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چکیده:
از ابتدای قرن  19میالدی ،تاریخ معاصر ایران عرصة کشاکش مداوم سنّت و مدرنیته بوده است .در این برهه
از تاریخ کشور سنّت در سه نهاد بازار ،روحانیت و پادشاهی مطلقه ،تمرکز یافته بوود .در چهوارچو تقابو
سنّت و مدرنیته ،روشنفکری بوهعنوان نهوادی برآموده از مدرنیتوه بوه رویوارویی سوه نهواد برآموده از سونّت
برخاسووت .امووا در ایون میوان تعام و و تقابو روشوونفکری و روحانیوت سوورانمامی دیگوور یافووت و بووه تو وود
روشنفکری دینی انمامید و بر سرنوشت دو نهاد دیگر یعنی بازار و سلطنت تأثیرات شگرفی بور اوای نهواد.
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پژوهشگر حوزه علوم سیاسی ،دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه

رابطه توأم با تعام و تقاب بین روشنفکران و روحانیون تا حدود زیادی در اندیشههای دکتر علوی شوریعتی
بهعنوان یکی از پیشگامان روشنفکری دینی در ایران معاصر انعکاس یافته است .ازاینروی ،در مقا ه حاضور
برآنیم تا با بهکارگیری نظریه پروتستانتیسم اسالمی و روش توصیفی  -تحلیلی ،ابعاد مختلو

رویکورد علوی

شریعتی به نهاد روحانیت را بررسی کنیم و از این طریق راهی بورای بازاندیشوی روابو نهواد روشونفکری و
نهاد روحانیت در ایران معاصر بگشاییم .یافتههای مقا ه نشان میدهد رویکرد محوری علی شوریعتی اصوال
گری دینی بوده و در این چهارچو تقابلش با نهاد سنّتی روحانیت راهبردی و تعاملش با آن تاکتیکی بوده
است.
واژگان کلیدی :شریعتی ،روشنفکری دینی ،پروتستانتیسم اسالمی ،سنّت ،روحانیت.
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مقدمه

روشنفکران در ایوران معاصور نخسوتین نماینودگان اندیشوههوای نووین بوهویژه یبرا یسوم 1و
سکوالریسم 2بودند .اما در دهههای  30و 40همری شمسی نوع خاصوی از روشونفکری بوه
واود آمد که عالوه بر تواه به معارف و مسائ دینی نیمنگواهی نیوز بوه مدرنیتوه داشوت و
تفکر تعام و سازگاری اسالم و مدرنیته را اایگزین اندیشة تقاب آن دو یا اایگزینی یکی
بهاای دیگری نمود .این اریان نوظهور را که میتوان روشونفکری دینوی 3نامیود ،بوا روی
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آوردن به ایدئو وژی اسالمی ،تعبیرهای انقالبی از موذه

بوه دسوت داد (زکریوایی:1378 ،

 )91که خود زمینه اصلی شک گیری گفتمان انقال اسوالمی شود .منظوور از ایون گفتموان
شک گیری ذهنیتی رادیکال در مبارزه با نظم سیاسی مواود بهمنظور اایگزینسازی آن بوا
نظووامی آرمووانی بووود (رهبووری .)391:1387،در ایون بوین بیشووترین فعا یوت فرهنگوی توسو
روشنفکران دینی از امله شریعتی و بازرگان انمام میشد (میرسپاسی.)165 -166 :1384،
شریعتی به دالیلی نسبت به سایر روشنفکران براستگی بیشتری یافوت .اگرچوه گسوترش و
نفوذ اندیشههای شریعتی در هدایت اوانان بهسوی اسالم نقشی موثثر و سوازنده ایفوا کورده
بود ،اما برخوی واکونشهوا را میوان مخا فوان بوهویژه الیوههوای خاصوی از روحانیوت سونّتی
برانگیخت .با تواه به این موضوع ،در پژوهش حاضر تالش شده اسوت توا بوه ایون پرسوش
اساسی پاسخ داده شود که نگرش و موضع شریعتی نسبت به روحانیوت و اساسواً رابطوه او بوا
این نهاد بر پایه کدام اصول و اهداف استوار بوده و بازخورد این رویکرد در نهاد روحانیوت
چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ،ناگزیر بوه طور و پاسوخگویی بوه پرسوش
فرعی دیگری نیز خواهیم بود :خوانش شریعتی از دین و موالالً متو یوان رسومی آن چیسوت؟
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فرضیه اصلی در این پژوهش این است که رویکرد شریعتی نسبت به روحانیوت و روحانیوت
نسبت به شریعتی مبتنی بر تعام تاکتیکی بوده است؛ رویکوردی کوه مویتوانود توابعی از دو

1. Liberalism
2 . Secularism
3 . Religious Intellectualism

تحول عمده باشد :ا

 .چیرگی رویکرد ایناهانی دین بر انبههوای آخورتگرایانوة آن و

درنتیمه حضور فعال و مثثر مذه
خروج مذه

در تحوالت فرهنگی ،ااتمواعی و سیاسوی اامعوه ؛ .

از انحصار روحانیت سنّتی و تکوین نوعی پلورا یسم 1در اندیشههوای دینوی و

حضور پررنگ روشنفکران دینی در این عرصه.

اامعة ایران در سالهای 1340- 1350بیتردید اامعهای بهشدّت مذهبی بود .روشونفکران
دینی تنها راه ایماد هرگونه تغییر و تحول را در اامعه ،در ارائة خوانشوی ادیود و روزآمود
از دین و فرهنگ دینی میدانستند (درگاهی .)95:1389 ،اگرچه پروسوة پیورایش و اصوال
دینی در اهان اسالم با فعا یتهای سیدامال ا دین اسدآبادی گره خورده اسوت (شوریعتی
و رحمانی)7:1389 ،؛ اما شخصیتی که افکار و اندیشوههوایش بوه اهوتدهوی حرکوتهوای
فرهنگی ،ااتماعی و سیاسی شگرفی در ایران معاصر انمام شد علی شریعتی بود.
کاری که شریعتی در دهههای 40و 50شمسی در عرصة روشنفکری مذهبی و اصوال
دینی انمام داد ،بیشباهت با نوآوری نیما یوشیج ووو شواعر نووپرداز ایرانوی ووو نیسوت؛ زیورا
همانگونه که نیما شعر فارسی را از رکود و بنبست تکرار رهانید ،شریعتی نیز افق ادیودی
در عرصة اندیشة دینی گشود که پیش از او بسته مانده بود (درگاهی .)102:1389 ،شاید هم
ازای ونروی اسووت کووه عل ویرغووم آغوواز فراینوود نهضووت اصووال دین وی و تکوووین اندیش وة

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

از پروتستانتیسم مسیحی تا پروتستانتیسم اسالمی

پروتستانتیسم اسالمی در یکصدسال پیش از حیات شریعتی ،این کلیدواژه همیشه یادآور نام
این روشنفکر معاصر است تا اوایی کوه برخوی از پژوهشوگران او را ووتر بلنودپرواز قو
دادهاند (برواردی .)161:1396 ،به نظر میرسود آخونودزاده او وین شخصوی اسوت کوه در
سپهر فکری ایران معاصر از کلیدواژه پروتستانتیسوم اسوتفاده کورده اسوت .او کوه در رسوا ة
مکتوبات کمالا دو ه به این مهم پرداخته ،به د ی تناقضی که بوا سوایر بخوشهوای دسوتگاه
1 . Pluralism
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فکریاش ازامله مخا فت با مذه

دارد به خوبی از عهدة تنقیح و تبیین آن برنیامده اسوت
بوه

(بنیاما ی .)220:1388 ،اما شریعتی هیچگاه پروتستانتیسم را به معنی مبوارزه بوا موذه

کار نبرد ،بلکه با تفکیک بین دین و روحانیت دینی آن را مبارزه علیوه کسوانی دانسوت کوه
مذه

را به مسولخ منوافع طبقواتی و صونفی خوود بورده بودنود؛ وذا در تبیوین پروتستانتیسوم

مسیحی میگوید:
آنچه قرون وسطی را خرا کرد و قرون ادید را به واود آورد مذه
بود ،تحول فکری مذهبی بود نه مبارزه ضد مذهبی (شریعتی،

بیتا ا

نوو

.)52 :
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نهضت پروتستانتیسم مسیحی در سدههای  15و  16میالدی و در واپسین سالهای قورون
وسطی و عصرتاریکی به همت دو روحانی مسیحی یعنی مارتین ووتر 1و ژان کوا ونن 2نموود
پیدا کرد .این دو تن با تغییر پارادیم نگاه به مذه  ،افقی دیگر را فوراروی مثمنوان مسویحی
گشودند .پروتستانتیسم مسیحی عکسا عملی در مقاب رفتوار متنواق

 3کلیسوای کاتو یوک

بود که مردم را دعوت به رستگاری در آخرت میکرد اما خود سرگرم دنیاگرایی ،ثوروت-
اندوزی ،تمم گرایی ،فساد ،قدرتطلبی و عوزل و نصو

پادشواهان بوود (اخووانکواظمی،

 .)71:1388این مسلک ادید بر پنج باور عمده استوار بود کوه عبارتنود از« :تنهوا رحموت»،
«تنها ایمان»« ،تنها متن»« ،هر مثمن یک پاپ»« ،کلیسا تنها مح ااتماع مثمنین است نه یک
نهاد تاریخیِ سلسلهمراتبی» (شریعتی و رحمانی.)9:1389 ،
در این پنج باور مطا بی چند نهفته است :اول آنکه ،فرد است که در برابر خداوند قورار
میگیرد و این میتواند ریشة تو د اندیشوة اومانیسوم 4باشود؛ دوم آنکوه ،معیوار رسوتگاری،
ایمان قلمداد شده که امری درونی و فردی است و کمتر بوا تملیوات بیرونوی زنودگی دینوی
ازامله شعائر و مناسک ارتباط دارد و این میتواند ریشه تکوین اندیشوه سکوالریسوم قورار
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گیرد؛ سوم آنکه ،تأکید بر اعتبار انحصاری کتا

مقدس به بیاعتبار کردن یوا دسوت کوم

1. Martin Luther
2. John Calvin
3 . Paradoxical
4 . Humanism

ایماد شک و شبهه در همة آنچه که با نام دین مسیحیت ،طی قرنها ،تو ید شده مویانمامود
و نتیمة قهری این رویکرد تقدسزدایی از قدیسین و چهرههای روحوانی اسوت؛ چهوارم آن
که ،کتا مقدس متعلق به همه است و در انحصار پاپها و کاردینوالهوا نیسوت و هور فورد
مثمن مسیحی میتواند خود بهصورت مستقیم و بالواسطه به کتوا مقودس مرااعوه کنود و
به بیان روشنتر ،پروتستانتیسم یعنی دنیاییکردن دیون و تغییور اهوت از آخورتگرایوی
صرف به دنیاگرایی یا به تعبیور عبودا کریم سوروش انتقوال تواوه از رو  ،نفوس ،اخوال و
صوفیگری و ریاضت به کار ،سازندگی و اعتراضگری (سروش .)156:1384 ،از دیودگاه
سروش ،برداشت شریعتی از پروتستانتیسم نیز غیر این نبود؛ یعنی دین انحطواطی و ارتمواعی
را برگرفتن و صورت یک دین دنیایی شدة معترض و مترقوی را بور آن پوشواندن (سوروش،
 .)157:1384پیامی که سب

ایماد تحول فکری عظیمی در اروپوا و سوپس برخوی دیگور از

نقاط اهان شد این باور پروتستانی بود کوه هورکس در ایون اهوان توفیوق بیشوتری یابود در
آخرت نیز رستگاری از آن اوست .معنی دیگر این گزاره چنین است کوه هورکس خواهوان
رستگاری ابدی است باید زندگی دنیوی خود را سامان دهد و دنیای خود را آباد نمایود .در
اندیشه سنّتی ،فضای فکری و نسبت دنیا و آخرت دقیقاً در نقطه مقاب اندیشه اصوال دینوی
بود ،به نحوی که امام محمد غزا ی به طور صریح اعالم کرده بود هرچه میزان برخوورداری
انسان در این اهان بیشتر باشد میزان برخورداری او از نعمتهای اخوروی کواهش موییابود
(سروش .)88:1392 ،رد چنین اندیشههایی را حتی در آثار مالصدرا که از علموای متوأخرتر

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

برداشتهای خود را از آن داشته باشد.

و معاصر صفویه بوده است نیز میتوان یافت (طباطبایی .)341:1387 ،نهضوت پروتستانتیسوم
اسالمی اساساً برای تغییر این پارادیم شوک گرفوت توا در زنودگی دنیووی پویوایی اانشوین
ایستایی شود .این همان نقطه اشتراک پروتستانتیسم مسیحی و اسالمی است :یعنوی حرکوت،
تالش و تعهد به زندگی ایناهانی در پرتو امید به رستگاری در اهان آخرت.
درممموع میتووان مودعی شود کوه مووارد ذیو در دو نحلوة پروتستانتسویم مسویحی و

اسالمی به یکدیگر گره خوردهاند:
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 .1پیرایش باور دینی و مذه ؛
 .2مرااعه به منابع اصی دینی و اعتماد و استناد کمتر به سایر منابع؛
 .3دنیاییکردن دین به معنی کشاندن مذه

و فرهنگ دینی از صومعه به عرصه اامعه؛

 .4براستهسازی عنصر عقالنیت و خردورزی در تبیین و تفسیر گزارههای دینی؛
 .5تعارض بااقتدار مطلق هرگونه نهاد تاریخی نظیر روحانیت که خود را متوو ی رسومی
دین بداند.
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روحانیت در نگاه علی شریعتی
 .1روحانی یا عالم دینی

شریعتی در مقایسهای تاریخی ،از اسواس منکور واژه «روحانیوت »1اسوت و آن را واژهای
وارداتی از فرهنگ دینیِ مسیحیت میداند و در برابر آن از واژه «عا مدینی» بهره مویگیورد.
شریعتی دربارة تفکیک بین این دو واژه میگوید:
من غیر از اینکه اساساً اصطال روحانیت را یک اصطال اسوالمی و شویعی
نمیدانم ،معتقدم ایون اصوطال اخیوراً از مسویحیت گرفتوه شوده و در متوون
اسالمیِ ما چنین کلمهای بودین معنوی نیاموده اسوت .بلکوه در اسوالم بوهاای
روحانی و اسمانی ما عا م داریم و متعلّم .بنابراین بهاای روحانی بایدگفت
عا م اسالمی (شریعتی.)138:1393،

شریعتی در ادامه ،تعری

دقیقی از عا م اسالمی ارائه میدهد و میگوید:
[عا م اسالمی] به نظر من در دراه اول کسی است که قرآنشناس اسوت .در
دراه دوم کسی است که پیغمبرشناس است و در دراه سوم کسی است که
اه بیت ،سیره و شخصیت ائمه و اصحا را مویشناسود .در دراوه چهوارم

6

کسی است که فرهنگ اسوالمی را مویشناسود و در یکوی از علووم اسوالمی
متخصص است (شریعتی.)138:1393 ،

در دیدگاه شریعتی عا م دینی متخصصی است که رو حاکم بر دین را میشناسد:
1 . Clergy

عا م دینی یعنوی کسوی کوه موذه

را مویشناسود ،متخصوص دینوی اسوت،

تحصیالت و تحقیقات دینی کرده است و به رو  ،هودف ،روابو و قووانین
آن آشناست (شریعتی ،بیتا .)225 :

اما گروه دیگری نیز هستند که هیچکدام از این ویژگیها را ندارند و وی در عوین حوال
بقی وه م ویمانوود آدمهووای نووازنین و نووورانی و مقوودس و غی وره کووه هیچچی وز و
هیچکس را نمیشناسند و ی شخصیت روحانیاند...من این تیپ را روحوانی
مینامم...و آنها را که یادکردم عا م اسالمی (شریعتی.)138:1393 ،

و در تبیین چنین شخصیتی میافزاید:
روحانی کسی است که آدمی با خداست ،آدمی با تقووی اسوت ،آدم پواکی
است ،عبادت میکند ،ننفنسش خو است ،قدمش سبک است [ ،وقتی] آدم
دستش را میبوسد د ش روشن میشود ،نور از چهرهاش ساطع اسوت ،حواال
نمیفهمد اشکال ندارد ،مهم نیست که شوعور در او نیسوت[در عووض] رو
در او هست .رو به شعور مربوط نیسوت[ ،او] رو دارد و رو ا قُودُس در
او حلول کرده است (شریعتی ،بیتا .)225 :

او چنین فردی را اینگونه توصی

میکند:

آقا مفسر قرآن نیست ،محدث نیست ،موتکلم نیسوت ،فقیوه نیسوت ،فیلسووف
نیست ،عارف نیست ،خطی

نیست ،مدرس نیست ،تاریخ اسالم را نمیداند،

اقتصاد اسالم را نمیداند [ ،سیره]پیشوایان اسوالم را نمویشناسود ،تموام عمور
دست به قلم نبرده ،هیچوقت[بهعنوان یک متخصوص دینوی] زبوان بوه سوخن

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

باس علماء دین را به تن میکنند .شریعتی دربارة ایشان میگوید:

نگشوده ،یک نفر یک کلمه حرف تازه یا کهنهای درباره اص یا فرع اسالم
از او نشنیده ،هیچکس هم توقع هیچچیز از او ندارد .خودبوهخود ایون سوثال
پیش میآید که پس [این] آقا چوهکاره اسوت؟ [ پاسوخ ایون اسوت کوه] آقوا
روحانی است...ایشان یک پارچه نور است ،مقودس اسوت ،شخصویت دینوی
است ،آبروی دین است» (شریعتی ،بیتا .)232:

پیشفرض شریعتی و همفکرانش درخصوص ارائة تعریفی ادید از عا م دینی ،عبوور از
فرما یسم و شک گیری طبقهای با مشخصات صنفی واحد به نام روحانیت رسومی اسوت؛ بوه
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عبارتی هرکس با هر تیپ ،قیافه و موقعیت به شورطی کوه بور علووم و معوارف دینوی تسول
داشته باشد و مثمن به دین اسالم باشد ،بدون داشتن آن مالکهای صنفی نیز میتواند عوا م
دینی قلمداد شود (اسدی .)28:1381،مصطفی محققداماد رابطة عا م دینوی و روحوانی را از
انس عموم و خصوص مِنوناه میداند؛ به این مفهوم که فرد مویتوانود عوا م دینوی ،یعنوی
متخصص در علم دین باشد؛ اما روحانی نباشد ،او در این تعبیور انحصواراً کسوی را روحوانی
مینامد که متو ی برگزاری مناسک و مراسم مذهبی باشود .بوه تعبیور روشونتور آن دسوته از
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

فعاالن حوزة دین که سرگرم ظواهر و تملیات بیرونی دین هستند روحانی شمرده میشوند؛
اما دستة دیگر که در حال اندیشه ،تأم و تفقه در مبوانی نظوری و تحلیو معضوالت فکوری
اسالمی هستند عا م دینی نامیده میشوند (محققداماد.)71 – 73:1381 ،
در امعبندی آنچه درخصووص تفواوت روحوانی و عوا م دینوی ذکور شود بایود گفوت
اندیشمندان در این فقره به چهار دسته تقسیم میشوند:
دسته اول بر ایون باورنود کوه نمویتووان در تبیوین رابطوة روحوانی و عوا م و بورای واژه
روحانی تعری

دقیق و اامع و مانعی ارائه کرد .حسن یوسفی اشوکوری بور آن اسوت کوه

ای ون واژه واردات وی اسووت و در فرهنووگ اسووالمی سووابقه توواریخی چنوودانی نوودارد (یوسووفی
اشکوری)44: 1375 ،؛ ذا تسامحاً و با اشاره به برداشت عوام ،عا م و روحانی را معادل هوم
میآورد« :میتوانیم بگوییم در حال حاضر روحانی کسی است که در باس معویّن روحوانی
و اه علم است یعنی عمامهای بر سر و قبا و عبوایی در بور دارد» (یوسوفی اشوکوری1375 ،
)44:؛
دسته دوم قائ به نفی او ی [روحانیت] و اثبات دومی [عا م دینی] هسوتند کوه شوریعتی
در رأس آنها قرار دارد؛
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دسته سوم قائ به تفکیک نیستند و نسوبت بوه فرما یسوم روحانیوت حساسویت بوه خورج
نمیدهند بلکه او ویت را به عملکرد آنها و نتایمی که از این عملکرد حاص میشوود ،موی
دهند .مانند امام خمینی؛

دسته چهارم ازامله آیتاهلل طا قانی به طور اساسی تفاوتی بین ایشان قائ نیستند؛ زیرا
علم را پیشنیاز ورود در مسلک روحانیت میدانند و ااتهاد را زمینة اصلی شک گیری ایون
طبقه به شمار میآورند .به عبارت دیگر روحانی را همان عا م دینی و عوا م دینوی را هموان
روحانی قلمداد میکنند .سیدمحمد حسینی بهشوتی در ایون خصووص مویگویود« :روحوانی
کوشد و کار پیامبران را ادامه میدهد...ایفای این مسئو یت خطیر و سازنده انسوانی بهوسویله
روحانی ایما میکند که روحانی خودش اه علم باشد»( حسینی بهشتی.)312:1390،

 . 2تحلیل نقش تاریخی روحانیت

نگاه شریعتی به پدیدههای تاریخی ازامله دین ،نگاهی اامعوهشناسوانه اسوت و کسوانی
مانند مهورزاد برواوردی و بسویاری دیگور او را اامعوهشوناس دیون موینامنود .ا بتوه هسوتند
اندیشمندانی که با بهکارگیری این تعبیر دربارة شریعتی موافق نباشند (سروش.)201:1373 ،
شریعتی تکوین نهاد روحانیت در بستر تاریخ را یک ضرورت ااتمواعی مویبینود کوه خوود
تابعی از شک گیری دین به معنی اعم آن است .موضوع دیگوری کوه در ایون میانوه اهمیوت
مضاعفی به رابطة دین و روحانیت میدهد رابطوة دیون و سیاسوت اسوت .حسوین بشویریه در
کتا جامعهشناسی سیاسی عوام مثثر بر رابطه دین و سیاست [روحانیت بوا حکوموت
روحانیان با زمامداران] را اینگونه برمیشمارد:

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

یک عا م دینی است که در راه تزکیه و تعلیم و تالوت و خواندن آیات خدا بر موردم موی-

 .1میزان داعیه سیاسی و ااتمواعی موذه ؛  .2میوزان نقوشآفرینوی روحانیوان در طوول
تاریخ؛  .3میزان انعطاف مذه
درونی نهاد مذه

نسوبت بوه مقتضویات زموان؛  .4میوزان انسومام و همواهنگی

یا روحانیت (بشیریه .)222:1387 ،بیتردید یگانه عواملی کوه در اندیشوة

شریعتی به تقسیم روحانیت انمامید عام دوم است؛ زیرا نووع روابو متو یوان رسومی نهواد
دین با متو یان رسمی نهاد حکومت است که زمینهساز شک گیوری روحانیوت وابسوته یوا بوه
تعبیر شریعتی «روحانیت واقعی» شده است.
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او بر این باور است کوه دیون در مسویر تواریخی تکووین خوود بوه دو اریوان متفواوت و
متعارض تقسیم میشود:
 .1اریان انسانی [فطری]  .2اریان تاریخی [ااتماعی – اقتصادی] .او این دو اریوان را
در دو کلیدواژه توحید و شرک به تصویر میکشد .این دو نهاد در تموامی مسویر تواریخ بوه
موازات هم حرکت ،فعا یت و اصطکاک داشتهاند

(شریعتی ،بیتا ا و

 .)37:او در اثبات ایون

تضاد چنین میگوید« :تمام تاریخ ،فلسفه تاریخ در اسوالم ،در موذه زرتشوت ،در موذه
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

بودا و در مذه

تائوئیسم بر اساس تضاد است .انگ میان دو قط

را میسازد» (شریعتی ،بیتاا و  .)168 :شریعتی با تقسیم مذه
مردم و مذه

متضاد است که تواریخ

به مذه حقیقوی یوا موذه

واقعی یا مذه حاکمان یکی را تِز و دیگری را آنتیتِز مینامد که در طوول

تاریخ با هم در حال مبارزهاند (شریعتی .)182:1384 ،شوریعتی بورآن اسوت کوه موذه
همان اندازه که سرنوشت اامعه را میسازد ،عام رکود و تخدیر و توقو

بوه

در اامعوههوای

بشری نیز بوده و هست (شریعتی .)174-175:1379 ،وذا او بوه دو نووع روحانیوت دینوی بوه
معنای اعم آن باور دارد :روحانیوت «حقیقوی» یوا راسوتین کوه رسوا تش خودمت بوه بنودگان
خداست و روحانیت «واقعی» یا وابسته که در خودمت حاکمیوت اسوت و برآموده از روابو
پیچیده ااتماعی  -سیاسی است و موالالً صوبغه اقتصوادی نیوز بوه خوود مویگیورد .ایون نووع
تقسیمبندی قشر روحانی شاید منبعث از دو نوع کارکرد ساختاری [سنّتی و تاریخمنود] ایون
صورفاً دینوی را از روحوانی
نهاد باشد؛ به نحوی که کارکرد «سنّتی» انمام و پیگیوری مووارد ِ
مطا به میکند ،اما کارکرد «تاریخمند» او را در برابر تحوالت فکری ،فرهنگی ،ااتمواعی و
تاریخی هر عصر قرار میدهد (خاکرند و دهقان.)8:1395 ،
منظور نهایی شریعتی از پیوند زر و زور و تزویر با نمادهای طال ،تیغ و تسبیح نیز اشواره
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به کارکردهای نادرست و نقشهای منفی روحانیت بوه مفهووم اعوم آن در قلمورو کوارکرد
تاریخمند است .شریعتی قائ به دو نوع دین اسوت دیون توحیودی و دیون شورک .بنوابراین
شرک یک دین است و به معنای بیدینی نیست .در طول تاریخ این دو دین هوم پوا بوه پوای
هم پیش رفته و تداوم یافتوهانود (شوریعتی .)9:1382 ،در اندیشوة شوریعتی ،هابیو نمواد دیون

توحیدی و قابی نماد دین شرک است ،دین شرکآ ود قابیلی هنگامی که تبودی بوه طبقوه
حاکم شود سه بُعد یا چهره پیدا میکند که عبارتند از :زر ،زور ،تزویر .سوه نمواد قوارون در
باس زر ،فرعون در باس زور ،و بلعوم بواعور در بواس تزویور ،طبقوه حواکم را علیوه موردم
تشکی میدهند .این سه با هم علیه نهضوتی کوه در برابرشوان قیوام مویکنود [دیون توحیودی
را به بند میکشود ،دوموی هسوتیاش را بوه یغموا مویبنورند و سوومی بوا حنوی خیرخواهانوه و
حکمتآمیز و د سوزانه ،به زبان دین سخن مویگویود کوه از دنیوا بگوذر و تنهوا بوه آخورت
بیندیش (شریعتی68-67 :1395 ،؛ شریعتی ،بیتا .)158 :
شریعتی بهعنوان یک اامعهشوناس نگواه بوروندینوی دارد ،یعنوی دیون را بوهعنوان یوک
پدیده ااتماعی – تاریخی میبیند .ازایونروی اسوالم او اسوالم روحانیوتمحوور نیسوت .در
اسالم روحانیتمحور ،بهزعم شریعتی اسالم همواره تحتا شعاع واها مصا حه منافع صنفی
قرارگرفته و به زیر سایه مصلحت خزیده است .اما اسالم مورد نظر او اسالم مصلحتمحوورِ
صنفی نیست ،بلکه فریاد اعتراض تودههایی است که هم از حاکمیت حقو خود را مطا بوه
میکنند و هم به روحانیان مسئو یتشان را گوشزد مینماینود .شوریعتی بوه رابطوه روحانیوت و
بازار بدبین است و نتیمة این فرایند را بهکارگیری معیارهای دوگانه توس روحانیت و میو
توودریمی روحانیووت از موضووع طرفووداری توووده بووه طرفووداری از سوورمایهداران موویدانوود
(شریعتی 55 : 1380،و  .)56هنر این قشر وابسته توایه و تحم است .درنتیمه اسالم انسوان-
ساز راستین در اامعه همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند« :در اامعة دینیای که عوا م دیون

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

هابیلی] همدست میشوند و اینماست که با تثلیث 1آشنا میشویم .در این تثلیث ،او ی خلق

در محرا فرو میرود و غیرعا م بر منبر باال میرود ،در نظامی که فقیه ممتهد اوامع علووم
معقوول و منقووول مووذه  ،الزمووه علووم را سوکوت مویشوومارد و حرمووت ااتهوواد را در ها ووه
روحانیت و حریم اشرافیت علمی ،محبوس شودن ،و نشور حقوایق اسوالم و معرفوی عقایود و
پرورش افکار مردم را به هنرمندان وامیگذارد ....آری ،در چنوین اامعوهای ،موردم موذهبی
کما رشد فکری و شعور ااتماعی و شناخت اسالمی دارند( »...شریعتی.)27:1395 ،
1 .Triplicity
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 . 3تشیع علوی و تشیع صفوی

ماکس وبر 1اندیشمند معاصر آ مانی در یک تقسیمبندی کلی رابطه دین و دو ت را در سه
شک تبیین میکند« :تئوکراسی« ،»2هیروکراسی »3و «قیصر – پاپیسم( »4نبووی.)237:1388 ،
مدل قیصر – پاپیسم به د ی وحدتی که بین دو نهاد دین و دو ت برقورار مویکنود و برتوری
سلطة فائقة دو ت در این نوع رابطه برای تشریح روابو روحانیوت شویعه بوا سلسوله صوفویه
مناس تر به نظر میرسد .این دوره را میتوان سرآغاز شک گیری هویت صونفی روحانیوتِ
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

رسمیِ شیعی دانست (حسوینیان .)82:1384 ،اگرچوه در ایون دوره ،رابطوة روحانیوت و نهواد
سیاست بسیار حسنه و مبتنی بر تعام و بهرهمندی دو طورف از یکودیگر و بوه نووعی تبوادل
حمایت و مشروعیت بود؛ اما پس از سقوط این سلسله دچار تحوالت عمده شد و با اُفوت و
خیز بسیار سرانمام در عصر قاااریه به تقاب بخشی از روحانیت با دستگاه پادشواهی مطلقوه
انمامید .با گسوترش فرهنوگ مودرن و بوروز حساسویت در اقشوار سونّتی و پیوروزی اریوان
اصوو ی روحانیوت بور اریوان اخبواری ،بهتودریج سیاسوت و نیوز اقتصواد در مونش و کوونش
روحانیت اایگاه رفیعی یافت (آقازاده .)12:1394 ،این فرض که طبقه روحانیت رسومی در
ایران معاصر از ظهور صفویه به این سوی عموماً در کنار وظوائ

دینوی ،نویمنگواهی نیوز بوه

منافع اقتصادی و مالالً تمای به نفوذ در قدرت سیاسی داشته اسوت ،موورد تواوه بسویاری از
روشنفکران و بهویژه مستشرقان قرارگرفته که از آن میوان مویتووان بوه نیکویکودی ،اوان
فوران ،منصور معدل ،یرواند آبراهامیان و تدا اسکاچپول اشاره نمود (نووروزی و باغسوتانی،
.)87:1395
شریعتی از نظر تاریخی تشیع را به دو دوره تقسیم کرده است:
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1 . Max Weber
2 . Theocracy
3 .Hierocracy
4. Caesaropapism

 .1از قرن اول تا ظهور سلسله صفویه که شیعیان اقلیتوی بویقودرت اموا مسوتق و پویوا
بودند؛
 .2از صفویه به بعد که از استقالل و پویایی آن کاسته شده است.
شووریعتی در تحلیو اامعووهشناسووانه تشویع و رابطوة مسووتقیمی کووه بوین «نهوواد نظووام» و
دارای نظام اما فاقد حرکت میداند:
رو و اهت تشیع از اینموا عووض مویشوود کوه تشویع آزاد مویشوود و بوه
پیروزی میرسد و پس از بدست آوردن قدرت ،حاکم بر سرنوشت و اامعه
خویش میشود اما متوق

میگردد (شریعتی ،بیتا .)218 :

در همین راستا ،تبدی شیعة حرکت یا به تعبیر او ایمان متحرک به شیعة نظوام یوا ایموان
متحمر و نفوذ یا دستیابی روحانیت شیعه به قدرت حاکم ،بستر شک گیری مباحث او حوول
محور تشیع علوی و تشیع صفوی قرارمیگیرد.
تشیع از آغاز اسالم با تکیه بر عدا ت والیت و امامت علی که نمونوة برابوری
و مظهر خصومت آشتیناپذیر با قدرتطلبی و سورمایهداری و بهورهکشوی و
ظلم و اوهر نا تقوای انسانی و اقتصادی و عدل قواطع و خشون و دفواع از
طبقات مظلوم و ملتهای محروم در نظام خالفت اسالم است نماینده اسوالم
انقالبی و مردمی و ضد طبقاتی بود  ....اما پس از صفویه همه چیز اابما شد
خلیفه سنّی شیعه شد و فقیه شیعه سنّی! پس از هزار سال قهر با قدرت آشوتی
کرد و کنار تخت سلطان ،آستین عبوا کشویده ،بوه خودمت ایسوتاد (قریشوی،

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

«حرکت» واود دارد ،تشیع دورة اول را دارای حرکوت و فاقود نظوام و تشویع مقطوع دوم را

253 :1388؛ شریعتی.)87-85 :1380 ،

در تقسیمبندی شریعتی تشیع علوی یا «تشیع مردمی» و تشیع صفوی «تشیع دو تی» اقسوام
تشیعاند .در هر دو مکت

اصول و فروع یکی است .به عبوارتی ،تشویع صوفوی بور بنیادهوای

تشیع علوی بنا شد و پایة افکار و عقاید خود را پنهوانی و بوه کموک علموای وابسوته ،بور آن
استوار ساخت (شوریعتی 12 :1382 ،و  .)34تفواوت عمودة ایون دو نووع موذه
آنهاست :یکی مذه
مکت

رویکردهوای سوطحی و احساسوی و حو

و بغو

رویکردهای عمیق ،منطق ،آگاهی و شناخت (شریعتی.)27 :1382 ،

در ماهیوت

اسوت و دیگوری
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شریعتی که تشیع علوی را مکتبی بسی و یکواهی و مبتنی بر «معرفت» میبیند ،تشویع
صفوی را مبتنی بر «محبت» (شریعتی ،بیتا  )167 :و برآمده از ترکی سه عنصور سولطنت،
تصوف و مذه

برمیشمارد که در آن مردم در آنِ واحد هم خدا را میپرسوتند هوم سوایه

خدا [پادشاه] را و هم آیه خدا [آیتاهلل] را (شریعتی .)62 :1382 ،شریعتی تشویع را نوه یوک
احساس یا یک باور بلکه یک مرام و یک شیوه عم مینامد (شریعتی.)12:1371 ،
شیعه علی بودن ،مسئو یتهای زیادی بر دوش انسان میگذارد .شویعه بوودن
تنها به معنای دوستداری علی نیست .معنوای اساسوی تشویع ،پیورویکوردن از
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

اندیشه ،روش زندگی و کوار و نحووه اهواد علوی(ع) اسوت (شوریعتی:1393،
.)136

مبنای اصلی شریعتی در بازشناسی تشیع علوی از تشیع صفوی دوری یوا نزدیکوی بوه دو
محور «حاکمیت »1و «مردم» است .بدین ترتی

تشویع «ضود وضوع مواوود» بوه تشویع «وفوق

وضع مواود» بدل میشود (شریعتی ،بیتوا 221 :؛ شوریعتی .)25 :1382،ایون تقسویمبنودی
تشیع توس شریعتی و دستهبندی شخصیتهای تاریخی آن به دو دسوته و درنتیموه تحسوین
برخی و تقبیح گروه دیگر ،یکی از اساسیترین موارد اختالفی با بدنوة روحانیوت بوه مفهووم
عام آن بود که خود شریعتی نیز به این مسأ ه اشاره و تأکید میکند:
میدانم این گستاخیها موا

کودورت برخوی از بزرگوان موذهبی خواهود

شد ،عذر میخواهم و ی این انصاف را هم به امثال من بدهند که ما ...اسوالم
را ،خوودا و رسووول اسووالم و علوی و تشویع علوی را مکتو نمووات و آزادی و
برابری بشری میدانیم[...اما] افتخار آزادی بردگوان در اهوان نصوی

غور

میشود و فتوای تحریم بردگی را رئیس امهور آمریکوا صوادر مویکنود نوه
اسالم (شریعتی ،بیتا .)154:
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اوج این تنش را در انتقادهای شریعتی از شیخ بهایی ،عالمه مملسی کوه مفتوی اعظوم و
صدر دربار شاه سلطان حسین صفوی و آیتاهلل بهبهانی و آیوتاهلل میالنوی از مرااوع تقلیود
معاصر میتوان دید:
1 . Sovereignty

من گاندی آتشپرست را بیشتر الیق شیعه بودن میدانم تا آیتاهلل بهبهانی و
بدتر از او عالمه مملسی را» (عبدا کریمی )500:1393 ،؛ «گوورویچ یهوودی
ماتریا یست کمونیست به خاطر آنکه تمام عمر را علیه ااهلیت فاشیسم هیتلر
و دیکتاتوری استا ین و...اانش را به خطر انداخت...از مراع عا یقودر تقلیود
شیعه حضرت آیتاهللا عظمی میالنی که...یک سطر در تمام عمرش علیه 25
ننوشته...بهمرات به تشیع نزدیکتر است (عبدا کریمی.)500:1393 ،

شریعتی هیچ کس را فراتر از نقد نمیدانست و همه را بر کرسی نقود موینشواند .نقود او
متواه علمای فاسدی بوود کوه چشوم بور عملکورد دسوتگاه حواکم و تحووالت ااتمواعی و
سیاسی میبستند و از اهت مصلحتاندیشی یا منفعتطلبی سکوت مویکردنود .بوهزعم او،
روحانیون با پیشفرض گرفتن اینکه در احادیث و روایات هیچ خطوایی روی نوداده اسوت،
هر آنچه را که در متون موذهبی بیابنود حقیقوت تلقوی کورده و بوا تفسویر آیوات ،روایوات و
احادی وث کوش ویدند تووا ای ون اعتقوواد را در ب وین مووردم رواج دهنوود کووه حووق در موواوراء نقوود
قرارگرفته و نیازی به تمزیه و تحلی عقلی و علمی ندارد (شوریعتی .)9:1395 ،انتقواد دیگور
شریعتی به روحانیت صفوی ،تغییر در فرما یسم مراسم مذهبی بهویژه عزاداری محرم و صفر
است .این مسأ ه بهاندازهای برای پادشاهان صفوی از اهمیت برخوردار بود که حتی وزیوری
تحت عنوان «وزیر امور روضهخوانی» منصو مویکردنود .ایون وزیور و دسوتگاه متبووعش
ضمن سفر به اروپا و بازدید از مراسم عوزاداری مسویحیان کوه بوه بهانوه بوه صولی

کشواندن

عیسی مسیح برگزار میشد از این مراسم کپیبرداری میکردند.

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

سووال انایووت صهیونیسووم و...صدسووال اسووتعمار و صوودها سووال اسووتبداد

بسیاری از سنّتهوا ،عالئوم ،شوعارها و مراسوم موذهبی مسویحیت را از اروپوا
اقتباس کردند و به ایران آوردند و به کموک روحوانیون وابسوته صوفوی ،بوه
فرمها و قا های مسیحی ،شک شیعی  -ایرانی بخشیدند و بهتدریج مراسوم
تازهای بدون سابقهای از گذشته ،شک گرفت از امله تعزیهخوانی ،معرکه-
گیری ،زنمیرزنی و  ....که از مسیحیت اقتباس و تقلید شده است .حال آنکوه
علمای حقیقوی اسوالم مخوا

اودی آن هسوتند؛ هرچنودگاه بوهناچار تقیوه

کردهاند (شریعتی20 :1382،و.)21
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سپس همان مراسم را پس از بومیسازی در ایران رواج میدادند (شریعتی ،بیتا :
 .)206چنانچه بخواهیم ویژگیهای یک روحانی شیعه صفوی را از دیدگاه شریعتی
برشماریم به این سه ویژگی میرسیم:
 .1فردی که باس روحانیت بر تن دارد اما فاقد دانش دینی [مفید برای موردم و اامعوه]
است؛
 .2فردی که بهاای تحکیم پیوند با تودة مردم و آگاهی از درد و پیگیری نیازهای آنها
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

وابسته به حکومتها و ثروتمندان متنفذ و مطیع آنها است؛
 .3فردی است که به طای

ا حِین  ،خواسته یا ناخواسوته تشویع راسوتین را کوه مبتنوی بور

آگاهی است به حاشیه میراند و تشیع مبتنی بر احساسات کور و گذرا را براسته میسازد.
درممموع علی شریعتی برای روحانیت شیعه صفوی پنج کارکرد عمده برمیشمارد:
 .1فری

مردم برای توایه سلطنت؛

 .2برقراری پیوند بین سلطنت و امامت؛
 .3موهبت ا هی قلمداد کردن سلطنت[حکومت]؛
 .4ماوراءا طبیعی الوهدادن دین و اداکردن آن از دنیا؛
 .5ترویج ادایی دین از سیاست (رهنما.)431-432:1389 ،

 .4نظریه اسالم منهای روحانیت

در ابتدای این بحث نخست باید پرسید شریعتی خواهان حذف چه نوع روحوانیتی بووده
است؟ پیش از هرگونه تمزیه و تحلی رفتار و کارکردهای این قشر ابتدا باید نیمنگواهی بوه
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انواع تقسیمبندی روحانیت از نگاه اندیشمندان انداخت .تقسیمبندیهای مواوود عمومواً بور
پایه حضور یا عدم حضور این قشر در تحوالت ااتماعی اسوتوار شودهانود .اموام خمینوی در
منشور روحانیت با محور قراردادن عنصر تعهد1علماء اسالم بوه سرنوشوت موردم و تعهود بوه
1 . Engagement

اامعه اسالمی این نهاد را به دو بخش روحانیت صا ح [مبارز و متعهد] و روحانیوت ناصوا ح
[وابسته و درباری] تقسیم مویکنود (اموام خمینوی .)273- 281:1389 ،آبراهامیوان بوا محوور
قراردادن همان عنصر ،روحانیت دهههای 40و 50شمسوی را سوه دسوته مویکنود :روحانیوان
محتوواطِ غیرسیاسووی ،روحانیووان میانووهرو مخووا

و روحانیووان تنوودرو مخووا

(یعقوووبی،

نمایان؛ علماء بیتفاوت که هیچ درکی از مسائ سیاسی نداشوتند؛ علمواء مبوارز غیرمسوتقیم
که طرفدار مبارزه از راههای نرم و فرهنگی بودند؛ علماء مبارز و متعهد که با همهی ظرفیت
در میدان حضور یافته بودند؛ روحانیان بویاعتنوا بوه مسوائ سیاسوی بوه د یو حفو منوافع و
موقعیت شخصی [روحانیان عافیتطل ] (باقی.)58 – 59 :1364،
شریعتی در دستهبندی روحانیت ،روشنفکری را نیز ضمیمه میکند و آن دو نهواد را بوه
دو دستهی کلی روحانی اصی و شبهروحانی و روشونفکر اصوی و شوبهروشونفکر تقسویم
مینماید (کریمیمله و ذوا فقاری )20:1390،با این مقدمه میتوان رابطة روحانیت با مذه
را بهتر ترسیم کرد .این رابطه آنگونه که محمدرضا حکیمی عنوان کرده است میتواند سه
شک متفاوت به خود بگیرد –1 :قطع مطلق رابطه روحانیوت و موذه  –2 .بواور بوه رابطوه
مطلووق ب وین مووذه

و روحانی وت –3 .حف و ارتبوواط روحانی وت آگوواه و متعهوود بووا مووذه

(حکیمی.)75 :1361،
بیتردید زاویه نگاه شریعتی بوه روحانیوت توابعی از چشومانوداز بزرگتوری اسوت کوه او
نسبت به اسالم دارد .شریعتی در آثار خود اسالم را چندگونوه معرفوی مویکنود :اول اسوالم
بهعنوان مذهبی که بهصورت یک مکت

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

 .)311:1384عمادا دین باقی این قشر را بوه پونج گوروه متفواوت تقسویم مویکنود :روحوانی

عقلی و یک سازوکار منسمم بشری بورای تحقوق

هدفی عینی درآمده است [ایدئو وژی] ،دوم اسالمی که بهصورت تلقینات عواطفی مکورر و
سطحی درآمده[شریعت] ،سوم اسالمی که بهصورت ممموعهای از علوم تخصصی درآمده
است [فرهنگ] .وی این سه اسالم را «آگاهانه»« ،عامیانوه» و «عا مانوه» موینامود (زکریوایی،
 .)109 :1378از این سهگونه ،تمرکز و تواه شریعتی بر اسالم آگاهانوه یوا ایودئو وژی بوود.
اسالم ایدئو وژیک در پی حف وضع مواود و توایه آن نیست ،بلکه قصد شا ودهشکنی

17

بنیانهای سنّتی و راکد ااتماعی را دارد .شریعتی بین اسالم بهعنوان ایدئو وژی و اسوالم بوه
عنوان فرهنگ نیز تفواوت قائو اسوت .در بیونش او ایودئو وژی ترقوی و تحوول ااتمواعی و
فرهنگ ،ممموعهای از معارف و دانشها را به بار میآورد .اسوالم بوهعنوان ایودئو وژی در
ابوذر و اسالم بهعنوان فرهنگ در بوعلیسینا تملی مییابود (شوریعتی .)21:1395 ،شوریعتی
تحت تأثیر اندیشه پروتستانی خود سویه تیز انتقاد خود را متواه عملکرد تاریخی روحانیوت
میکند .او بزرگترین نقد را در خنثیسازی دین به روحانیوت وارد کورده؛ زیورا بوهزعم او
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دین را که مانند خون باید به کا بد اامعه اسالمی زندگی ببخشد به تریاک تبدی کردهانود
(شریعتی ،بیتا  )143:تا اامعه راه سکوت ،سکون ،و خمودگی را در پیش بگیرد.
تشیع را بهصورت یک (عقده روانی) درآوردند که تموام هودفش بوه دسوت
آوردن آزادی س

و عن و مد و منقبت است حتی اگور ایون آزادی را بوا

شمشیر هالکو انایت موشه دایان و همدستی صلیبی و صفوی بدست آورد!
(شریعتی.)140 :1389 ،

انتقاد دیگر شریعتی بوه روحانیوت در حووزة رابطوة آن بوا حکوموتهواسوت .هومنشوینی
روحانیت با زمامداران یکی از نگرانیهای عمدة شریعتی اسوت؛ چورا کوه عوالوه بور ایمواد
زمینة وابستگی این نهاد به قدرت و ترایح مصلحت بور حقیقوت در رویکردهوای آن زمینوة
انتقال خُلق و خوی سلطانی به روحانیت فوراهم مویشوود .از آنموایی کوه اسوتبداد دینوی بوه
گواهی تاریخ قورون وسوطی یکوی از تاریوکتورین انوواع خودکوامگیهاسوت ،شوریعتی از
شک گیری انحصار دینی بهشدت هراسناک است و سرانمام مذه

رسومی و حکوومتی را

ارتماع و اختنا مویدانود (رهنموا .)286:1389 ،در ایون چهوارچو  ،رویکورد شوریعتی بوه
مذه

و انتقاد او از مشی روحانیت را میتوان بر محور یک دغدغوه کوانونی در اندیشوة او

قرار داد و آن چیزی نیست از خواست ایماد تغییر ااتمواعی و سیاسوی .شوریعتی بوه دنبوال
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ترویج و پذیرش آن قرائتی از اسالم و مذه

تشیع بود کوه در خودمت طور او بورای ایون

تغییر باشد و نه حف وضع مواود (رشیدی.)15 :1392 ،

با همه انتقادهای بعضاً تند و گزنده شریعتی از روحانیت باز هم نمویتووان او را مخوا
مطلق این قشر نامید؛ زیرا او تنشهای مابین خود و روحانیت را موضوعی درون خوانوادگی
قلمداد میکند:
ممکن است مون بوا فوالن عوا م موذهبی اختالفوات فراوانوی داشوته باشوم ،او
اختالف پسر و پدری است در داخ خانواده (شریعتی.)144:1392،

او در اایاای آثار خود بهروشنی و نه در فافه بوه تحسوین روحانیوت آگواه ،مبوارز و
متعهد پرداخته است .دیگر آنکه او نفس شک گیری اخوتالف بوین خوود و روحانیوت را نوه
امری عادی و طبیعی ،بلکه دسیسة قاسطین میداند که طی آن دو قشر روحانی و روشونفکر
به تحلی انرژی هوم و تضوعی

یکودیگر بپردازنود و از ایون رهگوذر از شوک گیوری یوک

حرکتِ فکریِ اسالمی الوگیری به عم آید (شریعت رضوی .)164:1390،بدین صوورت
شریعتی نه تنها خود را در برابر روحانیت نمویبینود ،بلکوه بعضواً مودعی اسوت قوویتورین و
مثمنانهترین دفاع از این طبقه را او بر عهده گرفته است (شریعتی.)150 :1392 ،

واکنش روحانیان نسبت به شریعتی

بسترهای اصلی اختالف روحانیت با شریعتی را میتووان درمممووع در ایون مووارد خالصوه
کرد:
ا

 .اختالف در راهبردها [اسالم سنّتی در برابر نواندیشی دینی]؛

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

بهشدت به من بتازد و مون بهشودت بوه او حملوه کونم اموا اخوتالف مون و او

 .اختالف در رویکردها [هدایت مردم در برابر آگاهی بخشی به مردم]؛
ج .اختالف در منافع صنفی [تضاد منافع و عالئق قشر روحانی در برابر قشر روشنفکر]؛
د .اختالف در احساسات شخصی [ح

و بغ

عاطفیِ غیرایدئو وژیک].

در مورد اول شریعتی بین روحانیت و مذه تالزمی نمیبیند و اساسواً مخوا
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انحصوار

روحانیت در دین است .از نظر او اسالم بدون روحانیت نیز میتواند به زنودگی خوود اداموه
دهد« :من از وقتی امیدوار شدم که اسوالم بوهاایی رسویده اسوت کوه از انحصوار روحانیوت

خارج شده ...و با مرگ روحانیوتِ رسومیِ موا اسوالم خوشوبختانه نخواهود مورد» (شوریعتی،
.)123:1355
واکنش روحانیت در برابر پدیده شریعتی یکسان نیسوت .سویدمحمد حسوینی بهشوتی بوا
انتقاد ضمنی به کسانی که از شریعتی انتقادهای کور و بیمنطق مطر میکنند میگوید:
چرا اامعه ما بهاای استفاده مثبت از چهرهها و سورمایههوایش سورا انوگ-
زدنهایی میرود که به این استفاده مثبت ضرر میزنود؟ ایون شویوه شویوهای
کووه موون از اسووالم آموختووهام نیسووت و آن را نم ویپسووندم (حس وینی بهشووتی،
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

.)98:1385

او واکنش روحانیت در قبال شریعتی را به سه دسته تقسیم میکند:
ا

 .کسانی که او را یک روشنفکر تحصی کرده و در خ دفاع از اسالم میدانستند

[و از او حمایت همهاانبه داشتند]؛
 .کسانی که هم او را ارج مینهادند و هم از او انتقاد میکردند؛
ج .کسانی که دورادور او را میشناختند [و به همین د یو هوم بوه او حملوه مویکردنود]
(حسینی بهشتی .)107:1385 ،علی رهنما واکنشهای روحانیت به شریعتی را در سوه مرحلوه
تبیین میکند:
ا

 .حمله به شریعتی به شک یک ارکستر هماهنگ توس وعاظ؛
 .حمله روحانیان سرشناس به شریعتی؛

ج .صدور فتوا از طرف ممتهدان و مرااع تقلید علیه او(رهنما.)392-394:1389 ،
به حاظ طبقهبندی ،روحانیت مخا فوان شوریعتی را در سوه دسوته مویتووان تقسویمبنودی
نمود« :وعاظ و مبلغان»« ،فضال و روحانیانِ سرشناس» و «مرااع تقلید».
 . 1وعاظ و مبلغان مخا
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:

مبلغان حول چند محور با شریعتی به مخا فت برخاستند .ازامله :اساس صالحیت او در
ورود به حوزه دین ،قرائت ادید او از اصول و فروع دین ،رویکرد او در بیان مطا

علمی

و مکانهایی که در آنها فعا یت داشت ،استناد به منابع عامه در نق برخوی حووادث تواریخ
اسووالم ،رد روش س ونّتی مری ود و موورادی ب وین روحانی وت و مووردم ،انتقوواد از برخ وی بزرگووان

روحانیت ،وضعیت ظاهری ،پوشش و سبک زندگی شخصی او .محمودتقی فلسوفی ،احمود
کافی و محمدعلی انصاریقموی مشوهورترین چهورههوای ایون دسوتهانود .ناگفتوه نمانود کوه
شریعتی نیز شدیدترین و گزندهترین انتقادهای خود را متواه این طی

کرد و بوه حموالت

آنها پاسخ داد.
نقطة اصلی اختالف بین این طی

و علوی شوریعتی ایون اسوت کوه ،بوهزعم آنهوا دکتور

شریعتی با درآمیختن مفاهیم غیردینی برگرفته از سوسیا یسم ،اگزیستانسیا یسم ،اهوانسووم-
گرایی ،عرفانهای شرقی و شعر و رمانتیسم با دین ،دست به نوعی ا تقاط زده بود .مطهوری،
مکارم شیرازی و سیدمرتضی عسکری از این دستهاندمطهری که خود دعوتکننده و عامو
اصلی حضور شریعتی در حسوینیه ارشواد بوود (اووانمرد )149:1385 ،تنودترین انتقوادات را
نسبت به او مطر کرد و حتی این اختالف را به سوطو بواالی مراعیوت کشواند و در ایون
خصوووص نامووه مسووتقلی بووه امووام خمین وی در نم و

فرسووتاد و در آن شووریعتی را اینگونووه

توصی کرد:
به خدا قسم اگر روزی مصولحت اقتضوا کنود کوه اندیشوههوای ایون شوخص
حالای شود و ریشههایش بدست آید و با اندیشههای اصی اسالمی مقایسه
شوووود صووودها مطلووو بدسوووت مووویآیووود کوووه بووور ضووود اصوووول اسوووالم
است...کوچکترین گناه این مورد بودنامکوردن روحانیوت اسوت (مطهوری،
.)20-22:1388

اا

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

 . 2فضال و روحانیان مخا

سرشناس:

آنکه شریعتی برعکس دیدگاهی که دربارة سیدمرتضی عسوکری داشوت و او را

براستهترین نماد تشیع صفوی میدانست (شریعتی ،بیتوا  )64 :اسوتاد مطهوری را مخاطو
انتقادهای خود قرار نمیداد و همیشه در برابر انتقادهای او سکوت میکرد و شوأن و منز وت
علمی و ااتماعی ایشان را رعایت میکرد.
 . 3مرااع تقلید مخا

:

آیات عظام :میالنی ،خویی ،روحانی ،طباطبایی قمی ،مرعشی نمفی مشهورترین مرااوع
تقلید مخا

شریعتی به شمار میروند .نکتة اصلی در انتقادات مرااع تقلید از شوریعتی ،بوه
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برخی رفتارهای فرامذهبی او کوه در چهوارچو موذه

شویعه اثنویعشوری نمویگنمیود و

رویکرد او در قبال نقد بزرگان روحانیت متقدم و متأخر بازمیگردد.
 . 4موافقان شریعتی

شریعتی عالوه بر اقشار مودرن ،بور دانشومویان ،دانوشآمووزان و روشونفکران در نهواد
روحانیت شیعه نیز نفوذ باالیی داشت .این نفوذ به حدّی بوود کوه برخوی حووزههوای علمیوه
همانند مدرسة حقانی ،به علت درگیوری بوین طوال و فضوالی موافوق و مخوا

شوریعتی

فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

دچار تشنج و بینظمی شد و در آستانه تعطیلی قرارگرفت .
طرفداری روحانیت شیعه از شریعتی همسوطح و برخووردار از منطقوی هماهنوگ نبوود و
ازاینروی باید حمایتهای روحانیت حامی او را در دو دسته تقسیمبندی نمود:
ا

 .حمایتهای راهبردی :این دسته از روحانیون که بعضاً دارای عقبة فکری ملوی –

مذهبی و مرتب با مبارزات ابهة ملی و نهضت آزادی بودند بیشترین حمایتها را از دکتور
شریعتی به عم آوردند .نماد ایون دسوته از روحانیوت آیوتاهلل سویدمحمود طا قوانی اسوت.
دیدگاه این طی

نسبت به او بسیار موسع و روادارانه بود و در موضع زوم نقد روحانیوت و

از بین بردن زمینههای استبداد دینی با او دارای اشتراکی راهبردی بود؛
 .حمای ته ای ت ا یکی :عموودة حمایوتهووای روحانیوان طرفوودار شووریعتی و حتوی
روحانیت بیطرف و خنثی نسبت به او ،از سوطح وعواظ و مبلغوین گرفتوه توا سوطح فضوال و
ممتهدین و حتی مرااع تقلید ،در این رویکرد قاب تبیین است .در ایون رویکورد روحانیوان
در حمایت از شریعتی روشی بینابین در پیش گرفتند و ضمن تحسین نقواط براسوتة اندیشوة
او برخی از ابهامات را نیز بدون برانگیختن حساسیت طرفدارانش در دیدارهای خصوصی یا
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محاف درونی اریان مبارز و انقالبی به علی شریعتی گوشزد میکردند.
صاد زیباکالم برآن است که عدم مخا فوت صوریح بخوشهوای وسویعی از روحانیوت
مبارز با شریعتی تابعی از میزان محبوبیت او در میان اوانان مبارز بهویژه اقشار تحصوی کرده
بود (زیباکالم.)289:1378 ،

ویژگی عمدة طرفداران تاکتیکی شریعتی بهرهبرداری مقطعی از محبوبیت و نفوذ کالم
او در سرنگونی رژیم سلطنتی؛ پیروزی انقال و درنهایت بایگانی شریعتی و مسائ مورتب
با آن پس از پیروزی انقال اسالمی بود .در این دسته سیدمحمد حسوینی بهشوتی از معودود
روحانیانی است که برای شریعتی از تعبیور «بورادر شوهیدمان» اسوتفاده کورده و معتقود اسوت
تاریخ اسالم و تاریخ انقال » معرفی میکند (حسینی بهشوتی .)98:1385 ،بهشوتی بورخالف
بسیاری از فضال و حتی مرااع که شریعتی را گمراه و حتی مغورض و دشومن تشویع قلموداد
میکردند ،معتقد به اصا ت او بود و اتهام از خودبیگانگی او را رد میکرد (حسینی بهشوتی،
.)104:1385

نتیجهگیری

پرسش عمدهای که سعی شد در این مقا وه بوه آن پاسوخ داده شوود زاویوه دیود دکتور علوی
شریعتی نسبت به روحانیت و رویکرد عملی او در برقراری ارتباط با این نهاد و بازخورد این
رویکرد در نهاد روحانیت است .یافتههای پژوهش نشان میدهد شریعتی با تکیه بر تحوالت
مبتنی بر توسعه تاریخی – ااتماعیِ اامعهی اهوانی معتقود بوه آغواز عصور روشونگری 1در
اهان اسالم و پایان عصر روحانیت سنّتی است .بر این اسواس ،شوریعتی روحانیوت را بوه دو
بخش مدرن ،منعط

و کارآمد و سنتی ،متصل

و ناکارآمد تقسیم میکند و عمودة حملوه

بازخوانی رویکرد علی شریعتی نسبت به روحانیت از تقابل راهبردی تا تعامل تاکتیکی

انبههای مثبت کوار شوریعتی از مووارد منفوی آن بسویار بیشوتر اسوت و او را «درخششوی در

خود را متواه دستة دوم میسازد .شریعتی اگرچه به دیدة احترام به دستة اول مینگرد و آن
را بسیار میستاید اما در پسزمینه ذهن خویش نگران الیههایی از اندیشوه اسوتبدادیِ دینوی

2

است که در اعما دیدگاههای برخی از روحانیان شیعه نهفته بود و بوه هموین منظوور یکوه-
تازی روحانیت در عرصة فکوری اامعوه را توا نمویآورد و در خوشوبینانهتورین وضوعیت
1 . Enlightenment Age
2 . Religious Despotism
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خواهان حضور دوشادوش روحانیت و روشنفکری در عرصة تحوالت ااتماعی و سیاسوی
است.
از بررسی تقاب های تاریخی بین روحانیت و روشنفکری که پیشتر ذکر آن رفت مویتووان
چنین نتیمهگرفت که این دو قشر به حاظ مبانی نظری و بسترهایی که این مبوانی فکوری بور
آن تکوین یافته و نضوج گرفتوهانود دارای اختالفوات بسویاری هسوتند کوه بوه برخوی از ایون
تفاوتها در نظریه پروتستانتیسم اسالمی اشاره شد .ازاینروی اتحاد استراتژیک و برقوراری
فصلنامه اندیشه سیاسی در اسالم ،شماره  ،25پاییز 1399

رواب راهبردیِ پایدار بین این دو قشر دور از دسترس مینماید .چنانچوه روابو شوریعتی و
روحانیت در دهههای  40و  50شمسوی را از سوه زاویوه هسوتیشناسوی ،1معرفوتشناسوی 2و
روششناسی 3مورد تواه و مداقه قرار دهیم به ناگزیر به این نتایج دست خواهیم یافوت کوه
به حاظ هستیشناختی بین او و روحانیت اشتراکاتی بر سر اینکه دربارة چه چیوزی بحوث و
تبادل نظر میکنند واود دارد اما به حاظ معرفتشناختی چندان اشتراکی بین طرفین رابطوه
نمیتوان یافت .اما نقطه اصلی تقاب دو دیودگاه در روششناسوی و بوهکارگیری روشهوای
متفاوت در دسترسی به اهداف ،بهویژه اختالف در نگاه دروندینی روحانیوت و نگواه بورون
دینی شریعتی است .درممموع باید گفت نگاه شریعتی به روحانیت متأثر از روابو دو نهواد
روحانیت و روشونفکری نگواهی پارادوکسویکال اسوت .از سوویی حضوور روحانیوت را در
اامعه ضروری نمیداند و مدعی اسوت اامعوه بودون روحانیوت نیوز قوادر بوه اداموة حیوات
خویش است و از سوی دیگور آن را تنهوا سونگر باقیمانوده در برابور تهواام فرهنوگ غور
برمیشمارد .بهعنوان تکملوه مویتووان مودعی شود روابو متقابو شوریعتی و روحانیوت بوه
توصی
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خودش رابطه دو همسایه بود نه رابطة دو همخانه .این رواب راهبردی نیسوت بلکوه

روابطی تاکتیکی است و تابعی از حوادثی بووده کوه در اردوگواه مخوا

[رژیوم پادشواهی

حووذف اردوگوواه مخووا

ایون روابو نیوز

پهلوووی] روی داده اسووت .ازایونروی ،بووهمح
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