هاى او را ممكن مى سازد.
اما بارزتر�ن منود و مـهم(تر�ن صحنهÏ آزمون اند�شهÏ متدن گرا�ى، در پ�ـروزى انقالب اسالمى
ا�ران در سـال ١٣٥٧ و حوادث دهه(هاى اخـ�ر رقم خورده اسـت. البتـه، انقالب اسالمـى در آغاز
ـام فرو ماند. شا�د گفتمان نظرى انقالب، ب�شتر بازتابى(س�اسى �افت و بُعد تئور�ك آن در پرده ابه
نخـست خـود را در عرصـهÏ ب�ن امللل نشـان داد. البـتـه، برداشت اول�ـه ناظران خـارجى از انقـالب
ا�ران، غالباً �ك نهضت بن�ادگرا�انه (شر�عت گرا�انه) همچون د�گر خ�زش(هاى مذهبى و ناپا�دار
در جهان اسالم بود. اما نوشته(هاى كسانى چون م�شل فوكو، حامد الگار، برنارد لو�س، بابى سع�د
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و تا حـدودى ن�كى كـدى و آن ملبتـون، آرمـان(هاى جد�د و افق(هاى متدنـى انقالب را تا حـدودى بر
جهـان غرب آشكار سـاخت. در ا�ن م�ان، نقش مـ�شل فـوكو پ�شگامـانه(تر و ژرف نگرانه(تر بود و
على رغم انتقـادات بعدى وى از اقدامـات تند و افراطى(انقـالب�ون ا�ران اما گـفته(هاى اول�ـه او تأث�ر

خود را در محافل جهانى بر جاى گذاشت. كتاب(هاى ز�ر براى شناخت ا�ن فضا مف�د است:
* ا�ران: روح �ك جهان بى روح، م�شل فوكو، تهران، نشر نى، ١٣٨٠.

* ا�رانى�ها چه رؤ�ا�ى در سر دارند؟، م�شل فوكو، تهران، انتشارات هرمس، ١٣٧٧.
* هراس بن#اد�ن، بابى سـع�ـد، ترجمـه غـالمرضـا جمـش�ـدى(ها و مـوسى عنبرى، تهـران،

انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٩.
* ر�شه�هاى انـقالب ا�ران، ن�كى آر. كـدى، ترجمـه عبـدالرح�م گـواهى، تهران، دفـتر نشـر

فرهنگ اسالمى، ١٣٧٥.
در دو دههÏ اخـ�ـر كـتـاب(هاى بسـ�ـارى دربارهÏ انقـالب اسـالمى و اند�شـه(هاى بن�ـاد�ن آن، به
زبان(هاى اروپا�ى منتشر شده است. براى معرفى و توص�g انتقادى از ا�ن دست آثار به كتاب ز�ر

مراجعه كن�د:
* شـرق شناسى نو�ن و انقـالب اسـالمى، تأل�g گـروهى، قم، انتـشـارات مـؤسّسـه آمـوزشى

پژوهشى امام خم�نى، ١٣٨٤.
كـتاب ز�ر هم �ك حتل�ل پا�ـه از جنبش(هاى جهـان اسالم با تأث�ـرپذ�رى از تفكر نو�ن انقـالب

ا�ران ارائه مى(دهد:
* جنبش�هاى اسـالمى در جـهان عـرب، هرا�رد كـمجـ�ان، ترجـمـه حمـ�د احـمدى، تهـران،

انتشارات مؤسسه ك�هان، ١٣٦٦.
اما شا�د اول�ن واكنش رسمى و علمى غرب در مقابل انقالب اسالمى، تشك�ل كنفرانس ب�ن
املللى تل آو�و بود. ا�ن كنفـرانس كه بعدها منونه(هاى بسـ�ار د�گرى از آن تشك�ل شـد، منبع خوبى
براى نشـان دادن سـردرگـمى فكرى غـرب و صـه�ـون�ـسم در مـقـابل رو�هÏ فكرى انقـالب اسـالمى

است. ترجمه مقاالت ا�ن هما�ش را در كتاب ز�ر بنگر�د:
* تشـ�ع، مـقــاومت و انقـالب، مـجـمـوعـه مـقـاالت كـنفـرانس دانشگاه ب�ن املـللى تل آو�و

(١٩٨٤م)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، ١٣٦٨.
از سـوى د�گر، كتـاب(ها�ى كـه مبـانى انقـالب اسالمى ا�ران را بـررسى كرده، تا حـدودى به
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مبانى نظرى رو�كرد متدن گرا�ى در عصر انقالب اسالمى ن�ز پرداخته(اند. براى منونه:
* ا�دئولوژى، رهبـرى و فـرا�ند انقـالب اسـالمى، مـقـاالت كنگره ب�ن املللى انقـالب اسـالمى،

عروج، ١٣٨٢.
* ا�دئولوژى انقـالب ا�ران، حـمـ�ـدرضـا اخـوان مـفـرد، پژوهشكـده امـام خـمـ�نى و انقـالب

اسالمى، ١٣٨١.
* فلسفه3 انقالب اسالمى، جالل الد�ن فارسى، تهران، انتشارات ام�ر كب�ر، ١٣٦٨.

* جرعه جارى، مجموعه مقاالت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اند�شهÏ اسالمى، ١٣٧٧.
ـان شا�ان دقت و بررسى است، ماجراى تصو�ب قانـون اساسى با مبانى نكته(اى كه در ا�ن م�
اند�شهÏ متدن گرا�ى است. در پ�ش(نو�س قانون اساسى كه توسط گـروهى از حقوق دانان ته�ه شده
بود، كوچكتر�ن اثرى از وال�ت فق�ه وجود نداشت، بلكه فـرا�ند نهادسازى و قانون گذارى كامالً
به شـ�وه( عرفـى و منطبق با قوان�ن فـرانسه و بلژ�ـك پ�ش ب�نى شده بود. جـالب است كه نه تنـها در
ـه بر پ�ش(نو�س افزوده نشد، بلكه در نقدها�ى كه از سوى مراجع شوراى انقالب مسئله وال�ت فق�
ثالث(گلپـا�گانى، شر�عـتمـدارى و مرعشى) مطـرح شد، هم ه�چ اشـاره(اى به ا�ن موضـوع نشده
بود. حتى امام خم�نى هم كه شش اشكال بر پ�ش(نو�س گرفته بود، از موضوع وال�ت فق�ه سخنى
به مـ�ـان ن�ـاورد. ظاهراً مـسـئله وال�ت در آسـتـانه تشـك�ل خـبـرگـان توسط برخى افـراد �ا گـروه(ها
به(صورت حاش�ه(اى مطرح شد و سپس از سوى امام و خبرگان به شدت مورد حما�ت قرار گرفت

(نك: انقالب و پ#روزى، خاطرات(هاشمى(رفسنجانى، ص ٣٥٤)
به(هر حال، پس از انقالب، شور س�اسى به همراه ن�ازهاى برآمده از شرا�ط اجتماعى، سهم و
حجـم اند�شه ورزى را به شـدت در ا�ن جر�ان كـاهش داد. شهـادت مرتضى مطهـرى، س�ـدمحـمد
بهشتى، محمدجواد باهنر، محمد مفتح،(هاشمى نژاد و د�گران كه هر كدام مى(توانستند به نوعى در
تعم�ق اند�شهÏ اجتـماعى نقش جدّى داشتـه باشند، ضربهÏ سهمگ�ن بر بن�ـادهاى تئور�ك ا�ن رو�كرد

وارد ساخت. البته، اشتغال سا�ر متفكران ا�ن جر�ان به اداره حكومت ن�ز بر ا�ن بحران افزود.
پس از انقـالب، نخسـت�ن تـالش(هاى جدّى براى تأمـ�ن ن�ازهـاى معـرفتى در ا�ن جـر�ان، با
شكل گ�ـرى دو حركت در حاشـ�هÏ جامـعهÏ مدرسـ�ن حوزه علمـ�ه قم آغـاز شد. حركـت نخست،
همان طرح بازسـازى علوم انسانى اسالمى بود كـه با راهبرى فكرى محـمدتقى مصبـاح �زدى آغاز
شد و بـه تأس�س «دفـتر همكارى حـوزه و دانشگاه» اجنامـ�د و حـركت دوم، تاس�س «دفـتر مجـامع



≤∑
∞¨

ÂË
œ Ë

 ‰
Ë«

 Á—
UL

ý
Ø

r¼
œ“

«Ë
œ ‰

UÝ
Ø

d
E

½
 Ë

 b
I
½

مقـدماتى فرهنگسـتان (آكادمى) علوم اسـالمى» با محور�ـت س�د من�ـرالد�ن حس�نى شـ�رازى (و با
حما�ت معنوى حس�ن راستى كاشانى) بود.

ا�ن دو حـركت با دو برنامـه مخـتلg اما با �ـك رو�كرد مشـترك كـه پى(ر�زى ز�رسـاخت(هاى
علمى حكومت اسـالمى بود، ذهن(هاى بس�ـارى را متـوجه خـود ساخت. گـروه نخست، به(دنـبال
نوسازى علوم انسانى(اسالمى از طر�ق نقد تئورى غرب در ا�ن رشته(ها و ارائه نظر�ه(هاى اسالمى به
جاى آنها بود و گروه دوم، علوم انسـانى موجود را از اساس برخاستـه از فلسفه مادى مى دانست و
ـاوت با علوم غربى بود. به(دل�ل ناهمخوانى فعال�ت(هاى ا�ن دو در پى تأس�س دانش(ها�ى كامًال متف
حركت با فضاى حاكم بر جامعه مدرس�ن، به(تدر�ج هر دو گروه از جامعه مدرس�ن فاصله گرفتند.
ـ�ه قم به(تدر�ج شكل مى گرفت كه الـبته، در همان سال(هـا، حركت سومى هم در حوزه علم
از همـان آغاز آشكارا رو�اروى جـامعـه مدرسـ�ن حوزه علمـ�ه قم قـرار داشت. ا�ن حركـت كه در
آغاز به طرفداران «فـقه پو�ا» موسوم گشت، از درون «دفـتر تبل�غات اسالمى حـوزه علم�ه قم» و با
انتشار مجله حوزه اعالم حضور كرد و رفته رفته با تأس�س گروه(هاى مطالعاتى به �ك كانون فكرى
و فرهنگى براى حـما�ت از اند�شهÏ حكومت اسالمى درآمـد. ناگفته مناند كه شـروع حركت فكرى
دفتـر تبل�غات با تأس�س «كـتابخانه س�ـاسى حوزه» توسط س�ـدمهدى(هاشمى و همـفكران او همراه
بود كه تندروى(هاى آنان بدنه حوزه علم�ه را به واكنش در مقابل دفـتر كشاند و گروه س�دمهدى هم
به(تدر�ج از دفـتر فاصلـه گرفتند و فـعال�ت(هاى خـود را در ارتباط با دفـتر حـس�نعلى منتـظرى كه آن
زمان قـائم مقام رهبرى تـلقى مى(شد، ادامه دادند. به(هر حـال، مجموعـه فعال�ت(هاى علمى دفـتر
ـق�قات اسالمى» انسجام �افت. مى(توان گفت كه ا�ن تبل�غات بعدها در قالب «مركز مطالعات و حت
حركت در سـال(هاى نخستـ�ن خود ب�شـتر از سوى مـحمدرضـا حك�مى و اكـبرهاشمى رفـسنجانى
حمـا�ت مى(شـد. ا�ده اصلى ا�ن حركت را شـا�د بتوان در ضـرورت نقد و نوسـازى علوم مـتداول
اسالمى (و به(و�ژه دانش فقـه) براى دست �ابى به ش�وه(هاى ادارهÏ حكومت و جامعـه خالصه كرد.
ا�ن مجمـوعه در طول فعال�ت خـود از نظر تأث�رگذارى بر جوّ سنتى حـوزه و گشودن افق(هاى نو�ن

براى فعال�ت فكرى فضالى نواند�ش و جوان ب�شتر از سا�ر گروه(ها نقش(آفر�ن بوده است.
ا�ن سـه حـركت كـه هم(اكنون اصلى(تر�ن ظرفـ�ت اند�شـه اجـتـماعى متدن(گـرا�ان به حـسـاب
مى(آ�د، در طول دو دههÏ گـذشـتـه به مـوازات هـم به گـسـتـرش فـعـال�ت(هاى خــود پرداخـتـه اند و
اند�شه(هاى خـو�ش را پخته(تر و كـامل(تر منوده(اند. اما دربارهÏ حركت نخـست، با�د اشاره كـرد كه
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مـحـمـدتقى مـصـبـاح �زدى كـه از پ�ش(گـامـان رو�كرد متدن(گـرا پ�ش از انقـالب به شـمـار مى(آ�د،
به(تدر�ج از راهبـرى مـسـتـقـ�م دفـتـر همكارى حـوزه و دانشگـاه فاصـله گـرفت و با تأسـ�س «بن�ـاد
Ïفـرهنگى باقـرالعلوم(ع» و سـپس «مـؤسـسه آمـوزشى و پژوهـشى امام خـمـ�نى (ره» همـان اند�شـه
نخست�ن را عـمدتاً در قالب برگزارى دوره(هاى آموزشى رسمى در سطوح عـالى علوم انسانى و ن�ز

اجنام پژوهش(ها�ى در ا�ن راستا استمرار و تكامل بخش�د.
در خصوص مـؤسسه آموزشى و پژوهشى امـام خم�نى و دفتر همكـارى حوزه و دانشگاه (كه
هم اكنون بـه «پژوهشگاه حــوزه و دانشگاه» با مــد�ر�ت على(رضــا اعـرافى ارتقــاء �افـتــه است)،
فهرست آثار منتشره و عناو�ن پروژه(هاى در دست اقدام و پا�ان(نامه(هاى دفاع شده، بهتر�ن راهنما
براى شناخت دست آوردهاى نظرى آنان است. مجالت حوزه و دانشگاه، جسـتارهاى اقتـصادى،
معرفت، معرفت فلسفى و سلسله كتاب(هاى آموزه (تار�خ معاصر ا�ران) ن�ز نشان از ابعاد فعال�ت(هاى
ا�ن دو مـجمـوعه دارد. چنان كـه �اد شد، بـ�شـتر فـعال�ت(هاى علمـى ا�ن حركت تاكنون بر نقـد و
نوسازى نظر�ه(هاى علوم انسانى اسـالمى متمركز بوده است ولى(در سال(هاى اخـ�ر تالش جد�دى
ـانى فلسفى و روش شناسى علوم انسانى آغاز شده است. هر كـدام از ا�ن دو مؤسسه براى تب��ن مب

خود داراى انتشارات و�ژه(اى است.
ـتان علوم اسالمى برخالف حركت نخـست، از نظر كمّى رو به اما فعـال�ت(هاى دفتر فرهنگس
افـول گـذاشت و از نـظر مـحـتـوا، از مـبـاحـث اقـتـصـادى به(تدر�ج بـه مـبـاحث بن�ـاد�ن فـلسـفى و
روش(شناختـى كه از نظر ا�ن گروه ر�شـه جدا�ى تفكر اسـالمى از تفكر غربى است، كـش�ـده شد و
آرمان تأس�س علوم انسانى جد�د، گام به گام به اسالمى(سازى متام رشته(هاى علوم، از دانش(هاى
ـتقد است كه با تأس�س فلسفه(جد�د، به جتربى تا فلسفه و منطق فراتر رفت. ا�ن گروه هم اكنون مع
روش(هاى نظر�ه پردازى در علوم و مـدل(سازى براى مـد�ر�ت و كنترل عـ�ن�ّت دست �افتـه است.
ب�شتـر آثار دفتر فرهنگسـتان به(صورت داخلى انتشـار مى �ابد. از آثار منتشر شده مـى(توان به كتاب
كـ#ـهـان، ٧٨) و رابطه منطقـى د�ن و علوم كـاربردى (همـان، نظام مـعــقـول (على(رضـا پ�ـروزمند، 
ام�ـركب�ر، ١٣٧٦) اشـاره كرد. ا�ن دفتـر نشر�ه(اى ندارد و از انتشارات مـستقل برخـوردار ن�ست.
برخى از آثار آن از طر�ـق «مـؤسـسـه فـرهنگى فـجـر وال�ت» منتـشـر مى(شـود. مـسـئـولـ�ت كنونى

فرهنگستان برعهدهÏ س�دمهدى م�رباقرى است.
اما دربارهÏ حـركت سوم با�د گـفت كه دفـتر تبلـ�غـات اسالمى حـوزه علم�ـه قم در كنار مركـز
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مطالعـات و حتـق�ـقـات اسـالمى، گـام به گام به تـوسعـهÏ مـراكز پـژوهشى خود در قـم، خراسـان و
اصفهان و ن�ز تاس�س «مؤسـسه آموزشى باقرالعلوم(ع)» (كه هم اكنون به «دانشگاه باقرالعلوم(ع)»
با مد�ر�ـت حم�ـد پارسان�ـا ارتقاء �افتـه است) پرداخت. اخ�ـراً مجـموعه مـراكز پژوهشى دفـتر در
ـامع با نام «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى» متركز �ـافته است. ا�ده(ها و قالب �ك پژوهشگاه ج
سـ�ـر اند�شـه(هاى تول�ـد شـده در ا�ن مـجـمـوعـه را مى(توان از فـهـرست آثار پژوهـشگاه باز�افت.
فقـه، تار�خ اسـالم، پژوهش�هاى�قـرآنى، پ#ـام زن و پگاه حوزه، نقـد و نظر، علوم سـ#اسى،  نشر�ات 
ـا�ه(هاى فكرى ا�ن حركت است. از ب�ن نشر�ـات �اد شده با�د از نقش و�ژه حوزه، بازگوى درون م
حـوزه در دهه شــصت با طرح ا�ده(هاى نو�ن د�ـنى و زمـ�نه(ســازى براى اصـالحــات حـوزه در مـجله 
راسـتـاى حكومـت اسـالمى �اد كـرد.٢١ رهبـرى انقـالب اخــ�ـرا دفـتـر تبل�ــغـات اسـالمى را «مناد

روشنفكرى حوزه» خواند و بر نقش(حتول(آفر�ن آن در حوزه تأك�د كرد.
البته، حركت(هاى كوچكى ن�ز در ده سال اخ�ر در كنار سه جر�ان �اد شده در حوزه علم�ه قم
شكل گرفت كـه از جمله آنها به مـوارد ز�ر اشاره مى(شود: مـؤسسه مـعارف اسالمى امـام رضا(ع)
(با مد�ر�ت محمد عـبدالله�ان)، مؤسّسه فرهنگى طه (با مد�ر�ت عل�رضـا ام�نى)، دفتر مطالعات
و حتـق�ـقات زنان (وابسـته به مـركز مـد�ر�ت حوزه(هـاى علم�ـه خواهران و با مـد�ر�ت محـمدرضـا

ز�با�ى نژاد) و مؤسسه خانه خرد(با مد�ر�ت مهدى هادوى تهرانى).
البــتــه، جــر�ان فكـرى متدن گــرا�ى پس از انقــالب مــحــدود به حــركـت(هاى �اد شــده نبــود.
درس(گـفـتـارهاى ا�دئولـوژ�ك در حـزب جـمـهـورى اسـالمى توسط سـ�ـدمـحـمـدحـسـ�ـنى بهـشـتى،
آمـوزش(هاى فكرى و فلسـفى(مـحمـدتقى مـصـبـاح �زدى در قـالب ارائه منظومـه(هاى معـرفـتى و بعـدها
سخنرانى(هاى ا�ـشان در مناز جمـعه تهران در مـورد اند�شهÏ س�ـاسى و حقـوقى اسالم، درس(هاى فـقهى
حــسـ�نعـلى منتظرى در حــوزه علمــ�ـه قم در بـاب چارچوب حكومت اســالمى، خطبــه(هاى مناز جــمـعــه
على(اكبر(هاشمى رفسنجانى در باب عدالت اجتماعى در اسالم، درس(ها و آثار عبدالله جوادى آملى در
مـوضـوعـاتى چون مـبـانى حكومت اسـالمى، حـقـوق بشـر و شـخـصـ�ت زنان، كـتـاب(ها و مـقـاالت
محـمدرضـا حك�مى در باب اند�ـشهÏ اجتـماعـى اسالم، آثار على صـفا�ى حـائرى در باب برداشت(هاى
اجتماعى و ترب�تى از مفاه�م قرآنى و كتاب(هاى عباسعلى عم�د زجنانى در زم�نه تب��ن فقه س�اسى و ابعاد
حـقوقى حكومت اسـالمى، همگى على(رغم تفـاوت در د�دگـاه(ها به(دنبال تبـ�ـ�ن چارچوب(هاى نظرى
اند�شهÏ متدن گرا در مرحلهÏ تأس�س جمهورى اسالمى بودند. در �ك پژوهش جر�ان(شناسانه مى با�ست
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خطوط اند�شه اجتماعى در شخص�ت(هاى �اد شده شناسا�ى گردد و در �ك ط�g طبقه(بندى شود.
هم اكنون، كانون اصلى جر�ان متدن گرا�ى حـوزه علم�ه قم است، هر چند در د�گر حوزه(ها
و ن�ـز در دانشگاه(ها هم فـعـاالن و نظر�ه پردازان جـدّى(اى دارد. از ب�ن نسل نو�ـن حوزه فـضـالى
بس�ارى بپاخاسته(اند كه هركدام در �كى از گرا�ش(هاى فكرى متدن(گرا به اند�شه(ورزى مى(پردازند.
آشكارا مى(توان د�د كه در ا�ن جر�ان هنوز ضرورت بازنگرى در چارچوب(هاى بن�اد�ن و پى(ر�زى
مبانى تازه در حوزه معرفت د�نى و علوم اسالمى چنان كه با�د خود را نشان نداده است و از ا�ن(رو

كارهاى تئور�ك در مبانى اند�شه متدن(گرا�ى كمتر به چشم مى(آ�د .
چنان كه اشاره شد، جر�ان متدن گرا�ى پس از انقالب ن�ز ب�شتر�ن حجم فعال�ت فكرى خو�ش
ـه، تالش(هاى برون حوزوى د�گرى در قالب تشكل(هاى را در حوزه علم�ه قم مـتمركز ساخت. البت
ـرفت كه على(رغم تالش و اصرار فراوان، چندان توف�قى در اجنـام مطالعات تئور�ك س�اسى شكل گ
نداشت. در ا�ن زمـ�نه، به(و�ژه با�د به «حـزب جـمـهورى اسـالمى» و «سـازمـان مجـاهد�ن انقـالب
اسالمى» اشاره كن�م. گروه نخست، كـه پس از «ه�ئت(هاى مؤتلفهÏ اسالمى»، نخست�ن جتربه حزبى
متدن گرا�ان به شـمار مى(رفت، پس از انفـجار دفتـر حزب و شهـادت س�دمـحمد حـس�نى بهشـتى كه
نقش رهبرى فكرى آن(را بـر عهده داشت، عـمالً رو به افول گـذاشت و مدت(ها پ�ش از آن كه رسـمًا
تعط�ل شود، از نظر فكرى دچار ركـود و انزوا گرد�د. براى آشنا�ى با فعال�ت(هاى حزب جـمهورى

اسالمى از زبان بان�ان آن، كتاب ز�ر مستندات مناسبى عرضه مى(كند:
* تشكل فـراگ#ـر (مرورى بر �ك دهه فـعال#ت حـزب جمـهورى اسـالمى)، عبـدالله جاسبى، دفـتر

پژوهش و تدو�ن تار�خ انقالب اسالمى، ٤ جلد، ١٣٨٢ به بعد.
اما گـروه دوم (سازمـان مجـاهد�ن انقالب اسـالمى) كه در آغـاز با ارائهÏ حتل�ل(هاى سـ�اسى و
نظرى در فـضاى پرخـالء فكرى مـ�ان متـدن گرا�ان خـوش درخـش�ـد، پس از اختـالف(جـدّى م�ـان
ـاعى(آنان داشت، ا�ن جتربه متدن گرا�ان اعضـاى اصلى آن كه ر�شه در معـرفت د�نى و اند�شهÏ اجتم
ن�ز ناكام ماند. در واقع ا�ن اختالف و واگرا�ى از زمانى آغاز شد كه منا�ندهÏ امام خم�نى در سازمان
(�عنى حس�ن راستى كاشانى از اعضاى جامـعه مدرس�ن حوزه علم�ه قم) به طرح د�دگاه(هاى خود
در باب وال�ت فق�ه و چگونگى ادارهÏ �ك تشكّل س�اسى اسالمـى پرداخت. ا�ن مباحث، گروهى
از اعضـاى اصلى سازمان را به مـخالفت و سراجنـام به كناره(گ�رى مـجبور كرد. از اواخـر سال ٥٩
عمـال طرفداران منا�نده امام، �عنى عـالقه مندان به د�دگاه متدن گـرا، به اداره سازمان و انتـشار آثار
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Ïتشك�التى و بن مـا�ه gخود بـدون آرم سازمان مـجاهد�ن انـقالب اسالمـى پرداختند. به(دل�ل(ضـع
تئور�ك از �ك سو و ورود ب�شـتر اعضاى باق�مانده آن به سپاه پاسـداران و سا�ر دستگاه(ها از سوى
د�گر، سراجنام در سال ١٣٦٥با درخواست منا�نده امام و موافـقت ا�شان سازمان رسماً تعط�ل شد
(نك: رهنمودهاى منا�نـده امام در سازمـان مجاهد�ن انقـالب اسالمى، از انتشارات سـازمان). اما
چنان كـه گذشت، همـان گروه كـه از سازمـان كناره گرفـته بودند، از سـال ١٣٧٠ به بازگشـا�ى آن

پرداختند و گام به گام به جر�ان جتدّد گرا�ى اسالمى نزد�ك شدند.
در محـ�طهاى برون حـوزوى، هم اكنون «دانشگاه امام صـادق(ع)» (با مد�ر�ت مـحمـدرضا
مهدوى كنى) منونه(اى از كـانون(هاى فكرى جر�ان متدن گرا به شمـار مى آ�د. «مدرسه عالى شـه�د
ـانى) و «دانشگاه علوم اسالمى رضوى»(با مسئول�ت عباس مطهرى»(با مد�ر�ت محمد امامى كاش
واعظ طبـسى) ن�ز در رتبـه(هاى بعـدى قرار مى گـ�رند. در سـال(هاى اخـ�ر، «پژوهشگاه فـرهنگ و
اند�شهÏ اسـالمى» (با مـد�ر�ت على اكـبر صـادقى رشـاد) و تا حـدودى «پژوهشگاه علوم انسـانى و
مطالعـات فـرهنگى» (با مـد�ـر�ت مـهدى گـلشنى) ن�ـز از مـؤسـسـاتى هسـتند كـه ا�ن اند�شـهÏ را پى
قبسات، اقتصـاد اسالمى، فقه و مى(گ�رند و آثار بـس�ارى را عرضه كـرده(اند. مجالت كتـاب نقد، 
حقوق و ذهن، از نشر�ات پژوهشگاه فرهنگ و اند�شهÏ اسالمى و نشر�ات پ#ام صادق و دانش س#اسى

از دانشگاه امام صادق(ع) آثار قابل توجهى در ا�ن عرصه به شمار مى(آ�ند.
در كنار ا�ن مجـموعه(ها با�د از «پژوهشكده امـام خم�نى و انقـالب اسالمى» در كنار مؤسّـسه
ـرد كه به(تدر�ج بر پژوهش(هاى بن�اد�ن آن افزوده شده و به(عنوان تنظ�م و نشر آثار امام خم�نى  �اد ك
كـانونى براى نظر�ه پردازى در مـورد جر�ان متـدن گرا (و البـتـه، با گرا�شى مـتـفاوت از گـروه(هاى
پ�ش(گـفــتـه) تبـد�ل(شـده است. الـبـتـه، مـؤّسـســه اخـ�ـر گـاه از پژوهش(هاى رو�ـكرد اول ـ �عنى

جتدّدگرا�ى اسالمى ـ ن�ز حما�ت كرده است.
در ا�ن جـا با�د از نقش رهبـر انقـالب در توسعـه و حتك�م اند�شـهÏ متدن گرا، بـه(و�ژه از اواخر
(هفتاد بد�ن سـو، �اد كن�م. ا�شان كه خود �كى از اند�شـمندان ا�ن جر�ان در دههÏ چهل و پنجاه Ïدهه
به(شمار مى(آمد، پس از تصدى مقام رهبرى جـمهورى اسالمى، ضمن حما�ت از ز�رساخت(هاى
علمى و پژوهش د�نى در كـشور، با طرح ا�ده(هاى كـالن همچون تهـاجم فرهنگى، اسـالمى(شدن
دانشگاه(ها، نهضت آزاداند�شى و جنبش نرم افزارى، مهندسى فرهنگى، توسعه اسالمى و غ�ره،
ـال در حوزه و دانشگاه تبد�ل كرد. ضمن مـراجعه اند�شهÏ متدن گرا�ى اسالمى را به �ك گـفتمان فع
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به مجموعه آثار و ب�انات نشر �افته از وى، كتاب ز�ر ن�ز راهنماى مناسبى است:
* نهضت نرم افزارى از نگاه مـقام معظم رهبرى، گروه مؤلفان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمى، ١٣٨٦.

»öI½« “« fÄ vM|œ v|«dÖ œÒb& Ë v|«dÖ Êb9 g�UA�

امـا نكته پا�انى مـا دربارهÏ جـر�ان متدن(گرا، در خـصـوص نقش انقـالب اسالمى در جـدا�ى جـر�ان
متدن(گــرا�ى از جـر�ـان جتـدّد گــرا�ى د�نى است. اگــر انقــالب مـشــروطه اخــتـالف د�دگــاه(هاى
روشنفكرى سكوالر با عـلماى مـذهبى را به صـحنهÏ رو�ارو�ى و درگـ�رى آنـان بَدل كرد، انقـالب
اسالمى همـ�ن صg(بندى را م�ان روشـنفكران د�نى و علماى مذهبى ـ بـه(و�ژه متدن گرا�ان ـ شكل
داد. چنان كه پ�ـشتر اشاره شـد، از همان دههÏ چهل به(تدر�ج نشانه(ها�ى از واگـرا�ى و ناهم سو�ى
م�ـان ا�ن دو جر�ـان آشكار شده بود، امـا ا�ن اختـالف تنها در مـحافل خـصوصى و نخـبگانى باقى
ماند و ب�شتر اعضاى هر دو جر�ان تا پ�روزى انقالب با �ك د�گر همراه و هم داستان بودند و براى
بس�ـارى از رهبران ا�ن دو گروه نـ�ز ا�ن اختـالف چندان جدّى تلقى منى(شـد. شا�د بتوان گـفت كه
خوددارى امـام خمـ�نى از موضع گ�ـرى در برابر شر�عـتى و د�گر روشنفكران د�نى خـود از عوامل

جدّى در پنهان ماندن ا�ن شكاف ا�دئولوژ�ك بود.
اما صحنهÏ عملى حكومت در جمهورى اسالمى، زم�نه هرگونه مماشات و خود نگهدارى را
ـان معرفتى از درون آتش نزاع(هاى س�اسى سر بر آورد. انتـخاب مهدى از م�ان برد و گسل(هاى پنه
بازرگان و پ�ـدا�ى(اختالفات در درون «شـوراى انقالب» نقطه آغاز ا�ن كشـاكش بود. بازرگان پس
از اسـتعـفا از نخـست وز�رى دولت مـوقت، ر�شه(هاى ا�ن اخـتـالف فكرى را به تفصـ�ل در آثار و

گفتارهاى خو�ش مطرح كرد. براى منونه مراجعه كن�د:
* انقالب در دو حركت، مهدى بازرگان، بى جا، ١٣٦٣.

* جزوه «تفص�ل و حتل�ل وال�ت فق�ه»، نهضت آزادى ا�ران، ١٣٦٧.
* خدا و آخرت هدف بعثت انب#اء، مهدى بازرگان، رسا، ١٣٧٧.

و از آن سو،(هـاشمى رفـسنجانى ن�ـز در خاطرات خـود به گوشـه(اى از ا�ن چالش(ها پرداخـته
ـات فكرى و ارزشى چندان �اد نكرده و نزاع(ها است، هرچند بر خالف بازرگـان، ا�شان از اختالف

را به درگ�رى(هاى س�اسى فروكاسته است.
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تصو�ب بندها�ى از قانون اساسى، به(و�ژه آنچه مربوط به وال�ت فق�ه و نقش د�ن در حكومت
بود و ن�ز مطرح شدن ال�حهÏ قصاص، نهضت آزادى و سا�ر روشنفكران د�نى را به مخالفت برانگ�خت.
از سـوى د�گـر، ابواحلـسن بنى(صــدر كـه تا آن زمـان در آثار خــود چن�ن مى(منود كـه از جــر�ان(هاى
جتدّدگرا فاصله داشته و به اند�شهÏ حكومت اسالمى باور دارد، بالفاصله پس از دست �افنت به پُست
ر�است جمهورى، بناى مخالفت با جر�ان(هاى اصول گرا را گذاشت. سازمان مجاهد�ن خلق ن�ز
از ا�ن فرصت اسـتفـاده كرد و با حـما�ت از بنى(صـدر غائلهÏ ٣٠ ت�ر ١٣٦١ را به راه انداخت. به ا�ن
ترت�ب، دوم�ن گروه از روشنفكران د�نى ن�ز آشكارا راه خود را از جر�ان متدن گرا�ى كه در آن زمان

عمالً سكان مد�ر�ت جمهورى اسالمى را به دست گرفته بودند، جدا كردند.
پس از انتشـار سلسله مقاالت عـبدالكر�م سروش در مـاهنامه ك#هـان فرهنگى (از ارد�بهشت
١٣٦٧ تا خـرداد ١٣٦٩) با عنوان «قبض و بسط تئـور�ك شر�عت» صـحنه رو�ارو�ى د�گرى مـ�ان
دو جـر�ان جتدّدگـرا و متدن گـرا پد�د آمد و گـروهى از نسل جـوان كشـور كـه تا آن زمان خـود را در
اردوگـاه طرفداران وال�ت فـقـ�ه مى(دانسـتند به هم داسـتـانى با سروش و همـفكران او كـه به(عنوان
مدافع حكومت دموكرات�ك د�نى عرض اندام مى(كردند، كـشاند. ا�ن واگرا�ى، سوم�ن مرحله از
مـرزبـندى دو جـر�ان به شــمـار مى(آمــد. ا�ن مــرحله از نظر آثار فكـرى و تول�ـدات علـمى �كى از
پربارتر�ن مراحل براى هر �ك از دو جر�ان جتـددگرا و متدن(گرا بود كه نه تنها محصـوالت متعددى
را در پى داشت بلكه انگ�زه(هاى الزم را براى آمادگى ب�شتر فكرى در هر دو طرف فراهم ساخت.

نقطه چهـارم ا�ن شكاف را با�د در جـدال(هاى سـ�اسـى دو گروه از روحـان�ـون، �عنى «جـامعـه
روحانـ�ت مبارز» و «مـجمع روحـان�ون مـبارز» ر�شـه(�ابى كرد. ا�ـن جدال(ها كـه اوج آن در هفتمـ�ن
دوره انتـخـابات ر�است جـمهـورى (دوم خـرداد ١٣٧٦) خـود را منودار ساخت، سـبب هم پ�ـمـانى
روشنفكران د�نى با مجمع روحان�ون مبارز (كه اعضاى آن على(االصول از جر�ان متدن گرا�ى بودند)
و حـزب كارگـزاران سازندگى (كـه از نزد�كان اكبـر(هاشمـى رفسنجـانى به حسـاب مى(آمدند) شـد و
هم�ن امر سبب درهم آم�ختگى گفتمان روشنفكرى د�نى با آراى ا�ن دسته از ن�روهاى انقالب گرد�د
و مقدمـات واگرا�ى بخشى از عناصـر متدن گرا و پ�وسنت آنها به روشنفكران د�نـى را فراهم كرد. در
ا�ن مـ�ان، كناره گـ�رى حـس�نـعلى منتظرى از قائم مـقـامى رهبرى و نقش وى را در سـال(هاى دورتر
ـ�ر به(و�ژه پس از برگزارى نهم�ن دورهÏ انتخابات ر�است نبا�د ناد�ده انگاشت. حوادث سال(هاى اخ
جـمهـورى كـه به شكست س�ـاست(هاى اصـالح طلبـان اجنامـ�ـد، نشانه(ها�ى از جتـد�دنظر جـز�ى در
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ائتــالف سـ�ـاسـى ـ فكرى جـر�ان اصــالحـات دارد. تـا آن جـا كـه مـى(دان�م، دربارهÏ ا�ن حتـوالت و
مرزبندى(هاى فكرى در ا�ن دوره مطالعات بى طرفانه و غ�رس�اسى كمتر صورت گرفته است.

به ا�ن ترت�ب، رو�ـارو�ى دو رو�كرد متدن(گـرا و جتـددگراى د�ـنى در ا�ن سـال(ها به نقطه اوج
خـود در طول چند دهه گـذشتـه رسـ�ـده است و به نظر مى(رسـد كـه با درهم(آم�ـخـتگى انگ�ـزه(هاى

س�اسى، بن ما�ه(هاى فكرى و معرفتى ا�ن چالش در پرده فرومانده است.

d~|œ ÈU¼ÅÊU|dł tÐ Á—Uý«

تاكنون از جر�ان(ها�ى كـه به نوعى در سه رو�كرد گذشـته مى گنج�ـد، سخن گفتـ�م، اما دست كم
دو جر�ـان د�نى د�گر ن�ز وجـود دارد كه در دهه(هاى گـذشتـه در فضـاى تفكر اجتـماعى ا�ران تأثـ�ر

داشته اند كه با�د جا�گاه آنها ن�ز در ا�ن پژوهش جر�ان شناسانه روشن گردد.
�كى از ا�ن مـجمـوعه(ها گـروهى است كه به سنّت گـرا�ى(transcendentalism) موسـوم گشـته
است. پا�ه گذار ا�ن اند�شهÏ فر�تهوف شوان (عارف آملانى) است كـه با گرا�ش به اسالم، نهضتى را در
بازگـشت به سنّت(هاى كـهن عـرفانـى كه از نظر او همـان جـوهرهÏ اد�ان الهى است، رهبـرى كرد. ا�ن
جر�ان بـه(دل�ل(رو�ارو�ى و نقد مـدرن�ته و دعـوت به م�ـراث سنتى د�نى شبـاهت(ها�ى با شر�عـت گرا�ى
دارد، هر چند ا�نان به جـاى شر�عت د�نى، عـرفان و مـعنو�ت د�نى را پناهگاه انسان در تنگنـاى دن�اى
جد�د مى دانند. شخص�ت ا�رانى برجسته ا�ن گروه س�دحس�ن نصر است كه على رغم عدم حضور در
ا�ران پس از انقالب، شاگردان و پ�روان بس�ارى دارد. از شخص�ت(هاى اصلى ا�ن جر�ان، به مارت�ن
ل�نگز، رنه گنـون و آناندا كـوماراسـوامى، مى(توان اشـاره كـرد. كـسـانى چون:(هانرى كـربن، و�ل�ـام
چ�ـت�ك و توشـ�هـ�كو ا�زوتسـو هر چند خود سنّت گـرا به مـعناى خاص آن نبـودند، ولى در ترو�ج ا�ن

تفكر بس�ار مؤثر بوده(اند. براى آشنا�ى با د�دگاه سنّت گرا�ان به منابع ز�ر مراجعه كن�د:
* خردجاو�دان، مجموعه مقاالت هما�ش نقد جتدّد از د�دگاه سنّت گرا�ان معاصر، دانشگاه

تهران، ١٣٨٢.
* در غربت غربى، زندگ�نامه خودنوشت س�دحس�ن نصر.

در كتـاب خرد جـاو�دان، مـقالـه(اى با عنوان «سنّت گـرا�ى و بن�ـاد گرا�ى» از شـهـرام پازوكى
چاپ شــده است كــه به تـفـاوت و�ـژگى(هاى سنّت گــرا�ى و شــر�ـعت گــرا�ى پرداخــتــه است.
به(دل�ل(تفـاوت(هاى اساسى ب�ن ا�ن دو جـر�ان، ما سنّت گـرا�ى را در زمرهÏ رو�كرد شر�عت گرا�ى
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نگنجـاند�م. اسـاساً از آن جـا كـه سنت(گـرا�ى نگرهÏ روشنى درباب چگونگى سـامـان بخـش�ـدن به
ح�ات اجتماعى ارائه منى كند و تنها به نقد مدرن�ته و پ�امدهاى آن مى پردازد، آن(را از دسته(بندى(هاى

اصلى در تفكر اجتماعى د�نى خارج ساخت�م.
برخى از كتاب(هاى سـ�دحس�ن نصر كه با مـوضوع اند�شهÏ اجتمـاعى به(گونه(اى ارتباط دارد،

عبارت است از:
* انسان و طب#عت (بحران معنوى انسان متجدّد)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، ١٣٧٩.

* اسالم و تنگناهاى انسان معاصر، دفتر پژوهش و نشر سهروردى، ١٣٨١.
* ن#از به علم مقدس، طه، ١٣٧٨.

در ا�ن راسـتا، نشـر ترجمـه كـتاب(هاى رنه گنون از سـال(هاى دور ن�ـز تأث�ر فـراوانى در ا�ران
برجاى گذاشت و فضاى نقد تفكر اجتماعى مدرن را دامن زد.

از مـ�ان نو�سندگـان دهه چهل و پنجـاه كسـانى چون دار�وش شـا�گان و احسـان نراقى از ا�ن
اند�شهÏ تأث�ر پذ�رفتند كه البته، هر دو به(تدر�ج به اردوگاه جتدّد گرا�ى سكوالر گرا��دند و با توبه از
گذشتهÏ خو�ش، اصوالً از نقد بن�اد�ن مدرن�تـه دست كش�دند. اما از نو�سندگان كنونى در ا�ران كه
هر كـدام به نوعى در ا�ن حوزه مى(اند�شند، مى(تـوان به افراد ز�ر اشـاره كرد: غـالمرضا اعـوانى،

شهرام پازوكى، محمود ب�ناى(مطلق و د�گران.
از بهار ١٣٥٤ نشر�ه(اى با عنوان جاو�دان خرد به سرپرستى س�دحـس�ن نصر ـ از سوى اجنمن
شـاهنشاهى فلسـفه ا�ـران ـ به زبان(هاى اروپا�ى و به فارسى و عـربى منتـشر شـد كه تا سـال ١٣٥٦
ادامــه �افت. اجنــمن �ادشــده كــه �كى از مــهم(تر�ن پـا�گاه(هاى سّنـت گـرا�ى در ا�ـران بود پس از
پ�ـروزى انقالب بـه اجنمن حكمت و فـلسفـه (و هم اكنون به مـؤسسـه پژوهشى حكمـت و فلسفـه)

تغ��ر نام داد و هم(چنان �كى از محافل علمى است كه ب�ش و كم ا�ن اند�شهÏ را ترو�ج مى(كند.
گروه د�گر كـه �ادكرد آن ن�ـز در ا�ن(جا ضرورى است، طرفـداران س�داحـمد فـرد�د هستند.
ـاى نگذاشت ولى بر نسلى از دانشگاه�ان مـسلمان در وى با آن كه نگاشـته(هاى ز�ادى از خود بر ج
طول چهار دههÏ گذشته تأث�ـر فراوان نهاد. او كه در اصل متاثر از فلسـفه اگز�ستانس�الـ�ستى مارت�ن
ها�دگر (ف�لسوف معاصر آملانى) و فضاى پست مدرن غرب بود، با نقدجدّى فرهنگ غرب و ارائه
قرائت تازه(اى از عـرفان و فلسـفهÏ اسالمى، شـعار «بازگشت به هو�ـت اسالمى» را در دهه چهل و

پنجاه زنده كرد. براى آشنا�ى با اند�شهÏ و ادب�ات فرد�د، كتاب(هاى ز�ر منت(هاى مناسبى است:
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* آراء و عقا�د س#داحمد فرد�د (مفردات فرد�دى)، س�دموسى د�باج، نشر علم، ١٣٨٣.
* د�دار فرحى و فتوحات آخرالزمان، به كوشش محمد مددپور، نظر، ١٣٨١.
* نگاهى دوباره به مبادى حكمت انسى، س�دعباس معارف، را�زن، ١٣٨٠.

* هو�ت اند�شان و م#راث فكرى احمد فرد�د، س�دمنصورهاشمى، تهران، انتشارات كو�ر، ١٣٨٣.
مقاالتى كـه اخ�را در نقد �ا تبـ��ن اند�شهÏ او نگاشته اند، پرده(هاى د�گرى از ا�ن شـخص�ت و
پ�امـدهاى فكرى او را به كنار مى(زند. از آن مـ�ان، مـقالهÏ دار�وش آشورى با عنوان «اسطوره(هاى
فلسـفـه در مـ�ان مـا» (روزنامـه ا�ران، مـهـر ١٣٨٣) و مقـاله ب�ـژن عـبـدالكر�مى با عنوان «مـ�ـراث
س�داحمد فرد�د» (روزنامه ا�ران، فرورد�ن ١٣٨٥) جـالب توجه هستند. مجموعهÏ ا�ن مقاالت و
نگاشـته(ها كـه غالبـاً خالى از حب و بغض(هاى غـ�رعلمى ن�ـست، در بولنت آ�#نه اند�شه3، ش٤ در

سال گذشته از سوى معاونت پژوهشى دفتر تبل�غات اسالمى حوزه(علم�ه قم انتشار �افت.
در دههÏ چهل احـمد فـرد�د كسـان بس�ـارى را به خود جلب كـرد. حتى افـرادى چون دار�وش
آشورى و دار�وش شـا�گان كه بعدها از او باز گشـتند و نقدهاى جدّى بر او نوشـتند، در آن سال(ها
از پ�ـروان او به حـسـاب مى(آمـدند. از نو�سنـدگان پـ�ش از انقـالب به(و�ژه با�د به جـالل آل احـمـد
اشـاره كـرد كـه اصطـالح «غـرب زدگى» و كـتـابش به همـ�ن نـام و ن�ـز كـتـاب در خـدمت و خــ#ـانت
روشنفكران را تا اندازه بس�ـارى با الهام از نگرهÏ فرد�د نگاشت. گـفته شـده است كه پاره(اى از آراى
على شر�عتى درباره هو�ت، بازگـشت به خو�ش، ال�ناس�ون و ماش�نـ�سم ن�ز غ�رمستـق�م از فرد�د

تأث�ر پذ�رفته است، ولى ه�چ(گونه شاهدى كه ارتباط م�ان آن دو را نشان دهد، وجود ندارد.
امـا مـهم(تر�ن نو�سندگـان كنونـى در ا�ن حـوزه عبـارتند از: رضـا داورى اردكـانى، مـحـمـد
مددپور، سـ�دعباس مـعارف، س�دمـوسى د�باج و محـمدرضا ر�ختـه گران كه در ا�ن م�ـان، رضا
داورى ب�ش از د�گران در فـضاى(فـكرى پس از انقالب تأث�ـرگـذار بوده است. براى شناخت آراى

او، به كتاب(هاى ز�ر كه تازه(تر�ن اند�شه(هاى او را بازتاب مى(دهند، مراجعه كن�د:
* رساله در باب سنّت و جتدّد، رضا داورى اردكانى، تهران، نشر ساقى، ١٣٨٤.

* ما و راه دشوار جتدّد، رضا داورى اردكانى، تهران، نشر ساقى، ١٣٨٤.
مجموعهÏ نقدنوشـته(ها�ى كه م�ـان رضا داورى و عبدالكر�م سـروش در اوا�ل دهه شصت در
ماهنامه ك#هان فرهنگى (از فرورد�ن ٦٣ شماره اول به بعد) رد و بدل شد به روشنى تفاوت نگرش

ا�ن گروه را با جتدّد گرا�ان مسلمان نشان مى(دهد.
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به مـسـاعى شـخـصـ�ت(هاى ا�ن جـر�ان و به(دل�ل(خـالء تئـور�ك د�نى پس از انقـالب، گـروه
بس�ارى از جـوانان نسل انقالب به ا�ن حوزه عالقه مند شـدند. آنچه گروهى از انقالب�ون را ش�ـفته
اند�شهÏ فـرد�د مى(كرد، ب�ش از هر چ�ـز انتقـادات تند و راد�كال عل�ـه فرهنگ غـرب و جتدّد گـرا�ى
بود. س�د مرتضى آو�نى تنها �كى از ا�ن افراد بود و از د�گرانى هم مى(توان �اد كرد. ا�ن جر�ان در

سال ١٣٧٣ نشر�ه(اى با نام مشرق منتشر كرد كه البته، چندان د�رى نپا��د.
ـوعى بازگشت به گذشته را ترو�ج مى(كند، با جر�ان شـر�عت گرا�ى قرابت ا�ن گروه از آن جا كه ن
دارد و از آن جهت كه با متدن مـدرن وارد �ك گفت و گوى انتقادى مى(شود و خـواهان گذر از وضع�ت
مـدرن�ـتـه است، با جر�ـان متدن گرا�ـى شبـاهت دارد. ولى به(نظـر ما چون ا�ـنان در نهـا�ت به �ك تفكر
اجتماعى منى(رسند و راه سازنده و روشنى براى حل ا�ن مسا�ل پ�شنهاد منى كنند، از قلمرو موضوع ا�ن
ـا�ر جر�ان(ها با�د بدان(ها پرداخت. ـه ب�رون اند و در جر�ان شناسى تفكر اجتـماعى تنها در جنب س مقال
طب�ـعى است در پژوهشى د�گر كه به جـر�ان شناسى د�دگاه(هاى مربـوط به سنّت و جتدّد مى پردازد، دو

جر�ان �اد شده (�عنى سنّت گرا�ى و طرفداران فرد�د) كامالً در قلمرو موضوع قرار مى گ�رند.
و امّا تذكر پا�انى: چنـان كه در آغاز اشاره شد، مـا در ا�ن س�ر اجمالى به مـقاالت چاپ شده
به(دل�ل(فـراوانى و تنوع آن اشـاره(اى نكرد�م. بى گـمان بـدون مراجـعـه به شمـار بسـ�ـار مجـالت و
مـقاالت گـرانى كه در سـال(هاى اخـ�ر نگاشـتـه شده(اند، ا�ن جـر�ان شناسى نامتام خـواهد بود. از
ا�ن(رو، پ�شنهاد مى(شود به جز نشر�اتى كه در منت گفتار بدان(ها اشاره شد به مجالت ز�ر كه ب�شتر

نگاهى تار�خى به ا�ن موضوع دارند، مراجعه شود:
* �اد، بن�اد تار�خ انقالب اسالمى.

* تار�خ معاصر ا�ران، مؤسّسه مطالعات تار�خ معاصر ا�ران.
* مطالعات تار�خى، مؤسّسه مطالعات و پژوهش(هاى س�اسى.

* نامه3 تار�خ پژوهان، اجنمن تار�خ پژوهان.
* زمانه، مؤسّسه فرهنگى دانش و اند�شهÏ معاصر.

دو مجـموعـه كتاب(هـاى ز�ر ن�ز مطالب و مـقاالت مفـ�دى عـرضه كرده(اند كـه به(و�ژه در ا�ن
پژوهش جر�ان شناسانه كارساز است:

* آموزه، مؤسّسه آموزشى و پژوهشى امام خم�نى.
* تار�خ معاصر ا�ران، مؤسّسه پژوهشى و مطالعات فرهنگى.
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١. عنوان انگل�سى كتاب اقبال الهورى Reconstruction of Religious Thought in Islam بود كه احمد آرام آن(را
با نام «اح�اى فكر د�نى در اسالم» ترجمه كرد (اح#اى فكر د�نى در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات
رسالت قـلم، ١٣٤٦). البته، بعـدها ترجمـه د�گرى از ا�ن كتـاب منتشـر شد كـه عنوان كتاب را دقـ�ق(تر ارائه داد

(محمد اقبال، بازسازى اند�شه، ترجمه محمد بقائى (ماكان)، ١٣٦٨، ماكان).
٢. براى اطالع از اصطالح «بـن�ـاد گـرا�ى» به مـقـاله «سـنّت گـرا�ى و بن�ـاد گـرا�ى» از شـهــرام پازوكى در كـتـاب خـرد

جاو�دان (دانشگاه تهران، ١٣٨٢) مراجعه كن�د.
٣. براى منونه(اى از ا�ن روا�ت به مقدمهÏ صح#فه سجاد�ه مراجعه شود و براى روا�ات د�گر نك: الكافى، ج ٨، ص ٢٦٤.

٤. براى آشنا�ى با آراى اجـتماعى عـاملان ش�عـه در ا�ن دوره، براى منونه نك: جنg لك زا�ى،چالش س#ـاست د�نى و
نظم سلطانى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى، ١٣٨٥(.

٥. مرتضى االنصارى، كتاب املكاسب، ج٢، مؤسّسه النعمان، ص٤٧ به بعد.
٦. البـته، وى در مـبحث منازجـمـعه، براى وجـوب تع�ـ�نى آن به وال�ت فـق�ـه استناد مـى(كند و ظاهر عبـارت، پذ�رش
وال�ت مطلقه فقـ�ه است ولى از ا�ن عبارات به(صورت روشن د�دگاه ا�شـان در مورد وال�ت س�اسى فق�ـه استفاده

منى(شود(نك: صلوة اجلمعة، مؤسسه النشر االسالمى، ص١٥٣).
٧. ا�ن مطلب در نامـه امـام خمـ�نى به مـحـمدتقى فلـسفى مطرح شـد كـه در ا�ن نامـه تفاوت ا�ن دو د�ـدگاه را به خـوبى
مى(توان مشـاهده كرد. (صح�ـفه امام، ج١، ص٨٥). ا�ن ماجـرا را فلسفى خود توضـ�ح داده است (خاطرات و

مبارزات حجه(االسالم فلسفى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمى، ص٢٥٥).
٨. التنق#ح فى شرح العروة الوثقى، دارالهادى، ١٤١٠ق، ص٤١٩.

٩. ا�ن مطلب در بخش اجـتـهـاد و تقل�ـد از تقـر�رات دروس اصـول ا�شـان كـه هنوز چاپ نشـده است، مطرح گـرد�ده
است. البته ا�شان براى «فق�ه» در ا�ن فرض شرا�ط بس�ار سخت و دشوارى را قرار مى(دهد.

١٠. مـاجراى مـسافـرت و مالقـات او با امام خـم�نى را در كـتاب ز�ر كـه گزارش مـسـتقـ�م ماجـراست، مطالعه كن�ـد:
خاطرات ابوالقـاسم خزعلى، تهران، انتشـارات مركز اسناد انقالب اسـالمى، ١٣٨٢. الزم به �ادآورى است كه
از مشـهد تنهـا دو تن از علمـا به د�دار امام آمـدند: ش�خ مـجتبى قـزو�نى و س�ـدهادى م�ـالنى (نك: نهضـت امام

خم#نى، س�د حم�دروحانى، دفتر اوّل)

١١. در مـاده سوم اسـاسنامه آمـده است: «ا�ن اجنـمن به ه�چ �ك از احـزاب س�ـاسى وابستگـى ندارد و هر نوع فعـال�ت
س�ـاسى و تبل�غ مـرامى در داخل آن ممنوع است و صرفـًا مرام آن نشـر حقا�ق اسـالمى و تبل�غ دسـتورات االهى و
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دعوت به محاسن اخـالق و ترو�ج فرهنگ و معارف االهى و مبارزه با خرافاتى است كـه ساحت مقدس د�انت را
آلوده ساخته است(رك: س�د حم�د روحانى، نهضت امام خم#نى، دفتر سوم، ص٩٧٧)

١٢. ا�ن نكته به(و�ژه از آن رو عج�ب است كه تا هنگام تشك�ل مجلس خـبرگان ه�چ �ك از مسئوالن نظام و متدن(گرا�ان
به اصل وال�ت فقـ�ه در قانون اسـاسى اشاره نكرده بودند(نك: به بخش مـربوط به متدن گرا�ى اسـالمى ـ از هم�ن

مقاله).
١٣. در آخـر�ن حلظات نشـر ا�ن مـقالـه، كتـابى با عنوان «از مـدرسـه مـعارف تا مـكتب تفك�ك و اجنـمن حـجتـ�ـه» قم،
انتشارات مـؤسسه بوستـان كتاب، ١٣٨٦، ) منتشـر شد كه محـتواى مقدمه آن بـا توجه به آنچه در منت گفـته شد،

جاى بررسى و تأمل ب�شتر دارد.
١٤. احمـد، صابرى همـدانى، الهدا�ة الى من له�الوال�ة، تقـر�ر ابحاث سـ�د مـحمـدرضا مـوسوى گلپـا�گانى، قم،

١٣٨٣ق.
١٥. منونه(اى از ا�ن ادب�ات را در ادامه سخن خواه�م د�د.

١٦. در كتاب ز�ر پ�ش�نه(اى براى ا�ن اند�شه در قرن(هاى هفتم و هشتم پى(جو�ى كرده است: رسول جعفر�ان، اند�شه3
تفاهم مذهبى. البته، مجمع تقر�ب ب�ن املذاهب در سال(هاى اخـ�ر تالش گسترده(اى براى ر�شه �ابى ا�ن گرا�ش

م�ان علماى ش�عه داشته است.
١٧. صح#فه امام، ج٢، ص١١٧.

١٨. همان، ج٢٠، ص٢٤٠.
١٩. ا�ن دو مورد ، �كى اطالع�ه نه نفره معروف است و د�گرى، تلگراف به سفارت ترك�ه. براى اطالع�ه نه نفره علماى
حوزه كه امـام خم�نى آن(را با زحمـت فراوان از افراد امضاء گـرفت و ن�ز نامه فضـالى حوزه قم به سفارت تـرك�ه، به

كتاب ز�ر مراجعه شود: س�دحم�د روحانى، نهضت امام خم#نى، دفتر اول.
٢٠. طباطبا�ى در ا�ن مقاله تصر�ح مى(كند كه موضوع وال�ت را نه از منظر فقهى بلكه از منظر «فلسفهÏ اجتماعى اسالم»
بحث مى(كند. او در ا�ن مـقاله و د�گر آثار خـود وال�ت فق�ـه را نپذ�رفـته و حكومت اسالمى در عـصر غـ�بت را به

سرپرستى عدول مؤمن�ن خبره مى(داند (نك: مرزبان وحى و خرد، بوستان كتاب، ص ٢٤٤).
٢١(. در نشر�ه حوزه نام ه�چ �ك از كارگزاران و نو�سندگان درج منى شد، امّـا ا�ن نشر�ه در پرتو اند�شه و راهنما�ى(هاى
مـحـمدرضـا حك�ـمى(نو�سنده كـتـاب هو�ت صنفى روحـان#ت) و با تالش كـسـانى چون مـحمـدعلى مـهـدوى(راد،

عبدالرضا ا�زدپناه، عباس صاحلى و د�گران انتشار مى �افت.


