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چکیده
حرکت نوگرایانۀ دینی در اواخر دوران حکومت رضاشاه و تحوالت پساز شهریور
 1320جریان روشنفکری تازهای را به جامعه عرضه داشت؛ جریانی که از بطن آن
طیفی مذهبی متأثر از تمدن اروپایی و ایدئولوژی لیبرالیسم نمود پیدا کرد .این طیف
باتوجهبه شیوۀ غالب مبارزۀ جهانی  -یعنی مبارزۀ مسالمتآمیز فرهنگی  -اجتماعی -
و وضعیت حکومت استبدادی ،اولویت را به فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی داد و آن
را طی دهههای  20و  30از راههای مختلف پیگیری کرد.
پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی-تحلیلی و استناد به مطالعات کتابخانهای
و اسناد آرشیوی انجام شدهاست.
پرسش اصلی پژوهش عبارت است از« :مهمترین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعیِ
جریان ملی  -مذهبی در دهههای  20و  30چه بود و آنها با چه اهدافی به این شیوه
از فعالیتها روی آوردند؟»
نتیجۀ پژوهش حاکی است که طیف مذکور بهایندلیل به این شیوه از فعالیتها روی
آوردند که مسئلۀ اساسی جامعۀ ایرانی را نه در تغییر حکومت ،بلکه در مشکالت فرهنگی
 اجتماعی و اصالح آن در چارچوب قانون اساسی ازطریق ایجاد کانونهایی برای حرکتجمعی درجهت تقویت و بازسازی ایمان ،اخالق و اندیشۀ درست دینی و ملی برای تربیت
نسل جدید میدانستند.
واژگان کلیدی :لیبرالیسم؛ رضاشاه؛ ایدئولوژی؛ ایران؛ روشنفکران ملی  -مذهبی.
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فریده باوریان

دکترای تاریخ انقالب اسالمی

مقدمه

اشغال ایران در شهریور  1320ضربهای هولناک بر افکار ایرانیان وارد آورد؛ ولی پیامد

آن  -یعنی سقوط دیکتاتوری رضاشاه  -فضایی برای نفسکشیدن پساز وقفهای
حدودا ً  20ساله فراهم کرد و موج حیات و جوششی را در عرصههای مختلف کشور

برانگیخت که سبب تغییروتحوالت سیاسی-اجتماعی عمیقی شد .این تحوالت برای
بسیاری از جریانهای فکری  -سیاسی «عصر تجربه» برای «تمرین دموکراسی» تلقی

شد (غنینژاد ،1377 ،ص .)42اوضاع این دوره بیشتر مفهوم اصالحطلبی را در ذات
خود داشت و متوجه اصالحات سیاسی  -اجتماعی بود؛ بنابراین ،این جریانها به
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فعالیتهای مسالمتآمیز فرهنگی  -اجتماعی و سیاسی بهعنوان استراتژیای پویا روی

آوردند .این استراتژی به تغییرات تدریجی اجتماعی  -فرهنگی و تحول آرام سیاسی،
ِ
تغییرات سریع و بنیانی ،معتقد
با شیوههای صلحجویانه و بدون توسل به خشونت و
بود (فراستی ،1375 ،صص  66و  .)74ازجمله جریانهایی که در این دوره به این شیوه
از فعالیت توجه کرد ،جریان روشنفکری ملی  -مذهبی بود .این جریان از اواخر
دوران حکومت رضاشاه با دغدغههای ویژۀ دینی و در تقابل با وضعیت آن روز پا به

عرصه نهاده بود .این طیف عالوهبر تجددخواهی و ملیگرایی ،از ویژگیهای برجستۀ

مذهبی با تفسیرهای دینی نوگرایانه نیز برخوردار بود (یزدی ،1386 ،صص  )77-75و
بهلحاظ تاریخی ریشه در «جنبش احیای فکر دینیِ» اواخر سدۀ 13ق داشت و دستمایۀ

ایدئولوژیک آن بازگشت به سرچشمههای اصیل و احیای توانمندیهای دیرینۀ اسالم
بود (زکریایی ،1378 ،ص .)100این روشنفکران به نقش دین در ایجاد انگیزه و تحرک
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اجتماعی افراد واقف بودند؛ ولی با این اعتقاد پا به عرصه گذاشتند که دین سنتی و

متولیان آن نمیتوانند پویایی دین و هماهنگی آن با دنیای جدید را به مردم معرفی کنند؛

بنابراین متولیان مدرن دین باید با کنارزدن سنتها ،و خرافهها از دین و خارجکردن آن
از دست روحانیت سنتی راه خالقیت ،و پیشرفت را در جامعه بازکنند (امیری،1389 ،

ص .)83آنان معتقد بودند که وضعیت و فضای تازۀ سیاسی  -اجتماعی ،نیازها و مسائل

تازهای را در جامعه ایجاد میکند که پاسخگویی به آنها دیگر با توضیحات خشک دینی

کفایت نخواهد کرد و به عرضۀ راهحلهای جدید و پاسخهای وسیع و عمیق با زبانی

جدید نیازمند است (بازرگان ،1375 ،ج ،1ص .)268بنابراین تالش کردند تا بهعنوان طیفی

اصول فرهنگی و معتقدات دینی پذیرفته و در زندگی تجربه کرده بودند ،با زبان جدید و
علمی روز برای احیاء جامعهای دموکراتیک دفاع کنند (فوزی ،1388 ،صص  )108-107و

براساس این اصل مبنای کار خود را بر تحول مسالمتآمیز و بهدوراز خشونت نهادند و
به تالش برای استقرار آزادی و دموکراسی ،برگزاری انتخابات آزاد ،جلوگیری از دخالت
مستقیم شاه در مسائل سیاسی و ...پرداختند.

 -1پیشینۀ پژوهش

تاکنون پژوهشگران بهصورت مستقل و مستقیم ،موضوع پژوهش حاضر را جامع و

هدفمند بررسی نکردهاند؛ بلکه غیرمستقیم و گذرا درضمن مباحث مربوط به احزاب

و جریانهای سیاسی (نهضت آزادی ،جریانهای راست) ،جریان روشنفکری و
انشعابات آن (بهویژه جریان روشنفکری دینی) و اندیشۀ سیاسی شخصیتهای فعال

این جریان روشنفکری و زندگینامۀ آنها (شخصیت بازرگان ،سحابی و )...به بررسی

فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی این جریان بسنده کردهاند؛ بنابراین غالب کارهای
انجامشده در این زمینه صرف ًا جانبی بوده و تاکنون پژوهش مستقل علمی جامع ،روشن

و دقیقی دراینباره ارائه نشدهاست .در این راستا نوآوری مقالۀ حاضر در این است

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

فکری  -فرهنگی با رویکردی مدافعهجویانه و تالشی شالودهشکنانه ،از آنچه با عنوان

که ضمن بهرهگیری از همۀ آن آثار ،تمرکز موضوعی بر حوزۀ فعالیتهای فرهنگی
 -اجتماعی جریان روشنفکری ملی  -مذهبی را وجه ممتاز خود قرار دادهاست تا

بتواند بخشی از خألها و ابهامات موجود در حوزۀ فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی
این جریان را رفع کند .با این توصیف در ادامه چند اثر تحقیقی با ویژگیهای مذکور

بهعنوان پیشینۀ پژوهش بهاختصار معرفی میشود:

کتاب در «تکاپوی آزادی» ،اثر حسن یوسفی اشکوری ( :)1376این اثر در جلد اول

به معرفی مهندس بازرگان  -بهعنوان نمادی از تاریخ معاصر ایران  -از زمان تولد در سال
 1286تا سال  1356پرداختهاست .نویسنده ضمن معرفی اجمالی اوضاع عمومی کشور
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در مقطع مذکور ،به فعالیتهای علمی ،دینی ،فرهنگی ،و سیاسی بازرگان پرداختهاست.

کتاب «کارنامۀ سیاسی و فرهنگی دبیرستانهای کمال نارمک ،رفاه ،علوی» ،اثر

حمید کرمیپور ( :)1389نویسنده در این کتاب با استفاده از شیوۀ تاریخ شفاهی

و اسنادی ،بهدنبال روشنکردن پرسشهایی مانند چگونگی تأسیس دبیرستان کمال
نارمک -که روشنفکران ملی  -مذهبی از بنیانگذاران آن بودند  -و دبیرستانهای
رفاه ،و علوی و همچنین کیفیت برنامۀ درسی رسمی و غیررسمی آنها ،ماهیت فعالیت
سیاسی مسئوالن ،معلمان ،و دانشآموزان آنهاست.

کتاب از «بازرگان تا سروش» ،اثر فروغ جهانبخش ( :)1382نویسنده در این کتاب
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ضمن طرح مباحث اندیشهای و فعالیت سیاسی افرادی همچون مهندس بازرگان ،دکتر

سحابی ،آیتاهلل طالقانی و ...به ذکر بخشی از فعالیتهای فرهنگی و علمی آنها در
دهههای  20و  30در کانون فرهنگی اسالم و ...پرداختهاست.

کتاب « زندگینامۀ سیاسی مهندس مهدی بازرگان» ،اثر سعید برزین (:)1374

نویسنده در این اثر با تحقیقی جامع و علمی در ضمن مباحث اندیشهای و سیاسی

مربوط به مهندس بازرگان به بررسی فعالیتهای انجمنهای اسالمی ،کانون فرهنگی
اسالم و بهطور کلی فعالیتهای حزبی و انجمنی در دهههای  20و  30پرداختهاست.

 -2بسترهای ظهور اصول فکری  -ایدئولوژیکی و مهمترین آنها

ِ
آزادی بهوجودآمده برای فعالیت احزاب
در فضای سیاسی پساز سقوط رضاشاه باوجود
و جریانهای سیاسی نوعی احساس یأس و تزلزل در اعتقاد به ارزشها بر دلها سایه
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افکند .این احساس یأس از یکسو ناشی از احساس سرخوردگی و حضور قدرتمندانۀ
نیروهای خارجی در ایران بود (غنینژاد ،1377 ،ص )42و ازسوی دیگر متأثر از تحوالت
فرهنگی  -سیاسی داخلی و تحرکات سه جریان عمدۀ روشنفکری چپ ،جریان
بهائیت ،و جریان مدعیان اصالح دین (تجدیدنظرطلبان) بود .این جریانها فعالیت

خود را در دورۀ رضاشاه ،با ایجاد بسترهای خاص سیاسی  -اجتماعی بهصورت مخفی
(مانند نیروهای چپ که رضاشاه کام ً
ال با سیاستهای آنها مخالف بود) و یا علنی و

پرتحرک (مانند دو جریان دیگر که موردحمایت حکومت قرار داشتند) آغاز کردند و با

خلع رضاشاه از قدرت ،با استفاده از شعارهای ّ
جذاب میهنپرستانه و الفاظ و عبارات
علمی و انتقاد از دین و ارزشهای دینیَ ،درپیِ ایجاد تغییرات بنیادی در اصول اعتقادی

با مسئله روبهرو کردند و بدینوسیله درصدد برآمدند تا به مبارزه با دین و ارزشهای
سنتی  -مذهبی ایرانیان بپردازند و با گسترش ک ّمی ذهن نسل جوان و تحصیلکرده را

تسخیر کنند (یوسفی اشکوری ،1376 ،ج ،1ص173؛ غنینژاد ،1377 ،ص.)50

در واکنش به هویتخواهی مفرط و جهانبینیهای غیردینی و ضددینیِ این جریانها

بود که فضا برای فعالیت فکری  -عقیدتیِ موج جدیدی از دینداران ملی  -مذهبی
از میان دانشجویان و استادان دانشگاه تهران و روشنفکران جامعه به تناسب شرایط

زمان و مکان و نیازهای آن دوره فراهم شد .این گروهها َدرپیِ احیاء اندیشۀ اسالمی
و گسترش اسالمخواهی بودند (سحابی ،1377 ،ص467؛ یوسفی اشکوری ،1376 ،ج،1

ص .)183تقریب ًا همۀ افراد جریان مذکور عمیق ًا با غرب پیوند داشتند .آنها در فضای
فکری  -سیاسی بعداز سقوط رضاشاه با حمایت و رهبری فکری ایدئولوگ خود

(مهدی بازرگان) سرآمد جریان روشنفکری دینی محسوب میشدند و برای خود
رسالتی بیشاز بازسازی و نوسازی اندیشههای رایج دینی احساس میکردند .بنابراین

بهطور عام پذیرای ارزشهای تمدن مدرن شدند و با حرکت بهسوی انگارههای

مدرن درصدد برآمدند تا با تلفیق نگرش اسالمی با اندیشههای مدرن «لیبرالیسم» و
«ناسیونالیسم» ،نظام اندیشۀ اجتماعی و سیاسی را بازسازی کنند و واسطۀ انتقال این

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

و ارزشهای دینی مردم برآمدند و عقاید مذهبی مردم را در صحنۀ فرهنگ و سیاست

مفاهیم به درون دین شوند .در این زمان مهندس بازرگان  -مهمترین چهرۀ پیشگام در
این گرایش  -در نظام فکری خود برای بازسازی اسالم در عرصۀ اجتماع به استفاده از

ایدئولوژیهای جدید غربی روی آورد و نسخهای پوزیتویستی از اسالم همراه با یک
نظریۀ اجتماعی لیبرال ارائه داد که در آن «آزادی» در معنای «لیبرال» آن بهعنوان مفهومی

مرکزی موردتوجه قرارگرفت؛ مفهومی که سایر مفاهیم حول محور آن دور میزدند ،تا

با تأکید بر آن بتوان معنای جدیدی از دینشناسی در این دهه ارائه داد .در آن زمان این

مالحظه مبنای فعالیتهای فرهنگی و بعدها سیاسی بازرگان و همراهانش قرارگرفت
(پدرام ،1382 ،صص  101و  .)112بر همین اساس است که بعدها به تسامح واژۀ لیبرال
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دربارۀ این جناح بهکار رفت .این وجهتسمیه بهدلیل تالشهای فکری مهندس بازرگان
و همراهان او برای انتقال ایدههای مدر ِن تحقق آزادی ،استبدادستیزی ،حکومت قانون
و مردمساالری به جامعۀ سنتی ایران بود (فوزی ،1388 ،صص .)108-107

روشنفکران ملی  -مذهبی در مسیر حرکت خود عالوهبر لیبرالیسم از ناسیونالیسم

هم متأثر شدند و سازگاری آموزههای دینی با ناسیونالیسم را نیز تشریح کردند (قریشی،

 ،1384صص  .)203-198تأکید بر «علمگرایی» 1نیز یکی دیگر از مهمترین مقولههای

تأثیرگذار بر فکر و اندیشۀ این روشنفکران محسوب میشد و آنها سعی میکردند
سازگاری میان دین و علم جدید را اثبات کنند (کاظمی ،1383 ،صص  )124-123و
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تفسیرهای علمی از اسالم ارائه دهند و نوع و شیوۀ حکومت و رابطۀ مردم با حکومت

در اسالم را براساس آن تفسیر کنند (فوزی ،1388 ،ص .)106باتوجهبه آنچه گفته
شد؛ شاید بتوان به ایجاد نوعی «رنسانس اسالمی» یا «دینپیرایی» به دست این طیف

روشنفکری اشاره کرد .رنسانسی که با پیوند دین و دنیا ،نقد سنت و روحانیت،
بازنگری در مفاهیم دینی با ایدئولوژیهای اروپایی ،و پیوند علم و دین درجهت احیای
اندیشهها و مفاهیم اسالمی در میان آنها همراه بود (شفیعیفر ،1378 ،ص.)180

 -3فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی در دهۀ 20

جریان روشنفکری ملی  -مذهبی حول گفتمان آزادمحوری مهندس بازرگان در دهۀ
 20هویت مستقلی یافت .جو غالب مبارزه در این دهه بیشتر در دست جریانهای

غیرمذهبی بود؛ ولی این جریان با رویکردی مذهبی بیشتر تالشهایش را برای رفع
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مشکالت فرهنگی و اجتماعی ،و تربیت جوانان -بهویژه دانشجویان -قرار داد (برزین،

 ،1374صص  )68-67و در حرکت فکری-ایدئولوژیکیِ مسالمتآمیزی شرکت کرد
که آرامآرام در قالب تشکلها و انجمنهایی با پسوند اسالمی در جامعه نمود پیدا

کرده بود (یزدی ،1357 ،ص .)61این حرکت را روشنفکران ملی  -مذهبی به «نهضتی
مبارک» تشبیه کردهاند (بازرگان ،1387 ،ج ،16صص  .)266-265این جریان «کانون
1. Positivism.

تجار ،کسبه
اسالم» و «انجمن اسالمی دانشجویان» را با همکاری داوطلبانۀ جمعی از ّ
ِ
تبلیغات سوء و مبارزات ضددینی در دانشگاهها
و دانشجویان با هدف زدودن آثار

پایگاهی برای فعالیت فرهنگی و فکری  -تبلیغی روشنفکران ملی  -مذهبی ،تربیت

و اخالق اجتماعی جوانان و وزنهای در رقابت با کمونیستها بودند (بازرگان،1387 ،

ج ،16صص  .)266-265بهطور کلی در این دهه تکیه بر مسائل فرهنگی و رفع مشکالت
اجتماعی در قالب نهادهای مذکور ،چاپ مقاالت و انجام سخنرانیها و ...توسط این

طیف آنچنان پررنگ بود ،که سعید برزین تکیۀ آنها بر مسائل فرهنگی را به تمام
دوران فعالیتشان تعمیم میدهد و معتقد است که ازنظر سیاسی آنچه که بعدها توسط
آنان بیان شدهاست دربست در خدمت تحول فرهنگ عمومی برای پیشرفت متعادل
اجتماعی بودهاست (برزین ،1374 ،صص .)68-67

در ادامه عمده فعالیتهای جریانهای ملی  -مذهبی در دهۀ  20بررسی میشود:

 -3-1فعالیت در کانون فرهنگی اسالم

کانون فرهنگی اسالم از اولین تشکلهای مذهبی مدرن بود .این تشکل را سال 1319
چند نفر از متدینین فرهنگی مدارس ،در تهران تشکیل دادند .این تشکل پساز کنارهگیری
رضاشاه ،جنبۀ اجتماعی و سیاسی پیدا کرد (برزین ،1374 ،ص )54و با هدف تبلیغات

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

و مساجد ،و همچنین برگزاری جلسات سخنرانی دینی و مجالس وعظ تشکیل داد
(امیری ،1383 ،ص .)221این دو مرکز بیشتر جنبۀ فرهنگی و تبلیغاتی داشتند و غالب ًا

اسالمی و امور خیریه به فعالیتش ادامه داد (بازرگان ،1375 ،ج ،1صص  .)221-220این
کانون در مسیر فعالیتش هیچگونه تشکیالت ،برنامه یا عضویت مشخصی نداشت و

بهشکل مبسوط از نشستهای مذهبی آیتاهلل طالقانی دربارۀ تفسیر قرآن متأثر بود.
روشنفکران ملی  -مذهبی نخستینبار هستۀ اصلی فعالیت خود را در این کانون تشکل
دادند (کاظمی ،1383 ،ص76؛ جهانبخش ،1382 ،ص .)100جلسات کانون ابتدا تمام ًا رنگ
اجتماعی و علمی داشت؛ ولی بعدا ً آیتاهلل طالقانی دست به ارشاد ،اصالح و مقابله با

موج کمونیستی زد و برداشتهای جدیدی دربارۀ اسالم و دین براساس قرآن بسط و
انتشار داد که با استقبال وسیع مردم مواجه شد (سحابی ،1377 ،ص.)118
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مخاطبان اصلی کانون عمدت ًا از قشر تحصیلکردۀ علوم جدید بودند؛ بنابراین کمکم

چهرههای برجستهای از دانشگاهیان با دغدغههای مذهبی فعالیت خود را در آن آغاز
کردند که دراینمیان ،برجستهترین چهره مهندس بازرگان بود .بازرگان فعالیتهای

منظم اجتماعی  -مذهبی و سیاسی خود را در سال  1321از کانون فرهنگی اسالم آغاز

کرد؛ تا جایی که اهمیت این کانون بیشتر به فعالیتهای او پیوند خورد (بازرگان،1375 ،

ج ،1ص220؛ شیخ فرشی ،1381 ،ص.)307

از دیگر چهرههای فعال ملی  -مذهبی در این کانون میتوان به دکتر یداهلل سحابی

اشاره کرد .در این زمان دعوت از این دو چهرۀ سرشناس روشنفکری برای فعالیت و
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سخنرانی در کانون اسالم  -بهدلیل آشنایی این چهرههای نوظهور با علوم جدید  -برای
دادن پاسخهای علمی ،منطقی و قابلقبول به نیازهای روز جامعه انجام شد (امیری،1383 ،

ص .)305آنها هم ،بیشتر فعالیتهای خود در کانون را بر رد ناسازگاری علم و دین

متمرکز کردند تا برای اثبات سازگاری بین دانش نوین و عقاید اسالمی ،سخنرانیهایی

مرتبط با نیازهای روشنفکری زمانه ارائه دهند .در جلسات این کانون بود که بازرگان
برای اولینبار پساز بازگشت از اروپا در سال  1321کتاب «مذهب در اروپا» را سخنرانی
کرد .این سخنرانی آغاز فعالیتهای سیاسی  -اجتماعی او و بازتابی از اولین توجهاتش

به موقعیت مذهب در جامعه بود (جهانبخش ،1382 ،ص .)100بعدازآن در سال 1321
بازرگان سخنرانی «طهارت ازنظر علمی» را در کانون ایراد کرد .این سخنرانی بعدها

بهشکل کتابی با عنوان «مطهرات در اسالم» منتشر شد (بازرگان ،1375 ،ج ،1ص.)221
این کتاب بیشتر جنبۀ دفاع از دیانت ،حقیقت و عمق اسالم داشت؛ چون چنین ادعا

شده بود که اسالم جوابگوی تمام مسائل معنوی و مادی زندگیِ فردی و اجتماعی است
100
(بازرگان ،1350 ،ص .)82کانون فرهنگی اسالم همچنین محل پیوند ِ
طیف ملی  -مذهبی و
روحانیانی مانند آیتاهلل طالقانی ،راشد و فلسفی  -بهعنوان گردانندگان اصلی و سخنران
جلسات  -بود (رجبی دوانی ،1376 ،ص .)99فعالیتهای این کانون تا سال  1322ادامه
داشت .در این سال آیتاهلل طالقانی پایگاهش را به مسجد هدایت منتقل کرد و با این
انتقال کانون اسالم عم ً
ال برچیده شد (برزین ،1374 ،ص.)54

 -3-2فعالیت در انجمن اسالمی دانشجویان

عدهای از دانشجویان مذهبیِ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران در جلسات تفسیر

را در سال  1321تشکیل دادند (بازرگان ،1350 ،ص .)79این انجمن کانون فعالیتهای
فکری  -فرهنگی و اولین حرکت اسالمی  -اجتماعی آزاد روشنفکران ملی  -مذهبی

در دهۀ  20محسوب میشد و تأثیر و دامنهای فوقالعاده در ایران و خارج از آن پیدا
کرد (بازرگان ،1379 ،ج ،9ص .)13تولد این مرکز را در این زمان ،باید بازتاب نیازها

و دلمشغولیهای گروههای مذهبی جامعه با اهداف مشخصی همچون اصالحات
مذهبی و ارائۀ اسالم بهعنوان دینی سازگار با نوگرایی ،علم و عقالنیت در جامعه،
نزدیککردن دانشجویان به دین ،مقابله با تودهایها ،بهاییها و جوابدادن به شبهات
آنها ،اعتقاد به تجربۀ کار جمعی  -تشکیالتی و فرهنگی  -اجتماعی ،و پرهیز از

فعالیتهای سیاسی دانست (سحابی ،1388 ،ج ،1ص158؛ بازرگان ،1350 ،ص)79

مهندس بازرگان ،آیتاهلل طالقانی ،و دکتر سحابی در تشکیل انجمنهای اسالمی نقشی

نداشتند و حتی از تشکیل آنهم ،اطالعی نداشتند (بازرگان ،1350 ،ص)79؛ ولی پساز

تأسیس انجمن ،در رهبری فکری  -ایدئولوژیکی آن در کنار همفکران دیگر خود مانند
علیاکبر معینفر ،علیاصغر معینفر ،مصطفی کتیرایی ،عزتاهلل سحابی ،کاظم یزدی،
ابوالفضل حکیمی ،ابراهیم یزدی ،مصطفی چمران و ...نقش زیادی ایفا کردند (یزدی،

 ،1394ج ،1ص .)157آنان بهعنوان گردانندگان فکری انجمن بهموجب آیۀ شریفۀ «ا ِ َّن اهللَ
الیُ َغیّ ِ ُر َما ب ِ َق ْومٍ َحتَّی یُ َغیّ ِروا ْ َما ب ِ َأن ُف ِسهِم» (رعد )11/عمیق ًا بر این باور بودند که برای تغییر
اساسی در جامعه باید خود مردم عوض شوند .براساس این ،بسیاری از فعالیتهای
انجمن حول محور کار فرهنگی و تبیین مبانی فکری و اعتقادی ،بازسازی اندیشۀ دینی و

ممنوعیت بحث دربارۀ مسائل سیاسی بود؛ یعنی انجمن اسالمی در ابتدای حرکت خود
جهتگیری سیاسی خاصی نداشت و اصوالً جریانی فرهنگی بود و همهنوع گرایش را
در خود جای میداد (سحابی ،1388 ،ج ،1ص.)86

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

آیتاهلل طالقانی در کانون اسالم شرکت میکردند .آنها انجمن اسالمی دانشجویان

101

این انجمن برای پیادهکردن اهداف خود برنامههایی داشت که یکی از آنها انتشار

مجالتی فکری  -فرهنگی همچون ایمان ،فروغ علم ،گنج شایگان ،حکمت ،و پیکار
اندیشه بود ( تحلیلی پیرامون دانشگاه ،1363 ، ...ص .)15این مجالت ارگان فکری و
ایدئولوژیک اسالم دانشگاهی (نوگرایی دینی) محسوب میشدند (بازرگان،1379 ،

ج ،9ص .)14هدف دیگر انجمن نشر کتاب ،سخنرانی و تبلیغات ،برای خنثیکردن
اثر تبلیغات ضددینی ،و ایجاد رابطه میان علوم جدید و اسالم بود (سحابی،1388 ،

ج ،1ص .)86همچنین برای بحث دربارۀ موضوعات جدید و بیان دیدگاههای اسالم،

اغلب بازرگان ،سحابی ،آیتاهلل طالقانی ،صدرالدین بالغی ،محمدتقی فلسفی و راشد
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ِ
اغلب نوشتههای بازرگان در بسط ادبیات
سخنرانی داشتند (بازرگان ،1350 ،ص.)79

اسالمی نوگرا در ایران اهمیت دارد؛ ولی سخنرانیهای ایرادشدۀ او در انجمن اسالمی
برای مخاطبانی بود که عموم ًا غیردانشجو بودند و به فعالیتهای مذهبی روشنفکران
دینی عالقهمند شده بودند (اسعدی ،1371 ،ص298؛ سحابی ،1388 ،ج ،1ص .)88در
شماری از این سخنرانیها مانند ،کار در اسالم ،دلودماغ ،راه طیشده ،سرچشمۀ
استقالل ،پراگماتیسم در اسالم و - ...که بعدا ً بهصورت کتاب منتشر شدهاند  -مهندس

بازرگان به تحوالت روز و بهاصطالح گفتمانهای روز و معضالت و مشکالت فکری
و اجتماعی واکنش نشان دادهاست .انجمن اسالمی دانشجویان با انگیزۀ نیرومند دینی و

با احساس مسئولیت عمیق اجتماعی پدید آمد (یوسفی اشکوری ،1376 ،ج ،1ص)170؛
ولی با فعالیتهای فکری و فرهنگیای که نیروهای ملی-مذهبی نقشی عمده در
جهتدهی به آن داشتند ،توانست بهلحاظ عقیدتی و استداللی سد بزرگی را دربرابر

102

فلسفۀ ماتریالیسم ایجاد کند و عشق و ایمان به مبارزه را در جوانان مسلمان متبلور
سازد .ولی این فعالیتها دربرابر تبلیغات حزب توده کفایت نکرد ،چون خالی از

دینامیسم و عمل و وجهۀ حکومتی بود (بازرگان ،1350 ،ص .)124تشکیل انجمن کاری
بسیار نو محسوب شد ،ولی در آن برهه که مبارزه غالب ًا در دست نیروهای غیرمذهبی
بود ،نتوانست نفوذ زیادی در جامعه داشته باشد .بااینحال توانست نوعی فعالیت

سازمانیافته و شیوۀ جدید فعالیتی را عرضه کند؛ فعالیتی که راه را برای نسل بعدی
فعاالن مسلما ِن پساز کودتای  1332هموار کرد.

 -3-3فعالیت فرهنگی در جریان ملیشدن صنعت نفت

ملیشدن صنعت نفت حرکت سیاسی برجستهای بود که بهموازات حرکت ایدئولوژیکی
ملی-مذهبی بیشتر با فعالیت فرهنگی در جامعه شناخته شده بودند؛ ولی ملیشدن نفت

سبب همکاری بیشازپیش این گروه با سایر گروهها و جریانهای سیاسی شد و باعث
شد تا آنان طی سالهای ( 1332-1329در مسئلۀ نفت و قضایای بعدی مرتبط با آن)

در کنار فعالیتهای فرهنگی حساسیتهای سیاسی محدودی هم از خود نشان دهند و

در این رخداد سیاسی شرکت کنند( 1بازرگان ،1377 ،ج ،2ص .)372در این زمان مهندس
بازرگان با عدم ورود به قلمرو فعالیتهای سیاسی مرسوم زمان بهعنوان شخصیتی ملی،

استاد دانشگاه و فعال اجتماعی در همهجا از طرح ملیشدن صنعت نفت حمایت کرد
و بعض ًا هم تحتتأثیر دکتر مصدق قرار داشت (شاملو ،1384 ،صص )19-14؛ ولی هنوز
این جنبش بُعد سیاسی و تکیهگاه فکری پیدا نکرده بود (بازرگان ،1377 ،ج ،2ص.)372
نیروهای ملی  -مذهبی در ملیشدن نفت بهطور طبیعی از انشعاب در حزب
توده ،حضور فعا ِل سیاسی فدائیان اسالم ،و شخص آیتاهلل کاشانی و دکتر مصدق

متأثر بودند (شیخ فرشی :1381 ،ص ،)16زیرا در این زمان حزب توده  -که مبارزۀ

ایدئولوژیک با آن یکی از انگیزههای مهم پیدایش جریان روشنفکری ملی  -مذهبی
بود  -دچار انشعاب شده بود که طبیعت ًا این انشعاب بهعنوان حرکتی استقاللخواهانه
از سیاستهای مسکو ،موردتوجه این طیف روشنفکری قرار گرفت (شیخ فرشی،

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

شروعشده در جامعه بهصورت گسترده بر جو غالب آن دوره تأثیر گذاشت .روشنفکران

 ،1381ص .)312شخصیت نواب صفوی برای مهندس بازرگان جذاب بود .بازرگان
در مواردی انتقاداتی به فدائیان اسالم داشت ،ولی سنتشکنی و جذبۀ شخصی رهبر

فدائیان موجب شد که بازرگان با آنها مخالفتی ابراز نکند و حتی در مواردی مانند
 .1به گفتۀ ابراهیم یزدی ،این طیف قبلاز مطرحشدن بحث ملیشدن صنعت نفت ،با چاپ مقاالت
و بیانیههای سیاسی در مجلۀ فروغ علم و تشکیل جلسات سخنرانی ماهیانۀ در انجمن اسالمی
دانشجویان بهصورت محدود وارد عرصۀ فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی شده بودند( .یزدی،1394 ،

ج ،1صص .)159-158

103

مخالفت فدائیان اسالم با مواضع سنتی  -دینی برخی از روحانیان در قضیۀ نفت ،با

آنها احساس همدردی کند (برزین ،1374 ،صص  .)58-57باوجود واکنشهای محدود

نیروهای ملی  -مذهبی در قضیۀ نفت و تأکید بر حرکت مسالمتآمیز در مسیر اصالح
اندیشۀ دینی و رفع مشکالت اجتماعی ،در سال  1330بازرگان ازسوی دکتر مصدق

بهعنوان مدیر شرکت نفت آبادان انتخاب شد و پسازآن مسئولیت پروژۀ لولهکشی
آب تهران به او واگذار شد؛ ولی باوجوداین ،او این همکاری با دولت ملی را در کادر

کوششها و زندگی سیاسی خویش تعریف نکرد؛ چون به کار سیاسی با مفهوم مطرح
در آن سالها زیاد اعتقاد نداشت و همچنان به سیمای فرهنگی خود عالقۀ بیشتری
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نشان میداد (شاملو ،1384 ،ص)14؛ چنانکه در مهر ( 1331سالهای اوج ملیشدن
صنعت نفت) مقالۀ «بازی جوانان با سیاست» را نوشت و در آن به نقد فعالیتهای

سیاسی جوانان پرداخت و از آنان خواست که بهجای دخالت در مسائل سیاسی به

درسومشق خود برسند (بازرگان ،1331 ،صص .)8-4

 -4فعالیتهای فرهنگی در دهۀ 30

روشنفکران ملی  -مذهبی با انجام فعالیت فرهنگی  -اجتماعی طی دهۀ  20از
صحنۀ سیاست دوری گزیده بودند و تنها به انتقاد مجادلهآمیز و ایدئولوژیک از تفکر

غیرمذهبی مارکسیسم و شیوههای سنتی تفکر در عرصۀ فرهنگی و اجتماعی اکتفا
کرده بودند (بازرگان ،1375 ،ج ،1ص .)268متأثّر از کودتای  28مرداد ،تحولی جدی
در اندیشههای این گروه رقم خورد و سبب شد تا آنها در کنار فعالیتهای فرهنگی

104

به عرصۀ فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز نیز روی آورند؛ زیرا در آن مقطع ،کودتای
 28مرداد بهعنوان اعالم رسمی بحران نظری و شکست عملی اندیشهها و جریانهای

مادی و غیرمذهبی در حل مشکالت جامعه عمل کرد و درنهایت زمینه را برای پذیرش

بدیلهای خودی و مذهبی در عرصۀ مبارزات سیاسی  -اجتماعی فراهم آورد (بازرگان،

 ،1375ج ،1ص .)311در آن شرایط مهندس بازرگان عالوهبر ضرورت تاریخی و شرایط

اجتماع ازنظر تاریخی و روانشناسی نیز تحلیل کرد که خودآگاهی دینی مردم بر

خودآگاهی ملی آنها برتری دارد و زمینۀ روحی و فکری برای مبارزه براساس مذهب

بسیار آمادهتر از ناسیونالیسم است و آموزهها و الگوهای دینی مبارزه برای مردم ایران
شناختهشدهترند؛ بنابراین تأکید کرد که مذهب باید بهعنوان جزء اصلی ناسیونالیسم
رحمانی و ایدئولوژیای محرک در فعالیتهای اجتماعی و سیاسیِ جامعه عمل کند

(بازرگان ،1350 ،صص  163-162و  .)207براساس این ،او بههمراه دیگر نیروها با تحلیل
رویدادهای قبلاز کودتای  28مرداد در درک علل شکست نیروهای ملی در این کودتا

عمیقتر شدند و به ارزیابی قدرت و امکانات خود برای مبارزۀ بیشتر با دشمن مشترک

پرداختند و بهعنوان اولین واکنش« ،نهضت مقاومت ملی ایران» را تشکیل دادند .این

تشکیالت نیروهای ملی  -مذهبی را در پیوند با نیروهای مستقل ملیگرا و مذهبی
رسم ًا وارد عرصۀ سیاست کرد و به گفتۀ فرزین وحدت« :جنبش اسالمی و گفتمان آن
را به بلوغ رسانید» (وحدت ،1382 ،ص.)198

مهندس بازرگان دربارۀ این تغییر رویه میگوید:

«ما میدیدیم نهضت سرکوب شده؛ آزادی ازبین رفته و جای عدالت را ظلم و ستم

و فساد گرفتهاست( »...بازرگان ،1375 ،ج ،1ص[« ،)270بنابراین] همهکس مجبور است

همهکاره شود .استاد دانشگاه هم به دادوفریاد سیاسی بپردازد» (بازرگان ،1350 ،ص.)162

با این نگرش جدید ،مهندس بازرگان و همفکرانش از قالب فعالیتهای کام ً
ال
فرهنگی بیرون آمدند و از پرداختن ِ
صرف به جریانات فکری جامعه ،به مسئلۀ قانون و
فقدان آن در رفتار مستبدانۀ دولت با مردم توجه کردند و به عرصۀ فعالیتهای سیاسی

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

و ملیت مطرح شود (برزین ،1374 ،صص  16-13و  )157تا بتواند بهصورت هدفی

هم وارد شدند (بازرگان ،1363 ،ص .)17با مطرحشدن این اندیشه ،کمکم فکر سازماندهی
نهضت مقاومت در میان سایر احزاب و طرفداران نهضت ملی دهانبهدهان گشت و آنها
برای نیل به هدف مذکور جلساتی را با موضوع سرنوشت وطن و استقالل و آزادی آن

ترتیب دادند (سحابی ،1377 ،ص .)125درنهایت دراثر تالش آنها ،یک ماه بعداز کودتا
نطفۀ اولیۀ نهضت مقاومت ملی در پیوند با هیئت علمیۀ تهران ،حول محور فعالیتهای
آیتاهلل زنجانی از اعضای برجستۀ این هیئت تشکیل شد (بصیرتمنش ،بیتا ،صص 16

ِ
حکومت نظامیِ دولت زاهدی پرداخت و با
و  )72و در نخستین حرکتش به مخالفت با
دادن پیامهایی مانع از بازشدن بازار شد (نجاتی ،1377 ،ج ،1صص .)102-101

105

نهضت مقاومت تشکیالت مختلط ملی ،مذهبی ،و سوسیالیستیای بود که دارای

سازماندهی نیمهعلنی و نیمهمخفی بود (فارسی ،1373 ،ص .)58در ترکیب این تشکیالت
ِ
علمای عضو فراکسیون ملی مجلس و برخی از روحانیون مستقل
در کنار تعدادی از
ِ
طیف ،بازاریان ،دانشگاهیان و
نظیر آیتاهلل طالقانی و روشنفکران ملی  -مذهبی ،سه
احزاب هم حضور داشتند (یوسفی اشکوری ،1376 ،ج ،1ص .)102نهضت مقاومت ملی
برای نیل به اهدافش به جلب حمایت مردم و اتحاد و همبستگی میان آنها نیاز داشت؛

بر همین مبنا در برنامۀ تبلیغاتیاش هدف خود را از مبارزه ،ادامۀ راه و روش مصدق
و نهضت ملی قرار داد (نجاتی ،1377 ،ج ،1صص  107و  .)308نهضت با این تبلیغات
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موفق شد تا اقشار مختلف جامعه را جذب کند و در مدت کوتاهی نیروهایی پراکنده را
زیر پرچمی واحد متمرکز سازد تا بتواند از تجارب رهبران و فعاالن این احزاب سیاسی

و نمایندگان آنها برای سازماندهی کمیتههای مرکزی ،دانشگاه ،بازار و هیئت اجرائیه
و ...استفاده کند .اعضای نهضت در طول مدت تقریب ًا هفتسالۀ فعالیت خود توانستند
یکسری تظاهراتها را راهاندازی کنند و نامهها ،مقاالت و اعالمیههایی در مخالفت

مسالمتآمیز با حکومت چاپ کنند .این تشکیالت بهصورت تالشی مسالمتآمیز برای
استفاده از نهادهای مردمی  -دینی برای آگاهیدادن به مردم و دمیدن روح مقاومت و
مبارزه در آنها بهوجود آمده بود؛ ولی درنهایت دراثر عواملی مختلف همچون وجود

اختالفات درونی و رقابتهای شخصی ،سرکوب و فشار حکومت کودتا ،نداشتن
تجربه و تخصص الزم سیاسی رهبران برای مهار اوضاع ،ضعف تشکیالتی و سازمانی
و ...تضعیف و عم ً
ال در سال  1339منحل شد.

106

نهضت مقاومت در کسب قدرت توفیقی نیافت و در دهۀ اول پساز کودتا متالشی

شد؛ ولی درنهایت در تحوالت سیاسی  -اجتماعی ایران در اوایل دهۀ  40مؤثر واقع
شد و به گفتۀ مهندس بازرگان عقبنشینی محمدرضاشاه و اعالم فضای باز سیاسی و

رویدادهای منجر به تجدید فعالیت جبهۀ ملی از آثار و نتایج عملیات نهضت مقاومت

ملی بود (بازرگان ،1375 ،ج ،1ص .)339البته این نهضت از جهاتی دیگر نیز توانست
مؤثر واقع شود؛ ازیکطرف به زنده نگهداشتن تفکر ملی کمک کرد و باعث شد
تا این تفکر در صحنۀ سیاسی ایران ،جریانی بانفوذ و مطرح باقی بماند و ازسوی

دیگر ،جریان ملی  -مذهبی را که وارد عرصۀ فعالیتهای سیاسی شده بود در ادامۀ
حرکت ایدئولوژیک خود پایدارتر سازد .اعضای نهضت در ضمن فعالیت سیاسی

باشند؛ بنابراین درصدد برآمدند تا با محور قراردادن ایدئولوژیای برآمده از باورهای

مذهبیِ جامعه ،پشتوانۀ اعتقادی اصیلی را برای ایجاد جنبشی انقالبی در آینده تدارک

ببینند .در این راستا بار دیگر همزمان با فعالیتهای سیاسی به فعالیتهای فرهنگی و
نهادسازی در جامعه روی آوردند .این اقدام در آن زمان نشانۀ اولویتدادن مجدد آنها

به فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی بود.

ولی دراینمیان تجربۀ فعالیت فرهنگی  -سیاسی در نهضت مقاومت ملی و مشاهدۀ

ناتوانی رهبری آن در بسیج نیروهای مبارز و عدم تأثیرگذاری برجستۀ نهضت در سطح
جامعه و سپس انحالل آن ،روشنفکران ملی  -مذهبی را بار دیگر به اولویتدادن به

فعالیتهای فرهنگی-تربیتی بر فعالیتهای سیاسی واداشت و آنها با اولویتدادن به
این شیوۀ فعالیت ،بخش مهمی از توان خود را در این راستا متمرکز کردند (فارسی،

 ،1373صص  .)22-21براساس این موضوع آنان درنتیجۀ تجربیات دهۀ گذشته و

باتوجهبه وضعیت سیاسی جامعهَ ،درپیِ گفتگوهایی 1پیشنهاد فعالیتهای فرهنگیِ

دستهجمعی و نهضت انجمنسازی را مطرح کردند و استداللشان این بود که بهعلت
وجود استبداد روحیۀ کار جمعی و همبستگی روحی  -فکری در کشور وجود ندارد

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

خود در نهضت به این درک رسیدند که برای انسجام مخالفان علیه حکومت حول
آرمانی مشترک ،در فراسوی اهداف سیاسی باید بهدنبال تکیهگاه ِ مطمئنتر اعتقادی

و در جامعه شکاف ایجاد شدهاست .به اعتقاد آنان مشکل ایران با تشکیل حزبی
سیاسی و حتی رویکارآمدن دولتی ملی حل نمیشد؛ بلکه تربیت دموکراسی و امکان

مجتمعشدن و همکاری از همهچیز واجبتر بود؛ پس باید خود را برای فعالیتهای
اجتماعی تربیت میکردند و روحیۀ کار جمعی را با برنامهریزی درازمدت و ایجاد

نهادهای مدنی تأثیرگذار تقویت میکردند .حاصل این استداللها را مهندس بازرگان
 .1این گفتگوها متعاقب رویکارآمدن حسین عالء در مدت  5ماه زندان در سال  1334بهعلت انتشار
اعالمیۀ «در مقابل این توطئه بیدار باشیم» انجام شدهاست.

107

در کتاب «عشق و پرستش» آورد و بعدا ً آن را در سخنرانیِ «احتیاج روز» در دانشکدۀ
کشاورزی کرج مطرح کرد (بازرگان ،1350 ،ص164؛ بازرگان ،1375 ،ج ،1صص -229

 .)230در آن زمان مهندس بازرگان درزمینۀ عمل جمعی برای پیشرفت اجتماعی معتقد

بود که در منطق قرآن و در کالم خداوند فرد بهعنوان موجودی مرتبط در جمع ،جم ِع
حال و گذشته بهحساب میآید و انسان بههیچوجه واحدی مستقل و مجزا و دارای
مسئولیت و وظایف فردی درنظر گرفته نشدهاست؛ بلکه همواره روابط او با اجتماع و

روابط اجتماع با جامعۀ بشریت موردتوجه بودهاست (بازرگان ،1377 ،ج ،2صص .)58-56
بهدنبال این استداللها بود که اعضای نهضت مقاومت ملی همزمان با فعالیت سیاسی
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 فرهنگی در نهضت ،در خارج از کادر نهضت نیز بهصورت متناوب انجمنهای اسالمیگوناگونی را برای فعالیتهای فرهنگی شکل دادند تا از تفرقه و پراکندگی هواداران

خود جلوگیری کنند و آنان را تا فرارسیدن فرصتی مناسب و تجدید فعالیت علنی متحد

نگاه دارند (رادنیا ،1377 ،ص .)383طی سالها فعالیت در این نهادها ،تفکر اکثر اعضای
انجمن را فکر تربیت دموکراسی و امکان مجتمعشدن و یادگرفتن فعالیتهای فرهنگی
 -اجتماعی براساس اصول اسالمی برای پیشرفت اجتماعی تشکیل میداد (بازرگان،

 ،1377ج ،2صص  .)58-56بررسی فعالیتهای فکری  -سیاسی این نهادها و انجمنها
نشان میدهد که روشنفکران ملی  -مذهبی با انجام سخنرانیهای متفاوت و بعض ًا

مذهبی و چاپ و انتشار کتابهای گوناگون بهتدریج روند نهادینگی و تثبیت سنت
اسالم لیبرال را امتداد بخشیدند .روشنفکران مذکور در این دهه و در کنار این تشکلها،

فعالیتهای فرهنگی  -سیاسی دیگری همچون سخنرانیهای مذهبی  -سیاسی در جمع
108

تحصیلکردهها و نوشتن و چاپ کتب و جزوات هم داشتند که به سهم خود نقش

بارزی در جذب گروههایی از دانشجویان و تحصیلکردهها به مذهب و موضوعات
سیاسی ایفا میکرد .طی این سالها مهندس بازرگان به ارائۀ یکسری سخنرانیها و

نوشتهجات پرداخت که اکثر آنها مضامین دینی  -تربیتی داشتند و بحث از مسائل

سیاسی در آنها یا وجود نداشت و یا کم بود .ازجملۀ این کتابها میتوان به «جنگ
دیروز و فردا» و «عشق و پرستش» در سال  « ،1334احتیاج روز» در سال ،1336
«خداپرستی و افکار روز» در سال  « ،1337آموزش تعالیم دینی» و « آموزش قرآن» در

سال  ،1338و «یادداشتهای سفر حج» « ،انسان و خدا» « ،مسألۀ وحی» در سال 1339
و  ...اشاره کرد (آ ِلسیدغفور ،1376 ،صص .)390-388

تبعیت از سیاستهای کندی با اعالم برخی آزادیهای نسبی برای گروههای مختلف،

زمینهساز ایجاد «فضای باز سیاسی» شد که در این فضا احزاب و گروههای مختلف
شکل گرفتند و توانستند آزادتر از گذشته فعالیت کنند (جزنی ،بیتا ،ج ،2ص .)64دو

نمونۀ برجسته از این احزاب جریان جبهۀ ملی دوم و نهضت آزادی بودند .نقش جریان
ملی  -مذهبی در تحوالت کشور در دهۀ  40کام ً
ال برجسته بود .روند فعالیتهای
روشنفکران ملی  -مذهبی تا اردیبهشت  40غالب ًا مبارزات مسالمتآمیز فرهنگی -
اجتماعی بود و تأسیس نهضت آزادی اولین فعالیت برجسته و سازمانیافتۀ سیاسیِ

جریان ملی  -مذهبی بود .آنها با تشکیل دو حزب مذکور  -بهویژه نهضت آزادی در
اردیبهشت - 40با نهضت اسالمی پیوند خوردند و فصل جدیدی در فعالیتهایشان
رقم خورد و فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز در اولویت کارشان قرار گرفت .آنها
در این دهه همچنان به فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی خود ادامه دادند ،ولی این
فعالیتها غالب ًا تحتتأثیر فعالیتهای سیاسی آنها انجام میشد.
در ادامه به بخشی از مهمترین فعالیتهای فرهنگی جریان ملی  -مذهبی در دهۀ

 30اشاره میشود:

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

همزمان با فعالیتهای این طیف از روشنفکران دینی ،متأثر از برنامۀ «اتحاد برای
ِ
پیشرفت» جان .اف .کِنِدی 1تحوالتی در سال  1339در ایران انجام شد و شاه با

109
 .1کِنِدی با آگاهی از اوضاع بد اقتصادی ایران و نارضایتی اقشار مختلف جامعه و برای کاهش
این نارضایتیها و حفظ حکومت خواستار اجرای برنامه مذکور شد؛ زیرا او و همراهانش باتوجهبه

پیروزی جنبشهای ضدامپریالیستی در برخی از کشورها به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه

جلوگیری از پیروزی جنبشهای چپ و حفظ رژیمهای دیکتاتوری وابسته به غرب ،ایجاد اصالحات

اساسی و کاهش سرکوب و اختناق در کشورهای وابسته است (عیوضی ،1385 ،ص.)88

 -4-1تأسیس متاع

1

طرح تأسیس متاع در سخنرانی مهندس بازرگان با عنوان «احتیاج روز» در روز عید

فطر  1335در انجمن اسالمی دانشکدۀ کشاورزی کرج ریخته شد .بعدها متاع منشأ
و مؤسس بسیاری از نهادهای اسالمی ،اجتماعی و سیاسی شد( .بصیرتمنش ،بیتا،

ص .)93در این زمان بازرگان درحالیکه مبارزۀ سیاسی و فعالیت در نهضت مقاومت

ملی را تعطیل نکرده بود ،برنامۀ درازمدت خود را در قالب متاع تدوین و آغاز کرد .او
در این سخنرانی بهتفصیل دیدگاههای خود را بیان کرد و بر نقطهضعف ایرانیها؛ یعنی

فردی عملکردن آنها انگشت گذاشت و این موضوع را اساس بدبختی و عقبافتادگی
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ایرانیان ذکر کرد .او بر کار جمعی بهعنوان یکی از عوامل تربیت اجتماعی تأکید کرد و
ایجاد مکتبهای تربیتی و اجتماعی  -عملی را فریضهای دینی و وظیفهای ملی بهشمار

آورد (بازرگان ،1378 ،ج ،8صص  230-229و .)239

متاع کار خود را با تشکیالتی مخفی و با هدف تأسیس نهادهای مدنی  -بهعنوان

کارگاههای تمرین همکاریهای جمعی  -و همچنین تشویق تأسیس انجمنهای
اسالمی  -صنفی آغاز کرد .اسامی مؤسسان و نام متاع رسم ًا اعالم نشد و تا زمان

ترور آیتاهلل مطهری (اردیبهشت  )1358مخفی بود؛ پساز این تاریخ متاع تعطیل شد
(سحابی ،1388 ،ج ،1ص .)187باوجوداین از کسانی همچون مهندس بازرگان ،کاظم
یزدی ،عزتاهلل سحابی ،احمد آرام ،مصطفی کتیرایی ،مرتضی مطهری ،مهدی حائری
یزدی ،کاظم حاج طرخانی ،غالمرضا سعیدی ،باقر رضوی ،دکتر تاج و دکتر ابراهیم

یزدی ،یداهلل سحابی و کاظم متحدین بهعنوان اعضای مؤسس سخن بهمیان آمدهاست

(یزدی ،1394 ،ج ،1ص283؛ سحابی ،1388 ،ج ،1ص .)187وظیفۀ اصلی این مکتب ،ایجاد
110
فضایی مناسب برای همکاری و ه م ُکنشی فکری  -ذهنی میان روشنفکران دینی و
روحانیان جوان حوزه بود .جلسات متاع که با حضور دو طیف روحانی و روشنفکران
مذهبی تشکیل میشد ،غالب ًا مخفی بود و طی  20سال ( )1358-1335ادامه یافت .محور
عمدۀ این جلسات ،بحث دربارۀ مسائل و مشکالت جوانان با مذهب و چالشهای

 .1مخفف «مکتب تربیتی اسالمی عملی».

فکری عقیدتی آنان بود .ازنظر فعاالن متاع ،بزرگترین چالش فکری  -عقیدتی آن زمان

ازجانب مارکسیستها بود که باید به آن جواب داده میشد (یزدی ،1394 ،ج ،1صص

میشد؛ ولی چون کارایی زیادی داشت تا پیروزی انقالب اسالمی و حتی بعدازآن تا

ترور آیتاهلل مطهری (اردیبهشت  )1358فعالیتهایش ادامه داشت .گفتنی است که
آیتاهلل مطهری بعداز خروج از جلسۀ همین مکتب ترور شد .این تشکیالت باتوجهبه
هدف و انگیزۀ تشکیل آن ،ازنظر حوزۀ کار و اقدام و عمل مرز نمیشناخت؛ بنابراین در

روند فعالیت خود برای گسترش فکر اجتماعی ،آموزش دین ،نهادینهکردن دموکراسی و

پیشرفت و توسعۀ مدنی ،منشأ آثار اجتماعی و علمی و فرهنگی فراوان شد و مؤسسات
متعددی را برای درمان معضالت اجتماعی پدید آورد که اهداف دینی و اجتماعی معینی

را دنبال میکردند (یوسفی اشکوری ،1376 ،ج ،1ص.)232

در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات این تشکیالت اشاره میشود:

 -4-2تأسیس دبیرستان کمال

اولین نتیجۀ فعالیت نیروهای ملی  -مذهبی در متاع تشکیل مؤسسهای فرهنگی با عنوان

«اخالق» در  7مرداد  1335بود .این مؤسسه را گروهی از بازاریان متدیّن تهران و چند
تن از استادان دانشگاه همچون یداهلل سحابی ،مهدی بازرگان ،احمد بازرگان ،احمد آرام،

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

)283-281؛ (بصیرتمنش ،بیتا ،صص  .)93-92این مکتب در سیر فعالیت خود گاهی
بهدلیل زندانیشدن اعضای اصلی آن دچار فترت میشد و عم ً
ال فعالیتهایش تعطیل

حاج حسن مزینی ،کاظم حاج طرخانی و کاظم یزدی تشکیل و در 28فروردین1336
ثبت کردند .از شرایط عضویت مؤسسه ،مسلمان عامل به تقوا و مقدم در امور فرهنگی
اعالم شد .هدف مؤسسۀ اخالق در اساسنامهاش «تعلیموتربیت افراد کشور درضمن

تفهیم و تمرین معنویت و حقایق اسالمی» بیان شد (مراسان ،شمارهبازیابیِ 7062؛ سحابی،

 ،1377ص .)350ولی بهنظر میرسد هدف اصلی این مؤسسه در سال  ،1337تأسیس

دبیرستانی به نام «کمال» در منطقۀ نارمک بودهاست .این مدرسه به سرپرستی دکتر
سحابی با سبک و سیاق جدید و با هدف طرح مسایل اعتقادی  -فکری در کتب

درسی ،آموزش علم از راه تحکیم ایمان و باالبردن آمادگی دانشجویان برای تحصیالت

111

در دانشگاه تأسیس شد (پدر به روایت پسر )1 :1393/1/23 ،و کار خود را از سال

تحصیلی  38-37آغاز کرد .در ساخت این مرکز دکتر مصدق و آیتاهلل بروجردی هم

کمکهای مالی کردند (یوسفی اشکوری ،1376 ،ج ،1ص .)233بعداز تأسیس مدرسۀ
کمال نیز افرادی همچون آیتاهلل طالقانی ،احمد بازرگان و مهدی بازرگان کمک مالی

به آن میکردند (کرمیپور ،1389 ،ص.)49

این مدرسه در راستای فعالیتهای فرهنگی خود و برای ارتقای علمی و آموزشی

به چاپ نشریات مختلف پرداخت .یکی دیگر از برنامههای مترقی و روشنگرانۀ این
مدرسه ،برگزاری مراسم بهمناسبت اعیاد دینی بود که در این مراسمها ،آیتاهلل طالقانی،
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مطهری و سیدحسین نصر سخنرانی میکردند .افرادی همچون رجایی ،باهنر و بهشتی
در این مدرسه تدریس میکردند .ولی نکتۀ کلیدی دربارۀ فعاالن این دبیرستان پیوند

سه گروه روحانیان ،تحصیلکردگان دانشگاهی ،و بازاریان سیاسی در تأسیس و ادارۀ
این دبیرستان بود .در گزارش ساواک در آغاز دهۀ  ،40از دبیرستان کمال بهعنوان یکی
از کانونهای مبارزه و اغتشاش علیه حکومت پهلوی نام برده شدهاست .ولی ساواک

باوجود اطالع از فعالیتهای این مرکز آن را تعطیل نکرد و  15سال بعد (اسفند
 )1352دراثر عواملی مانند ،گسترش فعالیتهای چریکی و نظامیِ مخالف حکومت،

حساسیت نهادهای امنیتی ،و مشارکت برخی از معلمان این مدرسه در گروههای نظامی
امتیازش را لغو کرد (کرمیپور ،1389 ،صص  49و .)62
 -4-3تشکیل انجمنهای اسالمی

112

نهضت انجمنسازی یکی از فعالیتهای متاع در تهران و شهرستانها بود و شامل
انجمن اسالمی پزشکان ،مهندسین ،معلمان و بانوان بود .این انجمنها از یکسو زمینه
را برای تأسیس نهضت آزادی فراهم کردند و ازسوی دیگر سرآغازی برای تشکیل

مجامعی مانند حسینیۀ ارشاد شدند (جعفریان ،1391 ،ص)444؛ بنابراین بخش زیادی از
فعالیتهای فرهنگی روشنفکرا ِن ملی  -مذهبی را در سالهای قبلاز انقالب شامل
شدند .فکر تشکیل انجمنهای اسالمی را از سال  1336به بعد ملی  -مذهبیها در درون

متاع مطرح کردند .در دهۀ  ،20اعضای این انجمنها را جمع زیادی از دانشآموختگان

انجمن اسالمی دانشجویان تشکیل میدادند (یزدی ،1382 ،صص  )131-130و در آغاز ،هدف
مؤسسان آن سیاسی نبود و بیشتر فعالیتهای فرهنگی و صنفی مدنظرشان بود؛ ولی بهتدریج
انجمنها در دهههای  40و  50پیوسته به فعالیت خود ادامه دادند .آنها در دهۀ  40در بیشت ِر

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی با تالش کسانی همچون عباس شیبانی گسترش یافتند.
انجمنهای اسالمی  -بهویژه انجمن مهندسین و پزشکان  -گهگاه جلساتی را برای سخنرانی

روحانیون مشهوری مانند آیتاهلل مطهری ،بهشتی ،طالقانی ،محمدتقی جعفری ،باهنر و
روشنفکرانی مانند بازرگان برگزار میکردند که با برقراری این جلسات گستردۀ مذهبی،

زمینۀ برای انتشار برخی از آثار مهم دینی فراهم میشد .همین جلسات نقشی چشمگیر در

روند پیروزی انقالب اسالمی داشتند و حاصل آنها بعدها بهصورت کتابهایی چاپ شد.
ِ
گسترش افکار نو اسالمی
هدف از برگزاری این جلسات سخنرانی ،بیشتر افزایش آگاهی و
در میان جوانان ،دانشجویان و روشنفکران بود (جعفریان ،1391 ،ص444؛ یوسفی اشکوری،

 ،1376ج ،1صص  .)238-237این سخنرانیها در مراسمهای مختلف ازجمله جشنهای

بعثت هر سال انجام میشدند و آیندۀ سنت اسالم لیبرال و پسازآن روشنفکری دینی را

مشخص میکردند (آ ِلسیدغفور ،1376 ،ص.)38
 -4-4تأسیس شرکت سهامی انتشار

یکی از اقدامات بدیعی که نیروهای ملی  -مذهبی َدرپیِ گسترش نهادهای خود

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

و درعمل ارتباطهایی میانشان برقرار شد که به بازتولید حرکتهای سیاسی منجر شد .این

ضرورت وجود آن را درک کردند ،تأسیس شرکتی انتشاراتی برای گسترش فرهنگ

دینی  -سیاسی و تألیف سخنرانیهای حامالن این تفکر و کتابهایی با محتوای علمی
 اسالمیِ موردنیازِ نسلِ جوان بود .براساس این نیاز در سال  1338شرکت سهامیانتشار بهعنوان نخستین ناشر و توزیعکنندۀ آثار نوگرایی دینی با مشارکت بیشاز 250
سهامدار تشکیل شد (یزدی ،1394 ،ج ،1ص281؛ بازرگان ،1379 ،ج ،9ص )14و بهنوعی

پایهگذار انتشارات اسالمی ،اجتماعی و علمی آزاد به سبک جدید شد (بازرگان،1391 ،

ج ،24ص .)65این شرکت با همکاری جمعی از روشنفکران و روحانیان همچون

مهدی بازرگان ،یداهلل سحابی ،کاظم یزدی و حسن محجوب( ،یزدی ،1373 ،صص )5-4

113

آیتاهلل طالقانی ،مطهری ،احمد آرام ،محمد معین و  ...تأسیس شد (یاران امام بهروایت

اسناد ،1382 ، ...ج ،2ص .)21این شرکت نقطۀ عطفی در تحول فرهنگ مذهبی از شکل
سنتی آن بهشکل مدرن آن بهشمار میرفت و توانست زمینۀ الزم را برای تمرین کار
دستهجمعی و همکاریهای فرهنگی گسترده در این دوره فراهم کند (بازرگان ،1379 ،ج،9

ص .)14در آن زمان ،مراکز انتشاراتی عمدت ًا در کنترل دولت و گروههای غیرمذهبی بود و
چاپ و انتشار کتب دینی مرتب ًا با مانع روبهرو میشد (یزدی ،1373 ،صص )5-4؛ بنابراین
هدف مؤسسان این شرکت پرکردن خأل این نوع کتابها و پاسخ مثبت به نیازهای روز
جوانان بود (مراسان ،شمارهبازیابیِ  .)390شرکت سهامی انتشار با فروش سهام خود طی
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سالهای  1352-1338بسیاری از افراد متدین را جذب کرد و با انتشار کتابهای اسالمی

خدمات شایانی به فرهنگ اسالمی کرد (یاران امام بهروایت ،1382 ، ...ج ،2ص.)21

شرکت انتشار منبع در آن زمان منبع درآمدی برای روشنفکران ملی  -مذهبی

بهشمار میرفت .این شرکت در دهههای  40و  50موفق شد آثار مختلفی از روشنفکران
و روحانیان نواندیشی همچون گلزادۀ غفوری ،بازرگان ،طالقانی ،مطهری ،محمدتقی

شریعتی ،یداهلل سحابی ،ترجمههای احمد آرام و محمدمهدی جعفری ،و ...را با
جهتگیری معین سیاسی منتشر کند و به یکی از مراکز عمدۀ فکری  -سیاسی برای

مبارزان سیاسی تبدیل شود (یاران امام بهروایت ،1382 ،...ج ،2ص21؛ یوسفی اشکوری،

 ،1376ج ،1صص  .)240-239نخستین انتشار شرکت ،کتاب «خداپرستی و افکار روز»

مهندس بازرگان بود (مراسان ،شمارهبازیابیِ  )390و یکی از مهمترین آثار منتشرشدۀ

آن «بحثی دربارۀ مرجعیت و روحانیت» در سال  1341بود .ساواک سرانجام در سال
114

 1353شرکت انتشار را بهدلیل انتشار کتاب «حسنک کجایی» ویژۀ کودکان اثر حسن

پرنیان بست؛ چون این کتاب دیدی سیاسی داشت .بهدنبال این ماجرا ،شرکت ظاهرا ً

تا سال  57تعطیل بود ولی درواقع پنهانی به فعالیت خود ادامه میداد و پساز پیروزی
انقالب هم فعال بود (جعفریان ،1391 ،صص  394-393و .)442

نتیجهگیری

جریان روشنفکری ملی  -مذهبی در اواخر دوران حکومت رضاشاه با رویکردی جدید،

جدی محصول تحوالت ایران پساز ضربۀ شهریور  1320است .این جریان در جو

غالب جهانی در آن مقطع مبارزۀ مسالمتآمیز را تجویز میکرد؛ همچنین افکار و عقاید

خود این جریان هم مبنی بر این بود که مشکل عمده و اساسی جامعه مسائل انسانی،

معنوی و اخالقی و بهطور کلی مشکالت اجتماعی  -فرهنگی است که باید اصالح شود.

بنابراین این جریان به فعالیتهای فرهنگی مسالمتآمیز در قالبهای مختلف ازجمله،
سخنرانیهای مذهبی  -سیاسی ،چاپ کتب و جزوات عمدت ًا علمی  -دینی با محتوای
تطبیق دین با علوم تجربی جدید و ایدئولوژیهای مختلف اروپایی ،شرکت در نهادهای

مختلف فرهنگی ،انجمنسازی و ...روی آورد و هدفش ترویج دموکراسی و امکان

مجتمعشدن و یادگرفتن فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی براساس اصول اسالمی برای
پیشرفت اجتماعی بود؛ درنتیجه در دهۀ  20این شیوۀ فعالیت را دنبال کرد .حقیقت این

حرکت روشنفکری و منشأ حیات آن در آن زمان بدین معنا بود که برای نخستینبار در
تاریخ معاصر ایران جریانی فکری به اهمیت ایجاد جنبشی فرهنگی پ ِی برده بود؛ جنبشی

که اگرچه شور و حال جنبشهای سیاسی را نداشت ،ولی میتوانست با عمق و غنای
بیشتر در درازمدت آثار عمیقتری بر جامعه بگذارد .با این طرز تفکر ،تمام تالش این

جریان در دهۀ  20برای اصالح اعتقادات فکری و تربیت معنوی نسل جوان انجام شد.

تبیین فعالیتهای فرهنگی  -اجتماعی جریان روشنفکری ملی -مذهبی در دورۀ محمدرضا شاه پهلوی...

به دین و مسائل و مشکالت جامعه پا به عرصۀ وجود نهاد؛ ولی این جریان بهصورت

این جریان این شیوۀ فعالیت را در دهۀ  30هم ادامه داد و با این روند مبارزاتی در این دو

دهه توانست به سهم خود نقشی بارز در جذب گروههایی از دانشجویان و تحصیلکردهها

 مخاطبان اصلی این جریان  -به مذهب و مسائل سیاسی ایفا کند؛ زیرا این جریان بیشترنخبهگرا بود و همۀ اقشار جامعه را پوشش نمیداد و بیشت ِر مخاطبان آن همین اقشار

تحصیلکرده و طبقۀ متوسط جدید بودند .این جریان در این مسیر با برشمردن عناصر
فرهنگی مؤثر در تحوالت اجتماعی بر نقش دو عاملِ مه ِم تعالیم دینی و علوم تجربی
زیاد تأکید میکرد و زدودن پیرایههای دینی و احیای آن را مطابق با مقتضیات دنیای جدید
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و تمدن نوین ،شرط اساسی استقالل و راه رسیدن به موفقیت معرفی میکرد .در کنار

این شیوۀ فعالیت در دهۀ  30بود که این جریان با تشکیل نهضت مقاومت ملی بهسوی
فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز نیز کشیده شد؛ ولی همچنان چارچوب فعالیتهای

فرهنگی خود را حفظ کرد .این جریان پسازآن و در اواخر این دهه با ایجاد فضای

باز سیاسی ازسوی حکومت ،فعالیتهای تازهای را شروع کرد و فصل تازهای را در
فعالیت ِ
های خود رقم زد.
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