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 بازخوانی میراث طالقانی،

 "اسالم اجتماعی"فراخوان به 

 

 سارا شریعتی

نوان به عان شناسیم. شخصیتی دینی به دلیل موقعیت ایشطالقانی را به عنوان شخصیتی دینی و سیاسی می

نهضت ملی،  مقاومتنهضت فعالیتش در  شخصیتی سیاسی که بابه عنوان  همچنین و ،نمفسر قرآو   آیه اهلل

رهبران مذهبی ز وی اغلب یکی اد. از این رو شوشناخته می مردم هدایت جنبش انقالبی و بعدها رانآزادی ای

 اینست که من بحث محور. شده استمعرفی  شود،خوانده می "اسالم سیاسی"آنچه های چهرهو یکی از  انقالب

سالمی که ااست.  "عیاجتما اسالم" های شاخصچهرهیکی از  ایشانسیاسی دینی و ، جدا از نقش طالقانی

جدا اما  نهای زهی حوبه مثابه امعهجاش تحول اجتماعی است و روشش، درآمیختن با جامعه. و توجه به دغدغه

الم اس"ت که اصل بحث من بر این نظر متمرکز اس. وجود دارد در کالم و کردار وی مستقل از قدرت سیاسی

ی نشد، وم پرداز مفهکامال که ا به این عنوان مغفول ماند چرامیراث زنده طالقانی است. این میراث ام "اجتماعی

از بمروز که به حاشیه رانده شد و ا "اسالم سیاسی"ی سنگین مصادیقش شناسایی و معرفی نشد و در سایه

نیازمند  ته است،ی اجتماعی در صدر مسائل ما قرار گرفجامعه درگیر مسائل جدید اجتماعی است و باز مساله

ت. تماعی اسالم اجوانی به اساین میراث زنده اما خاموش هستیم. بازخوانی این میراث، درواقع فراخارجاع به 

 ی قدیمی اما به حاشیه رانده شده.اایده

 هوم را باو سپس این مف کنمروشن می "اسالم اجتماعی"نخست مقصود خود را از مفهوم در این جهت من 

 "م اجتماعیاسال" ی شاخصطالقانی به عنوان چهرهت به معرفی در نهای کنم ومی همقایس "اسالم سیاسی"

 خواهم پرداخت. 
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یابی رد یستیالنهضت خداپرستان سوسآثار ، در دهه بیسترا از  جامعه ایدههای نخستین طلیعه شاید بتوان

و  امعهوسیته، جاین جریان عمال میان س د.وششناخته مینیز به عنوان سوسیالیسم اسالمی جریانی که  کرد.

-بحث می "یهای اجتماعفرهنگ واژه"و  "تحول عظیم اجتماعی"از نخشب کند، سوسیالیسم قرابت ایجاد می

م زمان درست ه، ندکادبیات روشنفکری جا باز می به تدریج دری اجتماع ایده است که از این طریقشاید  .کند

   .به ایران شناسیهای علوم اجتماعی و مشخصا جامعهبا ورود رشته

مهندس  کرد. صورتبندی 1338اصطالحی است که مهندس بازرگان در  ،"جتماعیااسالم یا مسلمان "ما ا

به شریعتی و را نوشت  "هابینهایت کوچک" و "آثار عظیم اجتماع"کرد.  ی جامعه توجهود که به ایدهب بازرگان

-1926در سالهای  وی 1اسی بازرگانی برزین در زندگینامه سیبه گفته. شناسی بخواندتوصیه کرد که جامعه

تحت تاثیر این شاید  و کردهمکاری میبا آنان شنایی یافته بود و با جریان انجمن کاتولیکی فرانسه آ، 1930

ی مستقیم با اقشار انجمنی و در رابطه ،الگویی جامعه محوراندیشید.  "اسالم اجتماعی"از  به الگویی هافعالیت

انجمن ه. این الگویی بود که کم و بیش در میان کاتولیسیسم اجتماعی رواج داشت. های اجتماعی جامعو گروه

شکل ی جدید صنعتی جامعه های تعاونیاجتماعی و فعالیتاز اصالحات  در دفاعهای فرانسه که کاتولیک

وانان دانشجوی مسیحی انان کشاورز مسیحی، جوج جوانان کارگر مسیحی، التی چوندر تشک وگرفته بود 

پاریس اقامت داشت، به سمت هایی که بازرگان در درست در سالدر فاصله بین دو جنگ، ، کردعالیت میف

خی به پاسکه  یالیزم مسیحیچنین سوسو هم کاتولیسیم اجتماعی اعی گرایش یافت.کاتولیسیسم اجتم

یک ظهور پیدا کرد. ی کارگران کاتولو در اغاز در تجربه و واکنشی به لیبرالیسم ی صنعتی جدید بودجامعه

 بود.  تاثیر پذیرفته الگو این تاکید بازرگان بر کار جمعی و انجمنی و همچنین بر اصالح دینی از

وری آمعبعدها توسط عبدالعلی بازرگان جدر طی دو سخنرانی که  ن این اصطالح را در سال سی و هشتبازرگا

درک نخست توان چنین خالصه کرد: اجتماعی را میبازرگان از اسالم  پردازی کرد. تعریفو تنظیم شد، مفهوم

، تعاون و همکاری اجتماعیکار جمعی، تاکید بر  ،قرابت دین و جامعه و مبنای اجتماعی دین ،اعی از دیناجتم

 ،معلمان ،دانشجویان ،و اصناف جامعه های کوچکگروه تاکید بر آغاز فعالیت از و همچنین فعالیت انجمنی

داند. از نظر وی علت اجتماعی را بازرگان در آزادی و دمکراسی می هایاین فعالیت پیش شرط .مهندسان...

یست، به دلیل فقدان تبادل و تعادل میان فرد و نابع فرد تاع است اما اجتماع ماینکه در ایران فرد تابع اجت

                                                           
 34-22برزین. زندگینامه سیاسی بازرگان. ص  1
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فرد الی سر نیروی گرداننده بایک همچون نه محصول کنش جمعی بلکه جامعه که تصور  این جامعه است و

 . 2قرار دارد

بر  یدهااین  ،توسط بازرگان در دهه سی ی مسلمان اجتماعیین دلیل بود که علی رغم طرح ایدهبه هم شاید

ماعی به گیری یک جریان اجتیش شرط شکلپچون ساز نشد. شکل نگرفت و جریاندر ایران خالف مسیحیت 

 ،جتماعیچه مسیحیت او آن ،ی که در مسیحیتحالدر  از این روعبیر بازرگان آزادی و دمکراسی بود. ت

ی شکل ه صنعتاز قرن نوزده همراه با پرسش از جامع ،کاتولیسیسم اجتماعی و سوسیالیسم مسیحی می نامند

ای رصهه عنوان عی، به جامعه باسالم کشورهای اما در ،دش سوسیالیسمبرای و همراهی  ندمگرفت و رقیب نیرو

 "جتماعیاسالم ا"اصطالح  مستقل از قدرت سیاسی شکل نگرفت وی اجتماع هخودمختار اندیشه نشد، اید

ه ازرگان کبینیم، باست که می و. از این رمصداق پیدا نکرد و در هیچ جریان اجتماعی خیلی زود به محاق رفت

یران ز اخارج ا پرداز روایت اجتماعی اسالم بود، در نهایت به سمت قدرت سیاسی سوق یافت و درخود نظریه

یاسی فعالیت سونه هر گاز  و ای داشتندی اجتماعی قویصبغهدر آغاز که چون اخوان المسلمین  جریاناتینیز، 

ه سرعت به بشان متمرکز بر ساخت مسجد و مدرسه و امور خیر بود،  و فعالیت کردندپرهیز میو خشونت 

یاسی ساصطالح اسالم دها این بع سبب نیست که. بیشدند کسب قدرت کشیده خشونت و ،زه ی سیاستحو

ک یتی هژمونیاطالق شد و موقعاسالمی ی جریانات فکری و همچنین مبارزاتی در کشورهای بر کلیهبود که 

  یافت. 

زگشت عنای بامغاز به مطرح شد و در آ اد میالدی به دنبال انقالب ایراناسالم سیاسی از دهه هشتاصطالح 

ریانات ی جهمه به بیان سیاسی اسالم در قرن بیستم وبه  یکی بود کهی سیاست بود و نام ژنردین به حوزه

کار بجریاناتی  در موردصرفا این اصطالح بعدها ، شدت داشتند اطالق میمذهبی که نسبتی با مبارزه و سیاس

اده دقرار  دند و کسب قدرت سیاسی را هدف خودکه سیاست را در معنای قدرت سیاسی فهم می کر رفت

 واستار تشکیل یک حکومت دینی بودند. خو بودند 

آزادی  یعنیاز طرفی به تعبیر بازرگان به دلیل فقدان پیش شرطهای الزم فعالیت اجتماعی  اصطالحتفوق این 

ت از آغاز قرن بیستم در به دلیل اهمیت یافتن سیاسو از سوی دیگر  بوددر کشورهای اسالمی و دمکراسی 

الغای  همچنینن جهت کسب استقالل سیاسی و و ضرورت مبارزه با آ استعمار یسلطهالمی. کشورهای اس

مسائل جوامع اسالمی بدل  ومت در کشورهای اسالمی را در صدری شکل حکاسالمی که مسالهخالفت آخرین 

-می حسن البنا رهبر اخوان المسلمین ی الگوی سیاسی در اسالم بودند.غلبهدالیل ، مهمترین کرد

                                                           
  72تا  43. ص 2بازرگان. مسلمان اجتماعی و جهانی.در  مجموعه اثار  2
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ی اصالحات اجتماعی است و تا دولت اسالمی تشکیل نشود، همه مسلمانان حکومت قلب همه "گوید،

ی مسلط اسالم قرن بیستم، اسالم سیاسی شد و در اینجا مقصود از سیاست، چهره . به این ترتیب"گناهکارند

بدل  کشورهای مسلمان "دین جدید"به به تعبیر برهان غلیون، سیاست به بعد  دورهاز این قدرت سیاسی بود. 

 یاعامل جذب و رشد و صعود  ،ی انحصاری و اختصاصی قشری خاصحوزهشد، محور اصلی نظم اجتماعی، 

ی و ی جریانات مذهبی مبارز که خواستار سرنگون-اخوانیسم، قطبیسم و در ایران همه .3و سقوط طرد و تکفیر

 های شاخص از اسالم سیاسی هستند.  کسب قدرت سیاسی بودند، نمونه

لقانی و مشی طابه این دلیل که در اندیشه، موقعیت  ؟اما چرا طالقانی مصداق اسالم اجتماعی است

گی، داندیشه و زن ی اجتماعی، قرابت ترجیحی یابد.ی اصالحی وی با پروژهشود، پروژهباعث میعناصریست که 

از  یطالقانرک درا داراست. توان اسالم اجتماعی نامید ی عناصر آنچه میطالقانی، همه بینش و مشی عملی

سالم ان طالقانی همراه جریاسیاست با درک مسلط که معطوف به کسب قدرت سیاسی است، متفاوت است. 

ین ارد، با ست داشود اما به دلیل درکی که از سیاهای این جریان محسوب میسیاسی بود و یکی از چهره

 در 1362ریخ بهمن که در تا "ما داعیه حکومت نداریم "ای که با عنوان در مصاحبه وی شود.جریان متمایز می

ا و هز مظلومحمایت ا برابر انسانها و اگر معنای سیاست، مسئولیت در"گوید: نشریه پیام هاجر انتشار یافت می

شته در جامعه خفیف یا شدید وجود داسیاست در متن قرآن هست و همیشه  مبارزه با ظلم است این

-ز مییاسی متمایطالقانی از جریان مسلط اسالم س به این معنای حکومت نداریم. اعیهاما ما د (.60)ص"است

  یابد. شود و با جریان اسالم اجتماعی قرابت می

 

  :برممیعنوان ارکان الگوی اجتماعی طالقانی نام  بهپنج محور را در این جا من 

 . و رویکرد اجتماعی به دینموجود  نقد دین .1

ید جمال با نقد خرافات سدر کشورهای اسالمی، اند. غاز کردههمه با نقد دین آ ماعیاجتدینی و لحان مص

، حسن البنا با نقد مشاجرات انتزاعی کالمی که ی قضا و قدری، عبده با نقد نظام آموزش دینیو اندیشه

عکس العمل  ،جهاندینی امروز بی"با ذکر این نکته که هم عمل و تغییر بسته است.  طالقانی راه را برای 

نظری تحجر و تنگ". با نقد "اجتهاد زنده"با سخن گفتن از و  (401ص ) "های دینی دیروز استدستگاه

می توان از تفسیر ایشان از توحید استنتاج کرد. در نیز را وی مبنای اجتماعی درک دینی .  "و فرمالیسم

                                                           
3 Burhan Ghalioun.1997.  Islam et politique. La modernité trahie. Paris. Editions la découverte.  
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ن دعوت می کند، منحصر به توحیدی که قرآن به آ": گویدمی "فطرت و توحید"مطلب تحت عنوان 

توحید در  ،نخواند... و پس از آدم را به فطرت مینخست مر ،لبی نیست. اسالم از جهت دعوتاد قاعتق

ی تشریعی است تا برخی از مردم بر دهاتوحید در حاکمیت و ارپس ... و سی تکوینی استفعل و اراده

عقیده قلبی و درونی نیست و تنها یک بحث  در نتیجه توحید یک  4."برخی دیگر حاکم و ارباب نباشند

د و جهت تحولی پدید آورباید در فکر و خلق و عمل المی نیست بلکه حقیقتی است که میفلسفی و ک

تبیین رسالت برای قیام به قسط می گوید:  323یا در ص   5سیر زندگی و زندگی اجتماعی را برگرداند.

  ."یعنی خلق خدا یاری بشود خدا باید یاری شود، بنده ی خداست.یاری کردن خدا، یاری کردن "

 

  ملی: چشم خطاپوش و کالم شمول گراتقریب ع .2

 ن انسجامما ای. ااست . فراخوانی به انسجام اجتماعیر پرسمان بافت اجتماعی مبتنی استدین اجتماعی ب

ی مهن هتقریب عملی میا برعکس  ،شودود ناشی نمیوجنظم م برای حفظکارانه از درکی محافظه

ی قریب نهادت. استایشان  مشی تقریبیهای طالقانی، یکی از مهمترین ویژگی. منتقدان نظم موجود است

 ک تقریبی منتقدان نظم موجود. یو تقریب میان همه ،وحدت کشورهای اسالمی و یعه و سنیمیان ش

 ،اردگرا دولالمی شمپوش و ک . چشم خطااز توده ای تا مجاهد. ،تا فدائیان اسالم فدائیان خلقاز  عملی....

 نه تکفیری و طرد کننده .

 

  نقد اخالقی سرمایه داریدالتخواهی: ع .3

خواهی است. طالقانی اسالم،  تکیه بر عدالت درمسیحیت یا درز مهمترین محورهای دین اجتماعی، یکی ا

ی د اما، محور پروژهورزخواهی تاکید میبه تبع نائینی و کواکبی بر اهمیت مبارزه با استبداد و آزدی

اگر قسط نباشد "  6گوید.سخن می "ی قسطجامعه"طالقانی از خواهی وی، عدالت اجتماعی است. حولت

قسط یعنی حق هر کس را به او  .گیردو جنگ طبقاتی در میگیرد اصلی از اصول شریعت پا نمی هیچ

... به .  (568)ص"مده استآه آی 25در بیش از ت قسط که مقدار و سهم و نصیب عادالنه اس تلغ، دادن

                                                           
  237ص  4
 238ص  5
  .340ص  6
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یک خداپرست  نه در معنای سازمانی آن، بلکه در اندیشه و منش خود ،توان گفت که طالقانییک معنا می

 سوسیالیست است. 

 

 : تکیه بر کار جمعی. تمرکز زداییشورا .4

عنای م هم در است و کردنده است. هم در معنای شور و مشورتمفهوم شورا در نزد طالقانی گستر 

، را یطالقان شاید بتوان مفهوم شورا در نگاهمشارکت دادن مردم در امور و هم در معنای کار جمعی. 

ردی، تبداد فمخالفت با اس معنای استبداد، شوراست. شورا بهمفهوم بدیل استبداد تلقی کرد. پادزهر 

خالفت فتوا مر با تمرکز د ،تی در مورد مرجعیت دینی نیز بدان تاکید داردحزدایی که طالقانی رکزمتو

-اهم میبداد را فراسباب ظهور است از نظر وی تمرکز در مرجعیت برد.نام می "شورای فتوا "کند و از می

 کند. 

 

 ی اجتماعی طالقانی مردم است. آخرین رکن پروژه 

 

 "حق مردم"و  عامل رهایی خود :مردم .5

و  اشنی است. وی به دلیل موقعیت روحانی ی اجتماعی طالقاورهای پروژهمح نمردم یکی از مهمتری 

خصوصا به دلیل مشی عملی خویش، با حیات دینی و حیات اجتماعی مردم سروکار دارد. طالقانی بر 

به حاکمان  ایگوید شورا در قرآن به معنای دمکراسی نیست بلکه توصیهحسن البنا که میخالف درک 

ی اخالقی بلکه به نه یک توصیهکند و آن را تحلیل می م مرد شورا را در ربط و مشورت بااست، مقصود از 

و گو به رسمیت شناختن و به ند. مردم را به عنوان یک طرف گفت دامی "حق مردم"شناختن رسمیت

-از مفهوم به رسمیت شناختن استفاده کرد که مفهوم برجسته از این رو به نظرم می توانخطاب گرفتن. 

بخشی دارد یدر خصوص مردم، طنینی الهیات رهایطالقانی  گفتاراری است. تری از تحمل و تساهل و رواد

ی ای در سورهیهتفسیر آ در ای دارند، کامال متفاوت است. عیتی که مردم در درک سنتی خیریهو با موق

 میزان و کتاب چیست؟ لیقوم الناس بالقسط. با بیناتنتیجه و علت غایی ارسال رسل " گوید: می حدید

و اصول  ی که میزان ندارند و کتاب ندارندمردم 7گوید، ناس باید قیام کنند. لیقوم الناس بالقسط.می قرآن

تعیین سرنوشت خود، کار حق مردم در ". 330توانند قیام کنند، واژگون راه خواهند رفت... ص ندارند نمی
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فینی که مستکبرین بر همان مستضع ،همان توده مردم ،دست مردم دادنکار را ب، خود را بدست گرفتن

ز اساسی ترین مسائل شورا ا"..."کار را بدست خودشان بدهیم انها حاکم بودند. راه نجاتشان اینست که

بدانند که مسئولیت  ،دهنها شخصیت ببه آ ،مشورت کن گوید با مردمتی به پیامبرش میاسالمی است. ح

گیرند ش، مردم  کار خود را خود بدست میبخیدر این پروژه رهای ".متکی به شخص رهبر نباشند، دارند

 عامل رهایی خویشند.     و

هور ظشناسان، جامعه ی به تعبیرو امروزکه دورهطالقانی هستند.  "اسالم اجتماعی"ی پروژهاینها پنج رکن 

-یها، بمدرک بیکاران، بیی دوزخیان روی زمین در چهرههاست، تعمیق نابرابریو  "ی جدید اجتماعیمساله"

 امنه انسج رقه شده و، دین در صورت تکفیری و خشن خود، عامل تفاندنمایان شدهها،....خانمانها، بیشناسنامه

ی راث زندهن به میطالقانی، فراخوا ..فراخوان بههای عوام فریب، سخنگویی ندارند، برای و مردم جز پوپولیست

 . هاباشد و نه افیون تودهدم ستمدیده آه مر  ،دیناین تا الم اجتماعی است سوی ا


