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Abstract 

The purpose of this study is to study the effects of Renaissance and Reformation on Dr. 

Ali Shariati's thought. The research method was descriptive-analytical and the results 

showed that he wanted to be connected to the modern world today and be useful to 

grow the world of believers; In other words, Shariati sought to erase the color of 

reaction, backwardness, and ignorance from religious thought. His method was 

"refining and extracting cultural resources." In the Islamic Renaissance and 

Protestantism, he made them available to the general public, first by returning to their 

origins and secondly by grounding and secularizing religious motives and patterns of 

behavior. Shariati sought to revive a stagnant society through religion by re-reading 

religious concepts and basic Islamic patterns. 
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 چکیده

اسرر . روپ پررژوهش   شرررییتی  علرری  اندیشررد دکتررر  بررر  ونیرنسانس و رفرماس  تاثیرات  بررسیاضر  هدف پژوهش ح

کد با جهان مدرن امروزی در ارتبرراب باشررد  خواس  یماسالمی را  شرییتی اد کدتحلیلی بوده و نتایج نشان د  -توصیفی

ز اندیشررد و جهل را ا  یماندگ ب عق  ،بود رنگ ارتجاع  درصددبد عبارتی شرییتی    ؛بیایدمنان  ؤ کار آباد کردن دنیای م  بدو  

بررا   اوالًتانیسررا اسررالمی،  در رنسررانس و پروتس  فید و استخراج منررابف فرهنگررید بررود. ویدینی پاک کند. روپ او »تص

را در دسررترع عمرروم ، آنهررا ردن اغراض دینی و الگوهررای رفترراریبا زمینی و دنیایی ک   اًیثانو    هاسرچشمدبازگش  بد  

 لدیوسرر بدجامید را کد  ،المیمفاهیا دینی و الگوهای اساسی اس شرییتی در تالپ بود با بازخوانی  داد.مردم جامید قرار  

 .نیروی دین و مذهب بیدار کرد  لدیوسبدمجدد ، ودشده بدچار رکود مذهب 

 

 دین.  ،ونیرفرماس ،رنسانس، تی، مذهب علی شریی  ها:کلیدواژه
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 مقدمه

تقسیا آن بررد چهررار دوره کالسرریک،   ،دینمایمآکادمیک پذیرفتنی  میروف تاریخ کد در مجامف    یهایبنددستد  جملد  از

با  اساساًد کد عصر جدی اس ،بوب پژوهش حاضر مر و تا آنجا کد بد  باشدمیو دوره میاصر    قرون وسطی، عصر جدید

 دو شاخص عمده و متمایز اس : ،شودیمقرن پانزده شروع  

 ،رنسانس )نوزایی( (1 

 اسیون )اصالح دینی(.ررف (2 

یرراد  ، بیررداری و شررکوفایی مجررددکد از آن بد بازگش ، احیابوده    16حیات ادبی و هنری در قرن    درنسانسمنظور از »

مجدد عظم  دوران روم و یونان باستان را در دستور دارد   یبازخوانکد    رنسانس عصری اس    گرید  عبارتبد.  کنندیم

اصل اساسی   ،باستان  اتیحتزریق آن عوامل موجب    رونیا  ازبیابند،  از خمودگی عصر خود    رف  برونراهی را برای    تا

بررد زگشرر  شرریار باا اقتبرراع برر  نبشرری بررود کرردجگفرر  کررد   توانیم  رفرماسیوندر مورد    .دهدیمرنسانس را تشکیل  

بد کلیسا را   افتدی  راهاصیل کلیسای نخستین، مبارزه با انحرافات و مفاسد    یهاآموزهبد مفاهیا و  رنسانس    یهاسرچشمد

ینی با جاری تولی  د در وضیی   رنظ دیتجدهدفش ون دینی و متأثر از رنسانس کد یک نهض  در  در دستور قرار داد.

خررود  ،اینکد انسرران را بررد خرردا برسرراند  یجا  بدده اس  و  مشکل بد وجود آورلیسا برای انسان  پاپ و ک   تقاد کداین اع

ثیر این دو جریرران بررر مررتن )میرررب زمررین( و حاشررید أدر خصوص ت  حجاب اکبر و سد راه تکامل مینوی شده اس .

 ریتررأث   محسرروع تحرر   طوربررد  د سرراا اخیرررکصرر ی  یهانهضرر  شیده نیسرر  کررد  جهان سوم( بر کسی پو   مخصوصاً)

ایران اس . با عنای  بد برجسررتگی شخصرری  و   جملد  ازیافتد میرب زمین بد ممالک جهان سوم و    رسوخ  یاهشدیاند

 یو حترر وی در میان اقشار مختلف جامیررد ایرانرری    ریتأثماندگاری    اندیشد شرییتی در میان روشنفکران جامید ایرانی و

میرررب  رفرماسرریونچد نسبتی با رنسررانس و تی شرییمذهبی  -یاسیساا وجود دارد کد اندیشد ؤ ن سایران، ای  خارج از

 زمین دارد؟

 

 اهداف پژوهش

دو جریرران رنسررانس و اصررالح دینرری میرررب  شرییتی با یهاشدیاندو تحلیل نسب     حاضر کشفپژوهش    هدف کلی

 :اس  عی بد شرح ذیل ی تحقیق، اهداف فرهدف کلتحقق   منظور بدزمین، اس  و در ادامد 

 و مختصات آن، هایژگ یوو  مفهوم تجدد  واکاوی و تبیین -

 ،رنسانس و رفرماسیون در تفکر عصر جدید بررسی جایگاه دو مقولد -

 بررسی اصوا و مبانی اندیشد شرییتی در ابیاد مختلف آن. -
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 پژوهش  هیفرض واالت  ؤس 

 ییهانرردیزم  د انرردازه و در چرردتا چرر شرییتی    یهاشدیاندرچشمد  مشرب و س  داضر این اس  ک ح  پژوهشاصلی    سؤاا

  و عصر جدید بد چد میناسرر  ،نظیر اینکد یسؤاالت اس ؟ میرب زمین بوده  از دو جریان رنسانس و اصالح دینی  متأثر

اینکررد دو جریرران  انجامو سررر باشررندیماصوا و مبانی اصررلی اندیشررد شرررییتی چررد اساسی آن کدامند؟    یهامشخصد

. فرضررید دهندیمرا تشکیل    پژوهشفرعی    سؤاالت؟  اندداشتدیتی  بر اندیشد شری  یترایتأثچد    نس و رفورم مذهبیسارن

 یبررازخوانکد عموم افررراد جامیررد را بررد    غربی، مادام  کردهلیتحصیک    عنوانبدتی  تفکرات شریی  این اس  کد  پژوهش

الش چرر  صرردیان دینرری را برردو آنجا کد رفتار و کردار مت  ساز جریان رنسان  خواندیمهمد سرماید صدر اسالم  ادبیات و  

 ثیر پذیرفتد اس .أت در تفکر میرب زمین از جریان اصالح دینی کشدیم

 

 نوآوری پژوهش

ن آجنبد جدیررد بررودن  ،داردقرار  توجد موردن آانجام  موضوع و حتی ضرورت  اینیکی از ابیاد اساسی کد در انتخاب  

گررردآوری داشررتد و سرریی در بیرران ر جنبررد کد بیشت  ر شرییتید دکتبد آثار مرتبط با اندیش  بد این مینا کد با توجد  اس ،

در   ژهیوبررد  هاشرردیاندحاضررر بررا اتخرراذ نگرراهی تحلیلرری در واکرراوی ایررن    پررژوهشایشان دارند،    یهاشدیاندتوصیفی  

مبررانی اندیشررد  یزیرر ریپیررد در آثار تفکرات جد یابیشدیر   یدرنهابنیادین مدرنیستا و  یهاشدیاندسنجی آن با نسب  

 .باشدیمو برجستد    توجد  قابلراند، کتر شرییتی، نوآود

 

 پژوهش روش

اسرر .   یاکتابخانرردبررد روپ    اطالعررات  یآورجمررفو روپ    باشرردمیتحلیلرری    -توصیفی  ،روپ تحقیق در این مقالد 

 یهامشخصرردجدیررد و  عصررر    در برراب  کلیرراتی  ،در بخش اوا  اس .شده    یدهسازماندر سد بخش  بحث،    یطورکلبد

بررد   ،یشد دکتر شرییتی اختصاص داشتد و در بخررش سرروماصوا و مبانی حاکا بر اند  بد میرفی  ،ومبخش د  ؛اساسی آن

از  یریگ جدینتبر اندیشد شرییتی پرداختد خواهد شد. در انتها یک رفورم مذهبی،    دو مقولد رنسانس و  یرگذاریتأث  ابیاد

 آورده شده اس . پژوهشدر  مباحث مطروح

 

 معنا و مفهوم رنسانس

بد تیبیر تالیاس .  در ای  انزدهاهاردها و پی در قرن چدد حیات ادبی و هنررانسوی بد مینای تجحی فاصطال  »رنسانسد

 یوسطقرونآگاهی جمیی در  یجابدکد آگاهی ذهنی )انفسی(   اس    یادوره  درواقفرنسانس    هدور  (1383)  مک کراث

کاتولیررک و   سررایکلی،  ییوسررطا  قرون  ینیبجهانو مینوی در برابر    یاشدیاندیک نوع واکنش  و بد عبارت بهتر    نشس  
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رشررد و گسررترپ  زد.کار انررداتا عقل و خالقی  خود را بررد  دادیمن اجازه ابتکار  انسابد    ییفردگرااین  .  بود    مسیحامّ

جنرربش  یهانرردیهزثررروت الزم برررای تررأمین  ،طلییررد رنسررانس توانسرر    عنوانبد  بازرگانی و صنی  ایتالیا  آورشگف  

بررود. مبنررای ادبرری  دهشرر   آمررادهازی فیاا  بد قدرت رسیدن بورژواز طریق    سیاسی رنسانسمبنای  .  وردگردآرنسانس را  

یک یونرران و روم محلی و عالقد شدید بد کشررف و مطالیررد ادبیررات کالسرر   یهالهجدو    هازبانرنسانس از طریق رواج  

اخالقیررات جزمرری  ر متزلزا کردن میتقدات وآشنایی دوباره با دنیای قدیا )روم و یونان باستان( نیز د  فراها گشتد بود.

 (.54-53، ص1381  ،)دوران   شدیمبد رنسانس ختا و منتهی    هاراهد تی در ایتالیا همهیا بود. بد عبارس  ییوسطاقرون

بهتر ایررن صررفحد از  نییتبتمدن روم و یونان باستان اس . برای این منظور بد یکی از میانی رنسانس همانا بازگش  بد 

و ارسررطو و  ا سررقراب، افالطررونپرریش از مرریالد برر   5و    4  ،3گ و تمدن در قرررون  فرهناین  پرداختد خواهد شد.    تاریخ

بررا فرهنررگ روم   اپشدیاندروم شد،    یامپراتورو وقتی جذب قدرت اجتماعی    رسدیمها بد اوج شکوفایی  فیزیوکرات

ر ر سراشرریبی سررقوب قررراو با هجوم بربرها د رسدیم؛ روم، با اندیشد و فرهنگ یونان بد اوج   ینها درو  ختدیآم  درها

 .(23-16ص، 1389)شرییتی،   ردیگ یم

 

 معنا و مفهوم رفرماسیون 

شررده اسرر . واژه رفررورم بررد  گرفتدشکلبد مینای  Form بد مینای تکرار یا تجدید و کلمد  Reواژه رفورم از پیشوند  

ابترردا بررد  .اسرر   رفتررد کاربررد . ایررن واژه در دو جررادباشمیمینای تجدید شکل یا شکل دادن در ادبیات دین مسیحی  

علید عملکرد کلیسای کاتولیک صورت   های مشهوری چون لوترکد از سوی رفورمیس    شودیمد  نبشی اعتراضی گفتج

کار رف  کد کلیسررای کاتولیررک برررای عرردم رشررد ؛ سپس هنگامی بدنامندیم  و آن را در اصطالح پروتستانتسیا  گرف  

تر اگر پروتسررتان، جنبشرری ت بهعباربد .شودیم ضد رفورم نامیده  اصطالحاًکد    ستان دس  بد اصالحاتی زدجنبش پروت

باید    یدرنهااعتراضی علید قدرت آیین کاتولیک باشد، ضد رفورم در پی اصالح ساختار داخلی کلیسای کاتولیک بود. 

لیک لکرد کلیسای کاتو شی اعتراضی بد عمشد جنب  کد ذکر  طورهمانگف  کد مینای واقیی رفورم پروتستانیسا اس  و  

 (.125، ص1381ر، سیحی  اس  )فالوزانشیاب در درون مو ایجاد  

 

 یعتیشر و اندیشه دکتر علی  یزندگ  مورد  کلیاتی در

بتررد ی آغرراز نمررود و الارپ را با میلمو خطابد بود ک   ذهبی و اهل وعظم آشنا، ماصیل، نا  یاخانوادهعلی شرییتی کد از  

وارد دانشگاه  1338ساا  تش در میرب زمین بد گستره و عمق آگاهی مذهبی و سیاسیش مدد رساند. ویادامد تحصیال

در امررا ؛ (117، ص1383رهنمررا، کرررد )یمدانشررگاه اسررتفاده    یشناسجامید  یهاکالعاز  شد و ادبیات خواند و    پاریس

اسرر . لررویی ماسررینیون، دانستد ها مدیون او خویش را بد آندی وجود دارد کد شرییتی افرااندیشد    یریگ شکل  تکوین و

 (.190-185، ص1383رهنما، اند )جملده سوربن از این دانشگا  یشناسجامید، استاد  گورویچفانون، فرانسیس  
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 یشناسجامعه 

رهنررگ و ی و تمدن و فکامل نظام اجتماعدر مسیر تحوا و تو  اس     لکتیکبر اساع دیا  اسالمدر مکتب    یشناسجامید

مظهررر سیاسرر   مشررخص دارد. یکرری هو گاه سد چهررر کندیم ربنای طبقاتی سد بید پیدازندگی جمیی و زی  رشد ابیاد

زر( و سرانجام آخرین آن مظهر مذهب )زهد(. در قرررآن، فرعررون نمرراد قرردرت سیاسرری اقتصاد )دیگری مظهر    ؛)زور(

مردم را این سد نماد مذبور    اس .حانی  رسمی حاکا  عور سمبل روبا  دی حاکا و بلیاماد قدرت اقتصاقارون ن  ،حاکا

 گاندسدمنظور از قطب هابیلی، قطب محکوم اس  کد در برابر آن طبقد    و  کندیمو استحمار  بد ترتیب استبداد، استثمار  

 (.23، ص1389)شرییتی،   اندرفتدقرارگ ها و در برابر ها  ناع( قرار دارد. هردو در طوا تاریخ بر ضدمردم )طبقد 

 آلایده هجامع

 یررک  کد گروهرری از افررراد بشررری کررد در  شودیم  یاجامیدبنابراین ام   ؛  بد مینی راه و آهنگ اس    دام»  دام  از ریش

 زیربنا اقتصاد اسرر : ،  ؛ در امّکنندیم بد هدف مشترکشان در مسیری واحد حرک    برای نیل  اندمشترک مان و هدف  ای

برررادری  جرردیدرنتبرابررر و  یاجامیرردم هررابیلی و  اعدا و احیای نظ،  اقتصادی بر قسط، نظام  ددلمیاپ لد ال میادال  من  »

ر اصال  رهبری یینی رهبری متیهد انقالبی و بررد ب  فلسفد رژیا سیاسی  در اینجا  ،س  ا  استواربی طبقد    دانسانی و جامی

 (.87-68، ص1385یتی، امام  اس  )شری  تیبیر بهتر

 یدئولوژیا 

و جهرراد اعتقررادی   .باشرردمیعرردال  و رهبررری  سررالم، اسررالم  سالم. منظور از اولوژی یینی خود ادر مکتب اسالم ایدئ

ایدئولوژی یینی شناخ  علمی   عنوانبد؛ اسالم  ایو تسل  تیصب   ،اس  ند اسالم تقلید  یو عقل  یاجتهاد علم  و  یاجتماع

و  هاسرچشررمد اینجررا بازگشرر  بررد در (.87، ص1385شرررییتی، دینررد )محمد، صحابی نموند و م،  و تحلیلی اهلل، قرآن

 .شودیمدیده   وضوحبدتأثیرپذیری شرییتی از رنسانس، 

 آل= جانشین خداانسان ایده 

ده و از لجنی چیره شرر   -ابلیسی  دروح خدایی انسان بر نیم»:  باشدمیشرییتی در اسالم انسان موجودی خداگوند    نظر  از

 .دار امان  خداجانشین خداس  و امان   ،سانان این (.88، ص1385  )شرییتی،این دو رستد اس     یانید و تناقض مترد

مسررلولی  برداشررتن آن  ،و تنها انسان  دهمد از برداشتنش سربازدنو  عرضد کرد    هاکوهآسمان و    ،امانتی کد خدا بر زمین

 عهده گرف . را بر
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 ریعتیر ش دکتتفکر جدید در اندیشه ردیابی عناصر اساسی  

 یهررا مرردرن زنرردگ  یکنررون یایبا بازگش  بد اسالم در دن توانیمپس  ،ک کردتب درا بد شکل مکاسالم ر  توانیم  اگر

دو جنرربش  راتیتررأثبد  ،باره نیا درار بود. جه  فها بهتر اندیشد شرییتی برخورد   یتوأم با مینو  یکرد و ها از زندگ 

 واهد شد.خ  ون بر اندیشد وی پرداختدرنسانس و رفرماسی

 یعتیشر شهینسانس در اندمعنا و مفهوم ر

شرییتی میتقد اس  کد رنسانس یینی بازگش  بد مذهب حیات و حرک  و قدرت و عدال  کد ها عوامل ارتجرراع را 

و هویرر    دهرردیمنجررات  و ها مردم را از آنچد کد موجب تخدیر و توقف و انحررراف و اغفالشرران بررود،    کندیمفلج  

، 1390)شرررییتی،    سازدیمشخص  جوم فرهنگی غرب مود را در برابر هاجتماعی خ  تاریخی و  دشناسنام  و  انسانی خود

 .(294ص

توجد بد  (1از  اندعبارتکد  اسالم اولید اس    یهادیپاتوجد اساسی بد  بازگش     شرییتی، تنها راه تجدید حیات،  نظر  از

منررف  در تحلیررل مسررائل وآزادی  (2ش، مسلوا سرنوش  خویاراده و آگاهی و دارای  موجودی عنوان  بدجایگاه انسان  

 از تفکر در کلیات. و پرهیزمحسوسات، مادیات   ،طبیی   نظام بدتوجد   (3و تقلید کورکوراند،  تیصب مذهبی 

 معنا و مفهوم رفورم در اندیشه شریعتی

مررذهبی سالمی، تصررفید طرررز فکررر  ولی  کنونی در جامید اسلم  نیتریفورو    نیتریاتیح،  نیترحساعشرییتی    نظر  از

ذهبی مسلمانان آمیختررد شررده کد با طرز تفکر اعتقادی و م باشدمیبردن عناصری   م اصیل و از بینرای رسیدن بد اسالب

در یک کلمد تبدیل روح مذهبی  و (322 -321، ص1385یینی همان کاری کد غرب یا مسیحی  کرد )شرییتی،  ؛  اس  

شرییتی،  نظر از .(113، ص1389ی،  سا اسالمی )شرییترت بهتر پروتستانتیی و بد عباطی، بد روح مذهبی اجتماعانحطا

یررک مسرریح  برخالف پروتستانتیسا اروپایی کد در دستش چیررزی نداشرر  و مجبررور بررود از مسرریح صررلح و سررازپ،

، روشررنگرایی، رکرر  ناصر پر از حانبوهی از عدارای توده  پروتستانتیسا اسالمی،    ،گرا بسازدمسلوا و جهان  خواهیآزاد

  فرهنگیش، سن  شهادت و تالپ انسررانی برررای مبررارزه سنّ  نیتریاساساس  و    ییاگرجهانساز و  ی  مسلول  ،هیجان

مررذهب  کد خود) شییی ژهیوبد»پروتستانتیسا اسالمید با ایجاد یک نهض   ترساده. بد عبارتی باشدمیبین عدا و ظلا 

تخرردیری و  ،یروح تقلیررد( مسررتمرجهرراد و شررهادت ، اصال  برابری و رهبررری ترراریخش اپدهیعقاعتراض اس  و  

تمکینی مذهب فیلی توده را بد روح اجتهادی تهاجمی اعتراضی و انتقادی بدا کند و این انرژی متراکا را بررد فیلیرر  

 (.325 ، ص1389درآورده و بد کالبد فیلی جامید تزریق کرد )شرییتی،  

زمانی  ،کد: رفورم و اصالحید رس یبندجمفبد این  توانیمرفورم و اصالح دین از نگاه شرییتی در بحث  یکل طور بد

را از باشد کررد ایررن مقولررد )دیررن(  افتدی راهاز خرافات بد درون دین  یاپارهو  داده یروکد در دین بدع    دیآیمپیش  

ی رو ها  سررنّانقررالب در درون  سرر  یبایممی، سررالنیتیسا ادر پروتستا پویایی و حیات انداختد اس . در همین رابطد،
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)عالمرران ند میاصر بر عهررده متولیرران دیررن اصالح دین یا بد عبارت بهتر فها درس  از دین در زمادهد و اینجاس  کد 

بررد   ترروانیمشرییتی میتقد اس  با درس  و صحیح کردن نگاه افراد جامید نسب  بد این مسررائل    .ردیگ یمقرار  دینی(  

شرررییتی از  ددر اندیش  رفرماسیونرسید. پس  پروتستانیسا اسالمی  بد    توانیمقیی دس  پیدا کرد و بد عبارتی  م وااسال

 :شودیمخالصد  محورکد در دو  دیآیمدس   اصیل اسالم بد  یهاسرچشمدتوجد بد 

 

 صدر اسالم  یها تیشخص  هدوبار  یبازشناس تعریف و 

میتقررد بررد عبررارتی او    باشد،میصدر اسالم    یها  یشخص  ،پردازدیمآنها    ح دین بداولین عاملی کد شرییتی برای اصال

 دیرر تردیب  بد اسالم راستین دس  پیرردا کنررد.  تواندینم  جدینت  در  ؛آگاهی ندارد  ها  یشخصون جامید از این  اس  کد چ

 ازکرراملی دارد و ه تأکیررد تاری نظیر علی، حسین، زینب و غیریک مسلمان شیید در پردازپ الگوی رف  عنوانبدشرییتی  

خاطر اینکد هنرروز علرری را   بد  ؛دردناک اس    اپجامیدع( سرنوش   )  یعل  کد اگر پیرو  شرییتی میتقد اس  جه    نیا

 .بلکد او فقط بد حضرت محب  دارد  ،واقیی نیس    دنشناختد و شیی

. علرری )ع( اگررر ددیگررر بد هر کررسدیگر نسب   یهامل   دهم محب   با محب  بد علی، اگر او را نشناسیا برابر اس  » 

 یوزنرردگ تأثیر بر روی افراد جامیررد  نظر ازو راه و هدفش چیس   خواهدیم، چد دیگو یمچد  میلوم نباشد کد کیس ،

د . علی مجهوا مساوی اس  با هر انسان و یا هر قهرمان ملی دیگررر کرر رمساوی اس  با هر شخصی  و هر مذهب دیگ

و میرفرر    آوردیمرر ت  نیس ، بلکد این میرف  اس  کررد نجررا  بخشنجات  خودیودخبد؛ زیرا محب   باشدمیمجهوا  

. کنرردیمزیرا اسالم در علی اس  کد مینی پیدا    ؛اسالم بپردازد  یایباز احبد    تواندیمایران    دع( در جامی)  یعلسب  بد  ن

علرری   سرر ( حضرررتبد دنباا کرامات )مخصرروص فرشررتد ا  شرییتی میتقد اس  کد در جامید دینی ما؛ فقط  همچنین

پس اگر همد کرامات را کد مربرروب بررد فرشررتگان اسرر  بررد »  ایاکردهبد فرشتد    طر کرامات، او را تبدیلهستیا و بد خا

انسرران بررودنش از فرشررتد برراالتر   ۀواسررطبدمقام علی )ع(    چراکد  ،فضیل  نیس    داین نشان  ،حضرت علی منسوب کنیا

کنرریا و نررد   انسانی را جسررتجو   یهاارزپشخصی  علی باید    در  ،براینبناد؛  فرشتگان مسجود انسان هستندزیرا    ؛اس  

ای را. ولی چون بینش افراد جامید یک بینش ضد اسالمی و قبل از اسالم اس  و با همان نگرراه علرری فرشتد  یهاارزپ

شررتد زیرررا فر ؛دیرر آینمکار رهبری جامیررد علی بدو بد همین خاطر  ایاساختد، این اس  کد علی را فرشتد ایشناسیمرا  

 .(87، ص1389رییتی،  )ش بشری را رهبری کند دجامی تواندینم

 د. بد خاطر این سد ویژگی اس  کد افراد جامیدهیعق هااس ، ها ایمان و   مکتب   هاع(  )  یعلشرییتی میتقد اس  کد  

شررش اعتقررادی و جو  ادهد دسرر   ازاسالمی ایمانش را  دامیزیرا ج ؛اسالمی از هر قشری کد باشند بد علی نیازمند اس  

، 1388)شرررییتی،    مکتب نیازمند اس  و مکتب یینی علرری و عرردال  اس  و بنابراین بد    از بین رفتد  هاشدیانددر میان  

 .(102ص
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یکرری از   یدوسررتنانسابد میرفرری    د1دوائها کدمائنا و اموالها کاموالنا»  ع()  یعلشرییتی ضمن اشاره بد این فرموده امام  

سررلمان( و نفرری مسررلمان یررا غیرم) یانانسرر بر این باور اسرر  کررد در ایررن، سررخن مسررللد داختد و  ویژگی های علی پر

ویژگی دیگری اس  کد شرییتی بر آن تأکیررد داشررتد و نفی مصلح  بد خاطر حقیق ،  مذهبی وجود دارد.  یهاتیصب 

ذیرپ خالف  توسط ه و رد پشاهدی بر این امر بیان مطرح کرد  عنوان  بدواقید گزینش خلیفد سوم بر اساع اجماع را  

 (.74-73، ص1388)شرییتی،  داندیمالم دین اس  یهاارزپاز  علی را میطوف بد پیروی وی

و ایشرران را  پررردازدیمیررک زن در جامیررد    عنوان  بدشرییتی در کتاب فاطمد فاطمد اس  بد بازسازی شخصی  فاطمد  

اسررالم  کررد چنررانآنفاطمررد یررک زن بررود،  وار اسرر .از شخصی  فاطمد سخن گفررتن دشرر »:  ندک یمبازسازی    گوندنیا

مظهر یک دختر در برابر پرردر، مظهررر یررک همسررر در ر رسا کرده بود و او را  او را پیامب. شخصی  سیمای  دواهدخیم

و فاطمد را یررک  کندیمفی میر یک مادر در مقابل فرزندانش، مظهر یک زن مبارز در برابر زمانش پ، مظهرابرابر شوی

 .(212، ص1389شرییتی، )کند  یمکند، عنوان   شدن خویش را خود انتخاب  خواهدیمکد  یی زنبرا  ثالینموند م

 یسررو  آندو گروه در این امر دخیل هستند: یکرری در   ،شرییتی میتقد اس  اگر امروز زن در جامید مانند فاطمد نیس  

زیرررا در جوامررف   ؛اس    ترپررنگد بسیار  راد جامی. البتد نقش افمرز  یسو   نیاد در  خود افراد جامیجهان اسالم و دیگر  

و  اندکردهخلق  زن را از انسان جدا  ،انددهینام)اصطالح عصر بردگی = ام ولد(  هابچدمادر   می زن را کنیز شوهر،اسال

 یررزی دیگررراما واقیی  اسررالم چ؛  انددادهاد  یک اندیشد و شیور بد زن ی  عنوان  بدتقوا و عف  را با دیوار و زنجیر و ند  

هررا   دسرر  بددس  نظام کهند    یهاراثیمقومی و    دخراف  یهاسن    دپس هماس  کد هرگز او نتوانستد اس  یاد بگیرد.  

)شرررییتی،   ، توجیررد شرردبد نام دین اسالم و بد نام تشبد بد فاطمد  ینینشپردهپیچیده بد دور زن بافتد شد و    دداد و شبک

 .(103-99ص ،1389

انسررانی و میتقررد بررد  یهاارزپوفادار بد  بلکد هر انسان کد ،مسلمانان  تنهاندشود،    س  ترسیافاطمد اگر در  هپس چهر

)شرررییتی،  الگو برای امروز خواهد پذیرف   نیوبرترتصویر  نیتربزرگ عنوان بدآزادی حقیقی انسان و زن اس  آن را 

 .(232-214، ص1389

 

 تفسیر مجدد مفاهیم اسالمی  دراندیشه شریعتی  

ب خدا، واقید کربال، مسررألد انتظررار و بد حج، کتا  توانیم  فاهیا در رخدادهایی کامأل اجتماعی و سیاسیاین م  لدجم  از

 میاد اشاره نمود.

 قرآن

 کررد کنرردیمو غفل  از محتوای آن اس . شرررییتی بیرران  ظاهر بددر عصر جاری را توجد   آنشرییتی مشکلد قردید  از  

کررد   جمرراا  دیب سرر مکترر   رویرر آغاز شد کد محمررد عبررده، پ  یدرس  از روز  قایشماا آفر  یخواهینهض  آزاد  یداریب

 
 ها اس .ها خونشان مثل خون ما و اموالشان مثل امواا مسلمانهمد انسان .1

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2783-4999


 
E-ISSN: 2783-4999                                                                                                  http://journals.abru.ac.ir 

 

10 

 

بررد مررتن جامیررد   دیاشقرآن از ح  دید کد باها درس  از اسالم بود، همد علما را جمف کرسالم و فشیارپ بازگش  بد ا

 نیرر با قرآن آشنا شوند. اسالم در ا  ینیبتنگتفرقد و    ،فدزده و گرفتار خرا  استیمار،  تا مردم منحط  دیآورده شود و بکوش

 یاجاذبررد  یو ضررد مررذهب  یوشنفکران ماددر چشا رکرد کد    دایتازه پ  یروح و جهت  یبتوده مذه  انیدر م  تنهاندهنگام  

 نیچنرر بررود  ی( کد فرانسررو س  ی)روزنامد حزب کمون  ریروزنامد الجزا  ریسردبآلگ    یکد هانر  ییبود تا جا  افتدی  درومنین

را  یمردان ایب  کنا. من در دنصح  ،انددادهکد بر من    ییهاشکنجداس  کد از    ل  یپستاند و رذ  ،ییجا  نیدر چن»نوش :  

و بد اسررتقباا   خوانندیمدعا را    کیاز    منامفهو   یا خود جمالت، بشوندیمپرت    ابیاز طبقات بد کف ح  یوقت  کد  امدهید

 (.133، ص1389  ،ییتی)شرد  کرده اس   زدهشگف  کلمات مرا  نیا ق  ی. حقروندیممرگ 

 کربال مکتب

 قرر  یاسررالم را آموخرر  و هررا حقها روح    توانیمبلکد مکتب اس ، از آن    ،  سیحادثد ن  کیکربال  شرییتی،    نظر  از

تررالپ   یاو را در برابر سرنوش  جامیررد. در جامیررد کنررون    یان را و ها مسلولمسلم  کی  نیراست  یمین  هارا و    فیتش

 ایرر چون حررالج  ندایصوف دیشه کی صورت بد، آبرو ،دنجان داد و بد انسان بو   پرشکوهرا کد با مرگ    یتا انسان  شودیم

امررام  گرررید لدیوسرر  نیرر کرده اسرر . بررد ا داف را خود جان یناشناخت و یکیزیعشق متاف کیبد خاطر درآورند کد    حیمس

 یامررر  کیرر   یجهررل و غضررب مبررارزه نکرررده کررد برررا،  مبررارزه بررا ظلررا  یاو برررا  یینی  ،کندیمفرق    اپمسللد  نیحس

عررالا »و  نیامام حس نیبوده اس  ب یقرار یو بد عبارت خطر انداختدرا بد  گرانیو ناشناختد جان خود و د  یدیماوراءالطب

، 1389 ،ییتی)شررر دیرر توح یباینقاب ز ریظلا در ز  دیکرزش  و    افدیکردن ق  با ظلا و رسوا  ی  یب  از  یچیو ند سرپ  دذر

 (.138-133ص

 معاد  فلسفه

 یایرر و رفرراه انسرران در دن  یرخرروردارلذت و ب  ،پس از مرگ، بد سیادت  یبد زندگ   دنیشیاند  یدعوت اسالم برا  اساساً

، ایرر دن  یرانرر یو  مرر  یو بررد ق  اینررده    یرر از مرررگ اهم  شیپرر   ینرردگ و بد ز  شایندین  ایکد بد دن  س  ین  یمین  نیا  بد  گر،ید

 نشیب  نیا  برعکس. درس   ایرا کسب کن  ام  یق  یارو رستگ  یبرخوردار  ،آخرت  یآبادان  ،یو ذل  در زندگ     یمحروم

متضرراد  هررا برراو آخرت را از ها جرردا و   ایدن   ،یو مینو     یمیاد و میاپ، ماد  ،الماسمکتب    ،یو منحط مذهب  اندیعام

 یهرراارزپکسررب    لدیرا وسرر   ایو دن  کندیم  یو کوشش میرف  تالپ  ،دیتول  کار،  گاهیرا تنها جا  ایدن  اساساًبلکد    ،دهیافرین

بیرران  ییایرر دن نیرر ا یزنرردگ  جرردیآخرررت را نت یبهتر زندگ  ی. بد عبارتداندیم یبهشت  یستگیدس  آوردن شاو بد  ییخدا

دسرر  کررد محصرروا آخرررت بد  سرر  ایدن  یزندگ   یو آباد  دیتول  ،با کار  ،یفیل  یهایمذهبمنحط    نشیب  . برعکسدکنمی

 (.134، ص1389،ییتیشر) دیآیم

 انتظار 

 فیتشرر  خصرروصبدرا کررد در اسررالم و   یهررر فکررر  ،گاه دوران اس  نظر  ازبد باور شرییتی کد حکای  از رنج عمیقش  

و ه  شررد  گرجلرروه  یداجتماعضرر و    یمنفرر   ،منحط  ؛اس    نیآفر  یحرک  و مسلولو    تردهدارکننیب  ،ترسازنده،  گراترامیدج

کند. اساساً درس  برخالف آنچد کررد   قیتزر  وا  را بد  مانیو ا  شدیاند  ،روح  نکدیروح انسان را فلج کرده اس  تا ا  شتریب
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 نکدی. برخالف اشدبامیرض  میت  کی  ید اعتراض اس  و هر منتظرفلسف  س ،ین  ایفلسفد تسل  ،انتظار  ندیگو یم  نیمنکر

 ثمررریبرا  یتیرا و تیهررد هررر مسررلول یو هر گررام رها را خودپ انجام دهدو کا دیایخود ب  دیباامام زمان    ،شودیمگفتد  

، انتظار خود نندک یم یرا انتظار تلق دخود یوادادگ »و  ندینمایم  دیتوج  لدیخود را وس  یفرار و زبون  ،ضیفو    شمارندیم

 (.160، ص1389  ،ییتیشراس  ) یشگیهم  یاریهوش  و یداریبعامل   کیو  تیهد

 انتظار دارد، مطملن اس  کررد قرردرت سررتا  یدر راستا  یفراوان  یاجتماع  یها  یفیالو    کندیمتالپ    زیکد خود ن  منتظر

در جهان بررد  یل  و وحدت و برابرو حق و عدا اندیقطیمرگ و شکس   بد محکوم  (خدا  ۀو بد اراد  خیطبق جبر تار)

. پررس سررازدیم اسررتوارترو  ترمقرراومکررارپ  یرا در راسررتا منتظرو  بخشدیم رویانتظار بد او ن نی. پس اندیآیمجود  و

 (.163، ص1389 ،ییتی)شر  شودیم یو ند وادادگ  یفلسفد انتظار باعث آمادگ 

 دعا

صررفا و  شرردیاند بد روح و ،جوشدیمد از اعماق فطرت انسان اس  ک  یازین ،دنیهمچون دم زدن و آشام  شیاین  درواقف

اس    یبلکد عامل  ،س  یانسان ن  یدعا نشاند عجز و ناتوان(  چدیبرخالف سخن ن)  .بخشدیم  یلطاف  و کماا و روشنگر

سررتن خوا زیرر و ن عاشقاند انسرران بررا خرردا یدعا گفتگو  گرید عبارتبد. دهدیموجود قرار   یکد انسان را در کانون مینو 

 یو حق آزادبوده      یدر اقل  خیارهمواره در طوا ت  یدیچون ش  فیخصوص تشدو ب  در اسالمدارد.    ازیآنچد انسان بدان ن

؛ دوجررود دار  زیرر ن  یو اجتماع  یاسیس  یهاهدف، اهاخواستد  یو حت  ینیبجهان  ید،یش  یپس در دعاها  ،نداشتد اس    انیب

از  ،کار و تالپ یجابدو    شده اس    یاجتماع    یفرار از مسلول  یبرا  یالدیوسدعا کردن    ،مسلمانان  یاما در جامید کنون

 (.149، ص1389 ،ییتی)شر  اورندیس  بدرا بد زیچ همد  ندخواهیمراه دعا  

جامیررد را از رکررود و تخرردیر  توانرردیمعالا دین باید افراد را در جامید اسالمی با اسالم واقیرری کررد  بد اعتقاد شرییتی

یسرر ؛ آن از اسالم کد همانررا تشرریف اسرر ، ن  دسرچشم  ،ود داردازد. مسائل کنونی کد در جامید وجآشنا س  ،نجات دهد

کررد از صررفوید بررد   باشدمیخانقاه و روحانی  رسمی    ،از تصوف  شده  گفتدردم جامید در مورد مسائل  بلکد طرز فکر م

ن )عصر شرییتی( نررد تشرریف علرروی و یینی در جامید کنونی ایرا؛  ر اذهان مردم و جامید رسوخ کرده اس  د  طرف  نیا

 یی کد تشیف صفوی رسوخ دارد.م واقسالا

 

 یریگجهینت

بد بید در میرب زمین شکل گرف ، فرآیند آغاز تحرروالت بسرریار اساسرری در میالدی    16قرن    نسانس و رفورم کد ازر 

( شدن  یجهاننی کردن و این  )زمی  یاتازه  را بد مرحلدسراسر جهان شد. این دو جنبش توانستد بودند کد دین مسیحی   

مجد و عظم  یونان و روم باستان را   د راه خود بازگش  بدجنبش و نهضتی ادبی در ادام  عنوان  بدسانس  رن  .کنندوارد  

در نقد کاتولیسا و دستگاه کلیسا ظهور کرد و توسید یافرر . ایررن دو حرکرر  عظرریا در   رفرماسیونو    نمودیمتیقیب  

 ،و همین منجر بد تیییر نگرپ بسررتد ندنوردیددر  جدید  یکی از مصدایق عصر  عنوان  بدرا    اهدانشگاهمسیر توسید خود  

رنسانس و رفورم را بد خدم  دین اسالم گرفرر .   تگان بر متولیان دین گش . در این میان شرییتیثیر علما و فرهیخأت
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 ؛بیایرردمنرران ؤ کار آباد کردن دنیای م  بدکد با جهان مدرن امروزی در ارتباب باشد و    خواس  یمبد عبارتی او اسالمی را  

فید و ز اندیشررد دینرری پرراک کنررد. روپ او »تصرر و جهل را ا  یماندگ ب عق  ،بود رنگ ارتجاع  درصددد عبارتی شرییتی  ب

با زمینی و   اًیثانو    هاسرچشمدبا بازگش  بد    اوالًدر رنسانس و پروتستانیسا اسالمی،    استخراج منابف فرهنگید بود. وی

امررام   مثرراا  وانعنرر   بررد  .دادا در دسترع عموم مردم جامید قرررار  رها  ، آنردن اغراض دینی و الگوهای رفتاریدنیایی ک 

پی رسیدن بررد بلکد حسینی سیاسی بود کد در ،و چرا کشتد شود چونیب ،ع( دیگر آن حسینی نبود کد مقدر بود)  نیحس

امیررد را ج المیمفاهیا دینی و الگوهای اساسی اسرر  شرییتی در تالپ بود با بازخوانی رونیا  از.  هدفی بزرگ کشتد شد

نیررروی دیررن و مررذهب بیرردار  لدیوس بدو مذهب( مجدد مسخ دین   واسطد  بد)  شده بوددچار رکود  مذهب    لدیوسبدکد  

 .کرد
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