E-ISSN: 2783-4999

http://journals.abru.ac.ir

Investigating the Effects of the Renaissance and the Reformation
On Dr. Ali Shariati's Thought1

Tahmasab Alipouriani
Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, Razi
University, Kermanshah, Iran (Corresponding Author). t.alipour@yahoo.com

Zohreh Hemmati
PhD. Student, Department of Political Science, Faculty of Administrative Sciences and
Economics, Isfahan University, Isfahan, Iran. z.hemmati1421@ase.ui.ac.ir

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
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات رنسانس و رفرماسیون بررر اندیشررد دکتررر علرری شرررییتی اسر  .روپ پررژوهش
توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج نشان داد کد شرییتی اسالمی را میخواس

کد با جهان مدرن امروزی در ارتبرراب باشررد

و بد کار آباد کردن دنیای مؤمنان بیاید؛ بد عبارتی شرییتی درصدد بود رنگ ارتجاع ،عقبماندگی و جهل را از اندیشررد
دینی پاک کند .روپ او «تصفید و استخراج منررابف فرهنگررید بررود .وی در رنسررانس و پروتستانیسررا اسررالمی ،اوالً بررا
بازگش

بد سرچشمدها و ثانیاً با زمینی و دنیایی کردن اغراض دینی و الگوهررای رفترراری ،آنهررا را در دسررترع عمرروم

مردم جامید قرار داد .شرییتی در تالپ بود با بازخوانی مفاهیا دینی و الگوهای اساسی اسالمی ،جامید را کد بدوسریلد
مذهب دچار رکود شده بود ،مجدد بدوسیلد نیروی دین و مذهب بیدار کرد.

کلیدواژهها :علی شرییتی ،مذهب ،رنسانس ،رفرماسیون ،دین.

 1تاریخ دریافت - 1398/10/15 :تاریخ اصالح - 1398/11/20 :تاریخ پذیرش1398/12/25 :
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مقدمه
از جملد دستدبندیهای میروف تاریخ کد در مجامف آکادمیک پذیرفتنی مینماید ،تقسیا آن بررد چهررار دوره کالسرریک،
قرون وسطی ،عصر جدید و دوره میاصر میباشد و تا آنجا کد بد پژوهش حاضر مربوب اس  ،عصر جدید کد اساساً با
قرن پانزده شروع میشود ،دو شاخص عمده و متمایز اس :
 )1رنسانس (نوزایی)،
 )2رفراسیون (اصالح دینی).
منظور از «رنسانسد حیات ادبی و هنری در قرن  16بوده کد از آن بد بازگش  ،احیا ،بیررداری و شررکوفایی مجرردد یرراد
میکنند .بدعبارت دیگر رنسانس عصری اس
تا راهی را برای برونرف

کد بازخوانی مجدد عظم

دوران روم و یونان باستان را در دستور دارد

از خمودگی عصر خود بیابند ،از اینرو تزریق آن عوامل موجب حیات باستان ،اصل اساسی

رنسانس را تشکیل میدهد .در مورد رفرماسیون میتوان گفر

بررد

کررد جنبشرری بررود کررد برا اقتبرراع شرریار بازگشر

سرچشمدهای رنسانس بد مفاهیا و آموزههای اصیل کلیسای نخستین ،مبارزه با انحرافات و مفاسد راه یافتد بد کلیسا را
در دستور قرار داد .یک نهض

درون دینی و متأثر از رنسانس کد هدفش تجدید نظر در وضیی

این اعتقاد کد پاپ و کلیسا برای انسان مشکل بد وجود آورده اس

جاری تولی

دینی با

و بد جای اینکد انسرران را بررد خرردا برسرراند ،خررود

حجاب اکبر و سد راه تکامل مینوی شده اس  .در خصوص تأثیر این دو جریرران بررر مررتن (میرررب زمررین) و حاشررید
(مخصوصاً جهان سوم) بر کسی پوشیده نیسر

کررد نهضر های یکصرد سرراا اخیررر برردطور محسرروع تحر

اندیشدهای رسوخ یافتد میرب زمین بد ممالک جهان سوم و از جملد ایران اس  .با عنای

تررأثیر

بد برجسررتگی شخصرری

و

اندیشد شرییتی در میان روشنفکران جامید ایرانی و ماندگاری تأثیر وی در میان اقشار مختلف جامیررد ایرانرری و حتری
خارج از ایران ،این سؤاا وجود دارد کد اندیشد سیاسی -مذهبی شرییتی چد نسبتی با رنسررانس و رفرماسرریون میرررب
زمین دارد؟

اهداف پژوهش
هدف کلی پژوهش حاضر کشف و تحلیل نسب
زمین ،اس

اندیشدهای شرییتی با دو جریرران رنسررانس و اصررالح دینرری میرررب

و در ادامد بد منظور تحقق هدف کلی تحقیق ،اهداف فرعی بد شرح ذیل اس :

 واکاوی و تبیین مفهوم تجدد و ویژگیها و مختصات آن، بررسی جایگاه دو مقولد رنسانس و رفرماسیون در تفکر عصر جدید، -بررسی اصوا و مبانی اندیشد شرییتی در ابیاد مختلف آن.
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سؤاالت و فرضیه پژوهش
سؤاا اصلی پژوهش حاضر این اس

کد مشرب و سرچشمد اندیشدهای شرییتی تا چرد انرردازه و در چررد زمینرردهایی

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

و

مشخصدهای اساسی آن کدامند؟ اصوا و مبانی اصررلی اندیشررد شرررییتی چررد میباشررند و سرررانجام اینکررد دو جریرران
رنسانس و رفورم مذهبی چد تأثیراتی بر اندیشد شرییتی داشتداند؟ سؤاالت فرعی پژوهش را تشکیل میدهند .فرضررید
پژوهش این اس

کد تفکرات شرییتی بدعنوان یک تحصیلکرده غربی ،مادام کد عموم افررراد جامیررد را بررد بررازخوانی

ادبیات و همد سرماید صدر اسالم میخواند از جریان رنسانس و آنجا کد رفتار و کردار متصرردیان دینرری را بررد چرالش
میکشد از جریان اصالح دینی در تفکر میرب زمین تأثیر پذیرفتد اس .

نوآوری پژوهش
یکی از ابیاد اساسی کد در انتخاب این موضوع و حتی ضرورت انجام آن مورد توجد قرار دارد ،جنبد جدیررد بررودن آن
اس  ،بد این مینا کد با توجد بد آثار مرتبط با اندیشد دکتر شرییتی کد بیشتر جنبررد گررردآوری داشررتد و سرریی در بیرران
توصیفی اندیشدهای ایشان دارند ،پررژوهش حاضررر بررا اتخرراذ نگرراهی تحلیلرری در واکرراوی ایررن اندیشرردها برردویژه در
نسب سنجی آن با اندیشدهای بنیادین مدرنیستا و درنهای

ریشدیابی آثار تفکرات جدیررد در پیریرزی مبررانی اندیشررد

دکتر شرییتی ،نوآوراند ،قابل توجد و برجستد میباشد.

روش پژوهش
روپ تحقیق در این مقالد ،توصیفی -تحلیلرری میباشررد و روپ جمررفآوری اطالعررات بررد روپ کتابخانرردای اسر .
بدطورکلی بحث ،در سد بخش سازماندهی شده اس  .در بخش اوا ،کلیرراتی در برراب عصررر جدیررد و مشخصرردهای
اساسی آن؛ بخش دوم ،بد میرفی اصوا و مبانی حاکا بر اندیشد دکتر شرییتی اختصاص داشتد و در بخررش سرروم ،بررد
ابیاد تأثیرگذاری دو مقولد رنسانس و رفورم مذهبی ،بر اندیشد شرییتی پرداختد خواهد شد .در انتها یک نتیجدگیری از
مباحث مطروح در پژوهش آورده شده اس .

معنا و مفهوم رنسانس
«رنسانسد اصطالحی فرانسوی بد مینای تجدد حیات ادبی و هنری در قرن چهاردها و پانزدها در ایتالیاس  .بد تیبیر
مک کراث ( )1383دوره رنسانس درواقف دورهای اس
نشس

کد آگاهی ذهنی (انفسی) بدجای آگاهی جمیی در قرونوسطی

و بد عبارت بهتر یک نوع واکنش اندیشدای و مینوی در برابر جهانبینی قرون وسررطایی ،کلیسررای کاتولیررک و
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امّ

مسیح بود .این فردگرایی بد انسان اجازه ابتکار میداد تا عقل و خالقی

شگف آور بازرگانی و صنی

خود را برردکار انرردازد .رشررد و گسررترپ

ایتالیا بدعنوان طلییررد رنسررانس توانسر  ،ثررروت الزم برررای تررأمین هزینرردهای جنرربش

رنسانس را گردآورد .مبنای سیاسی رنسانس از طریق بد قدرت رسیدن بورژوازی فیاا آمرراده شرده بررود .مبنررای ادبرری
رنسانس از طریق رواج زبانها و لهجدهای محلی و عالقد شدید بد کشررف و مطالیررد ادبیررات کالسریک یونرران و روم
فراها گشتد بود .آشنایی دوباره با دنیای قدیا (روم و یونان باستان) نیز در متزلزا کردن میتقدات و اخالقیررات جزمرری
قرونوسطایی سهیا بود .بد عبارتی در ایتالیا همد راهها بد رنسانس ختا و منتهی میشد (دوران  ،1381 ،ص.)54-53
بد تمدن روم و یونان باستان اس  .برای این منظور بد تبیین بهتر ایررن صررفحد از

یکی از میانی رنسانس همانا بازگش

تاریخ پرداختد خواهد شد .این فرهنگ و تمدن در قرررون  4 ،3و  5پرریش از مرریالد برا سررقراب ،افالطررون و ارسررطو و
فیزیوکراتها بد اوج شکوفایی میرسد و وقتی جذب قدرت اجتماعی امپراتوری روم شد ،اندیشداپ بررا فرهنررگ روم
درها آمیختد و در نهای ؛ روم ،با اندیشد و فرهنگ یونان بد اوج میرسد و با هجوم بربرها در سراشرریبی سررقوب قرررار
میگیرد (شرییتی ،1389 ،ص.)23-16

معنا و مفهوم رفرماسیون
واژه رفورم از پیشوند  Reبد مینای تکرار یا تجدید و کلمد  Formبد مینای شکلگرفتد شررده اسر  .واژه رفررورم بررد
مینای تجدید شکل یا شکل دادن در ادبیات دین مسیحی

میباشد .ایررن واژه در دو جررا برردکار رفتررد اسر  .ابترردا بررد

جنبشی اعتراضی گفتد میشود کد از سوی رفورمیس های مشهوری چون لوتر علید عملکرد کلیسای کاتولیک صورت
گرف

و آن را در اصطالح پروتستانتسیا مینامند؛ سپس هنگامی بدکار رف

جنبش پروتستان دس

کد کلیسررای کاتولیررک برررای عرردم رشررد

بد اصالحاتی زد کد اصطالحاً ضد رفورم نامیده میشود .بدعبارت بهتر اگر پروتسررتان ،جنبشرری

اعتراضی علید قدرت آیین کاتولیک باشد ،ضد رفورم در پی اصالح ساختار داخلی کلیسای کاتولیک بود .درنهای
گف

کد مینای واقیی رفورم پروتستانیسا اس

و ایجاد انشیاب در درون مسیحی

اس

باید

و همانطور کد ذکر شد جنبشی اعتراضی بد عملکرد کلیسای کاتولیک

(فالوزر ،1381 ،ص.)125

کلیاتی در مورد زندگی و اندیشه دکتر علی شریعتی
علی شرییتی کد از خانوادهای اصیل ،نام آشنا ،مذهبی و اهل وعظ و خطابد بود کارپ را با میلمی آغرراز نمررود و البتررد
ادامد تحصیالتش در میرب زمین بد گستره و عمق آگاهی مذهبی و سیاسیش مدد رساند .وی ساا  1338وارد دانشگاه
پاریس شد و ادبیات خواند و از کالعهای جامیدشناسی دانشررگاه اسررتفاده میکرررد (رهنمررا ،1383 ،ص)117؛ امررا در
تکوین و شکلگیری اندیشد شرییتی افرادی وجود دارد کد او خویش را بد آنها مدیون دانستد اسر  .لررویی ماسررینیون،
فرانسیس فانون ،گورویچ ،استاد جامیدشناسی دانشگاه سوربن از این جملداند (رهنما ،1383 ،ص.)190-185
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جامعهشناسی
جامیدشناسی در مکتب اسالم بر اساع دیالکتیک اس

و در مسیر تحوا و تکامل نظام اجتماعی و تمدن و فرهنررگ و

رشد ابیاد زندگی جمیی و زیربنای طبقاتی سد بید پیدا میکند و گاه سد چهررره مشررخص دارد .یکرری مظهررر سیاسر
(زور)؛ دیگری مظهر اقتصاد (زر) و سرانجام آخرین آن مظهر مذهب (زهد) .در قرررآن ،فرعررون نمرراد قرردرت سیاسرری
حاکا ،قارون نماد قدرت اقتصادی حاکا و بلیا باعور سمبل روحانی

رسمی حاکا اس  .این سد نماد مذبور مردم را

بد ترتیب استبداد ،استثمار و استحمار میکند و منظور از قطب هابیلی ،قطب محکوم اس

کد در برابر آن طبقد سدگاند

طبقد مردم (ناع) قرار دارد .هردو در طوا تاریخ بر ضد ها و در برابر ها قرارگرفتداند (شرییتی ،1389 ،ص.)23
جامعه ایدهآل
ام

از ریشد «امد بد مینی راه و آهنگ اس ؛ بنابراین ام

جامیدای میشود کد گروهرری از افررراد بشررری کررد در یررک

ایمان و هدف مشترکاند برای نیل بد هدف مشترکشان در مسیری واحد حرک

میکنند؛ در امّ  ،زیربنا اقتصاد اسر :

«من ال میاپ لد ال میادلدد ،نظام اقتصادی بر قسط ،عدا و احیای نظام هررابیلی و جامیرردای برابررر و درنتیجررد برررادری
انسانی و جامید بی طبقد استوار اس  ،در اینجا فلسفد رژیا سیاسی بر اصال
تیبیر بهتر امام

اس

رهبری یینی رهبری متیهد انقالبی و بررد

(شرییتی ،1385 ،ص.)87-68

ایدئولوژی
در مکتب اسالم ایدئولوژی یینی خود اسالم .منظور از اسررالم ،اسررالم عرردال
اجتماعی و اجتهاد علمی و عقلی اس

و رهبررری میباشررد .جهرراد اعتقررادی و

ند اسالم تقلید ،تیصب و تسلیا؛ اسالم بدعنوان ایدئولوژی یینی شناخ

و تحلیلی اهلل ،قرآن ،محمد ،صحابی نموند و مدینررد (شرررییتی ،1385 ،ص .)87در اینجررا بازگشر

علمی

بررد سرچشررمدها و

تأثیرپذیری شرییتی از رنسانس ،بدوضوح دیده میشود.
انسان ایدهآل= جانشین خدا
از نظر شرییتی در اسالم انسان موجودی خداگوند میباشد« :روح خدایی انسان بر نیمد ابلیسی -لجنی چیره شرده و از
تردید و تناقض میان این دو رستد اس

(شرییتی ،1385 ،ص .)88این انسان ،جانشین خداس

و امان دار امان

امانتی کد خدا بر زمین ،آسمان و کوهها عرضد کرد و همد از برداشتنش سربازدند و تنها انسان ،مسررلولی
را بر عهده گرف .

6

خدا.

برداشررتن آن

E-ISSN: 2783-4999

http://journals.abru.ac.ir

ردیابی عناصر اساسی تفکر جدید در اندیشه دکتر شریعتی
اگر میتوان اسالم را بد شکل مکتب درک کرد ،پس میتوان با بازگش
کرد و ها از زندگی توأم با مینوی

برخوردار بود .جه

بد اسالم در دنیای کنررونی هررا مرردرن زنرردگی

فها بهتر اندیشد شرییتی در این باره ،بد تررأثیرات دو جنرربش

رنسانس و رفرماسیون بر اندیشد وی پرداختد خواهد شد.
معنا و مفهوم رنسانس در اندیشه شریعتی
شرییتی میتقد اس

کد رنسانس یینی بازگش

بد مذهب حیات و حرک

و قدرت و عدال

کد ها عوامل ارتجرراع را

فلج میکند و ها مردم را از آنچد کد موجب تخدیر و توقف و انحررراف و اغفالشرران بررود ،نجررات میدهررد و هویر
انسانی خود و شناسنامد تاریخی و اجتماعی خود را در برابر هجوم فرهنگی غرب مشخص میسازد (شرررییتی،1390 ،
ص.)294
از نظر شرییتی ،تنها راه تجدید حیات ،بازگش

توجد اساسی بد پایدهای اسالم اولید اس

جایگاه انسان بد عنوان موجودی دارای اراده و آگاهی و مسلوا سرنوش

کد عبارتاند از  )1توجد بد

خویش )2 ،آزادی در تحلیررل مسررائل و منررف

تیصب مذهبی و تقلید کورکوراند )3 ،توجد بد نظام طبیی  ،محسوسات ،مادیات و پرهیز از تفکر در کلیات.
معنا و مفهوم رفورم در اندیشه شریعتی
از نظر شرییتی حساعترین ،حیاتیترین و فوریترین مسلولی

کنونی در جامید اسالمی ،تصررفید طرررز فکررر مررذهبی

برای رسیدن بد اسالم اصیل و از بین بردن عناصری میباشد کد با طرز تفکر اعتقادی و مذهبی مسلمانان آمیختررد شررده
اس ؛ یینی همان کاری کد غرب یا مسیحی

کرد (شرییتی ،1385 ،ص )322 -321و در یک کلمد تبدیل روح مذهبی

انحطاطی ،بد روح مذهبی اجتماعی و بد عبارت بهتر پروتستانتیسا اسالمی (شرییتی ،1389 ،ص .)113از نظر شرییتی،
برخالف پروتستانتیسا اروپایی کد در دستش چیررزی نداشر

و مجبررور بررود از مسرریح صررلح و سررازپ ،یررک مسرریح

آزادیخواه مسلوا و جهانگرا بسازد ،پروتستانتیسا اسالمی ،دارای توده انبوهی از عناصر پر از حرکر  ،روشررنگرایی،
هیجان ،مسلولی ساز و جهانگرایی اس

و اساسیترین سنّ

بین عدا و ظلا میباشد .بد عبارتی سادهتر با ایجاد یک نهض
اعتراض اس

و عقیدهاپ ،اصال

فرهنگیش ،سن

شهادت و تالپ انسررانی برررای مبررارزه

«پروتستانتیسا اسالمید بدویژه شییی (کد خود مررذهب

برابری و رهبررری ترراریخش جهرراد و شررهادت مسررتمر) روح تقلیرردی ،تخرردیری و

تمکینی مذهب فیلی توده را بد روح اجتهادی تهاجمی اعتراضی و انتقادی بدا کند و این انرژی متراکا را بررد فیلیر
درآورده و بد کالبد فیلی جامید تزریق کرد (شرییتی ،1389 ،ص .)325
بد طور کلی در بحث رفورم و اصالح دین از نگاه شرییتی میتوان بد این جمفبندی رسید کد :رفورم و اصالح ،زمانی
پیش میآید کد در دین بدع

روی داده و پارهای از خرافات بد درون دین راه یافتد باشد کررد ایررن مقولررد (دیررن) را از

پویایی و حیات انداختد اس  .در همین رابطد ،در پروتستانیتیسا اسررالمی ،میبایسر
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کد اصالح دین یا بد عبارت بهتر فها درس

دهد و اینجاس

دینی) قرار میگیرد .شرییتی میتقد اس
اسالم واقیی دس

با درس

از دین در زماند میاصر بر عهررده متولیرران دیررن (عالمرران

و صحیح کردن نگاه افراد جامید نسب

بد این مسررائل میترروان بررد

پیدا کرد و بد عبارتی میتوان بد پروتستانیسا اسالمی رسید .پس رفرماسیون در اندیشد شرررییتی از

توجد بد سرچشمدهای اصیل اسالم بددس

میآید کد در دو محور خالصد میشود:

تعریف و بازشناسی دوباره شخصیتهای صدر اسالم
اولین عاملی کد شرییتی برای اصالح دین بد آنها میپردازد ،شخصی های صدر اسالم میباشد ،بررد عبررارتی او میتقررد
اس

پیرردا کنررد .بیتردیرد

کد چون جامید از این شخصی ها آگاهی ندارد؛ در نتیجد نمیتواند بد اسالم راستین دس

شرییتی بدعنوان یک مسلمان شیید در پردازپ الگوی رفتاری نظیر علی ،حسین ،زینب و غیره تأکیررد کرراملی دارد و از
شرییتی میتقد اس

این جه

کد اگر پیرو علی (ع) سرنوش

نشناختد و شیید واقیی نیس  ،بلکد او فقط بد حضرت محب
«محب

بد علی ،اگر او را نشناسیا برابر اس

با محب

جامیداپ دردناک اس ؛ بد خاطر اینکد هنرروز علرری را
دارد.
بد هر کررس دیگرررد .علرری (ع) اگررر

همد مل های دیگر نسب

میلوم نباشد کد کیس  ،چد میگوید ،چد میخواهد و راه و هدفش چیس

از نظر تأثیر بر روی افراد جامیررد وزنرردگی

و هر مذهب دیگر .علی مجهوا مساوی اس

با هر انسان و یا هر قهرمان ملی دیگررر کرد

مساوی اس

با هر شخصی

مجهوا میباشد؛ زیرا محب
نسب

بدخودیخود نجاتبخش نیس  ،بلکد این میرف

اس

کررد نجررات مریآورد و میرفر

بد علی (ع) در جامید ایران میتواند بد باز احیای اسالم بپردازد؛ زیرا اسالم در علی اس

همچنین شرییتی میتقد اس

کد مینی پیدا میکنررد.

کد در جامید دینی ما؛ فقط بد دنباا کرامات (مخصرروص فرشررتد اسر ) حضرررت علرری

هستیا و بد خاطر کرامات ،او را تبدیل بد فرشتد کردهایا «پس اگر همد کرامات را کد مربرروب بررد فرشررتگان اسر
حضرت علی منسوب کنیا ،این نشاند فضیل

نیس  ،چراکد مقام علی (ع) بدواسررطۀ انسرران بررودنش از فرشررتد برراالتر

اس ؛ زیرا فرشتگان مسجود انسان هستندد؛ بنابراین ،در شخصی

علی باید ارزپهای انسانی را جسررتجو کنرریا و نررد

ارزپهای فرشتدای را .ولی چون بینش افراد جامید یک بینش ضد اسالمی و قبل از اسالم اس
را میشناسیا ،این اس

بررد

و با همان نگرراه علرری

کد علی را فرشتد ساختدایا و بد همین خاطر علی بدکار رهبری جامیررد نمیآیرد؛ زیرررا فرشررتد

نمیتواند جامید بشری را رهبری کند (شرییتی ،1389 ،ص.)87
شرییتی میتقد اس

کد علی (ع) ها مکتب اس  ،ها ایمان و ها عقیده .بد خاطر این سد ویژگی اس

اسالمی از هر قشری کد باشند بد علی نیازمند اس ؛ زیرا جامید اسالمی ایمانش را از دسر
در میان اندیشدها از بین رفتد اس

و بنابراین بد مکتب نیازمند اس

ص.)102
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شرییتی ضمن اشاره بد این فرموده امام علی (ع) «دوائها کدمائنا و اموالها کاموالنا1د بد میرفرری انساندوسررتی یکرری از
ویژگی های علی پرداختد و بر این باور اسر
تیصبهای مذهبی وجود دارد .نفی مصلح

کررد در ایررن ،سررخن مسررللد انسرانی (مسررلمان یررا غیرمسررلمان) و نفرری
بد خاطر حقیق  ،ویژگی دیگری اس

کد شرییتی بر آن تأکیررد داشررتد و

واقید گزینش خلیفد سوم بر اساع اجماع را بد عنوان شاهدی بر این امر بیان مطرح کرده و رد پذیرپ خالف

توسط

علی را میطوف بد پیروی وی از ارزپهای دین اسالم میداند (شرییتی ،1388 ،ص.)74-73
شرییتی در کتاب فاطمد فاطمد اس
اینگوند بازسازی میکند« :از شخصی
میخواهدد .شخصی

بد بازسازی شخصی

فاطمد بد عنوان یررک زن در جامیررد میپررردازد و ایشرران را

فاطمد سخن گفررتن دشروار اسر  .فاطمررد یررک زن بررود ،آنچنرران کررد اسررالم

سیمای او را پیامبر رسا کرده بود و او را مظهر یک دختر در برابر پرردر ،مظهررر یررک همسررر در

برابر شویاپ ،مظهر یک مادر در مقابل فرزندانش ،مظهر یک زن مبارز در برابر زمانش میرفی میکند و فاطمد را یررک
نموند مثالی برای زنی کد میخواهد شدن خویش را خود انتخاب کند ،عنوان میکند (شرییتی ،1389 ،ص.)212
شرییتی میتقد اس

اگر امروز زن در جامید مانند فاطمد نیس  ،دو گروه در این امر دخیل هستند :یکرری در آن سرروی

جهان اسالم و دیگر خود افراد جامید در این سوی مرز .البتد نقش افراد جامید بسیار پررنگتر اس ؛ زیرررا در جوامررف
اسالمی زن را کنیز شوهر ،مادر بچدها (اصطالح عصر بردگی = ام ولد) نامیدهاند ،خلق
تقوا و عف
اس

زن را از انسان جدا کردهاند و

را با دیوار و زنجیر و ند بد عنوان یک اندیشد و شیور بد زن یاد دادهاند؛ اما واقیی

کد هرگز او نتوانستد اس

اسررالم چیررزی دیگررر

یاد بگیرد .پس همد سن های خرافد قومی و میراثهای نظام کهند دس بددسر

هررا

داد و شبکد پیچیده بد دور زن بافتد شد و پردهنشینی بد نام دین اسالم و بد نام تشبد بد فاطمد ،توجیررد شررد (شرررییتی،
 ،1389ص.)103-99
پس چهره فاطمد اگر درس
آزادی حقیقی انسان و زن اس

ترسیا شود ،ندتنها مسلمانان ،بلکد هر انسان کد وفادار بد ارزپهای انسررانی و میتقررد بررد
آن را بد عنوان بزرگترین تصویر وبرترین الگو برای امروز خواهد پذیرف

(شرررییتی،

 ،1389ص.)232-214

اندیشه شریعتی در تفسیر مجدد مفاهیم اسالمی
از جملد این مفاهیا در رخدادهایی کامأل اجتماعی و سیاسی میتوان بد حج ،کتاب خدا ،واقید کربال ،مسررألد انتظررار و
میاد اشاره نمود.
قرآن
از دید شرییتی مشکلد قرآن در عصر جاری را توجد بد ظاهر و غفل
بیداری نهض

آزادیخواهی شماا آفریقا درس

از محتوای آن اس  .شرررییتی بیرران میکنررد کررد

از روزی آغاز شد کد محمررد عبررده ،پیررو مکترب سرید جمرراا کررد

 .1همد انسانها خونشان مثل خون ما و اموالشان مثل امواا مسلمانها اس .
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شیارپ بازگش

بد اسالم و فها درس

از اسالم بود ،همد علما را جمف کرد کد باید قرآن از حاشید بررد مررتن جامیررد

آورده شود و بکوشید تا مردم منحط ،استیمار زده و گرفتار خرافد ،تفرقد و تنگبینی با قرآن آشنا شوند .اسالم در ایرن
هنگام ندتنها در میان توده مذهبی روح و جهتی تازه پیدا کرد کد در چشا روشنفکران مادی و ضررد مررذهبی جاذبرردای
نیرومند یافتد بود تا جایی کد هانری آلگ سردبیر روزنامد الجزایر (روزنامد حزب کمونیس ) کد فرانسرروی بررود چنرین
نوش « :در چنین جایی ،پستاند و رذیل

اس

کد از شکنجدهایی کد بر من دادهاند ،صحب

کنا .من در دنیا مردانی را

دیدهام کد وقتی از طبقات بد کف حیاب پرت میشوند ،با خود جمالتی نامفهوم از یک دعا را میخوانند و بد اسررتقباا
مرگ میروند .حقیق

این کلمات مرا شگف زده کرده اس د (شرییتی ،1389 ،ص.)133

مکتب کربال
از نظر شرییتی ،کربال یک حادثد نیس  ،بلکد مکتب اس  ،از آن میتوان ها روح اسررالم را آموخر
تشیف را و ها مینی راستین یک مسلمان را و ها مسلولی

او را در برابر سرنوش

و هررا حقیقر

جامیررد .در جامیررد کنررونی تررالپ

میشود تا انسانی را کد با مرگ پرشکوه جان داد و بد انسان بودن ،آبرو ،بد صورت یک شهید صوفیاند چون حررالج یرا
مسیح درآورند کد بد خاطر یک عشق متافیزیکی و ناشناختی جان خود را فدا کرده اسر  .بررد ایرن وسریلد دیگررر امررام
حسین مسللداپ فرق میکند ،یینی او برررای مبررارزه بررا ظلررا ،جهررل و غضررب مبررارزه نکرررده کررد برررای یرک امررری
ماوراءالطبیید و ناشناختد جان خود و دیگران را بد خطر انداختد و بد عبارتی قراری بوده اس
ذرد و ند سرپیچی از بیی

با ظلا و رسوا کردن قیافد زش

بین امام حسین و «عررالا

و کرید ظلا در زیر نقاب زیبای توحیرد (شرررییتی،1389 ،

ص.)138-133
فلسفه معاد
اساساً دعوت اسالم برای اندیشیدن بد زندگی پس از مرگ ،بد سیادت ،لذت و برخررورداری و رفرراه انسرران در دنیرای
دیگر ،بد این مینی نیس
محرومی

و ذل

کد بد دنیا نیندیشا و بد زنرردگی پریش از مرررگ اهمیر

در زندگی ،آبادانی آخرت ،برخورداری و رستگاری قیام

عامیاند و منحط مذهبی ،مکتب اسالم ،میاد و میاپ ،مادی

نرردهیا و بررد قیمر

را کسب کنیا .درس

ویرانری دنیرا،

برعکس این بینش

و مینوی  ،دنیا و آخرت را از ها جرردا و بررا هررا متضرراد

نیافریده ،بلکد اساساً دنیا را تنها جایگاه کار ،تولید ،تالپ و کوشش میرفی میکند و دنیا را وسریلد کسررب ارزپهررای
خدایی و بددس

آوردن شایستگی بهشتی میداند .بد عبارتی بهتر زندگی آخرررت را نتیجررد زنرردگی ایرن دنیرایی بیرران

میکند .برعکس بینش منحط مذهبیهای فیلی ،با کار ،تولید و آبادی زندگی دنیاسر

کررد محصرروا آخرررت بددسر

میآید (شرییتی ،1389،ص.)134
انتظار
بد باور شرییتی کد حکای

از رنج عمیقش از نظرگاه دوران اس  ،هررر فکررری را کررد در اسررالم و بدخصرروص تشریف

جامیدگراتر ،سازندهتر ،بیدارکنندهتر و حرک
بیشتر روح انسان را فلج کرده اس

و مسلولی آفرین اس ؛ منحط ،منفری و ضرداجتماعی جلرروهگر شررده و

تا اینکد روح ،اندیشد و ایمان را بد او تزریق کند .اساساً درس
10
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منکرین میگویند انتظار ،فلسفد تسلیا نیس  ،فلسفد اعتراض اس

و هر منتظری یک میترض میباشد .برخالف اینکد

گفتد میشود ،امام زمان باید خود بیاید و کارها را خودپ انجام دهد و هر گررامی را و تیهررد هررر مسررلولیتی را بیثمررر
میشمارند و ضیف ،فرار و زبونی خود را وسیلد توجید مینمایند و «وادادگی خودد را انتظار تلقی میکنند ،انتظار خود
تیهد و یک عامل بیداری و هوشیاری همیشگی اس

(شرییتی ،1389 ،ص.)160

منتظر کد خود نیز تالپ میکند و فیالی های اجتماعی فراوانی در راستای انتظار دارد ،مطملن اس
(طبق جبر تاریخ و بد ارادۀ خدا) محکوم بد مرگ و شکس

قطییاند و حق و عدال

کررد قرردرت سررتا

و وحدت و برابری در جهان بررد

وجود میآیند .پس این انتظار بد او نیرو میبخشد و منتظر را در راسررتای کررارپ مقرراومتر و اسررتوارتر میسررازد .پررس
فلسفد انتظار باعث آمادگی و ند وادادگی میشود (شرییتی ،1389 ،ص.)163
دعا
درواقف نیایش همچون دم زدن و آشامیدن ،نیازی اس
لطاف

کد از اعماق فطرت انسان میجوشد ،بد روح و اندیشررد صررفا و

و کماا و روشنگری میبخشد( .برخالف سخن نیچد) دعا نشاند عجز و ناتوانی انسان نیس  ،بلکد عاملی اس

کد انسان را در کانون مینوی وجود قرار میدهد .بدعبارت دیگر دعا گفتگوی عاشقاند انسرران بررا خرردا و نیرز خواسررتن
آنچد انسان بدان نیاز دارد .در اسالم و بدخصوص تشیف چون شیید همواره در طوا تاریخ در اقلی

بوده و حق آزادی

بیان نداشتد اس  ،پس در دعاهای شیید ،جهانبینی و حتی خواستدها ،اهدفهای سیاسی و اجتماعی نیرز وجررود دارد؛
اما در جامید کنونی مسلمانان ،دعا کردن وسیلدای برای فرار از مسلولی
راه دعا میخواهند همد چیز را بددس

اجتماعی شده اس

و بدجای کار و تالپ ،از

بیاورند (شرییتی ،1389 ،ص.)149

بد اعتقاد شرییتی عالا دین باید افراد را در جامید اسالمی با اسالم واقیرری کررد میتوانررد جامیررد را از رکررود و تخرردیر
نجات دهد ،آشنا سازد .مسائل کنونی کد در جامید وجود دارد ،سرچشمد آن از اسالم کد همانررا تشرریف اسر  ،نیسر ؛
بلکد طرز فکر مردم جامید در مورد مسائل گفتد شده از تصوف ،خانقاه و روحانی

رسمی میباشد کررد از صررفوید بررد

این طرف در اذهان مردم و جامید رسوخ کرده اس ؛ یینی در جامید کنونی ایران (عصر شرییتی) نررد تشرریف علرروی و
اسالم واقیی کد تشیف صفوی رسوخ دارد.

نتیجهگیری
رنسانس و رفورم کد از قرن  16میالدی بد بید در میرب زمین شکل گرف  ،فرآیند آغاز تحرروالت بسرریار اساسرری در
سراسر جهان شد .این دو جنبش توانستد بودند کد دین مسیحی

را بد مرحلد تازهای (زمینی کردن و این جهانی شدن)

وارد کنند .رنسانس بد عنوان جنبش و نهضتی ادبی در ادامد راه خود بازگش

بد مجد و عظم

یونان و روم باستان را

تیقیب مینمود و رفرماسیون در نقد کاتولیسا و دستگاه کلیسا ظهور کرد و توسید یافر  .ایررن دو حرکر

عظرریا در

مسیر توسید خود دانشگاهها را بد عنوان یکی از مصدایق عصر جدید درنوردیدند و همین منجر بد تیییر نگرپ بسررتد،
تأثیر علما و فرهیختگان بر متولیان دین گش  .در این میان شرییتی رنسانس و رفورم را بد خدم
11
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بد عبارتی او اسالمی را میخواس

کد با جهان مدرن امروزی در ارتباب باشد و بد کار آباد کردن دنیای مؤمنرران بیایررد؛

بد عبارتی شرییتی درصدد بود رنگ ارتجاع ،عقبماندگی و جهل را از اندیشررد دینرری پرراک کنررد .روپ او «تصرفید و
استخراج منابف فرهنگید بود .وی در رنسانس و پروتستانیسا اسالمی ،اوالً با بازگش

بد سرچشمدها و ثانیاً با زمینی و

دنیایی کردن اغراض دینی و الگوهای رفتاری ،آنها را در دسترع عموم مردم جامید قرررار داد .بررد عنروان مثرراا امررام
حسین (ع) دیگر آن حسینی نبود کد مقدر بود ،بیچون و چرا کشتد شود ،بلکد حسینی سیاسی بود کد درپی رسیدن بررد
هدفی بزرگ کشتد شد .از اینرو شرییتی در تالپ بود با بازخوانی مفاهیا دینی و الگوهای اساسی اسرالمی جامیررد را
کد بدوسیلد مذهب دچار رکود شده بود (بد واسطد مسخ دین و مذهب) مجدد بد وسیلد نیررروی دیررن و مررذهب بیرردار
کرد.
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