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حوزه ايروشنفکري 

20/12/87تاریخ تأیید: 10/11/87تاریخ دریافت:
حمید پارسانیا

این مقاله با در نظر گرفتن معانی عرفی و اصطالحی مختلفـی کـه بـراي روشـنفکري     
اي پرداختـه و فراینـد تـاریخی و اجتمـاعی     دارد، به تبیین مفهوم روشنفکري حوزهودوج

کند.کند، دنبال میی مختلفی که این ترکیب پیدا میناي را بر اساس معاروشنفکري حوزه
رسـد، و  اي مـی ا از روشنفکري به سه مفهوم از روشنفکري حوزهنمقاله براساس سه مع

پردازد.یت تاریخی این سه مفهوم میعدر سه بخش به شناسایی موق

اي، عقالنیـت  ، حـوزه نـورالفکري، مـدرن  مروشنفکري، روشنگري، هاي کلیدي:واژه
مدرن، عقل مفهومی، عقل کلی، عقل جزئی.

ضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلومعاالسالم و المسلمین پارسانیا حجۀ
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. مقدمه١
شود، بیش از ترکیب روشنفکري دینی، اي استفاده میوقتی از ترکیب روشنفکري حوزه

نیازمند به ایضاح مفهومی است.
هـاي  شـود بـه دلیـل صـورت    هنگامی که روشنفکري با معناي عام دین ترکیـب مـی  

توانـد پیـدا   هاي متفاوتی مـی گیرد، حالتیان و مذاهب گوناگون میمختلفی که دین در اد
هاي علمیه ایران با صورت خاصی از دیانت، قـرین هسـتند کـه میـراث     کند، و لکن حوزه

هاي اهل بیت عصمت و طهارت و تالش عالمان دینی در یک تاریخ پر فراز اسالم و آموزه
هـاي علمیـه و حضـور زنـده و فعـال      هو نشیب علمی ـ اجتماعی است. تعین تاریخی حوز 

شود تا مسائل مربوط به روشنفکري دینی، در ترکیب روشـنفکري  اجتماعی آن موجب می
حوزه اي، صورت ویژه و خاصی پیدا کند.

در ترکیب روشنفکري حوزه اي باید مراد از روشنفکري معلوم باشد. آیا معنـاي لغـوي   
ی و یا معانی اصطالحی که در حوزه عـرف  این ترکیب، مورد نظر است یا استعماالت عرف

رود؟ و اگـر معـانی   خاص اهل فن و یا متخصصین علوم انسانی و اجتمـاعی بـه کـار مـی    
ــادل      ــی مع ــورالفکري، یعن ــنگري و من ــاي روش ــت، در معن ــر اس ــورد نظ ــطالحی، م اص

enlightenmentرود، و یا آن که مغایر آن بوده و معادل بـا  به کار میintellectuality

ست و اگر معادل یکی از دو اصطالح فوق است، با توجه به تطورات تاریخی که هر یـک  ا
اند، مرادف با کدام یک از معانی آنها است؟ آیـا روشـنفکري   از دو اصطالح فوق پیدا کرده

معادل از براي معانی مدرن آنهاست و یا مرادف با معنایی اسـت کـه ایـن لغـات، قبـل از      
اند؟سیطره اندیشه مدرن داشته

تـوان در نظـر   با توجه به احتماالت یاد شده، شش معادل معنایی براي روشنفکري می
گرفت:

اول: معناي لغوي؛
دوم: معناي مستعمل در عرف عام؛

سوم: معناي تاریخی روشنگري؛
چهارم: معناي مدرن روشنگري؛

پنجم: معناي تاریخی اینتلکتولیتی؛
ششم: معناي مدرن اینتلکتولیتی.

وري از فکر روشن است و در عرف عام از آن چیـزي از  لغوي روشنفکري، بهرهمعناي 
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آگاهی، و آشنایی با مسائل و حوادث واقعه، و داشـتن مواضـع فعـال اجتمـاعی     قبیل زمان
است.

و اینالیتنمنت به معناي روشنگري تا قرن هفدهم در معناي معنوي و روحـانی آن بـه   
هم در معناي مدرن آن به کار برده شد. معناي مـدرن  شد، و لکن از قرن نوزدکار برده می

آن نظر به، جریانی داشت که از قرن هفدهم آغاز شد و در قرن هجدهم به قدرت رسـیده  
بود.

به معناي عقل است و معناي آن: اهل فکر و تعقّل intellectاینتلکتول، نیز مأخوذ از 
خی خود نظر به عقل کلی داشت، گرچه در معناي تاریintellectو عقلی و عقالنی است. 

و لکن در معناي جدید، در ذیل عقالنیت مدرن قرار گرفته است، و این لغت در نیمـه اول  
قرن بیستم بر جمعی از اهل قلم به کار برده شد که با رویکرد سیاسی اعتراض آمیز خـود  

در جهت تغییر و تبدیل وضعیت موجود، تأثیرگذار بودند.
تی، ریشه تاریخی، موقعیت تأثیرگذار اجتماعی نسبت به مبانی و حوزه با محتواي معرف

توانـد  مفاهیم متفاوت و گاه متناقض روشنفکري، موقع و وضعیتی خنثـی و یکسـان نمـی   
اي بـه تناسـب معنـایی کـه از     داشته باشد، و به همین دلیـل، ترکیـب روشـنفکري حـوزه    

آمـدهاي  کنـد، پـی  از آن میشود و با برداشتی که عرف عام یا خاصروشنفکري مراد می
مختلفی دارد؛ به این معنا که مجموعه فعال حوزه اي، برخی از این ترکیبات را تاب نیاورده 

کند.دهد و از برخی دیگر استقبال میو در قبال کاربرد و استعمال آن حساسیت نشان می
وري از بهرهتواند خود را به دلیلاگر ترکیب لغوي روشنفکري مورد نظر باشد، حوزه می

کتابی که مصداق نور الهی است و براي خارج کردن مردم از ظلمات بـه نـور نـازل شـده     
) اندیشه و فکر 2است و کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور (ابراهیم / 

خود را روشنفکرانه و روشنگر بداند.
فهمد؛ از قبیـل  طع از آن میاگر روشنفکري به معنایی باشد که عرف عام در برخی مقا

آگاهی، آشنایی با مسائل و حوادث واقعه، برخورد مسئوالنه و متعهدانه نسـبت بـه آن   زمان
دهد؛ حوزه، روشنگري به این معنا را نیز وظیفه و مسئولیت خود قلمداد خواهـد  چه رخ می

ورد هجوم شبهات آگاه، مکرد. چه این که: العالم بزمانه التهجم علیه اللوابس؛ انسان زمان
گیرد. و در این صورت، روشنفکري حوزه اي به وضعیتی مطلوب داللـت خواهـد   قرار نمی

هایی از حوزه که از این وصف محروم باشند، در موضع اتهام خواهند بود.کرد. و بخش
و اگر روشنفکري به معناي روشنگري قرار داده شد؛ چه این که گاه به همین معنا بـه  
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باشد، روشنفکري حوزه اي، ترکیبی intellectualو یا اگر روشنفکر، ترجمه رود، کار  می
بحث انگیز خواهد بود.

هاي علمیه، با محتواي معرفتی خود، و افراد حوزه اي با حفظ هویت تاریخی خود  حوزه
تابنـد، و  معناي مدرن دو اصطالح فوق را بدون بازخوانی و تصرف و قرائت مجدد بر نمـی 

مناسبت با معناي لغوي آنها نبـوده و عـرف   ي تاریخی این دو اصطالح که بیلکن با معنا
توانند ارتباط برقرار کنند.عام نیز گاه همین برداشت را از آن دو دارد، می

اي، ابتـدا نسـبت حـوزه را بـا معـانی تـاریخی دو معنـاي        در توضیح روشنفکري حوزه
هومی و همچنین، فرهنگی و اجتماعی، اینالیتنمنت و اینتلکتول، از دو جهت معرفتی و مف

و سپس نسبت آن را با دو اصطالح مدرن ایـن دو کلمـه از هـر دو جهـت مزبـور دنبـال       
کنیم.می

٢
همان گونه که روشنایی و روشنگري دنیوي و این جهـانی بـه سـوي ادراك حسـی و     

ي با ادراك عقلی و شهود حقایق دارد، روشنایی و روشنگري معنومعرفت جزئی گام بر می
کلی مسانخت دارد. در کتاب قاموس عقل به نوري روحانی تعریف شده که نفـس بـا آن،   

کند و به دلیل همین قرابت نور روحانی و عقل است که علوم ضروري و نظري را درك می
، و دو معناي تاریخی اینالیتنمنت و اینتلکتولیتی، با یکدیگر سـازگاري و مسـانخت دارنـد   

هـاي  روشنفکري به هر یک از این دو معنا که به کار برده شود، وصفی مناسب براي حوزه
هاي علمی، یابند. حوزهعلمیه و اندیشمندانی خواهد بود که در این مراکز علمی پرورش می

قرآن و سنت را میراث برجاي مانده از نزول نور الهی بر قلب و زبان و رفتار و کردار پیامبر 
دانند که تنها با استفاده دانند، و عقل را وسیلت و طریقی میاهل بیت مکرم او میخاتم و

وري از این نور، میسر است؛ چه این که کتاب و سنت، و همه آن چـه از  از آن امکان بهره
طریق پیامبر و اولیاي الهی جهت هدایت و راهبري بشر وارد شده اسـت، در حکـم عقـل    

طاب با انسان دنیوي زبان گشوده و یا آن که ارائه طریـق  مجسم و خارجی است که در خ
نموده است.

خطاب به هشام آمده است:در اصول کافی از امام صادق
اي هشام، خداوند پیامبرانش را به سوي بندگان نفرستاده مگر براي آن که بندگان در 

برتـري برخـوردار   پذیرند که از معرفـت پیام الهی تعقل ورزند. کسانی این پیام را بهتر می
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باشند، و آنان که در تعقل و تفکر برترند نسبت به فرمان الهی داناتر هسـتند، و آن کسـی   
١اش در دنیا و آخرت، برتر است.که عقلش کاملتر است، رتبه

اي هشام: خداوند دو حجت بر مردم دارد، حجتی آشکار و حجتی نهان؛ حجت آشکار، 
هاست.ت نهان، همان عقل انساناند و حجرسوالن و انبیاء و ائمه

در این حدیث از عقل و وحی و الهام الهی به عنوان دو حجت یاد شده است، و بر این 
نکته تصریح شده است که استفاده از وحی براي بندگان جز به کمک عقل، میسر نیست.

کند: العقل شرع مـن داخـل و   نقل میمرحوم طریحی در مجمع البحرین از علی
گونه کـه شـریعت، عقـل    یعنی، عقل، شریعت درونی است؛ همان٢عقل من خارج،الشرع 

بیرونی است. این حدیث، نشان دهنده این است که گرچه سنت و اصل از طریـق انبیـاء و   
اندرکار استنباط مبانی از نصوص هسـتند، شـناخته   اولیاء با عقل مشترك آدمیانی که دست

قالنی صادر شده است که به صورت فرشـته بـر   شود. نفس سنت نیز از متن حقیقتی عمی
درباره شود. امیرمؤمنان علیها عرضه میپیامبر نازل شده و از طریق پیامبر به انسان

فرماید: و ما برح هللا عزت آالؤه پردازند، میبندگانی که از جانب خداوند به هدایت خلق می
هم فی فکر هـم و کلمهـم فـی ذات    و فی أزمان الفترات، عباد ناجاهۀبعد البرهۀفی البر

فیذکرون بایام اهللا و یخفون واالفئدةفی االبصار و االسماع یقظۀعقولهم فاستصحبوا بنور 
خداي متعالی که نعمتهایش بزرگ بـاد، همـواره در هـر    ٣فی الفلوات؛ۀدلااللۀمقامه بمنز

ه اسـت، و در ذات  کردعصر و زمانی، بندگانی داشته است که با آنان در فکرشان نجوا می
گفته است، و این بندگان با نور بیداري دیـدگان و چشـمان و   عقول آنان، با آنها سخن می

انداختند، و آنان را از مقام پروردگار بـیم  خواستند. و مردم را به یاد ایام اهللا میقلوب بر می
داده، و به منزله راهنمایان بیابانها بودند.

٤نخستین مخلوق الهی است: اول ما خلـق اهللا العقـل.  اي، عقلدر معرفت دینی حوزه

و این از آن سـبب  ٥همان گونه که نور پیامبر، اولین مخلوق است: اول ما خلق اهللا نوري.
است که نبی خاتم، انسان کاملی است که قاب قوسین را طی کرد: فکان قـاب قوسـین او   

از آن نیز دست یافته است و به در این مسیر با شهود حقایق عقلی به فراتر)9(نجم/أدنی.
دارد، کالم الهـی اسـت کـه از مـتن شـهود عقلـی       همین دلیل، آن چه را که او اظهار می

دریافت کرده و اینک آن را از طریق عبارات و کلمات و رفتار خود براي برانگیختن عقول 
دهد.دیگران بر کسانی که اهل تعقل و تفکر باشند ارائه می
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شنوند. و آنـان  نگرند و میکنند، با نور الهی میم خداوند را شهود میاولیاي الهی، کال
در حقیقت همان روشنفکران واقعی هستند که بـا فکـر روشـن خـود بـه روشـنگري نیـز        

فی الفلوات، من أخذ القصد حمدوا الیه طریقه و لۀ: بمنزلۀ االدمشغولند و به تعبیر علی
و کانوا کذلک الهکلۀذموا الیه الطریق و حذروه من و من اخذ یمیناً و شماالةبشروه بالنجا

هات و ان للذکر الهالً اخذوه من الدنیا بـدالً، فلـم   بلشاتلک أدلۀمصبایح تلک الظلمات و 
و یهتـدون بـالزواجرعن محـارم اهللا فـی     ةتشغلهم تجارنا والبیع عنه یقطعون به ایام الحیا

ینهون عن المنکر یتناهون عنه، فکانما قطعوا لین و یأمرون بالقسط ویاتمرون وفاقاسماع ال
الدنیا الی االخره و هم فیها فشاهدوا ماوراء ذلک...

... لرأیت اعالم هدي و مصـابیح  دجـی قـد    ةلک فی مقامهم المحمودقفلو مثلتهم لع
خفت بهم المالئکۀ و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد 

٦ی مقام اطلع اهللا علیهم فیه فرضی سعیهم و حمد مقامهم؛الکرامات ف

اش هـا هسـتند کـه هـر کـس از راه میانـه رود طریقـه       آنان چون راهنمایان در بیابان
اش را اش دهند، و هر کس به چپ و راست منحرف گردد، طریقهبستایند، و به نجات مژده

ها و راهنمایان هایی در تاریکیاغنکوهش کنند، و او را از هالکت بر حذر دارند. و آنان چر
نجات بخش آن شبهاتند. براي یاد خداوند، شایستگانی هستند که یاد او را بـه جـاي دنیـا    

دارد، روزگار خـود را بـا یـاد او    برگزیده باشند، هیچ تجارت و بیعی آنان را از یاد او باز نمی
خوانند، بـه  گوش غافالن باز میگذرانند... و با سخنانی باز دارنده، محرمات الهی را به می

کنند و خود آن را ترك کنند. از زشتی نهی میدهند و خود بدان عمل میعدالت فرمان می
برنـد و آن چـه را   اند و در آن به سـر مـی  گویند، گویی از دنیا بریده و به آخرت پیوستهمی

در طول اقامت کنند. گویی بر احوال پنهان برزخیانفراسوي این جهان است، مشاهده می
هاي خویش را درباره آنان تحقق بخشیده و اینان براي مردم در آن آگاهند و قیامت، وعده

شنوند آن چه را مردم بیند و میبینند آن چه را مردم نمیدنیا از آن پرده برداشته، انگار می
شنوند.نمی

ایی، هـر آینـه   شان در عقل خود مجسم نمـ هاي محمود و پسندیدهاگر آنان را در مقام
هاي ظلمت شکن را خواهی دید که فرشتگان، گردا گردشـان را  هاي هدایت و چراغنشانه
هاي آسمان برویشان گشوده گشته، اند، آرامش و آسودگی بر آنان نازل شده است. درگرفته

هاي کرامت برایشان آماده گردیده، در محلی که خداوند بر آنان نظر افکنـده و از  و کرسی
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خوشنود گشته و مقامشان را پسندیده.ناشتالشکار و
، روشنفکر در مرتبه نخست، عالم ربانی است؛ کسی که بـا نـور الهـی    ايحوزهدر نگاه 

مند اسـت، و در مرتبـه دوم،  مـتعلّم طریـق     نگرد، و به همین دلیل نیز از فراست، بهرهمی
رستگاري است.

بهره نیست. او از شریعت داخلی که یمتعلّم طریق نجات به نوبه خود از هدایت الهی ب
عقل مفهومی و استداللی مشترك بین بشریت است، بهره بـرده و ایـن عقـل را در پرتـو     

هاي عالم ربانی اوالً، فعال کرده و ثانیاً، با کمک کلماتی که عالم ربانی از انذارات و بشارت
لـی، و نجـواي بـا    خداوند سبحان دریافت کرده، راه سلوك را جهت شهود ناب حقـایق عق 

کند. متعلّم طریق نجات با کمـک عقـل خـود، سـنت و     خداوند در ذات عقل خود طی می
دهد، شناسایی کرده و با اعتقاد و ایمان در طریق آن گـام  راهی را که عالم ربانی ارائه می

گذارد.می
علمیه در طول تاریخ فکري و عملی خود بر اساس چنین بینشی، کانون معرفتی حوزه

ود را تداوم بخشیده و در دوران معاصر نیز روشنفکري و روشنگري مناسب با این هویت خ
را در ابعاد نظري و عملی حفظ نموده است.

ه را در دو زمینۀ اعتقـادي و فقهـی   یهاي علمبعد نظري روشنفکري و روشنگري حوزه
تـوان  مـی آن، و بعد عملی روشنفکري و روشنگري آن را در عملکرد و فعالیت سیاسی آن

دنبال کرد.
هاي علمیه توانسـتند پـس از فروپاشـی صـفویه و افـول حـوزه       در بعد اعتقادي، حوزه

اصفهان، میراث حکمت صدرایی را در شرایط متزلزل و ناپایدار سیاسی حفظ نموده، و بلکه 
به صورت یک مکتب فلسفی غالبی در آورده که آفاق اندیشه ایرانی و شیعی را از خراسان 

اق در نوردد.تا عر
حکمت صدرایی در بعد هستی شناختی با تأکید بر اصالت وجـود و تمیـز بـین احکـام     
وجود و  ماهیت، متافیزیک و فلسفه را از مدار مباحث موجود به وجود منتقـل سـاخت و از   
این جهت، فاصله  فلسفه و عرفان را بیش از پیش نزدیک کرد. و از بعـد روشـی ترکیـب،    

اي از وحی و عقل و از شناخت مفهومی و شهودي ارائه داد؛ به گونهآهنگیمنسجم، و هم
گـرا، در  هاي ظاهرگرایانه، تأویلی و یا عقلهایی که بین جریانکه راه را بر افراط و تفریط

طول تاریخ اسالم و بلکه تاریخ اندیشه بشري به وجود آمـده بـود، بسـت. در ایـن روش،     
شوند.ال در کشف حقیقت به رسمیت شناخته میآهنگ و فعقرآن، برهان و عرفان هم
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هاي فلسفی شـیعی در  ترین کانوندر دوران قاجار، حوزه تهران به عنوان یکی از فعال
آمد.

هاي تفسیري، روایـی، کالمـی و   حضور زنده و فعال فلسفه صدرایی که میراث جریان
هاي علمیه شـیعی،  وزهفلسفه مشایی و اشراقی جهان اسالم را در خود پرورانیده بود، به ح

هـاي شـیعی بـه    هاي فلسفی مدرن بخشید، و حوزهاي در تعامل با جریانمندي ویژهتوان
هـاي علمـی   همین دلیل در تقابل با روشنگري مدرن، مسیري جداي از مسیر دیگر حوزه

جهان اسالم طی کردند.
مدرس الحکم بدایعهاي شیعی با فلسفه و روشنگري مدرن را در اولین برخورد حوزه

٧توان دید.مرحوم آقا علی حکیم میزنوزي 

که در سال ٨هاي مرحوم شعرانی استتر در برخی از رسالهتعرضات و توجهات گسترده
شود. یعنی قبل از انتشار سیر حکمت در اروپا منتشر می1313

در برخـی از  بیسـت  ۀمواجهـه از پایـان دهـ   خـالق و فعـال   ،منسجم،صورت رسمی
شود، یعنـی بعـد از اشـتغال منـورالفکران ایرانـی بـه       اي درسی حوزه قم شروع میهحلقه

هـاي  هاي مدرن و ورد اولین آثار فلسفی غرب و خصوصـاً پـس از حضـور اندیشـه    فلسفه
٩مارکسیستی.

آمدهاي درونی خود را خصوصـاً  فلسفه صدرایی تا قبل از این دوران، بیشتر لوازم و پی
کـرد، لکـن از ایـن مقطـع،     لسفی و فکري دنیاي اسالم دنبال مـی ها فدر رقابت با جریان

ساخت؛ مانند هاي مدرن آشکار میهاي خود را در مواجهه با فلسفهمنديها و توانظرفیت
و برخی از آثار شهید مطهري.اصول فلسفه و روش رئالیسم

عاصـر ایـران   هاي معرفتی فلسفه صدرایی در تاریخ مبرترین اثري که با الهام از بنیان
است. مقایسه این تفسیر با تفاسیري که در دوران معاصر در تفسیر قیم المیزانرقم خورد، 

، وضعیت روشنگري تفسیر المناراست، و از جمله مقایسه آن بانوشته شدهجهان اسالم، 
را در دفـاع از هویـت قدسـی و معنـوي اندیشـه اسـالمی آشـکار        حوزه ايو روشنفکري 

گرداند.می
، از پویایی و نشاط برخـوردار بـوده اسـت. ایـن     حوزه ايبعد فقهی نیز روشنفکري در

جریان در صدر تاریخ معاصر ایران توانست رویکرد اخباري که مرجعیت عقل در اسـتنباط  
کرد، منزوي سازد و شـیوه اصـولی را تحکـیم نمایـد، و     فقهی و قواعد حقوقی را انکار می
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تر از گذشته بسط دهد.اي گستردهونههاي استداللی فقه را به گدوره
فقه شیعه در این دوران، همواره به تحوالت سیاسی معاصـر خـود نظـر داشـته، بلکـه      
بخشی از این تحوالت را پوشش داده اسـت. نقـش و عملکـرد فقـه سیاسـی شـیعه را در       

توان دنبال کرد.تحوالت معاصر در سه مقطع می
سـت. فقـه سیاسـی شـیعه در ایـن مقطـع،       مقطع نخست، مربوط به قبل از مشروطه ا

دانست، و نحوه همکاري مردم استبداد سیاسی حاکم را فاقد مشروعیت ذاتی و رفتاري می
کرد.با آن را تحت عناوین و ابواب فقهی؛ نظیر والیت والت جور تبیین می

گیري ضد استعماري آن است؛ بـه  ویژگی دیگر فقه سیاسی شیعه در این مقطع، جهت
دانست.که  مقابله با آن را یکی از مسوغات همکاري با قدرت سیاسی حاکم میايگونه

اي که براي اعمال قدرت عالمان دینی هاي سیاسیدر مقطع نخست به موازات فرصت
یافـت. مرحـوم   آمد، مباحث مربوط به والیت فقیه نیز طرح مستقل خود را باز میپدید می

یه را که تا قبل از آن به تناسب، در ضمن دیگر ابواب نراقی در این مقطع، مسئله والیت فق
اي مستقل مطرح کرد.شد، به صورت مسئلهفقهی مطرح می

هـاي  مقطع دوم، مربوط به دوران مشروطه است، در ایـن مقطـع بـه تناسـب فرصـت     
اجتماعی نوین، حرکت سیاسی دینی جامعه که تا قبل از آن بـه صـورت نـوعی مقاومـت     

شد، به صورت رقابت سیاسی فعال در آمد. در سیاسی حاکم دنبال میمنفی در قبال قدرت
توان غیر مشروع بودن ذاتی قدرت شاهنشـاهی را  این رقابت، تالش بر این بود تا اگر نمی

اي زائل ساخت، الاقل رفتار آن را از طریـق مجلـس بـر مبنـاي عـدالت دینـی بـه گونـه        
در این زمینه در دوران مشروطه رقـم خـورد،   اي که ترین رسالهمند کنترل کرد. مهمقاعده
، اثر مرحوم میرزاي نائینی است. میرزاي نائینی با دالیـل  تنبیه االمه و تنزیه الملهرسالۀ 

کوشد تا اهل دیانت را در عرصه سیاست براي تحقـق عـدالت در شـرایطی کـه     فقهی می
اصل قدرت، فاقد مشروعیت دینی است، توجیه نماید.

شود. در این مقطع، فقه سیاسی شیعه، صورت شرعی هه چهل آغاز میمقطع سوم، از د
داد، قدرت در عصر غیبت را که از دیرباز در ابواب مختلف فقهی، حضور خود را نشان مـی 

اي مستقل مطرح کرده و آن را در سطح فرهنگ عمومی جامعه شیعی بـه عنـوان   به گونه
ت اسالمی بـر مـدار والیـت فقیـه،     کند. حکومیک آرمان اجتماعی قابل وصول مطرح می

صورت پردازي سیاستی قدسی است که مشروعیت خود را در مسیر ارادة تشریعی خداوند و 
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اهللا بقیـۀ از طریق مشروعیت والیت و راهبري قطب عالم امکان، انسان کامـل، حضـرت  
کند. ویژگـی والیـت   حجۀ بن الحسن العسکري ـ که موعود همه ادیان است ـ تأمین می  

مند آن بر مدار عدالت و آگاهی نیست، بلکه مشروعیت ذاتـی آن  ه، تنها عملکرد قاعدهفقی
اي بود که در شرایط ضـعف متـدینین و نـاتوانی آنـان در     است. اگر مشروطه نظریه فقهی

تشکیل حکومت اسالمی، فعالیت آنان را جهت عدالت اجتمـاعی در تحـت والیـت والت    
اي بود که از مشروعیت و بلکـه ضـرورت تحقـق    ریهشمرد، والیت فقیه، نظجور الزم می

کرد که با خصوصیت ملکۀ فقاهـت و عـدالت از   عدالت در تحت والیت فردي حکایت می
السالم مـأذون بـه اجـرا    ناحیه خداوند به عنوان نایب و یا منصوب از ناحیه امام زمان علیه

ت مشروطه نیز باقی است و البته در صورت امکان تحقق والیت فقیه، مجالی براي حکوم
ماند. در فقه سیاسی شیعه، والیت فقیه به رغم مشروعیتی که به حسب ذات خـود در  نمی

عصر غیبت دارد، در چارچوب فقه سیاسی شیعه به عنوان حکومت آرمـانی نیسـت، بلکـه    
گر براي تحقق عدالت کبراي الهی با ظهور والیت عظماي اوست.حکومتی منتظر و آماده

هاي سکوالر و دنیوي اسـت و اندیشـه سیاسـی    عرصه حاکمیت اندیشهجهان معاصر،
اي است که عدالت را با تفسیر معنوي و قدسی از انسان و والیت فقیه در این جهان نظریه

کند. این نظریه با اتکـاء  جهان و در ابعادي به مراتب فراتر از ابعاد محدود دنیوي دنبال می
ی و اسالمی و با استفاده از منبـع معرفتـی وحـی و    به هستی شناسی و انسان شناسی دین

هاي مختلف عقالنیت؛ نظیر عقل نصوصی که مجراي حضور وحی است، از سطوح و الیه
برد.نظري متافیزیکی، عقل عملی و عقل ابزاري براي عمل و رفتار اجتماعی بهره می

می نیست به دلیل خصلت دینی خود، امري صرفاً علحوزه ايروشنفکري و روشنگري 
شـود. نـور   وگوهاي مفهـومی و آکادمیـک محـدود نمـی    و دامنۀ فعالیت آن هرگز به گفت

معنوي تفکر و علم دینی با اشراق و افاضۀ الهی از عقل فردي آدمیان که بـه تعبیـر امـام    
شریعت درونی است، با مفاهیم مأخوذ از مشاهدات حسی و مشهودات قلبی آغاز علی
هللا اخرجکم من بطون امهاتکم و انتم ال تعلمون شیئاً و جعل لکم شود؛ چه این که: و امی

)؛ خداوند، شما را از شکم مادرانتـان  78السمع و االبصار و األفئدة لعکم تشکرون. (نحل / 
دانستید. و چشم و دیدگان و دل براي شما قرار داد؛ شـاید  خارج کرد و شما هیچ چیز نمی

تجربی ابزاري محدود نشده و آدمـی بـا اسـتفاده از    که شما شاکر باشید. معرفت به دانش 
گونـه  احکام عقل نظري و عملی در باب مسئولیت و رفتار خود به داوري نشسته، و همـان 

آید، که در ادامه آیه سوره نحل اشاره شده است، معرفتی که از راه دیده و دل به دست می
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خواند.میانسان را به شکرگزاري و سپاس نسبت به خداوند سبحان فرا
دارد. ان بـر مـی  معرفت دینی، از مسئولیت انسان در قبال جهان و آفریـدگار آن پـرده   

)؛ یعنی گـوش و چشـم و   36السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئوالً (اسراء / 
گیرند.قلب که ابزارهاي معرفتی انسان هستند، همگی، خود در معرض پرستش قرار می

با معرفت حصولی تجربی و تجریدي آغاز شده و همه ابعاد وجودي روشنفکري دینی،
خواند. این معرفت، تداوم و گسترش و تعمیق انسان را به سرعت به همراهی با خود فرا می

داند. معرفتی که با ایمان و عمل، خود را در گرو ایمان و عمل مسئوالنه و آگاهانه خود می
تفاوت باشد، بلکه به سرعت به صورت محیط خود بیتواند نسبت به قرین است، هرگز نمی

اي در تـاریخ  یابد. و به همین دلیل، روشـنفکري حـوزه  یک جریان فعال، بروز و ظهور می
هاي اجتماعی ها و جریانمعاصر، دردمندانه و مسئوالنه با جامعه خود مواجه شده و حرکت

متنوعی را ایجاد کرده است.
اي و ارتباط همه جانبه آن با باورها و اعتقادات مردم هموقعیت تاریخی روشنفکري حوز

بدیلی را براي آن فراهم آورده است.و فرهنگ عمومی جامعه، قدرت اجتماعی بی
اي در تاریخ معاصر با اسـتفاده از همـین قـدرت، دو انقـالب عظـیم      روشنفکري حوزه

ن بیستم و دیگـري در  اجتماعی را به وجود آورده است. یکی از این دو انقالب در صدر قر
پایان قرن رخ داد. و دو خصلت مهم این دو انقالب، یکی مردمی بودن و دیگري دینـی و  

مذهبی بودن آن است.
بخش کشـورهاي جهـان سـوم اسـت و لکـن دو      هاي آزاديقرن بیستم، قرن انقالب

گـر  انقالبی که در آغاز و انجام سـده بیسـتم در ایـران رخ داد، بـا دو خصـلت فـوق از دی      
یابد؛ زیرا هیچ یک از انقالبات انجـام شـده نظیـر مشـروطه و     انقالبات این قرن امتیاز می

انقالب اسالمی ایران، از ابعاد همه جانبه و فراگیر مردمی برخوردار نبود. و هیچ یک از آنها 
نیز، مثل این دو انقالب از زمینه معرفت دینی مـردم اسـتفاده نکردنـد. عملکـرد سیاسـی      

توان دنبال کرد.اي  را در سه مقطع اصلی میشنفکر حوزهمعاصر رو
اي:مقطع نخست، مربوط به دوران مشروطه است. در این مقطع، روشنفکري حوزه

گري، موقعیت اجتماعی خـود را در موضـع مرجعیـت و    اوالً، با غلبه بر جریان اخباري
جعیـت، موقعیـت عالمـان    توانست با حذف مرگري میمقام افتاء تحکیم کرد. غلبه اخباري

دینی را در سطح محدثان و راویان اخبار تنزل دهد.
ثانیاً، عملکرد سیاسی خود در قبال حاکمیت سیاسـی را کـه فاقـد مشـروعیت ذاتـی و      
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رفتاري بود، از موضع مقاومت منفی به رقابت فعال اجتماعی ارتقاء بخشـید. همراهـی بـا    
هـاي  هاي خـارجی نظیـر جنـگ   ه و ضرورتدولت در این مقطع، محدود به واجبات نظامی

ایران و روس بود. انتقال از مقاومت منفی به رقابت فعال اجتماعی در نهضت عدالتخانـه و  
انقالب مشروطه رخ داد.

لبـۀ  ثالثاً، در مقطع نخست، رابطه روشنفکري دینی با مردم از افق مرجعیت و افتاء تـا 
ترین نمود این پدیده در جنبش تنباکو، رجستهوالیت و صدور احکام حکومتی ارتقاء یافت. ب

شود.و حکم حکومتی میرزاي شیرازي دیده می
اي که پیش از آن تجربـه تـاریخی مسـتمري را در رقابـت بـا      رابعاً، روشنفکري حوزه

استبداد ایل و عشیره، و قدرت سیاسی حکومت شاهنشاهی کسب کرده بود، در این مقطع، 
ا در رقابت با جریان منورالفکري مدرن نیز بـه دسـت آورد.   نخستین تجربه تاریخی خود ر

گونه که پیش از این گذشـت، در حاشـیه اقتـدار سیاسـی     جریان منورالفکري مدرن همان
اي، جهان غرب و اقتدار سیاست وارد ایـران شـد، و بـه همـین دلیـل، روشـنفکري حـوزه       

نخستین حضور آن را به طور جدي در حوادث مشروطه تجربه کرد.
خام بودن این تجربه، قدرت مانور بیشتري را براي رقیب سیاسـی پدیـد آورد. جریـان    

گیـر نمـوده و   اي را زمـین منورالفکري مدرن با استفاده از همین فرصت، روشنفکري حوزه
نهضت عدالتخانه را که به قصد مشروط کردن ظلم به اجراي عدالت بر پـا شـده بـود، در    

کرد.قالب معناي مدرن مشروطیت تصرف
اي اسـت. عملکـرد سیاسـی    مقطع دوم، مقطع افول و رکود سیاسی روشنفکري حـوزه 

اي در این مقطع از نوع تهاجمات پارتیزانی و بلکه بیشتر از نوع مقاومـت  روشنفکري حوزه
منفی است که قبل از دوران مشروطه وجود داشت.

افـق مرجعیـت شـیعه    اي از بعد از غلبه منورالفکران، عملکرد سیاسی روشنفکري حوزه
تنزل پیدا کرده و چند گاهی به صورت عملیات پارتیزانی در شمال و جنوب کشـور تـداوم   
یافت. با به قدرت رسیدن استبداد منورالفکري، یعنی حکومت رضاخان و حذف مـدرس از  

شد، پایان پذیرفت.صحنه سیاست، آخرین رقابت فعال که از طریق مشروطه دنبال می
طه، بخش اعظم روشنفکران حوزوري را نه تنها از عملکـرد سیاسـی،   تجربه تلخ مشرو

هاي نظري ناظر به مسائل اجتماعی جامعه اسالمی دور نمود و آنهـا را بـه   بلکه از فعالیت
هاي فقهی قبل از مشروطه باز گردانید. این گروه بدون آن که مشروعیتی براي نوع فعالیت

ومت منفی و مماشات با آن را در حـد واجبـات   قدرت سیاسی موجود قائل شوند، مسیر مقا



41

وزه
ي ح

کر
شنف

رو
اي

نظامیه دنبال کردند.
اي از بعد از شهریور بیست، فرصت محدودي براي تحرك سیاسی روشـنفکري حـوزه  

فعال آیت اهللا کاشانی پدید آمد، ایجابینوع عملیات شبه نظامی فدائیان اسالم و رقابتهاي 
دتاي امریکایی بیسـت و هشـت مـرداد    و لکن قدرت مجدد استبداد منورالفکري بعد از کو

پایان این دوره را نیز رقم زد.1328
اي رخ نوع دیگري از فعالیت اجتماعی روشنفکرانه از افق مرجعیـت حـوزه  30در دهه 

داد که بیشتر ناظر به جهان اسالم بود. حرکت تقریب مذاهب اسالمی که با اقدام بخردانه 
شلتوت انجام شد، حرکت نـوینی بـود کـه در    آیت اهللا بروجردي و همکاري شیخ محمود

شرایط بعد از جنگ دوم و فروپاشی خالفت عثمانی و تأسیس دولت غاصب اسرائیل، بیش 
از پیش مورد نیاز امت اسالمی بود.

مقطع سوم، مقطع انقالب اسالمی ایران است. این مقطع با رهبري امام خمینی و قیام 
اي در ایـن مقطـع را   از شد. ویژگی روشنفکري حوزهپانزده خرداد از افق مرجعیت شیعه آغ

توان بیان کرد:در امور زیر می
اوالً، جایگاه تاریخی و موقعیت فرهنگی و مردمی خـود را بـه نیکـی تشـخیص داد و     
حرکت اجتماعی و سیاسی خود را بر اساس سنت الهی با استفاده از همین منبـع سـازمان   

بخشید.
فقیه، ارتباط خود با مردم را از مدار افتاء و تقلید بـه امـت و   ثانیاً، با طرح مسئله والیت

امامت، منتقل ساخت. 
ثالثاً، موضع سیاسی خود را از مقاومت منفی به فراتر از رقابت فعال، یعنی به برانـدازي  

استبداد استعماري منورالفکري و تأسیس حکومت اسالمی ارتقاء بخشید.
یران، و تشیع، محـدود نکـرده و جهـان اسـالم و امـت      رابعاً، رویکرد خود را به حوزه ا

اسالمی و بلکه مستضعفان عالم را در افق کار خود قرار داد.
خامساً، آرمان خود را در پرتو اندیشه مهدویت، آرمانی، تاریخی و جهانی دانسـت. ایـن   
آرمان در انتظار تغییر اقتدار سکوالر جهانی به سوي قدرت معنوي آسـمانی اسـت کـه بـا     

شود.ظهور والیت الهی انجام می
سادساً، با پیروزي انقالب اسالمی ایران، روشنفکري چپ را که به عنوان رقیب اقتـدار  

آمد، در موضع انفعالی قرار داد. و بلکه مدل جدیدي از مقاومت سیاسی حاکم به حساب می
ه جهان سوم شد، در قبال کشورهاي اسالمی، بلکرا که با هویتی معنوي و دینی انجام می
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ارائه داد. این حرکت جدید به دلیل پیوند عمیقی که با فرهنگ و تمـدن اسـالمی داشـت،    
هاي مثبت خود را در جهان اسالم به دنبال آورد.بازتاب

گیر جهت استمرار مقاومت اسالمی ایـران و تـداوم   هاي پیسابعاً، با تالش و مجاهدت
فیاي سیاسی جهـان ایفـا کـرد. مختصـات     انقالب، نقش مهمی را در تغییر مختصات جغرا

هاي سیاسی بلوك شرق و غرب ـ که در دامن یک فرهنگ و تمدن جهان پیشین با قطب
هاي تمدنی اسـالم و  یافت، و مختصات جهان جدید بر اساس قطبواحد بودند ـ تعین می 

د.وشغرب، شناخته می
نی امت اسالمی در در این جهان جدیدي که به برکت خیزش تمدايحوزهروشنفکري 

گیري است، در حقیقت، وجدان آگاه و زبان گویاي تاریخ و فرهنگی است که به حال شکل
دالیلی مختلف، بیش از دو سده است که در معرض هجوم تمدن غرب قرار گرفته اسـت.  
جهان موجود، میراث سلطه و اقتدار فرهنگ سکوالر غرب است. تمدن غرب بـا ایـن کـه    

صادي و سیاسی، ابعاد مختلف این جهان را به خود مشغول کرده اسـت،  اینک به لحاظ اقت
هاي معرفتی و فلسفی عمیقی در رنج است. روشنگري مدرن در وادي شـکاکیت،  از آسیب

نسبیت، نیهیلیسم، و تفسیرهاي پراگماتیستی و ابزارانگارانـه از تـب و تـاب فـرو افتـاده و      
و قدسی را در مرکز و حواشی این جهـان  هاي معنوي هستی، هم رویکردهاي دینی جاذبه

احیاء نموده و هم بازار مدعیان کاذب دیانت و عرفان را فعال ساخته است.
روشنفکري سکوالر قرن بیستم نیز اینک بیش از دو دهـه اسـت کـه پـس از افـول،      
عنوانی تهی براي دالالن سرگردانی شده است که اندیشه و قلم خـود را در جهـت تـداوم    

اند. این جهان در انتظار روشنفکري و روشنگري نـوینی اسـت   گذاردهبه مزایدهاین جهان
که درهاي بسته آسمان را دیگر بار بر دیده و دل انسان تشنه کام امروز بگشاید.

عقالنیت مدرن، ظرفیت عبور از مرزهاي جهان خود را ندارد. گشایش آسمان از مسیر 
شود. روشنگري ه آسمان جز از فراز گشوده نمیهاي درونی این جهان ممکن نیست، راراه

ي اسالم، پیوند آسمانی خود را حفظ اي، جریان اصلی است که در امتداد سنت توحیدحوزه
تواند نقش حماسی، پیام آورانه و روشنفکرانه خود را در پاسخ گویی نموده و این جریان می

به انتظار این جهان ایفا نماید.
شی از واقعیت دنیاي اسالم است و جهان امروز، آرایش نـوین  اي، بخروشنفکري حوزه

فرهنگی سیاسی خود را مرهون وجود این واقعیت است.
اي را در کالم و پیام و از بیـان و بنـان امـام و    آهنگ حماسی حضور روشنفکري حوزه
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اي گاه کـه از صـد  توان شنید؛ آناي آن، یعنی امام خمینی رضوان اهللا تعالی علیه میمقتد
هاي روشنفکري مدرن، یعنی کمونیسـم و فـتح سـنگرهاي کلیـدي     استخواننخورد شد

داد.جهان توسط جهان اسالم خبر می
٣

اسـت و گـاه نیـز معـادل     intellectualityروشنفکري در معناي اصـطالحی، معـادل  
ري، ترجمه مناسـب  شده و روشنگتر به منورالفکري ترجمه مییشپمنت است که ناینالیت

آن است.
اگر روشنفکري، نظر به روشنگري و یا روشنفکري مدرن داشته باشد، در این صـورت،  

اي به لحاظ مفهومی، ناسازگار و به لحـاظ تـاریخی و اجتمـاعی،    ترکیب روشنفکري حوزه
چالش آفرین و بحران زاست؛ زیرا روشـنگري و بـه تبـع آن روشـنفکري مـدرن در نفـی       

هـاي علمـی   وحی و نقلی که مستند به وحی است هم داسـتانند، و حـوزه  مرجعیت علمی 
هاي ظاهر گرایانه، تأویلی و عرفانی، و یا عقالنی ها و تفریطاسالمی و شیعی با همه افراط

یابند.بر محور وحی و نصوص دینی، وحدت و انسجام می
مفـاهیمی  مفاهیمی که به حسب ذات خود تناقض آمیز هستند؛ نظیر مفـاهیم عـدمی،   

هستند که مصداق آنها نیستی و عدم است و به همین دلیل، اموري نیستند که امري مانع 
تحقق آنها شود یا آنها را نخواهد یا نتواند محقق گرداند. در حقیقت، مصداق آنهـا همـان   

اي نیز با ترکیب فوق به دلیل مفهوم تناقض آمیـز  نبودن و نیستی است. روشنفکري حوزه
اي، ایـن  تواند داشته باشـد و اگـر در فـرد یـا مجموعـه     امر واقعی داللت نمیخود بر هیچ 

اي با اندیشه و اعتقاد منورالفکرانـه، تجمیـع   ترکیب جمع شود، تجمیع با ورود اعتقاد حوزه
منطقاً ناسازگار است و یک شخصی و یا مجموعه از جهت تعـدد جهـات و اعتبـاراتی کـه     

اي درگیر و انجامد، به گونهون آن که به وحدت و انسجام میحقیقتاً دارند، این دو بعد را بد
اي بـه لحـاظ   کنند. بـراي مثـال، شـخص و یـا مجموعـه     ناسازگار در درون خود جمع می

اي خود، مرجعیت علمـی و جهـان شـناختی وحـی و نقـل را بـاور       هاي تربیتی حوزهزمینه
نظام آموزشـی مـدرن، معرفـت    آورد. و به لحاظ قرار گرفتن درکند، و به آن ایمان میمی

اي گرداند. چنین فرد یا مجموعهعلمی را در دانش مفهومی عقلی و یا تجربی منحصر می
شود. هر یک از ابعاد این شخصیت در حال غفلت با شخصیت دوگانه و ناسازگار مواجه می

یـري  تواند تداوم یابد و لکن اجتماع این دو بعد شخصیت جز با سـتیز و درگ از دیگري می
کند که یکی از دو بعد به نفع دیگري یـا  یابد، و این نزاع تا آن جا ادامه پیدا میتداوم نمی
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در صورت امکان هر دو به نفع امري سوم به طور کامل حذف شـده و یـا بـا بـازخوانی و     
اي، هرگـاه  دهند و به همین دلیل است که روشنفکري حوزهقرائت مجدد، تغییر هویت می

وم خارج شده و بخواهد به صورت یک واقعیت تاریخی در یـک مجموعـه   از محدودة مفه
شود. این چالش، ناگزیر یا بـه غلبـه بعـد    اي تحقق یابد، با چالشی هویتی مواجه میحوزه

را بـه دنبـال   حـوزه اي پذیرد و یا آن کـه غلبـه بعـد    اي پایان میروشنفکري بر بعد حوزه
شود. شته باشد، آن راه طی میآورد،  و یا اگر راه سومی وجود دامی

هـاي روشـنفکرانه   اي، موضوع تفاسیر و تحلیلدر صورت اول، باورها و اعتقادات حوزه
قرار گرفته، و در بازخوانی مجدد باورهاي اعتقادي نخستین یا به طور کلی نفی شـده و از  

ین پیـدا  روند و یا آن که با قرائتی جدید، منقلب و دگرگون گشـته و هـویتی نـو   دست می
اي نسـبت بـه عـالم و آدم، آن گـاه کـه از منظـر       کنند. باور و اعتقـادات دینـی حـوزه   می

اي دانسته شود، یا از نوع پندارهاي تاریخیمنورالفکرانه و یا روشنفکري مدرن بازخوانی می
هـاي  شود که بر اساس نظریات مختلف به اصطالح علمی در اثر جهل بشر یـا زمینـه  می

د آمده و اینک بطالن و فساد آنها آشکار شده است و یا از ی و تاریخی پدیاقتصادي، سیاس
شود که در اثر کارکردهاي روانی و اجتماعی بشر به وجود نوع باورهاي مفیدي خوانده می

سـازد، مفیـد و کارآمـد اسـت.     آمده و هنوز نیز به دلیل آن که انتظارات بشر را برآورده می
با باور دینی داشته و تـداوم آن را ممکـن   تفسیر روشنفکرانه اخیر گرچه ظاهري همدالنه

سازد، و لکن در حقیقت، با رویکردي سکوالر و دنیوي، دین را در خدمت زندگی دنیوي می
بشر تقلیل داده، و ابعاد معرفتی، و هویت قدسی و آسمانی آن را زائل و نابود ساخته است.

اي خـتم گـردد و آن در   صورت دوم، مربوط به موقعی است که نزاع به غلبه بعد حوزه
جایی است که روشنگري و روشنفکري مدرن از منظر دینی، بازخوانی و بازبینی شود. و در 

اي از نفی کلی آن و یا نفی کلیت آن نیست. نفی کلی، انکـار همـه جانبـه    این حال، چاره
مدرنیته است و نفی کلیت، بازبینی، بازخوانی و تصرف در آن است، و در صورت اخیـر بـر   
مبناي نگاه معنوي و دینی عالم و آدم عناصـر مفیـد و مسـتعد جهـان مـدرن بازیافـت و       

اي با تحفظ بر معنـاي قدسـی و   شود. و این کاري است که روشنفکري حوزهبازسازي می
معنوي روشنفکري در فرایند ساخت و ساز جهان آینده باید انجام دهد.

و این خروج در معناي عام آن است.حوزه ايصورت سوم، خروج از دو سنت مدرن و 
ممکن نیست؛ زیرا قوام روشنگري و روشنفکري مدرن بـر عقـل خـود بنیـاد بشـر، یعنـی       

شـود و  عقالنیتی است که آفاق آن به استعداد و توان انسان دنیوي و این جهانی ختم مـی 
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به بیان دیگر، عقالنیتی است که هستی سکوالر و دنیوي را پیش فـرض و اصـل مسـلم    
رار داده و حقیقت قدسی و متعالی را یا به صراحت انکار کرده و یا با دیـده تردیـد و   خود ق

کند. و اگر اساس عقالنیت روشنفکري بر اعراض مرجعیت وحی شک از کنار آن عبور می
سـازد و از  و معرفتی است که با افاضه و اشراق الهی، اسرار و رموز هستی را منکشف مـی 

اي است که مجـالی جـز بـراي    کرانهاي بر هستی متعالی و بیسوي دیگر، قوام نگاه حوزه
تواند باشد و هیچ امر مستقل و خود بنیادي اعم از عقل و نفـس  تجلیات و اشراقات او نمی

تواند تحقق داشته باشد، و خصوصاً اسـاس اندیشـه و تفکـر    در قبال فضل و فیض او نمی
م الهی را با مشایعت روح و فرشتگان از اي بر وحی مستقیم الهی است که پیام و کالحوزه

نماید که قصد و اي بر دیده و دل مخاطبان ابالغ میزبان و بیان رسول امین خود به گونه
غرض و خواسته و منفعت هیچ یک از وسایط را بدان راهی نباشد؛ چندان که استناد کالم 

از آن جـایز و روا  کران به نحوي باشد که سلب تصرف و دخالت وسـایط  به آن حقیقت بی
باشد.

کننـد، در  هاي مختلف و متضادي که در ذیل خود پیدا میاین دو سنت به رغم صورت
اصول یاد شده تمایز و تقابل دارند، و تقابل اصول مزبور از نوع تقابل تنـاقض اسـت و بـه    
همین دلیل، خروج از اصول مزبور ممکن نیست. بنابراین، نزاع تا هنگام غلبـه یکـی از دو  

یابد و اگر تردد و آمد و شدي در غیر اصول یاد شـده  وجـود داشـته باشـد،     اصل ادامه می
مربوط به صوري اسـت کـه در ذیـل یکـی از دو دسـته اصـول مزبـور وجـود دارد. مـثالً          

توانـد از رویکـرد راسیونالیسـتی خـود بـه رویکـردي آمپریسـتی و        روشنفکري مدرن مـی 
برال به فلسفه سیاسی مقابل آن تغییر موضع دهد و یا گرایانه و یا از فلسفه سیاسی لیحس

اي رویکرد اخباري و ظاهرگرایانه خـود را بـا رویکـرد اصـولی     آن که اندیشه و تفکر حوزه
تعدیل و تصحیح نماید.

توان دنبـال کـرد:   اي را در دو بخش میبعد تاریخی ترکیب ناسازگار روشنفکري حوزه
روشنفکري به معناي منورالفکري و روشنگري در بخش اول، مربوط به هنگامی است که 

نظر گرفته شود، و بخش دوم، مربوط به هنگامی است که روشنفکر در معناي اصـطالحی  
ویژه خود، یعنی معادل اینتلکتوئلیتی باشد.

در معنایی که نظـر بـه عقـل کلـی وسـعی و دانـش شـهودي و        حوزه ايروشنفکري 
فهومی، ترکیبی سازگار است؛ به لحاظ تاریخی نیز گونه که به لحاظ محضوري دارد؛ همان

دار است که به اقتضاي ذات خود همواره در تعامل با موقعیت خـویش فعـال   واقعیتی ریشه
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بوده است، و بلکه فعالیت و عمل مطابق بـا اقتضـا و نیـاز زمـان از لـوازم ایـن معنـاي از        
روشنفکري است.

مـدرن نظیـر اصـل روشـنگري و یـا      اي در معناي روشنگري ولکن، روشنفکري حوزه
اي وارداتی، آن هم نه از افق تفکر و اندیشه، بلکـه از سـطح   منورالفکري به صورت پدیده

اي راه یافت، تفاوت این آوري به عرصه ذهنیت جامعه ایرانی و حوزهسیاست،  اقتصاد و فن
اولی در حاشیه اي، با اصل منورالفکري ایرانی در این است کهمعناي از منورالفکري حوزه

دومی به وجود آمد، یعنی منورالفکري، ابتدا از طریق، رجال سیاسـی و از مسـیر مراکـزي    
گاه این نوع از اندیشه به وساطت منورالفکران چون لژهاي ماسونی به ایران راه یافت و آن

اي وارد شد.هاي حوزهایرانی، به محیط
تـوان تقسـیم کـرد: در    از مشروطه مـی اي را به دو مقطع قبل و بعد منورالفکري حوزه

مقطع نخست به دلیل حضور مقتدرانه حوزه جریان منورالفکري به رغم هویت غیر دینی و 
هایی را به حتی دین ستیزانه خود، ناگزیر از پوشش دینی گرفتن بوده و به همین دلیل، گام

مایلی فـراوان  سوي منورالکفري دینی برداشت. این جریان در آن مقطع بر همین قیاس، ت
هاي دینی داشت.براي تأثیر گذاردن بر حوزه

هاي صوفیانه را نیز در دستور کار خود قـرار  جریان منورالفکري، همزمان نفوذ در فرقه
تـرین  توانست ضـمن در هـم شکسـتن مهـم    هاي علمی داد. منورالفکري با نفوذ در حوزه

رهاي کلیدي فرهنگ دینی جامعه، مقاومت در قبال فرایند غربی کردن ایران، سنگکانون
یعنی واژگان دینی را در خدمت مفاهیم بنیادین و حساس فرهنگ مدرن به خدمت گیـرد.  

اي کمتـر ممکـن و میسـر    طی این مسیر، استحالۀ سنت دینی جامعه را با سرعت و هزینه
ساخت.می

ي هـا منورالفکران صدر مشروطه در مسیر فوق گـر چـه توانسـتند در برخـی از فرقـه     
ف، حضور قابل توجهی به همرسانند؛ تا آن جا که لژ اخوت را در خانقاه صفی علیشاه وتص

هـاي علمـی، جایگـاه و مـوقعیتی پیـدا نکردنـد و       و لکـن در مـتن حـوزه   ١٠برگزار کردند
اي محـدود مانـد، و البتـه ایـن     هاي آنها به جذب برخی از افراد گاه سرشناس حوزهتالش

منورالفکري صدر مشروطه، بیشتر در سـطح سیاسـت بـاقی    جذب به دلیل ماهیت سیاسی 
هاي عمیق فکري و معرفتی نفوذ کرد.ماند و کمتر به الیه

گردد، از آن جمله:دلیل ناکامی منورالفکري در این مقطع، به عواملی چند باز می
شـیعی. ایـن   حـوزه اي اول، تقابل بنیادین منورالفکري مدرن با تفکر معنوي و دینـی  
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کشانید. و به همین دلیل، ورود آن به عرصه اي را به چالش میهویت اندیشه حوزهتقابل، 
اي جز با یک تغییر و تحول بنیـادین کـه مقـاومتی همـه جانبـه را بـه دنبـال        حیات حوزه

آورد، ممکن نبود. می
دوم، سیاست زدگی و سطحی بودن منورالفکري که توان نفوذ معرفتـی آن را کـاهش   

داد.می
اي فرهیختگانی کـه بـا سـلوك    در بین نخبگان حوزه.ت و قدرت یقین دینیسوم، قو

مند بودند؛ ضمن آن که خود بـا دیـدن مظـاهر    معنوي و براهین عقلی از یقین دینی بهره
هـاي علمـی   شدند؛ به سبب مرجعیتی که در حوزهدنیوي جهان غرب به تردید گرفتار نمی
شدند.ادي میداشتند، مانع از تزلزل در الیه عمیق اعتق

را به شدت مراقبت حوزه ايچهارم، سیطرة فقاهت و گسترة شریعت، هنجارهاي دینی 
کرد، و در نتیجه، منورالفکرانی را که قصد هنجـار شـکنی داشـتند، از مـتن حـوزه دور      می
داشت.می

هـاي علمـی را بـه    عوامل یاد شده از جمله عواملی است که نفوذ منورالفکري درحوزه
داد و هاي سیاسی که البته در همین سطح نیز مهم و تأثیرگذار بود، تنزل میتسطح فعالی

اي اي، به جاي آن که به صورت یک جریـان معرفتـی حـوزه   در نتیجه، منورالفکري حوزه
ان در آمد که در برزخ حوزه و منورالفکري حوزیچالش انگیز در آید، به صورت منورالفکري 

.گذراندندبه تردید، روزگار می
فعالیت این گروه به دلیل این که نتوانست در متن حوزه، موقعیت و جایگاهی هر چنـد  

هاي دینی و یـا  اندك پیدا کند، در بیرون از قلمرو حوزه در نهایت به صورت بدعت گذاري
هاي جدید در آمد.حتی دین سازي

بودند، نه بعد از مشروطه، منورالفکران که قدرت را با حمایت انگلستان به دست گرفته
هاي منورالفکرانه و یا کردند و نه به دلیل آرماننیازي به پوشش دینی گرفتن احساس می

شکنانۀ قدرت مادر، یعنی دول استعماري غرب، امکان این کـار را داشـتند.   انتظارات  سنت
این مجموعه موجب شد تا دامنه رفتار عملی آنها از محدوده هنجارهاي مذهبی دورتر شده 

یات سکوالر و غیر دینی آنها آشکارتر شود و در نتیجـه، امکـان منـورالفکري دینـی     و منو
تر، و پرونده آن معطل و بلکه کامالً مختومه گردد. و به همین دلیل در این مقطـع،  سخت

اي از طریق منورالفکري حـوزه کسانی که در مقطع قبل به امید تبدیل نظام معرفتی حوزه
هـاي  به اهرم قدرت رضاخانی از یک سو بـه قلـع و قمـع حـوزه    کردند، با اعتمادعمل می
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هـاي جدیـد یـا بـدعت     سـازي علمی و از دیگر سو به ترویج سکوالریزم عریان، و یا دین
هاي دینی روي آوردند.گذاري

زاده منورالفکري است که پس از خروج از کسوت روحانیـت، و وداع بـا   سید حسن تقی
کرد.از موي سر تا ناخن پاي را دنبال میپیشینیه حوزوي خود فرنگی شدن 

اي خـود را در سـامرا و نجـف    تحصـیالت حـوزه  یحیی دولت آبادي که به همراه پدر 
او ١١هاي ازلی را داشت.از شاگردان آخوند خراسانی بود، پس از پدر، رهبري بابیگذرانده و 

ضـاخان بـر مسـند    بعـد از آن کـه ر  که از ابتدا آرزوي ممنوع شدن عمامه را در سر داشت
قدرت نشست، از لباس روحانیت نیز خارج شد و گفت این درخت کهنـه روحانیـت از بـین    

از اسالم ایرانی را که با مقتضات عصر نهال جدیدي ،رفت و اینک برماست که در کنار آن
١٢غرس کنیم.تطبیق گردد، 

شـدن از  سید ضیاءالدین طباطبایی یزدي یک طلبه ژورنالیست است که پس از بیرون
، جهـت بـه قـدرت    ١٣دارت را که با پول سفارت انگستان تهیه کردهصعبا و عمامه لباس 

کند و پس از انجام مأموریت جهت داللی براي انتقـال  رساندن رضاخان میرپنج به تن می
شود.ها عازم فلسطین میهاي مسلمانان به صهیونیستزمین

ی، ابتدا به نقد تاریخی تشـیع و در  کسروي طلبه دیگري بود که در پناه قدرت رضاخان
نهایت تحت عنوان نهضت پاك دینی، اصل حقیقت وحی را در معرض تردید قرار داد.

شریعت سنگلجی، روحانی دیگري بود که به ابعاد عرفـانی و معنـوي تشـیع در قالـب     
طلبی دینی تعرض کرد.اصالح

بلکـه اصـل   هیچ یک از این حرکـات در شـرایطی کـه لبـاس و پوشـش روحانیـت و      
پیدا نکرد. بلکـه  حوزه ايهاي علمی در زیر فشار رضاخان مورد هجوم بود، صورتی حوزه

چندان اي در این دوره منورالفکري حوزهگرفت. اي قرار میهمه آنها در خارج از نظام حوزه
هاي شخصی افراد باقی مانـد و حتـی نتوانسـت بـه     ضعیف و ناتوان بود که در حد فعالیت

اي در جامعه تداوم پیدا کند.جریان منورالفکري دینی و نه حوزهصورت یک 
سـتیزي آشـکار و علنـی    جریان اصلی منورالفکري در این مقطع، دین گریزي و دیـن 

هاي حقیقتاً منورالفکرانه و به ظاهر همدالنه با دیـن را نیـز   داشت و به همین دلیل، قرائت
آورد.تاب نمی
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٤.
اي در صورتی که روشنفکري در معناي اصطالحی و تاریخی رکیب روشنفکري حوزهت

قرن بیستمی آن باشد، بیش از وقتی که روشنفکري به معناي روشنگري مـدرن بـه کـار    
برده شود، به لحاظ مفهومی، تناقض آمیز است؛ زیرا روشنگري به رغم مغایرت ذاتی خود 

اي با دیانـت  ریخ مدرن، تعامالت به ظاهر همدالنهاي شیعی در مقاطعی از تابا تفکر حوزه
داشته و امکان استفاده از این تجربه تاریخی براي آن وجود داشته و دارد.

هـاي علمـی مـدرن هسـتند؛ نظیـر      بسیاري از مراکز آموزشی غرب که اینک از کانون
هـاي دینـی  کمبریج و سوربن، قبل از رنسانس و یا پیـدایش روشـنگري، مراکـز آمـوزش    

هـاي دینـی بـه صـورت     اند. تغییر و تبدیل ایـن مـدارس از صـورت مراکـز آمـوزش     بوده
هاي سکوالر، امري است که روشنگري در فرایند سکوالریزاسیون و دنیوي کردن دانشگاه

جهان اجتماعی خود انجام داده است. پدیده منورالفکري در ایران در صورتی کـه هـویتی   
توانست این مسـیر  آن چه که در غرب  گذشته بود، میبومی داشت، در شرایطی مشابه با 

اي دنبال کند، و لکن نه مذهب در ایران از قبیـل مسـیحیت   را از طریق منورالفکري حوزه
در غرب بود و نه رابطۀ مذهب با قدرت از نوع رابطه این دو در قـرون وسـطی بـود و نـه     

آن بود.منورالفکري در ایران یک تولید داخلی از نوع تولید غربی 
تـري برخـوردار   خالف روشنگري، از تجربه تاریخی محدودروشنفکري قرن بیستم بر

بود. این معناي از روشنفکري در مقطعی از فرهنگ غرب پدیـد آمـد کـه جامعـه غربـی،      
هـا و تحریفـات   پیشینه مذهبی خود را در جهت وصول به زندگی دنیوي از طریـق قرائـت  

ترین صـورت، یعنـی در   ویت سکوالر خود را در عریانمکرر، مصرف کرده بود، و اینک ه
هـاي آمپریسـتی و تجربـی محـض     شناسـی هاي ماتریالیستی، و روششناسیقالب هستی

ساخت.آشکار می
روشنفکري ایرانی نیز در مقطعی از تاریخ معاصر ایران در حاشیه روشنفکري جهانی به 

قدرت تکیه زده، و مظاهر مذهبی هاي داخلی روشنگري مدرن بر اریکۀ وجود آمد که بدل
و دینی جامعه را در معرض تاخت و تازهاي سنگین خود قرار داده بودند. و به همین دلیل 

کرد. ضمن روشنفکر ایرانی در بدو حضور، نیازي براي تعامل با اندیشه دینی احساس نمی
کـور  آن که هویت تقلیـدي و ترویجـی آن، ظرفیـت فعالیـت مبتکرانـه در ایـن زمینـه را       

ساخت.می
ان پدیـده روشـنفکري دینـی از جملـه     ستیزانه روشنفکري ایرانـی، و فقـد  رویکرد دین
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انداخت. روشنفکري مـدرن  اي را به تأخیر میگیري روشنفکري حوزهمسائلی بود که شکل
دینی در ایران به شرحی که گذشت، پس از آن که حدود سی سـال از عمـر روشـنفکري    

چهل به بعد، در حاشیه رکود سیاسی جریان روشنفکري و ظهـور  گذشت، یعنی از دهه می
مجدد قدرت مذهب در صحنه مبارزه و ستیز شکل گرفت.

حضور فراگیر مردمی مذهب در دهه چهل که با قیام پانزده خرداد آغـاز شـد، حاصـل    
اي در معنـاي سـنتی و تـاریخی آن بـود، ایـن معنـاي از       فعالیت مجدد روشنفکري حـوزه 

ینی که صورت بومی و در عین حـال، معنـوي و قدسـی آن اسـت، در ایـن      روشنفکري د
داد و به رغم مبارزه بنیادي با مقطع، والیت فقیه را در دستور فعالیت سیاسی خود قرار می

استبداد استعماري شاه، عملکرد خود را در قالب مفـاهیم تـاریخی و سـنتی شـیعی تبیـین      
کرد.نمیهدافکرده، و از نظریات روشنفکرانه چپ است

روشنفکري سنتی دینی در دهه پنجاه به موازات مبارزه سیاسی بـا رژیـم شـاه، جبهـه     
نظري جدیدي را نیز در تقابـل بـا تفسـیرهاي روشـنفکرانه مـدرن دینـی کـه از موضـع         

شد، آغاز کرد و ایـن پدیـده   هاي رادیکال مارکسیستی و غیر مارکسیستی مطرح مینظریه
توانست جبهه مبارزه با رژیم را تحت الشعاع خود قرار دهد. بـا  اي بود که میخطیر سیاسی

این همه، ابعاد توحیدي و معنوي مبارزه براي روشنفکري سنتی چندان مهـم بـود کـه بـا     
انگاشت.میگشودن این جبهه نظري، خطر مزبور را نادیده 

مکـان  در این جبهه، تالش بر این بود که تفسیرهاي مارکسیستی چپ از اسـالم کـه ا  
شوند بازخوانی مجدد و جمع نظري با مبانی توحیدي را نداشتند با عنوان التقاط رد و ابطال 

هاي روشنفکرانه دیگري که از موضع فرهنگی و تاریخی بـا عنـوان بازگشـت بـه     و تبیین
هـاي فلسـفی و   کردنـد، بـا بـازخوانی   خویشتن، حرکت سیاسی دینی را تفسیر و توجیه می

گاه دینی به انسان و جهان، قرار گیرند.تفسیري در خدمت ن
م و تفسیرهاي سبخش قابل توجهی از آثار شهید مطهري در دهه پنجاه در نقد مارکسی

مارکسیستی از اسالم، و بخش دیگر در تبیین مسئله فطرت بود. هدف ایشان از پـرداختن  
آن کـه از ایـن   اي دینی است تا به مسئله اخیر تفسیر خویشتن انسانی و اجتماعی به گونه

رویکرد دینی در حاشیه بازگشت به زمینـه صـرفاً انسـانی، تـاریخی     که آنطریق به جاي 
رویکرد انسانی و تاریخی در حاشیه بازگشت به حقیقت قدسی و دینی، توجیه ،توجیه شود

و تفسیر گردد.
به هر حال، حضور مقتدرانه مذهب و روشنفکري مبتنی بر آن، عامل دیگري بود که از 
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اي مدرن گیري روشنفکري حوزه، مانع از شکلايحوزههاي معرفتی طریق محافظت سنت
انـداخت و بـا ایـن همـه،     شد یا آن که تحقـق آن را تضـعیف کـرده و بـه تـأخیر مـی      می

اي هرگز نتوانست تحقق پیدا اي اگرچه به عنوان یک جریان حوزههحوزمدرن روشنفکري 
انی در آمـد کـه در خـارج از    یوحوزبه صورت روشنفکري کند و لکن از دهۀ پنجاه به بعد 

اي بـه  گرفتند. این پدیده جنبـی حـوزه  و در حاشیه روشنفکري دینی قرار میفضاي حوزه
دلیل این که از طریق روشنفکري ایرانی و بلکه به وساطت روشـنفکري دینـی ایرانـی از    

نفکرانی جهـانی بـه وجـود   پذیرد، به تبع تحوالتی که در روشروشنفکري جهانی تأثیر می
آمده است، تغییر و تطوراتی داشته است.

چهار مقطع از تغییراتی که بـراي روشـنفکري مـدرن و جریانـات متـأثر از آن، یعنـی       
روشنفکري ایرانی، دینی وجود داشت، یعنی مقاطع حماسه، تراژدي، افول و داللی را براي 

توان دنبال کرد.میویانحوزر روشنفکري یا به بیان بهتايحوزهاین معناي از روشنفکري 
ان با هم در آمیخته است.یوحوزحماسه و تراژدي روشنفکري مدرن 

بازتاب روشنفکري مدرن در حوزه بسیار دیر اتفاق افتاد. حماسه روشنفکري در ایـران،  
پس از جنگ دوم، یعنی در دوره تراژدي جهانی روشنفکري آغـاز شـد. ورود روشـنفکري    

بسـتی همـه جانبـه    هه چهل هنگامی رخ داد که اصل روشنفکري ایرانی در بندینی، در د
اي، حماسه خـود را در دهـه پنجـاه، یعنـی زمـانی      واقع شده بود و اینک روشنفکري حوزه

شروع کرده بود که ناکامی و شکست روشنفکري دینی در ارتداد مجاهـدین خلـق بـروز و    
اي در معناي مـدرن آن بـا یـک    فکري حوزهتوان گفت روشنظهور کرده بود؛ بنابراین، می

شد از آغاز بر ناصیه آن خواند.اي بود که شکست را میتراژدي آغاز شد، یا حماسه
در مقطع کوتاه دهه پنجاه، بخش قابل توجهی از طالب انقالبـی، جـذب روشـنفکري    

آمده اي و در حاشیه روشنفکري مدرن ایران پدیداي شد که در بیرون از محیط حوزهدینی
بود. گذشت ده سال از قیام پانزده خرداد، تبعید رهبري قیام، امام خمینی به نجف، از یـک  
سو فرصت مناسبی را براي روشنفکري دینی ایجاد کرده بود تا به جـذب طـالب جـوانی    
بپردازند که در اثر حرکت انقالبی رهبري دینی به عرصه سیاسـت وارد شـده بودنـد و بـه     

شدند. طـالب  و رکود ظاهري قیام، شیفته جریانات سیاسی رقیب میدلیل تبعید رهبري، 
اي بـه دامـن   و از حاشـیه روشـنفکري سـنتی حـوزه    ايحوزهجوانی که از محیط انقالبی 
افتادند، به سرعت به آفت و آسیبی که روشنفکري دینی در این روشنفکري دینی مدرن می

رکسیسـم و در نهایـت، ارتـداد دچـار     مقطع پیدا کرده بود، یعنی تذبـذب بـین اسـالم و ما   
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شدند.می
به بعد، میراث بر جاي مانده ایـن دوره  53هاي تفسیرهاي انقالبی ـ مارکسیستی سال 

ان است. تفسـیر سـوره بقـره در مسـجد     یوحوزاي و یا به بیان بهتر روشنفکري چپ حوزه
ـ     ه عنـوان  جویستان تهران، کتاب توحید آشوري در مشهد و تفاسیر قـرآن گـودرزي کـه ب

ي از جملـه  اههـاي تفسـیر گنجـ   شـد و درس کارهاي گروه فرقان، مخفیانـه منتشـر مـی   
اي در مقطع حماسه و تراژدي آن است.ترین تولیدات روشنفکري چپ حوزهبرجسته

هایی معرفتی توانست دست کم به چالشیافت میاین جریان در صورتی که تداوم می
گیري مجدد حرکت سیاسی  امـام  ر شود و لکن اوجاي منجو سیاسی در حاشیه نظام حوزه

خمینی که رهبري سیاسی روشنفکري سنتی دینی را برعهده داشت و پیـروزي مردمـی و   
هاي معرفتی و سیاسی روشنفکري سریع انقالب نه تنها عمر سیاسی رژیم شاه، بلکه جاذبه

اي را در هم ریخت.ایرانی و دینی و در نتیجه، روشنفکري مدرن حوزه
هاي مارکسیسـتی خـود بـا بهـت و     اي به تبع تحلیلبخشی از روشنفکري مدرن حوزه

کرد.شگفتی، نظیر بسیاري از روشنفکران ایرانی، وقوع انقالب را باور نمی
گفت، چگونه ممکن است، یک انقالب خلقـی در  آشوري در مشهد با ناباوري تمام می

نام در خاك و خون یک مبارزه قهرآمیـز  ایران پیروز شود؛ تا زمانی که چند نسل چون ویت
هاي روشنفکري دینی با امپریالیسم جهانی به سر نبرده باشد. این گروه مانند برخی از گروه

کرد و یا توان رهبري آن را براي فهم انقالب و تداوم آن یا اصل وقوع انقالب را انکار می
نمود.نفی می

اي و راهی که دار روشنفکري سنتی حوزهبخشی دیگر با نظر به واقعیت عمیق و ریشه
سـنگین  دهکـرد کبـا  هـاي تـاریخی تشـیع همـوار مـی     راهبري آن با اسـتفاده از سـرمایه  

و سبکبال در آغوش امواج خروشان انقالبی قرار گرفته کـه  هروشنفکري مدرن را رها کرد
مرزهاي جهان موجود را نشانه گرفته بود.

اي به رهبـري امـام   فکري قدسی و معنوي حوزهحضور فعال روشندانقالب که دستاور
بود قدرت سیاسی استبداد و استعماري منورالفکران ایرانی را در هم ریخت و بـه تـراژدي   

بست حرکتهاي چریکی هاي پنجاه به بعد بنجریان روشنفکري سکوالر و چپ که در سال
پایان داد.،کردخود را نیز مشاهده می

و روشـنفکري  .ز نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده بـود ورشکستگی روشنفکري جهانی ا
ایرانی که حماسه خود را پس از جنگ دوم در حاشیه تراژدي جهانی یعنـی قـدرت اتحـاد    
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دید اینک با پیروزي انقالب اسالمی ایران افول خود را می،جماهیر شوروي آغاز کرده بود
را بـه  ايهاصـطالح حـوزو  و این امر به نوبۀ خود مرگ روشنفکري دینی و روشنفکري به

هاي ایرانی روشنفکري، به وجود آمده بودند.آورد که در حاشیۀ بدلدنبال می
یـک نسـل تجـاوز نکـرد. همـان نسـل از       هان از محدودیوحوزعمر کوتاه روشنفکري 

تی و چپ، به تفسیر متون سهاي جریان مارکسیکه تحت تأثیر جاذبههنیروهاي جوان حوز
زید و براي تحقق آرمانهاي انقالبی خود با همکاري روشنفکري دینی وردینی مبادرت می

در متن عملیات نظامی به جاي آن کـه قلـب امپریالیسـم جهـانی را     ،دست به اسلحه برد
نشانه گیرد و یـا آن کـه دسـتان کـارگزاران داخلـی آن را قطـع نمایـد، پیشـانی اندیشـه          

ي را هدف قرار داد، و با به پایـان  اي یعنی ناصیۀ مطهرروشنفکري قدسی و معنوي حوزه
مرگ و نابودي خود را نیز مشاهده کرد.،رسانیدن تراژدي

یعنی دورة افول روشنفکري مدرن به طور عام و روشنفکري سکوالر دینی ؛دورة سوم
اي به طور خاص بیش از یک دهه ادامـه نیافـت و از آن پـس بـه تبـع مرحلـه       و یا حوزه

ارد چهـارمین دورة  وهانی پیش آمد روشنفکري ایرانی نیـز  جدیدي که براي روشنفکري ج
تاریخی خود شد.
مقطع داللی نسبت به قدرت جهانی جریانی است که روشنفکري هویـت  ؛ دورة چهارم

خود را در ستیز و تقابل با آن به دست آورده بود.
شود که نظم نوین جهانی را پـس از  روشنفکري در این مقطع عنوان براي کسانی می

. یعنـی  کننـد روپاشی بلوك شرق، از موضع معرفت و اندیشه و با قدرت قلم حمایت مـی ف
که لیبرالیسم متأخر را پایانه تاریخ و لنگرگاه شود میجموعه قلم به دستانی عنوان براي م

عملکرد نظامی رئیس جمهور آمریکـا بـراي مقابلـه بـا     خواستار کنند، و بشریت معرفی می
که خارج از هنجارها و ارزشهاي کالن جهـان موجـود قـرار    وند شمیاي حرکتهاي تمدنی

گیرد.می
این گروه همان گونه که بیش از این گذشت، تعلّقی به سنت روشنفکري قرن بیسـتم  

اند، با این تفاوت که اندیشمندان قرن هجدهم ندارند و از زمرة بازماندگان دوران روشنگري
قق جهانی بودند که در حال آمدن بود و این گروه با رویکرد حماسی و انقالبی به دنبال تح

در پی حفظ جهانی هستند که به رغم سایۀ سنگین و جسم حجـیم خـود در حـال رفـتن     
است.

که در قـرن  ،اي را داردروشنفکري در این مقطع نقش واسطه براي دوام و بقاي پدیده
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، ایـن جریـان   اشتدآن را در سرآهنگ تغییر سیاسی و اقتصادي در بعد بیستم دست کم
کار در حقیقت به جاي آن که تداوم روشنفکري قرن بیستم باشد استمرار جریـان  محافظه

عنوان آن را به غنیمـت  ،روشنگري قرن هجدهم است که اینک پس از مرگ روشنفکري
برده و از آن به صورت یک کاالي تبلیغی و فرهنگی جهت اغراض سیاسی خود اسـتفاده  

کند.می
ورزان لیبرالیسم متقدم دالل در جهان غرب چند سده با فیلسوفان و اندیشهروشنفکران 

این گروه به رغم این .و غالباً چند نسل نیز با روشنفکران انقالبی قرن بیستم فاصله دارند
فاصله زمانی راه پیشینیان خود را با استفاده از عناوین مربوط به رقیبان دیروز خـود ادامـه   

ایرانی به دلیل این که بسیاري از مقاطع تاریخی خـود  يکه روشنفکردهند. و حال آن می
هاي عصري  و نسلی روشنگري و روشـنفکري  فاصله.سر گذارده استرا به سرعت پشت

، و به همین دلیل بخشی از این تحوالت را حتی یک نسل واحـد  همدرن را کمتر طی کرد
کوالر مـدرن کـه در حاشـیۀ    تجربه کرده است و این پدیده در بخشـی از روشـنفکري سـ   

این بخـش از روشـنفکري کـه از    .هاي علمی شکل گرفته است، بیشتر مشهود استحوزه
دهه پنجاه حماسه و تراژدي خود را توأمان آغاز کرد و از پایان دهـه پنجـاه افـول و زوال    

گر بود، از پایان دهۀ شصت در حاشیه چرخش روشـنفکري جهـانی بلکـه در    خود را نظاره
گري روي آورد.روشنفکري ایرانی، به ایفاي نقش داللی و واسطهحاشیه

نقشی شبیه بـه منـورالفکران را در   اسالمی روشنفکري دالل در ایران، پس از انقالب 
کند. با این تفاوت که در مشروطه به رغم زمینه و پیشـینه  پس از انقالب مشروطه ایفا می

ر گرفت که در حاشیۀ اقتدار سیاسی جهان هرمهاي قدرت در دست منورالفکرانی قراادینی 
کردند، و حال آن که روشنفکران دالل به رغم استظهار و اتکاء بـه قـدرت   غرب عمل می

جهانی غرب و هم چنین به رغم نفوذ و حضور در بسیاري از ساختارهاي اجتماعی شـکل  
در گرفته در دوران پس از مشروطه، اهرمهاي اصلی قـدرت اجتمـاعی را بـه طـور کامـل     

اختیار ندارند.
که بعد مردمی انقالب را تأمین ايحوزهدر صدر مشروطه روشنفکري معنوي و سنتی 

کرد به طور کامل از حریم سیاست و قدرت رانده شد، و لکن در انقالب اسالمی ایـران  می
حضور رهبري دینی در رأس هرم باقی ماند.

که بر رقیب مذهبی غالب آمـده  تفاوت دیگر این است که منورالفکران مشروطه با آن 
بودند، شاهد جریان سیاسی جدیدي بودند که با تأثیرپذیري از روشنفکري جهـانی تحـت   
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رساند و حال و رقیبی نوین حضور به هم میناتیوتران مارکسیسم به تدریج به عنوان آلعنو
آن که پس از انقـالب اسـالمی مهمتـرین میـراث آن رقیـب نیـز کـه عبـارت از عنـوان          

است.شده شنفکري است مصادره و به خدمت گرفته رو
منورالفکري پس از مشروطه با حذف رقیب مذهبی نه به دنبال پوشش دینـی گـرفتن   

اي، احساس منورالفکري دینی و یا در حاشیه آن منورالفکري حوزهةبود و نه نیازي به پدید
ایـران، و امـواج   کرد. و لکن پس از انقالب اسالمی حضور مقتدرانه مـذهب در داخـل  می

خروشان آن در جهان اسالم، و بلکه احیاء جهانی معنویت و موضع تـدافعی سکوالریسـم،   
موجب شد تا این جریان همانگونه که از عنوان روشنفکري بـه صـورت پوسـتینی وارونـه     

کند، از پوشش دینی جهت حفظ محتواي دنیوي و این جهانی خود بهره برد، و استفاده می
پس از افول روشنفکري چپ، روشنفکري دینی بـا محتـواي منورالفکرانـه،    به همین دلیل

مسکوالر و لیبرالیستی بعد از یک دهه رکود به صـورت جریـانی هـم وزن بـا سـکوالریز     
و ر شد.هتر از آن در ایران و دیگر کشورهاي اسالمی ظااي پررنگعریان، و بلکه به گونه

ادهاي دینی به صورت یک استراتژي و راهبرد مالبته در محیطی که استفاده از پوشش و ن
اي آن نیز با محتواي لیبرالیستی از موضع صورت حوزه،آیدبراي روشنگري سکوالر در می

ـ  صرفاًً تبعی و جنبی خارج شده و به صورت یک هدف اصلی دنبال می همـین  رشـود، و ب
اي، با فعال حوزهاساس پس از انقالب اسالمی در کنار حضور مقتدرانه روشنفکري معنوي

هـاي  شدن، روشنفکري دالل، وجود نوعی از روشنفکري واسط و دالل را در حاشیه حوزه
علمی باید توقع داشت، این نوع از روشنفکري گرچه ریشه در سنت معنوي جهـان اسـالم   
ندارد و لکن به موازات گسل از زمینه تاریخی و سنت اسالمی با جهان اجتمـاعی موجـود   

ودر ابعاد نظري و عملی خود از عقبـۀ معرفتـی و سیاسـی ایـن جهـان بهـره       هپیوند داشت
برد.می

نظیـري را بـراي   ادهـاي دینـی، ظرفیـت بـی    ماین جریان به دلیل پوشش گرفتن از ن
وساطت جهت عبور از انقالب اسالمی به سوي استبداد استعماري دارد.
توانسـت انقـالب   منورالفکري صدر مشروطه در رقابت با حرکت مذهبی بـه سـهولت  

اقتدار مذهب و رهبران روشـن انـدیش   .مشروطه را به سوي استبداد استعماري سوق دهد
ـ بـه  آن در دو دهه پس از مشروطه تا آنجا نزول کرده بود که سید ضیاء الدین طباطبایی

عنوان یک ژورنالیست منورالفکر ـ با حمایت مستقیم قدرت انگلستان توانست کودتاي کم  
بدون آن که خون ریزي و کشتاري بـه دنبـال   .را به انجام رساند1299توحم هزینه سو
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آورد، و یا آن که نیازي به استفاده از پوششهاي دینی داشـته باشـد و یـا ضـرورتی بـراي      
اي خود احساس کند.استفاده از نسب و یا نسبت حوزه

عنـوي فرهنـگ   توجه بـه ابعـاد م  سیر قدرتی را هموار کرد که بیمکودتاي سوم اسفند 
مظاهر اجتماعی دنیاي غـرب را  ،اسالمی و شیعی جامعه ایران در آرزوي رسیدن به تجدد

گیـري کـه در   کرد. و البته ایـن پـی  آنهم از مسیر حمایت و نفوذ دول استعماري دنبال می
هـاي فرهنگـی و   شد در محیطی که از زمینـه حاشیه مطامع سیاسی بلوك غرب انجام می

برد با آن که از شعارهاي اصـالح طلبانـه و لیبرالیسـتی پوشـش     ه میتاریخی دیگري بهر
توانست داشته باشد.گرفت. گریزي از استبداد استعماري رضاخان نمیمی

روشنفکري رةنسل اخیر منورالفکري در دو دهه پس از انقالب اسالمی که غنیمت دو
زیرا هم ،مشروطه عمل کندتوانست نظیر دوران خود را نیز واژگونه به تن دارد. هرگز نمی

هویت انقالب اسالمی با مشروطه تفاوتهاي تشکیکی بارزي دارد، و هم حضور مـذهب در  
تر و گسترده است، و این نسل هـم  سطوح مختلف فرهنگ و در قلمرو اقتدار سیاسی قوي

ر والمقددینی و بلکه حتیايهمادباید آرمانهاي سکوالر و دنیوي خود را در تحت پوشش ن
اي پنهان کند و هم انتقال از انقالبی را که سیرت و صورت اسـالمی آن بـه مراتـب    زهحو

ی بلکه به صورت کامالً نرم و نجارنتر از مشروطه است، نه در قالب کودتاي نظامی و قوي
هـاي  اي را نه در مـتن حـوزه  د. و این امر زمینه روشنفکري واسط حوزهمایمخملی دنبال ن

ایـن  .دهـد اي کم نظیـر افـزایش مـی   قدرت سیاسی جامعه به گونهعلمیه بلکه در کانون 
و رفتاري خـود  یآمدهاي عملخود، دست کم تا زمانی که پیییندحضور به دلیل پوشش 

بـه خـدمت   وربخش قابل توجهی از ظرفیتهاي سیاسی مـذهبی کشـ  ،را نشان نداده است
ملـی جریـان روشـنفکري    گیرد و به دلیل هویت سکوالر خود از پشتیبانی و حمایت عمی

د در کمین هویت معنـوي و قدسـی   وآراء خفته خبا سکوالر دینی و یا غیر دینی که اغلب 
انقالب سنگر گرفته اسـت و همچنـین از حمایـت تبلیغـاتی و سیاسـی روشـنفکري دالل       

کنـد، و  المللی عمل مـی جهانی که از طریق سازمانها و نهادهاي رسمی و غیر رسمی بین
و در صورت امکان و نیـاز از پشـتیبانی   از پشتیبانی سیاسی و تبلیغاتی ،مههعالوه بر این

.بردبهره مینظامی نظام سلطه جهانی نیز
بـه لحـاظ نظـري نیـز از     ،روشـنفکري و داللی ت طدوره وسااي درروشنفکري حوزه

هاي پیشین برخوردار است، این جریان با آن کـه  فرصت و ظرفیت بیشتري نسبت به دوره
وند مبنایی خود را با ابعاد کالمی، فلسفی و عرفـانی همچنـین بـا ابعـاد فقهـی معرفـت       پی
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هـاي  بـا حـوزه  را ارتباط تـاریخی و اجتمـاعی خـود    ،دابیاي قطع شده و گسسته میحوزه
بیند که در حاشیه روشـنفکري دالل جهـانی   میيبیش از گروههاي دیگر،معرفتی مزبور

شـود تـا بهتـر از دیگـران بتوانـد موضـع و موقـف        جب میگیرند. و این مسأله مومیرقرا
و موضوع معرفت خود ژهبه صورت ابحوزه ايهاي علمی را از منظري خارج از سنت حوزه

در آورد.
وگیـرد و در مبـانی هسـتی شـناختی     از سنت قدسی خود فاصله میحوزههوقتی طلب

افق معرفتـی  و عی او به منظر کند، آشنایی تاریخی و اجتمامعرفت شناختی خود تردید می
دهـد و  ن سنت را مـی آاي جهت تصرف در کند، بلکه به او امکان ویژهاو کمک نمینوین 

–این تصرف از مسیر قرائت و بازخوانی مجدد سنت از منظر اصول و مبانی جهان مـدرن  
از موضع روشنفکري قرن بیستم بلکه از موضع روشنفکري دالل قرن بیسـت و  آن هم نه 

شود.انجام می-م، و یا روشنگري او ریانتالیستی و شرق شناسانۀ قرن نوزدهمیک
اي در این حرکت فکري به موازات محروم ماندن از بنیانهـاي  روشنفکري واسط حوزه

معرفتی جهان اسالم، از عقبـه معرفتـی جهـان مـدرن و بـیش از هـم از ادبیـات الهیـات         
برد.پروتستان بهره می

هـاي  تجربه مستمري در بازخوانی مفاهیم دینـی در حاشـیه فلسـفه   الهیات پروتستان 
ایـن بخـش از تولیـدات بـا آن کـه در      .انس، کانتی و نوکانتی داردتمدرن تحلیلی، اگزیس

اي تأثیرگـذار  اي و غیر حـوزه تکوین بنیانهاي نظري روشنفکري دینی ایرانی، اعم از حوزه
ـ باشد، به طور مستقیم نظریاست، به دلیل این که ناظر به جهان مسیحیت م ه مفـاهیم  ب

جهان اسالم ندارد، و کاربرد آن در حوزه موضوعات و مسایل اسالمی نیازمند بـه تالشـی   
فراتر از ترجمه و انتقال دارد.

تولیدات روشنفکران کشورهاي اسالمی خصوصاً تولید سه دهۀ اخیر شمال افریقا، کـه  
ا پست مدرن شکل یهاي مدرن منظر فلسفهاغلب در جهت تحلیل مسائل جهان اسالم از 

کند.تأمین میرا گرفته است، نیاز اخیر روشنفکري سکوالر دینی 
-حوزههاي علمیه از منظر مدرن با آن که ناظر به معرفت بازخوانی سنت معرفتی حوزه

اي دارنـد، بـه   شود که زمینه تاریخی و اجتمـاعی حـوزه  بوده و توسط کسانی انجام میاي
دورن افراد و هاي هویتی درشود، به چالشاي انجام میین که از منظري غیر حوزهدلیل ا

هاي نظامهاي ها حساسیتشود. و این چالشان منجر مییوحوزهم چنین در نظام معرفتی 
کند.هاي علمیه را در ابعاد مختلف عقیدتی و فقهی فعال میمعرفتی مستقر در حوزه
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اي بـه منظرهـاي   مبتنی بر اصـول معرفتـی حـوزه   روشنفکري ی و توجه روشن اندیش
تحلیل و بازشناسی آنها را دارند، ضمن غنا بخشـیدنی بـه سـنت اندیشـه     صدمدرنی که ق

کنـد و بـه همـین دلیـل     شیعی به طور طبیعی عرصه را بر رویکردهاي بیگانه تنـک مـی  
محـروم  در نتیجه حضور در متن فعالیتهـاي حـوزه  و اي از نفوذ روشنفکري سکوالر حوزه

کند و این امر به نوبه خود در جایگاه جغرافیایی آن تـأثیر  اي پیدا میمانده و منزلت حاشیه
اي خـود یـا در مراکـز    اي به دلیل منزلت حاشیهگذارد، روشنفکري واسط و دالل حوزهمی

شود که با مرجعیت نظام دانشگاهی و یا سیاسی در کنار ر میقاي مستآموزشی و پژوهشی
ن هستند و اگر این مراکز نیز نتوانند نقـش  رش و آگاهی مدنمیه مجراي انتقال داحوزة عل

فعالیتهاي نظري خود را به محیطهاي بیرون از منطقه جغرافیایی ،واسط خود را ایفا نمایند
و مادهااي به تدریج نگرداند، و البته با دور شدن از مراکز حوزهمیهاي علمیه منتقل حوزه
اي را نیز از دست داده، و سرانجام همانند نسل بعـد از مشـروطه در مـتن    هاي حوزهنشانه

یابد.اي قرار میروشنفکري و در حقیقت منورالفکري لیبرال غیر حوزه
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.170، ص 54ج بحاراالنوار، . ٥
.222خطبه البالغه، نهج. ٦
انتشـارات  مقدمه و تنظیم: احمد واعظی (تهران: بدایع الحکم،زنوزي، آقا علی مدرس، .٧

).1376، الزهراء
زاده آملی (قـم:  اثر حسن حسندر هزار و یک کلمه،» فلسفه اولی«ابوالحسن شعرانی، .٨

.203-245، ص 4) ج 1373مرکز انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 
.323ص )1380انتشارات معارف، چاپ پنجم، (تهران: حدیث پیمانهپارسانیا، حمید .٩
سسـه  ؤم(تهـران:  سـوم جلـد  خانه و فراماسونی در ایـران،  فراموش، ائیناسماعیل ر.١٠

.487ص )1357،انتشارات امیرکبیر
عبدالحسین نواحی (تهـران: انتشـارات   توضیحات و مقاالت،فتنه بابالسلطنۀ،اعتضاد.١١
.228ص )1351چاپ دوم، بابک، 
انتشـارات عطـار،   اپ دوم، (تهـران: ، چلد چهارمجحیات یحیی، یحیی دولت آبادي، .١٢

.293ص )1361
.227سوم، ص جلدهمان، .١٣


