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 مقدمه 

سال   چهار  در حدود  که  است  گفتارهایی  سلسله  است  آمده  مجموعه  این  در  آنچه 

خورشیدی( در یک جلسه حضوری در کلنِ آلمان و پس از شیوع بیماری    1400تا    1397)

کرونا و تعطیلی هر نوع تجمعی به شکل مجازی ایراد شده و تقریبا همزمان مکتوب شده  

نیز در وب و  آزادی«  ندای  فایل  شخصی  سایتو در »سایت  البته  است.  یافته  انتشار  ام 

اند. گفتنی این که طرح این موضوع  ن جاها منتشر شدهصوتی و تصویری آن نیز در هما

اجتماعی لوتر در آلمان و از    – نیز از یک سو به مناسبت پانصدمین سال جنبش دینی  

 دی در وطن خودمان بوده است.   یسوی دیگر پایان قرن چهاردهم هجری خورش

 کنم: چند نکته ضروری به اجمال اشاره میبه در این دیباچه 

کردم، با این پرسش مواجه شدم  طالب و مقاالت این مجموعه را مرور مییکم. وقتی م 

زدا و کم و بیش نوآورانه و تا حدودی  های روشنگر و خرافهکه با این حجم از افکار و آموزه

های فکری اثرگذار )که البته  منطبق با تجدد و مقتضیات زمان و با این تعداد شخصیت

اند( در این بیش از یک قرن در ایران و به ویژه در جامعه  نیامدهپرشمارانی در این مجموعه  

مذهبی، چگونه و چرا نظامی چون »جمهوری اسالمی« ایجاد شد و مدل والیت آن هم از  

مطلقه به    ،اشنوع  را  و جامعه  داد  باد  بر  را  آثار  و  افکار  آن  مهم  و  اصلی  بخش  حداقل 

و  روزگاران   ماقبقبل  عصر  به  حالت  بهترین  در  در  کار  گره  بازگرداند؟  دینی  اصالح  ل 

 بود.  بایست چنین سرنوشتی فرجام چنان روندی میکجاست؟ قاعدتا نمی

در   مشروطیت  رخداد  با  خورشیدی  سیزدهم  قرن  پایان  در  تدوین    1285ایران  و 

نخستین قانون اساسی در غرب آسیا آن هم با پیشگامی و حمایت قاطع بخشی از عالمان  

ایران و عراقو واعظان و مجته بلندپایه  الگوی  پیشگام جنبش  ، دان  های آزادیخواهانه و 

پسوند  توسعه سیاسی شمرده می با  انقالبی  بعد،  سال  هفتاد  شد. چگونه شد که حدود 

نهاده شد و قانون اساسی    ن اسالمی رخ داد و باز با پیشگامی علمای شیعی نظامی بنیا

تر از قانون اساسی پیشین بوده و جامعه  عیارتجا   ، ای نوشته شد که حداقل در اصولیتازه

ای که اکنون حتی شماری از همان مؤسسان نظام  را با شتاب به عقب بازگرداند؟ به گونه



 
 

انقالبی از آن قانون اساسی عبور کرده و همراه با اکثریت قریب به اتفاق مردم    -   اسالمی

اند تا به کلی از  ند و بر آن شدهاایران اعم از مذهبی و غیر مذهبی در اندیشه انقالبی تازه

 نهند.   ننظام جمهوری اسالمی بریده و نظامی به کلی تازه و متفاوت بنیا

سنت جادوی  چراغ  از  که  غولی  کرد  اذعان  بنیادگرایی  باید  به  و  شد  خارج  گرایی 

اندیش و خشن تبدیل شد، برآمده از بخشی از همان عالمان مذهبی ظاهرا نوگرای  جزم

پ و  چهل  غافل  دهه  آن  از  عمدتا  دوران  آن  نواندیش  نوگرایان  که  )رخدادی  بوده  نجاه 

در قالب جمهوری اسالمی    57اند( ولی به هرحال واقعیت این است که محصول انقالب  بوده

زده و جهان مدرن است اما در نهایت نه  و قانون اساسی آن هرچند التقاطی از جهان سنت

نو غالب  افکار  و  آثار  با  نسبتی  و  تنها  افکار  آن  با  تعارض  در  بلکه  ندارد  مصلح  گرایان 

هاست. مروری بر افکار بخش اصلی مصلحان مطرح شده در این مجموعه به روشنی  آموزه

 مثبت این مدعاست.  

اکنون و در این مجال در مقام تحلیل و پاسخ به این پرسش ستبر نبوده و نیستم و  

ها  بپرسم که اگر این همه نوآوری و اندیشهخواهم به روی دیگر سکه توجه کنم و  فقط می

توان گمانه زنی کرد و  افتاد؟ میمصلحانه پیشین نبود، چه اتفاق میو  و اقدامات خالصانه  

جنبش چنان  اگر  اندیشهگفت  و  بیدارگرانهها  به    ایهای  اکنون  وضعیت  بود،  نداده  رخ 

باید به  دها بنگریم، منطقا میبود. اگر از این منظر به رخدامیمراتب بدتر و فاجعه بارتر  

تر  دانم که پرسش جدیهای مجدانه باور داشت. میمندی آن همه تکاپوها و کوششفایده

های هرچند درست بسنده کرد و قانع شد. ولی به هر  از آن است که بتوان به این نکته

ده و  ثمر نبوتقدیر به جد باور دارم که آن همه تالش و جد و جهدهای فکری پیشین بی

نیز می اکنون  را  قرن کوشش  یک  برکات  و  آثار  ایران  نیست. حتی  توان در جای جای 

مالحظه کرد. این که در طول این بیش از چهار دهه تفاسیر مختلف اسالمی و حتی فقهی  

های مختلف مذهبی با رویکردهای معرفتی و حتی سیاسی  در ایران قوت گرفته و نحله

نقد و پاالیش فکری و عملی نظام جمهوری اسالمی و رهبرانش  پدید آمده و حتی در مقام  

(، مستقیم و غیر مستقیم محصول  1376برآمده است )اصالح طلبان پس از دوم خرداد  

نواندیشی حتی  است.  اسالف  تکاپوهای  رغم  های  همان  به  ایران،  در  اخیر  دهه  چهار 

هایت وامدار پیشگامان  های درست و نادرستی که از اسالف خود گرفته است، در نفاصله

های مساعد و  اثرگذار خود بوده است. بدین ترتیب گزاف نیست گفته شود که اگر زمینه

 داد.نمی های نظری و عملی نیز رخآماده پیشین نبود، چنین خیزش



 

بود و   به گمانم دوران جمهوری اسالمی در واقع یک میان پرده خواهد  این همه  با 

یی ضد اصالح البته به نحو معکوس به سود روند اصالح  تجارب شکسته خورده نظام وال 

نحو جدی به  اصالح  استعالیی  روند  به  آینده  در  عمیقدینی  و  منتهی میتر  از  تر  شود. 

های مصلحانه بار دیگر  بینیم که در تداوم روند گذشته، شاخههمین االن به روشنی می

 شکفته و شکوفا خواهد شد.    

ر شرایط کنونی انتشار این مجموعه در فرمت کاغذی مرسوم  نماید که د دوم. چنین می

مندان، این نوشتارها به صورت  رسانی احتمالی به عالقهممکن نیست، ناگزیر به منظور فایده

اف آن نیز در وب سایت زیتون و وب سایت شخصی  دیپیفایل  شود.  مجازی منتشر می

 شود. و کانال تلگرامی شخصی بارگذاری می

اند در این مجموعه حذف  رورت برخی مطالبی که پیش از این انتشار یافتهسوم. به ض

تر شده است. هرچند باید گفت که در مقابل برخی نکات  شده و برخی مطالب نیز کوتاه

 نیز به ضرورت افزوده شده و در نهایت بر حجم کتاب افزوده است.     

باره جنبش قابل ذکر است که در آغاز سه جلسه در  و    چهارم.  پروتستانی لوتریانی 

های محوری پروتستانتیسم مسیحی مورد بحث قرار گرفت ولی مکتوب نشد و از  مؤلفه

 این رو در این مجموعه نیز حضور ندارد.   

پنجم. نکته قابل ذکر دیگر این است که در آغاز قرار بر این بود که سلسله مصلحان را  

اصل شد. زیرا کسانی که پس از انقالب  تا زمان حاضر ادامه دهیم ولی در عمل انصراف ح

اثرگذار   این مسیر  به عرصه آمده و کم و بیش در  اخیر  ایران یعنی در حدود نیم قرن 

شان ادامه دارد و از این رو، از یک سو در وضعیت  ی فکریاند و کارنامهاند، هنوز زندهبوده

ز سوی دیگر، وجوهی از افکار  توان گزارش جامعی از افکار و آثارشان ارائه داد و افعلی نمی

های چند چهره شاخص آن )از جمله جنابان شبستری و بیشتر سروش( بسیار  و آموزه

توان به اجمال برگزار کرد و هر نوع تفصیل نیز بر تعداد جلسات و حجم  اند و نمیپرمناقشه

ثانوی    افزود. در نهایت تصمیم بر آن شد که حداقل تا اطالعنوشتار )و اکنون کتاب( می

این شخصیت به  برای رفع هر نوع سوء  از پرداختن  ها چشم بپوشیم. شاید وقتی دیگر. 

تفاهم بیفزایم که در این میان سه تن از زندگان در این فهرست قرار گرفته اند: محمدرضا  

. این سه تن نیز بخش اصلی  صدربنیحکیمی، مصطفی حسینی طباطبایی و ابوالحسن  

در  های  فعالیت را  دادهخود  انجام  ایران  انقالب  از  این  پیش  که  اکنون  همه  این  با  اند. 



 
 

اند. یعنی مرحومان  شود دو تن از جهان رفته و درگذشتهمی  مجموعه در یک جا منتشر

 که عمرش دراز باد.          ست . فقط جناب طباطبایی در قید حیات اصدربنیحکیمی و 

ارائه   مطالب  که  است  یادآوری  به  الزم  یک  ششم.  از  برآمده  مجموعه  این  در  شده 

توان گفت محتوای گفتارها عمدتا محصول اطالعات و  پژوهش وافی به مقصود نیست. می

به  دانسته به ضرورت،  امکان و  این همه در حد  با  نویسنده است.  های موجود گوینده / 

د  ای مراجعه شده است. در حنامهبرخی منابع عمدتا دم دستی در حد اطالعات زندگی

ها مستقیما استفاده شده است. مطالب ارائه شده و موجود در  ممکن نیز از آثار شخصیت

این سلسله گفتار/ نوشتارها، حداقلی است و در عین حال بخش اطالعات شخصی و تجارب  

های  مندان و مخاطبان مفید باشد. بیفزایم که دیدگاهگوینده / نویسنده، شاید برای عالقه

باب م  نیز در  و اصالحشخصی  قلمرو مباحث دینی  و موضوعات مختلف در  طلبی  سائل 

ام در طول  های مختلف امکان بروز و ظهور یافته است. تجربه زیستهاسالمی، به مناسبت

های مطرح  بیش از شصت سال و در محدوده آشنایی کتابی و یا شخصی با برخی شخصیت

بی شده است. گفتنی است که منابع  ای بازیاشده در  این سلسله، در این گفتارها به گونه

 اند.    محدود نیز در متن و یا در پایان هر بخش آمده

هفتم. این نیز گفتنی است که عناوین و القاب )که متأسفانه در کشور ما بسیار رایج  

اند. از  گیرد( در این مداخل عمدتا حذف شدهاست و در حد افراط مورد استفاده قرار می

ها بسیار کم و به ضرورت  ، دکتر، مهندس، عالمه و مانند آناهللآیت،  عناوینی چون استاد

. اگر در مواردی هم به کار رفته، به این دلیل بوده که چنان با نام فرد  ستاستفاده شده ا

شمرده »جزءالکلمه«  کاربردشان  در  که  یافته  چنان  می  پیوند  عناوین  برخی  نیز  شوند. 

واننده را دچار اشتباه کند و یا احتمال داشت تخفیف  اند که حذف آن ها ممکن بود خبوده

و حتی توهین تلقی شود. از باب نمونه، حذف عنوان »عالمه« از نام سید محمدحسین  

« از نام سید حسین طباطبایی بروجردی و یا عنوان  اهللآیتطباطبایی و یا حذف عنوان »

مشکالتی ایجاد کند. واقعیت  تواند چنین شبهاتی و یا  »مهندس« از نام مهدی بازرگان می

«  اهللآیتاین است که اکنون نام طباطبایی بدون پیشوند »عالمه« و یا بروجردی بدون »

شوند. نیز برخی از این  نمی  و حتی مهدی بازرگان بدون »مهندس« به سادگی شناخته 

مقلدانشان   برای  عملیه  رساله  دارای  و  بوده  تقلید(  )مرجع  دینی  مرجعیت  مدعی  افراد 

و  ودهب تخصصی  جایگاه  و  تخصص  دادن  نشان  محض  عناوین  این  گاه  هرحال  در  اند. 

به همان عناوین و القاب بوده است و یا نادیده  شان  شان بوده و یا به دلیل شهرتاجتماعی



 

مندان( بشود.  )حداقل در نظر عالقهشان  توانسته توهین و تخفیفمی  احتماالشان  گرفتن

ب در حد ممکن بوده است. امیدوارم این توضیحات راه هر  در هرحال اصل بر حذف القا 

 نوع برداشت نادرستی را بر خوانندگان ببندد.     

هشتم. نکته بس مهم دیگر آن است که تاریخ اصالح دینی و یا به طور کلی تجدد در  

های دیگر مذهبی در ایران معاصر  ها و جریانایران بدون پرداختن به اصالح دینی نحله

و آن  ناقص  جمله  از  است.  میابتر  اسالمی  ها  نحله  مذهبی  و  فکری  تحوالت  به  توان 

نیز تحوالت مهمی که در جریان   آقاخان چهارم )کریم( و  به ویژه در دوران  اسماعیلیه 

های مختلف  اسالمی شیخیه رخ داد و منتهی به ظهور باب و بهاءاهلل البته بعدتر در شاخه

های ذهنی  جریان بهاییت در سطوح مختلف در ایجاد زمینهو حتی متضاد شد اشاره کرد.  

خواهی ایران نقش داشته است. قابل ذکر این که متفکری مسلمان  و عینی جنبش مشروطه

برخی چهره اقبال الهوری، متفکری که  قرن  مانند محمد  نامدار مصلحان مسلمان  های 

بازسازی فکر دینی خود به    اخیر )از جمله دکتر علی شریعتی( وامدار او هستند، در کتاب 

نقش مثبت جنبش بهایی در تحوالت فکری و دینی ایران معاصر اشاره کرده است. هرچند  

در چند ترجمه این کتاب به پارسی، این قسمت حذف شده ولی اخیرا خوشبختانه مترجم  

ای که از این کتاب با عنوان »تجدید بنای اندیشه  )محمدمسعود نوروزی( در ترجمه  یدیگر

به رغم   اقبال،  بیفزایم که  این قسمت را هم آورده است.  دینی در اسالم« منتشر کرده 

مواجهه مثبت با بهاییت در کتاب بازسازی، بعدتر در چند جا با این جریان برخورد منفی  

کرده و ظاهرا در اندیشه اصالح و تکمیل نظریه پیشین خود بوده است. بنگرید به کتاب  

 های عالمه اقبال الهوری« ترجمه محمدمسعود نوروزی.          نامه »سخنرانی ها، مقاالت و

ها و یا نام نهادهای مذهبی یا اجتماعی سیاه تر و در واقع  نهم. در متن عناوین کتاب

برجسته شده است تا بیشتر دیده شوند. نیز باید یادآوری کرد تا آنجا که ممکن بوده است  

فصل آخر به تناسب مقام سال روز تولد نیز( ذکر  تاریخ مرگ افراد و شخصیت ها )و در  

شده و در کنارش خورشیدی، قمری و در موارد محدودی میالدی آمده تا خوانندگان با  

های  حداقل اطالعات در مورد افراد مورد اشاره آشنا شوند. البته تا آنجا که ممکن بوده تاریخ

قمری به ضرورت و گریزناپذیر  ای  هند و از این رو تاریخادهمعاصر به خورشیدی نوشته ش

 بوده است.  



 
 

حرفه ویراستار  وسیله  به  مجموعه  این  به دهم.  رو  این  از  و  است  نشده  ویرایش  ای 

الخط یا رسم  و  تایپی  اغالط  مانند  اشکاالتی  زیاد دارای  از    یاحتمال  بابت  این  از  است. 

قرار بر انتشار رسمی    گر روزیا  خواهم. با این حال امیدوارم می  خوانندگان پیشاپیش پوزش

 ه شود.   ضتری عرتر و پاکیزهموعه باشد، با ویراست دقیقجو معمول این م
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 مدخل   

 

 درآمد 

قرار است تاریخ حدود بیش از یک قرن اخیر اصالح  ها،  بینیریزی و پیشطبق برنامه

اثرگذار این جریان تا مقطع کنونی  های  دینی ایران و نیز موضوعات محوری و شخصیت

مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. از آنجا که این تاریخ دارای عرض و طول و عمق زیادی  

ندارد، ناگزیر مروری خواهد  است و در این گفتارهای محدود امکان طرح تمام آنها وجود  

بود بر این تاریخ و موضوعات و تحوالت متنوع آن. هدف نیز دو چیز بیش نیست. نخست،  

آشنایی نسبی و اجمالی و در حد امکان مستند از آنچه بر تاریخ نواندیشی دینی و یا رفرم  

ت حال  گیری از تجارب گذشتگان برای شناخمذهبی در ایران معاصر گذشته؛ و دوم، بهره

مناسب در آینده دور و نزدیک. به ویژه این آشنایی برای نسل جوان  های  و انتخاب گزینه

و دینی معاصر، یک   اجتماعی  و  فکری  تاریخ  از  زیر پنجاه سال  ایرانیان  به طور کلی  و 

ضرورت فوری است. نسلی که به ویژه یک تحول و تجربه بزرگ و تعیین کننده یعنی وقوع  

حکومت دینی را از سرگذرانده است، به این اطالعات به شدت نیازمند  انقالب اسالمی و  

است. این انقالب، به هر تقدیر، از جهاتی برآمد تکاپوهای فکری و عملی و مبارزات مذهبی  

  اند. پیش از مشروطه به بعد است و از این رو، اصالحگران مسلمان در نیک و بد آن سهیم
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کنیم از  می  ست« و ما هم در حد بضاعت خود، تالش»گذشته چراغ راه آینده ااند  گفته

 مثبت و منفی، چراغی فراراه آینده بسازیم.  های گذشته

 

 مندان  معرفی چند منبع برای ارجاع عالقه 

پارسی و عربی و برخی  های  در مورد اصالح دینی در جهان اسالم منابع و مأخذ به زبان

اطالع  ها  ن و اهل تحقیق و مطالعه از آناروپایی پر شمار است و قطعا مشتاقاهای  زبان

توانند به راحتی اطالع پیدا کنند. به ویژه اکنون با وجود اینترنت و امکان  می  دارند و یا

مجازی، این گونه امور آسان شده و برای هر  های یافتن هر نوع مطلب مورد نیاز در شبکه

 از گذشته است.  تر جستجوگری تحقیق راحت

باب از  اینجا  معرفی  در  را  منبع  چند  تا حدودی  می  نمونه  هرچند  منابع،  این  کنم. 

 کنم برای شما هم مفید تواند بود:می  ولی مهم بوده و فکر اند،قدیمی

« »ISLAH*مقاله  در  لیدن    المعارفدایره«  )چاپ  تحت  1973اسالم«  مقاله  این   .)

جعفری ترجمه و  مهدی  محمد  عنوان »نهضت بیدارگری در جهان اسالم« به دست سید 

به وسیله شرکت سهامی انتشار منتشر شده است. البته مترجم با افزودن    1362در سال  

کرده و بر حجم آن افزوده است. احتمال دارد این  تر  مصلحان ایرانی بسی کتاب را غنی

 مقاله دارای ویرایش تازه نیز باشد. 

نهم  *مدخل »اصالح اسال  المعارف دایرهطلبی« در جلد  مفصل  بزرگ  مقاله  این  می. 

   اند.است و نویسندگان متعدد )از جمله خود من( فصول مختلف آن را نگاشته

تشیع. به قلم محمد مهدی    المعارفدایره*مدخل »اصالح و اصالحگران« در جلد دوم  

 جعفری.

*کتاب »زعماء االصالح فی العصرالحدیث« اثر احمد امین مصری که به وسیله من  

به وسیله علمی    1373عنوان »تجددگرایان مسلمان در عصر جدید« به سال  ترجمه و با  

فرهنگی در تهران انتشار یافته است. در این کتاب زندگی نامه و افکار و آثار ده تن از  

مصلحان مشهور در صد و پنجاه سال اخیر در جهان اسالم مورد بررسی قرار گرفته است.  

الو هاب، مدحت پاشا، سید جمال الدین اسدآبادی  از: محمدبن عبداند  این ده تن عبارت
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]افغانی[، سید احمدخان هندی، سید امیرعلی هندی، خیرالدین پاشا تونسی، علی پاشا  

مبارک، عبداهلل ندیم، سید عبدالرحمان کواکبی و محمد عبده. بیفزایم در ترجمه پارسی  

 آن مقاله محمدبن عبدالو هاب به اصرار ناشر حذف شده است.    

 

 تعریف اجمالی »اصالح« در تاریخ و ادب اسالمی  

  شرحی بیاید تا روشن باشد در باره چه صحبت   ،بد نیست در آغاز در باب تعریف اصالح

 کنیم. می

ماد ه »صَلح« با مشتقات آن در قالب »اصالح«، »مصلح«، »مصلحین« و »مصلحون«  

و   220است )بنگرید به آیات  بارها و در ارتباط با موضوعات مختلف در قرآن به کار رفته  

 88سوره اعراف؛ آیات    170و    85،  56سوره نساء؛ آیات    114و    35سوره بقره؛ آیات    228

هود مثال زدنی است. در    88سوره قصص. در این میان آیه    19سوره هود و آیه    117و  

م قصدی  «. یعنی در حد توان ..ان اُرید االصالح ماستطعت ..گوید: ».می این آیه، هود نبی،

 جز اصالح ندارم.  

دهند. از آنجا که در  می  را تشکیلای  به لحاظ اصطالحی، »صالح« و »فساد« دوگانه

(، از باب »تُعرف االشیاء باضدادها«،  ...)مانند دوگانه شب و روز و یا نور و ظلمت وها  دوگانه

»فساد« در عرف  توان گفت  می  شود، می  فهم معنای یکی موجب فهم مفهوم متناقض آن 

و ادب دینی و در زبان عربی و پارسی، به معنای زوال و نابودی و تباهی چیزی است. مانند  

)و دیگر گیاهان و حیوانات(، یک  ها گوییم فالن میوه فاسد شده است. در میوهمی این که

و در نهایت  ها  نیروی حیاتی وجود دارد که موجب حیات و رشد و بالندگی و سالمت آن

ل بقایشان است. با عنایت به معنای فساد، معنا و مفهوم صالح نیز روشن است. صالح  عام

 نیز یعنی سالمت و واجد نیروی حیات و زندگی و بقا.  

دوگانه صالح و فساد در ادب دینی و قرآنی، با اصالحات پیامبرانه پیوند مفهومی و  

ندارم، این در واقع یکی از  گوید هدف و غایتی جز اصالح می عملی دارد. این که هود نبی

کند. به عبارت دیگر در ذهن و زبان قرآنی و اسالمی، تمام  می ابعاد فلسفه نبوت را آشکار

البته این نوع اصالحگری در    اند.پیامبران الهی و ابراهیمی، مصلح اخالقی و اجتماعی بوده

اصالحگری عبارت    توان گفتمیبندی  سلسله پیامبران، ابعاد مختلفی دارد که در یک جمع
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است از اصالحات در ذهن و عین و در اندیشه و عمل و یا در اخالق و فرهنگ و معیشت  

 و زندگی مردم.  

حال در ارتباط با موضوع گفتار ما، باید گفت فرض مسئله این است که در طول تاریخ،  

آید  می  ددینی و یا در عمل و نحوه زیست مؤمنان پدیهای  همواره فسادهایی در فهم آموزه

و کسانی در مقام اصالح و تحت عنوان مصلح، به فسادزدایی از ذهنیت و عمل این مؤمنان،  

 کنند.  می همت

 

 ادوار اصالحی در تاریخ اسالم 

و احکام  ها  اگر اصالح به معنای »بهبودسازی« حال و احوال مسلمانان و انطباق فهم

رو یک  اسالم حتی  تاریخ  باشد،  زمان  مقتضیات  با  تالششرعی  و  بهبودسازی  از  های  ز 

 فسادزدا و اصالحی تهی نبوده است. 

توان به تحوالت تمدنی  می  اصالح دینی در جهان اسالم،بندی  برای نشان دادن دوره

با معیار پیشرفت و پسرفت استناد کرد. بیفزایم مراد از »پیشرفت« لزوما به معنای قرن  

نظر و عمل است که رو به جلو و ترقی  نوزدهمی آن نیست. مراد تحوالت پارادایمی در  

 باشد.  

توان گفت مسلمانان تا کنون دو دوره را طی کرده و اکنون در مراحل  می  از این منظر،

 از: اند آغازین دوره سوم قرار دارند. این سه دوره عبارت

 دوره شکل گیری و اعتالی تمدن اسالمی )قرن اول تا ششم( 

 نیمه قرن دوم سیزدهم هجری( دوره انحطاط )قرن ششم تا 

 تا کنون( هجری دوره بازخیزی )نیمه دوم قرن سیزدهم 

توان  می  از آنجا که این تحوالت به شکلی با مواجهه با غرب مسیحی نیز ارتباط دارد،

 گفت ما تا کنون سه بار و در سه موقعیت متفاوت با مغرب زمین روبرو شده ایم:
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قرن نهم هجری )از فتح اندلس و اسپانیا در سال   موقعیت نخست: از اواخر قرن اول تا 

هجری در غرب جهان اسالم و تشکیل خالفت اسالمی نوع اموی تا تجربه دوران ملوک    94

 الطوایفی در اسپانیا و در نهایت سقوط آخرین پایگاه مسلمانان در اسپانیا(.

عثمانی حمله  دوم:  قرها  موقعیت  )حدود  میالدی  هفدهم  سده  در  اروپا  دهم  به  ن 

 قابل توجه از سرزمین اروپا.  هایی  هجری( و تهدید اروپا و حتی تسخیر بخش

موقعیت سوم: نیمه دوم قرن سیزدهم هجری / نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی که با  

شود و در سیر  می  ضد استعماری آغاز های  آشنایی مسلمانان با مغرب زمین و آغاز جنبش

 گیرد. می بخشی از متفکران مسلمان شکل این تحوالت جریان اصالح دینی در 

                  

 شناسی اصالح دینی در ایران معاصرجریان

خیلی عام و کلی، به انگیزه تمایزگذاری  بندی  در این دیباچه صرفا فهرستی از یک طبقه

شود و البته به تدریج این عناوین و مفاهیم  می  مختلف اسالمی، عرضههای  بین جریان

 کنند.  می ری پیداوضوح بیشت

مشخص  های و مؤلفهها می توان چهار نوع و یا چهار جریان اسالمی معاصر را با نشانه

 از هم متمایز کرد و بازشناخت: 

 اسالم سنتی 

/ / غیر سیاسی  / شعائر محور  و میراث  بر طبق عادت  به  بی  دینداری  تفاوت نسبت 

شود. اکثریت قاطع  نمی  ستیزه علنی منتهیپدیده تجدد و اگر مخالفتی هست معموال به  

 علمای دینی در این گروه قرار دارند. غالب مسلمانان از جمله  

 

 اسالم سنتگرا 

دینداری ایدئولوژیک / ضد تجدد / غیر سیاسی )حداقل به طور مستقیم( / فقه محور  

سید    و در همان حال عرفان و اخالق محور )یا اخالق عرفانی و صوفیانه(. در حال حاضر

 این جریان در اقلیت ضعیف قرار دارد.  حسین نصر از نمادهای این جریان است.
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 اسالم بنیادگرا 

دینداری ایدئولوژیک / ضد تجدد / به شدت سیاسی )و انقالبی( / معتقد به تشکیل  

حکومت اسالمی )حکومت شرعی( / اعمال قدرت و شریعت به زور و قوه قهریه / غرب  

صالح )تلفیق اسالم سنتی شریعت محور با اقتدار سیاسی(.    سلفِ   ستیز / بازگشت به سنت

در گذشته جریان وهابیت با وجود دیگر مؤلفه ها، در باب تشکیل حکومت و آن هم با  

توسل به زور، چندان اصرار نداشت ولی در دو دهه اخیر با ظهور طالبان و داعش، نماد  

وهابی    غالبا مستقیم و رسمیها  جریانتمام عیار بنیادگرایی اسالمی هستند. هرچند این  

رغم  نمی  شمرده )به  المسلمین  اخوان  دارند.  قرار  آن  تأثیر  تحت  شدت  به  ولی  شوند 

. اغلب علمای شیعی  ر مجموع مصداق چنین رویکردی استگرایشات متنوع داخلی آن( د

امروز    .اندسیاسی و انقالبی باورمند به حکومت اسالمی با مدل والیت فقیه نیز این گونه

  سیاسی و جهادی جهان اسالم علی قدر مراتبهم در این جریان تعریفهای  تمام جریان

.   و و کندرو و معتدل قابل مشاهده استشوند. هرچند در هر جریانی طبق معمول تندرمی

 ولی اقلیتی قوی.اند این جریان در قیاس با اکثریت قاطع مسلمانان در اقلیت

 

 اسالم نوگرا 

دیگران متأخر است، چنین تعریف کرد:    این نوع اسالم را، که در قیاس با  شاید بتوان

های  دینداری نواندیشانه و انتقادی در اشکال مختلف. این وجه ممیز اصلی این نحله با نحله

اما این جریان اصلی در دو قرن اخیر خود را در دو جریان فرعی نشان داده    دیگر است.

 بتوان این دو جریان را چنین نامگذاری کرد:است و شاید با تسامح 

یی )البته  گراتوان چنین بر شمرد: عقلمی  اصلی این نحله راهای  نوگرایان سنتی: مؤلفه

( / خرافه زدایی از ساحت دین با سه محور عقل و توحید و قرآن  -ارسطویی    –عقل سنتی  

به تجددبی  / نه لزوما مخالف  تفاوت نسبت  این جریان  هرچند  از  .  باب خرافه زدایی  در 

است. شخصیت پذیرفته  اثر  آغازین  وهابیت  آبادی،  هایی  جریان  نجم  هادی  چون شیخ 

مصطفی   قلمداران،  حیدرعلی  سگلجی،  از  حسینی  شریعت  حاضر  حال  در  طباطبایی 

 شود.   می احمد کسروی اول نیز در همین جریان تعریف اند.نمادهای این جریان

ی علم محور و مدرن / خرافه زدایی از ساحت دین با سه  نواندیشان مصلح: عقلگرای

محور توحید و قرآن و خرد مدرن / رویکرد سیاسی و فرهنگی معطوف به تغییرات اجتماعی  
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)و نه لزوما سیاسی و حکومتی( / مواجهه تعاملی و انتقادی با غرب / نقد همزمان سنت و  

 / ضد استعمار. تجدد و قدرت )و در مقاطعی بدیل سازی( / ضد استبداد

مهندس   فروغی،  خان  ابوالحسن  میرزا  اسدآبادی،  الدین  سیدجمال  چون  کسانی 

طالقانی، محمد نخشب، دکتر شریعتی، دکتر پیمان، محمد حنیف نژاد،    اهلل آیتبازرگان،  

اسالمی  های  و اخیرا دکتر عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری و نیز جریان انجمن

ا تا مقطع  ایران، مجاهدین  در دهه سی  آزادی  نهضت  نقالب، خداپرستان سوسیالیست، 

هریک  گیرند. البته این افراد و یا نحله ها،  می  جریان دیگر در این طیف قرارها  اولیه و ده

از روحانیان در  مهم دارهای  با دیگری تفاوت نیز بخشی  د که بعدها روشن خواهد شد. 

یشی  ددارند و در مجموع به جریان نوانگذشته و حال هستند که پایی در سنت و تجدد  

مانند مطهری در دوران پیش از انقالب و دکتر داود فیرحی و حجه االسالم    اند.نزدیک 

   ...محمدعلی ایازی  در حال حاضر 

شان  ولی اثرگذارند و احتماال نقش و اثرگذاریاند  این دو نحله در مجموع در اقلیت

 بیشتر خواهد شد.    

کامل نیست و فعال برای پیش آشنایی تقدیم  ها و مؤلفهها  این فهرستبیفزایم که اوال  

شود. ضمنا  می  و مستندتر ارائهتر  این مفاهیم روشنها  شده و ثانیا در بررسی این جریان

ای  مباحث بعدی ما حول این دو جریان نوگرایی اخیر است. هرچند ناگزیر به طور مقایسه

 خواهد شد. دیگر نیز اشاره های به نحله

متن گزارش یک سخنرانی   بیشتر خوانندگان  اطالع  این که محض  واپسین گفتنی 

به سهم خود  این متن  آمد.  این قسمت خواهد  به عنوان پیوست  نیز  تواند  می  اینجانب 

 را فراهم آورد.  روشنگری بیشتریهای کند و زمینهتر  افف و ش تر مفاهیم را دقیق
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 پیوست 

دی ماه    20که در تاریخ  لس آنجلس  ای  سخنرانی من در دانشگاه یوسی الاینک متن  

ایراد شده و خالصه ی آن پیش از این منتشر شده است. این    2009ژانویه    10/    1388

مصلحان معاصر و  های  تواند تا حدودی در جهت تبیین افکار و آموزهمی  گزارش اجمالی 

ای  ن این گفتار / نوشتار چنین است: »مقدمهمفید با شد. عنواشان  اشتراکات و افتراقات

سه جریان اسالمی معاصر: سنتگرایی، بنیادگرایی و  های  بر بررسی تطبیقی برخی آموزه

 نوگرایی«.     

 

 شش تذکر ضروری 

این گفتار در حد طرح موضوع است برای یک کار گسترده و مستند در حوزه جریان    -1

توان آن را صرفا فهرستی و عناوینی  می  ن رو اسالمی معاصر و از ایهای  شناسی جنبش

 از یک متن مفصل و پژوهشی دانست.

گفته  -2 دعاوی  این  و  ها  مستندات  گویندگان  از  توجهی  قابل  شمار  مکتوب  آثار  و 

 سال پیش تا کنون است.  150نویسندگان مسلمان از حدود 

با دیگر آرای خود توان آرای خاص دید که  می  مختلفهای  در میان سخنگویان جریان  -3

گرایش  بندی  او و یا آرای همتایان و همفکرانش در تعارض باشد. از این رو در این طبقه

  مورد توجه بوده است نه افکار وآرای ویژه این یا آن که ها  عمومی افراد و یا جریان

 تواند با برخی آرای دیگر خود او و یا دیگر همفکرانش در تعارض باشد. می

خواهم داوری کنم و صرفا توصیف و گزارش پژوهشگرانه مورد نظر  نمی  ار در این گفت   -4

توان آن را داخل پرانتز  می  است و اگر داوریی صورت بگیرد تصادفی است و به هرحال 

 گرفت. اش  شمرد و نادیده

اند  شوند که قابل توجهمی  فرعی نیز دیدههای  شاخهها  در درون هریک از این جریان  -5

با دیگران در همان جریان متمایزند. از جمله سه جریان معمول  ها  آنو هر کدام از  

 اند.تندرو و کندرو و میانه رو در هر جریانی قابل تشخیص
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این   -6 به سه  ها  اری رویکرد جریانو یا تعاریف و تمایزگذبندی  طبقه  معیار داوری در 

 دین، سیاست و مدرنیته است.   مقوله مهمِ

 

 ح تعاریف اجمالی سه اصطال

در آغاز برای ورود به بحث از سه اصطالح سنتگرایی و بنیادگرایی و نوگرایی تعریف  

 دهم: می اجمالی ارائه

یک سنت و میراث با    ه(: در جریان سنتگرا اسالم به مثابسنتگرایی )ترادیسیونالیسم 

فرهنگ   و  این میراث  به  نسبت  نقدی جدی  بدون هیچگونه  محوریت شریعت است که 

سیاسی  ان نافی مدرنیته است و اساسا غیرشود. این جریان ایدئولوژیکم می  موروثی پذیرفته 

کند، از سر اضطرار و موردی است و استمرار  می  است و اگر گاه دخالتی در امر سیاست

توان  می  گیرند. گرچهمی  ثریت مسلمانان و عالمان دین در این گروه بزرگ قراراک)ندارد.  

را بیشتر سنتی دانست تا سنتگرا نیز اخالق  (اینان  اینان غالبا فقه محورند ولی برخی   .

محور و یا عرفان محورند. مانند دکتر حسین نصر که نماد سنتگرایی معاصر است و عمدتا  

 . د تا فقه و شریعتتصوف تکیه دارن به اخالق و

یک سنت و میراث است    ه(: در این جریان نیز اسالم به مثاببنیادگرایی )فاندامانتالیسم

شود. این جریان نیز به شدت نافی مدرنیته است ولی  می  که بدون نقدی جدی پذیرفته

داند که بر ضد غرب مدرن و آثار  می  به رغم جریان سنتگرا از وظایف دینی و سیاسی خود

اغلب روحانیان  رو این جریان به شدت سیاسی است )انند استعمار جهاد کند. از این  آن م

سیاسی جهان اسالم مانند  های  سیاسی در نیم اخیر و وجه غالب انقالب ایران و جنبش

رخی تندرو  گیرند. البته بمی  جهادی در این گروه قرارهای  اخوان المسلمین و دیگر گروه

ر مورد عالمان مشروطه خواه باید گفت که اینان عموما سنتی  . دهستند و بعضی میانه رو

بودند که در مقطعی به ضرورت سیاسی شدند ولی از نظر فکری به جریان نوگرایان نزیک  

 شدند و از این رو وضعیت خاص دارند. 

یک ایمان یا یک    هنوگرایی که بهتر است بگوییم نواندیشی: در این طایفه اسالم به مثاب

برای زیستن در زمانمکتب و اصو   ه شود. پروژمی  مختلف تفسیرهای  و مکانها  ل کلی 

گویند، نقد همزمان سنت دینی و  می  کالن این جریان، که به آن مصلحان مسلمان نیز
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مدرنتیه است و برآنند تا اسالم را مدرن کنند نه اسالمی کردن مدرنتیه. نقش اساسی آنان  

معطوف به  هایی  دین و جامعه است اما اندیشه  اندیشه ورزی و نظریه پردازی در ساحت 

از  غالبا دستی نیز در سیاست دارند )اجتماعی. از این رو به صورت گریزناپذیری    اتتغییر

الدین اسدآبادی، سید احمدخان، محمدعبده، محمد اقبال، فضل الرحمان تا    سیدجمال 

ری و سروش در این  در ایران ابوالحسن خان فروغی و بازرگان و شریعتی و اخیرا شبست

طیف جای دارند. در این میان مرتضی مطهری گرچه افکار نوگرایانه داشت و همین طور  

شمار سنت در  را  او  رو  این  از  و  داشت  در سنت  پای  مجموع  در  اما    گرایان بنیادگرایانه 

 (. دانممی

 

 ده عنوان برای تمایزگذاری بین سه جریان

و  ام بحث و مناقشه و پرسش هستند، انتخاب کردهده عنوان را، که امروز بیشتر مورد 

 آورم:می یاد شده را در هر مورد به اختصار های جریانهای دیدگاه

و اوامر و نواهی ها  از گزارهای  : در تفسیر سنتگرایانه و بنیادگرایانه، دین مجموعهدین 

و آخرت آدمی  وحیانی و فراتاریخی و جاودانه است که از جانب خداوند برای سعادت دینا  

چون و چرا بدان عمل کنند. البته سنتگراها و بنیادگراها  بی  نازل شده و مؤمنان مکلفند

اندیشند. از جمله سنتگراها  می  نقش دین در زندگی متفاوت  هدر انتظار از دین و محدود

به نقش دنیوی و سیاسی دین بیشتر اهمیت  بنیادگراها  به آخرت توجه دارند و    عمدتا 

لوژی دینوی است تا از آن طریق به دین برای بنیادگرایان بیشتر ایدؤ   در واقعدهند.  می

اقتدار سیاسی دست یابند ولذا تأسیس خالفت در سالیان پس از زوال خالفت عثمانی در  

 هدفی بنیادین است. شیعی اهل سنت و تأسیس حکومت اسالمی با مدل والیت فقیه 

مجموعه را  دین  گرچه  نیز  نواندیشان  گزارهی  ااما  دین  می  وحیانیهای  از  اما  دانند 

شناسی متفاوتی دارند و دین شناسی آنان به طور کلی به همتایانشان متفاوت و در موارد  

 توان اشاره کرد که: می زیادی متعارض است. از جمله

ثانیا فهم دین    ؛اوال در این دین شناسی دین امری تاریخی و زمانمند و مکانمند است

ثالثا با تمایز نهادن بین ذاتیات و عرضیات دین اولی را جاودانه و    ؛دا استاز خود دین ج 
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شمارند و یا تابع شرایط زمان و در نتیجه تحول  می  دومی را در برخی موارد  بالموضوع

 دانند. می پذیر

: در شیعه سنتگراها به حکومت دینی یا شرعی در زمان غیبت اعتقاد  حکومت دینی

دانند و از این رو عمال سکوالرند چرا که در  می  تأسیس آن را شرعا حرام ندارند و حتی  

به نظام اما اکثر بنیادگراهای  عرفی و بشری ندارند.  های  این صورت راهی جز تن دادن 

فقهی حول والیت فقیه باور دارند که البته، به رغم سوابق   – شیعی به حکومت شرعی  

اندیشه والیت فقیه در برخی حوزهای اجتماعی، طرحی جدید در اندیشه کالمی شیعه به  

 آید.  می شمار 

از   را  امر حکومت  اینان  ندارند.  باور  به حکومت شرعی  اساسا  مسلمان  امانواندیشان 

 اعتقاد دارند. )سکوالر(  ومت عرفی قلمرو شرع خارج کرده و در نهایت به حک

  : سنتگراها و بنیادگراها، عدالت را مفهوما و مصداقا در چهارچوب دین تفسیر عدالت

کنند و لذا در این دیگاه عدل دینی مقبول است و در نتیجه در عصر غیبت عمال فقه  می

 دهند.  می کنند و مصادیق آن را نشان می که عدل را تفسیراند و فقیهان

  نواندیشان با گرایش نواعتزالی و عقلی و غیر فقهی، عدل را فرادینی و مقدم بر دین   اما

زمانی  می را  و مصادیق عدالت  تفسیر  و  را  می  مکانی   – دانند  دین  نهایت  در  و  شمارند 

 فهمند نه عدالت را بر بنیاد دین.  می عادالنه

دیشان دین را در خدمت  دانند و نوانمی  نیز دو گروه یاد شده، انسان را در خدمت دین 

از انقالب ایران مطرح بود    المی که در سالیان پیشانسان. مانند اسالم انقالبی و انقالب اس

و شریعتی سخنگوی اسالم انقالبی بود و مطهری با آن مخالف بود و خود را سخنگوی  

 دانست.  می انقالب اسالمی 

اما نقش اساسی عقل کمک  : در سنتگرایی و بنیادگرایی، البته عقل مطلوب است  عقل

انکشاف مراد شارع است و لذا از »عقالنیت  به فهم خدا و دین و متون و منابع دینی و  

شود و در قلمرو احکام شرعی نیز فقط در اموری که دین و شرع  می  « سخن گفته دینی

تواند البته در صورت عدم تعارض با اصول و فروع دین و به طور  می  ساکت است، عقل 

 حکمی صادر کند.   «مباحات و به تعبیری »منطقه الفراغ هحوزلی در ک



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    32

 

ند  کن می  ( تکیه اندیشان عموما به عقالنیت مدرن )عقل خودبنیاد یا عقل انتقادیاما نو

 کنند.می « فهم و تفسیر و به هرحال دین را بر بنیاد »عقل زمانه

آزادی فکر، آزادی  ) سا با آزادی به معنای کنونی آن: سنتگراها و بنیادگراها، اساآزادی 

( باور ندارند  ...، آزادی احزاب و مطبوعات وعقیده، آزادی حکومت، آزادی مشارکت سیاسی 

  دانند و از این رو با آزادی و لوازم گریزناپذیر آن دشمنی می  و آن را در تعارض با دین 

 کنند.  می

موجود  های  آثار آزادیاما نواندیشان عموما در عین رویکرد انتقادی به برخی از وجوه  

دانند بلکه آزادی  نمی  مدرنهای  آزادیهای  غربی، اصل دین را نه تنها  ناسازگار با مؤلفه

شمارند. اینان دینداری را صرفا در فضای کامال  می  را روح و جوهر خداپرستی و دین ورزی

ممکن  و می  آزاد  استبدادی  می  دانند  محیط  در  بازرگان  مهندس  تعبیر  به  خدا  گویند 

 شود. نمی پرستیده 

: سنتگراها، بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن را ذاتا با دینداری و  غرب و مدرنیته

کنند  می  بینند اما در عمل خود را به هر تقدیر با آن هماهنگ می  شریعتمداری ناسازگار

اند  رنغرب و جهان مداما بنیادگراها نظرا و عمال  ضد  دهند.نمی  و عمال ضدیتی با آن نشان 

پندارند دین ورزی با دنیای مدرن قابل جمع نیست و فراتر از آن غرب مسیحی مدرن  می  و

استعمارگر و  گری  صلیبی  ادامه  تضعیف می  را  و  اسالم  نابودی  اندیشه  در  که  شمارند 

 مسلمانان است.  

لوازم عملی   یا  فلسفی  به برخی مبانی  انتقادی  نواندیشان مسلمان ضمن رویکرد  اما 

ای  شمارند و آن را مرحلهمی  (در مجموع آن را دستاورد بشریت )نه لزوما غربی   ه،مدرنیت

کنند. البته اینان  می دانند و در نهایت از آن استقبالمی متحول و متکامل از تاریخ تمدن

  اند.نیز غالبا نافی استعمار و هر نوع سلطه بیگانه بر جوامع اسالمی

ین و شریعت را مترادف یا حداقل دو جزء جدایی  : سنتگراها و بنیادگراها، دشریعت

 ورزند. می بر اجرای آن اصرار دانند آنانمی ناپذیر

قایل  تفاوت  شریعت  و  دین  بین  غالبا  نواندیشان  مثاب می  اما  به  را  دین  و    ه شوند 

گزارهای  مجموعه از  ثابتهای  منسجم  شناختی  معرفت  و  اما  می  هستی شناختی  دانند 

شمارند و احکام  نمی  یک سلسله احکام فردی یا اجتماعی عین دین   همثابشریعت را به  
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  اجتماعی شریعت را قابل اجتهاد و انطباق با شرایط زمان و مکان و در نهایت تغییر پذیر 

دانند. به طور کلی از منظر اینان احکام اجتماعی اسالم از آغاز برای همیشه و برای می

 ت.نبوده اس ها و مکانها همه زمان

: سنتگراها و بنیادگراهای شیعی، اجتهاد در فروع و نواندیشان اجتهاد در اصول  اجتهاد

شود  می  سنتی در عمل نه اجتهاد جدی انجام های  هر چند در جریان  اند.و فروع را پذیرفته

 و نه اصوال متد اجتهادی در حال حاضر چندان توانا و فعال است تا بتواند گرهی بگشاید.

ن با تأکید بر ضرورت اجتهاد در اصول و فروع تأکید دارند که عقل و علم  اما نوگرایا

 زمانه و مقتضیان زمان و مکان در اجتهاد آزاد نواندیشانه جایگاه و نقش مهمی دارد.  

هی  : در تفسیر سنتگراها و بنیادگراها، وحی ملفوظ یعنی قرآن، کالم الوحی و قرآن

چون و چرا از اوامر و نواهی آن الزمه  بی  و اطاعتناپذیر  است و مقدس و فراتاریخی و نقد

 دینداری و زیست مؤمنانه است. 

مند و  اما در تفسیر نواندیشان، قرآن کالم یا پیام الهی است اما تاریخمند و ناگزیر زمان

پذیر و آزمون پذیر.  مکانمند است و به ضرورت  »تنزیل« قابل تفاسیر متکثر است و نقد

مطرح شده است  ای  الهی بودن قرآن مغایر نیست. البته اخیرا  نظریه  این البته با مقدس و

]و نیز تفسیر وحی به   شمارد می داند بلکه آن را کالم محمدنمی که قرآن را کالم خداوند

 .مثابه ی رؤیای رسوالنه[

به  زن منفی  نگاه  مؤنث، در مجموع  از جنس  تکریم  بنیادگراها، ضمن  و  : سنتگراها 

و بینش دینی  کاری  ماعی زن دارند و این البته به اقتضای محافظهجنسیت و نقش اجت

 سنتی آنان است و لذا با برابری حقوقی و منزلتی زن و مرد مخالفند.  

اما نواندیشان عموما از نظر انسانی بین زن و مرد تمایز قایل نیستند و با تکیه بر تغییر  

را حقوقی  مساوات  اسالم  اجتماعی  احکام  نواندیشان  پذیمی  پذیری  اغلب  چند  هر  رند. 

 اند.مسلمان تا کنون نظر روشن و روشنگری در این باب اظهار نکرده

توان گفت تنها جریان اسالمی معاصر که به طور  می  با توحه به این گزارش توصیفی 

آزادی،   مدرن چون  جهان  و دستاوردهای  مدرنیته  و  تعارض دین  مقام حل  در  اساسی 

کند، جریان اصالح  می  برآمده و در این زمینه تالش  ...دموکراسی، حقوق بشر و عدالت و
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تواند به خروج  می  که رسد تنها این جریان اخیر است  می  یا نواندیشی دینی است. به نظر

جوامع اسالمی از بن بست عقب ماندگی کمک کند 



 

 

 

 

 

 دوم   بخش 

 الدین اسدآبادی سید جمال 

 

 درآمد 

جمال سید  با  را  ایران  معاصر  دینی  اصالح  جریان  بر  آغاز مروری  اسدآبادی    الدین 

اهمیت    و کارنامه سیاسی و اجتماعی او از سه جهتها  کنیم. زیرا زندگی و افکار و آموزهمی

تمام    گرآغاز  ، تاریخ اصالح و مصلحان دینی  ی تمام پژوهشگران  دارد. اوال، سید به گفته 

اسالمی صد و پنجاه سال اخیر در جهان اسالم  های  متنوع و مختلف جنبشهای  جریان

است. ثانیا، جایگاه و نقش سید در تاریخ دینی و سیاسی تحول خواهانه ایران معاصر بسیار  

توان گفت شهرت و اثرگذاری سید  می  ی است که جملگی برآنند. هرچندمهم است و قول

پدر   به طور اخص  ثالثا، سید جمال  به معنای متعارف آن است.  و دیانت  از دین  فراتر 

شود. با  می  معنوی نواندیشی دینی و یا همان اصالح فکری دینی در ایران معاصر شمرده

دهیم.  می  به زندگی و افکار او اختصاصتوجه به این مالحظات است که نخستین بخش را  

 شود.   می به دلیل طوالنی بودن مبحث و این نوشتار، موضوع سید در دو قسمت ارائه

مصلحان بعدی در  های  از آنجا که از یک سو نقش آغازگر مهم است و افکار و اندیشه

سید    هایایران )و جهان اسالم( مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر شخصیت و اندیشه

وی گسترده است،  های جمال است و از سوی دیگر موضوعات مهم و قابل توجه در آموزه

از حد انتظار خواهد بود. مطالب ارائه شده در این  تر  ناگزیر مبحث مربوط به سید طوالنی

 دو قسمت در سه جلسه و طی سه گفتار ارائه شده است.
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 خواهد بود:این گفتارها ذیل این عناوین های سر فصل

 فصل اول: معرفی چند منبع در شناخت سید جمال 

 فصل دوم: زندگی نامه و فهرست آثار 

 فصل سوم: بررسی چند اتهام 

 اسالمی معاصر های فصل چهارم: سید جمال الدین سلسله جنبان جنبش

 سید در دو بُعد فکری و سیاسی های فصل پنجم: آموزه

 

 شناخت سید فصل اول: معرفی چند منبع در  

سید جمال از همان آغاز تا کنون مقاالت  های در باره زندگی، شخصیت، افکار و آموزه

قابل  ها  فراوانی نوشته شده و با مقداری تالش و تحقیق اغلب آنهای  و گزارشها  و کتاب

به ویژه اکنون که اینترنت در اختیار است و با جستجو در این شبکه جهانی   اند.دسترسی

توان به بخش قابل توجهی از این منابع و آثار دست یافت. احتماال  می  وصول، و سهل ال

اروپایی )از جمله انگلیسی(  های  بیشترین منابع به پارسی و بعد عربی است ولی در زبان

 نیز در این باره منابع مهمی وجود دارد.  

و مقاالت  ها  و آثار قلمی و گفتاری خود سید، کتابها  این منابع سه  گونه اند: نوشته

سیاسی و فکری  های که در باره شخصیتهایی  دیگران در باره او و نیز در مقاالت و کتاب

  روزگار او در جهان عرب و ایران نوشته شده در مورد سید نیز مطالب قابل توجهی آمده 

در بررسی تاریخ تحوالت دینی و فکری و سیاسی صد و    توان گفتمی  به طور کلی  است.

و افکار او  ها  به وفور در باره سید و فعالیت  ،اخیر ایران و جهان عرب و اسالمپنجاه سال  

 سخن رفته است. 

دو محقق در باره سید جمال الدین    ، آورممی  تا آنجا که من به یاداروپایی  های  در زبان

اند: نیکی. کِدی   آثاری پدید آورده  الگار  میالدی(    1930)زاده  پژوهشگرانه  نیز حامد  و 

در آمریکا. کدی در این مورد صاحب نظر است و برخی از نویسندگان  میالدی(    1940)زاده  

البته نظر منتقدانه او هستند. وی  تأثیر  اروپایی تحت  باره سید دارد.  ای  آمریکایی و  در 

تأثیر کدی است.  نیز کم و بیش تحت    الگار، که مسلمان شده و گرایش صوفیانه دارد، 
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ملکم خان )ناظم  باره  در باره سید دارد یا نه ولی او کتابی در  ای  جداگانهدانم الگار اثر  نمی

الدوله( دارد و در آنجا به تفصیل در باره سید هم سخن گفته است. این کتاب در اواسط  

دهه شصت به پارسی ترجمه و به وسیله شرکت سهامی انتشار منتشر شده است. در مقاله  

وسیله به  آن  ترجمه  و  فرنگی  عنوان    اسالم  تحت  جعفری  محمدمهدی  »نهضت  سید 

)که قبال از آن یاد شد( نیز بحث مفصلی در باره سید آمده    بیدارگری در جهان اسالم«

نوشته یا  و  مقاالت  تمام  در  اصوال  در  هایی  است.  آن  مشابه  و  دینی«  »اصالح  عنوان  با 

 ب یافته است.  در باره سید مطالب قابل توجهی بازتاها  و یا کتابها المعارفدایره

تحریریه شرکت   هیئت  دبیر  من  ملکم خان  کتاب  انتشار  زمان  در  که  است  گفتنی 

انتشار بودم. از آنجا که دوستان هیئت تحریریه به ریاست مرحوم مهندس سحابی با دیدگاه  

موافق نبودند، تصویب کردند که نقدی به وسیله من بر کتاب    در باره سید جمال   الگار

شد، الگار  می  یز آن را عملی کردم. در زمانی که کتاب برای چاپ آمادهنوشته شود و من ن

به ایران آمد. آقای عنایت اتحاد یکی از اعضای هیئت تحریریه انتشار الگار را به منزل خود  

دعوت کرد. ضیافت شامی بود. من و سحابی نیز رفتیم. در آنجا ماجرای نقدنوشته من بر  

باره سید جمال مطر نقد همراه کتاب  آرای وی در  قرار است  که  اعالم کردیم  و  ح شد 

منتشر شود. الگار در تأیید و یا رد نقدهای من چیزی نگفت ولی با انتشار آن همراه کتاب  

 خود مخالفت کرد. ما هم پذیرفتیم و این نقد بعدها به شکل دیگری منتشر شد.  

صورت مستقل و    در جهان عرب و اسالم آثار زیادی در باره سید عرضه شده چه به

این آثار کتاب  ترین  دیگر. شاید یکی از مهمهای  چه به صورت ضمنی در متن پژوهش 

اثر احمد امین مصری است. البته این کتاب در باره    االصالح فی العصرالحدیث«  زعماء»

ده تن از کسانی است که در قلمرو اندیشه و عمل در شمار مصلحان مسلمان شناخته  

است. ترین  ز آنان سید جمال الدین است. مقاله مربوط به سید مفصلکه یکی ا  اند،شده

این نوشتار هم دارای اطالعات دست اول در باره سید است و هم ادیبانه نگاشته شده و از  

شود به حدود هشت  می  این رو خواندنی و جذاب است. اطالعات دست اول هم مربوط

اند ولی به هر دلیل او حدود هشت  ممی  سال اقامت سید در مصر. سید کمتر در جایی

به خوبی امین که خود مصری است و سید را  شناسد،  می  سال در قاهره زیست. احمد 

اطالعات مفیدی در این باب عرضه کرده است. کتاب زعماء االصالح به وسیله من ترجمه  

 به وسیله علمی فرهنگی در تهران منتشر شده است.   1373و در سال 
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نام  نویسنده مصری دیگ به  نام محمد عم اره است که کتابی دارد  ثو ار«ر   »مسلمون 

)مسلمانان انقالبی(. در این کتاب نیز بخشی به سید جمال اختصاص یافته است. البته  

   ام.که من ندیده »االعمال الکامله لجمال الدین االفغانی«عماره کتابی دارد با عنوان 

واهر زاده او لطف اهلل جمالی است. عنوان  کتاب مهم دیگر زندگی نامه سید به وسیله خ

 آورم.نمی دقیق آن را االن به یاد 

به قلم مرتضی    او«های »سید جمال الدین اسدآبادی و اندیشه کتاب  تر  از آثار قدیمی

 مدرسی چهاردهی است.  

اثر سید محمد محیط  »سید جمال الدین اسدآبادی و بیداری مشرق زمین«    کتاب

این رشته   در  و  است  نگار  تاریخ  آنجا که محیط طباطبایی  از  است.  مهم  نیز  طباطبای 

 صاحب نام و معتبر، این اثر از جایگاه علمی مهمی برخوردار است. 

و مقاالت  ها  وشته سید غالمرضا سعیدی )نویسنده و مترجم نام آشنای معاصر( نیز ن

 زیادی )تألیف و ترجمه( در باره سید دارد.  

از نویسندگان پرتالش در این عرصه سید هادی خسروشاهی است. او که از شیفتگان  

سید است، هم مقاالتی در این زمین دارد و هم در طول حدود شصت سال در انتشار آثار  

 سید و یا درباره سید نقش فعالی در ایران داشته است. 

الدین حسینی پایه  از منابع مهم کتاب صدر واثقی است تحت عنوان   »سید جمال 

 « که در دهه چهل منتشر شده است.  اسالمیهای  گذار نهضت 

علی شریعتی   دارد دکتر  بزرگی  ایران سهم  در  از کسانی که در معرفی سید جمال 

تلف در گفتارها و  در این باره ندارد ولی در جاهای مخای  است. هرچند او کتابی و مقاله

نوشتارهایش به سید و افکار و نقش او در بیداری مسلمانان پرداخته است. از آنجا که در  

برد   و  بوده  پر مخاطب  بسیار  نوشتارهای شریعتی  و  پنجاه گفتارها  بیشتر  و  دهه چهل 

، سید جمال از این طریق به  ه استدر اقشار جوان و کتاب خوان ایران داشتای  گسترده

 ناخته و معرفی شد.  خوبی ش

- هفت مقاله در آثار و افکار سید جمال الدین اسدآبادی  –»درای قافله باالخره کتاب 

در تهران به وسیله انتشارات »چاپخش« منتشر    1376به قلم من است که در سال     «
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شده است. در این مجموعه همان مقاالت نقدی بر الگار و نیز ترجمه مقاله احمد امین  

 در مقاالت این محموعه از مقاله محمد عماره بسیار استفاده شده است.       اند.بازنشر شده

 

 فصل دوم: زندگی نامه و فهرست آثار 

در اینجا گذری بسیار فشرده بر تاریخ زندگی سید خواهیم داشت. بگویم که من فعال  

های  )حتی نوشته  هیچ منبع مکتوب )کتاب و مقاله( در باره سید جمال دراختیار ندارم

ام  گویم یا در جستجوهای الکترونیکی به دست آوردهمی  ؛ آنچهخودم نیز در اختیار نیست(

 و یا محفوظات و معلومات دیرین است و به هرحال مسئولیت گفته هایم با من است. 

شمسی( در اسدآباد همدان زاده شد    1217هجری قمری )آبان    1254سید در سال  

د(.  دانند که به زودی در باره آن صحبت خواهیم کرمی  ی او را افغانستانای  )هرچند عده

آغاز تحصیالتش در همدان بود. بعد به قزوین آمد و  نام پدرش سید صفدر بوده است.  

عالی معمول آن روزگار به نجف عزیمت    سپس به تهران رفت و سرانجام برای تحصیل 

تبار و خانکرد او و  را در اسدآباد  اش  واده. لطف اهلل جمالی خواهر زاده سید شرح حال 

همدان نوشته است. چهار سال در درس مجتهد بزرگ و نامدار شیعی شیخ مرتضی انصاری  

شرکت کرد. پس از آن برای سفر به هندوستان به ایران بازگشت  قمری(    1281)درگذشته  

و آنگاه به هند رفت. این نخستین سفر او در خارج از مرزهای ایران و عراق بود. سید مدتی  

در هند ماندگار سد. این سفر در زندگی و سیر و صیرورت افکار و شخصیتش اثری مهم  

قاره   شبه  زمان  آن  در  کرد.  آشنا  جدید  دنیای  با  را  سید  هندوستان  در  زیست  نهاد. 

هندوستان مستعمره بریتانیا بود. در این قاره سید با زندگی و مشکالت مسلمانان تحت  

مجموع هم آشنایی با دولت استعماری بریتانیا و در کنار  سلطه استعمار آشنایی یافت. در  

آن اطالع نسبی از فرهنگ و علوم و فنون غربی و نیز اطالع از مسلمانان هندوستان زندگی  

ایان و مداوم  پبی  و شخصیت سید جمال را دچار تحول کرد. این اقامت سرآغاز سفرهای

 هند سفر کرد.  و از جمله چند بار بهشد جهان  سید به اقطار مختلف

 « را به دو زبان اردو و پارسی منتشر کرد.  »مجله شفیقدر یک سفر به هند 

و اثرگذارترین سفر سید سفر به مصر و اقامت هشت ساله در این کشور  ترین  خالق

در کتاب خود )زعماء  قمری(  1373)درگذشته بوده است. چنان که گفته شد احمدامین  



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    40

 

توان گفت سید  میبندی  االصالح( در این باب به تفصیل گزارش کرده است. در یک جمع

 در این دوران چند کار مهم انجام داد: 

 سفه در االزهر )تا آن زمان گویا درس فلسفه در االزهر سنت نبوده است(.تدریس فل

 تشکیل جلسات فکری و علمی با اهل نظر )عالمان و روشنفکران مصری(.

گوید  می  حضور شبانه در یک قهوه خانه در قاهره و گفتگو با خواص و عام. احمد امین 

حضور خانه  قهوه  آن  در  انبوهیمی  سید  را  او  دور  عالقه  یافت.  و  مندان  از  جوانان  از 

پرداختند. در میان آنان  می  گرفتند و با او به بحث و گفتگومی  داشجویان و روزنامه نگاران

ی بود. سخانش  شد. سید اصوال سخنور توانایی  می  یافتاز هر فرقه و مذهب و گرایشی  

کشید  می  بح سیگارداد. او تا صمی  جذاب بود و سحرکننده. افراد را به شدت تحت تأثیر قرار

 رفت. می داد ومی را اش گفت. صبح هم پول چایمی و سخن

که در این دوران نسلی از روزنامه نگاران آزاد و خالق تربیت شده و  اند  مورخان نوشته

اسحاق  ادیب  مانند  کسانی  نهادند.  جای  بر  مصر  مطبوعات  در  ماندگار  نقشی    بعدها 

اند  . گفتهمیالدی(  1912)درگذشته    و یا یعقوب صن وع یهودی  میالدی(  1885)درگذشته  

سید جمال ادبیات مصر را متحول کرد. نثر پر تکلف سنتی و درباری و اشرافی به نثری  

ساده و مردمی متحول شد. درست همان گونه که در ایران پیش از مشروطه و پس از آن  

د ادبی  تحول  البته  داد.  او  روی  که  زیرا  است.  پذیرفته  اثر  جمال  سید  از  کمتر  ایران  ر 

 مستمرا در ایران حضور نداشت.

منشاء    گرا کار دیگر سید در مصر تأسیس »حزب الوطنی« بود. این حزب سیاسی ملی

تحرکات زیادی بر علیه استعمار انگلیس شد. به سرعت از نفوذ سیاسی و بازرگانی و بریتانیا  

و اثرگذاری مسیونرهای تبشیری در مصر کاست. در روزگار استیالی    و نیز از قلمرو نفوذ 

استعماری  های  استعمار غربی، تبشیرهای مذهبی غالبا یکی از ابزارهای نفوذ سلطه گری

 شد.  می شمرده

بود که یک محفل  هره، عضویت در »لژ کوکب شرق«  از اقدامات دیگر سید جمال در قا

 تقال سخن خواهیم گفت. ماسونی بود. بعدا در این باره مس

فعالیت فشار  های  مجموعه  اعمال  با  نهایت  در  که  بود  تأثیرگذار  حدی  در  سید 

ها، توفیق پاشا فرمان داد تا سید به کانال سوئز برود و از آنجا عازم ایران شود  انگلیسی
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الدین باشد(. اما سید از  ایرانی بودن سید جمالهای  )شاید همین موضوع یکی از نشانه

طلبی مصریان به رهبری سعد  ا به هندوستان رفت. پس از خروج وی، جنبش استقاللآنج

روزگاران مص آن  در  است که  البته سرکوب شد. گفتنی  که  داد  رخ  پاشا  ر عمال  زُغلول 

 در عمل فرمانروای مصر بودند.ها مستعمره بود و انگلیسی

شدید  های  ان دیدگاهدر هند سید با افکار سید احمدخان آشنا شد. دریافت که احمدخ

اسالمی و قرآنی دارد. این رویکرد به شدت مورد  های  یانه نسبت به دین و آموزهگراعلم

را در رد و نقد افکار احمدخان    رد نیچریه یا دهریگری«اعتراض سید قرار گرفت. کتاب »

در نقد افکار احمدخان نگاشت. الزم است    »تفسیر مفسر«با عنوان  ای  نوشت. نیز مقاله

بگویم که در مجموع رویکرد این دو شخصیت به دین و علم چندان فرق نداشت و حداقل  

بدان شدت نبود که احمدخان متهم به دهریگری یا تلویحا الحاد شود. قابل تأمل این که  

  خود سید هم بعدتر در استانبول به دلیل ارائه مطالبی مشابه به ارتداد متهم شد. به نظر 

بوده  ها  لفت همان گرایش و حتی همکاری احمدخان با انگلیسیرسد دلیل اصلی مخامی

 و نه صرفا مسائل اعتقادی و اختالف فکری و تفسیری. 

سید پس از مدتی از هند به فرانسه رفت. در آنجا محمد عبده )طلبه جوانی که در  

مصر مرید سید شده بود( به استادش پیوست. عبده در پی شورش مصر اخراج شده بود.  

را به زبان عربی منتشر کردند. امال از سید بود و انشا از   »العروه الوثقی«یس نشریه در پار

و ادیب بوده و سید در هرحال   توانا عبده. ظاهرا دلیل آن بوده که عبده عرب و عربی دان 

 عرب و عربی دان در حد عبده نبوده است.  

سید در این میان سفرهای مختلف به جاهای مختلف از جمله استانبول و روسیه کرده  

 انجام داد. هایی و در هرجا فعالیت

ایران در سال   به  اروپا    1309آخرین سفر سید  از آن سید در  قمری رخ داد. پیش 

آلما و  )مونیخ  تغییر  برای  این دیدار سید  داشته است. در  ناصرالدین شاه دیداری  با  ن( 

بهبود اوضاع ایران به پادشاه پیشنهادهایی داده بود. شاه نیز )که در این زمان پس از چند  

سفر به فرنگ تا حدودی متمایل به اصالحات شده بود( استقبال کرد و از او خواست که  

کند. ورود سید به تهران به گرمی پذیرفته شد. شاه و رجال  به تهران بیاید و به او کمک  

سیاسی و حکومتی از سید استقبال کردند. سید در این زمان در اوج شهرت و محبوبیت  

 بود. 
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در یک دیدار سید به پادشاه گفت برای هر نوع پیشرفت و ایجاد تغییر نیاز به قانون  

ایران بود.    طلب اصالح  ورد توجه رجالاست. قانون خواهی در آن دوران و بعدها بیشتر م

را   »قانون«)دوست سید جمال( نشریه    خورشیدی(   1287)درگذشته    میرزا ملکم خان 

قمری در لندن منتشر شده و    1307کرد. اولین شماره آن در اول رجب سال  می  منتشر

  شماره آن در دست است. البته به گفته خود ملکم حدود پنجاه شماره انتشار   41اکنون  

را منتشر کرده بود که مراد کلمه قانون بود.    »یک کلمه«یافته است. مستشارالدوله کتاب  

و بعدا بارها    1305چاپ شده و چاپ بعدی در سال    1287این کتاب بار اول در سال  

تجدید چاپ شده است. شاه به سید گفت پیشنهادهای خود را مکتوب کند و به او عرضه  

رد و به عرض شاه رساند. اما شاه از رؤیت این متن به شدت  نماید. سید نیز متنی تهیه ک

برآشفت. دلیل این آشفتگی و اعتراض نیز آن بود که در متن پیشنهادی وظایف پادشاه  

مقتضای   به  البته  این  هرچند  بود.  شده  محدود  عمل  در  و  خاص  اموری  به  محدود 

نین چیزی را قبول و  توانست چنمی  ی به معنای جدید بود ولی شاه خودکامهمندقانون

حتی تصور کند. متن پیشنهادی سید را )که ظاهرا متن آن موجود نیست( نخستین قانون  

 اند. اساسی ایران دانسته

در هرحال این ماجرا منشاء اختالفات عمیق بین پادشاه و سید جمال شد. به ویژه که  

خود دفاع کرد. سرانجام    این بار سید نیز، برخالف انتظار، کوتاه نیامد و به شدت از مواضع

سید مورد غضب شاه قرار گرفت و رابطه آن دو تیره و بعد قطع شد. اما سید که در این  

زمان مهمان حاج امین الضرب )بازرگان مشهور و اثرگذار تهران( بود، خانه میزبان را تبدیل  

و شخص  کرد به محل دیدارها و گفتگوهای سیاسی  و مرتب تویحانه خود را متوجه دربار  

وی، موجب شعله  های  کرد. سخنان آتشین و اثرگذار سید در کنار سخنوریمی  پادشاه

 شد.می ورتر شدن دامنه اختالفات

در نهایت سید احساس خطر کرد و احتمال برخورد با او در میان آمد. از این رو وی  

  به حضرت عبدالعظیم در شهر ری متحصن شد. تحصن در مکانهای مقدس مذهبی، سنتی

دیرینه در ایران بود. چنان که بعدها علمای مشروطه خواه نیز دو بار به عبدالعظم پناه  

برده و متحصن شدند و در نهایت استبداد را وادار به عقب نشینی کرده و فرمان مشروطیت  

 را از مظفرالدین شاه گرفتند.  
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بست عبدالعظیم    این روند بر اختالفات افزود. سرانجام به فرمان شاه سید را به زور از 

 خارج و سوار استری کرده و او را تحت الحفظ  تا مرز خانقین )عراق کنونی( بردند.   

اند  این را در همینجا بگویم که هرچند شماری از تاریخ نگاران و یا تحلیلگران گفته

پراکنده در دربار و در حول پادشاه در این نقارها نقش  ها  و آنگلوفیلها  تحریکات روس فیل

ها  توان تمام مشکالت را بر گردن خارجینمی  ولی به گمانم اند  داشتهای  هم و یا یگانهم

توان با اطمینان  می  انداخت؛ با توجه به مجموعه شرایط و احوال زمانه و حتی تاریخ ایران،

و   تضادها  این  اصلی  عامل  ایرانی  شده  شناخته  و  دیرین  استبداد  اصلی  مشکل  گفت 

 رچند به احتمال زیاد دست بیگانگان نیز در کار بود است.                        اختالفات بوده است. ه

سید در آنجا نخستین اقدامی که انجام داد نامه نگاری به میرزای شیرازی مجتهد و  

عالم پر نفوذ شیعی در سامرا بود. در آن زمان ماجرای تنباکو به شدت مطرح شده بود. 

ون و تنباکوی ایران به یک کمپانی انگلیسی واگذار شده  مدتی قبل امتیاز انحصاری توت

بود. این رخداد به تدریج موجب ناخرسندی و اعتراض شماری از بازرگانان و واسطگان  

این تجارت پر سود شد و در نهایت تبدیل به یک جنبش اعتراضی گسترده شد. تاجران،  

اقتصادی  مقاصد  برای  روحانی  و  دینی  ابزارهای  از  گاه سیاسی خود سود   که همواره    و 

جستند، این بار نیز به عالمان دینی در ایران و عراق متوسل شدند تا از این طریق شاه  می

نیز موفق شدند   نهایت  بازگردانند. در  به جوی  را  به عقب نشینی وادارند و آب رفته  را 

اکو وادار  میرزای شیرازی و در پی آن اغلب عالمان دینی را به تحریم استعمال توتون و تنب 

کنند و شاه را به فسخ قرارداد وادارند )هرچند این پیروزی در نهایت چندان به سود ایران  

سید   دارد.  شهرت  کافی  قدر  به  شیرازی  میرزای  وسیله  به  تنباکو  تحریم  فتوای  نبود(. 

پر شور به میرزاحسن شیرازی نوشت و در آن به شدت از شاه ایران انتقاد کرد و  ای  نامه

واست از این فرصت استفاده کرده شاه ظالم را تکفیر و مسلمانان را از ستم و تعدی  از او خ

او نجات دهند. البته ظاهرا میرزا هرگز به نامه سید واکنش نشان نداد و حداقل پاسخی  

 داده نشد.  

را منتشر    »ضیاءالخافقین«سید از عراق به لندن رفت و در آنجا مدتی نشریه عربی زبان  

 ق یا نور ناامیدان(.  کرد )نور شر

گفته به  شد.  عثمانی  سلطان  مهمان  و  رسید  استانبول  به  سید  سلطان  ای  سرانجام 

او را به استانبول فراخواند. سلطان عثمانی از او به   میالدی( 1918)درگذشته  عبدالحمید
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بهره خواست از نفوذ و اعتبار سید به سود اهداف خود  می  تردید او بی  گرمی استقبال کرد.

بگیرد. از جمله سید ایرانی را بر ضد رقیب دیرینه خود یعنی شاه ایران به کار بگیرد. از  

خواست از رقابت و دشمنی دو رقیب به سود  می  قضا سید نیز همین گونه بود یعنی او هم

اهداف خود بهره ببرد. از این رو سید در استانبول دو هدف مشخص را پی گرفت. از یک  

اسی و رادیکالش علیه شاه ایران و اتابک را پی گرفت و از سوی دیگر در  سو مبارزات سی 

نظر داشت که ایده قدیمی »اتحاد اسالم« خود را حول محور سلطان عثمانی و با حمایت  

 او محقق کند.  

در این اوان شماری از آزادیخواهان ایرانی در استانبول جمع شده بودند. از آنجا که در  

لیت آزادیخواهانه بر ضد استبداد سلطنتی در داخل کشور پر هزینه و  آن زمان هر نوع فعا

فعالیت ناگزیر  بود،  ناممکن  روزنامههای  تا حدودی  انتشار  )مانند  و  ها  مختلف  در خارج 

انتقال به داخل و یا دیدارها و گفتگوها( در خارج از کشور )از جمله در هند و روسیه و  

تی سید به استانبول آمد، افراد زیادی حول او جمع  بیشتر در عثمانی( در جریان بود. وق

را بر ضد ناصرالدین شاه فعال کرد. چهار تن از یاران سید در  اش  شدند. سید نیز توپخانه

میرزا حسن  ، خورشیدی( 1275)درگذشته  این دوره نامبردار شده اند: میرزا رضا کرمانی 

. شهرت این چهار تن نیز بدان  و شیخ احمد روحی، میرزاآقاخان کرمانی خبیرالملک خان 

دلیل است که میرزا رضا بعدتر به ایران آمد و شاه ایران را کشت و سه تن دیگر نیز به 

دلیل اعمال فشارهای دربار ایران به ایران تحویل داده شده و به دست محمدعلیشاه ولیعهد  

رزاآقاخان  شکل فجیعی به قتل آمدند. البته میقمری    1314سال  و مستقر در تبریز به  

کرمانی از نویسندگان صاحب نام آن دوره هم هست و دارای آثار مهمی است. این نیز  

ها و آن هم با  گرابرخی از اسالم  اند.اخان و روحی بابی و ازلی بودهگفته شده که میرزاآق 

اند چرا چنین افرادی پیرامون او بودهکه  گیرند  می  معیارهای سنتی به سید ایراد گرفته و

ملتزم  هایی  از آن بود که به چنین مرزبندیتر  و آزادهتر  باید توجه داشت که سید آگاهولی  

باشد. او گرچه فردی دین باور بوده ولی دینداری او همراه با آزادگی و احترام به آزادی  

بوده است. از سوی دیگر، برای او در آن زمان معیار آزادیخواهی و مبارزه بر ضد استبداد  

صل بوده و نه این دین و آن مذهب و این فرقه و آن فرقه. داستان میرزارضای  و استعمار ا 

 او از اسناد مهم این دوره است. ها کرمانی نیز شهره است. بازجویی

در اینجا نکته قابل ذکر این است که آیا میرزا رضا از سوی سید برای کشتن شاه ایران  

تاریخ نگاران روشن نیست اما ظاهرا    مأموریت داشته است؟ پاسخ دقیق این پرسش از نظر
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در میرزا رضا  از شاه ایران  شور سید  . یکی این که انتقادهای تند و پردو نکته روشن است

تأثیر نبوده و دوم این که سید از اقدام او خرسند بوده و اظهار خوشحالی کرده است.  بی

و فی الحیات  ا برخواند: »عل دار دید این بیت روقتی سید جنازه میرزا را بر باالی اند نوشته

و فی الممات / لحق انت احدی المعجزات« )در زندگی و در مرگ باالیی ]بزرگواری[ /  

حقیقتا تو یکی از معجزاتی(. برخی با باور به این که سید فرمان ترور شاه را داده بود، او  

 اند.را مورد انتقاد قرار داده

در استانبول درگذشت. علت مرگ    خورشیدی(  1275)   1314سرانجام سید در سال  

در عین حال شهرت دارد که به فرمان سلطان    اند.را ابتال به بیماری سرطان فک اعالم کرده

کشته و  کرده  مسموم  را  سید  ایران  دولت  خواست  به  البته  و  قتل    اند.عثمانی  از  پس 

در تنگنا  ناصرالدین شاه، فضا برای سید به شدت نامساعد شده بود. سلطان عثمانی نیز  

بر محدودیت  ز رواند  قرار داشت. گفته افزوده های  بروز  نه می  سید    شد. سلطان عثمانی، 

شرایط  یز از او دل خوشی نداشت( و نه  توانست سید را آزاد بگذارد )به ویژه خود او نمی

 شخصیتی چون سید جمال را رسما تحویل ایران دهد.  بتواند بود که ای به گونه

اما بعدها در سال   با درخواست    1311پیکر سید در استانبول دفن شد.  خورشیدی 

گردید.   مدفون  کابل  دانشگاه  در  و  شد  منتقل  کشور  این  به  او  کالبد  افغانستان  دولت 

ل این اقدام نیز  محمدظاهر شاه آرامگاهی با شکوه بر مزار سید بنا نهاد. روشن است دلی

 شهرت افغانستانی بودن سید است.

 اما آثار سید جمال:

آثار سید و یا به نام او بسیار است و چنان که گفته شد، این آثار از منابع دست اول  

و یا امالهای اوست که  ها  اغلب آثار منسوب به سید سخنرانی  اند. برای شناخت سید جمال

شماری نیز به قلم خود اوست. بسیاری از    اند.دو نوشتهعبده و یا دیگران به عربی و یا ار

این آثار از همان زمان تا بعد به صورت رساله و کتاب و مقاله جداگانه و غالبا بارها چاپ  

شده منتشر  سال  اند.و  )اما  سید  درگذشت  سال  صدمین  مناسبت  به  پیش  (  1375ها 

ثار سید و نیز اسناد مربوط به  در تهران تشکیل شد و به این مناسبت مجموعه آای کنگره

بازنشر شده مجموعه    اند.او  این  هستند.  سید  آثار  از  شامل شماری  مجموعه  این  اغلب 

 اند:عبارت

 اند(.عمدتا به وسیله سید تحریر شده -ه  شش رسال) رسائل فی الفلسفه والعرفان
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فارسی، عربی  تاریخی )پنجاه نامه و سند تاریخی به زبانهای   –  و اسناد سیاسیها  نامه 

 و ترکی(. 

نگارش سید است و    –)شامل سی رساله و مقاله    مجموعه رسائل و مقاالت بخشی 

 بخشی نیز تقریر دیدگاههای اوست به قلم دیگران(.

 )شامل بیست و دو مقاله و رساله به زبان عربی(. الرسائل والمقاالت

افغان و  ایران  تاریخ    تاریخ  فی  البیان  »تتمه  کتاب  از  جایی  در  البته  سید(.  )تألیف 

دانم همان کتاب است و یا اثری جداگانه است. تاریخ ایران و  نمی  االفغان« یاد شده که

افغان فارسی است و دومی نامش عربی است ولی احتمال دارد دومی ترجمه متن پارسی  

 به عربی باشد.   

الوثقی است  هسیاسی، همان عروهای  ز منظر افکار و آموزهآثار سید اترین  به گمانم مهم

و نیز تا حدودی »رد نیچریه«. این سه    »مقاالت جمالیه«و از منظر نواندیشی دینی کتاب  

 اند.بازنشر شدهها اثر در این مجموعه

 نست و کمی هم با زبان فرانسه آشنا بود.  دامی سید زبان فارسی و عربی و اردو 

 

 سی چند اتهام فصل سوم: برر

عموم بزرگان دین و علم و به ویژه  های  از آنجا که زندگی و شخصیت و افکار و آموزه

سیاست مورد توجه مردم و دوستان و دشمنان است، زندگی و افعال و افکار این بزرگان  

نیز از زمان خودشان تا روزگاران بعد مورد توجه و تأمل بوده و هست و از این رو مخالفان  

مواف  زمینهو  این  در  وها  قان  گفته  این  گویند.  سید جمالمی  سخن  از  یکی  نیز  الدین 

 است.  و پرمناقشه پرحاشیه های شخصیت

سید موضوعات مناقشه برانگیز کم نبوده و نیست  های در مورد زندگی و افکار و آموزه

ر مذهب او و  یت سید، ابهام دشود: ابهام در مل می  اشاره تر  ولی در اینجا به سه نکته مهم

 در نهایت عضویتش در یک لژ ماسونی در قاهره. در باب هر یک شرح کوتاهی خواهد آمد. 

ی؟ ظاهرا منشاء این ابهام  ستانو یا افغاناست  در باب ملیت سید، ابهام وجود دارد؛ ایرانی

کشورهای  زده است. او گاه و بیشتر در  می  رسد عامدانه بدان دامن می  خود اوست که به نظر



47    /ی  اسدآباد   نیالدجمال   دیس  

 

تن  بر  افغانی  گاه رخت  و  کرده  امضا  عنوان  این  با  و  معرفی کرده  افغانی  را    عربی خود 

 اند.کرده است. بر این اساس در منابع عربی عمدتا او را افغانی ]افغانستانی[ دانستهمی

واقعیت این است که امروز از ورای بیش از یک قرن و نیم تعیین زادگاه سید جمال  

توان نظری قاطع و جزمی و نهایی ارائه  نمی ت و مانند امور اختالفی دیگرکار دشواری اس

داد. حامیان هریک از دو نظریه، برای مستند کردن نظریه مختار خود، به دالیل و یا شواهد  

قابل توجهمی  و قراینی متوسل و یا متمسک شده و نیز  این شواهد  و  اند  شوند و اغلب 

  معموال زادگاه او را »اسعدآباد« افغانستان اند  ا افغانی دانستهدرخور اعتنا. محققانی که او ر

هاست    دهند. از جمله این می  دانند و در مجموع شواهدی مبنی بر ملیت افغانی او ارائهمی

انتقال جسد وی به کابل و دفن او در دانشگاه کابل و   ادعای رسمی دولت افغانستان و 

ه و شواهد بیشتر و  دانند ادل می  نی که سید را ایرانیوجود مزار او در همانجا. اما پژوهشگرا

توانید  می  دهند. شما می  برای مدلل کردن مدعای خود ارائه داده وتری  به گمانم قانع کننده

  در منابع مربوط به سید در این باب ادله و قراین و شواهد را مالحظه کنید. از جمله آن

ان و تبارنامه او با ذکر جزئیات در اسدآباد  هاست: تنظیم زندگی نامه سید و تعیین خاند

همدان به وسیله خواهرزاده سید و شماری دیگر از پژوهشگران. این که سید از مصر به  

شود خود قرینه دیگری برای اثبات این مدعاست. این که سید شاه ایران  می  ایران تبعید 

دهد، باز  می ورد خطاب قرار و به ویژه علمای شیعی ایران و عراق را با آن ادبیات و زبان م

ایرانی نبود،    توان گفت اگر سید می  . اصوالبر ایرانی و شیعی بودنش  قرینه دیگری است 

 توانسته داشته باشد.  نمی چنان موقعیتی در ایران و پایتخت آن یعنی تهران

  سید باز های  و سیاست  کرده، به برخی از افکارمی  یت خود را نهاناما این که چرا او مل 

های  برد و این پروژه آنتی تز سیاستمی  او در واخر پروژه »اتحاد اسالم« را پیش  گردد.می

موفقیت در این راه الزاماتی داشته  حصول  استعماری بریتانیای کبیر در آن زمان بوده و  

کرد در برابر تکاپوهای استعماری در جهت تضعیف و احتماال فروپاشی  می  است. سید تالش

شد،  می  ی که در آن زمان به هرحال نماد وحدت سیاسی جهان اسالم شمردهعثمانی؛ نظام

عموم مسلمانان را با هر ملیت و مذهبی به اتحاد و همبستگی سیاسی فرابخواند. او البته  

مدتی تالش کرد شاه ایران نماد این اتحاد باشد ولی موفق نشد و در نهایت به سلطان  

وشن است که اعالم ملیتِ  پرچمدار تز اتحاد اسالم  عبدالحمید در استانبول امید بست. ر

رساند. متأسفانه اخیرا افرادی )ظاهرا  می  و به ویژه تأکید بر آن، به پروژه سیاسی او آسیب 

تحت عنوان ملیت خواهی و ایران خواهی( سید را از این منظر مورد انتقاد و حتی هتک  
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ضمن    اند.برده  اسی در باره او به کار دشنام سیقرار داده و عنوان »بی وطن« را به عنوان  

این که اساسا ملیت )ناسیونالیسم( نوین در آن زمان به درستی شکل نگرفته و اهمیت  

 یانه اخیر را پیدا نکرده بود. در این باره بعدا صحبت خواهد شد.  گراملی

نظر من شیعی بودن سید قطعی است.    داستان مذهب سید نیز همین گونه است. از

جف گواه ایرانی و شیعی بودن  در ن)ملقب به شیخ اعظم( حضورش در درس شیخ انصاری  

کرده تا حداقل دشمن مکار و آگاه به مجادالت  می  ولی او عمدا مذهب خود را نهان   اوست.

در تاریخ اسالم، از آن برای تضعیف و شکست پروژه همبستگی  ای  فرقههای  و احیانا کینه

به هدف  اسالمی استفاده نکند و   این میان  بیندازد و در  به جان هم  نتواند مسمانان را 

نهایی خود جامه عمل پوشد. ضمن این که در عالم نظر و عقیده، اساس دینداری ذیل  

های  همان اسالم متحقق بود و برای بزرگانی چون سید جمال و بسیاری دیگر برچسب

شمردهای  فرقه هم  مضر  بلکه  نبود  مطلوب  تنها  مولوی  شد.  می  نه  ما  تاریخ  در  مثال 

قمری(    690)درگذشته  و سعدی  قمری(    792)درگذشته  و حافظ  قمری(    672)درگذشته  

شیعه بودند یا سنی؟ همین پرسش درباره  میالدی( آیا    1938)درگذشته  و اقبال الهوری 

چون بازرگان و شریعتی و امروز سروش و شبستری نیز قابل طرح است.  هایی  شخصیت

بوده و هست، اصالت دین و تجلی حقیقت و در  تر  چه مهم و حداقل مهمبرای اینان آن

نهایت رستگاری اخالقی مؤمنان و نیز تجدید تمدن معنوی جهان اسالم است و در این  

که مضر هم  نبوده  نه تنها مفید  ای  فرقههای  مذهبی و جنگ های  میان دامن زدن به جدال

لف و در سیماهای متنوع و ملی و مذهبی  مختهای بینیم سید در جامهمی هست. این که

شود، در این چهارچوب قابل فهم و تفسیر است. گاه در لباس ایرانی و  می  رنگارنگ ظاهر

با عمامه مشکی سادات شیعی و گاه در شمایل افاغنه و گاه در کشورهای عربی در رخت  

ون. این شمایل  علمای سنی و یا پاشاهای عثمانی و حتی گاه با لباس اروپایی و با پایپ

 شده است.    می عامدانه بوده و برای تحقق اهدافی معین انجامها  پردازی

  با این حال برخی از افراد )از جمله نیکی کدی و الگار( سید را در مسلمانی الابالی و 

واقعیت این است    اند.و شماری نیز شیعه بودنش را به چالش کشیدهاند  مباالت دانستهبی

دانیم سید جمال دقیقا چه اندازه مقید به قیودات و آداب دینی سنتی بوده  نمی که امروز 

و حتی ایرادگرفتن ها، یا  ها  نماید حداقل بخشی از این تردیدافکنیمی  ولی آنچه قطعی 

برداشت سوء  از  برآمده  یا  و  بوده  دشمنان  یا  و  رقیبان  سیاسی  اغراض  از  و  ها  برآمده 

در محافل سنتی. از باب نمونه زمانی که سید در    سخنان گاه نامتعارف اوهای  بدفهمی



49    /ی  اسدآباد   نیالدجمال   دیس  

 

استانبول نبوت را به »صنعت« تعبیر کرد، این سخن او جنجالی برپا نمود و علمای سنتی  

اندیش را تا پای تکفیر سید کشانید. شگفت این که امروز سند سست دینی سید در نزد  

 منتقدانش، عمدتا همین نوع روایات تاریخی است.  

د برد که در تاریخ اسالم و از جمله در تاریخ اصالح دینی معاصر، تقریبا هیچ  نباید از یا 

دینی مواجه نشده  بی  شخصیت فکری مصلح و نوآور نبوده و نیست که با اتهام بددینی و یا 

بعدی حول شمار زیادی مصلحان مسلمان ایرانی که از این پس خواهد  های  )گزارش  باشد

مدعاست( این  گواه  سید  آمد  نشان.  این  و  است  اینان  از  یکی  خود  که  می  جمال  دهد 

  نهان و آشکار دیگری در کار است. به ویژه که اتهام های  هداستان چیز دیگری است و انگیز

دهد  می  دینی سید، حتی از ناحیه انگلیسی ها، هم مطرح شده است. تجارب مکرر نشانبی

این  ای ورافرقههای و آزاداندیشی که سخنان نو و گاه ساختارشکنانه نواندیشان از یک سو 

به دست بدخواهان داده  ای از سوی دیگر، موجب سوء تفاهمات و یا گاه بهانهها شخصیت

دینی کنند. جزمیت  بی  تا آگاهانه و عامدانه نواندیشان تابوشکن را متهم به بددینی و یا

اشکال مختلف و   دیرپای حاکم بر جهان اسالم، موجب شده تا اندیشمندان آزاداندیشِ در

از جمله در باورمندی به فلسفه به زندقه و کفر و الحاد متهم شوند. بسیار معنادار است  

که، با توجه به این سنت سیئه در تاریخ اسالم، وقتی پرفسور رنان فرانسوی با سید دیدار  

کرد و با وی در باره رابطه دین و علم سخن گفت، چنان شیفته دانش و نبوغ سید شد که  

با شگفتی گفت: من در او سیمای آن ملحد بزرگ )بوعلی( را دیدم! بوعلی و کمتر فیلسوفی  

به بددینی و کفر متهم نشده باشد.  اش  در تاریخ اسالم است که صرفا به دلیل آرای فلسفی

 بوعلی را تکفیر کرد.  »تهافت الفالسفه«ابوحامد غزالی در کتاب 

یک بار چنین توصیف کرده است: »نه کافر    در هرحال  سید وضعیت اندوهبار خود را

از خودمی  به خود نه مسلم  و  دیر مردود. حیران  می  خواند  از  و  از مسجد مطرود  داند. 

 که به کدام آویزم و با کدام به مجادله برخیزم«. ام  شده

، صرفا به انگیزه طرح امور  دره ملیت و مذهب سید گفته شاگفتنی این که آنچه در ب

د مناقشه و اعالم نظر شخصی در این میان بوده و گرنه برای من ایرانی و  تاریخی و مور 

کند. همان گونه که  نمی افغانی و یا شیعه و سنی بودن سید جمال الدین، تفاوت چندانی

امروز اقبال الهوری، همان اندازه هندی است که پاکستانی و بعد برای ما بیشتر ایرانی  
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واست جهان  ها،  گونه شخصیت  این  بوماند  طن.  و  مرز  که  شان  و  است  جاهایی  همان 

 شوند.          می فهمیده شده و احیانا اثرگذار

ظاهرا    اند.اما در مورد اتهام ماسونی سید. در این باره پژوهشگران به تفصیل سخن گفته

  عضویت »لژ کوکب الشرق« وابسته به   نماید که سید زمانی که در قاهره بود بهمی  مسلم

در آمده و در آن محفل تا رتبه استادی نیز باال آمده بود. اسماعیل رائین در کتاب  بریتانیا  

در این باب سخن گفته و تصویر سید را   »فراموشخانه و فراماسونری در ایران«سه جلدی 

و   باره سید شده  تفاسیر مختلف در  امر موجب  این  آورده است.  ویژه ماسونی  در جامه 

ر ایران( از این منظر سید جمال را مورد اتهام قرار داده و از  دها  کسانی )از جمله فردیدی

 اعتبار سازند.  بی  تا در نهایت افکار او را تخطئه کرده واند  او با عنوان منفی ماسون یاد کرده

 اما چند نکته در این باره قابل ذکر است:

اغلب رجال  دهد که می یکم. تاریخچه طوالنی و پر رمز و راز فراماسونری جهان نشان 

مهم و معتبر جهان و از جمله در شرق و در ایران عصر قاجار و حتی پهلوی، بیش و کم  

با محافل ماسونی مرتبط بوده و یا به عضویت رسمی در آنها درآمده بودند. از سید محمد  

طباطبایی مجتهد و پسرش آقا صادق طباطبایی در عصر مشروطه گرفته تا دکتر مصدق  

این رو به صرف ارتباط و یا عضویت در نهادهای ماسونی، به خودی    در عصر پهلوی. از 

خود، حاوی هیچ اتهامی نیست. آنچه مهم و معیار است مجموعه شخصیت و افکار و آثار  

نشان  ناموفق  یا  و  را موفق  او  نهایی و جامع است که کارنامه  نمره  افراد است.    وجودی 

 دهد.  می

ان و آزادیخواهان ایرانی در آن زمان به لژهای  بررسی علل گرایش عموم نواندیش دوم.

نشان بوده است که  می  ماسونی،  نهادها  این  اعالم شده و رسمی  اهداف  دهد که همان 

مختلف ماسونی چند  های  آورده است. در جریانمی  موجبات جذب و جلب اینان را فراهم

با آنها مخالف  توانست  نمی  آموزه و سنت وجود داشت که جذاب بود و هیچ آزادیخواهی 

باشد: باور اساسی به خداوند، سوگند به کتاب مقدس هر دین، اهتمام به حفظ آزادی و  

این قواعد از شروط عضویت در محافل ماسونی    ...یی وگرااختیار و کرامت آدمی، اخالق

بوده است. ایدئولوژی اعالم شده لژها )اعم از غربی و غیر غربی و ایرانی( در واقع مبیین  

یی )به تعبیر عصر قاجار »آدمیت« که ملهم از اومانیسم در قرن پانزدهم  گراانسان  نوعی

فرقه نوع  هر  با  نیز  و  بوده  است(  بوده  مخالفت گرامیالدی  آدمیان  جداکننده  دینی    یی 
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دینی  های  و این دو در قرون اخیر و در جهانی که از اختالفات مذهبی و جنگ اند  کردهمی

ذاب بوده است. جریان ماسونی جذابیت مهم دیگری هم داشت و  بسیار ج  اند،خسته بوده

آن تبلیغ اندیشه جهان وطنی بود که شاید تحت تأثیر اندیشه »شهروند جهانی« کانت  

مهم از تمام آزادیخواهان جهان و بیشتر شرق عقب  های  بوده است. از این رو این اندیشه

کرد.  می  فرساینده دلبری های  رگیریافتاده و گرفتار انواع بدبختی و اختالف و جنگ و د

آزاده و آزادیخواه و حتی  های  بوده است که اغلب شخصیتهایی  با توجه به چنین زمینه

به   لژهای ماسونی  از طریق  تا  بر آن شدند  اسالمی،  و  استعمار در خاورمیانه عربی  ضد 

 اهداف خود جامه عمل بپوشانند.    

مدت کوتاهی عضو لژ کوکب شرق در مصر    که سید جمال برایاند  منابع گواه  سوم.

به لژ از  ای  بوده ولی وقتی که قرار بود به عنوان استاد اعظم سخنرانی کند با ارسال نامه

  آن انصراف داد و از عضویت خارج شد. وی در آن نامه مهم هم دلیل عضویتش را اعالم 

ارد که ما به شوق  کند و هم انگیزه خروج و استعفایش را. او سخنی به این مضمون دمی

بینیم که ما را به جای آزادی به بندگی و بردگی ارباب  می  آزادی آمده بودیم ولی حال 

استعماری انگلیس انتقاد  های  کنند. او حتی در آن نامه آشکارا از سیاستمی  قدرت دعوت 

را در این  ای  کرد. ارجاع به متن استعفانامه سید حاوی حقایق بسیاری است و هر شبهه

کند. قابل توجه این که پس از این استعفا و آن نامه بوده که ژنرال السل  می  ب برطرفبا

 کند.       می دینی بی انگلیسی )فرمانده برینانیایی حاکم بر مصر( سید را متهم به

استعماری در چند قرن اخیر، در رقابت با  های  تردیدی وجود ندارد که قدرت  چهارم.

بیشتر مردمان مستعمرات، غالبا از همین نهادهای ماسونی و به طور  هم و یا برای اسارت 

بسا لژها ساخته  ای  واند  ها، بهره برده  غالبا درست و انسانی و اخالقی آنهای  خاص از آموزه

بودههای  و پرداخته قدرت فرانسه    اند.استعماری غربی  تا  بریتانیای کبیر کهن گرفته  از 

آن و تا آمریکای جوان و نوظهور در قرن بیستم. اما استفاده    رقیب در عصر ناپلئون و پس از 

ابزاری از یک نهاد و یا اندیشه چیزی است و واقعیت امر و حقیقت نفس االمری اندیشه و  

پدیده یعنی دین و از جمله دین اسالم و  ترین فکری چیز دیگر. از قضا در تاریخ از مقدس

گر در همین قرن بیستم از اسالم و تشیع کم  یا تشیع بیشترین سوء استفاده شده است. م

سوء استفاده شده است؟ امروز مگر از دموکراسی و حقوق بشر در سطح جهان استفاده  

 شود؟  نمی ابزاری نشده و
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توان قاطعانه گفت که سید هیچ خالفی مرتکب نشده  می  با توجه به این مالحظات

س مسئولیت وی در قبال مردم و  بلکه از قضا این تالش نشانه خوبی برای اثبات احسا

جامعه زمان خود بوده است. استفاده عام و دشنام گونه از »ماسون« و ماسونی نباید رهزن  

تواند در سالمت اخالقی و انصاف و آزادیخواهی  می  عقل و استدالل و انصاف شود. چه کسی

شروطه  )یکی از دو رهبر عالی و دینی م   حورشیدی(  1299)درگذشته    طباطبایی مجتهد 

کند؟  تردید  »سیدین سندین«(  کسروی  تعبیر  مدتی    به  نیز  او  که  است  حالی  در  این 

 عضویت یکی از محافل ماسونی را در تهران داشته است.  

با این حال نهایت آن است که بگوییم سید در تشخیص خود دچار اشتباه شده، بسیار  

خرین استدالل بدان تمسک  توان به عنوان آ می  کند، می  خوب! اگر چنین اعترافی کفایت

           1توان پایان ماجرا را اعالم کرد؟ می جست. بدین ترتیب، آیا 

 

 اسالمی معاصر های الدین سلسله جنبان جنبش فصل چهارم: سید جمال

تاریخ جنبش بر  اسالم، گواه  های  مروری کوتاه  اقطار جهان  تمام  اسالمی معاصر در 

و حتی شخصیت فردی سید  ها  تأثیر افکار و آموزهاست که این جنبش بیش و کم تحت  

و یا احزاب  ها  و سازمانها  بسیاری از رهبران و بنیادگذاران جنبش  اند.جمال قرار داشته

اسالمی در ایران و خاورمیانه عربی و شمال آفریقا و شبه قاره هند و حتی خاور دور و  

 دانند.  می وامدار مکتب سید آسیای میانه، مستقیم و غیر مستقیم خود را 

را در دو شاخه بزرگ و اصلی بنیادگرایی و نوگرایی اسالمی تقسیم  ها  اگر این جریان

»سلسله   تعبیر  بگویم  جا  همین  است.  جریان  هردو  جنبان  سلسله  جمال  سید  کنیم، 

برای  جنبان« از مرتضی مطهری است که البته من تعبیر »درای قافله« )زنگ کاروان( را  

بردهسید   کار  بنیادگرایان  ام.به  سلسله  البن ا  می  در  حسن  به   1949)درگذشته  توان 

در اسکندریه    1928بنیانگذار »اخوان المسلمین« اشاره کرد که این نهاد در سال  میالدی(  

و شخصیت سید جمال  ها  مصر به دست بن ا تأسیس شد. او بسیار تحت تأثیر افکار و آموزه

«  »رسائل الشیخ حسن البن اا و نوشتارهایش )که بیشتر در کتاب  قرار داشت. وی در گفتاره 

ارجاع منبع الیزال  این  به  پیوسته  است(  یافته  و  می  بازتاب  نواندیشان  دهد. در سلسله 

 
   ام.در این باب به تفصیل سخن گفته  «... »درای قافله   کتابدر    .1
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توان به شخصیت مهم و اثرگذار و به یک معنا مؤسس محمد اقبال الهوری  می  مصلحان

کلیات فارسی اقبال  و بیشتر در »  دینی«  احیای فکریاشاره کرد. اقبال هم در کتاب »

بارها و بارها به مناسبت به پیشگامی و آموزگاری سید جمال اشاره و استناد    الهوری«

کرده است. بیت »سیدالسادات موالنا جمال / زنده از گفتار او سنگ و سفال«، خود به  

بر شخصیتی چون  افزون بر اثرگذاری افکار سید    2دارد. می  تنهایی از این اثرگذاری پرده بر

عبده اندیشهمی  ،میالدی(  1905)درگذشته    محمد  پای  رد  شکیب  های  توان  در  را  او 

و  میالدی(    1902)درگذشته  و عبدالرحمان کواکبی  میالدی(    1946)درگذشته  ارسالن  

« )کتابی  »جاویدان اقبالبسیاری دیگر دید.  فرزند اقبال یعنی جاوید اقبال در کتاب مهم  

ر باره پدرش نوشته( در باره نقش سید جمال در شبه قاره و تأثیرپذیری  جلدی که د  چهار

 متفکران هندی از او به تفصیل سخن گفته است.  

از آنجا که )به ویژه در زمان حیات سید( در شخصیت و تفکر و اعمالِ سید سیاست و  

اخیرا  که  هایی  مبارزات سیاسی بر ضد استعمار و گاه استبداد غلبه داشت، عموما جریان

بنیادگرا  عنوان  تقسیم  می  به  این گونه  اصوال  و  تعبیر  این  که  این  توجه  )قابل  شناسیم 

  اند.در آن زمان وجود نداشت و معنای محصلی هم نداشت( تحت تأثیر سید بودهها بندی

به ویژه غرب ستیزی سید )البته مراد ستیزه با غرب سیاسی و استعماری است و نه لزوما  

ت  و  فرهنگی  و  غرب  اسالم  به  بازگشت  اصولی چون  اسالمی حول  نابگرایی  نیز  و  مدنی( 

بازگشت به قرآن و نیز اندیشه احیای اقتدار و وحدت عام دینی مسلمانان در برابر مغرب 

احیاگری و پیرایشگری دینی  های  مهمی بودند که در جریانهای  زمین استعماری، آموزه

یزی که در تقویت این تحلیل بسیار اثر نهاده،  و نیز تحکیم اسالم سیاسی اثر نهاد. اما چ

بنیادگرایانه جهان  های  شماری از غربیانی است که سید را پدر فکری جنبشهای  دیدگاه

در  رایج  های  برخی حتی خشونت  اند.اسالم در قرن بیستم دانسته و بر آن اصرار ورزیده

که  اند  سید دانستههای  آموزهرا به نوعی ملهم از    گراعملی بنیادگرایان خشونتهای  روش

ترور   اگر  است.  گرفته  صورت  مبالغه  زمینه  این  در  حداقل  و  نیست  چنین  گمانم  به 

شاه شاید    خورشیدی(   1275)درگذشته    ناصرالدین  بدانیم،  سید  فرمان  به  مستقیما  را 

 بتوان چنین تحلیلی را به واقعیت نزدیک دانست ولی آن نیز ثابت نیست. 

 
  »هستی شناسی اقبال الهوری«   اقبال الهوری بنگرید به کتاب های  در باب شناخت شخصیت و اندیشه   .2

 در قالب پی دی اف و الکترونیکی منتشر شده است.     1401در تابستان    اثر اینحانب که
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این حال گویند به سترونی فعالیت  با  اواخر عمر  رادیکال سیاسی  های  سید خود در 

کند.  می  خود پی برده  و بدان اذعان کرده بود. سندی در دست است که این مدعا را ثابت

خورم که  می  او از بابعالی به یکی از دوستانش در تهران نوشته است: »افسوس اند  آورده

مام افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت  کاش من ت ای  ...خود را ندرویدمهای  کِشته

  بارور و مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد های  کاشته بودم. چه خوش بود تخم

کردم. آنچه در آن ]مزرعه[ کاشتم به ثمر رسید و هرچه در این کویر ]کویر سلطنت  نمی

 و نخبگان حکومتی[ غرس نمودم فاسد گردید«.   

تجربه است که کسانی چون اقبال و شریعتی، که عمدتا به انقالب    با توجه به همین

فکری و تقدم منطقی آن بر هر نوع انقالب دیگر تأکید داشتند، سید را مورد نقد قرار داده  

با این حال باید توجه داشت افراد    اند.تکرار کردهای  و در واقع همان سخن سید را به گونه

و ها  و موقعیتها  و زمانها  و شخصیت ناپذیرند  قیاس  برای همه حکم  نمی  تقریبا  توان 

بار سیاسی برخوردار  واقع، اگر سید از چنان تجارب پر  واحدی صادر کرد. وانگهی، در عالم 

بهره بود و صرفا یک نویسنده و یا  بی  نبود یعنی از چنان پشتوانه و شهرت برآمده از آن

ست از چنان اثرگذاری در افکار عمومی  توانمی  آیاشد،  می  سخنران و نظریه پرداز شمرده 

و از جمله نخبگان فرهنگی و جوانان و روشنفکران برخوردار باشد؟ چنان که همین سخن  

کند. درست است که این دو در حد  می  در باره منتقدان یعنی اقبال و شریعتی نیز صدق 

اشتند ولی در  سید درگیر مجادالت سیاسی نبودند و با دربارها و سالطین نیز ارتباطی ند

در  ای  هعالم عمل به شدت درگیر تحوالت جاری سیاسی هم بودند و اگر چنین پشتوان

 شد.  می به شدت کاستهشان میان نبود، از قدرت اثرگذاری اجتماعی

بینیم  می  کنیم، آشکارامی  در هرحال امروز که به میراث فکری و فرهنگی سید توجه

مصلحانه   و  روشنفکری  و  فکری  بعد  مهمکه  بعد  این  حداقل  و  دارد  غلبه  و  تر  او  است 

آموختنی تر. در ایران معاصر کمتر کسی است از چشمه فکری سید ننوشیده باشد. تقریبا  

تمام آزادیخواهان مشروطه آفرین )که من در جایی از آنان تحت عنوان »مشروطه سازان  

کرده یاد  سید  فرهنگی«  از  اثرپذیرفته  و  شاگرد  نوعی  به  هادی    اند.بودهام(  مانند شیخ 

زیننجم کرمانی،  آقاخان  میرزا  مجتهد،  طباطبایی  محمد  سید  مراغهآبادی،  ای  العابدین 

تبریزی قمری(  1328)درگذشته   طالبوف  ملک  خورشیدی(  1289)درگذشته    ،   ،

  1326)درگذشته    ، سید جمال واعظ اصفهانی خورشیدی(  1287)درگذشته    المتکلمین 

ها  و آرمانها  دهد شناختی عمیق از شخصیت و اندیشهمی  ل، که نشاناما اقبا  ...و  قمری( 



55    /ی  اسدآباد   نیالدجمال   دیس  

 

بیان را در باره  ترین  و دقیقترین  و نقش سید جمال در جهان اسالم دارد، به گمانم درست

 جایگاه تاریخی او دارد. او گفته است:

،  »مسلمانان امروز باید کل دستگاه اسالم را بدون این که کامال از گذشته منتزع شود 

د  م دریافت، سیولی آن کس که اهمیت و سنگینی این وظیفه را تما  ...مروری دوباره کنند

الدین بود که ژرف نگری او در تاریخ فکر و سیاست اسالمی، با تجربه وسیعش از  جمال

زنده اتصال  حلقه  در  را  او  آرایشان،  و  اطوار  و  ساخته  ای  آدمیان  آینده  و  گذشته  میان 

  3. «...است

 

 سید جمال در دو بُعد فکری و سیاسی های جم: آموزه فصل پن

پیش از هرچیز الزم است به این نکته توجه دهم که هرچند سید به عنوان مجتهد و  

دهد  می  از شواهد و قراین نشان ای  عالم دینی متعارف شناخته شده نیست ولی مجموعه

است. همان حضور    ی( تبحر علمی داشتهکه سید حداقل در حد اجتهاد )ولو مجتهد متجز 

پنج ساله در درس خارج مجتهدی چون شیخ مرتضی انصاری خود گواه این مدعاست.  

همدانی   قلی  مالحسین  عالمی چون  اخالق  و  عرفان  در درس  سید  طور حضور  همین 

دهد که او در اخالق و عرفان نیز تعلیم دیده و استاد  می  نشان قمری(    1311)درگذشته  

و اهداف بلند فکری و سیاسی سید، او را در مسیری قرار  ها  انگیزهدیده بود. با این حال  

  فاصله گرفت و در قلمرو عالمان دینی متعارف تعریف نشد و ها  داد که عمال از این حوزه

تردید اثرگذاری و آوازه تاریخی او نیز معلول و محصول همین نقش متفاوت است وگرنه  بی

 مجتهد سنتی کم نداشته و نداریم.

 اشاره کرد: ها توان به این آموزهمی عد فکریدر ب

 تنویر عقول و تطهیر نفوس   –   2و    1

هرچند دو اصل یاد شده هریک عنوانی مستقل است ولی به دلیل پیوند مفهومی و  

کنم. به ویژه که سید جمال نیز آن دو را در چند  می تنگاتنگ آن دو اصل را با هم مطرح

 ساخته است.  ای که دوگانه  ایجا با هم به کار برده به گونه

 
 .  175)ترجمه دیگری از احیای فکر دینی اقبال(، ص    بازسازی اندیشه اسالمی بقایی )ماکان(، محمد،    .3
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مراد از »تنویر عقول« نورانیت عقل و خرد آدمی است که به »منورالفکری« در عصر  

دانیم که اهمیت  می  مشروطه و به »روشنفکری« در دوران ما ترجمه شدنی است. البته 

تعقل و خردمندی و به طور انضمامی نورانیت فکر برآمده از پدیده رنسانس و اومانیسم  

پانزدهم به بعد است. رنسانس و اومانیسم )یا انسانگرایی و به تعبیری اصالت بشر( در    قرن

واقع واکنشی بود به انگیزه اعتبار بخشیدن به انسان و عقل و عقالنیت و توان اراده و قدرت  

یی مطلق و به یک معنا استهالک تمام توان و ظرفیت آدمی  گراانتخاب او در برابر ایمان

به نام دین و مذهب و از آنجا که دیانت با نمایندگی انحصاری کلیسا و پدران    ایدر پدیده

روحانی متعین بود اومانیسم نیز عمال در تقابل و با تعارض دین و اراب کلیسا قرار گرفت.  

ولی  اند  اولیه و حتی تا قرن هجدهم خود دینی و دیندار بودههای  هرچند عموم اومانیست

خدا و حداقل ضد مسیحیت و به طور کلی ضد دیانت  بی  مانیسم در نهایت در مقاطعی او

 در غرب غلبه یافت.  

در شرق نیز اندیشه اومانیستی و در ذیل آن بها دادن بیشتر به تعقل و خردمندی  

ای  اهمیت زیادی پیدا کرد. از جمله متفکران و مصلحان مسلمان گویی به انکشاف تازه

مصلحان تالش    اند.برابر به خرافه زدایی اهتمام کرده  رسیده و از عقالنیت دفاع کرده و در 

تا نشان دهند که اسالم دین عقل و خرد است. سید جمال یکی از پیشگامان  اند  وافر کرده

تمام   تقریبا  آن  پی  در  دید،  خواهیم  که  چنان  است.  اسالمی  جوامع  مدرن  عقلگرایی 

 کنند. می مصلحان از تز خردگرایی علی در سطوح مختلف دفاع کرده و 

عقل به  اهتمام  عقل  تنویر  از  مراد  هرحال  و  گرادر  روشنفکری  و  روشنگری  و  یی 

نگری است. در این اندیشه، اساس جهان جدید و دین ورزی و خرافه زدایی با معیار  روشن

 شود و الغیر.  می تعقل و روشن نگری ممکن

اخالق به  اهتمام  اندیشه سید جمال  در  نفوس«  و طهاگرا»تطهیر  و  یی  اخالقی  رت 

توان به روان نیز تعبیر کرد. این اندیشه برآمده از تحلیل  می  پاکیزگی روانی است. نفس را 

دچار   اخالقی  انحطاط  به  دیرباز  از  مسلمانان  داشت  اعتقاد  که  بود  سید جمال  تاریخی 

  اند.و برای احیای مجد و عظمت خود در جهان جدید محتاج پیرایشگری اخالقیاند  شده

تأکید  بسیار  پذیری عموم مسلمانان  نتیجه ذلت  در  و  زبونی  و  ویژه سید روی ذلت    به 

کرد و در مقابل برای احیای عزت پذیری و عظمت خواهی و حتی اقتدارگرایی سیاسی  می
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اصرار  مسلمانان  تمدنی  )آموزهمی  و  یاد ای  کرد  غالمی«  »خوی  عنوان  تحت  اقبال    که 

 داد(.  می ارائههای ز این خوی منفی آموزهکرد و برای خروج مسلمانان امی

از سخنرانی یکی  در  استداللاو  نحو جدلی  به  تهران  در  خداوند  می  هایش  که  کرد 

گفت آیا  می  ( آنگاه8فرموده است که »هلل العزه و لرسوله و للمؤمنین« )سوره منافقون آیه  

بگویید عزیز  می  امروز شما عزیز هستید؟! اگر  اگر قبول  هستید، دروغ گفتهافزود:  اید و 

نتیجه  او  شماست؟  در  ایراد  یا  و  است  دروغ  خداوند  وعده  آیا  هستید،  ذلیل  که    کنید 

گرفت وعده خداوند راست است ولی ایراد در خود ماست یعنی چون ایمان مان را از  می

ایم.  هدست داده ایم و منطبق با توصیه خداوند عمل نکرده ایم، گرفتار زبونی و ذلت شد

شاید این اندیشه در اشعار پارسی اقبال الهوری بیشترین بازتاب را یافته است. از جمله  

 در دوبیتی زیر:

 دند ـان دریـهـان شهنشـریبـگ   ف کشیدندـفقیران تا به مسجد ص

 ان به درگاهان خزیدند ـمسلمان  ردـش افسـه تا این آتــدرون سین

اعتقادی و نظری س با مفروضات  ید جمال است که هم تنویر عقول معنای  با توجه 

کند و هم تطهیر نفوس. البته تعبیر »طهارت« در قلمرو اخالق در گذشته  می  روشنی پیدا

  421)ابن مسکویه    طهاره االعراق«توان به کتاب مهم »می  نیز سابقه داشته و از جمله

 رازی اشاره کرد.   قمری( 

 خرافه زدایی از ساحت دین   - 3

چنان که گفته شد، به طور انضمامی و بالمالزمه، خرافه زدایی به طور کلی و از جمله  

از ساحت دیانت و دینداری و عقاید و آداب آن، با انسانگرایی و عقالنیت مالزمه منطقی و  

عملی دارد. زیرا هر چیزی که در تعارض با عقل و خرد آدمی قرار بگیرد، زدودنی است  

عقالنیزیرا   با  و  ت  ضدیت  نامشروع  نیز  شرعا  و  نامعقول  منطقا  و  است  مذموم  اخالقا 

 فرونهادنی.  

»خرافه« از ریشه »خرف« است و به معنای فاسد شدن است و در ارتباط به پدیده  

شود »پیرمردِ خرفت« یعنی  می  عقل به معنای ضدیت با هرنوع عقالنیت است. وقتی گفته

روان، دچار فساد و تباهی عقل شده و یا  مرد پیری که به دلیل پیری و فرسودگی تن و  



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    58

 

عقلش را از دست داده است. از این رو خرافه زدایی در قلمرو دین و دیانت، به معنای  

 ضد عقلی و یا خردستیزی است.  های  عقاید و آداب و آموزه

میراث خرافه زدایی در دین اسالم، در قرن اخیر از اهمیت زیادی برخوردار است و در  

نواندیشان روشنفکر و    نظام ترجیحی یا  نوگرایان سنتی و  از هر دو گروه  تمام مصلحان 

مدرن بسیار برجسته است. از جمله دوست و همفکر سید جمال شیخ هادی نجم آبادی  

 که به زودی در باره آن سخن خواهیم گفت. »تحریرا العقالء«کتابی دارد تحت عنوان 

 توجه به علم و فلسفه و فلسفه علم   -   4

ولی یکی به دلیل تجانس و  اند  لم و فلسفه و فلسفه علم سه عنوان جداگانهگرچه ع

 شوند. می دیگری برای صرفه جویی در وقت ذیل یک عنوان مطرح

قابل ذکر است که علم و فلسفه و نیز فلسفه علم هر سه زیر مجموعه همان عقالنیت  

الجمله و در سطح  قل فیشوند. البته همان گونه که اصل اعتقاد و اعتماد به ع می  شمرده

از جهان جدید است، هیچ یک از سه گانه یاد شده نیز جدید نیستند؛  تر  عام بسیار دیرینه

با این حال علم و فلسفه و به ویژه فلسفه علم در جهان جدید )جهان پس از اومانیسم(  

 اند.معنا و گستره و کاربردهای کامال متفاوتی یافته

مسلمانان و از جمله مصلحان، پرسش از نحوه مواجهه    جدید برایهای  یکی از چالش

با علم و فلسفه مدرن بوده است. البته مسلمانان از همان آغاز با علم )به ویژه علوم تجربی(  

تولید و گسترش علوم سهم مهمی داشته بلکه خود در  نبوده  با  اند  نه تنها مخالف  ولی 

وم عالمان و فقیهان و محدثان و متکلمان  فلسفه و بیشتر با فلسفه یونانی چالش داشته و عم

بسیاری از فیلسوفان و اهل فلسفه تکفیر شدند. آقای دکتر    اند.در تعارض با فلسفه بوده

به خوبی تاریخ پر اندوه    »ماجراهای فکر فلسفی در اسالم«دینانی در کتاب سه جلدی  

د، علم و فلسفه غربی  زندگی فیلسوفان مسلمان و فلسفه را بازگو کرده است. در تاریخ جدی

گاه از موضع سوء ظن به غرب و استعمار مورد طعن و طرد گرفت. عموم سنتگرایان و یا   

بنیادگرایان به طور کلی همان گونه که با عقل مدرن به دشمنی برخاسته با دستاوردهای  

ی  آن از جمله علم و فلسفه نیز به ضدیت برخاسته و این نوع امور را در تعارض با دیندار

 و نیز خالف مصالح مسلمانان تفسیر کردند.  
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عموم مصلحان از جمله سید جمال نه تنها با علم و فلسفه مخالفت نکردند بلکه تالش  

دست و پا کنند و از سوی  ها  کردند از یک سو به لحاظ نظری موجهات دینی برای آن

و فنون و فلسفه به  دیگر کوشیدند مؤمنان را قانع کنند تا به جای طرد و یا قهر با علوم  

و توانمندسازی خود اهتمام کنند. او خود در االزهر، که از گذشته تا کنون  ها  آموزش آن

سابقه بود و  بی  ندارد، چند سال به تدریس فلسفه همت کرد؛ اقدامی که ای  با فلسفه میانه

قی و  آمد. سید در برابر کسانی که از علم دینی و یا علم شرمی نوعی تابوشکنی به حساب

گفتند، هوشمندانه سخنی گفت که هنوز هم شاه بیت غزل مبحث دین و  می  غربی سخن 

وطن است، علم  بی  گفته بود علم   »مقاالت جمالیه«علم است و عمیقا راهگشا. او در کتاب  

شناسد، هرجا که امکان رشد علم فراهم شود، همانجا خواهد رویید.  نمی  غربی و شرقی

طبیعی و تجربی صادق است و هم در باره علوم انسانی که    این سخن هم در باره علوم

 هنوز هم به شدت مورد چالش در جهان اسالم و بیشتر در ایران جمهوری اسالمی است.  

اما در این میان سید در مقاالت جمالیه، به فلسفه علم هم توجهی خاص دارد. فلسفه  

رگذشته چندان برجسته نبوده  علم عمدتا در همین نیم قرن اخیر اهمیت زیادی یافته و د

است. توجه سید به فلسفه علم در حدود یک قرن و نیم قبل واقعا نشان از نبوغ او از یک  

این   به  دارد. سید سخنی  زین  مغرب  فلسفه  و  علم  اطوار  و  ماهیت  از  وی  اطالع  و  سو 

و مثال  پرسید  ها  باید پیش از هرچیز از علل آنها  و پدیدهمضمون دارد که در باره اشیاء  

زند وقتی چراغ المپا در برابر می  دانست که چرا چنان شده و چنان نشده است. او مثال

شود، باید بدانیم چرا خاموش شده است و حال آن که  می  سوزد و ناگهان خاموشمی  ما

دانیم. سخن دقیق و عمیقی است. اگر قبول کنیم علم از  نمی امروز عموم ما چرایی آن را 

برها  پدیدهچگونگی   آنمی  پرده  از چرایی  فلسفه  و  علم وضوح    دارد  فلسفه  معنای  ها، 

شود )به ویژه فلسفه مدرن  می  کند. بدین ترتیب، هم اهمیت فلسفه آشکار می  بیشتری پیدا 

و بازسازی شده غربی و نه لزوما فلسفه مدرسی و تحول نیافته سنتی منسوب به اسالم( و  

آن برای تمدن سازی نوین مسلمانان در جهان جدید  هم اهمیت فلسفه علم و ضرورت  

 شود.می آشکارتر

یی و حتی عقلگرایی افراطی و یک سویه به ویژه در قلمرو  گرابا این حال، سید با علم

علم  های  شناخت دینی به شدت مخالف بوده است. نمونه آن مخالفت شدید او با دیدگاه

به روشنی بیان    چریه یا رد دهریگری«»نیزده سید احمدخان هندی بوده که در رساله  

کرده است. پیش از این در فصل زندگی نامه سید، بدان اشارتی شد. به طور کلی سید با  
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دیدگاه تفاسیر متون و منابع دینی صرفا در چهارچوب مبانی و معیارهای علوم تجربی  

 قرن نوزدهمی مخالف بوده است و این را بارها بیان کرده است. 

 سالم پیش از نجات مسلمین نجات ا   -   5

دارد که مهم است و به ویژه در زمان ما از اهمیت بیشتری برخوردار  ای  سید جمله

شده است. او گفته است برای نجات مسلمانان، اول باید اسالم را نجات داد. معنای محصل  

 آن چیست؟ 

موجب  در چهارچوب مبانی و مفروضات سید جمال، اگر قرار باشد دینداری و مسلمانی  

رهایی مسلمانان از عوامل عقب ماندگی گردد، اول باید ذهن و زبان و ادب مسلمانان از  

ها  هر نوع عوامل منفی و بازدارنده و سست کننده پیراسته شود. چرا که افکار و ذهنیت

کنند. از منظر سید، همان اصول  می مستقیم و غیر مستقیم در افعال و اطوار ما نقش ایفا

یی( و  گرایر عقول، تطهیر نفوس، خرافه زدایی از ساحت دین، علم و فلسفهپیشگفته )تنو

توانند چنین رهایش را فراهم کنند. این  می  اصول پس گفته )اجتهاد و تحول درون زا(

اندیشه در واقع بازگویی دعوی شریعتی است که »هر انقالبی قبل از آگاهی فاجعه است«.  

های  در قلمرو دین و دین شناخت نیست ولی آگاهیالبته گفتن ندارد که هر نوع آگاهی  

 آموزه است. ترین دینی در قلمرو دین شناسی مصلحانه محوری

نکته دیگر آن است که مراد از نجات اسالم، رهایی از زندان قرون و پیرایش آن از انواع 

خرافه هاست و مراد از نجات مسلمانان، رهایی از عقل ماندگی اجتماعی و تمدنی است.  

این را به این دلیل گفتم که نوعی دور متبادر نشود. در واقع رهایی فکری و معرفتی لزوما  

ماندگی تمدنی منتهی  از عقب  به  نمی  به خروج  تمدنی  انحطاط  و  شود؛ چرا که تمدن 

عوامل عینی و ذهنی پیچیده و متنوعی بستگی دارد و از این رو رهایی سیاسی و تمدنی  

 هی نیست.  و اجتماعی فقط معلول آگا

البته این تفسیر و تحلیل من از سخن سید است و با استناد به آرای وی در باب اسالم  

و تاریخ اسالم و بازخیزی دوباره و عوامل انحطاط و پیشنهادهایی برای تجدید حیات دینی  

کنم دور از صواب باشد. با این  نمی  و فکر ام  و اخالقی و مدنی او، چنین تحلیلی ارائه داده

نباید در میزان نقش عوامل ذهنی در تحوالت عینی مبالغه  حا باید توجه داشت که  ل، 

ها  کرد. من خود شخصا براین باورم که تحوالت پیش از آن که در افکار رخ دهد، در واقعیت
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در  ها  رخ خواهد داد. در عین حال نباید از نقش تحوالت فکری و اهمیت آنها  و عینیت

 د و از این منظر، آموزه سید جمال مهم است ودرخور توجه.تغییرات اجتماعی غافل بو

 تأکید روی اجتهاد   -   6

در روزگار جدید سید جمال نخستین کسی است که روی اصل اجتهاد تأکید بسیار  

 کرده است. 

و از قضا از اولین مفاهیمی است که همزاد  ترین  می دانیم که اصل »اجتهاد« از مهم

کرده و پس از او خلفای راشدین خود را مجتهد دانسته  می  اجتهاد اسالم است. پیامبر خود  

کردند. بعدتر اجتهاد و سلسله  می  و با اجتهاد مشکالت حقوقی و سیاسی و اجتماعی را حل

فقه و اجتهاد در تاریخ اسالم چندان    اند.مجتهدان پیدا شده و علم اجتهاد را رونق داده

در اهل سنت    اند.می را تمدن فقه محور شمردهاهمیت داشته که برخی به حق تمدن اسال

اجتهاد در چهار مکتب فقهی محدود شد ولی در تشیع )به دالیلی( باب اجتهاد بازمانده  

 دهد.نمی رخ نداده و حداقل در دوران جدید هرچند در عمل چندان تحول مهمی 

ی متون و  که برای بازفهم اند  از سید جمال به بعد، تمام مصلحان بر این گمان بوده

منابع دینی، باید اجتهاد را احیا کرد. اقبال در کتاب بازسازی خود فصلی دارد تحت عنوان  

»اجتهاد موتور حرکت ساختمان اسالم«. اخیرا شریعتی نیز روی این اصل اصرار فراوان  

داشته است. اما باید به تأکید گفت که صرفا اجتهاد فقهی یعنی استنباط حکم شرعی در  

بلکه بیشتر مراد بیشتر اجتهاد در اصول  قلمرو احک  ام تکلیفی مؤمنان مورد نظر نیست 

است و اجتهاد در اصول بدان معناست که به تعبیر اقبال در کل دستگاه مسلمانی مان  

تجدید نظر کنیم و گرنه اجتهادهای سنتی رایج در چهارچوب قواعد علم اصول معمول و  

تجربه چهل ساله نظام فقهی جمهوری اسالمی    برد.نمی  ادله شرعی مرسوم راه به جایی 

هرچند که به هر تقدیر همان اجتهاد سنتی حوزوی نیز در جای خود   گواه این مدعاست.

 توان از آن چشم پوشید.  نمی و در حد معینی مفید و راهگشاست و

 بازگشت به خود   - 7

هستند که غربیان    عموم مسلمانان و بیشتر سنتگرایان و بنیادگرایان بر این باور بوده و

عامل ذلت و عقب ماندگی  ترین  و به طور خاص استعمار و استعمارگران تنها عامل و یا مهم

ما هستند. اما سید بر این نظر بود که از قضا کرم از خودِ درخت است و باید درد و درمان  
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آیه   به  او  استناد  بود: »ان اهلل الی  11را در درون خودمان جستجو کنیم.  غی ر  سور رعد 

یانه جدید، بر گرامابقوم حتی یغیر وا مابانفسهم«. سید، البته تحت تأثیر انسانگرایی اراده

خالف مفسران سنتی، آیه را چنین معنا و تفسیر کرده است: خداوند سرنوشت ملتی را  

های  دهد مگر آن که  خود سرنوشت خود را تغییر دهند. با توجه به واقعیتنمی  تغییر

صد سال قابل بر جهان و جهان اسالم، این تفسیر سید به زودی در نزد    حاکم بر شرایط

میراث   در  اکنون  و  یافت  مقبولیت  و  پذیرفته شده  مسلمان  مصلحان  و  متفکران  عموم 

 ده است. همکتوب آنان قابل مشا

 اقبال در دو بیتی زیر همین ترجمه را بازگو کرده است: 

 دیرش به دست خویش بنوشته تق ـک   روری دادـی را سـدا آن ملتـــخ 

 ت ـری کشــرای دیگـش بـه دهقانــک  دارد ـاری نـک و  رـت سـبه آن مل  

متأسفانه هنوز هم در قرن بیست و یکم غالب مسلمانان سلفی اندیش و بنیادگرا این  

به همین دلیل است که این نوع مسلمانان برآنند با کوتاه    اند.سراندیشه سید را قبول نکرده

اگر  های  کردن دست و  برسند  عزت  و  اقتدار  و  رهایی  به  جهانی،  و  غربی  استعمارگران 

بتوانند مجد و عظمت از دست رفته را به دست بیاورند. اعالن جهاد علیه غرب و به راه  

برآمده از چنین تفکری است.   ، آن انداختن دریای خون تحت عنوان جهاد با کفار و مانند 

دول  های  اما مصلحان نواندیش، ضمن اذعان به واقعیت استعمار در گذشته و سلطه گری

عامل اصلی عقب ماندگی و  که  غربی در حال حاضر و لزوم مبارزه با آن، بر این باورند  

  سستی ما در درون خودمان است و بدون وقوع یک انقالب فکری و اخالقی و فرهنگی 

توان راهی به رهایی جست. وانگهی، غرب نیز بدون تجهیز به  نمی  عظیم و عمیق درونی،

  جهازات تمدن چون علم و فن و فلسفه و ادبیات و هنر و سیاست، توان چیرگی بر جهان 

سلطهنمی توانستیم  فرض  بر  رو  این  از  را  های  یافت.  استعمارگران  سیاسی  یا  و  نظامی 

ی تحقق تمدن تازه و بازیابی مجد و عظمت دیرین نیست. اصوال  برداریم، این قطعا به معنا

توان آموخت ولی  می  از گذشته  توان به دست آورد.نمی  تمدن و قدرت از دست رفته را 

                     شود.  نمی از گشته و گذشتگان عینا تکرارای هیچ مرحله

 توان چنین برشمرد: می سیاسی سید جمال راهای اما آموزه

 اتحاد اسالم  -الف 
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پیش از این گفته شد که یکی از اهداف محوری سید جمال طرح »اتحاد اسالم« بوده  

شود. مانند پان ترکیسم که بعدها  می  است که از آن تحت عنوان »پان اسالمیسم« نیز یاد 

در ترکیه مطرح  میالدی(    1938)درگذشته  ترکان جوان به رهبری مصطفی کمال آتاتورک  

 پان عربیسم« که در جهان عرب مطرح شد.   شده و یا » 

مراد از اتحاد اسالم در آن زمان ایجاد وحدت و یا همبستگی بین عموم مسلمانان و  

در سطح سیاسی همبستگی عموم حول محوری معین به منظور مقابله با استعمار غربی  

سید روی دیگر  و اهداف  ها  و احیانا شرقی بوده است. این پیشنهاد در چهارچوب اندیشه

  توان گفت وجه ایجابی ستیز با استعمار به حساب می  سکه استعمارستیزی بوده و در واقع

آمده است. قرار بود این اتحاد و همبستگی حول سلطان عبدالحمید عثمانی عملی شود  می

 سید، در نهایت کامیاب نشد.     های که، به رغم تالش

بس زمان خودش  در  اسالم  اتحاد  ایده  رهبران  اما  و  و عموم مصلحان  بود  یار جذاب 

سیاسی ضد استعماری جهان اسالم را مجذوب خودش کرد. در شبه قاره هند این جنبش  

برای احیای خالفت در حال زوال عثمانی فعال شد. در ایران عموم رجال فکری و سیاسی  

توجهی از    قاجار گرفته تا شمار قابلهای عصر ناصری دلبسته آن شدند. از برخی شاهزاده

از   تا  خورشیدی(    1316)مدرس  سید حسن  علما و رجال سیاسی و وطن خواه.  گرفته 

در گیالن. جنبش جنگل با رهبری    خورشیدی(  1300)درگذشته    میرزا کوچک جنگلی

حزب اتحاد اسالم پدید آمد. حلقه رهبری مهاجران ایرانی از جمله مدرس در هجرت به  

ان اتحاد اسالم بود. البته گفتنی است که اهمیت و  عثمانی در جریان جنگ اول با رهبر

و همراه آنها آلمان نازی،  ها  اثرگذاری این تشکیالت بود که در جنگ اول جهانی عثمانی

دولت دیگر  با  تقابل  در  نیروهای  های  که  بسیج  برای  اسالم  اتحاد  ایده  از  بودند،  محور 

برخی عالمان شیعی ایرانی  های  الشمسلمان به سود خود استفاده کردند. در تداوم آن، با ت

و سنی در االزهر نهاد مهم »دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه« در قاهره بنا نهاده شد و  

بنیادگراییهای  به موفقیت و خیزش  ایران  انقالب  وقوع  با  یافت. هرچند  های  نیز دست 

الم، این  جهادی و غرب ستیز و حتی مسلمان ستیز اخیر جدید در همه جای جهان اس

 ثمر ماند.    بی طرح نیز شکست خورد و عمال
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اما ایده اتحاد اسالم از گذشته تا کنون گاه موجب بدفهمی و حتی سوء استفاده بوده  

است. در اینجا مجال بررسی این مبحث مهم نیست ولی به اجمال به چند نکته ضروری  

 کنم: می اشاره

در تخته بند زمان و مکان خودش  فهم درست چنین ایده و پیشنهادی کامال  یکم.  

ممکن خواهد بود. تاریخ را نباید از آخر به اول خواند. واقعیت این است که در قرن نوزدهم  

میالدی اوج اقتدار و نفوذ نظام سلطه جهانی از طریق چیرگی سیاسی و نظامی و فرهنگی  

عمرات و از  بر کل جهان شرقی و یا غیر غربی بوده و در مقابل مردمان زیسته در مست

پیچیده و مزمن قرار داشتند. این که در آن زمان شخصی  های  جمله مسلمانان تحت اسارت

و یا طرحی که برای همبستگی سیاسی و حتی حکومتی گروه بزرگ مسلمانان در برابر 

چیرگی استعمارگران بکوشد، امری بوده است طبیعی و عادی و اساسا در قلمرو سیاست  

 بوده و حداقل مطرح نشده است.  ظاهرا راهی جز این ن

  مقتضای دفاع از ایده همبستگی مسلمانان حول دو محور دین و سیاست، ایجاب دوم.  

کرد که با هر نوع عوامل تفرقه و جداسری مخالفت و حتی مبارزه شود. در قرن نوزدهم،  می

له در  یی یا ناسیونالیسم با شکل و شمایل غربی در همه جای جهان از جمگرااندیشه ملت

یی در برابر جهان وطنی دینی و آن  گراجوامع مسلمان در حال طرح و گسترش بود. ملت

هم از نوع عثمانی بوده است. سید جمال و دیگر مصلحان ضد استعمار آن دوران با این  

و از این رو وطنی گری را به معنای ایجاد شکاف  اند  یی به شدت مخالف بودهگرانوع ملت 

دیدند. به ویژه که در آن دوران دول  می  همبستگی مطلوب مسلمانان   و در نتیجه سستی و

کار به  عثمانی  تضعیف  برای  را  ناسیونالیستی  ایده  آشکارا  استعماری  و  بردند.  می  غربی 

یی عربی  گرااز آن پرچم ملیها  همان گونه که در آغاز پیدایش جنبش  وهابی انگلیسی

احیای  ها  تردید هدف نهایی انگلیسیبی  د.را به چالش بکشن ها  درست کردند تا عثمانی

ناسیونالیسم عربی نبوده است. اقبال الهوری تحت تأثیر فضای آن روز و از جمله تحت  

یی مخالفت کرده و در اشعار  گراتأثیر اتحاد دینی و سیاسی سید جمال به شدت با ملی

شاید این بیت او  پارسی خود با دقت آن را تشریح کرده و ادله خود را بیان کرده است.  

 برای افاده منظور کفایت کند:

 قلب ما هند و عراق و شام نیست / مرز و بوم ما به جز اسالم نیست 
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اما امروز شرایط به کلی دگرگون شده است. پس از زوال عثمانی در پایان جنگ  سوم.  

  (، دیگر ایجاد خالفت و احیای امپراتوری اسالمی نه ممکن است و نه1924جهانی اول )

قابل دفاع   مفید. از این رو عموم مصلحان و از جمله اقبال از زوال عثمانی فاسد و غیر 

ایده   با  ریگ عثمانی حدود پنجاه کشور  از مرده  بیستم  قرن  استقبال کردند. در فضای 

که هنوز وجود دارند. در آن زمان هنوز وجود خالفت سنتی  اند  ملت« پدید آمده  – »دولت  

توانست نقطه امیدی باشد ولی پس از آن مطلقا چنین امکانی نیز از دست  می  عثمانی 

در مصر و یا شریف  میالدی(  1965)درگذشته رفته است. حتی کسانی چون ملک فاروق  

در مکه و حتی اخوان المسلمین نتوانستند خالفتی  میالدی(    1931)درگذشته  حسین  

بوده و اکنون  ها  روزگار امپراتوری  دیگر تأسیس کنند و شکست خوردند. قرن نوزدهم هنوز 

 سیاسی و فرهنگی و تمدنی است.  های  ملت  –روزگار واحدهای کوچک ملی و عصر دولت  

در این میان کار سترگ به وسیله ایرانیان انجام شد که به نهضت مشروطه خواهی 

سال قبل از زوال عثمانی( ایران قانون   12سال قبل )یعنی    112شناخته شده است. در  

ملت نوین را بنیاد نهاد. دلیل این توانایی نیز    –اساسی نوشت و نسخه اولیه و خام دولت  

مرو عثمانی بیرون بود و منع اعتقادی و سیاسی برای پذیرش  آن بود که ایران شیعی از قل 

قرار  توجه  مورد  کمتر  که  است  مهمی  نکته  این  است.  نداشته  نیز  مدرن  ملی    اندیشه 

 گیرد. می

با این حال ایجاد وحدت دینی ذیل عنوان »امت واحده« و یا در حوزه سیاست ایجاد  

از نهادهای مردم نهاد، صد البته هم  ای  مسلمانان و یا اتحادیههای  از دولتهایی  اتحادیه

 از آن است.    ای ممکن است و هم مفید. اتحادیه اوروپا نمونه

 استعمارستیزی   - ب  

در این مورد نیز پیش از این بارها سخن رفته است. در آن دوران اوج استعمار بود  

تعمارستیزی  وجود مستعمرات در تمام اقطار جهان غیر غربی و در واقع غیر اروپایی و اس 

اسالمی در تمام اقطار جهان اسالم  های  نیز در اشکال مختلف وجه مشترک تمام جنبش

 . بود

اما نکته افزودنی آن که دیری است استعمار مشهور قرن نوردهمی برچیده شده و از  

این رو مبارزه با استعمار موضوعیت خود را از دست داده است ولی در عین حال امروز  

خص پس از پایان جنگ دوم و آغاز مناسبات تازه در روابط بین الملل و  یعنی به طور مش
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غربی   جهان  بین  روابط  در  و  جهانی  در سطح  سلطه  مناسبات  تازه،  جهانی  نظم  ایجاد 

)آمریکای شمالی و اروپا( با جهان غیر غربی نه تنها سلطه برچیده نشده بلکه در اشکال  

است. از این رو، مبارزه با نظام سلطه همچنان  حاکمیت یافته  تری  مختلف و به طور پیچیده

توانند نسبت  نمی  موضوعیت دارد و مصلحان مسلمان در قلمرو اندیشه و جامعه و سیاست

 تفاوت باشند. بی به آن

 استبدادستیزی   - ج  

همان گونه که قبال گفته شد، سید جمال در کنار استعمارستیزی با استبداد نیز در  

امان با استعمار بود. دلیلش آن بود که در آن  بی غلبه با ستیزجنگ و چالش بود. هرچند 

زمان هنوز جهان دو قطبی قلمرو سیاست و جغرافیا را به دو قطب استعمارگر و استعمارزده  

قطب نوع  همان  در  مبارزی طبعا  هر  و  بود  قرن  می  فعالیتبندی  تقسیم کرده  در  کرد. 

قدرتمند نشده بود و از این رو عموما به  نوزدهم میالدی، هنوز چالش استبداد / آزادی  

 دولت پی نبرده بودند. – اهمیت آزادی و حق حاکمیت ملی در قالب ملت 

قالب حکومت  با این حال سید به مفهوم آزادی و حاکمیت ملی و نفی استبداد در  

فردی آگاه بوده و برای زدودن استبداد و حاکمیت آزادی و رعایت حقوق ملت توجه داشته  

است. جدال با پادشاه ایران در آخرین سفرش به ایران و تهیه نخستین نسخه قانون اساسی  

ایران در مقطع حدود پانزده سال پیش از اعالم مشروطیت، گواه این نوع تالش او و شاهد 

ی وی در این امر خطیر است.پیشگام 



      

  
 

 

 

 سوم   بخش 

 آبادی شیخ هادی نجم 

 

 درآمد 

دینی و اجتماعی جریان اصالخ دینی  های  در سومین قسمت به یکی دیگر از شخصیت

آبادی از یاران و در واقع  آبادی است. نجمپردازیم و آن شیخ هادی نجممی  در ایران معاصر 

الدین اسدآبادی بوده است. او شخصیتی دینی، اجتماعی و  تأثیرپذیرفتگان سید جمالاز  

فرهنگی در ایران عصر قاجار و ماقبل مشروطه و از پیشگامان جریان نوگرایی دینی و از  

مصلحان مسلمان به شمار است. هرچند با سیاست بیگانه نبود ولی شخصیتی فعال در  

از این منظر، آشنایی با زندگی و شخصیت و افکار او  آمده است.   نمی  سیاست به شمار

 در این زمینه چهار فصل خواهیم داشت بدین ترتیب: مهم است و آموزنده.

 فصل نخست: زندگی نامه 

 فصل دوم: هویت اعتقادی شیخ هادی 

 فصل سوم: معرفی کوتاه کتاب تحریرالعقالء    

 فصل چهارم: اصول فکری و آموزشی شیخ هادی 

 ترتیب در باره هر یک گزارشی خواهد آمد.اینک به 

 فصل اول: زندگی نامه 

قمری در    1320زاده شد و در  تهران  سنگلج    در  قمری  1250شیخ هادی در سال  

سالگی در آنجا    20سالگی به نجف رفت و تا    12سال زیست. در    71تهران درگذشت.  
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بار دیگر برای ادامه    به تهران بازگشت. در این زمان ازدواج کرد و  1270ماند. در سال  

مجددا به زادگاهش تهران مراجعت کرد. از آن    1280تحصیل به نجف بازگشت. در سال  

به امامت    بنا نهاده بود  پس در تهران در مسجدی که میرزا عیسی وزیر در خیابان شاپور

جماعت و دیگر امور دینی و اجتماعی مشغول شد. پس از آن دو بار به کربال رفت که  

به حج رفت و حج گزارد. در سال    1290بوده است. در سال    1294ومی در سال  ظاهرا د

آباد منتقل شد و در آنجا  ( سفری به خراسان رفت. در اواخر او به حسن 92)و یا    1291

سکنی گزید. در آنجا خیابانی به نام شیخ هادی و مسجدی نیز هست به نام خود او یعنی  

 »مسجد شیخ هادی«.  

او سالیان درازی در تهران به    اند. مجتهدان درجه ول تهران دانستهشیخ هادی را از  

امور دینی و اجتماعی و فرهنگی اشتغال داشت. عمری را به پارسایی و قناعت و خدمت  

نشست و با مردم  می  هر روز عصر در بیرون منزل روی زمیناند  به مردم گذراند.  گفته

عمومی  سخن محافل  و  مجالس  در  حضور  از  دوری گفت.  بناگذاری  می  می  در  جست. 

کرد. جز  می کرد و خود در بن ایی بیمارستان وزیری شرکتمی بیمارستان و مدرسه تالش

امامت جماعت، به تدریس و تعلیم، سخنرانی و موعظه، ترافعات مردم، ارتباطات و گفتگوها  

ورزید.  می  اجتماعی و دینی و اجتماعی و سیاسی اهتمامهای  با افراد مختلف و شخصیت

او از این طریق بر بسیاری از جوانان و رجال مدنی و سیاسی زمان خود اثر گذاشت. منابع  

دهند که در روزگار پیش از مشروطه کمتر فردی فرهنگی و دینی و سیاسی بود  می  نشان

و   و شخصیت  افکار  از  کشور  سراسر  در  مستقیم  غیر  و  تهران  در  مستقیم  طور  به  که 

هادی  های  آموزه چهرهشیخ  از  باشد.  نپذیرفته  مشروطههای  اثر  از  پیش  روزگار    نامدار 

)درگذشته    دهخداعلی اکبر  ،  خورشیدی(  1328)درگذشته    توان به محمدخان قزوینیمی

)مؤلف کتاب  حورشیدی(    1298)درگذشته  و ناظم االسالم کرمانی    خورشیدی(    1334

 اشاره کرد.   »تاریخ بیداری ایرانیان«(مهم 

ج ویرایش  سیفدر  دکتر  همت  به  تحریرالعقالء  کتاب  نجمدید  دیدگاه  الدین  آبادی 

شماری از این رجال در باره شیخ هادی آمده است. از جمله در آنجا مطلب زیر از قول  

محمدخان قزوینی )البته برگرفته از کتاب »انقالب ایران« اثر ادوارد براون( گزارش شده  

 است:
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نجم هادی  شیخ  از»مرحوم  یکی  بس    آبادی  خدماتی  که  بوده  تهران  نام  به  علمای 

گرانبها به جنبش آزادی ایران کرده است؛ هرچند این خدمات در نوع خود با خدمات سید  

 الدین یکسان نبود. جمال

کرد، پسین هر روز جلو  نمی  او مطلقا فسادناپذیر بود، هیچگاه دیناری از کسی قبول 

از هر  می  درگاه خانه خویش  را  و مردم  دولت، دانشجویان،  نشسته  رجال  آیین،  و  گروه 

اللهی و غیره پذیرفته و  شاهزادگان، شاعران، از سُن ی، شیعی، بابی، آمریکاییان، یهود، علی

 نموده است.می با همه آنها با کمال آزادی در مسائل گوناگون بحث

  ه شکبا این که او مجتهد بوده، در باطن آزادمنش و روشنفکر نیز بوده است. مردم را ب

کرده و آلتی برای بیداری گروه بزرگی از اجتماع  می  انداخته و عقاید موهوم را نابودمی

 بوده که بعدها قهرمان آزادی ایران شدند«.  

پیش از ادامه سخن، الزم است به دو نکته اشاره کنم. اول این که مضامین به کار رفته  

در این متن در باره شیخ هادی به تفاریق در منابع و اسناد مختلف این دوره آمده است.  

دوم این که، متن قزوینی برگرفته از ترجمه کتاب ادوارد براون است و از این رو برخی  

طالحات امروزین است که به مقتضای ترجمه انجام شده است. مانند  لغات و تعابیر و اص

دانشجویان که در آن زمان دانشجو به معنای مصطلح امروزین وجود نداشته و ظاهرا طالب  

به دانشجویان ترجمه شده است که البته مضمونا درست است. نیز اصطالح روشنفکر در  

 نورالفکر« رایج بوده است.    آن روزگار مصطلح نبوده و در آن زمان تعبیر »م

در هرحال همین چند جمله گزارشِ شخصیتی چون محمد قزوینی گویای شخصیت  

آبادی است و از این رو نیاز به بازگویی دیگر اقوال  و نقش فکری و اجتماعی و فرهنگی نجم

توانید در  می  نیست. ضمن این که آرای شماری دیگر از رجال آن عصر در باره شیخ را 

 آبادی ببینید.الدین نجمویرایش سیف همان

مستقیم   غیر  ولی  نبود  فعال  سیاست  در  مستقیما  هادی  شیخ  شد  گفته  که  چنان 

اثرگذار بود. در جریان مشورت علمای تهران در باره ماجرای تحریم تنباکو شرکت نکرد  

ولی مدافع آن بود. چنان که ناظم االسالم گزارش کرده برای میرزارضای کرمانی )قاتل  

 برای او مراسم فاتحه و سالگرد برگزار کرد.   ناصرالدین شاه( احترام قایل بود و 
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بد نیست در همینجا اشاره شود که همسر شیخ هادی نیز در آن زمان بانویی فرهیخته  

مختلف و از جمله در عرصه سیاست بوده است و این در عصر قاجار  های و فعال در عرصه

 آمده است.  می کم نظیر به شمارای پدیده

ملو بوده و گفته شده از زنان آزادیخواه و فعال اجتماعی بوده  نام این بانو سکینه کند

پشتیبانی از تحریم کاالها و وام  اش  است. او عضو انجمن »مخدر ات وطن« بود که برنامه

نیکوکارانه داشت. او از حامیان مشروطه خواهان به  های  خارجی بود. او در مجموع فعالیت

اولتیماتوم روسیه در  خورش  1290آمد. در تظاهرات سال  می  شمار  به  اعتراض  در  یدی 

  300شرکت کرد. در این تظاهرات  میالدی(    1960)درگذشته  مورد اخراج مورگان شوستر  

نوشته مورگان    »اختناق ایران«زن نقابدار شرکت کرده بودند. البته این مطلب از کتاب  

م که گزارش  شوستر آمریکایی آمده است )این کتاب به پارسی ترجمه شده است(. بیفزای

 آبادی نقل شده است.          الدین نجمباال از کتاب سیف

 

 فصل دوم: هویت اعتقادی شیخ هادی 

موضوع محل مناقشه در باره شیخ هادی، موضع اعتقادی اوست. مسئله این  ترین مهم

  دینی بی از انحراف در دین و بددینی گرفته تا  اند.است که شیخ را با انواع اتهامات نواخته

و یا بابی و بهایی بودن. این نوع اتهامات از زمان خودش تا کنون در گروه پژوهشگران 

مختلف مطرح بوده و هست. به ویژه تکفیر شیخ به وسیله برخی از فقیهان و  های  جریان

 عالمان دینی بر این تردیدها و ابهامات دامن زده است.  

را بشوم و به داوری دقیق  علمی  در اینجا بدون آن که بخواهم وارد حوزه پژوهشی ماج

 کنم. می برسم، اجماال به بیان چند نکته و مالحظه بسنده

خوبی یکم.   به  آشنایند،  قاجار  عصر  اجتماعی  و  دینی  تحوالت  تاریخ  با  که    کسانی 

مهری و یا  بی  دانند که در آن زمان تقریبا هیچ نواندیش و آزادیخواهی نبوده که مورد می

اه مورد تکفیر قرار نگرفته باشد. از سید جمال بگیرید تا شیخ هادی  طعن عالمان دینی و گ

خان  و   آقا  رشدیه  میرزا  میرزاحسن  و    البته   ...وخورشیدی(    1323)درگذشته  کرمانی 

دانیم که سنت تکفیر مذهبی سنتی دراز دامن است و از همان روزگاران نخستین تا  می

قرون میانه و بعد در دوران متأخر همواره به عنوان چماقی برای درهم کوبیدن آزاداندیشان  
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این مخالفت از  به ویژه بخشی  بوده است.  نقد دین  ها  مورد استفاده  به دلیل  تکفیرها  و 

خواهد  که  از اقوال شیخ  هایی  پارهنقل  لمان دینی بوده است. پس از  سنتی و از جمله نقد عا 

گرفته  می  شده و یا مورد تکفیر قرارمی  شود که چرا با شیخ هادی مخالفتمی  روشن  مد،آ

است. در آن دوران کافی بود که به فردی هرچند مؤمن صادق و کاملی برچسب »بابی« و  

اقل از چشم مردم بیفتد. همان گونه که در  »بهایی« زده شود تا خونش مباح گردد و حد

و  »لیبرال«  برچسب  افرادی  کردن  بدنام  برای  که  ایم  بوده  شاهد  اخیر  دوران    همین 

یا »منافق« و »ضد انقالب« چه اندازه رواج داشته و هنوز هم دارد. البته مراد    »التقاطی«و

یشیده و یا ایرادی  اندمی  این نیست که افراد متهم همواره و در تمامی موضوعات درست 

سنتی جزمی  های وارد نبوده و نیست، بلکه مراد آن است که خروج از چهارچوبها بر آن

شود.  می  و متصل ب، همواره با دیوار ستبر سنت اندیشان تندخو و سرکوبگر مواجه شده و

تا    بینیم و در باره دیگر نواندیشان بعدی می  آبادی به عیان این سنت سی ئه را در باره نجم

این افراد پس از این  شماری از این  کنیم. بیان احواالت  می  زمان ما نیز به روشنی مشاهده

 خواهد آمد. 

اتهام شیخ هادی، بابی یا بهایی بودن اوست. دلیل مهم  ترین  در این میان، مهمدوم.  

قراین  اما شواهد و    اند.چنین نسبتی آن بوده که برخی بهاییان نیز او را در گروه خود آورده

کتاب   در  و  بوده  آن  مخالف  بلکه  نبوده  بهایی  تنها  نه  او  یعنی  است  آن  فراوانی خالف 

تا    63و    58تا    54تحریرالعقالء این جریان را نقد کرده است. از جمله بنگرید به صفحات  

دانیم که موضوع محوری اختالف بهاییان با اسالم و مسلمانان  می  )چاپ اول کتاب(.  67

»خاتمیت« ولی   مسئله  »پیامبر  می  است  جمله  با  را  خود  اعتقاد  هادی  که شیخ  بینیم 

 . عین جمله یاد شده به زودی خواهد آمد.      121خاتم« نشان داده است. بنگرید به صفحه 

نیز باید دانست که اصوال شیخ در تحریرالعقالء صریحا بنیاد اندیشه مذهبی بابیان را  

( صریحا مدعای بابیان در  210)ص  ریرالعقالءتح مردود دانسته است. وی در بخش عربی 

را مور انتقاد قرار داده و مردود دانسته است.  شان  مورد کتاب »بیان« یعنی متن مقدس

سوره قیامت را به غلط به کتاب    19گویم که بابیان تعبیر »بیان« در آیه  می  محض اطالع

در آن آیه همان کتاب    منسوب به محمدعلی باب مرتبط دانسته و معتقدند مراد از بیان

 است.      
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در مورد این که نام شیخ در برخی از آثار بهاییان آمده احتماال بدان دلیل بوده که  

مذهبی و سیاسی آن روزگار )و احیانا در  های  اصوال بهاییان بسیاری از رجال و شخصیت

روزگار اولیه  کنند. البته در  می  روزگاران بعدی( را به خود و مذهب خود منتسب کرده و 

ه بودند و  شماری از روحانیان )هرچند نه چندان بلندپایه( رسما و علنا به بهاییت پیوست

ولی در عین حال این گروه احیانا به  اند  شور بابی و بهایی بودهحتی در شمار مبلغان پر

  هم خود را تقویت کنند و   ،با انتساب برخی از علما و بزرگان شیعه اند  کردهمی  عمد تالش

اینان حتی مجتهد شناخته شده و   باب نمونه  از  بیفزایند.  بر مشروعیت دینی خود  هم 

شیرازی   میرزاحسن  چون  تحریم  خورشیدی(    1273)درگذشته  نامداری  دهنده  )فتوا 

 در مورد شیخ هادی نیز به احتمال زیاد چنین بوده است.    اند.تنباکو( را بهایی دانسته

هادی قطعا بهایی نبوده ولی در باطن بابی بوده    برخی بر این گمانند که شیخسوم.  

مفصل در  ای  بوده است. مقالهحورشیدی(    1229)درگذشته  یعنی پیرو سید محمد باب  

تفسیری بین  های  این مورد خواندم. نویسنده برای مدلل کردن مدعیاتش به انواع مشابهت

 شیخ و تفاسیر بابی متمسک شده بود.  های برخی گفته

توانم نظر علمی داشته باشم و نفیا  ام نمیشخصا در این زمینه تحقیق نکردهاز آنجا که  

تفسیری بین برخی آرای شیخ هادی و باب و  های  و اثباتا چیزی بگویم ولی اوال مشابهت

تواند کامال تصادفی باشد نه این که شیخ از باب و یا پیروانش اخذ کرده  می  یا بهاییان اولیه

دانسته و حتی  می در مجموع مسلمان بوده و حداقل خود را مسلمان باشد و ثانیا باب نیز  

آن  تر  دانسته است. نکته سوم و مهممی  او خود را رکن رابع و مؤمن شیعه خالص و ناب

دانیم که  می  شود. زیرانمی  که، با فرض بابی بودن، باز شیخ هادی از جرگه مسلمانی خارج 

مورد طرد و انکار فرقه بهایی )پیروان میرزا حسینعلی    بابیان از اسالم خارج نشده و از این رو

  1300)درگذشته  عبدالبهاء عباس افندری و فرزندش  خورشیدی(  1271)درگذشته بهاء  

( قرار گرفته که پس از حدود نیم قرن به کلی از اسالم خارج شده و خود را  خورشیدی( 

 دانند. نمی نیز مسلمان

رخی افکار و یا آرای دینی و تفسیری شیخ هادی  آن است که فرضا بدیگر  نکته    چهارم.

)و هر کس دیگری( با آرای بهاییان و یا بابیان کامال منطبق باشد، باز این به خودی خود،  

شود که او بهایی و یا بابی بوده باشد. در چنین موارد مهمی، ادله اثباتی کافی و  نمی  دلیل

کنند است.  ای  قانع  توجالزم  قابل  بخش  اندیشههمان گونه  از  آموزهها  هی  دیگر  های  و 
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با مصلحان   اینان  مشابهات  و حتی  اهلل  بهاء  از  بعد  و  قبل  و مصلحان مسلمان  متفکران 

مسیحی و یا یهودی طبیعی است و هرگز به معنای همانندی تقلید یکی از دیگری نبوده  

یکسان و  های و نیست. اصوال »توارد« همین است. یکی از عوامل این تواردها، پیش فرض

اجتماعی و مقتضیات عینی تولید افکار و  های  یا قریب المضمون افراد است و دیگر زمینه

    کند.   می یکسان عملها و مکانها که در همه زمانها آموزه

آبادی در  بگذریم که در هر صورت از نقش و اهمیت شخصیت و افکار شیخ هادی نجم

ان معاصر و در تاریخ اصالح دینی قرن اخیر چیزی  تاریخ تحوالت فکری و اجتماعی ایر

 شود.         نمی کاسته 
 

 فصل سوم: معرفی کتاب تحریرالعقالء 

«است که امروز منبع مهمی  »تحریرالعقالءتنها یادگار مکتوبِ شیخ هادی کتاب مشهور  

 اوست.های برای آشنایی با برخی افکار و آموزه

حداقل امروز متون قابل ذکری از او باقی نمانده  ظاهرا شیخ اهل قلم و نوشتن نبوده و  

مختلف و گاه  های  است که گویا به مناسبتای  پراکندههای  است. کتاب تحریر نیز نوشته

تحریر شده و از آغاز قصد تألیف کتاب در میان نبوده و از این  ها  در پاسخ به برخی پرسش

به   پراکنده  مکتوبات  این  بعدها  م  وی فرزند    همترو  نجمشیخ  )درگذشته  آبادی  رتضی 

است.  خورشیدی(    1353 یافته  انتشار  »تحریرالعقالء«  عنوان  تحت  و  شده  آوری  جمع 

بهره است. هرچند در ویرایش اخیر تالش شده بی  کتاب از نظم و انسجام الزم یک تألیف

 با عنوان گذاری موضوعات مهم تا حدودی نظمی بدان داده شود. 

ت و در قسمت پایانی دو نامه است که در صدر آن  کتاب دارای یک بخش اصلی اس

نوشته شده »در جواب یکی از فرق جدید بر حسب خواهش جمعی از اصحاب در مقام  

آید، این دو  می  برها  ردع و تنب ه آنان مرقوم فرموده اند«. چنان که از برخی شواهد و گفته

و   نامه، خیلی کلی  اصطالح  به  این  در  اما  است.  بوده  بهاییت  رد جریان  و  نقد  در  نامه 

با توجه به این  پوشیده، عمدتا به مسائل عرفانی و فلسفی و اخالقی پرداخته شده است.  

از درون جریان عرفان تبار  و  تاریخی  نظر  از  بهاء  و  باب  ی شیخیه  گرادقیقه که جریان 

پرداختن شیخ هادی به اسن موضوعات گواه روشنی است بر این نظر که    اند،هبیرون آمد

قابل ذکر این که در ویرایش جدید این دو    اند.در ارتباط با این دو نحله تحریر شدهها  نامه
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هم به  هایی  شود. پس از آن دو قطعه به زبان عربی آمده که البته بخشنمی  نوشته دیده 

 به صورت دعا و نیایش است.  ها پارسی است. این قسمت

 1338)درگذشته    تحریر دارای پیشگفتاری است به قلم میرزا ابوالحسن خان فروغی 

که مفصل است و عموما به شرح حال برخی از نیاکان و افراد برجسته خاندان    خورشیدی(

 4آبادی پرداخته شده است. نحم

ارمغان در تهران منتشر    آبادی در مطبعه به کوشش مرتضی نجم  1312این اثر در سال  

برگزاری   )و  هادی  شیخ  درگذشت  سال  مناسبت صدمین  به  آن  دوم  چاپ  است.  شده 

به وسیله وزارت    1378به همین مناسبت در تهران در مرکز مفاخر ملی( در سال  ای  کنگره

الدین  ارشاد در تهران انتشار یافته است. اخیرا ویرایش جدید و کامال متفاوتی از دکتر سیف

در هامبورگ آلمان انتشار شده    1388آبادی )نواده شیخ هادی( آماده شده و در سال  منج

 است. 
 

 فصل چهارم: اصول فکری و آموزشی شیخ هادی 

شیخ هادی )مانند دیگر متفکران و صاحب نظران و صاحب  های  هرچند افکار و آموزه

آنها در یک جا و یا تحت  اثر( در جاهای مختلف کتاب پراکنده است و شاید تجمیع تمام  

روشن فهم  برای  که  نیست  گریزی  ولی  نباشد،  ممکن  خاص  تر،  تر  عناوین  دقیق  و 

او را تجمیع کرده و در قالب یک فهرست ذیل عناوین مشخص و  های  آموزهترین  اساسی

 مناسب ارائه دهیم؛ چنان که در باره دیگران نیز چنین کرده و چنین خواهیم کرد.          

العقالء استخراج کرده و  جا اصول فکری و آموزشی شیخ هادی را از کتاب تحریردر این

 کنیم:می در ده عنوان چنین فهرست

 توحید و شرک   - 1

محور اصالح دینی  ترین  ام، بنیادیگفتههایی  چنان که پیش از این چند بار به مناسبت

دو جریان نوگرایی سنتی و نواندیشی روشنفکرانه و مدرن مسلمان در ایران معاصر، اصل  

 
ابوالحسن خان فروغی خود از پیشگامان تفکر نوین اسالمی و در بخش مهندس بازرگان در باره او شرح    .4

 خواهد آمد.  بیشتری  
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آلود بوده است. از این پس »توحید« و در مقابل نفی هر نوع شرک و افکار و اعمال شرک

بینیم. توحید در این  می  تمامی مصلحانهای  نیز این دو محور ایجابی و سلبی را در آموزه

شود بلکه ابعاد  نمی  فکر صرفا به خدای عددی )مثال خدا یک است و دو نیست( محدودت

کند. از توحید در عقیده )هستی  می  پیداای  اعتقادی و اجتماعی و سیاسی عمیق و گسترده

شناختی( گرفته تا توحید در زبان و بعد توحید در عبادت و عبادت نیز از محدوده تنگ  

ر نماز و روزه و حج و مانند آن فراتر رفته به توحید در  پرستش مشخص امور عبادی د 

راه  نیز  اقتصادی  و  اجتماعی  نظامات  در  و  جریان  می  عمل  توحیدگرایی  در  البته  برد. 

شده است. این نیز گفتنی است که توجه اخیر تر  نواندیشی مدرن بعد اخیر توحید برجسته

ایران شیعی، بیشتر تحت تأثیر  نوگرایان سنتی از نوع شیخ هادی به توحید و شرک در  

جریان نوحنبلی سنی )وهابیت و سلفیه( است. توضیحات بعدی در این سلسله گفتارها  

 کند.  تر میموضوع را روشن

کتاب  از  کوتاه  نقل چند جمله  به  نمونه  عنوان  به  توحید  باب    بسنده   ( 27)ص    در 

و  می اسم  اال  منه  یبق  لم  زمان  این  در  که  شریعت  »حقیقت  از  کنم:  است  عبارت  آن 

 آنچه در آن آسایش خلق است«. خداپرستی و توحید الهی و متذکر بودن از حق و 

 عقل    –   2

پس از توحید، عنصر »عقل« در دو جریان اصلی نوگرایی سنتی و نواندیشی مدرن  

بسیار مهم و برجسته و مورد تأکید است و ما از این پس بارها بدان بازخواهیم گشت. عقل  

متنوع دارد. از فهم دین و شریعت گرفته تا اجتهاد در اصول و فروع و رهایی   کارکردهایی

از تقلیدگرایی و خرافات و در نهایت ایجاد امنیت و سالمت مدنی و برخورداری از توسعه  

و پیشرفت. بخش اصلی کتاب تحریر حول اهمیت عقل و خردگرایی است. اصوال عنوان  

حریرالعقالء« یعنی: آزاد کردن و یا آزاد شدن  کتاب خود گویای محتویات آن است: »ت

  الدین عنوان را به »نگارش خردمندان« ترجمه کرده که درست خردمندان. البته دکتر سیف

تحریر در این عنوان به عنوان نگارش و  نماید. به ویژه که معنایی روشنی هم ندارد.  نمی

   نوشتن نیست. 

 . 233و صفاء عقل است« ص  گوید: »حقیقت نبو ت جلوه و انکشاف می شیخ
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(: »پس همیشه از جاده عقل به در نروید و کلمات بزرگان و  32در جایی دیگر )ص  

کتب سماویه را تطبیق بعقل و شرع سابق مسلم نمایید به شرط آن که معنی فرمایشات  

 شرع سابق را بفهمید«. 

د در وجود  عقل انسان اول پیغمبری است که خداون ..(: ». 93-92در جایی دیگر )ص 

اول باید شخص عاقل کلمات علماء و بزرگان ملت و مذهب خود را تعقل    ...انسان قرار داده

نماید ببیند موافق عقل هست یا از روی هوای نفس صرف است. اگر عقل احتمال صحت  

آن را داد دلیل آن را بجوید، دلیل قطعی دارد یا دلیلش از روی ظنی و وهمی است یا  

 «.   هیچ دلیلی ندارد

( بحثی در باره اعجاز و مفهوم معجره بودن قرآن دارد. او اعجاز  79شیخ در جایی )ص  

را مردود العاده  امور خارق  للناس« می  به معنای  را در همان »شفاء  قرآن  اعجاز  و    داند 

  تصریح کتاب    186(. در صفحه  69داند که در متن قرآن آمده است )سوره نحل آیه  می

المسلمین است، معانی  کند که: »پس اگر قرآن معجزه باقیه است، چنان که معروف بینمی

پس اگر کالمش را تعقل کردی و به عقلت سنجیدی قبول نما متابعتش کن که    ...است

 متابعت عقل خود نمودی«.   

 آگاه کردن مردم ضرورت  - 3

در تحریر بارها در ضرورت بیداری مردم و آگاه کردنشان سخن رفته است. تکیه روی  

شیخ جملگی در جهت تنویر عقول و تطهیر  های  توحید و عقل و خرافه زدایی و دیگر آموزه

نفوس است. اصوال هر نوع انتخاب و عمل به آگاهی و علم واقعی آدمیان بستگی دارد. از  

 ازی به نقل مستقیم جمله و یا جمالتی از کتاب نیست.این رو نی

 دلیل خواهی و ترک تقلید   - 4

گفتن ندارد که تعقل و دوری از هر نوع خرافه، با دلیل خواهی از هر چیزی و ترک  

تقلید مالزمه دارد. شیخ در کتاب بارها و به زبانها و بیانهای مختلف این موضوع را بیان  

 کرده است.  

این که مردمان از تعقل عاجزند به دلیل این است که دنبال دلیل نرفته  گوید: »می  او

اند«. به گمان او باید تابع دلیل بود و به مقتضای آن عمل کرد و از نتایج و لوازم تأمل و  
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استدالل، هرچه که باشد، نباید بیم داشت. به گمان او منشاء عدم تحقیق و آزاداندیشی  

 از دست دادن مقام و موقعیت دینی.    سه چیز است: وهم، هوی و بیم 

از معارض غلط است. شما می  او در جایی   بدون فحص  راه دیگر  به    نویسد: »عمل 

داریم در نزد خود، چه دلیل بر حقیقت خود و بطالن دیگران  ها  گویید به این طریق ظنمی

استفاده رفته  دارید، غیر از آن که از بزرگان خود شنیده اید، کی نزد اهل مذاهب در مقام  

روید. البته شخصی که در صدد معارضه است،  می  اید، اگر هم بروید، به طریق معارضه 

و این تواتر که    ..کند«. در ادامه چنین آمده است: ».نمی  حقیقت مخالف در نظرش جلوه

نمایی از برای مدعابه خود، در مقابل تواتر برخالف آن و ضد آن یا  می  در حق خود ادعا

 21-20هست، چرا تواتر از این طرف تمام است و از آن طرف ناقص است«؟ صنقیض آن  

داند  می  ( پیروی از دین آبا و اجدادی را مصداق تقلید کورانه24او در جایی دیگر )ص  

االیمان همین است که ایمان  الوطن منکند: »یک معنای حبمی  و به نکته مهمی اشاره 

شود  می  خود داشته است موجب محبوبیت آن بلد   و انقیاد به طریقه و آئینی که در بلد 

بالتبع چنانچه خانه و بلد محبوب است و هرچه این نشو و نما زیادتر طول بکشد محبتش  

 شود«.   می بیشتر

لو    - 5
ُ

 مبارزه با خرافات و غ

در یک چهارچوب منطقی و استداللی، وقتی پای عقل و دلیل خواهی و ترک تقلید به  

گردد. قبال  می  شود و در واقع الزام آورمی  زمه خرافه زدایی نیز جدی میان بیاید، بالمال

که عبارت است از هر فکر و عقیده و عملی که در تعارض با عقل  ام  خرافه را تعریف کرده

افکار و سنت تمام  البته  باشد.  استدالل  اثبات  ها  و  و  قابل تحقیق  از طریق عقل محض 

نباید در تعارض با عقل و به اصطالح عقل  نیست ولی حداقل آن است که هیچ چیزی  

ستیز باشد. در فرهنگ اسالمی غلو خود یکی از مصادیق خردستیزی و از این رو معارض  

دین و اعتبارات دینی است. غلو یعنی گزافه و خروج از اعتدال و انصاف و حقایق و عقالنیت  

 متعارف.  

به ائمه اطهار متمسک و    گوید: شیعه »تماما به توسلمی  (50-49شیخ در جایی )ص  

دانند. بلکه ایمان به خدا و پیغمبر  می  محبت و مودت و ایمان به ایشان را باعث نجات خود

دانند و بدون والیت و محبت ایشان ایمان  می  را به ایمان به ایشان و قبول والیت ایشان

دانند و همچنین اعمال صالحه را و به این مضمون اخبار  می  فایده بی  به خدا و رسول را 
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متکثره از ائمه اطهار و نبی مختار در کتب این فرقه و سایر فرق مأثور و مسطور است و  

در صدد تکثیر و تنقیح این مطالب برآمده روز به روز زیاد نمودند و به جهت حب این  

بول نموده در صدد تنقیح و تصحیح  مطلب هر خبری یا اثری یا رؤیایی که شاهد آن باشد ق 

نمودند  می  یافتند، تأویل و توجیهمی  برنیامده بلکه مسلم دانستند و چون روایت متشابهی

 به طریقی که مطابق با مراد خود نمایند و مؤید معتقدات خود قرار دهند«. 

این آسوده و مطمئن  135-134در جایی دیگر )ص   به  الهی خود را  از عذاب  (: »و 

که والیت و معرفت ائمه کماهوحقه منجی است و االعمال شخص را نجات نخواهد    نمودی

داد مگر تعزیه و گریستن به حضرت امام حسین و اصحابش و در صدد تعزیت از حالل و  

حرام برآمدی و اموال فقراء و مستحقین و سایر وجوه که عقل و شرع به حسنش حاکم  

به نحوی که عشرش بلکه عشر عشرش صرف    است باز داشتی صرف در تعزیه داری نمودی

 «.   ...در امر راجح عقلی یا شرعی نشدی بلکه غالبا صرف بر محرمات عقلیه و شرعیه شدی

(: »از جمله طریق شرک غلو است هرکس در حق بزرگان  87و    86در جایی دیگر )ص  

و از جمله    ...دین یا مالئکه مقربین غلو نماید و او را از مرتبه خود باالتر برد مشرک است

نیست   از جانب حق  است که چون  زمان  مرشدین سوء  و  علماء  از  اطاعت  طرق شرک 

 اطاعت شیطان است«.     

 اصالح اخالق عمومی   - 6

اندیشه و آموزه اصالح عمومی در سراسر کتاب تحریر پراکنده است. شیخ در جایی  

تصریح121)ص   معیوب هستیم«.می  (  اخالق  و  اعمال  در  »ما  که  توان همان  می  کند 

دوگانه »تنویر عقول و تطهیر نفوس« سید جمال را در باره شیخ هادی نیز به کار برد. او  

دهد: خروج از جهل و ورود به آگاهی و  می  برای این منظور سه محور را مورد تأکید قرار

و رهایی از تقلید و  ها  دانایی، خروج از وهم و توهمات و ورود به عرصه دانش و واقعیت

)ص  ور جایی  در  شیخ  فکری.  استقالل  و  تحقیق  عرصه  به  مطلوب  می  ( 186ود  گوید 

پروردگار سه امر است: اول تهذیب اخالق، دوم معرفت الهی و سیم به جا آوردن اعمال  

 حسنه.  

بنیادین و ثابت عموم مصلحان  های  مسلمان از آموزههای  در هرحال تعالی اخالقی توده

 بوده است.    
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 بازگشت به اصول ادیان توحیدی و تحقق وحدت ادیان   - 7

تر  ایده وحدت ذاتی و جوهری دینهای توحیدی )و گاه تمام ادیان( در زمان ما جدی
احتماال   هادی  معاصر شیخ  دینی  اصالح  جریان  در  حداقل  ولی  است  مطرح  از گذشته 

صراحت از وحدت جوهری دینها سخن گفته است. البته وحدت  نخستین فردی است که به  
تأیید  را  همدیگر  ادیان  »اساس  که  است  معتقد  شیخ  که  دارد  معرفتی  بعد  یک    ادیان 

( و یک کارکرد اجتماعی دارد که هدف از طرح و تبلیغ این اندیشه،  34کنند« )ص  می
و تقریب ادیان و مذاهب    بین پیروان ادیان و ایجاد همگرایی ها  کاستن از تضادها و تنش

ها  و در نتیجه گسترش رواداری و مداراگری در گروههای دینی بوده و هست. او جداسری
و خرافات منسوب به دین و بیش از همه تأمین  ها  و تضادهای رایج را برآمده از جهالت

که  داند  می  داند. او این رهبران دینی را »شیاطین زمان« می  منافع طبقات روحانی ادیان 
به خلق پوشانده و اسمش را   به لباس شریعت درآورده  این »مؤتفکات« ]جدایی ها[ را 

 اعراف.   26(. »لباس التقوی« اشارتی است به آیه 30لباس التقوی گذاشته اند« )ص  

 بازگشت به اسالم واقعی   - 8

از مفروضات بنیادین تمام مصلحان این بوده و هست که اسالم تاریخی و مسلمانی  
نامنقح و احیانا خالف و خرافه و غلو است. از این رو همواره های  همراه با انوع فهممتأخر  

با خرافه زدایی و پیرایشگری، اسالم راستین و خالص به طور نسبی را احیا  اند  تالش کرده
 کنند.  

شیخ هادی نیز در این مورد از پیشگامان است. توحید و عقل دو معیار مهم این نوع 
این در باب توحید و عقل و خرافه زدایی و ترک  احیاگری است.   از  فرازهایی که پیش 

 توانند بود.  می  تقلید و دیگر موضوعات نقل شد، مستندات همین موضوع نیز

گوید: »انصافا اگر ما اهل اسالم مثل زمان اول اسالم رفتار نماییم و تأسی به  می  شیخ
ست و اخالق پسندیده را چنان  حضرت خاتم چون اتباعش نموده عبادت و عدالت و سیا 

که از ایشان مأثور است به کار بریم از اهل ملل به سوی ما راغب خواهند شد پس از رغبت  
و میل ایشان به استدالل حقیقت اسالم را به ایشان بنماییم. لکن هزار حیف که ما اوال در  

که اطوار ما  اعمال و اخالق و عدالت و سیاست معیوب هستیم چنان که از وحشیین عالم 
نمایند و دیگران را تحذیر و حق با ایشان است. و  می  شنوند از ما حذر می  بینند یا می  را

را بر غیر تقلید و ادله نگذاشته ایم نه حالت عقلیه و خلقیه داریم  اش  ثانیا اصل دین را پایه
که مردم را مایل به خود نماییم و نه زبان استدالل که به تیغ زبان خلق را به سمت خود  
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کشیم. جهتش آن که عقل سلیم اصلی را که خدا عطا فرموده به کنار گذاشته ایم و هوی  
      122-121« ص ...و پیشوایان خود قرار داده ایم و وهم و اخالق رذیله را سالطین قاهره

 نقد و نفی متولیان ادیان   - 9

یی و خرافه زدایی و دیگر  گرابدیهی است که محورهای اصالحی توحیدگرایی و عقل
محورها، بالمالزمه با نقد نهاد علما و طبقه روحانی و واعظان دینی مالزمه دارد. چنان که  

رت رفت. شیخ هادی به شدت منتقد افکار و اعمال طبقه علما  پیش از این به مناسبتی اشا
زیست و بارها و بارها آنان را مورد  نمی  بود و خود به طور اصولی در سنت و سلوک علمایی

نقد و حتی نفی قرار داده است. چرا که این طایفه را در تاریخ ادیان حامیان و حامالن  
الت و عامل بردگی و خواری و عقب ماندگی  خرافات و غلو و پندارهای شرک آلود و ضد عد

دلیل مخالفت و و تکفیر شیخ به وسیله شماری  ترین  دانست و همین امر مهممی  مسلمانان 
 کنم. می او اشارههای به چند فراز این آموزه از همین عالمان بوده است.

)ص   جایی  در  مسیحیت 192شیخ  دینی  رهبران  منفی  نقش  مورد  در  گوید:  می  ( 
همیشه چنین    ...عیسی را علماء به نزد حاکمش بردند و اصرار به قتلش نمودند»حضرت  

دانند به اعتقاد پاس ]پاسداری[  می  بوده و هست که کسانی که خود را متدین و رئیس دین 
خبر و معرض بودند و رئیس  بی  نمودند و از اصل دین و حقیقت آنمی  دین تخریب دین

ند. و عوام کاالنعام برخالف عقل به هوی و وهم و اغراض  نمایمی  دین مردم را منع نموده و 
 «.  ...نمودندمی فاسده خود ایشان را متتابعت

( کسانی به نام »صلحاء« ]ظاهرا مراد همان مقامات مقدس  95-92در جایی دیگر )ص  
دانند و معتقد است چنین عناوینی جایی در متن دینی درست  می  مذهبی است[ را منفی

انبیاء به لباس صالحین اهل زمان خود بودندنداشته و ندا  ...رند. او گوید: »کدام یک از 
موسی ولید فرعون و چوپان پدر زن خود در مدین ]شعیب[ بود. عیسی ناپسند اهل زمان  

 خود بود. محمدبن عبداهلل مضارب ]کارگزار تجاری[ خدیجه بود«.    

پس شیاطین    ..گوید: ».می  ( در باره علمای اسالمی چنین89-88در جایی دیگر )ص  
انسیه همین اشخاص هستند که با خدا راهی ندارند و در لباس ساکنین راه حقند و مردم  

مرشد  و  هادی  را  ومی  ایشان  از روی مسامحه  بلکه  ناشناسی  و  از روی جهل  نه    دانند 
ند  دانند که این اشخاص هواپرستند مطیع مولی نیستمی  فهمند ومی  مباالتی بلکه غالبابی
شنوند که امام فرموده »من کان مطیعا لمواله مخالفا لهواه صائنا لنفسه  می خوانند ومی و

  حافظا لدینه فللعوام ان یقل دوه« با وجود این به جهت اغراض نفسانیه خود متابعت و انقیاد 
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قرارمی ملجاء در دین خود  و  را مرجع  ایشان  و  بهرهمی  نمایند  اینان  از  ایشان  و    دهند 
از اهل تدلیس و  می این عوام  از  نزد بعضی  این گفتگو را در  اگر  ایشان.  از  اینان  برند و 

فریاد  بنمایی  عالم می  تلبیس  کفش  به  هرکس  شدی  کافر  که  نماید بی  کنند    احترامی 
احترامی به منوب او  بی  احترامی نمایدبی  احترامی به خودش نموده و هرکس به عالمبی

در    ...احترامی به خدا و پیغمبر شدهبی  ده خود کرده[ نموده پس ]مقامی که او را نماین 
زمان هر پیغمبری و ولیی شیاطین انسیه زمان این گونه اشخاص بودند که مردم را مانع  
از ایمان به انبیاء و اولیاء بلکه مانع بودند از آن که در صدد تفحص برآیند نه آن که مقصر  

 نبودند«.     

 و عدالت و رفاه خلق کوشش برای آسایش    – 10

شیخ هادی در سلوک اجتماعی خود به شدت دلبسته مردم بود و نظرا و عمال برای  
کوشید. او سخنان بسیاری در این زمینه دارد. به برخی قطعات او  می  رفاه و آسایش توده

 شود:می اشاره

نعمت  ..». نفس ومی  گوناگونهای  همسایه گرسنه است  هوای  به  گوییم  می  خوریم 
التی اخرج لعباده والطی بات  اهلل زینهخوانیم قل من حر ممی  فظ انفس از واجبات است وح

 . 122« ص ...من الر زق و هکذا

و اما از جهت سلطنت و بزرگی دنیوی که خدا به او کرامت فرموده که رفع ظلم و   ...»
ام عمل و در  فساد را از خلق نماید چنان بیان قوانین عدالت و سیاست را نموده و در مق 

مقام عمل خود و اصحابش رفتار نمودند که سالطین کفر نتوانستند که قانون و طریقه در  
   128سیاست قرار دهند که بیش از اسالم خلق را آسوده نمایند«. ص 

عدل و احسان و مردم داری و رعایت حال ضعفاء و زیردستان و رفع فساد از خلق    ..».
شود چه می  حکم عقل و نقل و آثار حسنه براو مترتب  امری است محبوب و مرضی خدا به

دین و این شیوه مرضیه از هرکس مطلوب و  بی  از مسلم باشد و چه از کافر از متدین یا
ایشان و حفظ   به دست  و واله و حکام که زمام رعیت  از سالطین  به خصوص  مرغوب 

فکر خود باشد    زیردستان در کف کفایت ایشان است حاکم و سلطان و حکومت نباید در
و به جهت تحصیل مالذ نفسانیه خود راضی به صدمه و ضرر رعیت شود یا غافل از رعیت  
باشد که از نرسیدن او مظلوم شوند بلکه به حکم عقل و نقل باید سلطان اطالع از حال  

غرض و امین که از حال رعایا  بی رعیت خود داشته باشد بدون واسطه یا بواسطه اشخاص
 137ند«. ص به او برسان
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هادی گفتارهای شیخ  و  می  از البالی  نوع حکومت  باب  در  او  نظریات سیاسی  توان 
او در جایی )ص  های  رفتارها و سیاست آورد.  به دست  تا حدودی  را  از  223حاکمان   )

طریقه جمهوریه  اند  کند: »چنان که نقل کردهمی  گوید و تصریحمی  برتری نظام جمهوری
«. توجه داشته باشید که این سخن حدود یک دهه پیش از  باشد می  موجب آسایش خلق

نظام   عملکرد  و  ماهیت  و  محتوا  به  بیشتر  او  حال  این  با  است.  شده  گفته  مشروطیت 
گوید: »پس سلطنتی که در آن عدالت و  می  (141حکومتی نظر دارد. او در جایی )ص  

سیاست حقه بوده باشد و به امر الهی و حکم عقل رفتار در آن باشد آن سلطنت الهیه  
است«. او وفق نقلی که از او شد، تصریح کرده مهم عملکردهاست خواه از مؤمن باشد و  

 خواه از کافر و غیر مؤمن.  

عملکردها درست بوده و از این رو  شیخ هادی بر این نظر است که در اسالم آغازین  
آمدند و امروز بر  می  گرویدند و یا در پناه اسالممی  غیرمسلمانان راغب شده و به اسالم

 عکس شده است: 

آمدند و محاسن  می  در اوائل اسالم از ملل خارجه چون در تحت حکم اسالم در  ..».
نمودند  می  و داخله مالحظهاسالم و عدالت و نظم اهل اسالم و رفتار ایشان را با خارجه  

اسالم به  خوشمی  راغب  را  بودن  اسالم  حکم  تحت  در  بلکه  کفار شدند  تبعیت  از    تر 
کفار خارج می تبعیت  از  را  بلکه خود  اسالممی  داشتند  تابع  به جهت  می  نمودند  شدند 

حال چه شده که کفار بر   ...نمودندمی عدالت و حسن سیاستی که در اهل اسالم مشاهده 
اسالم در بالد ایران تفوق و علو جستند و مردم ایران به تبعیت کفار بلکه سکنا در  اهل  

هستند نیست مگر آن که عدالت در بالد ایشان بیشتر و خلق در  تر  بالد ایشان را مایل
است.  تر  هستند و اموال و نفوس در تحت حکومت ایشان محفوظتر  حکومت ایشان آسوده

احب سلطنت هردو بود و هرگاه پیروی قوانین سیاسیه  مؤسس دین مبین صاحب شرع و ص
نمایید رعیت داخله و سکنه خارجه آسوده را  بزرگوار  و  تر  آن  ثروت  با  و  الحال  و مرفه 

و دیگری طمع در دین شما نخواهند نمود    ...بزرگان در عزت و شوکت و علو خواهند بود
       126-124و بلکه مایل به دین شما خواهند شد«. ص 

   

 تکمله 

شماری در دست است  و کتابش گفتارها و نوشتارهای پر   در باره شیخ هادی نجم آبادی
)هرچند غالبا تکرار مکررات( به شخصیت و افکار و آرای وی و اهمیت  ای  که هریک از زاویه
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از جمله کتاب شناس مهم معاصر شیخ آقابزرگ تهرانی در کتاب    اند.تحریرالعقالء نگریسته
الی   )جلد  »الذریعه  الشیعه«  است.  387، ص  1تصانیف  کرده  معرفی  را  تحریرالعقالء   )

حداقل آن است که شخصیتی رجالی و حدیثی معتبری چون شیخ آقابزرگ نجم آبادی را  
 شیعه دانسته است و این مبطل نظریه بابی و یا بهایی بودن اوست. 

بسیار و مکرر  ها لاما در باب اتهام بابی بودن شیخ سید مقداد نبوی رضوی در این سا
سخن گفته و نوشته است. اندیشه محوری او چنین است که اصوال جریان اصالح دینی  

بابی ازلی است که از طریق شیخ هادی نجم آبادی به  های  معاصر ایران برآمده از اندیشه
چون   کسانی  بعدتر  و  زاده  حکمی  و  کسروی  حتی  و  سنگلجی  شریعت  چون  دیگرانی 

بازرگان   و  این سالطالقانی  در  او  اطالع  است. طبق  یافته  انتقال  شریعتی  مقاالت  ها  و 
را در این    »اندیشه اصالح دین در ایران«پرشماری نوشته و نیز خود او کتاب دو جلدی  

   5عرصه عرضه کرده است.

 
صفحه به وسیله انتشارات شیرازه کتاب ما در تهران    972در    1398چاپ چهارم این کتاب در سال    .5

منتشر شده است. عناوین دو جلد از این قرار است: بابیان و دعوت اصالح دین، شیخ هادی نجم آبادی:  

یعت سنگلجی:  معلم فکر اصالح دین در عصر قاجار، سید اسداهلل خرقانی و »دوران طالیی مشروطیت«، شر

جمع  سنگلجی،  شریعت  از  پس  دین  اصالح  دعوت  پهلوی،  عصر  در  دینی  اصالح  فکر  و  بندی  معلم 

 گیری. البته در پایان جلد دوم پنج پیوست هم دارد که عناوین آن از این قرار است:  نتیجه

محمد  نامه فکری داعیان اصالح دین در ایران، انحطاط توحیدی مسلمانان و ظهور سید علی  شجره 

الدین افغانی، پیشنهادهای سید اسداهلل  باب از نگاه ازلیان، نمودهایی از اندیشه اصالح دینی سید جمال 

یان ایرانی و وهابیان  گراخرقانی به روزنامه صور اسرافیل و گفتارهایی در نسبت شریعت سنگلجی با اصالح 

گفتار / نوشتار پیشین از این اثر استفاده    عرب. البته این کتاب اخیرا به دست من رسیده و از این رو هنگام

نشده است. از سوی دیگر، مطالعه این اثر حجیم و نقد و نقادی آن، خود مستلزم صرف وقت زیاد بوده و  

بینم. هدف اصلی من  می   من در حال حاضر نه چنان مجالی برای کار دارم و نه ضرورتی در آن نقد نوشته

ی معاصر ایرانی در شکل حداقلی و مختصر است و چندان در بند  عمدتا معرفی یک جریان دینی و فکر

نماید  می نقد و بررسی تمامی اضالع و ابعاد دیگران )از جمله منتقدان( نبوده و نیستم. با این همه چنین

که نویسنده گرچه اطالعات زیادی را در یک مجموعه گرد آورده است ولی مبانی تحلیلی و تفاسیر و نتیجه  

ی غالبا سست و از منظر خودحق پنداری عقیدتی و عمدتا یک سویه و گاه مغرضانه است. از  و های  گری 

منظر ایشان اسالم شیعی امامی با تفاسبر کنونی آن حق مطلق است و هر فکر و نظری دیگر باید با آن  

فه  معیارها سنجیده و داوری شود. در واقع آقای نبوی رضوی نماینده همان جریان جزم اندیش و خرا

 اندیشی است که مورد انتقاد مصلحانی چون شیخ هادی و شریعت و بسیاری دیگر قرار گرفته است.      
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انتشار داده   اثبات مدعای اصلی خود  برای  همین طور وی کتاب »تاریخ مکتوم« را 
منابع   حمایت  است.  مورد  وی  که  دارد  آن  از  نشان  رضوی  نبوی  آثار  و  مقاالت  انتشار 

نهادهای مذهبی سنتی )و احیانا حکومتی( قرار داشته و دارد. دلیل آن نیز روشن است:  
نوگرایی  های  اعتبار کردن مجموعه جریانبی  متهم و اصالح دینی معاصر در دو جریان 

آن دانشگاهی  روشنفکری  و  نواندیشی  و  ویژه  سنتی  به  سنتگرایان  عموم  که  مدعایی  ؛ 
اندیش و حکومت محوریابنیادگرا اتقالبی  آن    ، ن  اثبات  در مقام  و  همواره  هستند.  بوده 

گفتن ندارد که حضور فعال مصلحان منتقد دینی در جهان اسالم و در ایران، تا حدود  
 تعارض است  زیادی با مدعیات ایدئولوژیک و با منافع و مصالح مادی و سیاسی آنان در 

طریق جستجوی   از  را  مقاله  دو  رضوی،  مقداد  سید  آثار  و  مقاالت  مجموعه  در  اما 
که افکار این نویسنده را در باب نجم آبادی و شریعت و اسداهلل خرقانی و  ام  اینترنتی یافته
 کند:  می دیگران بازگو

ریخ معاصر  ، نشریه تارویکرد اعتقادی حاج شیخ هادی نجم آبادی در پاسخ به بهاییان
 .1389، بهار و تابستان 54و  53ایران، سال چهاردهم، شماره 

، سید مقداد نبوی رضوی، فصلنامه  نگاهی تحلیلی به تکاپوهای فکری شریعت سنگلجی
 امامت  

در این نوشتار طوالنی بخش آغازینش به شیخ هادی پرداخته شده و ادعا این است  
دی است که در نهایت تداوم اساسی بابیت  که شریعت ادامه دهنده راه اصالحی شیخ ها 

کنند که شیخ  می  تأمل است که در یک سو بهاییانی چون تورج امینی تالش  لقاب  است.
هادی را بابی و یا بهایی معرفی کنند و در نقطه مقابل کسانی چون مقداد نبوی همان  

 کنند.  می  تشیع دنبالایده را البته از منظری کامال متفاوت و از موضع دفاع از کیان اسالم و  

  نبوی نشان های  با این حال اندک بررسی و تأمل در شبه تحقیقات و شبه استدالل
  توان گفت مغرضانه و غیر عالمانه است. می  به غایت سست و شان  دهد که توجیهاتمی
اسالم  های  اصالح دینی، که اساسا در تعارض با جریانهای  اعتبار کردن مجموعه جریانبی

 حوزوی است، هم شناخته شده است و هم اهداف آن روشن است.  سنتی و 

مقاله کوتاه آقای حسین عسکری در »وبالگ ساوجبالغ پژوهشی«    در باره شیخ هادی
نماید.  می نیز خواندنی و مفید



                    

 

 

 

 

 بخش چهارم 

 شریعت سنگلجی 

 

 درآمد 

یکی دیگر از پیشگامان اصالح  های  در این قسمت به زندگی و شخصیت و تفکر و آموزه

سنگلجی شریعت  یعنی  معاصر  هادی  می  دینی  شیخ  از  پس  شخصیت  این  پردازیم. 

 کنیم.  می آبادی دومین شخصیت از نحله نوگرایان دینی سنتی است که به آن اشاره نجم

 این قسمت چهار فصل خواهد داشت:

 فصل اول: زندگی نامه  

 مهم شریعتهای فصل دوم: آموزه

 فصل سوم: چگونگی و چرایی خرافات در اسالم 

 و چند نکته ضروری   فصل چهارم: معرفی یک کتاب

 فصل پنجم: نقد و رد و انکار شریعت سنگلجی به وسیله سنتگرایان قدیم و جدید  

 

 فصل اول: زندگی نامه 

خورشیدی در تهران زاده شده و در    1271محمد حسن شریعت سنگلجی در سال  

 خورشیدی در تهران درگذشت.  1322سال 
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مدرسه میرزا زکی رفت. دوره  تحصیالت را نزد پدرش شیخ حسن آغاز کرد. بعد به  

نوری مانند شیخ عبدالنبی  تهران  نزد علمای  را  ، میرزا  قمری(  1343)درگذشته    نهایی 

  1293)درگذشته ، میرزا هاشم اشکوری خورشیدی( 1336)درگذشته   حسن کرمانشاهی

فضلخورشیدی(   شیخ  نوری  و  همراه  خورشیدی(    1288)درگذشته  اهلل  بعد  آموخت. 

نجف شد و چهار سال نزد دو تن از فقیهان و مجتهدان نامدار یعنی    برادرش علی عازم 

)درگذشته  و آقا ضیاء عراقی  خورشیدی(    1325)درگذشته  اهلل سید ابوالحسن اصفهانی  آیت

 فقه و اصول فرا گرفت. قمری(  1361

شریعت حدود دو دهه از علمای نامدار و فعال در تهران بود. فعالیت عمده او فکری،  

آموزشی بود. هرچند هرگز در شمار عالمان و مجتهدان درجه اول به شمار نبود  علمی و  

اند؛ القابی که در آن زمان  اهلل« و حتی »آیتاهللآیتولی برخی او را » العظمی« خوانده 

چندان مصطلح نبوده و بعدها به او داده شده است. نیز او را »عالمه« و »مصلح کبیر«  

تحت تأثیر تعالیم نوگرایان زمان خود از جمله شیخ هادی و  تردید شریعت  بی  اند.گفته

و در باره خرقانی  ام  شیخ هادی سخن گفتهاسداهلل خرقانی و دیگران بوده است )در باره  

اهل قلم بود و سخن و چند اثر از او انتشار یافته است.  شریعت  سخن خواهیم گفت(.    بعدا

 از:  اند از جمله آنها عبارت

 کلید فهم قرآن 

 توحید عبادت 

ولی به احتمال زیاد این کتاب اثر یکی  اند  نیز یاد کرده  »اسالم و رجعت«البته از کتاب  

از شاگردان ایشان یعنی عبدالوهاب فرید تنکابنی است ولی به هر حال به نام هردو شهرت  

 پردازیم.  می دارد. به دلیل اهمیت کتاب فرید تنکابنی، جداگانه به آن 

 ا همان کتاب »کلید فهم قرآن« است.  آنهترین اما مهم

شریعت سنگلجی یکی از چند مصلح دینی و اجتماعی معاصر در عصر رضاشاه است.  

و   افکار  تأثیر  تحت  مستقیم  غیر  و  مستقیم  ایران  سراسر  در  و  تهران  در  زیادی  افراد 

گرچه مکتب اصالحی و آموزشی شریعت سنگلجی در تداوم کار    اند.وی بودههای  آموزه

آبادی بوده ولی احتماال مکتب شریعت اثرگذارتر از شیخ هادی بوده است.  شیخ هادی نجم

  اجتماعی مکتب شریعت از زمان شیخ هادی های بودن زمینهتر شاید یک دلیل آن فراهم

 بوده است.     در عصر پهلوی اول 
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به نهادسازی برای ترویج افکار خود توجه نداشته ولی او نهادی   ظاهرا شریعت چندان 

او به دست وارثانش اداره   به نام »دارالتبلیغ رواق« در تهران بنیاد نهاده بود که پس از 

 شده است.  می
 

 مهم شریعتهای فصل دوم: آموزه 

دانست  می هادی  فکری شیخ  اصول  همان  را  شریعت  آموزشی  و  فکری  اصول  توان 

ه و دارند( با این حال  مصلحان بعدی نیز در اصول مهم با آن دو اشتراک نظر داشت که  گونه    )همان 

 عمل شریعت برجسته اند:    پنج اندیشه و 

 یکم: وحی و قرآن  

شریعت از باورمندان و در واقع از پیشگامان شعار »بازگشت به قرآن« بوده است. چنان  

الدین اسدآبادی به  به وسیله سید جمالکه پیش از این گفته شد، این اندیشه در آغاز  

 صورت یک شعار محوری مطرح شده و بعد حامیان جدی یافته است. 

در این باب نقل    »مقاالت جمالیه«از سید جمال در کتاب  ای  بد نیست چند جمله

پرسد: »آیا آیات محکمات )قرآن( به زبان دیگر  میاش  شود. او به صورت جدلی مورد عالقه

نباید بفهمیم؟ آیا خداوند به رمز صحبت کرده و خلق را از هدایت به قرآن  است که ما  

کنیم؟ آیا به زبان عجیب و غریب  نمی  منع فرموده؟ یا اشارات و کنایاتی است که ما ادراک

فهمد؟ استغراهلل! قرآن کتاب خداست که برای راهنمایی و  نمی است که جز پیغمبر کسی

ساده بنیان فرموده. آنچه خلق را به کار آید در معاد و  هدایت فرستاده و به زبان عربی  

معاش الزم باشد. و در او ذکر نموده، شفای درد گمراهی و درمان مرض نادانی که هدی  

 و شفاء لما فی الصدور«.  

این چند جمله در مقدمه کتاب »کلید فهم قرآن« به روشنی محوریت قرآن در دستگاه  

کند: »مطالعه قرآن مرا متنبه و آگاه نمود  می  ایت فکری و دینی و اصالحی شریعت حک

که باید در کتاب خدا تدب ر کرد زیرا فهم دین و عمل به شریعت سیدالمرسلین، موکول  

است بر تدب ر در آیات قرآنی، و قرآن کتابی است فلسفی و اجتماعی و اخالقی و حقوقی و  

از تدب ر د الهی  نباید به صرف خواندن ظاهر آن قناعت کرد. پس  به حول و قوه  ر قرآن 
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زنجیر تقالید را پاره کرده، پرده تعصبات و موهومات را دریدم و بارگران خرافات را از دوش  

 انداختم«.  

 دوم: توحید و شرک 

شریعت توحید و تأکید اصولی بر بنیاد یگانگی خداوند در  های  دومین محور اندیشه

توضیح داده شده است. جان    ید عبادت«»توحتمام ابعاد آن است. این سراندیشه در کتاب  

انباز است  بی کالم آن است که خداوند به عنوان آفریدگار هستی در آفرینش خود یگانه و

و در مدیریت هستی نیز تنها و یگانه است. بندگان او نیز باید او را یگانه بدانند و فقط او  

حید را توحید عبادت گویند.  را ستایش و نیایش کنند و او را منحصرا بپرستند. این نوع تو

»شرک« و انواع آن در تقابل با توحید و یگانه پرستی است که به عنوان نقیض توحید به  

 همان اندازه اهمیت دارد.  

 برخی از تعابیر و عناوین ایشان در کتاب »توحید عبادت« چنین است:

 قطب وحی قرآن توحید در عبادت است 

 توحید ربوبیت و توحید الوهیت

 د در علم و گفتار توحی

 توحید در عمل و اراده 

 عبودیت دو گونه است: عبودیت عام و عبودیت خاص 

شرک بر دو نوع است: شرک اکبر و شرک اصغر )شرک اکبر شریک قایل شدن برای  

خداوند در عبادت است و شرک اصغر توسل به انواع خرافات و واسطه هاست که به زودی  

 گفته خواهد شد(.  

طرح یکتاپرستی و خداپرستی ناب و اصیل و پیراسته از هر    زه نویسنده انگیدر هرحال  

 نوع شرک و خرافه است.

 سوم: عقل و خرافه 

جیت عقل و احتراز از هر نوع خرافه است حُ  ،اصالحی شریعتهای  سومین محور آموزه

شود. در واقع دو معیار وحی و عقل معیار تشخیص  می  که عمدتا ذیل عنوان شرک یاد 

شوند که البته سنت معتبر  می  نادرست باورهای دینی و اسالمی و شیعی شمردهدرست و  

 گیرد.  می نبوی نیز به عنوان یک معیار تکمیلی معتبر است و همواره مورد تأکید قرار



89    /  یسنگلج  عتیشر  

 

شود. برخی می  ذیل همان عنوان »شرک اصغر« تعریف  ،خرافات در اندیشه شریعت

 عبادت چنین اند:عناوین مصداق خرافات در کتاب توحید  

پوشیدن حلقه یا انگشتر یا نخ و امثال آنها برای رفع بال و یا دفع بال، تبر ک به درخت  

ها، ذبح و قربانی برای غیر خدا، نذر برای غیر خدا، دعا و استغاثه    و یا سنگ و مانند آن 

شأم به  برای غیر خدا، تنجیم ]باور به نقش ستارگان در زندگی آدمیان[، تطیُّر و تشأم، ت 

و در باره انبیاء و صالحین، نفی واسطه گری  ل عطسه )البته تفأل مستحسن هم هست(، غُ

پرستی، سنگ  ط وجود دارد(، پرستش مردگان، قبرو شفاعت )البته نوعی شفاعت مشرو

 ... پرستی، درخت پرستی، سعد و نحس اوقات، طلسم و

 چهارم: صالی بازگشت به اسالم عقالنی و بدون خرافه 

چنین    شریعت را  خود  اصالحی  دعوت  و  فراخوان  عبادت«  »توحید  کتاب  پایان  در 

 بازمی گوید:

مسلمانان چشم باز کنید و از خواب غفلت بیدار شوید! دین حقیقی اسالم را  ای  .. ».

به رونق نخستینش   نرود و  از میان  تا اسالم  فرق دهید،  بشناسید، و میان حق و باطل 

نشوند؟ دینی که پر از موهومات و خرافات شده و از آن    بازگردد. چرا مردم از دین خارج

جز نامی نمانده است؟ مردم از چه راه وارد حقیقت شوند؟ با این شیادان و راهزنانی که  

به   آشنا  به چه وسیله  و مروج خرافاتند، مردم  بزرگترین حامی  اسالم هست و خود  در 

بردن به کتاب خدا و سنت    حقایق دین و شریعت سیدالمرسلین گردند؟ راه نجات پناه

ختمی مرتبت است. اگر مسلمانان این دو مشعل نورانی در دست بگیرند، در این بیابان  

شیادان  می  ظلمانی و  غوالن  گرفتار  گرنه  و  برسند،  سعادت  به  کرده  منازل  طی  توانند 

 خواهند شد و عاقبت هالک خواهند گردید«.  

 زع روحانیان پنجم: نقد و نفی نهاد علما و چیرگی بالمنا

شریعت نیز مانند شیخ هادی و دیگر مصلحان در هر دو جریان اصالح دینی معاصر،  

تند او  های  نه تنها مدافع علما نبوده بلکه از منتقدان جدی این طایفه بوده است. نقادی

به رهبران دینی یهود و نصارا و بیشتر علمای اسالمی و نیز به رهبران فکری صوفیانه و به  

عرفانی در جای جای گفتارهای او به روشنی عیان است. راهزنان و شیادانی که  اصطالح  

جز عالمان و مبلغان رسمی کسان دیگری نیستند. وی راه رهایی  اند  عامل ترویج خرافات
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های  داند. دلیل مخالفتمی  روحانیانهای  و افسونها  از خرافات دینی را رهایی از آموزه

 گردد. می نی نیز دقیقا به همین رویکرد انتقادی وی باز گسترده علما با این عالم دی

 به این نکته تصریح کرده است: »کلید فهم قرآن«خود در مقدمه کتاب 

ابناء زمان )با من( این بود که خداوند متعال مرا    ..». و جهت دیگر دشمنی اقران و 

قرآن اباطیل و  هدایت به شناختن دین فرمود، دیدم در دین خرافاتی پیدا شده است و به  

دهند و در جامعه ما به جای دین اسالم از ادیان باطله و خرافات امم  می  موهوماتی نسبت

شود  نمی  که امتیاز میان اسالم و خرافات داده  خالیه اصولی و احکامی جایگزین شده است

پرستی به اسم دین توحید رونق پیدا کرده و هزار قسم بدعت و  هزار گونه شرک و بت

به نام سنت پیغمبر رایج شده است و اگر مسلمین به همین طریق پیش بروند و    خرافات

ماند«.  نمی  در دینای  شود، هیچ عاقل درس خواندهنمی  امتیاز میان حقیقت و مجاز داده

 در واقع، به زعم شریعت، فراموش کردن قرآن، سرمنشاء غلوها و خرافات بوده و هست.  

 

 پیدایی خرافات در اسالم فصل سوم: چگونگی و چرایی 

این که چگونه و چرا در اسالم ناب و خالص اولیه انبوه خرافات مخالف وحی و عقل    

پیدا شد، شریعت در همان کتاب »توحید عبادت« شرحی آورده است. اساس دعوی ایشان  

آن است که چون دشمنان اسالم و منافقان در برابر اسالم و حکومت اسالم شکست خوردند  

نتو فاسد و  و  افکار  ناگزیر در زیر پوست اسالم خزیده و  با شمشیر مقابله کنند،  انستند 

و    ی بَبن اُشرک آلود خود را به نام اسالم رواج دادند. بیشترین تأکید ایشان روی عبداهلل

اینان تالش کردکعب است.  یهود  به طور کلی جریان  و  به صورت  اند  هاالحبار  را  اسالم 

بیزار شوند. اسالم دین عقل و منطق و فطرت بود. ها  تا مردم از آن  نامعقولی جلوه دهند 

اسالم دین فضیلت و توحید و اخالق بود. اسالم دین علم و عمل صالح بود. اسالم شریعت  

انسانیت بود. به بشریت حریت نفس و علم و عقل داد. اسالم قایل به واسطه میان خلق و  

حرام کرد. اسالم عمل به ظن را نهی فرمود. در مقابل    خالق نبود. اسالم تقلید کورکورانه را

هر مقصد اسالم حدیثی چند برخالف آن ساختند. یک رشته از مقاالت یهود و نصارا و  

صابئین و مجوس وارد اسالم گردید. در نتیجه امتیاز جوهری اسالم از میان رفت. یهود و  

 و مرشد را رب گرفتند.   نصارا احبار و رهبان را رب گرفتند و مسلمانان نیز ولی 
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گفتنی است که در این گزارش عبارات غالبا عین جمالت مورد استفاده در متن کتاب  

 است.

  

 فصل چهارم: معرفی یک کتاب و چند نکته ضروری   

در باره شریعت سنگلجی و افکار و آرای او بسیار گفته و نوشته اند؛ شماری در تأیید  

و رد افکار وی، و البته شماری )بیشتر در دوران اخیر( به  و دفاع از او، شماری در مخالفت  

شریعت سنگلجی  های  انگیزه شناخت و تحلیل و تفسیر علمی بیطرفانه شخصیت و اندیشه

  اند.نوشته

طبق اطالع یکی از معتبرترین آثاری که اخیرا در باب شریعت و افکار وی نوشته شده  

در اروپا منتشر شده    2015لیسی که در سال  کتابی است از آقای علی رهنما به زبان انگ

به قلم    »شریعت سنگلجی و اصالح دینی«با عنوان  ای  است. در معرفی این کتاب مقاله

در سایت زمانه انتشار یافته که حاوی اطالعات مفیدی    1396جویا آروین در اردیبهشت  

و دیدگاه    »اصالحات شیعی در ایران: زندگی است. عنوان کتاب به پارسی چنین است:  

   کالمی شریعت سنگلجی«.

پروتستانی و وهابیت و نیز برخی  های  در این کتاب در باره تأثیرپذیری شریعت از آموزه

که نشان  ای  مصلحان عرب سخن رفته است. در مورد نخست گفته شده هیچ شاهد و قرینه

و دیگر مصلحان مسیحی اطالع    میالدی(  1564)درگذشته    دهد از افکار کسانی چون لوتر

داشته وجود ندارد ولی محتمل است که وی از طریق آشنایی با برخی مصلحان عرب به  

طور غیر مستقیم آشنا شده باشد. شریعت بارها به افکار و آثار کسانی چون محمد عبده  

 و رشیدرضا ارجاع داده است.  

اندیشه از  شریعت  اثرپذیری  مورد  در  مهای  اما  چون  عبدالوهاب  کسی  حمدبن 

سخن بسیار گفته شده و به گمانم این اثرپذیری در کسانی  میالدی(    1791)درگذشته  

چون شیخ هادی نجم آبادی و شریعت و دیگرانی از این دست در جهان شیعی و ایران  

کند که  می  نماید ولی علی رهنما در تحقیق خود به نکته مهم و درستی اشاره می  قطعی 

 حائز اهمیت است.  
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گوید شاید شریعت تحت تأثیر افکار ابن عبدالوهاب بوده و حتی گفته شده کتاب  می  او

عبادت» چکیده  توحید  او  التوحید««  »جزم  »کتاب  ولی  است  عبدالوهاب  یی،  گراابن 

آموزهگرافرقه در  که  سختگیری  و  خشونت  اعمال  های  یی،  در  و  عبدالوهاب  محمدبن 

 شود«. نمی ثار سنگلجی دیدهشود در هیچ یک از آمی پیروانش دیده 

  باز به گفته این محقق، محمدبن عبدالوهاب عموم مسلمانان سنی و شیعی را تکفیر 

شریعت  های  دانست. اما در آموزهمی  کرد و از این رو جهاد علیه آنان را جایز و گاه واجبمی

تفاوت او  است.  نبوده  چنین  کتابهای  هرگز  اهل  میان  نیز  و  تسنن  و  تشیع  و    میان 

مسلمانان را به حداقل رساند تا وحدت جوهری ادیان را تقویت کند. اسالم ابن عبدالوهاب  

طلبید ولی اسالم شریعت اسالمی  می  اسالمی بود قاطع و جزمی و بدون چون و چرا اطاعت 

خواست زیست مادی و معنوی مسلمانان را از طریق دعوت و تبیین و  می  بود مداراگر که

دانست.  می  شریعت مطلقا اجبار و اعمال زور را در قبول و رد دین مردودآموزش ارتقا دهد.  

باید اثبات کنند  اند  محمدبن عبدالوهاب بر این عقیده بود کسانی که باورمند به اسالم بوده

که مسلمانان واقعی هستند تا بتوانند در حلقه مسلمانان باقی بمانند. نتیجه آن که در نظر  

انان واقعی همان وهابیانند و دیگران چه شیعه و چه سنی اگر  الوهاب مسلمدمحمدبن عب

توبه نکنند جان و مالشان مباح خواهد بود. این تفاوت مهمی است که عموما در انتساب  

 کنند.       نمی جریان اصالح شیعی ایرانی به جریان وهابیت سنی بدان توجه

مقای  این است که رهنما در کتاب خود  قابل ذکر دیگر  احمد  ای  سهنکته  بین  کرده 

و تعارضات آن دو را بر شمرده است. طبق تحقیق  ها  کسروی با شریعت سنگلجی و تفاوت

هایش در مورد اسالم و تشیع با کسانی  گیریاین محقق، به رغم این که کسروی در خرده

ها  شریعت مخالف بود و بر آنهای  چون شریعت همراه و همدل بود، اما به شدت با اندیشه

دانست. از این رو، به گمان  نمی  پذیرتاخت. زیرا کسروی اساس اسالم و تشیع را اصالحمی

او، کار شریعت در نهایت عامل بقا و دوام و قوام اسالم است. به طور کلی کسروی معتقد  

الدین و عبده، به رغم نقدهایی بر مذهب و دین، هدفی جز  بود مصلحانی چون سید جمال

در هرحال طبق تحلیل رهنما، شریعت معتقد بود اگر مذهب شیعه    اند.نداشتهتقویت دین  

 بازسازی شود، مانع پیشرفت نخواهد بود. 

کسانی چون شریعت مستقیما به  نی است که گرچه جریان اصالح دینی  این نیز گفت

پرداختند ولی در عمل و غالبا غیر مستقیم  مسائل سیاسی داخلی و یا استعمار خارجی نمی
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به این نوع امور نیز توجه داشتند. از این رو به گفته درست علی رهنما، یکی از اهداف  

برابر  در  مسلمانان  تمام  همبستگی  نیز  و  مسلمانان  بین  وحدت  ایجاد  قرآنی،  جنبش 

 استعمار بوده است.    

به قلم    کبیر یا رهبر گم شدگان؟«»شریعت سنگلجی: مصلح  ی دیگری با عنوان  مقاله

منتشر شده که    1400خرداد    28ی دورنما« مورخ  فاطمه مصلح زاده در تارنمای »نشریه

ی  است از همان کتاب علی رهنما در باره شریعت سنگلجی. معرفی نامهای معرفی فشرده

تا   آروین  توضیحات  با  نویسنده  توضیحات  و  کتاب  عنوان  ترجمه  هرچند  است  مفیدی 

دودی متفاوت است. به هرحال مصلح زاده هفت فصل کتاب را با دقت و در حد مختصر  ح

توان به این نوشتار نیز مراجعه کرد. تر میو مفید گزارش کرده است. برای آشنایی دقیق

 ی مصلح زاده را عینا بیاورم:بد نیست فراز پایانی مقالهدر اینجا 

  کتاب   سراسر  در  سنگلجی  شریعت  با  سندهنویدالنه  توان گفت موضع همدر نهایت می»

  به   استناد  از  است  پر  کتاب  و  شودنمی  شعارزدگی  به  منجر   دلیهم  این  اما   پیداست

  مطالعاتِ   میان  در.  زمان  آن  مطبوعات  در  او  شده  چاپ  هایسخنرانی  یا  سنگلجی  هاینوشته

ها  نیز به بررسی و تحلیل اندیشه  دیگری  گرانپژوهش  رهنما،   از  پیش   اروپایی،   هایزبان  به

آثار سنگلجی پرداخته به  و  اند، ازجمله یان ریشار فرانسوی که رهنما در کتابش گاهی 

سویی دارد. اما در برخی آثار به  دهد و با نگاه کلی او در آن مقاله هممقالۀ او ارجاع می

تحلیل فارسی  شدهزبان  مطرح  رهنما  کتاب  تحلیل  با  متفاوت  گاه  آنهایی  در  و  ها  اند 

ها، معرفی شده است.  کم متأثر از این اندیشهسنگلجی شخصیتی وهابی یا بابی، یا دست

نوشته نقدهایی  آثار دانشگاهی  وارد  بر کتاب رهنما همچون سایر  آن  به  اشکاالتی  و  اند 

  اسالم   جهان   در   اصالحی تر اندیشه  جمله توجه اندک نویسنده به بافت گسترده  اند؛ ازکرده

  توان می  را   سنگلجی   دربارۀ  رهنما   کتاب   همه،   این   با .  آن  از  پیش  چه   و  معاصر در دوره    چه

 . کرد«  تلقی معاصر ایران  در  دینی اصالحات  تاریخ درباره توجه درخور پژوهشی

گفتنی است که افکار و آرای شریعت از زوایای مختلف معرفت شناختی و یا اجتماعی  

گنجد و اصوال بنای ما نیز  نمی  در این مجالها  قادانه ی آنبررسی نهرچند مهم است ولی  

 اقل کامل این آثار و افکار نیست.بررسی حد
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 فصل پنجم: نقد شریعت سنگلجی به وسیله سنتگرایان قدیم و جدید 

در پایان قابل ذکر است که شریعت نیز مانند شیخ هادی نجم آبادی و اخالفش هموارده  

  اهلل آیتیان و علمای دینی بوده و هست. از جمله  گراتکفیر سنتمورد نقد و طرد و حتی  

نقد کتاب    »کشف اسرار«در کتاب  خورشیدی(    1368)درگذشته  خمینی   خود، که در 

اخیر   سالیان  در  نیز  است.  تاخته  شریعت  به  به شدت  است،  زاده  حکمی  ساله«  »هزار 

ماری ذیل عنوان تاریخ  شو مقاالت پر ها  شخصی به نام سید مقداد نبوی رضوی در کتاب

پژوهشی به رد و انکار کسانی چون شیخ هادی و شریعت و دیگر سخنگویان اصالح دینی  

معاصر ایران پرداخته و ادعای محوری او این است که ریشه و نقطه آغاز مفهومی به نام  

انی  گردد. او نه تنها این دو تن را دیگرمی »اصالح دین« به باب و جریان ازلی و بهایی باز

  چون کسروی و طالقانی و بازرگان و شریعتی را نیز ادامه دهنده همان جریان بابی و ازلی 

 خواهی نیز برآمده و حداقل تحت تأثیر بابیت است.  شمارد. به زعم او جریان مشروطهمی

به   بنگرید  این مورد  »اندیشهدر  این  های  کتاب  از  ایران« )که پیش  در  دین  اصالح 

و   تکاپوهای فکری شریعت سنگلجیمقاله:  معرفی شد(  به  ، سید مقداد  نگاهی تحلیلی 

شماره   اول،  سال  پژوهی،  امامت  فصلنامه  رضوی،  زمستان  4نبوی  در    1390،  )یافته 

جستجوی اینترنتی(. 



  
 

 

 

 

 بخش پنجم 

 اهلل مامقانی اسد   

 

 درآمد 

در این قسمت به زندگی و افکار و آرای یکی دیگر از نوگرایان مسلمان و شیعه ایرانی  

پردازیم؛ صاحب نظری که باید گفت متأسفانه چندان شناخته شده نیست. البته باید  می

نظر با  انه سخن گفته و از این  طلب اصالح  افزود که مامقانی عمدتا در قلمرو اندیشه سیاسی

بسیاری دیگر از مصلحان متمایز است. زیرا اغلب مصلحان نوگرای سنتی عصر رضاشاه در  

حوزه موضوعات مختلف دینی و کالمی و فقهی و اخالقی سخن گفته و آرای تازه خود را  

 اند.  عرضه کرده  و کمتر به موضوعات مهم سیاسی و حتی اجتماعی پرداخته

 سخن خواهیم گفت: در این نوشتار ذیل این عناوین  

 فصل اول: زندگی نامه 

 فصل دوم: بررسی آثار و افکار 
 

 فصل اول: زندگی نامه 

-در منابع در دسترس من در اخبار مربوط با زندگی نامه اسداهلل مامقانی اندک تفاوت 

 شود. اما اجمال این اقوال چنین است: می هایی دیده

در ممقانی(  رایج:  تلفظ  با  یا  )و  مامقانی  ممقان    1260سال    اسداهلل  در  خورشیدی 

)حوالی تبریز( زاده شد. او پس از طی دوره مقدماتی تحصیل در ادب پارسی و عربی، به  
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نجف رفت و در نجف در حلقه یاران و شاگردان آخوند خراسانی در آمد و از این طریق به  

ود  خواهی در تبریز نیز فعال بود و به سجنبش مشروطیت پیوست. وی در ایام مشروطه

کوشید. پس از کودتای محمدعلیشاه و چیرگی استبداد صغیر به استانبول  این جنبش می 

رفت. مامقانی در استانبول دست به دو اقدام مهم زد: تحصیل در حقوق و تأسیس »انجمن  

ای بود بین  سعادت« که خود مدتی ریاست آن را بر عهده داشت. انجمن سعادت واسطه

های انجمن  نیز با تالشگران آزادی عثمانی مرتبط بود. کوشش  آزادیخواهان نجف و ایران و

های  سعادت و مامقانی موجب دلگرمی و تقویت مشروطه خواهان شد و در گسترش اندیشه

آزادیخواهانه نقش مهمی ایفا کرد. گفته شده مامقانی برای آشنایی بیشتر از علم حقوق  

 تحصیل در این علم همت گماشت.   جدید به پاریس رفت و مدتی در آن شهر به تحقیق و  

مامقانی پس از پایان جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و در مسجد سیدالمحققین  

تبریز به وعظ پرداخت. از آنجا که مامقانی به اجتهادات فقهی نوین شهره بود، در سال  

  خورشیدی( وزیر وقت عدلیه )دادگستری(   1315)درگذشته  داور  علی اکبر  با دعوت    1306

به مستشاری دیوان عالی برگزیده شد و سالیانی در این مقام ماند. او مدتی بعد با همراهی  

در کابینه محمد    2323چند تن دیگر »کلوپ آذربایجان« را تشکیل داد. مامقانی در سال  

وزیر عدلیه )دادگستری( شد. پس از مدتی کوتاه از کابینه خارج شده و  ای  ساعد مراغه

به ریاست شعبه دیوان عالی    1325دادستان کل را احراز کرد. در سال  مقام معاون اولی  

کشور انتخاب شد. در انتخابات دوره نخست مجلس سنا از تبریز منتخب مردم تبریز شد.  

وی در دوره پانزدهم از تبریز به وکالت مجلس شورای ملی انتخاب گردید. ظاهرا پس از  

انزوای خود خواس  1332 به  نیست چرا(  و  )روشن  به تحقیق  پایان عمر  تا  و  تن داد  ته 

 خورشیدی درگذشت.  1350مطالعه و تألیف گذراند. سرانجام در سال 

(، 33)ص    »دولت به ما پاسخ دهد«گفتنی این که به گفته احمد کسروی در نوشتار  

وی خواستار دستگری و محاکمه و    »شیعه گری«که پس از انتشار کتاب    کسانیی از  کی

    داشت.  ی شده بود، مامقانی بود که در آن زمان مقام قضاییاحیانا مرگ کسرو

در نیمه نخست عمر به »شیخ  اش  گفتنی است که مامقانی به اعتبار کسوت علمایی

 اسداهلل مامقانی« و نیز به »حاجی اسداهلل مامقانی« نیز شهره است. 

ای در تارنمای  نوشته« و نیز  ...االماماین زندگی نامه برگرفته از مؤخره کتاب »مسلک 

 »مفاخر و مشاهیر ممقان« است.
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 فصل دوم: بررسی آثار و افکار 

که اسداهلل مامقانی آثار فراوانی دارد ولی ظاهرا دو کتاب از او مانده و یا شهرت  اند  گفته

اجتهاد، در علم حقوق   و  فقاهت  بود: در علم  فعال  مامقانی در چهار عرصه  یافته است. 

اجرایی قضایی  های  سیاسی )البته بیشتر در جوانی( و نیز در مدیریتای  همدرن، در فعالیت

شود و از این رو افکار و آرای دینی  می  و دولتمداری. این خصوصیات در کمتر کسی جمع

و سیاسی او از اهمیت زیادی برخوردار است. اما، چنان که اشاره شد، مامقانی عمدتا حول  

بنیاد دیانت  های  اندیشه بر  نه در قلمرو گستردهسیاسی  و  تر. نظریه پردازی کرده است 

اندیشه   این  نوگرایانه و مصلحانه در  با رویکردهای  نیز  فقهی و اجتهادی وی  البته آرای 

 ورزی و نظریه پردازی نقش مهمی ایفا کرده است.     

کوشم با گزیده کردن دو کتاب مامقانی، به تفکیک، آرای وی را در قلمرو  می در اینجا

االمام  اند از: »مسلک و سیاست در ایران شیعی معاصر معرفی کنم. این دو اثر عبارت  دین

  1328االسالم« و »دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه«. اولی در سال  فی سالمه

االمه نائینی(  قمری )تقریبا چهار سال پس از مشروطه اول و یک سال پس از کتاب تنبیه

ل بعد تألیف شده و انتشار یافته است. در این کتاب با تفصیل  نوشته شده و دومی هشت سا

و استوارتری به دفاع از حکومت مشروطه و حق حاکمیت  تر  عمیقهای  بیشتر و با استدالل

  مردم در عصر غیبت پرداخته است. به ترتیب نگارش دو اثر نخست کتاب اول را معرفی 

 کنم.  می

 االسالم االمام فی سالمه الف. مسلک

نسخه در سال  در  آن  نخست  دارم، چاپ  اختیار  در  که من  این کتاب  از    1363ای 

صفحه به وسیله نشر تاریخ ایران )کتاب سوم   60خورشیدی با کوشش صادق سجادی در  

انتشار یافت است )احتماال مراد چاپ نخست آن در دوران   از مجموعه رسائل قاجاری( 

 اخیر است(.  

و تنظیم رابطه سه مفهوم دین، حکومت و روحانیت  محور اساسی این رساله تعریف  

و دیگر عالمان مشروطه  خورشیدی(    1290)درگذشته  است. وی مانند آخوند خراسانی  

خواه با مفهومی به نام »حکومت اسالمی« و آن هم با زعامت سیاسی علما )سلطنت فقیه(  

انان واجب  مخالف بوده است. وی در عین حال معتقد است که در عصر غیبت بر مسلم
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کند: اول، حفظ  است که حکومت تشکیل دهند. او دو استدالل برای این وجوب ارائه می 

 (.    22-18استقالل اسالمیان و دوم، گسترش اسالم در جهان )مسلک االمام، ص 

مامقانی در جریان جنبش مشروطیت و تحوالت پس از آن به فراست دریافته بود که  

مدعی حکومت   روحانیون  و  فقیهعلما  سلطنت  همان  تالشیا  و  به  اند  معطوف  هایشان 

کند از یک سو مانع سلطنت فقیه شود  قدرت و تسخیر دولت است. از این رو کوشش می 

شان را به یادشان بیاورد و آنان را در  و از سوی دیگر تکالیف و وظایف دینی و اجتماعی 

ع و حراست از دین و  عرصه جامعه و سیاست فعال نگهدارد. وی مسئولیت علما در دفا

گوید: »حق هم همین  می  ( 11-8بیند. او در جایی )ص  می  دینداری را بسیار بزرگ و مهم 

القوام اسالمیت هستند و  است که علماء حقه اسالم ]را[ نگه دارند، اساس شریعت و مابه

ایشان را   این است که علماء را معظم و محترم شمرده و وجود  بر  تکلیف مسلمین هم 

ولی باید بدانیم که مراد    ...دانسته و اطاعت آنان را اطاعت از خدا و رسول بدانند  مغتنم 

]است[. انبیاء شمرده و حضرت    ..کدام علماء  وارث  را  آنها  چه کسانی هستند که شارع 

   اند.حجت ایشان را نواب عام تعیین فرموده

ه نُو اب ایشان معین  چه بوده تا این که وظیف   ...اول باید بفهمیم که وظیفه نبی و امام

با این مزایا و   ...معین است که نبی وامام، خود رئیس قوه اجرائیه و قضائیه بودند  ...گردد

 ...گونه امتیاز نبوده و در میان مردم مثل یکی از آنها معاشرت داشتهشرف، دارای هیچ

 مرسوم نبود که به هیچ وجه فرقی با مردم داشته باشند«.  

داند و آن  با این حال مامقانی از یک سو حراست از حریم دین و شریعت را عمومی می

کند و از سوی دیگر معتقد است که حکومت از امور عامه است  را از انحصار علما خارج می 

دارد. به گفته او: »آحاد مسلمین  و برای کسی و گروهی از جمله علما حق ویژه وجود ن

همه    ...هریک در جای خود خادم شرع و دین، و به مقتضای اسالم و معین دین هستند

اند. پس امتیاز اسمی و وصفی برای کسی  در عرض همدیگر، خادم و معین و ناصر شریعت

  ل(. برای تحکیم این نظریه وی چنین استدال 50در میان امت اسالمیه وجود ندارد« )ص  

کند: »حفظ دین و خصوصا در این عصر، منوط به وظایف مختلفه است که وجود یک  می

توانند اداره نمایند که تا حافظ دین یا خادم شریعت، برآن صادق آید«  تن یا بیشتر نمی

 (.  49)ص 

کشد  مامقانی از منظر دیگری نیز حق ویژه انحصاری علما برای حکومت را به چالش می

و توانایی در امور متنوع و پیچیده کشورداری امروز است و چون در    و آن ضرورت تخصص
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های ممکن نیست ضرورتا والیت فقهی و یا حاکمیت افراد  عمل تجمیع چنین تخصص

نویسد: »عالمان اگر بخواهند از وظایف دینی و اخالقی و تبلیغی  می  معین ممتنع است. او

پردازند، آنگاه باید تمام علوم و فنون  خود تجاوز کنند و به امور سیاسی و کشورداری ب

عصر را نزد استادان فرنگی بیاموزند. اقتصاد، سیاست، حقوق، تاریخ، قوانین و امور جنگی  

کند، بدان دلیل  می  (. این که وی به آموختن نزد فرنگیان اشاره28-21را بدانند« )ص    ...و

ن وجود دارد و ناگزبر باید از  ها عمدتا و عمال در فرنگستا است که او آگاه بود این تخصص

- 36که هنوز هم کم و بیش حاکم است(. او در جای دیگر )ص  ای  آنان آموخت )پدیده

دانند، قطعا بدون صالحیت  می  نویسد: »این که علما خود را ولی در زمان غیبتمی  (37

 توانند چنین ادعایی داشته باشند«.     علمی و عملی نمی

امر مفروض انحصار حکومت و فرمانروایی متعین در یک فرد و  در واقع، مامقانی با سه  

 داند و نه مفید.  یا طبقه و صنف در عصر غیبت را نه ممکن می

فرض نخست، باور به برابری انسانی و حقوقی تمام آدمیان و مسلمانان است که هم  

ام دارند و هم در  برابر  از حریم شریعت همه حق و مسئولیت  دین و حراست  امر  ر  در 

 ملکداری و مدیریت کشور؛ یعنی نفی مطلق »حق ویژه«.  

فرض دوم، این است که اگر علما مدعی حکومت انحصاری و به تعبیر او ادعای والیت  

های مختلف و پیچیده امروز مجهز باشند و آن هم  داشته باشند، ضرورتا باید به تخصص

 ممتنع است.ناگزیر باید نزد فرنگیان بیاموزند و چنین امری نیز عمال 

فرض سوم، حکومت از امور عامه )به تعبیر امروزین عرصه عمومی( است و از این رو  

ای حق ویژه ندارد )البته این فرض تصریح نشده ولی از  هیچ فردی و یا گروهی و طبقه 

علمای  هگزاره پیرو  او  که  ویژه  به  است.  آشکار  گزاره  این  مامقانی  اقوال  مختلف  ای 

ه فتوا داده بودند حکومت در عصر غیبت از آن جمهور است )چنان که  خواه بود کمشروطه

در   اتفاقیه  واقعات  در  و  آبادی  دولت  و خاطرات  ایرانیان  بیداری  تاریخ  منابعی چون  در 

 روزگار اثر شریف کاشانی آمده است(.

اما در این میان، یکی از سخنان بدیع و مفید و مهم مامقانی در باره مفهوم »سلطان  

دانیم که در اندیشه سیاسی شیعی، حکومت و به تعبیری سلطنت منحصرا می  است.  جائر«

از آن معصوم است؛ از نبی اسالم گرفته تا دوازده امام منصوص و منصوص من عنداهلل. به  

طور منطقی از این نظریه بنیادین، این نتیجه به دست آمده است که هر نوع ادعایی برای 

با فردی  ناحیه هر  از  امام  حکومت  بر  الهی معصوم است و ستم و جور  شد، غصب مقام 
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معصوم  و حکومت وی. روشن است که در این دستگاه فکری، معنا و مفهوم »جور« لزوما  

عدالتی بر مردم و رعایا نیست به دلیل غصب مقام اختصاصی و الهی  به معنای ستم و بی

مامی هر نوع حکومتی  معصوم ظلم است. فرجام این نظریه آن است که عموم شیعیان ا

ترین( را غاصب و ظالم بدانند. اما مامقانی در ایجا تفسیر دیگری از این  )ولو در عمل عادل

 عقیده سنتی دارد.

( در این باب به تفصیل سخن گفته و پیامدهای  18-14مامقانی در کتاب خود )ص  

چنین باوری تا  عقیده جائر دانستن هر نوع حکومتی را برشمرده و توضیح داده است که  

کجا موجب ناهنجاری و تفرقه و انحطاط مسلمانان و مردم شده است. او البته حق حکومت  

پذیرد ولی نکته مهم آن است که به زعم وی این مسئله فقط  می  انحصاری معصومین را 

چنان    -محدود و منحصر است به همان عصر معصومین و پس از آن اعتبار ندارد )هرچند  

کند(. یعنی این گونه می  در کتاب دوم خود از همین نظریه نیزعدول   -که خواهد آمد  

 نیست که هر حکومتی در هر زمانی و تا پایان جهان جائر و تهی از مشروعیت باشد.      

موضوع قابل ذکر دیگر تأکید روی اصل اجتهاد است؛ اصلی که از سید جمال به بعد  

نهاده تأکید  و  تأیید  انگشت  آن  بر  )ص  نوگرایان  جایی  در  او  »مسئله  می  ( 8اند.  گوید: 

اجتهاد، خود یک نکته بزرگی است بسیار مهم و بس نافع. طوری که به اعتقاد بزرگان و  

 پندارند«.می دانایان این عصر، این مسئله را سبب احیاء دین اسالم و برتری اسالمیان 

من طرح انتقادها و  مامقانی در باره نهاد علما و روحانیت بسیار سخن گفته است. او ض

ایرادهای زیادی بر علما و مراجع دینی آن روزگار، البته مصلحانه، راهکارهایی نیز ارائه  

کند  داده است. از جمله وی، ضمن تأکید بر تحکیم اصل اجتهاد در فقاهت، پیشنهاد می 

ا مشهد  شان را در ایران قم و ی علمیههای  که برای آگاه شدن علما از درد مردم ایران، حوزه

( آمده  59-56،  37،  34تشکیل دهند. این موضوع در چند جای کتاب )از جمله صفحات:  

 پیشنهادهای دیگری ارائه شده است.      41-39است. نیز در صفحات 

نوآوری مهم دیگر مامقانی، تجویز مصرف سهم امام و وجوهات شرعی در امور فرهنگی  

امروز حفظ اسالمیت غیر از قواء حربیه و و علمی و نیز نظامی است. زیرا به نظر وی، »

دارالفنون معظم اسالمی، که در قم یا مشهد تشکیل خواهد شد، امکان پذیر نیست« )ص  

(. احتماال مراد وی آموزش علوم و فنون جدید علما از جمله فنون نظامی بوده  31-33

م و سهم  است. با توجه به این واقعیت که نظر عموم فقیهان مصارف سهمین )سهم اما

های علمیه و طبقه روحانیان است، چنین  سادات( در اموری معین و عمدتا مرتبط با حوزه



101    /ی  اسداهلل مامقان  

 

قابل  تفکری در بیش از یک قرن پیش و آن هم به وسیله یک عالم دینی بسیار مهم و 

هلل خمینی،  کنم که حدود صد سال بعد، آیتتوجه است. برای درک اهمیت آن اشاره می

دانست و اختیارات حاکم  می را معادل با حکومت معصومین میکه نظام جمهوری  اسال

پنداشت و خود در رأس چنین نظامی دینی و مشروع قرار داشت، تا  می  فقیه را مطلقه

اش حاضر نشد سهمین سنتی وارد بیت المال و خزانه عمومی بشود  آخرین لحظه زندگی

 و او برای خود حساب جداگانه داشت. 

قانی، لزوم تولید ثروت و تقویت بنیه مالی و اقتصادی مسلمانان و  آموزه مهم دیگر مام

نویسد: »امروز بقاء دین و ملت بسته به وجود ثروت ملت است  می کشور اسالمی است. او

(. »برای ما مسلمین تحصیل ثروت و تهیه استعداد از اهم واجبات و اولین  14و بس« )ص  

(. نیز وی تحصیل علوم و  20 است« )ص  سبیل اهللفریضه اسالمی است و خود جهاد فی

توانیم دین  نمیشمارد: »فنون جدید را عاملی ضروری برای سعادت و بقای مسلمانان می

اسالم و استقالل اسالمیان و ملت خودمان را از چنگال این دشمنان اسالم برهانیم اال با  

از خودمان آدم برسانیم    نور علم و پرتو معرفت و تأسیس مکاتب و افتتاح مدارس. اال این که

 (.   38که به کار و درد خودمان بخورد« )ص 

کند که  نکته دیگر این که مامقانی به شدت ضد استعمار است و در مقابل تالش می

 مسلمانان و از جمله ایرانیان به استقالل سیاسی و اقتصادی و علمی و فنی برسند.  

و اصالحگرانی است که خرافه زداست    که مامقانی نیز در شمار عالمان واپسین نکته آن

دهد. از جمله در جاهای مختلف کتاب  غلوآمیز را مورد انتقاد قرار میهای  و افکار و سنت

ها  االمام« به طور مشخص به برخی کارهای سادات و خادمان حرم و روضه خوان»مسلک 

کان و اعیان ایران  رد. البته در جایی نیز از مال یگمی  و مرثیه خوانان و درویش بازی ایراد

 کند. در آن زمان انتقاد می

 ب. دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شیعه 

تر است و با نثری نسبتا روان نوشته شده، هشت سال پس  این کتاب، که بسیار مفصل

االمام نوشته شده و، به رغم مطلب تازه و پر ارج و مهم، در مجموع شرح  از کتاب مسلک 

ریات است. با این همه، این دو کتاب باید با هم خوانده شوند تا  و بسط همان آرا و نظ

 ها و آرای مهم نویسده نوگرا و مصلح دینی و سیاسی معاصر، بهتر فهم شود.  اندیشه
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تا آنجا که من اطالع دارم و در اختیارم هست، کتاب اخیر دارای دو چاپ و دو مقدمه  

  -   1آورم:  آغاز فصول و عناوین کلی را میاست. برای آشنایی اجمالی با محتوای کتاب در  

احتیاج بشر به قانون؛    –  5شروع تمدن؛    –  4حس احتیاج؛    -  3دوره بربریت؛    -  2بشر؛  

  10تأثیر عادات در ادیان؛    –  9قوانین آسمانی؛    –   8حق حاکمیت؛    –   7تشکیالت؛    –   6

اصول دین    –  14امامت؛    –  13نب وت؛    -   12غایت دین؛    –  11دین اسالم و محیط آن؛    –

حکومت حقه    –  17دین و دولت؛    –  16وجهه حاکمیت در دین و دولت؛    –  15و مذهب؛  

وظیفه مسلمانان در مقابل    –   19تأثیر جور و عدل سلطان در حکومت؛    –  18و جائره؛  

شکل حکومت در زمان    –   22وظایف مأمورین جزو؛    –  21نیابت امام؛    –   20سلطان جائر؛  

شئون    –  26روحانیت و    –   25اجتهاد و تقلید؛    –  24ادثه؛  احتیاجات ح  –  23غیبت؛  

 مستحدثه و بدع باطله.  

ها  شود که مامقانی این کتاباالمام( دانسته میاز مجموعه این کتاب )و کتاب مسلک 

را در دفاع از نظام مشروطه و دموکراسی پارلمانی نوشته است. چنان که روشن است وی،  

ها و سنت  تمدار شیعی ایرانی است، در چهارچوب اندیشهکه البته خود یک عالم و سیاس

فکری و اعتقادی شیعی دست به نظریه پردازی زده است؛ نطریاتی که آشکارا برآمده از  

خواهی ایران و الهام گرفته از آرای مجتهدان مشروطه خواه و بیشتر  تجربه مهم مشروطه

 از استادش آخوند خراسانی بوده است

 بندی کرد: کری این شمار عالمان دینی مصلح را در موارد زیر طبقهشاید بتوان اصول ف

 یکم. پذیرفتن ضرورت حکومت در عصر غیبت؛ 

 گانه نجف(؛ دوم. ضروری شمردن حق جمهور مسلمانان برای حکومت )فتوای علمای سه

 سوم. مشروعیت بخشیدن به حکومت عرفی و نشاندن آن بر جای حکومت شرعی و فقهی.     

 محورهای مهم کتاب دین و شئون

فلسفه نبوت و امامت. نویسنده با این تعریف از رسالت و قلمرو دین که »غایت  یکم.  

واسطه  دین مرتب و منظم داشتن معاش بشر و رفع احتیاجات آدم است به نظام عالم به  

مراعات قواعد و قوانین مذکور« و با بیان این نکته که »نبی را دو جنبه بوده یکی رسالت،  

یعنی آوردن احکام و دادن تشکیالتی از روی آن احکام، و دیگری، امامت، یعنی اجرای  

  به بعد(،   26احکام و ریاست تشکیالتی که از روی همان احکام تأسیس شده است« )ص  
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برای تحقق هدف »رسالت« و »غایت دین« است و لذا وی حکومت را  گوید »امامت«  می

 شمارد.از امور »حسبیه« می

گوید: »ما تنها در یک نقطه با ایشان ]علمای  امامت و مقام نیابت امام. مامقانی می   دوم.

شیعه[ موافق هستیم و آن لزوم تعیین امام )ع( است از جانب خدا و پر واضح است که  

طرف حق هم منحصر به دوره حضور یعنی حیات و وجود یکی از ائمه اطهار  تعیین امام از  

به بعد(. وی با این نکته، ضمن پذیرفتن اندیشه سنتی امامت    54السالم است« )ص  علیهم

و وظیفه و ماهیت  فلسفه  به  توجه  با  اوال،  شیعی،  قایل است،  امامت  و  امام  برای  که  ای 

داند و ثانیا، مقام نیابت فقیهان را در عصر غیبت  ه نمیامامت را منحصر به امامان دوازدهگان

منکر است. در واقع، وی، اندیشه حق حاکمیت انحصاری دوازده امام معین را، که اندیشه  

کند و هم، اندیشه والیت فقیهان را، که گروهی از عالمان شیعی  سنتی شیعی است، رد می 

کرده و اکنون اهمیت زیادی یافته  آن را برای  پر کردن خالء غیبت امام معصوم طرح  

های عقلی  گیرد و برای رد آن دو نظریه و اثبات مدعای خود به استداللاست، را نادیده می 

گوید: »برخی علمای شیعه برآنند که در زمان غیبت،  زند. او میو نقلی متعدد دست می

قام منیع سلطنت را  هرکه مها  مجتهدین عظام قائم مقام امام )ع( خواهند بود و غیر از آن

اشغال کند جائر و تبعیت همچو سلطانی معصیت است«. وی به چند حدیث مشهور )مانند  

دهد که این نوع احادیث به هیچوجه  کند و توضیح میمقبوله عمربن حنظله( اشاره می

کند  کند. او به نکته مهمی اشاره میوالیت و زمامداری فقیهان را در زمان غیبت اثبات نمی

ن این که »اجتهاد و فقاهت با این همه فضیلت و شرافت، موقع امامت و یا نیابت امام  و آ

نمی  تفویض  به شخص  قبیل  این...کندرا  این  برای  غیبت حضور  زمان  در  مسلمانان  که 

کردند به سبب آن بوده است  مسائل ]مسائل غیر حکومتی[ هم به ائمه اطهار مراجعه می 

که از وظائف خاصه امامت بوده مراجعه  نه این اند  مسائل بودهکه خود ائمه اعلم مردم بدین  

مردم به امام یا استفتای ایشان از فقها در واقع از قبیل مراجعه جاهل بر عالم است در یک  

 (. 61- 43« )ص ...مسئله محتاج الیه

حق حاکمیت جمهور مردم. مامقانی با نفی حاکمیت فردی امام و یا سلطان و یا  سوم.  

دیگر و به طور مشخص رد والیت فقیه، به پیروی از فتاوای فقیهان بزرگی چون  هر شخص  

داند. »امامت  آخوند خراسانی و نائینی، حکومت را در زمان غیبت حق »جمهور مردم« می

و نیابت باید از طرف امت به هیئتی واگذار گردد و تا همچو واگذاری و تفویضی به عمل  

تواند خود را متصدی وظایف امامت و مدیر باالستحقاق  نیامده هیچ فرد و یا هیئتی نمی
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)سوره آل عمران، آیه    ...الخیرامور بداند«. وی به استناد آیه »ولتکن منکم امه یدعون الی

 (، معتقد است که در زمان غیبت حکومت باید از آن جمهور باشد و شورایی شود.104

مچهارم.   و  مشهور  نظریه  حکومت.  بودن  »جائر«  و  مفهوم  شیعه  همواره  که  همی 

مجتهدان شیعی را از دستیابی به حاکمیت سیاسی و حق ادعای انحصاری حکومت برای  

امامان معصوم و در مقابل   ابدی  انحصاری  اعتقاد به حق حاکمیت  بازداشته است،  خود 

که کسانی چون نائینی و پیش از  جائریت مطلق هر حکومت در عصر غیبت است. با این 

مستقیم مفهوم نظریه یاد شده را دگرگون کرده و عمال آن را نادیده گرفته    آن به طور غیر

ویژه با حاکمیت والیت مطلقه در جمهوری اسالمی این اندیشه به کلی منتفی  بودند )به

حال با استواری، اندیشه دیرپای  شده است(، اما مامقانی با صراحت و شجاعت و در عین

واک و  نقد  را مورد  یادآوری  شیعی مورد بحث  را  فکر  این  و عواقب عملی  قرار داده  اوی 

کند: »بعضی از علمای اسالم در نتیجه سهو و یا خطا دولت را منحصر به وجود نبی و  می

و چون عین را  اند  امام و نایب امام شناخته و مابقی را حکومت جور و ناحق معرفی کرده

را به مقام و فساد جزء را مفسد    اند، نااهلی مشخصاز معنا و جزء را از کل تفریق نکرده

ظلم، مامعالتش  اش  دست نااهل بیفتد، دولت جائر، سلطهاند. چون حکومت بهکل دانسته

باطل، تصرفاتش ناروا، مطاوعتش نامشروع، معاونتش اعانت بر ظلم و معصیت بر خداوند  

دیناری وجه حالل پیدا  باشد و نه  است. بنا براین عقیده، نه کسی ولد حالل پدر خود می

 (.40-39ماند )ص شود و نه وجبی ملک طلق در روی زمین باقی میمی

دهد که »به دلیل وجود و ظهور  مختلف نشان میهای  مامقانی با ذکر جزئیات و نمونه

گر  این باور، چگونه جامعه شیعی اساسا به صورت یک نیروی ضد حکومت و سوء استفاده 

کند به دولت مالیات ندهد، سر دولتیان کاله بگذارد،  مثال تالش می المال درآمده و  از بیت

احکام و مقررات حکومتی را نادیده بگیرد، از هیچ زمامداری اطاعت نکند و در نهایت به  

نظمی و آشفتگی اجتماعی و اداری دامن بزند. با همین نظریه است که دول حاضر را  بی

کنند،  ر و گرفتن حقوق از آنان را اشکال مینامند و دادن مالیات به دست جائجور می

که  حتی خود سلطان به تیغ نظریه مجتهد مقلَّدش، خویشتن را جائر دانسته و برای این

اقال مکان نمازش غصبی نباشد هر سال قصرهای سلطنتی را از مجتهد مقلد خود اجاره  

مری خودشان را  مواجب و مست  اند،و اشخاصی که در تقدس قدری جلوتر رفته  ...کندمی

 گردانند«.        سرِ سال و یا سرِ ماهی از راه رد مظالم و حیل شرعی دیگر، حالل می 
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داند و حکومت  اما مامقانی، از آنجا که اساسا حق حاکمیت را از آنِ جمهور مردم می

می استثنا  را  امامان  و  تعریف  نبی  جائر«  »سلطان  و  جور«  »حکومت  مفهوم  از  شمارد، 

دهد: »بعد از نبی و غیبت امام، حق حاکمیت با هیئت جامعه ملت بوده و  ه میدیگری ارائ

به عهده دیگری واگذارد. هر  در آن وقت، تنها ملت است که می این حق خود را  تواند 

دولتی که تحت این شرایط مذکور از روی تعصب تسلطی پیدا کند، شخص سلطان جائر  

ئر و یا عادل بودن سلطان، مسئله اهلیت و عدم  در واقع مسئله جا  ...خواهد بود نه حکومت

گیرد: »اطاعت دولت ملی  اهلیت است«. با توجه به این تحلیل است که مامقانی نتیجه می 

و اسالمی در هرحال فرض و معصیت بدان معصیت به خدا و رسول است. وظائف مأمورین  

ترین معاصی  نها بزرگترین آترین فرائض و ترک و اخالل کوچک دولت از خرد تا بزرگ مهم

تر و اجرا و انجام آنها از جزای خیرات  بوده و ایفای این وظائف از ادای همه واجبات واجب

ها  ترین روزیگیرند مقدستر و حقوقی که درخور همان خدمات از دولت می و مبر ات جزیل

جه  ترین نفقات است«. البته وی، به دلیل توسعه مفهومی »عدل« و »جور« توو مبارک

ی نگردد، مسئله جابریت باز به میان خواهد  ی دارد که »اگرسلطنت در زمان غیبت شورا

آمد و اشکاالتی که در زمان حضور از جائر بودن سلطانی به اختالف آراء پیدا شد، در زمان  

 شود«.  غیبت نیز عینا تولید می

عالمان مشروطه خواه و  با این که آرای مامقانی به طور کلی و اساسی در تداوم آرای  

های نائینی تفاوت اساسی هم دارد.   ویژه با اندیشهاز جمله نائینی است ولی با آنها و به

تفاوت مهم در این است که نائینی اصل انحصاری حکومت معصوم و جائر ذاتی بودن حاکم  

کند که حکومت عرفی و مشروطه را در حوزه  پذیرد ولی کوشش میغیر معصوم را می

را و تقنین با اذن فقیه مشروعیت ببخشد. اما مامقانی اساسا نه حق انحصاری معصومین  اج

می  همیشه  برای  قبول را  را  معصوم  غیر  حکومت  و  حاکم  ذاتی  بودن  جائر  نه  و    پذیرد 

ستیزد و این باور را در تاریخ شیعه شدیدا  پذیرد بلکه حتی با آن مینمی  کند؛ نه تنها می

م  فسادآور  و  مراتب مدرنیویرانگر  به  مامقانی  آرای  ترتیب  بدین  و سازندهداند.  و  تر  تر 

 تر است.  راهگشا

که مامقانی نیابت فقیهان در عصر غیبت در امر حکومت  اصالح روحانیت. با اینپنجم.  
ای به لحاظ سیاسی و اجتماعی برای آنان قایل نیست و  کند و حق ویژهرا شدیدا رد می 

کند تا  حال، کوشش میامور حکومتی ناخرسند است، در عین  حتی از دخالت فقیهان در 
این گروه بانفوذ اجتماعی را به فعالیت سیاسی و تکاپوهای اجتماعی، البته در جهت تحقق  
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حقیقت و غایات دینی و مبارزه با استبداد و استعمار و تأمین استقالل مملکت اسالمی  
حان مسلمان سده اخیر، نهاد روحانیت و  ایران، تشویق کند. اما او نیز، مانند دیگر مصل

های علمیه و بسیاری از سنن دینی و روحانی را دارای  طبقه علما و علوم متداول در حوزه
کند و پیشنهادهایی را  ها اشاره میاشکاالت اساسی و جدی بیند و لذا بارها به آن ضعف

د که در امور اجتماعی و  کن کند. از جمله پیشنهاد میها ارائه میبرای اصالحات در حوزه
مملکتی، »کمیسیونی از فقیهان تشکیل شود و »با درنظر گرفتن سعادت ملت« و »مطابق  
با احتیاجات عصر« از فتاوای علمای متقدم و متأخر و حتی معاصر تفریق کرده به شکل  
یک قانون مرتب و منظمی افراغ کنند و دولت آن را تصویب کرده و به موقع اجرا بگذارد«  
حتی فقیهان رساله عملیه مشترک منتشر سازند. پیشنهاد دیگر او این است که اصوال در  

( در  73-59اجتهاد مبانی و شیوه استنباط حکم و موضوعات فقهی تجدید نظر شود )ص  
 شود.  می واقع همان که اکنون »اجتهاد در اصول« گفته

گر روشنفکران مسلمان،  مبارزه با خرافات منسوب به دین. مامقانی، مانند دی  ششم.  
انتقاد قرار داده و به گمان وی بسیاری از این  بارها خرافه های منسوب به دین را مورد 

بهخرافه مهمها  او  نظر  به  است.  شده  ابداع  روحانیون  نوع  وسیله  این  از  خرافات  ترین 
المالک،    اند از: »رد مظالم و تبرئه ذمه به عنوان بذل و هبه، تصرف در امالک مجهول عبارت

بیت و تصرف در  تولیت موقوفات، دخالت در جبایت و صرف  امور حسبه  المال، تصدی 
نماز   انحصار دادن  اجرای معامالت غیر منقوله،  باز کردن مرافعه، تخصیص  ایتام،  اموال 
جمعه و میت، مقصور داشتن تزویج و تطلیق مخدرات به خودشان، ترغیب مردم به ترک 

اموات خودشان به مشاهد مقدسه، تحریک عوام به افراط در    دنیا، تحریص خلق به نقل
 (.76اجرای مراسم و غیره )ص 

یادآوری: گزارش کتاب دین و حکومت برگرفته از مقاله من است در همین مدخل در  
 المعارف تشیع«.    جلد هفتم »دایره

فقه و سیاست در ایران  مامقانی و آثار و افکارش بنگرید به:    محض اطالع بیشتر در باب
اول. ، جلد1396هران، نشر نی، چاپ سوم، داود فیرحی، ت معاصر،



  
 

 

 

 

 بخش ششم 

 فرید تنکابنی  

 

 درآمد 

های  ها و سازمان »جریان در آغاز الزم است که گفته شود که رسول جعفریان در کتاب  

کند که کتاب »اسالم و رجعت«  ( تصریح می 707« )چاپ ششم، ص  سیاسی  –  مذهبی

آورد فرید تنکابنی کتاب  اثر شریعت سنگلجی است و حتی شگفت این که او در ادامه می

تردید اشتباه است. در  بی  نگلجی نوشته است کهاسالم و رجعت را در رد عقاید شریعت س

کتاب شریعت )به هر دلیل(  این که  ا یک احتمال وجود دارد و آن هم  همورد نخست نیز تن

 به نام فرید تنکابنی انتشار یافته است.   

 این قسمت دارای پنج فصل است: 

 فصل اول: زندگی نامه 

 فصل دوم: گزیده مطالب کتاب اسالم و رجعت 

 مصلحان مسلمان در آن زمان های : بازتاب دغدغهفصل سوم

 فصل چهارم: امتیازات کتاب 

 فصل پنجم: موضوع رجعت  

 واپسین سخن: تحلیل تاریخی 
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 فصل نخست: زندگی نامه 

اندازه دانسته است که  عبدالوه  اب فرید تنکابنی چندان شناخته شده نیست. همین 

زیسته است. از  سنگلجی بوده و در تهران میوی از شاگردان و از پیروان فکری شریعت  

اهل رامسر    شته است. فریددرگذ  1360سال زادنش چیزی دانسته نیست ولی در سال  

عصر رضا شاه به دالیلی  بوده و با توجه به وابستگی رامسر در گذشته به تنکابن )که پس از  

( او نیز به  بازگشت  به شهسوار تغییر نام داد و پس از انقالب بار دیگر به همان تنکابن 

های اصیل و مرفه بوده و از این  تنکابنی نامبردار شده است. خاندانش در رامسر از خانواده

رو در زادگاهش نیز خانه و ملک و زندگی مناسبی  داشته و در فصولی از سال را در این  

اند.  ردهرا هم به نام او کای مدرسهپس از انقالب گذرانده است. در حد اطالع من شهر می

ام. پیرمردی عینکی و عصابدست بود و منزوی من او را چند بار در دهه چهل و پنجاه دیده

ای نداشتند و البته شاید خود او نیز چنین  و روحانیون و تیپ مذهبی مسجدی با او میانه

-شان مباحثهحسی داشته است. یک بار در جمعی از روحانیون منطقه حضور داشت و بین

آورم که او  بود. البته به یاد ندارم که موضوع مباحث چه بود. فقط به یاد می  ای درگرفته

سنت   از  دور  به  و  کلیسا  از  تقلیدی  را  بود(  شده  ساخته  تازه  )که  تهران  مسجدالجواد 

  6دانست.های اسالمی میمسجدسازی

ویژه کتابش   به  و  افکارش  ندارد ولی  زیادی  تنکابنی گرچه شهرت  فرید  در هرحال 

ان اهمیت دارد که او را در شمار مصلحان دینی معاصر ایرانی بیاوریم و مستقال درباره  چند

 او سخن بگوییم. 

 
توان گفت خواهر فرید تنکابنی همسر سیدمحمد هادی روحانی رانکوهی بوده و از این  می  مزید اطالع .6

فرزندان( بوده است. حاج  اءالدین روحانی فرزند ارشد حاج سید هادی )و البته دیگر یرو وی دایی سید ض

حوزه    1320سید هادی پس از پایان تحصیل در قم و تهران به شهر رودسر بازگشت و پس از شهریور  

در    1344تا    1341در همان شهر درگذشت. من از سال    1346علمیه این شهر را بنیاد نهاد. وی در سال  

پس از او فرزند ارشدش حاج سید ضیاءالدین روحانی به جای پدر مدیریت    ام.همان حوزه درس خوانده 

حوزه رودسر را بر عهده گرفت. آقا ضیاء نویسنده و مترجم بوده و آثاری در قالب مقاالت و کتاب منتشر  

در همان شهر درگذشت. اطالعات خود را در قالب خاطرات در کتاب »گرد    1381کرده است. وی در سال  

( از حوزه رودسر  98پیش از انقالب ایران« )منتشر شده در آلمان به سال  های  یادمانده   –نیامد    آمدو سوار

    ام.و این دو بزرگوار آورده 
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 فصل دوم: گزیده مطالب کتاب اسالم و رجعت 

در   به عقیده »رجعت«  اساسی  و  به طور محوری  کتاب »اسالم و رجعت« هر چند 

های  دیگری نیز به مناسبتپردازد ولی در آن کتاب موضوعات مهم  سلسله عقاید شیعه می

مختلف و یا حتی بدون تناسب آمده است. مجموعه این موضوعات مفید چنان ظرفیتی  

 دارد که نویسنده را از مصلحان دینی و شیعی ایران معاصر ایران بشماریم.  

خورشیدی )طبق نقل پایان مقدمه کتاب( در تهران منتشر شده    1300کتاب در سال  

 صفحه است.  222ه است. در نسخه دیده شد

کنم تا مخاطبان  پیش از پرداختن به موضوع اصلی کتاب، فهرست عناوین آن را ذکر می 

 با محتوا و مضامین کتاب بیشتر آشنا شوند:

 دیباچه 

 اسالم دین فطرت و آئین انسانیت است

 آری اسالم دین عقل و فکر است

 دنیا و آخرت است اسالم »دین وسط« و جامع حقوق روح و جسم و حافظ مصالح 

 اسالم دین حکمت است 

 اسالم دین برهان و حجت است 

 کنیسه و علم ]مراد از کنیسه کلیساست[ 

 اسالم دشمن تقلید و تعصب جاهالنه است

 موقعیت حدیث، و تاریخ پیدایش تدوین آن در اسالم 

 انگیزه ها[ دیگر جعل حدیث  دواعی ]

 اختالف در امر خالفت یا خصومت در سیاست 

 تعصب 

 اختالط مسلمین با اجانب و ورود فلسفه در اسالم 

 تناسخ ارواح   -

 مسئله خلود و ابدیت عذاب جهنم  –

 اهلل م و حدوث کالمدَمسئله قِ  –
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 مسئله قدر: جبر و تفویض و بحث در صفات اهلل  -

 بحث در کیفیت معراج  -

 رجعت  –

 مسئله تشبیه   –

 اهلل تحریف کتاب –

 مذاهب باطلهتخریب اسالم و ترویج 

 تقرب به خلفا و احراز موقعیت در جامعه 

 ارتزاق

 ترغیب و ترهیب 

 معرفات حدیث مجعول ]معیارهای تشخیص احادیث جعلی[ 

 اقسام حدیث 

 رجعت بر خالف اصل ثابت در عالم کون و سنت قطعیه خداوند است

 اندرجعیین جز یک دلیل اقامه نکرده

 نوی اخبار رجعت نه متواتر لفظی است و نه مع

 گردند گوید: مردگان هیچگاه به دنیا بر نمیقرآن می 

 خالصه این بحث 

 استدالل سید مرتضی به یک حدیث نبوی و جواب آن 

 توضیح معنای شفاعت 
 

 مصلحان در آن زمان های فصل سوم: بازتاب دغدغه 

می نظر  کانونیبه  بازتاب  رسد  کتاب  موضوع  ی  ترین  مصلحان  دغدغهدهنده  های 

 نوگرای مسلمان ایرانی در حدود صد سال قبل در قلمرو اسالم و شیعه و تجدد است.  

تر مسئله سازگاری دیانت اسالم و مذهب شیعه با  مسئله تجدد و یا به عبارتی دقیق

های بنیادین تمام مصلحان مسلمان بوده است؛  از دغدغه  ،دستاوردهای جهان مدرن غربی 

که پیش از این گفته ام، اصالحگران مسلمان ایرانی  یز ادامه دارد. چنانای که هنوز ندغدغه

بر دو گروه اند: گروهی نوگرایان سنتی هستند که اینان چندان مستقیم با مسائل سیاسی  

و اجتماعی و تمدنی درگیر نیستند )هرچند که کسانی چون مامقانی و یا خرقانی( وارد  
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ر، ذیل عنوان نواندیشان با صبغه روشنفکری هستند  این حوزه نیز شده اند؛ و گروهی دیگ

   اند.که از آن فراتر رفته و با موضوعات فکری و فلسفی و سیاسی و تمدنی نیز درگیر شده

فرید تنکابنی نیز چون استادش شریعت در همان چهارچوب فکری و دینی حرکت  

این کتاب آمده، نمی این حال مجموعه مطالب متنوعی که در  با  دهد که  شان میکرد. 

اش در قلمرو اسالم و شیعه و تجدد غافل نبوده است.  های مهم زمانهنویسنده از پرسش

دهد. اول، علم و دین و، دوم، بررسی علل  این رویکرد در دو محور مهم خود را نشان می

 شود: انحطاط مسلمانان. در باره هر یک شرحی کوتاه ارائه می

 الف. علم و عقل و دین  

سال قبل و از زمان آشنایی مسلمانان با تمدن و تجدد    150دانیم که از حدود  می  

و سنت دین  با  و عقل  علم  نسبت  تعیین  بنیادین  دو مسئله  دینی  غربی،  باورهای  و  ها 

از محورهای مهم   بود. یکی  از پیش مورد توجه و در واقع مورد پرسش  مسلمانی بیش 

الدین  های نوین بود. از زمان سید جمالاصالحی مصلحان، پاسخی درخور به این پرسش

 شود. تا کنون این پرسش مکرر می 

تر از شریعت به موضوع علم و عقل و دین توجه کرده  فرید تنکابنی تا حدودی روشن

های  است. وی جانانه از عقل و عقالنیت و علم )هرچند نه چندان در چهارچوب اندیشه

تازد. با این  های خالف عقل و علم میافکار و آموزهکند و پیوسته به  مدرن غربی( دفاع می

شود و آن تعارض عقل و علم در برابر نصوص قطعی دینی با  حال او در یک جا متوقف می

باب معجزه بحث می نمونه در  باب  از  قرآن است.  بین محوریت  آنچه  از  بسیاری  و  کند 

گوید در  کند ولی در نهایت مید را رد میمؤمنان به خوارق عادات و معجزات شهرت دار

برابر خوارق عاداتی چون سخن گفتن عیسی در گهواره و دعوی نبوت وی در آن سن و  

 سال باید تسلیم بود زیرا که این سخن مستقیم و قطعی وحی است. 

 ب. تحلیلی متناسب آن روزگار از عوامل انحطاط مسلمانان 

های مهم مصلحان بوده  دگی مسلمانان از دغدغهمانمسئله علل انحطاط و یا علل عقب

و هست. در آن زمان فرض این بود که مسلمانان در مقایسه با غربیان مسیحی از نظر  

اند و بر این اساس هریک به فراخور حال  تمدنی یعنی علم و دانش و سیاست عقب مانده

ند. از نظر آنان چند  اند که به این پرسش پاسخ دهند و راهکارهایی ارائه نمایتالش کرده
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های جدی  اند. از جمله آنها ضعفهای عقب ماندگی را فراهم کردهمشکل اساسی زمینه

در عقالنیت و علم و در مقابل گسترش خرافات و از یاد بردن قرآن و رسوخ افکار پیروان  

های یهودیان  ادیان خرافی چون یهود و مسیحیت کلیسایی و هندوئیسم و به ویژه توطئه

)چنان که قبال گفتم ضمن وجود  ها  ای و سیاسی و مانند آنیز وقوع اختالفات فرقهو ن

ای حقایق در این تحلیل به طور کلی چنین دیدگاهی تاریخی نیست(. نیز قابل ذکر  پاره

به طور خاص مسیحیت   به غربیان و  نوگرایان آن روزگار نسبت  است فرید مانند اغلب 

 و گاه در این باب سخن گفته است. آمیخته با استعمار بدبین بوده 

  

 فصل چهارم: امتیازات کتاب 

 کنم: شان بسنده می کتاب اسالم و رجعت دارای دو امتیاز است که صرفا به ذکر عناوین

 انسجام نسبی در ساختار و روانی در نوشتار کتاب 

استداللی و فنی بودن بخش مهمی از موضوعات کتاب. به ویژه بخش قابل توجه آن  

مورد بررسی احادیث و به طور کلی اطالعات فنی و علمی مفیدی در قلمرو علم الحدیث  در  

 است که برای اهل فن بسیار مفید است. 

 

 فصل پنجم: موضوع رجعت 

آید موضوع محوری کتاب نقد و بررسی عقیده رجعت  چنان که از عنوان کتاب بر می 

 این موضوع پرداخته است. در اندیشه شیعه است و عمال نیز بخش اصلی کتاب به 

باور به »رجعت« از باورهای سنتی شیعه امامی است و عموم شیعیان بدان باور دارند.  

از شخصیت یا شماری  و  تمام  بازگشت  از:  است  عبارت  رجعت  روشن  های صدر  مفهوم 

اسالم به این جهان و حکومت کردنشان از نبی اسالم تا امام علی و حسن و حسین و البته  

میان در باره امام حسین سخنان زیادی گفته شده و از جمله ادعا شده که امام    در این

کند. البته عقیده بر این است که  حسین پس از رجعت حدود چهل هزار سال حکومت می

 این رجعت پس از ظهور امام دوازدهم شیعی و پیش از قیامت رخ خواهد داد.  
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داشته است. عقیده به رجعت در منابع    ظاهرا در ادوار گذشته این عقیده رواج بیشتری 

روایت در این باب نقل    198در »حق الیقین«  مختلفی بازتاب یافته و از جمله مجلسی  

قوانین خقلت   را خالف  باور  این  فلسفی  بحث شبه  یک  ذیل  آغاز  در  فرید  است.  کرده 

و در    بیندمی  شود و آن را با نصوص قرآنی معارض شمارد و بعد وارد آیات قرآن میمی

کند و  الحدیث و با حوصله تمام یکایک این احادیث را بررسی مینهایت با تکیه بر علم

اند. به نظر فرید حتی  دهد که این نوع اخبار با معیارهای علم رجال و درایه مردودنشان می

 وجود ندارد.   در این باب   یک حدیث سالم و قابل قبول

بوده و مخالفان و موافقان آن در باره آن  ظاهرا در آن زمان موضوع رجعت خیلی داغ  

بازار تکفیر هم گرم بود. تا آنجا که شیخ    البته طبق معمول   اند و همین طور گفتهسخن می

به رجعت عقیده دارد ولی   عبدالکریم حائری وارد میدان شد و اعالم کرد هرچند خود 

ذهب )پرسش از  از ضروریات اصول دین است و نه از ضروریات اصول م  نه  عقیده رجعت 

  سیاسی رسول   –مذهبی  های  و سازمانها  جریانکتاب    707حائری و پاسخ وی در صفحه  

استداللی  جعفریان آمده است(. از آنجا که کتاب اسالم و رجعت تا حدود زیادی عالمانه و  

 گسترده علما و حامیان تشیع سنتی مواجه شد.  های  با مخالفت بود و اثرگذار،

کرده دریافت  من  آنجا که  »ام  تا  است:  نوشته شده  این کتاب  بر  نقد  و  چهار  ایمان 

الحدید علی  »سالسل بن محمدبن اسماعیل کرمانشاهی؛  به قلم میرزا غالم علی   رجعت«

  1318تاب در سال  « اثر میرزا عبدالرزاق محدث همدانی. این ک فرید  العنید عبدالوهابعنق 

به قلم سید علینقی    »رد بر گم شدگان«در تهران چاپ شده و انتشار یافته است. نیز کتاب  

االسالم )مترجم نهج البالغه(. نیز گفته شده که یک رساله خطی به قلم سید احمدبن  فیض

برگ در کتابخانه ملک تهران    114اهلل حسینی شبیری زنجانی در دست است که در  عنایت

ود دارد که فرزندش آقا موسی شبیری زنجانی )از مراجع تقلید کنونی در ایران( به این  وج

های  نقدنوشته  یان نیز در همان منبع پیش گفته،کتابخانه هدیه کرده است. رسول جعفر

 پر شمار دیگر از جمله به نقل از کتاب »الذریعه« شیخ آقابزرگ تهرانی آورده است.        

به رجعت در مذهب شیعه و حتی دفاع شخصیتی چون عالمه    به رغم رواج عقیده 

طباطبایی از این عقیده، در پنجاه سال اخیر، تقریبا هیچ بحثی در عرصه عمومی از این  

هایی  شود. افزون بر باورناپذیری چنین عقیده ای، احتماال سیاسی شدن بخشعقیده نمی
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گرفته  باوری چندان جدی  تا چنین  روحانیت موجب شده  در شمار    از  و حداقل  نشود 

 کنونی نباشد.سیاسی و حکومت محور  های اصلی روحانیت دغدغه

کتاب   مقدمه  از  رجعت  و  اسالم  کتاب  باره  در  ارائه شده  اطالعات  که  است  گفتنی 

  1394استفاده شده است. نسخه دیجیتالی کتاب اسالم و رجعت با تاریخ بازنشر در سال  

 مورد استفاده بوده است.  

 

 سخن: تحلیل تاریخی  واپسین

های  توان گفت که، باور به رجعت برآمده از شکستاما از منظر تحلیل تاریخی، می

پیاپی و طوالنی شیعیان در رقابت با رقیبان اموی و عباسی بوده است. در واقع، چنین  

باوری شیعیان محروم از قدرت سیاسی و اجتماعی را، با ارجاع به دو پدیده مهم غیبت و  

ظهور امام دوازدهم از سلسله امامان معین و از خاندانی خاص و بعد بازگشت این امامان  

و انتقام از دشمنان اهل بیت و از جمله امویان و به طور خاص از قاتالن شهدای کربال و  

در پی آن استقرار حکومت این بزرگان و از جمله حکومت چهل هزار ساله امام حسین، به  

 کرده است. همراه با پیروزی کامل امیدوار می ای درخشان وآینده

تاریخی  های  دیدگاه مهدویت نیز در اسالم و بیشتر در تشیع، تا حدودی معلول شکست

 مسلمانان ناراضی و منتقد دستگاه خالفت بوده است. 

باید به تأکید گفت بررسی پژوهشی و استداللی چنین تحلیلی، محتاج زمان و  البته  

مجال بیشتری است که هم اکنون نه ممکن است و نه مورد توجه با موضوع مطرح کنونی.  

از این رو صرفا به اشارتی بسنده شده است. 



 

    

 

   

   

 بخش هفتم 

 زاده و پرسش از »اسرار هزار ساله«   حکمی 

 

 درآمد 

علی اکبر    ،افرادی که در جریان اصالح دینی معاصر نامی ماندگار یافته استیکی از  

و  فکری و سیاسی او چندان فراخ و گسترده های  حَکَمی زاده است. هرچند عرصه فعالیت

کوتاه و کم حجم از او در اوج فعالیت هایش در  ای  نبوده است ولی انتشار رسالهپایدار  

  که بدون اشارتی به این رساله ای  دآوازه کرده به گونهاو را بلن  ، اوایل دهه بیست شمسی

 توان تاریخ اصالح فکری دینی در ایران معاصر را نوشت. نمی

فکری  های در این نوشتار در آغاز زندگی نامه حکمی زاده خواهد آمد و بعد به فعالیت

شارتی  و فرهنگی اصالحی حکمی زاده و  از جمله گزیده رساله »اسرار هزار ساله« وی ا

 خواهد شد.  

 عناوین این قسمت چنین است:

 فصل اول: زندگی نامه 

 اصالحی حکمی زاده و گزیده رساله »اسرار هزار ساله« های فصل دوم: فعالیت

 فصل اول: زندگی نامه 
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مهدی حکمی   فرزند شیخ  نیست(  دانسته  زادنش  تاریخ  )که  زاده  اکبر حکمی  علی 

شهری   پائین  به  )درگذشته  مشهور  سید  قمری(    1360قمی  داماد  مهدی  شیخ  است. 

اهلل سید محمود طالقانی( بوده و از این رو سید محمود دایی  ابوالحسن طالقانی )پدر آیت

علی اکبر به شمار بوده است. شیخ مهدی از عالمان معتبر قم در زمان خودش بوده و او  

تی در منزل  چندان معتبر بوده که شیخ عبدالکریم حائری یزدی پس از ورود به قم مد

مدتی  آن دو    ،وی ساکن شده بود. افزون بر پیوند خانوادگی، شیخ علی اکبر و سید محمود

شده( به عنوان  می که تحت سرپرستی شیخ مهدی ادارهای در مدرسه رضویه قم )مدرسه

   اند.طلبه هم حجره بوده و به تحصیل مشغول بوده

غال داشته است )البته روشن  علی اکبر مدتی به آموزش دروس طلبگی و حوزوی اشت

نیست سطح دانش حوزوی او چه اندازه بوده است(. اما گفته شده که در فصل نخست  

فعال و پرشور بوده و دستی در وعظ و خطابه و دستی نیز در  ای  زندگی فکری اش، طلبه

او، جامعه ایران در حال گذار تند از مرحله به مرحله ای  قلم داشته است. دوران جوانی 

سازندگید پهلوی،  رضاشاه  سلطنت  در  سو  یک  از  بود.  و هایی  یگر  نوگرایانه    اجتماعی 

آغاز شده و در حال رشد و توسعه بوده و از سوی دیگر، جامعه مذهبی  ای  انهطلباصالح

ایران تا حدودی تحت فشارهای حکومتی بوده و از این رو عموم دینداران و به ویژه طبقه  

از حکو به سلطنت  علمای مذهبی غالبا  از تبعید رضاشاه و  بودند. پس  مت آزرده خاطر 

در مقطع پس از شهریور  خورشیدی(    1359)درگذشته  رسیدن پسرش محمدرضا شاه  

ایجاد شده بود. این تازگی فضا از دو جهت بود. یکی این  ای  ، فضای اجتماعی تازه1320

ای  گشایش مذهبی تازهکه نقد دوره دیکتاتوری بیست ساله آغاز شده بود و دیگر این که 

برای علما و دینداران سنتی پدید آمده بود. علما و واعظان و مداحان بار دیگر به تشکیل  

بر ضد   محافل عمدتا  این  در  و  بودند  آورده  روی  تبلیغی مذهبی  یا گسترش محافل  و 

 شد.      می اصالحات مدرن رضاشاهی سخن گفته

ده و طالقانی و دیگران در چنین فضایی  اصالحگران دینی این دوره از جمله حکمی زا 

رشد کرده و بالیده و تحت تأثیر چنین شرایطی بودند. در آن دوران، محفل مذهبی هفتگی  

شده که علی اکبر غالبا در آن حضور داشته است. این محفل در منزل  می  در تهران تشکیل

تشکیل بازرگان(  مهدی  مهندس  )پدر  بازرگان  عباسقلی  آیمی  حاج  و  سید  تشده  اهلل 

کرده است. البته کسانی چون بازرگان و طالقانی جوان  می  ابوالحسن طالقانی آن را اداره

        اند.نیز از فعاالن آن محفل بوده
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  طلب اصالح  حکمی زاده در این دوران به عنوان روحانی و واعظ مذهبیِ فعال و نوگرا و

اواسط دهه بیست خورشیدی سید احمد  شد. از آنجا که در عصر رضاشاه و تا می شناخته

مصلح دینی و اجتماعی  ترین  و در عین حال رادیکالترین  و فعالترین  کسروی از پیشگام

اثر از خود در این باب منتشر کرده بود، ظاهرا حکمی زاده نیز  ها  شده و دهمی  شناخته 

عین حال نباید در  کسروی قرار گرفته بود. در  های  )مانند بسیاری دیگر( تحت تأثیر آموزه

تحت تأثیر مصلحانی  بیشتر  این مورد مبالغه کرد، افکار و آثار حکمی زاده گواه است که او  

چون شریعت سنگلجی و یا اسداهلل مامقانی )و البته دیگران مصلحان گذشته و حال آن  

ی ریشه در جنبش مشروطه  طلب اصالح  روزگار( قرار داشته است. شاید بتوان گفت این نوع

داشته است و    ...اهی ایران و عالمانی چون طباطبایی و بهبهانی و نائینی و خراسانی وخو

 نه لزوما در افکار شخص معینی و یا به طور خاص کسروی.    

، دیگر فعالیت چشمگیری نداشته  1322حکمی زاده پس از انتشار کتابش در سال  

مرغد یک  کرج  در  بعد،  به  دهه سی  از  گفته شده  که  چنان  اداره است.  را  موفقی    اری 

کرده است و گفته شده او زمانی به عنوان یک کارشناس در صنعت مرغداری )حتی  می

 درگذشته است.    1366در جهان( شناخته شده بود. او در آبان 

این که حکمی زاده چرا با آن همه شور و نشاط و حتی شجاعت در نقد روحانیت و  

ا رها کرد و به کارهای کامال متفاوت روی  دینی و شیعی، یکسره این سنت رهای  آموزه

آورد، روشن نیست و شاید )مانند بسیاری دیگر از سلسله مصلحان و نقادان دینی( از یک  

سو آزرده خاطر شده باشد و از سوی دیگر به یأس و ناامیدی مطلق از تغییر احوال مردمان  

این پرسش پاسخی    ت او،رسیده باشد. شاید آشنایی بیشتر با سیر زندگی و تغییر احواال

 روشن بیابد.  

 

     

  



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    118

 

 فصل دوم: فعالیت فرهنگی اصالحی حکمی زاده و گزیده کتاب »اسرار هزار ساله«  

دوره یک  در  جوان  زاده  حکمی  اکبر  علی  شد،  گفته  که  گونه  قلمرو  ای  همان  در 

یک سو  اصالحی دینی و فرهنگی به شدت فعال و حتی اثرگذار بوده است. از های اندیشه

موقعیت خانوادگی و شخص پدرش به او امکان فراخی برای اثرگذاری داده بود و از سوی  

سنتی  های  در نقد رادیکال نهاد روحانیت و بخش عمده آموزهاش  دیگر نوگرایی شخصی

زمینه جوان  روحانی  این  برای  مساعد،  نسبتا  روزگار  آن  در  برای  های  مذهبی  مناسب 

سنتی  های  . ابزار اصلی وی نیز قلم بود و منبر و وعظ و خطابهاثرگذاری فراهم آورده بود

 و معمول در ایران. 

سیاسی ایران«    –مذهبی  های  و سازمانها  در منابع مختلف )از جمله در کتاب »جریان

اثر رسول جعفریان( به شمار قابل توجهی از گفتارها و نوشتارهای شیخ علی اکبر اشاره  

از آن مانند  عینا  ها  شده و برخی  نشریات آن روزگار  افکارش را در  نقل شده است. وی 

و اسالم  آئین  این  می  انتشار  ..پرچم، همایون،  تدقیق در مضامین و محتوای  داده است. 

نشان  را  زاده  حکمی  مصلحانه  حال  عین  در  و  انتقادی  و  نوگرایانه  گرایشات    نوشتارها، 

( از شماری  41ب پیش گفته، ص  دهد. در اینجا به گزارش کوتاه جعفریان )همان کتامی

 کنم: می از مقاالت و آثار حکمی زاده بسنده

. این کتاب در باره آثار و  راه نجات از آفات تمدن عصر حاضراز آن جمله کتاب    ..».

و مشروبات الکلی نوشته شده است. پشت همین کتابچه  ها  مضرات دخانیات، انواع افیون

دستور ازدواج، آئین پاک، حاشیه بر  شده است:    چند اثر دیگر مؤلف به این شرح معرفی

حوزه  کفایه در  که  است  خراسانی  محمدکاظم  مال  اثر  االصول  کفایه    تدریس ها  ]مراد 

کند مشکالت و برخی ایرادات کفایه را با مختصرترین عبارت.  می  این کتاب بیان  ...شود[می

مدنظر وی بوده است. یک  نگارش در زمینه اصول بهداشتی و تطبیق آن با برخی از احکام  

نامه ماهانه همایون )در سال   از  و دنیا1317شماره  باره    ...( تحت عنوان دین  تماما در 

همین مسائل بهداشتی و تطبیق آن با اسالم و در واقع شبیه چیزی است که بعدها توسط  

نوشته شد. همچنین به خاطر حضور وی   اسالم  مطهرات درمهندس بازرگان تحت عنوان 

که مقاالتی در باره اصالح دین، اصالح منبر و روضه خوانی و نیز مقاالتی در زمینه  بود  

و مرحوم   خورشیدی[  1371]درگذشته    اهلل سید مصطفی خوانساریاتحاد مسلمین از آیت

  در نشریه همایون چاپ شد«. افزون بر آن خورشیدی[    1382]درگذشته  بُدال  ]حسین[  
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قلمی حکمی   آثار  از  نوشتاری است که در سال  ها، یکی  تاریخ    1313زاده  در موضوع 

  33-31روحانیت در قم تحریر و منتشر شده است. بخشی از این نوشتار، که در صفحات  

 کتاب جعفریان آمده، حاوی نکات مفیدی است.

و اثرگذارترین اثر حکمی زاده رساله کوتاه او با عنوان »اسرار  ترین  گمان مهمبی  اما

توان قاطعانه گفت اگر این رساله نبود،  می  . اهمیت آن چندان است کههزار ساله« است

نامی از علی اکبر حکمی زاده نیز باقی نمانده بود. زیرا از یک سو این رساله آخرین اثر  

ی  طلب اصالح  اوست و در واقع تجمیع افکار و تجارب حدود دو دهه فعالیت پر شور فکری و

نقدهای وی در قلمرو دین و تشیع و روحانیت روزگار    تریناوست و از سوی دیگر رادیکال

شامل را  عادی می  او  زیادی  حدود  تا  حاضر  حال  در  نقدها  این  مضامین  هرچند    شود. 

نموده و از این رو با خشم  می  نماید ولی در آن زمان بسی ستیزنده و رادیکال و جدیمی

هنوز نیز فروکش نکرده  سنگین عالمان دینی و سنتگرایان حوزوی مواجه شده؛ خشمی که  

 است.

با نشریه پرچم منتشر شده است.    1322مهرماه سال    15اسرار هزارساله در   همراه 

کتاب شیعیگری کسروی نیز در بهمن ماه همان سال انتشار یافت. ظاهرا این رساله یک  

احتماال   و  مخالفت  با  به شدت  که  است  بوده  دلیل  بدان  شاید  و  نشده  بیشتر چاپ  بار 

این  ای تهدیدکننده و تحدیدکننده علمای دینی بانفوذ مواجه بوده است. به گفته اقدامات

توان گمانه زنی کرد که در  می  صفحه و البته   49صفحه بیش نبوده و به نقلی    36رساله  

اینترنتی تعداد صفحات اندکی کم و یا زیاد شده است. آنچه من از فهرست  های  فرمت

ک گزارش در اینترنت است. البته نسخه کتاب در اینترنت  کنم، برگرفته از ی می  کتاب نقل 

 یافت نشد.  

نخست اشاره کنم به چگونگی و چرایی پیدایی این رساله. حکمی زاده سیزده پرسشِ  

کند.  می  پاسخ طلب ها  فرستد و از آنمی  به زعم خود مهم و بنیادین را برای شماری از علما

کند. از این رو خود او همان سئواالت را  نمی  ت اما پس از مدتی انتظار هیچ پاسخی دریاف 

کند. البته پس از انتشار این رساله  می  همراه با شرح و بسط الزم در یک رساله منتشر

 آیند که به زودی گفته خواهد شد.  می برخی علما در مقام پاسخگویی بر
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ه«. نویسنده  اشارتی بکنم به معنا و مفهوم »اسرار هزار سالها  اما پیش از گزارش پرسش

در آغاز نوشتار خود در این باب چنین گفته است: »می گویند: هرکه را اسرار حق آموختند  

 مهر کردند و زبانش ]دهانش[ دوختند.  /

سواد حق دارید  بی  می گویم این چگونه اسراری است که تنها به مردمان زودباور و

به دقیق و کنجکاو که  پای مردمان  ولی  نشان دهید  و  انگار جزء  می  میان   بگویید  آید، 

شود که به هیچ کس نباید گفت. اگر سر  است به هیچ کس نباید گفت و اگر  می  اسراری

 نیست، باری یک بار آن را در چنین مجلسی آشکار کنید«.  

نویسنده خواهان پاسخ  13اما   از آنهای  پرسشی که  از سوی  ها  روشن و رازگشایی 

 است: چنین علما شده 

و  حاجت   آن  بر  کردن  و سجده  تربت  از  و شفا خواستن  امام  و  پیغمبر  از  خواستن 

ساختن گنبد و بارگاه ها، شرک هستند یا نه؟ اگر هست بگویید و اگر نیست خواهشمند  

است اول معنای شرک را بیان کنید تا ببینیم آن شرکی که این همه اسالم و قرآن با آن  

 چه فرقی دارد؟ ها با این اند،جنگید

یم و از نیک و بد آینده با  ن توانیم به وسیله استخاره یا غیر آن به خدا راه پیدا کمی یاآ

توانیم پس باید از این راه، سودهای خیلی بزرگ مالی و سیاسی  می  خبر شویم یا نه؟ اگر

 و جنگی ببریم و از همه دنیا جلوتر باشیم، پس چرا مطلب، برعکس شده است؟ 

بیشتر    اند،اصول مذهب است و اگر چنانچه مفسرین گفتهاگر امامت اصل چهارم از  

 آیات قرآن ناظر بر امامت است، چرا خدا چنین اصل مهم را یکبار در قرآن صریح نگفت؟ 

شود و سودی که از آن به  می  مزد هرکاری بسته است به کوششی که برای آن کار 

برابر   گوید ثواب یک زیارت یا عزاداریمی  آید. پس احادیثی که می  دست آنها  یا مانند 

 است با ثواب هزار پیغمبر و یا شهید )و آن هم شهید بدر( درست است یا نه؟

امام است، راست  می  این که  نایب  امام زمان(  گویند مجتهد در زمان غیبت )غیبت 

 است؟ حدودش چیست؟ آیا حکومت و والیت نیز در آن هست یا نه؟ 

ن یا از یک راه ثابت و معین دیگری به  اگر روحانی خرج خود را به وسیله کار کرد

واسطه  بی  دست آورد که در گفتن حقایق آزاد باشد، بهتر است یا مانند امروز خرج خود را 

 رفتار کند؟ ها از توده بگیرد تا ناچار نشود به میل آن
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گویند دولت، ظلمه است یعنی چه؟ آیا مقصود این است که دولت چون به  می  این که 

کند، ظالم است؟ یا مقصود این است که دولت باید به دست مجتهد  نمی  رفتاراش  وظیفه

 باشد؟

  گویند مالیات حرام است یا نه. می این که

آیا بشر حق دارد برای خود قانون وضع کند یا نه؟ اگر دارد آیا اطاعت چنین قانونی  

 واجب است یا نه؟ 

یاد است و علت این  این مسلم است که هم در قرآن و هم در حدیث ناسخ و منسوخ ز

تغییر هم، البته رعایت اقتضای زمان است. حال در جایی که در یک محیط آن هم در یک  

زمان کمی، قانون برای رعایت زمان عوض شود، آیا ممکن است در همه روی زمین، تا  

 گویند قوانین اسالم برای همیشه است؟ می آخر دنیا عوض نشود؟ بعالوه این که

  این احادیثی که امروز در دست ماست، ظنی است و عقل هم این را  اند،چنانچه گفته

پذیرد که خدای عادل و قادر، اشرف مخلوقات خود را به چیزی امر کند و راه علم به  نمی

 آن را  ببندد. 

سازد و  نمی  احادیث بسیاری رسیده که با علم و عقل و زندگی و بلکه گاهی با حس 

را چه  ها  این  ...ت، مانند احادیث گاو، ماهی، جابلقادر عین حال، سندشان هم صحیح اس

 باید کرد؟ 

 چیست؟    اند،عالقه شدهبی به نظر شما علت این که امروز، مردم به دین 

فیرحی در جلد نخست کتاب   داود  آقای  ایران  گفتنی است که  »فقه و سیاست در 

تعارضی    معاصر« یاد شده  با گزارش  البته  این رساله داده است که  از  گزارشی متفاوت 

 ندارد.   

افزون بر این سئواالت، آقای جعفریان برخی نکات در باره این کتاب و یا سطوری از  

 شود.  می اشاره ها آن را نقل کرده است که برای اطالع مخاطبان بدان

ر زاده  که حکمی  است  گفته  در جایی  و  ایشان  تنظیم  را در شش گفتار  ساله خود 

تدوین کرده است: گفتار یکم: خدا، گفتار دوم: امامت، گفتار سوم: روحانی، گفتار چهارم:  

 حکومت، گفتار پنجم: قانون، گفتار ششم: حدیث.         
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دانند و در این باره دلیل  می  در جایی دیگر آمده است: »فقها حکومت را از آن خود

شود که  می  دارند. بعالوه، نوع حکومتی که اینان مدعی آن هستند، سبب نای  قانع کننده

اقتصادی    – در آن واحد، دهها فقیه چنان ادعایی داشته باشند«. »حکمی زاده نظام فقهی  

در ارتباط  هایی  موجود در فقه شیعه را برای اداره جامعه ناکافی دانسته و در این باره مثال

 با خمس و زکات آورده است«.  با مسئله مالیات و مقایسه آن 

محورهای نگاه انتقادی حکمی زاده در قلمرو نهاد روحانیت و امامت و اندیشه  ترین  مهم

اندیشه   به موضوع مهم  نیز مانند مامقانی  او  سیاسی شیعی سنتی و عالمان دین است. 

 سنتی »سلطان جائر« پرداخته که مهم است.  

ت کتابش نوشته بود: »پیشوایان دینی ما،  به نقل جعفریان حکمی زاده در صفحه نخس

اند  و دیگران هم یا جرأت نداشتهاند تنها به قاضی رفته اند،و نوشتهاند آنچه تا کنون گفته

گویم این چیزی را که شما دین نام نهاده  می  اینک من   ...در برابر سخنی بگویند و یا اطالع

 اضرم«.  اید، نودو پنج درصدش گمراهی است و برای اثباتش ح

همان گونه که پیش از این اشاره شد، به رغم این که مضامین مدعیات حکمی زاده  

چندان تازه نبود و پیش از آن و در همان زمان ورد زبان بسیاری بود )و به تعبیر درست  

نمودند(، »اسرارهزار ساله«،  می  زمانههای  ( پرسش-47کتاب پیش گفته، ص    – فیرحی  

بود، از یک سو مورد توجه اهل نظر قرار گرفت  ای  تحریک کننده  که دارای عنوان جذاب و 

و از سوی دیگر، به شدت خشم علما را برانگیخت. در همان زمان نقدهای مختلفی در  

اینجا و آنجا )از جمله در نشریه آئین اسالم( در نقد و رد آرای حکمی زاده و رساله او  

دو دلیل بود. یکی این که این رساله و    نوشته شد.  خشم و برانگیختگی علما احتماال به 

نظر به  اثرگذار  نتیجه  و در  را جلب کرده  نظرها  آن  این که،  می  مضامین  و دیگر  رسید 

او مستقیما   بود.  به چالش کشیده  را مستقیما  آنان  دادن علما،  قرار  با خطاب  نویسنده 

توانستند  نمی  یگرپاسداران سنت دینی هزار ساله را به پاسخگویی فراخوانده بود. علما د

سابقه بگذرند. در هرحال آب در النه  بی  به سادگی از کنار چنین چالشی کم سابقه و یا 

)از جمله گزارش جعفریان(  ها کردند. از گزارشمی  بایست کاریمی  مورچگان افتاده بود و

ای  شود که در حوزه قم جلسات مشورتی چندی تشکیل شد تا در این باره چارهمی  دانسته

یندیشند. گفته شده دو ردیه بر این کتاب نوشته شد که یکی را از انتشار منع کردند و  ب

قلم   به  نخست  جوابیه  شد.  منتشر  و  نگریسته  قبول  دیده  به  را  محمد    اهللآیتدیگری 
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« بود. این ساله  »کشف االستار در نقد اسرار هزار  زاده خالصیبود. عنوان رساله    زاده خالصی

کتاب با این که چاپ شده بود ولی در آن زمان با اعمال فشار مستقیم برخی علمای قم  

، از آنجا که خود در  زادهخالصیمنتشر نشد. دلیل مخالفت علما با انتشار آن این بوده که  

و شعائر شیعی بوده، برخی از ایرادهای حکمی زاده  ها  از آموزهای  آن زمان از منتقدان پاره

همدلی و همراهی نشان داده بود و این  ها  به ویژه در نقد روحانیت  را پذیرفته و یا با آن

شد. البته این رساله پس  می  نویسنده اسرار هزار ساله تلقی های  به معنای تقویت دیدگاه

 صفحه به طور رسمی انتشار پیدا کرد.    56از مدتی با همان عنوان در 

علما تأیید  مورد  نقدنوشته  روح  اما  سید  قلم  به  قم  )آیتدر  موسوی خمینی  اهلل  اهلل 

خمینی بعدی و رهبر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی پسین( بود با عنوان  

منتشر شد. نویسنده در این کتاب با حجم تقریبا    1323که در بهار سال    »کشف اسرار«

بود با تمسک به انواع صفحه( تالش کرده    334هفت برابر نوشته حکمی زاده )بیش از  

حکمی زاده را نشان دهد. لحن و  دعاوی  اعتباری  بی  دستاویزهای نقلی و عقلی، سستی و 

ادبیات خمینی در این کتاب، عمدتا جدلی و گاه مغالطه آمیز و تند و همراه با انواع حمالت  

  لفظی و گاه همراه با تهمت و توهین و حتی به تلویح متضمن تکفیر طرف مقابل است. 

خمینی چه اندازه قانع کننده و علمی و واقع بینانه است، از  های  جدای از این که پاسخ

آیت فقهی و سیاسی  و  فکری  اثر نخستین متن  این  بسیار مهم است که  اهلل  این جهت 

ایشان و فهم دغدغه برای درک و شناخت  های  وی و تبیین زمینههای  خمینی است و 

ماید. البته اگر ایشان بعدها به مقام رهبری یک انقالب  نمی  فکری و سیاسی او بسیار مهم 

بزرگ نرسیده بود و به ویژه اگر پایه گذار نخستین حکومت مذهبی )تئوکراتیک( و آن هم  

با مدل والیت مطلقه فقیه نشده بود، احتماال این رساله نیز فراموش شده و چندان اهمیتی  

 داشت.نمی  و علمای شیعه و خود او  در بررسی سیر تحوالت فکری و سیاسی شیعه متأخر

این نیز گفتنی است که نقدنوشته خمینی محدود به حکمی زاده و رساله کم حجم او  

نبود بلکه به دیگر نوگرایان منتقد آن روزگار از جمله شریعت سنگلجی و کسروی )البته  

هانه کرده  توان گفت که نویسنده این نقد را بمی  بدون ذکر نام( نیز به شدت تاخته است.

)و  ها  تا دغدغه منتقدان  با  ویژه  به  و  بریزد  بیرون  را  و سیاسی خود  فکری  و محتویات 

بخوانید نوگرایان مصلح زمان خود( به نوعی تسویه حساب کند. اهمیت دیگر کشف اسرار  

اندیشه نوعی مانیفست و چکیده  به  این متن  اندیش و  های  این است که  علمای سنتی 

ژه ضد تجدد و مخالف اصالحات پهلوی اول بوده است. این که به  سیاست محور و به وی
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روایت جعفریان این متن محصول تفکرات جمعی از فضال در حوزه قم بوده است، باز بر  

دهد که این نوع تفکر در حوزه قم و در میان علمای دینی  می  افزاید و نشانمی  اهمیت آن

 رواج داشته است.  

مینی در پیش از انقالب چاپ شده، ولی ظاهرا به طور  به رغم این که کشف اسرار خ

و گرنه بود  نگرفته  قرار  توجه  مورد  یا چندان  و  بود  نشده  در  می  جدی خوانده  توانست 

رویکردهای مثبت و منفی مبارزان سیاسی و انقالبیون دهه چهل و پنجاه در قبول و یا  

یکی از شعارهایش »آزادی«  اهلل خمینی در مقام رهبر انقالبی که  عدم قبول رهبری آیت

بود، اثر مستقیم بگذارد. از شگفتی هاست که )طبق اطالع( این کتاب اکنون در مجموعه  

آثار رهبر نخستین جمهوری اسالمی قرار ندارد و ظاهرا محتوای این کتاب چندان مورد  

»مصلحت« به  را  آن  بازنشر  ترتیب  بدین  و  نگرفته  قرار  ایشان  رسمی  متولیان    ! پسند 

هم از نظام سلطنت و    ،شاید بدان دلیل باشد که خمینی در آن به صراحت  اند.ندانسته

حمایت عالمان دینی از این نهاد دفاع کرده است و هم به تصریح سلطنت فقیه )نه البته  

 اصل والیت فقیه( را نفی کرده است.       

عصر  های  گینکته قابل ذکر دیگر این است که حکمی زاده اصالحات مدنی و سازند 

مثبت  و  مفید  را  شاه  حمایت می  رضا  آن  از  و  مجموعه  می  دانسته  مقابل  در  و  کرده 

مذهبی علمای سنتی را، علمایی که غالبا به دلیل برخی اقدامات رضا شاه از  های  دیدگاه

ها  و نوع روضه خوانیها  جمله محدود کردن روحانیت و نیز محدودیت برای محافل عزاداری

نیز کشف حج  بودند، مضر و مخربو  او مخالف  با  از  می  اب  ویژه پس  به  شمرده است. 

سقوط پهلوی اول و روی کار آمدن »شاه جوان«، حکمی زاده و کسروی و دیگرانی از این  

نتیجه   در  و  برداشته  خیز  حکومتی  قدرت  تسخیر  برای  علما  که  بودند  دریافته  دست 

قرار دارد. تحوالت اخیر در    دستاوردهای عصر اصالحات پیشین در معرض تهدید جدی 

را نشان  ها  ایران و حتی در جهان اسالم تا حدود زیادی اهمیت و حتی درستی این دغدغه

 داد.

به نقل جعفریان، این جمالت حکمی زاده دیدگاه مثبت او در باره تحوالت عصر پهلوی  

یش از او؟ آیا ادارات  بودند یا پ تر آیا ایرانیان در زمان رضا شاه آسوده ..دهد: ».می را نشان

و نظام ایران را رضا شاه خراب کرده یا از پیش خراب بود؟ آیا باعث این ضعف تقوا و ایمان  

 رضا شاه بود و یا علت دیگر داشته؟« 
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به   واکنشی است  واقع،  و مواجهه جدلی، در  این گونه سخن گفتن  که  روشن است 

پیروان سنتی اندیش و ضد    عمدتا مذهبی و سیاسی شماری از علما و های  خرده گیری

تجدد آن دوران بر ضد رضا شاه و نفی مطلق تغییرات و تحوالت تمدنی آن دوران و گرنه 

نیز او  را  می  احتماال خود  اول  پهلوی  اعمال عصر  و  افکار  تمام  این مدعیات  که  دانسته 

یست  توان دوران دیکتاتوری بنمی  دهد و در واقع تمام ماجرا نیست. در واقعنمی  توضیح

 ساله عصر پهلوی اول را در همان چند جمله و یا در موضوعات مشابه آن خالصه کرد.  

سخن آخر آن است که حکمی زاده را تکفیر کرده و گاه به صراحت وی را خارج از  

دانسته )ص    اند.دین  جایی  در  جعفریان  رسول  جمله  گفته(    721از  پیش  منبع  همان 

مذهب بیرون نهاد« ولی بسیار بعید است که چنین    کند که حکمی زاده »پای از می  تصریح

باشد و حداقل دلیل روشنی مبنی بر خروج وی از قلمرو دیانت اسالم وجود ندارد )و یا  

من ندیده ام(. افکار معرفی شده حکمی زاده هیچ یک به خودی خود متضمن کفر و خروج  

از انقالب و در دوره حاکمیت    از ایمان نبوده و نیست. به ویژه اگر چنین بود، در سالیان پس

اهلل خمینی و حامیانش، به احتمال زیاد، با حکمی زاده برخوردی و شاید مرگی  مطلق آیت

خورد. همان گونه که با کسانی چون علی دشتی و علینقی منزوی )که هر دو متهم  می  رقم 

 به نگارش کتاب بیست و سه سال بودند( برخورد شد و کارشان به زندان کشید.  

 

سیاسی ایران«،   –دینی  های  و سازمانها اطالعات این نوشتار عمدتا از کتاب »جریان

، چاپ تهران است. گزیده رساله اسرار هزار  1386اثر رسول جعفریان، چاپ ششم، سال  

ساله در جستجوی اینترنتی استفاده شده است. نیز بنگرید به: فقه و سیاست در ایران  

 ، جلد اول.    1396معاصر، داود فیرحی، تهران، نشر نی، چاپ سوم، 

  دارد  «»علی اکبر حکمی زاده در چهار پرده با عنوان    عفریان کتابی مفردجضمنا آقای  

  ام. به وسیله نشر مورخ در قم منتشر شده و من بدان دسترسی نداشته 1398که در سال 

 آن در همان منبع پیش گفته از ایشان آمده است.   1از ای هرچند گویا گزیده
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 بخش هشتم 

 احمد کسروی و نقد دینی او 

 

 درآمد 

تأثیرگذار دینی معاصر ایران است که از  های  بی تردید احمد کسروی یکی از چهره

کثیری از مصلحان دینی زمان خودش و پس از خود اثری مستقیم و  جهات مختلف بر  

 گیریم: می غیر مستقیم نهاده است. گفتار در باره کسروی را در سه فصل پی

 زندگی نامه    -  فصل اول

 آثار  - فصل دوم 

 سراندیشه ها  -  مسوفصل 

 ( چهار نکته اساسی )نوعی نقد -  مچهار فصل 
 

 زندگی نامه  :  فصل نخست

زندگی نه چندان بلند اما پر ماجرا و پر فراز و نشیبی داشته و هم دچار  کسروی هم  

به   پرشماری  آثار  هم  و  اجتماعی شده  و  دینی  تفکرات  و  اندیشه  در  بنیادینی  تحوالت 

صورت مکتوب بر جای نهاده است. بیان این همه در این مجال نه ممکن است و نه ضرورتی  

 دارد. 
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وزندگی مختلف  جاهای  در  او  نامه  نامه  زندگی  در  و  خاطراتش  در  جمله  های  از 

دادگستری( در دست است. او در سال  )   خودنوشت او در چند زمینه از جمله در عدلیه

در تهران کشته شده است. یعنی    1324خورشیدی در تبریز زاده شده و در سال    1269

نظر  سال زیسته است. همینجا باید گفت که دریغ که مردی چنین پردانش و صاحب  55

اثر در دانش داشت. های  و صاحب  تقریبا کوتاه  پرشور عمری  بسیار  از جمله  و    مختلف 

بیشتربی سال  بیست  مثال  او  اگر  در  می  زیست،می  تردید  دیگری  مهم  آثار  توانست 

تاریخ و تاریخ نگاری، حقوق، زبان، نقدهای دینی و اصالحات اجتماعی و سیاسی  های  عرصه

تری  و خالقتر  گمانه زنی کرد که در عمر درازتر او تحوالت مثبت  توانمی  به یادگار بگذارد

 شد. می تعدیل و اصالحها آمد و چه بسا رادیکالیسم تند وی در برخی زمینهمی پدید 

پوشید.  می  کسروی در آغاز طلبه شد و سالیانی به تعبیر رایج خودش »رخت مالیی« 

اصله گرفت و رخت مالیی از تن بیرون  پس از تغییراتی در اندیشه هایش از صنف روحانی ف

کرد. اما دانش دینی و عربی دانی او تا پایان عمر به کارش آمد. روزنامه نگار شد و چند  

( را منتشر کرد. در عدلیه نوین )دادگستری( سالیانی  نامه همایونو    پرچم  نشریه )از جمله

یه تهران )کاخ دادگستری(  به کار قضاوت و امور قضایی اشتغال پیدا کرد. در نهایت در عدل

 به دست برخی عوامل گروه افراطی فدائیان اسالم ترور و کشته شد. 

مختلف طبع آزمایی کرده و دارای آثاری است ولی  های  می دانیم که کسروی در رشته

پردازیم. کسروی  می  او در این زمینههای  ما در اینجا صرفا به نقدهای دینی و اثرگذاری

زباندانی و زبان شناسی )به ویژه در ادبیات عرب و پارسی( و به طور کلی ادبیات،  در حقوق،  

تاریخ و تاریخ نگاری صاحب تخصص و دارای نظر و اثر   دین شناس و نقدهای دینی و 

 درخشان پارسی نویسی معاصر است. های است. نثر پارسی کسروی از نمونه

 

 آثار  :فصل دوم

زمینه  کسرویآثار   این  به  فرها  در  و  جزئیات  ذکر  با  مختلف  منابع  در  و  است  اوان 

یاد شده است. ما در اینجا جز چند متن عربی او که برای آموزش زبان  ها  تفکیک از آن

آثار کسروی در دو رشته تاریخ نگاری و دین شناسی  ترین  به مهم  اند، عربی تألیف شده

 کنیم: می اشاره
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 در تاریخ نگاری:  

 تاریخ مشروطه 

)این کتاب در آغاز به زبان عربی تحریر شده و در مجله   ه ساله آذربایجانتاریخ هجد   

 بیروت چاپ شده و سپس با تفصیل بیشتر به پارسی در ایران منتشر شده است(  العرفان

 الدین اردبیلی و تبارش  شیخ صفی

 شهریاران گمنام  

 تاریخچه شیر و خورشید 

 تاریخ پانصد ساله خوزستان.  

 شناسی این آثار مهم اند: اما در دین 

انتشار    1311)ظاهرا نخستین اثر کسروی در موضوع خودش است که در سال    آیین

 یافته است( 

 اسالم   در پیرامون

 ورجاوند بنیاد  

 صوفی گری  

 شیعی گری  

 بهایی گری  

 راه رستگاری  

 خدا با ماست.   

 

 هاسراندیشه :  ومسفصل 

یک   در  بنیادین کسروی  محورهای  تنوع تنظیم  به  توجه  )با  ساختارمند  چهارچوب 

های  مختلف و در زمانهای  گفتارها و اظهار نظرهای مختلف و گاه متضاد وی در زمینه

کوشم چنین کار دشواری را انجام دهم.  می  متفاوت( کار دشواری است ولی در عین حال

 : کردبندی توان چنین صورتمی مهم کسروی را های  نماید که اندیشهمی چنین
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 جدال عقل و علم با نصوص دینی - 1

کرد )هرچند نه مطلق( و با این دو معیار به  می  کسروی به شدت از علم و عقل دفاع

و باورهای اجتماعی و اخالقی و به ویژه دینی )اسالمی و بیشتر  ها  نقد بسیاری از سنت

سلمان  کرد. کاری که دیگر مصلحان م می  شیعی( رایج در جوامع مذهبی و ایرانی اهتمام 

قدر مراتبهم بدان اهتمام   نیز کم و بیش علی  او  از  او و پس  از کسروی و معاصر  پیش 

داشته و دارند. کسروی معتقد بود »کیش و دانش« با هم سازگار نبوده و نیستند و از این  

  دینی مخالف بود و چنان روشی را بر های  رو به شدت با تفاسیر علمی نصوص و گزاره

ش فرید تنکابنی  و شاگرد ن شریعت سنگلجی پیش از او کسانی چوتافت. کاری که  نمی

و  تر  دادند و پس از آن به شکل جدیمی  و ابتدایی تری( انجام تر  البته به شکل خفیف)

ادامه یافت. فراموش نکنیم که کتاب تری  تخصصی بازرگان پی گرفته شد و    با مهندس 

ال پیش از مرگ کسروی منتشر  یعنی دو س  1322بازرگان در سال    مطهرات در اسالم«  »

 .شده است. این کتاب نمونه روشنی از تالش برای سازگار کردن کیش و دانش است

گفتنی است که به گفته مهندس بازرگان یکی از دالیل رویکرد علمی او به دین و  

احکام اسالمی، به نوعی مقابله با افکار کسروی حول تعارض دین و علم بوده است. بازرگان  

« منتشر شده است( گفت وقتی من  دینی  نوگراییر در گفتگو با من )که در کتاب »یک با 

  گفت »کیش و دانش« ناسازگارند و من می  از اروپا برگشتم افکار کسروی رواج داشت و او 

نین نیست البته احتماال مراد بازرگان در دهه آخر زندگی کسروی  چخواستم بگویم  می

بازگشته بود و در آن زمان هنوز افکار کسروی    1307سال  بوده است و گرنه بازرگان در  

در باب علم و دین حداقل به شفافیت بعدی نبوده است(. آقای علی راهنما نیز در کتاب  

 . مربوط به شریعت سنگلجی به دیدگاه وی در باب علم و دین اشاره کرده است

 خرافه زدایی از ساحت اسالم - 2

و   مصلحان  دیگر  مانند  نیز  اسالم، کسروی،  جهان  در  و  ایران  در  مسلمان    نوگرایان 

مذهبی و شبه مذهبی  های  و فرقهها  ساحت اسالم و دیگر دین  یوقفه برای پیرایشگربی

  خالف علم و عقل و خیر و نیکخواهی عمومی( های  از هر نوع خرافه )یعنی افکار و آموزه

مخالف اساس دیانت و    کوشید. او چنان که خود بارها تأکید و تصریح کرده است هرگزمی

گفت دینی درست و  می  « بود ودین پاکی برای ادیان نبوده است. تکیه او بر »مندفایده

اساس   وی  هرحال  در  رساند.  مدد  عمومی  خیر  و  نیکخواهی  به  که  است  عمل  درخور 
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مفید  و  بشری الزم  برای جوامع  را  اروپاییگری می  دینداری  نقد  در  او  گفت  می  دانست. 

 و این به زیانشان تمام شده است.اند ین را رها کردهاروپاییان د 

کرد ولی در نهایت معتقد  می  « یادکمرد عرباکسروی از نبی اسالم تحت عنوان »پ

شده بود که از آن اسالم اولیه چیزی باقی نمانده است. در این چهارچوب و از این منظر  

با دین  بوده است که کسروی  رواج  درافتاد چرا که هر یک  ها  تمام  در  به سهم خود  را 

شیعه گری،  های  شناخت. کتابمی  ناعقلیگری و گسترش خرافات و باورهای مضر مقصر

او با شاعران    اند.صوفی گری، بهایی گری در این زمینه و در این چهارچوب تحریر شده

را عامل عقب ماندگی  ها  صوفی مسلک و عارف مشرب ایرانی مخالف بود و این نوع اندیشه

دانست. مشهور است که جشن کتابسوزان راه انداخته بود و  می  و تمدنی ایرانیانفکری  

افکند. البته پس از ترور کسروی،  می  را در آتش  الجنان  مفاتیح و مانند آن و یا    دیوان حافظ

  فدائیان اسالم برای توجیه قتل او اطالعیه داده و در آن ادعا کردند که او قرآن سوزی هم 

 بال نیز این تهمت را تکذیب کرده بود. قکرده که البته دروغ بود و خود او می

از آنجا که از جهاتی کتاب »شیعه گری« در نقد افکار و آداب جامعه اغلب شیعی ایران  

است و نقدهای بنیادبراندازی که نسبت به باورهای شیعی متأخر وارد شده است، فهرست  

آورم تا منظر کسروی و نوع نقدهای  می  در اینجا   فصل دوم کتاب را )که مهمترین است(

استدالل شنیدن  و  فصول  تمام  خواندن  هرچند  شود.  روشن  تشیع  بنیادهای  بر  های  او 

 نویسنده در این مقوالت واقعا شنیدنی و قابل توجه و تأمل است.

 کتاب در پنج گفتار بدین ترتیب تنظیم شده است: 

 شد؟ گفتار یکم: شیعی گری چگونه پیدا  

 توان گرفت می که بر شیعی گریهایی  گفتار دوم: خرده

 خیزد می سوم: زیانهایی که از این کیش بر  رگفتا

 کنند می که مالیانهایی گفتار چهارم: زورگویی

 ساختگی الوالیه و نورینهای گفتار پنجم: آیه

  13« در  توان گرفت می  که به شیعی گریهایی  خرده اما در گفتار دوم تحت عنوان » 

 مورد چنین است:

 اول. انتخاب خلیفه از جانب خداوند و نه مردم 
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بایست خود را نشان دهد و از هر راه  می  دوم. اگر اصل اول درست باشد، خلیفه خدا

مسلمان را راه برده  های  بکوشد تا به خالفت رسیده و رشته کارها را به دست گیرد و توده

 نگاهدارد. و کشورهای اسالمی را از دشمنان 

سوم. این گفته که »خدا ما را از آب و گل واالتری آفریده« و یا »خدا جهان را برای  

روایاتی است  ها  ]این   ...شودمی  هستی ما پدید آورده« و یا »کارهای شما به ما نشان داده

 که در منابع شیعی از قول برخی از امامان شیعی نقل شده است[

 پیامبران و بلکه باالتر نشاندنشان   . نشاندن امامان در کنارمچهار

شمارند. »چهارده معصوم« همه کاره  می  پنجم. شیعیان آن امامان را گرداننده جهان 

 باشند می ی دستگاه خدایند و در گردانیدن جهان یاوران او

 ششم. برگزیده پنداشتن شیعیان و از آب و گل واالتری نشان دادن ایشان 

و قم و عبدالعظیم و بغداد و سامره و کربال و نجف و   هفتم. آن بارگاهها که در مشهد 

 روند می دیگر شهرهاست و شیعیان به زیارت 

یک داستان بایستی رخ ندهد پس از    ...هشتم. داستان گریه و زاری به کشتگان کربال

های  آن که رخ داده از گریستن چه سود تواند بود؟ یک داستانی را عنوان کردن و بزم

 سازد؟ می دانیدن و گریستن با خرد چهسوگواری برپا گر

نهم. درباره آن جهان ]قیامت[. این جهان بس نکرده از آن جهان میدان دیگری برای  

 اند.خود باز کردههای گزافه بافی

 اند.دهم. نفرین و دشنام در باره ی یاران پیغمبر که آن را »تبر ی« نامیده

 ...یازدهم. داستان تقیه

 ...اندپیروان شیعه چند بدرفتاری بزرگی با قرآن کرده ...قرآن  دوازدهم. خوار داشتن

توان گرفت.  می  سیزدهم. در داستان امام ناپیدا سخن فراوانی هست و ایرادهای بسیاری

 هفت ایراد مطرح شده است.

 ایرانگرایی و اصالحاتی برای ایران مدرن - 3

ت. تحقیقات قابل توجه  کسروی به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران دلبستگی بسیار داش

و تا حدودی جدی و مفیدی که در تاریخ ایران کرده و از جمله در دو کتاب تاریخ مشروطه  
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و تاریخ هجده ساله آذربایجان از این عالقه و نیز از دغدغه تعالی و سرفرازی ایران معاصر  

 حکایت دارد. 

و  روشنفکران  از  بسیاری  مانند  میطلباصالح  او  سکوالر  و  دینی  انقالب  ان  دار  راث 

مشروطیت ایران است و از این رو از اصالحات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رضاشاه کم  

کرده است. هرچند شماری با اصالحات آمرانه و همراه با استبداد چکمه  می  و بیش حمایت

پهلوی مخالف بودند اما در مجموع به طور اساسی با تغییرات تمدنی مدرن موافق و همراه  

 ان دینی اشاره شد. طلباصالح چنان که در گذشته به برخی از اند.بوده

دارد. از جمله او، هماهنگ با سیاست  ها  کسروی درباره تاریخ کهن و مدرن ایران حرف

دفاع  یکپارچه  و  متحد  ایران  از  رضاشاه،  سازی  مدرن  و  می  رسمی  اقوام  بازی  با  کرد. 

را عامل اختالف و تفرقه  ها  مخالف بوده و آنها مختلف و به ویژه با تنوع کیشهای  ملیت

دانست. او با این که خود ترک بود ولی مردمان کنونی  می  و در نتیجه عامل پریشانی کشور

دانست و نه ترک نژاد. همین اندیشه برای می  کنونی آذربایجان را ترک زبانهای  سرزمین

ل او مدعی بود: یک کشور، یک  او مخالفان و حتی دشمنانی بسیار پدید آورد. در هرحا

 ...خدا، یک دین، یک زبان )فارسی( و

 بدبینی نسبت به برخی از دستاوردهای جدی غربی - ۴

کرد ولی در عین حال منتقد  می  با این که کسروی از علوم و فنون جدید غربی دفاع

با   او  باشد  روا  احمد  آل  ابداعی  تعبییر  اگر  بود.  هم  اروپایی  جدید  تجدد  و  تمدن 

تابید. همان گونه که قبال اشاره شد او به حاشیه  نمی  « مخالف بود و آن را برزدگیرب غ »

 دانست.می راندن دین ورزی در مغرب زمین را مضر

 نقد مداوم دستگاه روحانیت و علمای دینی - 5

به تعبیر قدما این »اظهر من الشمس« است که کسروی از منتقدان جدی و استوار و  

دستگاه روحانیت شیعه در ایران بوده است. این موضوع تقریبا در تمام  پیگیر نهاد علما و  

پر بسامد است و بارها و بارها به صد زبان تکرار شده است. اصوال  اش  آثار دین پژوهانه

جدای از الفاظ و کالم، انگیزه اصلی مخالفت علما با کسروی و حتی به نوعی تکفیرش،  

مای دینی بوده است. در دهه چهل از یک روحانی  ریشه در همین ستیز رادیکال او با عل 

گفت کسروی درباره خیلی مسائل  می  )البته با لحن طنز( ای  در قم شنیدم که در جلسه
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صحبت کرد و خیلی چیزها را انکار کرد ولی وقتی با علما درافتاد کشتنش. به گمانم این  

تا حد نیز  بزرگی است. چنان که درباره شریعتی  این دعوی  سخن حاوی حقیقت  ودی 

 درست است. 

 دفاع از مشروطه و نفی نظام دینی اولی االمری و خالفت مذهبی - 6

با رهبری ستارخان و   قیام تبریز  بود و در  نوعی فرزند جنبش مشروطه  به  کسروی 

باقرخان حدود هفده سال داشت. او خود در این جنبش حضور داشت و بخشی از خاطراتش  

ر در تاریخ مشروطه و تاریخ هجده ساله بازتاب یافته و این  از این رویداد مهم تاریخ معاص

افزاید. زیرا او گواه مستقیم برخی از این نوع رویدادها  می  خود بر اعتبار روایات نویسنده

 ست.ابوده 

کسروی اشاره خواهد شد، او الگوی مشروطه  های  چنان که به زودی به برخی از نوشته

آسیب دیدگاه سنتی شیعی را  ترین  دانست و مهممی  دموکراسی مناسبرا به عنوان نماد  

 شمرد. می دانست و از این منظر روحانت را دشمن مشروطهمی تعارض با مشروطیت

 

 ( م: چهار نکته اساسی )نوعی نگاه انتقادیچهارفصل 

و  واقعیت این است که نقد و بررسی و در واقع آسیب شناسی آثار و افکار کسروی در قلمر

دین شناخت او، هم موضوع مهمی است و هم درخور تأمالت و تحقیقات جامع و عالمانه  

و این همه در این مجال ممکن نخواهد بود. با این حال به تناسب مقال و مجال، به چند  

 :کنممی نکته به طور ارتجالی اشاره

های  شفکری و سیاسی کسروی در کشمکهای  در مجموع بخش عمده افکار و جدال.  یکم

دوره رضاشاه و از جمله با عرفی گرایان و شریعتمداران گذشته است. او از یک سو با علما  

کرد و از سوی دیگر با الحاد و ماده گرایی نوین غربی که در  می  و دینداران سنتی ستیزه

کرد. کسروی آگاه بود که چالش  می  ها در ایران باب شده بود مخالف بود و مبارزه   آن سال

علما و شریعتمداران با رضاشاه و اصالحات او، از موضع ارتجاعی و گذشته گرایی است و  

نوع مخالفت ها به زیان نوسازی ایران است. به ویژه بازگشت  این  معتقد بود که    واز این رو ا

(  1320ان )شهریور  حاج آقا حسین قمی به ایران در مقطع پس از خروج شاه از ایر  اهللآیت

و قدرت گرفتن روحانیت و تالش گسترده علما برای خنثی کردن برخی اصالحات گذشته  
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آخر کسروی به  های  تنازل فقه و شریعت نگران بود. این از نوشتهبی  و در مقابل اجرای

توان  نمی  که از آن یاد شد. از این رو  شیعی گیریخوبی پیداست. از جمله در همان کتاب  

اعتنا بود. او به این نوع چالش ها و مقتضیات زمانه او بیهای  خت کسروی و دغدغهدر شنا

شان  هایها بدون توجه به درک و شناخت زمانه آنها و دغدغهشناخت درست شخصیت

 .ناممکن است

نماید که کسروی در نهایت اساس دیانت و اصالت نخستین اسالم و قرآن  می  چنین .  دوم 

ها اذعان داشت    کرد بلکه به حقیقت آننمی  دینداری را برای بشریت انکارو اصوال ضرورت  

ها را برای بشریت    ولی اما وی ادیان تاریخی و از جمله اسالم تاریخی را منکر بود و آن

کرد ولی اعتقاد داشت  می  دانست. او از نبی اسالم به عنوان »پاکمرد عرب« یاد می  مضر

به تعبیر خود او »دین پاک«( نشانی نیست. البته تشیع را  که امروز دیگر از دین اصیل )و  

 .شمردمی از اساس جعل و خالف اسالم و قرآن

از کتاب   فاکت  به چند  به عنوان نمونه  اقوال مستقیم نیست ولی  این که مجال نقل  با 

 :کنم می منتشر شده اشاره 1321« که در سال پیرامون اسالم»

اکمرد عرب هزار و سیصد و پنجاه سال پیش بنیاد  اسالم دو تاست، یکی اسالمی که پ»

  .  ..از آن اسالم چیزی نمانده  ...بود و دیگری اسالمی که امروز هستمی  ها برپا  نهاد و تا قرن

مالیان  دست  با  که  دستگاهی  این  نام،  اسالم  سودی می  این  تنها  نه  دارد،  نمی  گردد، 

 7-4باشد«. پیرامون اسالم، ص می بدبختیرساند و مایه ی می بزرگی نیزهای زیان

 ...خرد که گرانمایه ترین داده خداست، باید هر کسی آن را نیک شناسد و پیروی کند»

این جهان همیشه در حال پیشرفت    ..گذارند.نمی  شناسند و ارجینمی  ولی مسلمانان این را 

از آیین جهان  ...است بند برجسته ای  باید همی  پیشرفت یک  و  های  ر زمان نیکیباشد 

شناسند و در نزد آنان گذشته  می دیگری در آن پیدا شود. ولی مسلمانان وارونه ی این را

 9-8بوده است« پیرامون اسالم، ص می از اکنون بهتر

امروز اسالمی درمیان    ...باشدمی  مشایخ جامع االزهر و علمای نجفهای  اینها نادانی ..».

پراکنده ی سنی و شیعی و کریم خانی و علی اللهی  های  نیست. آنچه در میان است کیش

  این دستگاه نه تنها اسالم نیست، دین هم نیست، و خود عین   ...و صوفی و مانند اینهاست

 9دینی است«. پیرامون اسالم، ص بی
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  «:سخ دهد منتشر شده با عنوان »دولت پاهای در آخرین نوشته

این کیش ]شیعی[ با خرد ناسازگار است؛ با دانش ها ناسازگار است؛ با تاریخ ناسازگار  »

ها، با مشروطه،    است؛ با خود اسالم ناسازگار است؛ با زندگی ناسازگار است. پس از همه این

ما صد    ...با زندگی دموکراسی که با خون و فداکاری به دست آورده ایم، ناسازگار است

کیشایرا این  به  سر  می  د  بر  است،  اخیر  بخش  همان  سر  بر  بزرگ  اشکال  ولی  داریم، 

 «. ناسازگاری با مشروطه است

 :در همان نامه

از نگاه مالیان و پیروان ایشان، عدلیه خالف شرع است، نظام وظیفه خالف شرع است،  

است، هرچه مالیه خالف شرع است، دبستان ها خالف شرع است، دانشکده ها خالف شرع  

بیرون از دستگاه آخوندی و شیعی گری است خالف شرع است، میهن پرستی بت پرستی  

است، گفتگو از سوسیالیزم به کلی حرام است. اگر بیگانگان به کشور آمدند، چون جلوی  

 .« گیرند، بسیار بهتر که بیایندنمی روضه خوانی و زیارت را 

حدقل دو ایراد اساسی بر برخی افکار و آرای او وارد  اگر با نگاه امروزین نگاه کنیم،  .  سوم

 :است

نخست این که کسروی با نوعی نگاه ذات گرایانه به پدیده دین و تاریخ تمامی ادیان نظر  

ها و از جمله اسالم و تشیع را مورد نقد و بررسی و داوری قرار داده است.    کرده و دین

نه و هرمنوتیک جدید مطرح نبوده ولی  معرفت شناساهای  هرچند در زمان کسروی دیدگاه

بود که در این  می  حداقل از شخصیت متفکر و زبان دان و دقیقی چون کسروی انتظار

 .مورد دقیق تر و علمی تر بنگرد و تحلیل کند

واقعیت این است که در اسالم جدای از اصول موضوعه دین )مانند توحید و نبوت و معاد  

قی و اجماعی است و قاعدتا مورد تأیید خود کسروی  و یا احکام مشخص شرعی که تواف 

هم بوده(، دیگر اصول ثابتی نداریم؛ هرچه هست، تفاسیر مسلمانان است از امر کلی و عام  

دین اسالم. اصوال پسوند »اسالمی« یعنی اسالم با یای نسبت هیچ یک نسبتی با دعوت  

فکر و فرهنگ و آداب او معارف    هاست به نام اندیشه و   اسالم در آغاز ندارد. هرچه که قرن

اندیشهمی  اسالمی فرآورده  بعدی است. درست است که  های  شناسیم،  ادوار  مؤمنان در 
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نهد ولی در نهایت تحت عنوان اسالم به  می  کسروی بین اسالم اولیه و اسالم بعدی فرق 

 .شودمی  پردازد و نوعی جزمیت در کارهایش دیدهمی نقد و نقادی 

تاریخی و سیر تحول اندیشه ها و عقاید،  های  ی بدون اعتنا به واقعیتدوم این که کسرو

توان گفت درست  می  رود.می  غالبا یک سویه و گاه غیر منصفانه به نقد دینداران و علما 

کردند که  می  است که شماری و حتی بخش غالب علمای دینی و شیعی همان گونه فکر

ی این نیز واقعیت عینی تاریخ است که نه  گفت )چنان که هنوز نیز چنین است( ولمی  او

چنان مسلمانان  اومی  تمام  که  بودند  گونه  آن  جملگی  شیعی  علمای  نه  و    اندیشیدند 

گفت. کسروی خود گواه جنبش مشروطه بود و خود او در تاریخ مشروطه به تفصیل  می

رت،  درباره نقش علمای ایران و عراق در پیروزی مشروطیت سخن گفته است، در این صو

به تمام علمای شیعی؟   برای آن همه کلی گویی ها و آن همه تندی نسبت  چه جایی 

کسروی در تاریخ مشروطه از تعبیر »سیدین سندین« درباره سید محمد طباطبایی و سید  

عبداهلل بهبهانی یاد کرده است. او که این همه شیفته مشروطیت است و آن را تنها نسخه  

داند که بدون حمایت این علما  می  داند، بهتر از هر کسییم   حکومتی مطلوب برای ایران

رسید. از منظر دینی و دینداران علما به مشروطه خواهی  نمی  مشروطیت هرگز به پیروزی 

 .مشروعیت دادند

واپسین نکته آن است که کسروی مانند برخی دیگر در مواردی در نهایت در دام  .  چهارم

مختلف دینی و  های  سقوط کرد. او عمال با اغلب جریاننوعی رادیکالیسم افراطی و کور  

اجتماعی و فرهنگی و زبانی و قومی درافتاد و این همه در نهایت همه را بر ضد او بسیج  

ه  کرد. کتاب شیعی گری او موجب شد که بخش عمده مقامات دولتی و قضایی )از جمل

ارد کارزار شوند و علیه او اعالم  که قبال از او یاد کردیم( بر ضد او و سید اسداهلل مامقانی 

اگر   اسالم کشته وی  جرم کنند.  فدائیان  متعصب  و  افراطی  به  نمی  به دست گروه  شد، 

افتاد. حتی دور  می  ها به زندان   شد و حداقل سالمی  احتمال زیاد در دادگستری محکوم

شد.  می  از ذهن نیست گفته شود که ممکن بود به دست افراطی متعصب دیگری کشته

بزرگان عرفان و تصوف آ با  اندیشه سترونی است که محققی چون کسروی  این چه  خر 

اسالمی و ایرانی دشمنی کند و حتی کتابسوزان راه بیاندازد؟ این حتی از اندیشه برخی از  

علمای عرفان ستیز نیز افراطی تر و ویرانگرتر است. روزگاری عالم و مجتهد صوفی کش  

قامت بلند منتقد دین و علما نیز کم و بیش بر همان    داشتیم حال کسی چون کسروی در 
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کند. احتماال با توجه به چنین خصلتی بود که شریعتی برخی اقدامات  می  سبیل سلوک

داند در هرحال مجموعه سیر  می  ر دوران پس از شهریور بیست اشتباه و مضردکسروی را  

شت و حتی روشنفکران  و سلوک کسروی چنان بود که برای او حامی و یاوری باقی نگذا

 .نیز عموما با سکوت معنادار خود در قبال قتل او، عمال بر آن مهر تأیید نهادند 

 

 تکمله 

های  ( بسیاری از کتاب1344من در دهه چهل )پس از عزیمت به حوزه قم در سال  

هرچند االن چیزی خاص و    ام.کسروی را در کتابخانه حضرت معصومه قم مطالعه کرده

موارد استناد من  نوشتار    /آورم. آنچه در این گفتار  نمی  قابل استناد از آن مطالعات به یاد

بوده عمدتا از مقدمه و متن کتاب شیعه گری کسروی است که آقای محمد امینی تصحیح  

اب در سال  این کت   ام.و منتشر کرده است. به ویژه از مقدمه مفصل آن بسیار استفاده کرده

 « در آمریکا منتشر شده است.شرکت کتاببه وسیله » 2011/  1390

احمد  تحقیقی و مفید در مورد کسروی و افکارش، مقاله »های  ضمنا از آخرین نوشته

« از آقای علیرضا مناف زاده است که در شماره  کسروی: یک درفش، یک دین، یک زبان

  ولی توصیه ام  نکردهای  این نوشته استفاده  ششم نشریه آزادی اندیشه منتشر شده است. از 

 بخوانند. مندان کنم که عالقهمی

 



 

 

 

 

 

 م بخش نه 

 سید اسداهلل خرقانی 

 

 درآمد 

که در ایران معاصر در شمار نوگرایان و  هایی  یکی دیگر از عالمان دینی و از شخصیت

 یا مصلحان دینی و اجتماعی قرار دارد، سید اسداهلل خرقانی است. 

 این قسمت ذیل این عناوین سامان یافته است:

 فصل اول: زندگی نامه 

 فصل دوم: آثار 

 فصل سوم: افکار و آموزه ها 

 یی گرافصل چهارم: قرآن

 

 نامه  فصل اول: زندگی

نام کاملش سید   نامه آن است که: سید اسداهلل موسوی خرقانی )که  زندگی  گزیده 
قمری در خارقان زاده شده    1254اسداهلل میر سالمی خرقانی و یا خارقانی است( در سال  
 شد. خرقان یا خارقان از توابع شهرستان قزوین است.  

، به قزوین کوچ کرد  او پس از تحصیالت ابتدایی معمول آن روزگار، در پانزده سالگی
قمری به تهران    1275-76  و در آنجا به تحصیل علوم دینی متداول ادامه داد. در سال

جلوه   ابوالحسن  میرزا  حکیم  )فلسفه(  درس  حوزه  در  و  کرد    1290)درگذشت  هجرت 
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شرکت کرد و سالیانی در تهران فقه و اصول و فلسفه آموخت. در این دوران،  خورشیدی( 
بود( آشنا شد و زبان  با برخی علوم جد ایران تا حدودی رواج یافته  تازه در  نیز )که  ید 

فرانسه را آموخت. گفتنی است که در آن روزگار فرانسه تنها زبان رایج فرنگی بود و عمدتا  
آموختند )البته این که خرقانی چه اندازه به زبان فرانسه تسلط داشته و  می نخبگان آن را

قادر بوده بدان تکل  م کند و یا بنویسد، دانسته نیست و جایی ندیدم که به این  این که 
 دقیقه پرداخته باشند(.

همراه با خانواده به نجف رفت و در حدود بیست و    1284پس از آن خرقانی به سال  
پنج سال در حوزه نجف در درس برخی عالمان و مجتهدان آنجا حضور یافت و علم اجتهاد  

موفق شد از شاگردان مبرز آخوند خراسانی باشد. در آن  و فقاهت آموخت. در این میان او  
اند  فقیه اصولی نجف به شمار بود. گفتهترین  مقطع، آخوند محمدکاظم خراسانی، برجسته

که خرقانی به اجتهاد رسیده و اجازه اجتهاد یافت. پس از بازگشت به ایران در تهران مقیم  
نگی و سیاسی اهتمام داشت. وی در  فکری و علمی و فرههای  شد و عمری را به فعالیت

استادش میرزای    1315سال   بابویه کنار مزار  ابن  در  و  تهران درگذشت  خورشیدی در 
علمی و قلمی و سیاسی سید اسداهلل زندگی نامه او  های جلوه مدفون شد. گزارش فعالیت

 را کامل خواهد کرد.    

ان او مدتی در حوزه درست  که در ایراند  استادان. استادانش متعدد بودند ولی گفته
کرده ولی زمانی که کار مخالفت علما با شیخ باال گرفت  می آبادی شرکتشیخ هادی نجم

و تا حد تکفیر پیش رفت، سید اسداهلل او را ترک کرد و به حوزه درس حکیم جلوه حضور  
د.  یی و قرآن محوری را از شیخ هادی آموخته بوگرایافت. در عین حال گفته شده او عقل
الدین اسدآبادی نیز اثر پذیرفته بود و به نقل محیط  افزون بر آن، خرقانی از سید جمال

در آخرین سفر سید به ایران و در هنگام بست  خورشیدی(    1371)درگذشته  طباطبایی  
 نشینی سید در عبدالعظیم، به دیدار وی رفته بود.   

کار خواهد آمد ولی در اینجا  فرهنگی و علمی خرقانی در دو فصل آثار و افهای فعالیت
 شود. می یعنی مبارزات سیاسی او اشارتی اش فعالیت زندگیترین به مهم

خرقانی از عالمان دینی در جنبش مشروطه خواهی بوده است. چنان که گفته شد، او  
از چند دهه پیش از آغاز مشروطیت، بر خالف عموم روحانیان و عالمان شیعی، کم و بیش  

زبان  با جهان   او حداقل یک  بود.  نوین غربی آشنا شده  از علوم و فنون  با برخی  تازه و 
سابقه و یا کم سابقه بوده  بی  دانست و این در آن روزگار در طایفه علمامی  فرنگی )فرانسه(
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،  تاریخ انقالب مشروطیتدر خورشیدی(  1334)درگذشته ملکزاده  مهدی است. به گفته 
 بود و از سیاست جهان و فلسفه نوین اطالع کامل داشت«.    مند»خرقانی از علوم جدید بهره

در زمان حضور در نجف با بزرگانی چون مال محمدکاظم خراسانی آشنا شد که بعدها  
خواهی به ویژه در مشروطیت دوم بود. او در تهران بسیار فعال بود و  از رهبران مشروطه

را خود  ها  . برخی از این انجمندر چند انجمنِ حامیان آزادیخواهی حضوری فعال داشت
مخفی در پیش از مشروطه و  نیمه  مخفی وهای  بنیاد نهاده بود )با توجه به نقش انجمن

شود(. او )مانند اسداهلل مامقانی(  تر میپس از آن، نقش کسی چون اسداهلل خرقانی مهم
 رابط آزادیخواهان تهران و نجف بود. 

امه آن ایجاد ارتباط بین سیاستمداران، درباریان  خرقانی عضو »انجمن ملی« بود که برن
و شاهزادگان، روشنفکران و حتی دانش آموزان از جمله دارالفنون تهران بود. مجمعی با  
عنوان »کانون جوانان« تشکیل داد و برنامه آن تالش برای جذب نظر جوانان و نیز جلب  

نیز عضو آن بود.   یدی(  خورش  1287)درگذشته  حمایت علمای نجف بود. ملک المتکلمین  
گویا خرقانی از سوی همین انجمن به نجف رفت تا علمای این مرکز علمی و دینی مهم  
را با جنبش آزادیخواهی ایران همراه و هماهنگ کند و گویا کامیاب نیز بوده است. خود  

خواهی آشنا کردم. مدتی در مسجد  او گفته است که من در نجف آیات عظام را با مشروطه
ج حسن معمار در اول خیابان ارامنه دروازه قزوین به امامت و تبلیغ اشتغال داشته و  حا

و عالقه مریدان  فعاالن  مندان  گویا  از  روزگاری  است که  نقل  بود.  پیدا کرده  هم  زیادی 
کرد. نیز گفته شده  می  »شرکت اسالمیه« بود که برای ترویج مصرف کاالهای وطنی تالش

  خورشیدی( بود   1329مخالفان قرارداد وثوق الدوله )درگذشته    ازاست که اسداهلل خرقانی  
بین دولتین ایران و بریتانیا بسته شد و    1919خورشیدی /    1298)این قرارداد در سال  

 منشاء اختالفات سیاسی شدید بین سیاستمداران و مبارزان ملی ایران شد(.    

سیاسی خرقانی تا  های عالیتخرقانی در مجلس سوم نماینده قزوین در پارلمان بود. ف 
اوایل سلطنت رضاشاه پهلوی ادامه داشت. او در آغاز با جمهوری خواهی سردار سپه موافق  
بود ولی بعدتر با آن مخالف شد. البته این به معنای مخالفتش با جمهوری خواهی نبوده  

ان  بلکه در درگیری با پهلوی با نوع جمهوری خواهی سردار سپه سازگاری نداشت. هم
 گونه که بسیاری از عالمان سیاسی و غیر سیاسی آن روزگار نیز چنین بودند.  

ظاهرا یکی از اختالفات خرقانی با پهلوی، ماجرای حجاب بوده است. گویا سردار سپه  
در دوران رئیس الوزرایی اش، تصمیم داشته برنامه کشف حجاب )یعنی آزادی زنان در  

شود که، بر خالف می ی کند )اگر چنین باشد روشنانتخاب حجاب خود( را در ایران عمل 
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خورشیدی و اثرپذیری    1313پیش از سفر به ترکیه در سال  ها  نظریه مشهور، رضاشاه مدت
اند  از آتاتورک و تحوالت ترکیه جدید، سیاست کشف حجاب را در نظر داشته است(. گفته

به رئیس الوزرا نوشت و  ای  هخرقانی، که در آن زمان عالمی معم ر و معتبر بوده است، نام
در باره کشف حجاب  ها  از او در باره چند موضوع سئوال کرد و جواب خواست و یکی از آن

بود. نخست وزیر در باره هر یک پاسخی داد ولی در باره کشف حجاب قاطعانه گفت چون  
شته  مسلمان است، هرگز چنین نخواهد کرد. کتاب خرقانی در باره حجاب، در این زمان نو

شد است. او در این اثر با قاطعیت از وجوب حجاب شرعی در اسالم و قرآن دفاع کرده و  
به شدت با کشف حجاب )بخوانید آزادی زنان در انتخاب نوع پوشش خود( مخالفت کرده  
است. به زعم خرقانی، ضرورت حجاب مورد اتفاق تمام ملل اسالمی است و از این رو تردید  

 تواند از »امراض دماغی و اختالالت فکری« باشد.   می در حکم حجاب 

جدای از ماجرای کشف حجاب، حول برخی مسائل دیگر، اختالفات خرقانی با رضاشاه  
پهلوی )به ویژه پس از پادشاه شدنش( ادامه یافت و به خشونت نیز کشیده شد. ظاهرا در  

اد کتک گرفت و بعد او  ادامه مجادله بر سر ماجرای حجاب بود که پهلوی خرقانی را به ب
را به رشت و فومنات تبعید کرد. وی مدتی در آن حوالی زندگی کرد. اما پس از بازگشت  
از تبعید، از سیاست کناره گرفت و یکسره به امور دینی و علمی و فرهنگی و به ویژه قرآن  

 پژوهشی پرداخت. پانزده سال آخر عمرش در این وادی گذشته است. 

قمری زاده شده باشد، در ماجرای مشروطه خواهی   1254در سال    اگر واقعا خرقانی
 حدود هفتاد سال داشته و هنگام مرگ حدود صد ساله بوده است. 

در مجموع خرقانی شخصیت جذابی داشته و بسیاری از عالمان دینی سیاسی و مبارز  
سید محمود    اهللآیتگمان یکی از نامداران آن  بی  زمان خود را تحت تأثیر قرار داده که 

طالقانی است که در اواخر زندگی خرقانی با او معاصر بوده و به شدت تحت تأثیر افکار و  
و مبارزات سیاسی خرقانی قرار داشته و بر یکی از آثار مهم خرقانی مقدمه نوشته  ها  فعالیت

 و آن را منتشر کرده است.  

تمال زیاد مخالفت وی با  دینی و سیاسی خرقانی، به احهای با توجه به افکار و اندیشه
برابر  در  شریعت  از  دفاع  و  دینداری  موضع  از  یکی  است.  بوده  منظر  دو  از  رضاشاه، 

و    گراعرفیهای  سیاست آزادیخواهی  موضع  از  دیگر،  و  اول،  پهلوی  بعضا خالف شرع  و 
ضدیت بنیادین با هر نوع استبداد. چنان که خواهد آمد، خرقانی به رغم انتقادهایش به  

کرده  می  مشروطیت، از میراث مهم آن جنبش یعنی برانداختن هر نوع استبداد دفاع   میراث
  تابیده است. همین ویژگی پایدار نمی  استبدادی و دیکتاتوری پهلوی را برهای  و سیاست
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پر و  جوان  روحانیان  برای  و  خرقانی  جذاب  بسیار  دوران  آن  در  طالقانی  چون  شوری 
خرقانی از او با عنوان    محوالموهوم«ر مقدمه کتاب »آمده است. طالقانی دمی  پذیرفتنی 

نویسد: »مرحوم عالمه بزرگ و مجاهد سید اسداهلل  می »عالمه مجاهد« یاد کرده است. او 
میر اسالمی خارقانی، مؤلف این کتاب در زمره همان مردان نیرومند و هشیار عالم اسالم  

رغم این که خرقانی در روزگاری در    کند، بهمی  «. البته طالقانی در همانجا تصریح...بود
  کرده است، ولی خود او که در قم درس می  محفل پدرش سید ابوالحسن طالقانی شرکت 

خوانده، توفیق دیدار خرقانی را نداشته است و بعدها از طریق آثارش با او آشنا شده  می
 است.

اال ناظم  آبادی،  دولت  ملکزاده،  مانند  مشروطیت  اول  دست  منابع  اغلب  سالم،  در 
 مطالبی در باره خرقانی آمده است.        ...خاطرات عین السلطنه و

 

 فصل دوم: آثار 

شانزده اثر از خرقانی معرفی شده که در این قسمت )البته با برخی توضیحات ضروری  

 شود: می برای فهم بیشتر مطالب در داخل قالب( به ذکر فهرست آن آثار بسنده 

 ( ]مسیحیان[ )کشف الغوایه فی ردالهدایهرساله در نقد نصارا   -1

 رساله در اصول عقاید  -2

قوانین عدلیه -3 تنقید  در  یا دادگستری عصر    رساله  مراد عدلیه  نیست که  ]روشن 

 رضاشاه است و یا پیش از آن[   

 رساله روح التمدن و هویت االسالم  -4

نواع که  ]داروینسیم یا ترانسفورمیسم عبارت است از نظریه تکامل اها  رد دارونیست  -5

مسیحی    –دینی یهودی  های  پس از طرح آن در اروپا و به چالش کشیدن آموزه

در باب خلقت و از جمله نحوه آفرینش انسان، در جهان اسالم و از جمله در ایران  

نیز، محل مناقشاتی واقع شد و در چند دهه بعد کسانی مانند عالمه طباطبایی از  

دکتر یداهلل سحابی استاد زمین شناسی و  ثبوت انواع )فیکسیسم( دفاع کردند و  

تهران در کتاب   دانشگاه  انسانزیست شناسی  انواع  »خلقت  از تحول  آن  و در   »

 )ترانسفورمیسم( دفاع کردند[ 

 ]در باب تعدد زوجات یا چند همسری[ رساله کثرت و وحدت زواج -6



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    144

 

ی در  ]قابل ذکر است که در آن زمان موضوع اصل پنج جزوه ]در[ رد مبلغین نصارا  -7

آموزه رد  و حتی  مخالفت  اسالمی  اهمیت  های  کشورهای  دینی مسیحی چندان 

نداشته، بلکه بیشتر مبلغان تبشیری غربی بودند که در کشورهای اسالمی به عنوان  

مأمور و یا حداقل توجیه کننده سلطه فرهنگی و اقتصادی غربیان شناخته شده  

سلمانان از جمله مبارزان ضد استعمار  مهای  بودند و از این رو با انتقادها و مخالفت

 شدند[ می مواجه

 مختصری ]در[ مرام جامعه اسالمی  -8

 رساله در کشف حجاب و وجوب حجاب به حکم عقل و تصریح کتاب و سنت نبوی  -9

 و شهادات اسالمی ها  کتاب قضاوت  -10

 رساله نبوت خاص ه و ابدیت اسالم و حماسه ادیان  -11

القرآن، و حماسه علمی و عملی بر تمام  رساله در متشابهات قرآن و حدیث من فسر   -12

 علمای نوع بشر از ادیان قدیم و جدیده 

 برهان الساطع فی اثبات الصانع  -13

 رساله حقوق اسالمی  -14

 رساله در مفهوم و مصداق اولواالمر قرآنی که تا حال از مبتکرات آیات شریفه است -15

 رساله مقدسه محوالموهوم و صحوالمعلوم.     -16

 

 آموزه ها فصل سوم: افکار و 

و شخصیت اسداهلل خرقانی است، ذیل سه  ها  فصل اندیشهترین  در این فصل، که مهم
 شود: می عنوان گزارش 

 الف. دغدغه انحطاط مسلمانان و بیان علل انحطاط 

دانیم که یکی از محورهای مهم و مکرر در تاریخ اصالح دینی در تمام بالد اسالمی،  می
نحطاط جوامع اسالمی بوده است. صورت مسئله این  موضوع »انحطاط مسلمانان« و یا ا

  13گونه بوده که این مصلحان به این نتیجه رسیده بودند که مسلمانان در روزگار ما )قرن  
هجری( در قیاس با مغرب زمین و اروپای مسیحی از نظر تمدنی )علوم و فنون و به    14و  

که روزگاری ماجرا کامال معکوس  و این در حالی است  اند  ویژه در فنون نظامی( عقب مانده
بوده و از  تر  بوده یعنی غربیان در قیاس با مسلمانان از لحاظ علمی و فنی و تمدنی عقب
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)قرون نهم تا هفدهم میالدی(. هرچند موضوع انحطاط در  اند  آموختهمی  مراکز اسالمی 
ر  شود ولی هنوز هم تحت عناوین مختلف دنمی  چند دهه اخیر به قوت گذشته مطرح 

جهان اسالم و از جمله در ایران طرح شده و مورد بحث و مناقشه است. سید جمال از  
 جمله آغازگران این مبحث بوده است. 

در مباحث قبلی به این موضوع پرداخته ایم و پس از این نیز به آن خواهیم پرداخت. 
ل انحطاط  خرقانی نیز در این زمینه سخن گفته است. او مانند دیگران در مواردی به عل

است.   داده  نشان  را  انحطاط  از  برای خروج  مطلوب خود  راه  نیز  مواردی  در  و  پرداخته 
عوامل   اغلب  روی  قبل(  سال  پنجاه  حدود  )تا  پیشین  مصلحان  عموم  که  است  گفتنی 

 اند.انحطاط و نیز در ارائه راه حل ها، توافق داشته

زمینه، صد البته محتاج تحقیق  خرقانی در این دو  های  البته برای آشنایی با دیدگاه
کافی و به ویژه مروری بر تمام آثار اوست ولی فعال چنین امکانی وجود ندارد. پس از مرور  

که  ام گزارشی از افکار خرقانی آمده است، به اطالعاتی دست یافتهها چند اثری که در آن
 کنم. می در اینجا، بدون هیچ توضیحی، صرفا محض اطالع یادداشت 

 نحطاط:علل ا

 جزم باوری ]جزم اندیشی[   -1

تقدیرباوری غلط ]این که قید غلط آمده برای آن است که به زعم خرقانی معنا   -2
 و مفهوم قرآنی »تقدیر« بد فهم شده و باید اصالح شود[ 

از   -3 تقلید  است:  نهاده  انگشت  منفی  تقلید  دو  بر  خرقانی  )البته  تقلیدباوری 
 خودی و تقلید از غرب جدید( های سنت

 یی گراقهفر -4

 اختالفات مذهبی درونی   -5

 تمسک به بعد فردی اسالم و ترک ابعاد اجتماعی و سیاسی آن  -6

به گمان خرقانی آغاز انحطاط پایان، عصر خلفای راشدین و آغاز سلطنت معاویه بوده  
 است.

 اما راه حل ها:

و  ها  گرچه خرقانی دو موضوع را از هم تفکیک نکرده است ولی در ذیل همان علت
ماندگی این عقب  از  راه خروج  از  تصریح  به  گاه  و  به طور ضمنی  ها،  معلول  ها  بررسی 
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عقول، راه  پرداخته است. واقعیت این است که اگر درد شناخته شود، به طور منطقی و م
 .درمان نیز پیدا خواهد شد

یی و در واقع  گراتوان گفت که از نظر خرقانی، ترک جزمیتمی  با توجه این مالحظات، 
یی و خودباوری و اختیارگرایی دو راه حل برای خروج از انحطاط گرازاداندیشی، ترک تقدیرآ

سوره رعد یعنی    11است. قابل تأمل این که او نیز احتماال به پیروری از سید جمال آیه  
داند که به قول  می  آیه »ان  اهلل الیغی ر ما بانفسهم حتی یغی روا ما بانفسهم« را بدین معنا 

الهوری: »خدا آن ملتی را سروری داد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت«. ترک  اقبال  
خروج از بیماری عقب ماندگی است. البته  های  تقلید در امور زندگی و عقالنی نیز از راه

گفتی است که انتقاد از تقلیدگرایی، عمدتا معطوف است به تقلید در اصل ایمان و قبول  
بر عقالنیت و علم و آگاهی و تدبیر. پیروی از امور  اند  که متکیدیانت و نیز در امور زندگی  

 خاص شرعی از کارشناسان اهل، البته معقول است و مفید و در عمل نیز گریزناپذیر. 

یی نیز همه مصلحان به تفصیل سخن گفته و جملگی آن را یکی از  گرادر مورد خرافه
ک خرافات و توسل به عقل و عقالنیت  درد جوامع اسالمی دانسته و در نتیجه ترترین  مهم

و خرقانی نیز یکی از این مصلحان  اند  و استدالل را راه برون رفت از عقب ماندگی دانسته
نیز از پیشنهادهای اساسی برای جبران  ای  است. رها کردن اختالفات دیرین مذهبی و فرقه

مسک به قرآن و  عقب ماندگی و ضعف مسلمانان است. از نظر خرقانی و دیگر مصلحان، ت
و تحقق یگانگی و اتحاد عموم  ای  قرآن محوری، رمز و راز کامیابی در رفع اختالفات فرقه

اسالم   به  تمسک  و  فردی  اسالم  کردن  رها  طور  همین  است.  شده  شمرده  مسلمانان 
اجتماعی و سیاسی، راز جبران عقب ماندگی است. چنان که گفته شد، از آنجا که خرقانی  

ا سو  یک  از  انقالبی خود  گفت  بتوان  شاید  و  اجتماعی  و  سیاسی  دینی  اساسا  را    سالم 
دانسته و از سوی دیگر خود عمری را در سیاست و مبارزه سپری کرده بود؛ به شدت  می

  کرده و راه نحات را هم در رویکرد به اسالم اجتماعی می  از اسالم فردگرایانه و شخصی انتقاد 
ت. محورهای مهم خرقانی در کتاب »محوالموهو«،  دانسته و بر آن تأکید فراوان داشمی

یکی تأکید روی خرافات مذهبی و بیشتر در تشیع بود و دیگر اصرار بر تمسک به اسالم  
  اجتماعی و سیاسی به مثابه راه خروج مسلمانان از معضل عقب ماندگی. وی به علما هشدار 

 نگاه داشت.     توان دین رانمی دهد که صرف تمسک به عبادات و تعبد دینیمی

 سیاسی های  ب. اندیشه 

آرای سیاسی خرقانی حول اسالم و سیاست، ظاهرا بیش از هر جایی دگر در دو کتاب  

  »محوالموهوم و صحوالمعلوم« و بیشتر در کتاب  »روح التمدن و هویه االسالم«وی یعنی 
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نوگرایانه   افکار  بازتاب دهنده  بیشتر  اخیر  یافته است. گفته شده است که کتاب  بازتاب 

با همت طالقانی منتشر    1339نوشته شده و در سال    1314خرقانی است که در سال  

شده است. این نیز گفته شده است که خرقانی در زمان تألیف کتاب »محوالموهوم« تحت  

 داشت.     تأثیر اصالحات عصر رضاشاه قرار

بندی  توان اصول فکری خرقانی در باب اسالم و جامعه و سیاست را چنین طبقهمی

 کرد:

  ه چنان ک.  اعتقاد جدی به اسالم سیاسی و اجتماعی و پیوند گسست ناپذیر دین و دنیا

پیش از این گفته شد، خرقانی به شدت از اسالم فردگرا و شخصی گریزان بود و به اسالم  

ی و حتی انقالبی باور داشت. البته چنین رویکردی در آن روزگار، امری  اجتماعی و سیاس 

 خواهد کرد.  تر ساری و جاری بود. توضیحات بعدی این اندیشه خرقانی را روشن

اعتقاد به حکومت اسالمی. گفته شده که خرقانی نخستین کسی بوده که از عنوان  

توجه داشت، به رغم این که  »حکومت اسالمی« استفاده کرده است. در عین حال باید  

آرای محقق کرکی   به طور خاص  و  روزگار نخستین صفویه  از    870)درگذشته  حداقل 

باور به نمایندگی سلطنت فقیه  قمری(    984)درگذشته  در عصر شاه طهماسب اول  قمری(  

بازتاب یافته است،  ای  از جانب امام معصوم غایب مطرح شده و در آرای نائینی نیز به گونه

به وسیله  تا   فقیه  انقالب و طرح والیت  از  فقیهی    اهللآیتیک دهه پیش  خمینی، هیچ 

اعتقاد به »سلطنت فقیه« نداشت و طبعا مراد خرقانی نیز از عنوان حکومت اسالمی به  

معنای کنونی آن و آن هم با مدل والیت مطلقه نبوده است. او نیز مانند دیگر علما )از  

ر این باور بود که حکومت در یک کشور اسالمی و یا مسلمان  جمله عالمان مشروطه خواه( ب

الزاما باید تابع مقررات شرعی باشد. البته اصرار او بیش از رأی کسانی چون آخوند خراسانی  

تعبیر   به  و  شرعی  حکومت  روزگار،  آن  سیاسی  حتی  و  سنتی  عالمان  بود.  نائینی  یا  و 

»معتر  امروزی آن  از  مطلقا  را  اسالمی«  و  »حکومت  منصوب  امام  یا  و  )پیغمبر  صوم« 

دانستند و به همین دلیل نظام سیاسی مدل مشروطه را نیز اسالمی و شرعی  می  منصوص( 

دانستند. علمای حامی مشروطه فقط شرط کرده بودند که به  نمی  به معنای کالمی آن

و سنتی  تر  تعبیر نائینی »خالف شرع بی ن« نشود. اما البته نظریه خرقانی بر رعایت غلیظ

 احکام شرعی و فقهی متمرکز بوده است.
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باور  اش  اعتقاد به جمهوری اسالمی. خرقانی به »جمهوری« و آن هم از نوع اسالمی

داشته است. البته در روزگار جنبش مشروطه خواهی در یک بیانیه علمای شیراز نیز به  

مان زمان به  عنوان ترکیبی »جمهوری اسالمی« تصریح شده است. اما خرقانی نیز در ه

سردار سپه  های  جمهوری با پسوند اسالمی اعتقاد داشته است. با این که او در آغاز فعالیت

در مقام نخست وزیری با جمهوری خواهی او مخالفت کرده بود، ولی ظاهرا وی تا آخر از  

کرده است. قید اسالمی برای رعایت و تحقق  می  جمهوری مطلوب خودش دفاع و تبلیغ

دنیا فقط در  های  به طور کامل بوده است. وفق دیدگاه خرقانی، جمهوری  احکام شرعی 

ولی در حاکمیت آزادی و مساوات و اخوت )سه شعار  اند  نفی و مهار استبداد موفق بوده

ولی در حکومت  اند  مشهور انقالب فرانسه و سپس در جنبش مشروطیت ایران( موفق نبوده

دو تأمین خواهد شد. او در محوالموهوم از ایده  اسالمی در قالب جمهوری اسالمی این هر  

افزاید که »نه صرف انتخاب رئیس  می  کند ولی البتهمی  جمهوری و جمهوری اسالمی دفاع

 جمهور و ترقی مملکت با حفظ اعتقاد به دهریت و مادیت«.  

اندیشه   جاانداختن  برای  خرقانی  فیرحی،   آقای  زعم  به  که،  است  گفتنی  نیز  این 

نا باب دو مقوله »غدیر« و »اولواالمر« تجدید نظر جمهوریت    گزیر در تفاسیر شیعی در 

تواند درست باشد. یعنی چون او چنان دیدگاهی در  می  کند اما به گمانم عکس آن نیزمی

توانسته از مبانی جمهوریت دفاع کند.  پس از این در این  می باب غدیر و اولواالمر داشته،

 باب سخن خواهیم گفت.   

ادبیات سیاسی   باور اول در  برای  نیز گفته شده خرقانی  به دموکراسی اسالمی.  باور 

ایران از عنوان »دموکراسی اسالمی« استفاده کرده است. استفاده از عنوان دموکراسی در  

سال پیش( قابل توجه است. در آن زمان، هنوز این اصطالح    ایران  )ایرانِ  حدود هشتاد 

نظر خرقانی دموکراسی   به  نبوده است. در هرحال  رایج  ایران چندان  مانند  در کشوری 

کامل و جامع و واقعی در اسالم هست. البته الگوی تاریخی و موفق وی، تحقق دموکراسی  

داد زیر جامه دینی حاکم شده  واقعی و جامع در همان چهل سال اول بوده و بعدها استب 

حزبی با عنوان »حزب دموکرات اسالمی«    1299است. گفته شده که خرقانی در سال  

از دموکراسی   التمدن«  در کتاب »روح  نرسید. خرقانی  به جایی  البته  که  تأسیس کرد 

 اسالمی مطلوب خود دفاع کرده است.   
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با   مشروطه.   / استبداد  دوگانه  برای  جانشین  طرح  حامیان  ارائه  از  خرقانی  که  این 

رفته است، در  می  مشروطیت ایران بوده و خود حتی از پیشگامان و رهبران آن به شمار 

روزگار پس از مشروطه از آن فاصله گرفت و در واقع از منتقدان نظام مشروطه شد. احتمال  

فات  پس از مشروطیت )مانند اختال های  دارد او نیز مانند نائینی از حوادث و دگردیسی

درونی وارثان مشروطه، ضعف حکومت مرکزی، هرج و مرج و ملوک الطوایفی شدن ایران،  

چیرگی   و  پهلوی  سلطنت  برآمدن  نهایت  در  و  ایران  اشغال  و  اول  جهانی  جنگ  وقوع 

استبدادی خشن( ناخرسند و ناامید شده باشد. در هرحال او به این نتیجه رسیده بود که  

د مقابله کرد و آن را برانداخت ولی نظام مشروطه و یا نوع  هرچند باید با هر نوع استبدا

 دموکراسی نوع غربی و فرنگی نیز چاره ساز نیست.  

به دالیلی که در چهار بند پیشن گفته شد، مدل بدیل و مطلوب خرقانی همان حکومت  

اسالمی در قالب جمهوری اسالمی بود که به زعم او دموکراسی ایده آل اسالمی نخستین  

از دموکراسی  تر  و کاملتر  کند و به گمان او چنین نظامی به مراتب جامعمی  حقق را م

مدرن غربی است و با مصالح و منافع و به تعبیر خرقانی »اخالق ایرانی« سازگارتر است.  

کند که به زعم وی مشروطه خواهان دموکراسی می وی از این منظر مشروطه را نقد و رد

گوید  می  خرقانی  اند.ا رها کرده به دموکراسی غربی روی آوردهکامل و اتم و اکمل اسالم ر

قانون مساوات حقوقی و حریت و حکومت ملی اسالمی  می  مشروطه خواهان به  بایست 

آوردند. این دعوی خرقانی هم شنیدنی است که انقالب مشروطه در ایران، نظام  می  روی

شد. زیرا رهبران انقالب، طرحی  قدیم را خراب کرد اما به تأسیس  نظام جدید هم قادر ن

  از پیش اندیشیده شده و مناسب کشور تدارک ندیده بودند. او مشروطه را انقالبی ناتمام 

گفت مشروطیت بیشتر خرابی داشت تا آبادانی. او بر این گمان بوده است  می  دانست ومی

ا با اخالق  اساس موافق  این  که  قومیت، الزم است  ناموس  یرانی  که مشروطه »به حکم 

تعدیل بشود و ممیزات ایرانیت در آن محفوظ شود. باید شق ثالثی اختیار کرد و آن عنوان  

دموکراسی اسالمی است«. او در جایی تصریح کرده است که دموکراسی غربی صد سال  

دیگر به این مرحله نخواهد رسید. پیشنهاد وی برای بدیل سازی بین استبداد و مشروطه،  

شد. در واقع طرح او برای خروج از بن بست استبداد /  می  م شمرده به عنوان راه حل سو

 مشروطه بوده است.    

نی آزادی  و  استبداد  تعریف  باب  در  خرقانی  دیدگاه  که  نیست  او  بد  شود.  دانسته  ز 

را در تقابل اراده فردی و بدون دلیل و رجحان و بدون برابری یک فرد و یا یک    استبداد
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و به زعم او آزادی به مثابه نماد و تجلی خرد جمعی و دموکراتیک  داند  می  گروه بر دیگران 

 ت است.  یرون است. به نظر وی قانون حقیقت حو قان

گوید در »جایی که قرآن ناطق صریح  می  اما شگفت است که خرقانی، در حالی که

اجتهاد در برابر نص است«، چگونه ممکن است که    ...است، توسل به غیر قرآن، مورد ندارد

چگونه شرعی  و  فقهی  مقررات  و  باشد  حریت«  »حقیقت  آن  متعارف  معنای  به   قانون 

تواند با آزادی و برابری و مساوات حقوقی مدرن سازگار باشد؟ مراد از قانون چیست؟  می

که خرقانی این همه در باب عدالت و دموکراسی  شرعی؟ باز قابل تأمل است  جز مقررات  

  ی حکومت و رئیس جمهور را صرفا مجری احکام شریعت گوید ولمی  و قانون و آزادی سخن 

داند و وظایف دولت و قوه مقننه را فقط تدوین آئین نامه اداری و آن هم صرفا در امور  می

افزاید وظایف حاکم و هیئت حاکمه در یک مجلسی از علمای  می  داند. البته او می  عرفی 

خواند که  می مجلس کبیر ملی«شود و آن را »می سنتی و جدید تا یک یکصد نفر تعیین

البته غیر از مجلس شورای ملی است. گفتن ندارد که چنین تناقضاتی برآمده از تناقضات  

اساسی و حل ناشده در درون جنبش مشروطه و حامل نزاع جهان قدیم و جدید و تعارض  

 بنیادین فقه و شریعت با قانون و آزادی و عدالت به معنای مدرن آنهاست.        

رسد دو عامل در دلسردی خرقانی از مشروطیت نقش مهمی  می  این همه، به نظر  با

اول هرج و مرج پانزده ساله پس از مشروطه و دوم شریعت محوری او. در    اند. ایفا کرده

مورد نخست این جمله وی که »امروز مملکت مشروطه است ولی عمال استبداد اجتماعی  

دارد. در مورد دوم نیز تأکیدات  می  نظر او پرده برو هرج و مرج«، به خوبی از اندیشه و  

چون و چرای اسالم و احکام شرعی کامال گویاست.  بی  فراوان و غالظ و شدادش روی اجرای

از حکومت بابت معترض  ها میاو  این  از  باشند. وی  احکام شریعت  خواهد کامال مجری 

است که »رواج دهری گری و فسق و فجور غربی به صورت قانون درآمده است«. وی در  

»رساله مقدسه قضا و شهادات« تالش کرده تا نظام حقوقی جدیدی بر مبنای دستوران  

یز از همین نظر بوده است. او  قضایی بنیاد نهد. یکی از اختالفاتش با رضاشاه ن  – فقهی  

دهم  می  چندان از اوضاع ناخرسند بوده که حتی پیشگویانه اظهار داشته است که »بشارت 

که سیاسات اسالمی باالخره در ایران معمول و مجری خواهد شد«. وی در جای دیگر  

دهد »در صورتی که اسالم از حکومت و دولت جدا شود، خونهای گرم به عرصه  می  هشدار

شوند«. تعبیر »فدانیان اسالم« نیز  می لگون جهاد دینی ریخته فدائیان اسالم برانگیخته گ
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قابل توجه است و شاید فدائیان اسالم نواب صفوی از همین اندیشه و یا حتی از همان  

 اصطالح استفاده باشند. 

د  شومی  خرقانی نبوده و نیستم ولی به اشاره های  هرچند در مقام نقد و بررسی دیدگاه

خرقانی تقریبا به طور کامل نیم قرن بعد در ایران عملی شد ولی به  های  گفت که ایده

نتایجی کامال معکوس انجامید. در واقع استقرار حکومت اسالمی و یا جمهوری اسالمی و  

چون  بی  یا استفاده از عناوینی چون دموکراسی اسالمی نه تنها نافی استبداد و حتی مجری

م نشد، بلکه به تعبیر نائینی استبدادی خطرناکتر یعنی استبداد دینی  و چرای شریعت اسال

را مستقر کرد و احکام شرع نیز فقط تا آنجا مورد عمل قرار گرفت که ابزار سلطه و سرکوب  

 از طبقه علما باشد.  ای عده

آموزه است. های  از  »اولواالمر«  مفهوم  و  اصطالح  باره  در  دیدگاهش  خرقانی    مهم 

در معنا و به ویژه مصداق اولواالمر در قرآن و در ادبیات اسالمی اختالف نظری    دانیم کهمی

عمیق وجود دارد. به ویژه شیعه با ایجاد نوعی تقدس الهی برای صاحبان امر، مصادیق آن  

داند  می  را منحصرا امام علی و امامان دوازدگانه با قید سه عنصر نصب، نص و علم خاص

وم را به طور کلی به معنای زمامداران و امیران و اهل حل و  و البته اهل سنت این مفه

دهد.  می  داند و از این منظر شمول عام بدانمی  (...عقد )خلفا، پادشاهان، امیران علما و

قابل توجه است که خرقانی در این باب، هم از دیدگاه کالمی و سنتی شیعه به طور کامل  

شود.  می  م از دیگاه رایج و عام اهل سنت دورشود و همی  گیرد و در واقع جدامی  فاصله 

  او مصداق الواالمر را صرفا در مورد خلفای راشدین )ابوبکر، عمر، عثمان و علی( متعین 

 پذیرد.  نمی داند و آن را در مورد دیگرانمی

دیدگاه خرقانی در باب رویداد و یا نظریه غدیر نیز مهم است و قابل توجه. او مدعی  

استناد   که  کفایت است  شیعی  امامت  اثبات  برای  غدیر  رخداد  به  اونمی  شیعیان    کند. 

 گوید اختالفات پدید آمده در مورد خالفت آغازین امری است شخصی و نه دینی.  می

نظریه خرقانی در باب میزان تشخیص امور شرعی و عرفی. او مدعی است که برای  

قرآن، سنت متقنه بین فرق  تشخیص و تمیز امور شرعی از عرفی سه معیار وجود دارد:  

 مسلمین و سوم عملیات )رفتار( پیامبر در مدت بیست و سه سال. 

از بندهای اول تا پنجم که بگذریم )محورهایی که هرچند به لحاظ بیان تاریخ اندیشه  

با این که   اند.و قابل توجه(، ولی بندهای آخرین بسی مهماند دینی و سیاسی معاصر مهم
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ر درازش در ایران شیعی تحت عنوان یک عالم دینی معتبر فعالیت  خرقانی در طول عم

دینی و تبلیغی و سیاسی داشته ولی شگفت است که او نه تنها بروز و ظهور شیعی ندارد  

بلکه سه بند اخیر آشکارا با دیدگاه سنتی و رایج شیعی در تعارض است. او از یک سو  

د )خلفایی که سه تای نخست نه تنها مورد  دانمی  اواالمر را منحصرا در چهار خلیفه نخست 

قبول عموم شیعیان نیستند بلکه از نظر اینان مردود و حتی متهم به غصب و عصیان و  

دانیم  می  کند و حال آن که می  از آن، غدیر را عمال رد تر  ظلم اند( و از سوی دیگر و مهم

شیعیان از قرون اولیه تا کنون  که حدیث غدیر بنیاد اصلی و اولیه و معتبر معقتدات عموم  

است. به ویژه که خرقانی به صراحت اختالف بین علی با خالفت ابوبکر و دیگران را برآمده  

شمارد. این که وی در مقام ارائه معیارهایی برای تشخیص بین  می  از اختالفات شخصی 

  متعین شیعی   امور عرفی و شرعی، باز هیچ اشارتی به اعتبار سنت )گفتار و رفتار( امامان

 کند و این نیز مؤید همان مبانی غیر شیعی اوست.  نمی

و   ناممکن  امری  مسلمین«  فرق  بین  متقنه  قید »سنت  که  بدانیم  است  مهم  ضمنا 

از یک سو یافتن اصول سنت   امور در عالم واقع  حداقل دشواری است. زیرا پیدا کردن 

به غایت متفاوت  ها  نتیجه گیریاجماعی بسیار نادر خواهد بود و از سوی دیگر تفاسیر و  

و حتی متضاد خواهد بود. با این حال، چنین قیدی، در عمل گامی مهم در تحدید افراطی  

 شود.    می حد و حساب رایج در باب شمردهبی و

واقعا فعالیت عمومی و اثرگذار چنین عالمی در فضای عمومی حدود یک قرن پیش،  

که او )برخالف غالب همتایانش( حداقل به  ام دهبسی جای شگفتی است. در جایی نیز ندی

طور مستقیم و مشخص مورد اتهام مذهبی و دینی قرار گرفته باشد. قابل تأمل این که در  

چند منبع مورد استفاده من به این نوع افکار خرقانی پرداخته نشده است. هرچند به تلویح  

اشاره شده است. با این همه،    )به ویژه در کتاب داود فیرحی( به این دو نظریه خرقانی 

و حتی   عالمان  از  گروهی  غضب  و  مورد خشم  تهران  در  زمانی  خرقانی  که  گفته شده 

 سیاستمداران بوده است که احتماال به دلیل برخی از همین افکار بوده است.  

از عبداهلل شهبازی دیدم که خرقانی را در کنار شیخ  ای  گفتنی است که اخیرا در نوشته

عصر  خورشیدی(    1313)درگذشته  زنجانی  ابراهیم   افراطیون  شمار  در  و  فراماسون 

با این حال بیفزایم که:    ام.مشروطه دانسته و البته چنین اتهامی را در جاهای دیگر ندیده

صرف عضویت )به ویژه اگر موقت    - چنین اتهامی باید به طور مستند ثابت شود و ثانیا  -اوال
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کند و در واقع )چنان که در باره سید  نمی تهامی را ثابتبوده باشد( به خودی خود هیچ ا

زدند  می  جمال الدین به تفصیل گفته شد( در آن روزگار به راحتی به هرکس اتهام ماسونی

 بکاهند.    اش تا او را تخریب کنند و از نفوذ و اثرگذاری

 یی گرا ج. قرآن 

پیش به قرآن و آموزش  خرقانی ظاهرا در این اواخر )بیست سال آخر زندگی( بیش از 

ورزیده ست. در فهرست آثار او حداقل  می  و تفسیر آن و نیز تحقیقاتی حول قرآن اهتمام

یک عنوان قرآنی وجود دارد. در باب آرای وی حول قرآن، برخی گزارشات در دست است  

  یی و گراولی الزم است که به آثار خود او در این باب مراجعه شود. به احتمال زیاد، قرآن

قرآنی خرقانی به سید محمود طالقاتی نیز به میراث رسیده بود. در این مورد  های  یا آموزه

 نیاز به تحقیق هست.  

در هرحال خرقانی یک آموزه مهم و بنیادین در مورد قرآن دارد که قابل توجه است.  

کند که »غیر قرآن هرچه که هست، مسکوت عنه بگذارید تا آن که کلیه  می  او توصیه

ید و اصول را از قرآن بیاموزید«. این توصیه چندان مهم است که اگر به واقع عملی  عقا

بشود، تحول بس مهمی در دین شناسی عموم مسلمانان پدید خواهد آمد. معنای محصل  

این دیدگاه آن است که مبنا و معیار دین شاخت مؤمنان در مرحله نخست قرآن است و  

ها  و تفسیرها حول عقاید و باورها و سنتها  برداشت  بس و آنگاه نقد و وارسی صحت و سقم 

البته محور مشترک تمام مصلحان دینی  گراقرن است و بس. گفتنی است که قرآن یی 

 معاصر )حداقل تا مقطع انقالب ایران( بوده است.

در پایان گفتنی است که خرقانی نیز طبق معمول از انواع نقد و رد و انکار در مان  

بته این نوع نقد و رد عمدتا از منظر سنتگرایان حوزوی انجام شده است.  نمانده است. ال

تا خرقانی را در  اند  کسانی مانند سید مقداد نبوی رضوی در سالیان اخیر تالش وافر کرده

شخصیت بر  های  فهرست  سنگلجی  شریعت  و  آبادی  نجم  هادی  شیخ  چون  اثرگذاری 

ی تعریف کرده و  ت تأثیر جریان بابی و بهای را بابی و یا حداقل تحها  شمرده و مجموعه آن

اعتبار معرفی کنند. پیش از این دو در گفتار شیخ هادی و  بی  اثر و بی  در نهایت آنان را 

 شریعت به دیدگاه نبوی رضوی اشاره و استناد شده است.      

 تکمله 
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گفته خواهد  نوشتار ناگزیر از چهار منبعی که     - این گفتار  های  گفتنی است که داده

آثار مکتوب خرقانی نیست.   به تحقیق مستقیم در  باید گفت مستند  شد فراهم آمده و 

از گفتارهای مستقیم و عبارات خود خرقانی را نقل  هایی  البته منابع مورد استفاده بخش

مستقیم با اعتماد به  های  در واقع بخشی از این داده  ام.را آوردهها  کرده و من نیز عینا آن

ع مورد استفاده است و بخشی دیگر تفاسیر نویسندگان منابع مورد استفاده است و  مناب

در این بخش  البته بخش تفصیلی و تحلیلی و شرح افکار و اندیشه از من است. بیفزایم  

 بیشترین استفاده از نوشته آقای دکتر داود فیرحی شده است.   

 ده است:  اطالعات اصلی در این مکتوب از منابع زیر استفاده ش 

 ، اثر رسول جعفریان سیاسی –مذهبی  های  و سازمان ها  جریان 

 .  503-495، اثر داود فیرحی، جلد دوم، صفحات فقه و سیاست در ایران معاصر

به قلم سید محسن   سیاسی در دوره پهلوی اول،  –نیروهای دینی بندی  صورت مقاله: 

، شماره  45م سیاسی، دوره  آل سید غفور، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علو

 )جستجو در اینترنت(  1394، پائیز 3

در ویکی پدیا نیز مورد استفاده بوده و   سید اسداهلل خرقانیگفتنی است که مدخل  

سه بند آخر فهرست یاد شده از این منبع است. البته در آن نوشته از برخی منابع استفاده  

عالقه که  بیشترمندان  شده  تحقیق  بدانتوامی  برای  است  ها  نند  ممکن  کنند.  مراجعه 

 مستند بودن اقوال این متن محل تأمل باشد از این رو نیاز به تحقیق بیشتر است. 

عنوان:   با  باب دارد  این  اثری مفرد در  اسداهلل خرقانی  ضمنا رسول جعفریان  »سید 

انقالب  توسط مرکز اسناد    1382« که در سال  نوگرای عصر مشروطه و رضاشاه  روحانی

اسالمی در تهران منتشر شده است. ضمنا دو اثر خرقانی یعنی »رساله روح التمدن و هویه  

البته من بدان    اند. االسالم« و نیز »رساله رد بر کشف حجاب« به پیوست آن منتشر شده

 ام. دسترسی نداشته

 



    
 

 

 

 

 هم بخش د 

 زاده خالصی محمد  شیخ  

 

 درآمد 

این بار از شخصیت دیگر در جریان اصالح دینی )البته در نحله مصلحان سنتی نوگرا 

کنیم. او که  می  یاد  زاده خالصیو نه لزوما نواندیش( در عراق و ایران یعنی شیخ محمد  

« هم دارد، از نام آوران  اهللآیتوفق معیارهای متعارف سنت حوزوی به درستی عنوان »

 پهلوی اول و مدتی نیز در روزگار پهلوی دوم بوده است.   اثرگذار این نحله در عصر

 شود:می  مطالب مربوط به این شخصیت در سه فصل به ترتیب زیر ارائه

 زندگی نامه  –فصل اول  

 آثار  –فصل دوم 

 اصالحی های و اندیشهها آموزه – فصل سوم 
 

 زندگی نامه  :فصل اول

قمری در کاظمین عراق زاده    1308خورشیدی /    1270در سال    زادهخالصیمحمد  
قمری در بغداد درگذشت و در زادگاهش مدفون    1383خورشیدی /    1342شد و در سال  

 گردید.  

محمد در عراق تحصیل کرد و در آغاز از پدر و از عموهایش دانش متداول آن زمان  
)درگذشته  دتقی شیرازی  آموخت و در سطح عالی از مجتهدان نامداری چون شیخ محم 
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بر  خورشیدی(    1299 افزون  گرفت.  فرا  اصول  و  فقه  خراسانی  مالمحمدکاظم  آخوند  و 
  زاده خالصیعلمی شیعی، گفته شده  های  تحصیل در سطح عالی در معارف سنتی حوزه

عربی،  های  دستی نیز در علوم نوین مانند ریاضی و علوم طبیعی و طب داشته و به زبان
سه، فارسی و ترکی مسلط بوده است. اگر این گزارش درست باشد و دقیق،  انگلیسی، فران

واقعا شگفت است که در حدود یک قرن پیش یک روحانی عراقی به این علوم و یا به چند  
این زبان البته دانسته نیست که در  باشد.  اندازه  های  زبان زنده دنیا مسلط  اروپایی چه 

نویسد. بعید است چنین باشد زیرا که اثری از او به  توانسته بمی  تسلط داشته است و مثال 
 زبان انگلیسی و یا فرانسه ذکر نشده است.  

از عالمان شیعی ایرانی    قمری(   1343)درگذشته    محمدمهدی خالصی  اهلل آیتاو فرزند  
نیز بر سبیل پدر سلوک    زادهخالصیعراقی و از مبارزان ضد استعماری عراق بوده است.    –

رزات سیاسی بر ضد استعمار انگلیس و بعدتر در مبارزات دامنه دار علیه  کرده و در مبا 
 استبداد پهلوی اول و دوم در ایران شرکت فعال داشته است.  

با رهبری عالی  قمری    1320جنبش مشهور عالمان عراقی بر ضد انگلستان در سال  
ید آمد  شیخ محمدتقی شیرازی و عضویت عالمانی چون محمدمهدی خالصی و دیگران پد 

و در پی شکست آن در کربال، دولت انگلیس، که در آن زمان عمال بر عراق چیره بود و  
البته قصد خروج نیز داشت، سه تن از رهبران این جنبش ضد خارجی یعنی محمدمهدی  

نیز    زادهخالصیخالصی، غروی نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی را به ایران تبعید کرد.  
 در این مبارزه حضوری فعال داشت.  همراه پدر و عموهایش

به این مبارزه در داخل عراق ادامه داده   زادهخالصیپس از تبعید بزرگان این جنبش، 
)درگذشته    یعنی سلطنت ملک فیصل جوانها  و از جمله با سلطنت تحت الحمایه انگلیسی

ایران تبعید  و نیز با انتخابات در پیش مخالفت کرد و در پی آن او نیز به  میالدی(  1958
( و ادامه اشغال کشور  1918-1914شد. این زمان مصادف بود با پایان جنگ جهانی اول )

 و عمال دوران فترت و ضعف و در واقع انحالل حکومت مرکزی ایران.

در مدت اقامت در ایران مفصل است و پر ماجرا و در    زادهخالصیهای  زندگی و فعالیت
نیست اما اجمال قضیه آن است که او در ایران در چند عرصه  ها  اینجا مجالی برای نقل آن
بر ضد استعمار خارجی و  اش  کرده است. تکاپوهای سیاسیمی  فعالیت و در واقع مبارزه
ی اهل خطابه و کتابت و مطبوعات  مستمر بود. عرصه دیگر، وها  نیز استبداد داخلی پهلوی

اش  بود و از این طریق برای انتشار افکار سیاسی و نوگرایانه و گاه ساختارشکنانه دینی
  کرد. او با الحاد و مادیگری و به طور خاص با بهاییت ستیز تبلیغی و آموزشی می  استفاده
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کرد و این  می  پرشورش مردم را بر ضد بهاییان تحریکهای  امان داشت. در سخنرانیبی
شد. به همین دلیل )و البته دالیل دیگر( بارها به  می تحریکات گاه به خشونت نیز کشیده

تبعید شد. گفته شده است که   ایران  نواحی مختلف  به  بارها  و  افتاد    زاده خالصیزندان 
و تبعیدها، یا  ها  مجموعا بیست و هفت سال را در زندان و تبعید گذراند. عامل این زندان

صاحب نفوذ که به ویژه پس از پایان جنگ دوم  های  کومت وقت ایران بود و یا انگیسیح
 در ایران حضور داشتند. ها  ( و اشغال ایران تا مدت1939-1945)

خورشیدی به کاظمین تبعید شد. اما او    1328در پی این تحوالت سرانجام در سال  
فعالیت به  نیز  عراق  زمهای  در  این  در  البته  و  فرهنگیسیاسی  بیشتر  داد.  اش  ان  ادامه 

در   حجرهدر    1342سرانجام  در  ولی  درگذشت  در  اش  بغداد  تعلیم(  و  تدریس  )محل 
 کاظمین به خاک سپرده شد.  

 

 فهرست آثار  :فصل دوم

اهل سخن و قلم و تألیف بود و از این رو آثار زیادی پدید آورده است. آثار    زاده خالصی
)و یا منشور    نور«»و    وی عموما به عربی و پارسی بوده است. نشریاتی چون »اتحاد اسالم«

 نوشت.  می  بود. در نشریات مختلف نیز مطلب ها  نور« را انتشار داد و خود از نویسندگان آن

  80و در جایی دیگر    120است. در جایی دیدم که این شمار را    طوالنیفهرست آثار او  
یکی از دالیل این اختالف قابل توجه آن است که عنوان برخی از تألیفات    اند.ذکر کرده
در جاهای مختلف متفاوت ذکر شده است. بد نیست گفته شود برخی از آثار    زاده خالصی
بوده    زاده خالصیکه از مریدان  ای  ران )نویسندهبه وسیله حیدرعلی قلمدا  زاده خالصیعربی  

شود و در جای خود بدان خواهیم پرداخت( به  می  و البته خود از مصلحان دینی شمرد
غالبا عناوین دیگری پیدا کرده و همین امر موجب  ها  پارسی ترجمه کرده و این ترجمه

 شده که برخی چنین آثاری را دو اثر تلقی کنند.  

به دست بیاورم )البته  ام  زاده را تا آنجا که توانستهثار محمد خالصیدر زیر فهرست آ
 کنم:می همراه با برخی توضیحات ضروری( نقل 

اسالم(. احکام  یا  و  دین  )احکام  فی    آیین جاویدان  الشریعه  »احیاء  آن  عربی  عنوان 
  مذهب الشیعه« است که به همت قلمداران با عنوان »آیین جاویدان« ترجمه شده است. 

 این اثر به نوعی بر بنیاد فقه مقاصدی )»مقاصدالشریعه«( است.   
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  اسرار پیدایش شیخیت و بابیت و بهائیت )یا خرافات شیخیت و کفریات ارشادالعوام(. 
 روشن است که این اثر در نقد و رد شیخیه و تداوم آن در جنبش باب و بهاست.  

تاریخی آقای   السلط   زادهخالصی مراسله  ایرانبه احمد قوام  )هرچند   نه نخست وزیر 
به دوره سوم  یقین مربوط است  به  قریب  احتمال  با  ولی  این مراسله گفته نشده  تاریخ 

. ضمنا رؤیت متن مراسله نشان خواهد داد که  1321نخست وزیری احمد قوام  در سال  
 تواند به عنوان یک تألیف و اثر تلقی شود و یا یک نامه ولو مفصل(. می این متن

 شود می   اسالمی فقط با قوانین اسالمی اداره جامعه  

الهی »الجمعه«    ارمغان  عربی  متن  پارسی  ترجمه  اثر  در    زادهخالصی)این  که  است 
موضوع نماز جمعه است و وجوب آن و تحت عنوان یاد شده به دست قلمداران ترجمه  

 شده است(. 

 حقیقت حجاب در اسالم  
 خدا در طبیعت 

 عصر علم و دانش دین سازی و نشر خرافات در 
 خواص روزه 

 راهزنان حقیقت  
 روح و ریحان  
 مواعظ اسالمی 

در بدو ورد به ایران تالش    زادهخالصی)گفته شده است که    یس در ایرانل مظالم انگ 
به عراق انجام داد و  شان  برای رهایی علمای تبعیدی عراق و بازگشتای  هسیاسی گسترد

تعبیری مظالم دولت انگلستان در ایران تهی کرد   در این راه متنی مستند از اقدامات و به
و به مقامات دولتی ارائه داد. احتماال همین متن است که به صورت جداگانه منتشر شده  

 زاده ذکر شده است(. و در فهرست آثار خالصی

 وحدت اسالمی 
 معارف اسالمی 
آن  )ترجمه پارسی »المعارف المحمدیه هدی و شفاء« در تفسیر قر  معارف محمدی

انتشار یافت است. احتماال همین اثر است    1323است و به دست قلمداران که در سال  
 که در برخی جاها تحت عنوان »تفسیر قرآن« ذکر شده است(. 

 )ظاهرا در موضوع نظام خانواده در اسالم است(.   نظام عائله اسالمی
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  1324در سال  )در نقد رساله »اسرار هزار ساله« حکمی زاده است که    کشف االستار
 نوشته و منتشر شده و پیش از فصل حکمی زاده از آن یاد شده است(.          

)این کتاب را قلمداران از متن عربی ترجمه و منتشر کرده    فلسفه قیام مقدس حسینی
باید بدان اشاره کرده   بوده است. مترجم  است. دانسته نیست عنوان متن عربی آن چه 

 باشد(.   

از کتاب خاطرات او تحت عنوان    زاده خالصیخی در فهرست تألیفات  گفتنی است که بر
که حداقل بر من روشن نیست که خود او آن را نوشته و  اند  »آه از این راه« نیز یاد کرده

 اند.یا بعدها دیگران آن را تنظیم کرده

 

 هاو اندیشه ها آموزه  :فصل سوم

دیگران از  های  عمدتا برآمده از گزارششود،  می  اول بگویم آنچه در این فصل گفته 
از گفتارها و نوشتارهای   نامه و شخصیت و برخی  این رو    زاده خالصیزندگی  از  است و 

باشد که فعال در این  تر  تواند منابع معتبرتر و جامعهمی  مطالعه مستقیم آثار مکتوب وی
اوال مخاطبان توجه داشت این را بدان جهت گفتم که  این  مجال ممکن نیست.  باشند  ه 

گزارش اغلب  )مانند  تحقیق  های  گزارش  از  برآمده  نوشتارها(  و  گفتارها  سلسله  این 
توانند خود  می  در صورت تمایل مندان  عالقهو غالبا غیر مستقیم است و ثانیا  ای  کتابخانه

تکمیل و احیانا اصالح  را  خود  های  مستقیما به آثار این متفکران مراجعه کنند و دانسته
        کنند. 

او از عالمان دینی نوگرای مصلح    ،آمد  زاده خالصیهمان گونه که در بیان زندگی نامه  
اندیشه و  فرهنگ  تأثیر  تحت  که  بود  اجتماعی  و  از  های  دینی  پس  مدرن  بیش  و  کم 

مشروطه و به ویژه الهام گرفته از تغییرات اصالحی و اجتماعی دوران رضاشاه پهلوی و  
د برخی از نوگرایان دینی و روحانی آن روزگار( به طور پارادوکسیکال  پس از آن بود. او )مانن

از یک سو با تغییرات و اصالحات رضاشاهی مخالف بودند و غالبا نیز با ابزار دین و حفظ  
خاستند و از سوی دیگر مستقیم  می  له با تجدد حکومت بربحریم دیانت و شریعت به مقا

اصالحا  تأثیر همان  تحت  غیر مستقیم  از  و  البته  این  و  بودند  مدرن(  شبه  )یا  ت مدرن 
یا   و  استبداد خشن  و  با رضاشاه  از مخالفت سیاسی  فراتر  بود و چیزی  مقتضیات زمان 

 اصالحات آمرانه او.
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زاده رویکرد بسیار مثبت به دانش و علوم و فنون جدید داشت. این که گفته  خالصی
دانست، گواه  می بان خارجی و اروپایی شده او با ریاضیات و علوم و طب آشنا بود و چند ز

 این مدعاست.     

 شود: می زاده اشارهیدر این فصل به برخی از اصول فکری و اصالحی خالص

 خرافه زدایی از ساحت دین و البته بیشتر تشیع - 1

بنیادین سلسله   بارها گفته شده است محور مشترک و  این  از  همان گونه که پیش 
دینی در جهان اسالم و ایران، خرافه زدایی از ساحت دین و  احیاگران و یا اصالحگران  

ر مذهبی بوده و البته هر یک به یک و یا چند بعد از  عائو سنن و شها  قرآن و دیگر آموزه
در این قلمرو روشنگری کرده و به زعم خود  اند  ابعاد مختلف آن توجه کرده و تالش کرده

اولیه آن از گها  سیمای واقعی و خالص و  بزدایند.  را  و پندارهای غلط  اوهام  ردو و غبار 
نیز در همین سنت سلوک کرده و به همین دلیل نام او را در شمار مصلحان    زادهخالصی

   اند.و یا به تعبیری »تجدیدنظر طلبان« ذکر کرده

دانسته و در محیط  می  عالم دینی بوده و خود را شیعه امامی   زادهخالصیاز آنجا که  
زیسته، ناگزیر بیشتر روی تشیع و عقاید و باورهای مرسوم شیعی  می ایران و عراق شیعی 

او عمدتا  های  رسد نقدها و روشنگریمی  امامی متمرکز بوده است. در عین حال به نظر
حول موضوعاتی چون داستان کربال و امام حسین و عزاداری و حجاب نهاد و روحانیت و  

ز مذهبی بوده است و نه اصول موضوعه دینی و شیعی  برخی باورهای سنتی و خرافه آمی
امامت و مانند آن با نحلههای  ها. مخالفت  چون  او  بابیت و  هایی  شدید  چون شیخیه و 

بهائیت نیز از همین منظر بوده و در همین قلمرو قابل فهم و تحلیل است. البته او نیز  
ست به خرافه زدایی و به طور  مانند دیگر مصلحان عمدتا با معیارهای قرآن، عقل و علم د

 زده است.  می سیر جدی از متون و منابع دینیفاکلی ارائه ت

 تالش برای آشتی سنت و تجدد و ایجاد پیوند بین آن دو - 2

تکاپوها برای تمام مصلحان و نواندیشان معاصر جهان  ترین  دانیم که یکی از محوریمی 
نت و تجدد بوده و در این مقوله نقطه  اسالم، تالش برای ایجاد سازگاری و آشتی بین س 

مشترک هردو جریان اصلی )سنتگرایان نوگرا و نواندیشان مدرن و دانشگاهی( همین محور  
کرده  می  بوده است. هرچند هریک عقاید و سالیق خاص خود را داشته و حول همان سلوک
آثار سید جمال تا شریعتی و سروش افکار و  نوعی در  به  این تالش را  بینیم.  می  است. 
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و کسانی چون شبستری و سروش یا  اند کردهمی هرچند اقبال و شریعتی بدیل سازی هم
 کنند.نمی یا بدان توجه خاصی به بدیل سازی اعتقادی ندارند و 

 تالش برای موجه سازی علمی اسالم و احکام دینی - 3

موجه   موضوع مهمی که به نوعی با اصل سوم پیوند و حتی مالزمه دارد، کوشش برای
و شعائر مذهبی است. تکیه بر عقل و علم و البته  ها  سازی علمی و عقلی عقاید و سنت

وحی سه عنصر کلیدی در روش شناسی این نوع موجه سازی هاست. گفتنی است که  
نوگرایان سنتی عمدتا بر همان عقل سنتی تکیه دارند و نواندیشان مدرن عمدتا با معیار  

نقد   به  نقاد مدرن دست  و عقل  زده  موجه سازی  نحله  می  و  در  ویژه  به  نیز  علم  زنند. 
نوگرایان سنتی غالبا سطحی و کم عمق است و چندان ارتباط معناداری با علوم مدرن  

 غربی ندارد. 

و احکام شرعی را با  ها  کرده آموزهمی  در حد خود تالش   زاده خالصیدر هرحال محمد  
تا برای جوانان و دانش آموختگان  مستندات عقلی و علمی متعارف بشری توضیح دهد  

جدید قابل فهم و قابل قبول باشد. از این منظر برخی او را سلف مهندس مهدی بازرگان  
یی بازرگان( با هم معاصر و همزمان  گراو البته این دو )به ویژه در دوران علماند  دانسته
ندارد که علم  اند.بوده بهگراگفتن  ایرانی،  قلمرو دین شناخت  پیامدهای نظری و    یی در 

باز این جریان    زادهخالصیگردد.  می  عملی جنبش مشروطه خواهی  نماد  دو  بازرگان  و 
   اند.نخستین قرن چهاردهم هجری خورشیدیهای اجتماعی ایران در دهه –دینی 

آثاری چون خدا در طبیعت، خواص روزه و حقیقت حجاب در اسالم آثار نمونه وار  
 در این زمینه است.   زاده خالصی

 تالش برای تبلیغ اسالم سیاسی - 4

یکی از وجوه اصالح دینی و نیز آشتی سنت و تجدد در ایران معاصر، دفاع از اسالم  
شروطه اوج گرفت و پس از شهریور  سیاسی و اجتماعی بوده است. این اندیشه و رویکرد از م 

ایران در سال   انقالب اسالمی  تا  کم و بیش مقبول    57بیست تا حدودی تثبیت شد و 
نواندیشی و نوگرایی دینی در دو شاخه حوزه و دانشگاه بوده است. اصوال  های  تمامی نحله

به اسالم اجتماعی و سیاسی )مانند موجه   باور  این دوران حدود هفتاد ساله،  سازی  در 
دینی( مقبولیت عام و تام داشته است. البته در شاخه مدرن و  های  عقلی و علمی گزاره

روشنفکری همراه با نوعی اسالم مبارز و رادیکال و انقالبی بوده و شاخه نوگرایان سنتی  
 یی رادیکال فاصله داشته است. گراالبته کم و بیش از این نوع اسالم
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به ویژه خرقانی مدافع اسالم سیاسی    همان گونه که دیدیم کسانی چون مامقانی و 
نیز به شدت    زادهخالصیبودند و این سنت در شخصیتی روحانی واالمقامی چون محمد  

انباشته است از دفاع از اسالم سیاسی و تکیه فراوان بر ابعاد   وجود داشت. تمام آثارش 
. او مانند خرقانی  دینی و شرعیهای  اجتماعی و سیاسی و حتی حکومتی احکام و آموزه

داشت.  ها  از این که ابعاد اجتماعی و سیاسی اسالم مورد کم توجهی قرار گرفته است، شکوه
خود او نیز عالمی سیاسی بوده و عمری را در عراق و ایران در مسیر مبارزات سیاسی علیه  

 استعمار و استبداد به سر آورده بود. 

 باور به وجوب نماز جمعه - 5

کرده و  می  جوب عینی نماز جمعه اعتقاد داشته و با اصرار از آن دفاعزاده به وخالصی
عنوان   با  مفردی  رساله  باب  این  همت  لجمعه»ادر  به  شد  گفته  که  چنان  و  نوشته   »

حیدرعلی قلمداران تحت عنوان »ارمغان الهی« ترجمه و منتشر شده است. احیای نماز  
اصول فکری و عملی نوگرایان سنتی    جمعه در تشیع و در گروه شیعی امامی، خود یکی از 

شود. نواندیشان احتماال به دلیل آن که  می  )و البته نه نواندیشان مدرن( شمرده شده و
عمدتا شریعت محور نبوده و نیستند، چندان اعتنایی به این سنت دینی نداشته و ندارند.  

چون سید مصطفی  هرچند طبعا با آن مخالفتی هم نداشته و ندارند. هم اکنون نیز کسانی  
غروی اصفهانی در اصفهان بر    اهللآیتحسینی طباطبایی در تهران و یا میراثداران دینی  
 ورزند.                         می انجام فریضه هفتگی جمعه باور داشته و بر آن اصرار

 کوشش برای ایجاد وحدت اسالمی - 6

بی معطوف به قدرت و حکومت(  مهم اسالم سیاسی )و نه البته انقالهای یکی از مؤلفه
و اصالح دینی در قرن حاضر، تالش برای ایجاد اتحاد و یا وحدت دینی و سیاسی بین  
فرق مختلف اسالمی و بیشتر در جریان بزرگ سنی و شیعی است. هرچند انگیزه اصلی  

مصلحت جویانه مذهبی است ولی انگیزه سیاسی نیز عمال مهم و پررنگ  های  آن انگیزه
 است. 

فته شد نخستین کسی که در این مورد صالی اتحاد اسالم و یگانگی مسلمانان را  گ
خواست تمام مسلمانان را در برابر استیالی  می  سر داد، سید جمال الدین اسدآبادی بود. او

اسالمی متحد  های نظامی و اقتصادی قطب استعماری غربی حاکم بر سرزمین – سیاسی 
قرن چهاردهم   در  و  ماند  زنده  ایده  این  نشد ولی  اندیشه موفق  این  او در  کند. هرچند 

های  هجری / بیستم میالدی، تقریبا تمام نوگرایان و نواندیشان در ابعاد مختلف و به زبان
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ایده دفاع و حمایت این  از  برای تحقق آن تالش کرده و   مختلف  نیز    کرده و گاه عمال 
 کنند. می

این باب قلم زده    زادهخالصیمحمد   او هم در  بوده است.  این تالشگران  از  نیز یکی 
زیادی کرده است. گفته شده  های  رساله وحدت اسالمی( و هم در عمل کوششاش  )نمونه

  زاده خالصیاست. از آنجا که    کردهمی  که او ایده تشکیل حکومت بزرگ اسالمی را دنبال
دانست طرف مهم تحقق این اندیشه سنیان هستند و بدون حمایت و اعتقاد آنان چنین  می

)از جمله مصر، سوریه،   کرد  اسالمی سفر  به کشورهای  بارها  بود،  عقیم خواهد  طرحی 
گانگی  ( و با عالمان دینی به بحث و تبادل نظر پرداخت تا راهی به سوی ی...لبنان، حجاز و

 مسلمانان بگشاید.  

 سیاسی و مدنی   – فرهنگی های  تالش برای نهادسازی - 7

یکی   است.  تشخیص  قابل  متمایز  جریان  دو  معاصر،  دینی  مصلحان  جریان  در 
نویسندگان و گویندگانی که کامال و یا عمدتا به حوزه اندیشه و نظر توجه داشته و تالش  

اثر  ها  نوشتار )البته بیشتر گفتار( بر افکار و اندیشهکنند تا از طریق گفتار و  می  کرده و
اند که بیشتر به بعد عمل توجه کرده و بر آن بوده اند  بگذارند و در مقابل نیز کسانی بوده

دینی و  های  و طرحها نهادینه شده به تحقق ایدههای و فعالیتهای تا از طریق نهادسازی
توان  می  وشانند. به عنوان نمونه در جهان اسالمیا اجتماعی و یا سیاسی خود جامه عمل بپ

اشاره کرد و در    1928به اقدام حسن البنا و تأسیس سازمان »اخوان المسلمین« در سال  
مختلف مهندس بازرگان یاد کرد. البته گفتنی است  های  توان از  نهادسازیمی  ایران شیعی

قطع انقالب ایران، تحت عناوین  که در جهان اسالم و ایران به ویژه پس از دهه بیست تا م
و صدها نهاد فرهنگی و سیاسی به دست انواع مدعیان اصالح دینی  ها  مختلف و متنوع، ده

 از آنها اشاره خواهد شد.  ای ایجاد شده که در جای خود به پاره

به این مهم توجهی خاص داشته است. اصوال او )برخالف    زادهخالصیدر هرحال محمد  
کوشیده تا جوانان و  می  بسیاری از نظریه پردازان اصالح دینی( شاگردپرور بوده و آگاهانه

بیشتر طالب جوان را دور خود جمع کرده و بر آنان تأثیر بگذارد. این تشخیص او کامال  
در آن روزگار بر  اند توانستهمی  جتماعیدرست و منطقی بوده است. زیرا که این دو گروه ا

در هر شهری    زاده خالصیمذهبی اثر بگذارند.  های  طبقات متنوع اجتماعی و از جمله گروه
آورد و به آنان  می  که بود )غالبا در حالت تبعید( جوانان و طالب کم سن و سال را گرد 

ه ویژه او در دوران تبعیدش  شدند. بمی به زودی از مبلغان افکار اوها داد و آنمی آموزش
بینیم در دهه پنجاه دکتر  می  در کاشان در این زمینه اقدامات مهمی انجام داد. این که
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دهد، دقیقا برآمده از همین  می  شریعتی »دانشجویان« و »طالب جوان« را وصی خود قرار
یان  »جمعیت قربان مصلحی سیاسی هم بوده،    زادهخالصیدرک و تشخیص است. از آنجا که  

تشکیل داد. هرچند در باره وظایف و عملکردهای این جمعیت    1322را در سال    رضاشاه«
 کرده است.  می بایست از حقوق این قربانیان دفاعمی چیزی گفته نشده است ولی قاعدتا

تألیفی   آثار  عناوین  به  نگاهی  اصول    زاده خالصیبیفزایم که  آمد(  فصل دوم  )که در 
 کند. می و عملی او را تا حدودی روشننظری های هفتگانه تالش

که   است  آن  و    زادهخالصیواپسین کالم  اسالم  منتقدان  و  نوگرایان  دیگر  مانند  نیز 
قرار داشته است. به ویژه ها  و حتی دشمنیها  تشیع سنتی و رایج، همواره آماج مخالفت

شور  حامیانی پرو مدرن اثر بگذارد و    که او توانسته بود در اقشار مختلف سنتی و نوگرا
اثرگذاری نوع  این  کند.  مخالفتها  پیدا  بر  دشمنیها  طبعا  میو  او  ها  روزگار  در  افزود. 

در رد و نقد افکار و آثار او نوشته و منتشر شده است. او را »مرموز«  هایی  مقاالت و کتاب
داده  شمردند. از جمله لقبی که به طعن به او  می  و »وابسته« و »وهابی« و »پیرو کسروی«

شود معادل »التقاطی« در دهه شصت در ایران جمهوری  می  بودند »مخلوطی زاده« بود که 
 اسالمی.  

 

 منابع:

 سیاسی ایران   – مذهبی های  و سازمان ها  جریان رسول جعفریان، کتاب: 

 در دانشنامه جهان اسالم   زادهخالصی محمد  مدخل: 

 به قلم محمد رجبی در ویکی معروف   زاده خالصی شیخ محمد  مقاله: 

در ویکی پدیای فارسی و نیز ویکی شیعه   زادهخالصی مدخل: 



               

 

 

 

 

 دهم یاز بخش  

 برقعی  سید علی اکبر  

 

 درآمد 

شخصیت روحانی و اصالحی در جریان نوگرایی سنتی ایران معاصر    در این گفتار از یک

که در    سلسله سادات مشهور قمی است از    وی   کنم.  می  یعنی سید علی اکبر برقعی یاد 

ی  خاص در تاریخ اصالح دین   ی در قلمروی  سید علی اکبر   اند.این شهر از دیرباز شناخته شده

    معاصر سهم و نقشی ایفا کرده است. 

 شود: می اکبر ذیل این عناوین یادسید علی در باره 

 ندگی نامه الف. ز

 فعالیت فرهنگی و آثار ب. 

 اجتماعی و سیاسی های فعالیتج. 

 بندی جمعد. 
 

 نامه الف. زندگی 

خورشیدی )سه سال پس از مشروطیت(    1278سید علی اکبر برقعی قمی در سال  

س به نجف رفت و در آنجا در  در قم زاده شد. تحصیالت مقدماتی را در قم آموخت و سپ 

حوزه درس میرزای نائینی )صاحب کتاب مهم »تنبیه االمه«( و سید ابوالحسن اصفهانی  
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فرا گرفت  را  دینی شیعی(  های  حاضر شد و فقه و اصول )دو علم معمول و رایج در حوزه

آموخت. منطق، فلسفه و هیئت  قمری(    1344)درگذشته  حکمی یزدی  علی اکبر  و از میرزا  

)درگذشته  ، شیخ عباس قمی  قمری(  1341)درگذشته    از عالمانی چون میرزا محمد ارباب

خورشیدی(    1348)درگذشته  )محدث مشهور( و شیخ آقابزرگ تهرانی  خورشیدی(    1319

اثر مهم   نامدار و صاحب  و رجالی  بزرگ  الشیعه«( )کتاب شناس  تصانیف  الی    »الذریعه 

  قم بازگشت. پس ازاقامت شیخ عبدالکریم حائری یزدی اجازه نقل حدیث گرفت. سپس به  

در قم، برقعی از مشاوران ایشان در امور طالب بوده است.    خورشیدی(  1315درگذشته  

 درگذشت.  1366وی در سال 

 

 ب. فعالیت فرهنگی و آثار 

برقعی در دو عرصه فعال بود. یکی در عرصه اندیشه و فرهنگ و قلم و  اکبر  سید علی

 گر در عرصه جامعه و تا حدودی سیاست.  سخنوری و دی

نوشت و به یک معنا روزنامه  می  اکبر دستی به قلم داشت و در مطبوعات مقالهسید علی

نوشت. نشریه ادبی »ارمغان« به  می  مقاله  »ارمغان«در مجله مهم  ای  نگار هم بود. در دوره

  1320تا    1298در فاصله سالهای    خورشیدی(   1321)درگذشته    مدیریت وحید دستگردی 

شد. گفته شده که یک مقاله سید علی اکبر در  می  )دوره رضاشاه پهلوی( در تهران منتشر 

بوده و بقیه ذیل عنوان    راه نو در جهان شناسی« )ستاره دنباله دار(ارمغان تحت عنوان »

یافته انتشار  او مقاالتی در مجله همایون نوشته  اند  نیز گفته  اند. کلی »تذکره مبتکران« 

 است. 

 اما از چند اثر قلمی برقعی نیز یاد شده است: 

منتشر شده است. به    1320(. این کتاب در سال  نامه دانشوران )یا راهنمای دینداران

دینی برای نسل جدید« بود.  های  گفته رسول جعفریان نامه دانشوران »بازبینی در آموزه

ذیل عنوان نامه دانشوران    احتماال سلسله مقاالت برقعی تحت عنوان »تذکره مبتکران« 

 منتشر شده است. 

 مهرتابان 

 جلوه حق 
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 دُرج گهر 

 سیاست نامه حضرت علی 

 

 اجتماعی و سیاسی های  ج.  فعالیت 

اجتماعی او بود. در واقع او  های  با این همه، شهرت اصلی سید علی اکبر در فعالیت

جهانی دوم بسیار فعال  بیشتر مصلح اجتماعی بود تا فکری و نظری. او در جریان جنگ  

کرد و مدافع برقراری صلح در ایران و جهان بود. در آن زمان  می  بود و بر ضد جنگ تالش

برای کمک به نیازمندان بنیاد نهاد )اقدامی که در همان دوران به وسیله  ای  انجمن خیریه

 نیز صورت گرفت(.   زاده خالصی

برقعی، مورد توجه حزب توده قرار  مصلحانه و اجتماعی و سیاسی  های  این نوع فعالیت

گرفت. به ویژه که در آن زمان حزب توده ایران نیز )به دالیلی عمدتا سیاسی( در عرصه  

صلح خواهی فعال بود. وفق نقلی او از سوی این حزب به کنفرانس صلح وین )و یا پاریس(  

رد توجه و نقد  رفت. با توجه به این که از قبل نیز افکار و منش و روش سید علی اکبر مو

اقدام موجب مخالفت شدید علما و دینداران   این  بود،  عموم سنتگرایان و علمای حوزه 

حوزوی بر ضد برقعی شد. جنجالی در محافل مذهبی قم پدید آمد. کار به جایی رسید  

در دوران زمامداری    1331که بین موافقان و مخالفانش زد و خوردی رخ داد. این در سال  

بروجردی کشیده شد. به گفته جعفریان با تالش    اهللآیت. کار درگیری به  دکتر مصدق بود

)البته دانسته    اهللآیت به یزد تبعید شد  بعد  به شیراز و  برقعی  خمینی و پیگیری علما، 

کرده است(.  می  نیست که خمینی در مقام حمایت از برقعی بوده و یا برای مجازاتش تالش

از تبعید    1345. در این صورت برقعی باید در سال  این تبعید چهارده سال طول کشید

 بازگشته باشد.  

از آن پس دیگر از سیدعلی اکبر برقعی خبری نیست. وی حدود بیست سال دیگر زنده  

بوده اما در جایی یاد نشده که او فعالیتی فرهنگی و یا سخنوری و یا سیاسی و اجتماعی  

تواند از یک  می  قیقا دانسته نیست ولیداشته است. دلیل این سکوت و انزوای طوالنی د

و پنجاه در قم و در حوزه علمیه باشد و از    دلیل فضای حاد سیاسی در دهه چهل  سو به

فاصله   و  نوگرایانه  آرای  و  افکار  برای  و در کل کشور  قم  نامساعد در  سوی دیگر فضای 

مؤثر بوده است. من گرفته از تفکر و سنت رایج دینی، در این انزواگرایی برقعی و مانند او 
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در دهه چهل و پنجاه جریان نوگرایی سنتی برای جوانان    ام.خود این دوران را تجربه کرده

مهم و  های  نمود. این که او در این سالنمی  چندان جذاب و قابل توجهها  و درس خوانده

دار است.  خمینی و به طور کلی از روحانیون مبارز نکرده، معنا   اهلل آیتپر حادثه حمایتی از  

)که تقریبا عموم علما و جامعه دیندار ایرانی    57او حتی در جریان انقالب عمومی و فراگیر  

با رویکرد مثبت بدان گرویدند(، ساکت است و در جایی ثبت نشده )و شاید من اطالع  

ندارم( که سید علی اکبر برقعی از انقالب و رهبر بالمنازع آن حتی حمایت لفظی کرده  

چنان  )  باشد.  انقالب  پیروزی  از  پس  سال  هفت  حدود  برقعی  شد،  گفته  (  1366که 

 درگذشته است.  
 

 مع بندی ج د.  

نماید که برقعی مانند دیگر مصلحان فرزند زمانه خود بوده است. او تحت می  چنین

تأثیر فضای فکری و فرهنگی و سیاسی پس از نهضت مشروطیت ایران بود و به ویژه از  

اثر پذیرفته بود.   1320نوگرایان عصر پهلوی و بیشتر پس از شهریور  های  افکار و آموزه

او »در همایون مقاالتی  نوعی  می  این جمله رسول جعفریان که  به  به تدریج  نوشت که 

پذیرفته شده منجر شد« تا حدودی وضعیت و نقش سید علی  های  مقابله با برخی از آموزه

بازنمایی  را در شمار »تجدید  کند. گفتنی است کمی  اکبر را  اکبر  ه جعفریان سید علی 

 نظرطلب طالب در عقاید شیعه« آورده است.  

 توان گفت که سید علی اکبر دارای چند خصیصه قابل ذکر بوده است: می اجماال

به    یکم. بدانیم،  را جدی  برقعی  تحصیل  قلمروهای  و  استادان  و  تحصیل  دوران  اگر 

ستنباط احکام شرعی( به نحو سنتی بوده و احتماال  احتمال زیاد او مجتهد )دارای قدرت ا

این البته برای یک روحانی نوگرا نقطه    اند.« نیز دادهاهللآیتبه همین دلیل به وی عنوان »

 تواند باشد.  می قدرت و امتیاز

هرچند برای درک و تشخیص افکار و آرای نواندیشانه فاصله گرفته از سنت رایج    دوم.

، از یک سو نیاز به تحقیق بیشتر در منابع مکتوب و احیانا خاطرات  دینی و حوزوی برقعی

او اعم از روحانی و غیر روحانی است و از سوی دیگر باید آثار مکتوب به  های  همدوره ای

های  جا مانده وی با دقت علمی مورد تأمل و بررسی قرار گیرد. الزم است افکار و ایده
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علمی و همه  بررسی  عتبر استخراج و مدون شود تا امکان  نواندیشانه و انتقادی او از منابع م

 جانبه افکار و آموزه هایش فراهم شود.   

برقعی روشن   سوم. اکبر  نامه هرچند کوتاه سیدعلی  از سه  می  از زندگی  او  شود که 

کرده است: از طریق خطابه و سخنوری، قلم و  می  خود را دنبالهای  طریق افکار و ایده

مدنی و اجتماعی و تا حدودی سیاسی. به  های  یف کتاب و نیز فعالیتتحریر مقاله و تأل

ویژه باید به تأکید گفت که سیدعلی اکبر برقعی مانند عموم علما و روحانیان خطیب و  

های  بر مخاطبانش و از جمله جوانان و درس خواندهها  سخنور بود و از طریق سخنرانی

 گذاشت.        می مدرن آن روز اثر

با نام و شخصیت    1344در پایان بگویم که من پس از ورود به قم در سال  چهارم.  

از جمله از جزوه کم حجم »دُرج    ام.برقعی کم و بیش آشنا شدم. برخی آثارش را خوانده

گاه در    ام.گُهر« او که ترجمه سخنان کوتاهی از پیامبر اسالم است به کرات استفاده کرده

شد. البته غالبا با طعن و کنایه انتقادی همراه  می  و یادمحافل قم نیز جسته گریخته از ا

محدود  های  بوده است. با اطالعات و دیدگاهای  بوده است. از جمله شهرت داشته که او توده

باشد. به ویژه  ای  نمود که یک روحانی و عالم دین تودهمی  ها، برایم عجیب  من در آن سال 

یعنی کمونیست و طبعا یک مسلمان و آن هم   ایپنداشتم که تودهمی در آن زمان چنین

پنداشتم هرکسی که گرایش  می  توانسته کمونیست باشد و از سوی دیگرنمی  عالم دینی 

به حزب توده داشته و یا عضو آن بوده لزوما به معنای کمونیست بودنش هست. با این  

کند. در  می  زندگی دانستم که یرقعی زنده است و چه بسا در همین قم  نمی  حال هیچ 

و کمونیست  ای  هرحال در آن روزگار )مانند اکنون( متهم کردن یک عالم دین به توده

 کرد.   می بودن، خود در سقوط اجتماعی وی در نظر اهل دیانت کفایت

ایش در حدود  پر سروصدهای  و فعالیت در هرحال سید علی اکبر برقعی، به رغم افکار

 شناخته شده نیست و کمتر از او سخن در میان است.                   هفتاد سال پیش، چندان  –شصت  

»مدرسه علمیه خاتم  اکبر برقعی برگرفته از تارنمای  سید علیای  نامهاطالعات زندگی

اثر رسول   سیاسی«  –مذهبی  های  و سازمان ها  جریان و نیز کتاب »  فاضل آباد«  االوصیاء

جعفریان است.  



 

  



 

       

 

 

 

 زدهم بخش دوا 

 سید ابوالفضل برقعی 

 

 درآمد 

مطالب    شود.می  ی حوزوی شمردهگراسید ابوالفضل رقعی یکی دیگر از مصلحان سنت

 خواهد بود: ذیل عناوین زیر  در باره برقعی 

 آشنایی شخصی الف. 

 زندگی نامه ب. 

 آثار و افکار ج. 

 نقش فکری و سیاسی . د

 

 الف. آشنایی شخصی 

  خواندم، می  ، زمانی که من تازه طلبه شده و در حوزه رودسر درس 1343حدود سال  

در رودسر آمد که نامش سید  حوزه )مشهور به مدرسه روحانی(   سید روحانی میانسالی به  

الرضا( بود. چند روزی در آن حوالی بود و چند بار هم در مدرسه با  ابوالفضل برقعی )ابن

وگو کرد. در سالیان بعد نیز چند بار به مدرسه ما  ها( گفتها )و در واقع بچه طلبهما طلبه

 .  و او را دیدم آمد
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های دیگران  هایش با حرفحرفکه  دیدار و آشنایی احساس کردم    از همان نخستین 

گفت اما از برخی افکار  آید. دقیق به یاد ندارم که چه میبه نظر میمتفاوت است و تازه  

ها  خوانیها و روضهخوانیدینی رایج و به ویژه آداب و شعائر مذهبی متداول )مانند مرثیه

 داد.  د وگاه صریح روحانیان را مورد نقد قرار میکر ها و...( انتقاد میو زنجیرزنی

گفت روحانیان با من مخالف هستند  شنیدم. میاین اولین بار بود که چنین سخنانی می

هایم چاپ شود. به ویژه با فلسفه و عرفان  دهد بعضی از کتابو حکومت هم اجازه نمی

ز دین و موجب سستی ارکان  آلود و انحراف اآن دو نحله را شرک های مخالف بود و آموزه

نوشته و پنبه فلسفه اسالمی    »عقل و دین«گفت کتابی تحت عنوان  دانست. میت میشریع

 را زده است.  

کرد  که ادعا می  »حافظ شکن«در آن زمان دیوان شعری در دست داشت تحت عنوان  

  پ شود دهند این دیوان چا گفت اجازه نمیبر رد حافظ و در پاسخ او سروده است. او می

هایش را برایم خواند. از جمله  . چند بار برخی از سروده)نمی دانم بعدها منتشر شد یا نه(

کنند / چون به  شاعران کاین جلوه در اوراق و دفتر میآورم که سروده بود: »به یاد می

»شاعران« و اوراق و  دن کلمات نشانکنند«. او در واقع با رسند آن کار دیگر میخلوت می

قرار داده بود.   طعن »واعظان« و »محراب و منبر«، شاعران را مورد عتاب و  « به جای  دفتر

 تمام هنر شاعری ایشان همین بود. 

تر شدم، دیدم که چه کار عبث و حتی مبتذلی بود. او در واقع با  سالیان بعد که آگاه

حداقل غالبا  شاعران ایران، که عموما شعرشان آمیخته با عرفان و تا حدودی فلسفه است و  

دانست.  را عامل انحراف میها  سر ستیز داشت و آنشوند،  با اصطالحات عرفانی سروده می

 او شاید در این رویکرد از کسروی اثر پذیرفته بود.  

یش  اهمند شده بودم و با ولع حرفاز آنجا که من شدیدا به سخنان آقای برقعی عالقه

مند شده بود؛ با این که هیچ تناسبی بین من و او  عالقهشنیدم، ایشان هم به من  را می

و    اطالعبی  ده ساله وپانز  - ده  چهار ود و من طلبه  نممی  او عالم میانسال و موجهی نبود.  

خوان و هیچ اطالعی هم از فلسفه و عرفان و شعر و شاعری و شاعران نداشتم. در  مقدمات

کرد  ه بعدها بدان پی بردم، او را مجبور میکسی برقعی، که البتعین حال شاید انزوا و بی

 دید! با من سخن بگوید و شاید هم نور هدایتی در جبین من می
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ای )بیشتر  دیدم و بر همان روال معمول در گوشهبعدها در قم هم گاه آقای برقعی را می

زدیم. هر چند غالبا  نشستیم و حرف میدر مدرسه حجتیه و یا صحن مسجد اعظم( می

بعدتر البته بیشتراز برقعی خواندم    کردم.پرسیدم و یا مناقشه مییدم ولی گاه نیز میشنمی

 آگاه شدم.  تر  و از افکار و شخصیتش دقیق

 

 ب. زندگی نامه 

خورشیدی )دوازده سال پس از مشروطه( در قم    1287سید ابوالفضل برقعی به سال  

یه قم درس خواند. این زمان  درگذشته است. او در مدرسه رضو 1370زاده شد و در سال 

های  مصادف بود با مرجعیت شیخ عبدالکریم یزدی در قم و ایران. بعدها در دوران فعالیت

به تهران آمد و با حمایت  خورشیدی(    1340)درگذشته  سید ابوالقاسم کاشانی    اهللآیت

  کاشانی در مسجد گذر وزیر به امامت جماعت مشغول شد. در همان دوران )دهه بیست( 

 سالیانی با کاشانی و فائیان اسالم همکاری داشت. 

نشان    57سیاسی برقعی در دهه سی تا پیروزی انقالب ایران در سال  های  از فعالیت

خمینی در    اهللآیتاسی روحانیت به رهبری  ی خاصی نیست. به احتمال زیاد با جنبش س

همراهی نداشته است. این نیز برای  ای  دهه چهل و پنجاه موافق نبوده و یا حداقل انگیزه

دغدغه سالها  این  در  ابوالفضل  سید  است  فعالیتای  مهم  طریق  های  جز  از  فرهنگی 

سخنوری و تحقیق و نوشتن نداشته و با جدیت دنبال اصالح فکری دینی )از منظر خود  

توانسته در جبهه مبارزه و سیاست هم نیز  نمی  و با روش خود( بوده و از این رو قاعدتا 

 ال و اثرگذار بوده باشد.  فع

در حمایت از  ای  ها، انتشار اطالعیه  نخستین موضع گیری سیاسی برقعی پس از سال

بوده است. پس از آن )ظاهرا پس از پیروزی انقالب( وی دو نامه    1357انقالب در سال  

پاسخ ماندند. او در یکی از  بی  نیز برای خمینی نوشته و ارسال کرده بود که گویا هر دو

پیش از او گرفته بودند،  ها  نامه هایش از رهبر انقالب خواسته بود مسجدش را، که مدت

دهد که  می  به او بازگردانند و نرتیبی داده شود تا امنیتش تأمین شود. قراین چنین نشان 

برقعی حتی در سال انقالب و با نامه نگاری هایش، بیشتر در پی تحقق اهداف دیرینش و  

های  فکری خود بوده است تا سیاست. البته پاسخ تالشهای  برای فعالیتهایی  ایجاد زمینه

مکرر و زندان و تبعید  های  او برای کنار آمدن با انقالب و رهبری و نظام جدید، دستگیری
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بود. مدتی زندانی شد و بعد مدتی در یزد به حالت تبعید زیست. پس از بازگشت از تبعید  

درگذشت و در امام زاده    1370جام در سال  د و سرانکرمی  ن، نزد پسرش زندگی به تهرا

 شعیب دفن شد.  

 

 . افکار و آثار ج 

سید ابوالفضل برقعی نیز، مانند همگنانش در سلسله مصلحان دینی و شیعی معاصر،  

نیز  او  است.  بوده  مشروطیت  از  پس  سیاسی  و  اجتماعی  و  فکری  فضای  تأثیر    تحت 

ت دین و شریعت و به طور خاص مذهب  کوشیده است تا در مرحله نخست از ساحمی

تشیع خرافه زدایی کند و در نهایت نوعی پاک دینی را احیا و یا تبلیغ کند. مخالفت با  

فلسفه و تصوف و عرفان از محورهای پایدار در اندیشه جریان مصلحان سنتی اندیش و  

ز کتابی با عنوان  نوگرا بوده و برقعی نیز در این زمینه بسیار گفته و نوشته است. او در آغا 

نوشت و در آن صوفی گری را مورد نقد و انکار قرار داد که مورد استقبال    »حقیقه العرفان«

قرار گرفت. زیرا عموم فقیهان و شریعت محوران حوزوی نیز با تصوف و صوفیان چندان  

  چندی بعد کتاب »عقل و دین« را نوشت که به   اند.ندارند و عموما با آن مخالفای  میانه

« را  »درسی از والیتگفته خودش »آخوندهای یونانی مآب را خوش نیامد«. سپس کتاب  

 انتشار داد که در آن به تعبیر خودش شرکیات شیعه و صوفیه و شیخیه را برمال کرد.  

فکری سید ابوالفضل را به سه دوره تقسیم  های  رسول جعفریان دوران زندگی و فعالیت

 کرده است: 

  غیر معمول مانند تصوف و فلسفه های  ی به سراغ برخی از گرایشدر دوره نخست، برقع 

 دهد.می را به عنوان خرافه و بدعت مورد نقد و انکار قرار ها  رود و آنمی

تحت  ها  در دوره دوم به سراغ برخی از باورهای عامیانه شیعه رفته و اندک اندک از آن 

کوشد تا نگرشی معتدل از مذهب و آئین شیعه  می  کند. در این دوره اومی  عنوان خرافه یاد 

 ارائه دهد.  

در دوره سوم، وی پارا فراتر گذاشته، اصل تشیع را مورد انتقاد قرار داده و در اوج کار  

 شود. می رسد و وهابیمی به وهابیت
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شود. به طور مشخص پس  می  مخالفت با افکار و آرای برقعی از مرحله دوم به بعد آغاز 

انتشار » به تدریج مقاالت و  از  او شروع شد و  بر ضد  انتقادی  از والیت« حرکت  درسی 

شماری در نقد و رد افکار برقعی نوشته و منتشر شدند. او هم البته بارها به  پرهای  کتاب

 منتقدان و مخالفانش پاسخ داده است. 

  77  اما آثار برقعی. برقعی کثیرالتألیف بوده است. وی در خاطراتش شمار تألیفاتش را

  اشاره ها  یاد شد، به شماری از آنها  کتاب دانسته است. در اینجا، جز برخی از آثار که از آن

 شود:می

 جلد که ظاهرا یک جلد آن چاپ شده است.  10در  تراجم رجال

. این اثر به مثابه یک رساله فقهی عملیه است که برگرفته از قرآن است  احکام القرآن 

 )فقه قرآنی(.

 در مجله رنگین کمان چاپ شده است.  1353که در سال  باره غدیردر  ای مقاله 

 ر وزیر است.  برقعی در مسجد گذ های مده از درس. این اثر برآتابشی از قرآن

 اثر شرف الدین به عربی.   نقد المراجعات

اثر محمدبن عبدالوهاب با مقدمه و اضافاتی با نام مستعار    ترجمه کتاب عقیده اسالمیه

تقی   سرکوبیعبداهلل  حاد  شرایط  خاطر  به  احتماال  مستعار  )نام  بوده  های  زاده  مذهبی 

 است(.  

 تضاد مفاتیح الجنان با قرآن 

 نقدی بر احادیث مربوط به مهدی و مهدویت 

که به گفته جعفریان خالصه منهاج السنه النبویه اثر    رهنمود سنت در رد اهل بدعت 

ابن تیمیه است. البته برقعی حواشی و توضیحاتی نیز بر آن نوشته است. پس از این کتاب  

 ماه در زندان اوین ماند. 16دستگیر شد و مدت   1366بود که برقعی در سال 

ت. این کتاب  عنوان فرعی کتاب »بت شکن« اس.  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول 

در بیش از هزار صفحه به    1388به عنوان »تحریر دوم با تجدیدنظر و اضافات« در سال  

صورت الکترونیکی منتشر شده است. برقعی در این تحقیق مفصل به گستردگی ابواب و 

از   اثر  این  احتماال  است.  کرده  بررسی  و  نقد  را  کلینی  الکافی  کتاب  مختلف  موضوعات 
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 1372ر انتقادی برقعی بوده باشد. ضمنا روی شناسه کتاب سال مرگ  اثترین  جهاتی مهم

 نوشته شده است.     

 ضمنا برقعی بر برخی از آثار حیدرعلی قلمداران شرح و حاشیه نوشته است.  

 

 . نقش فکری و سیاسی د 

ها  چنان که روشن است افکار و آثار سید ابوالفضل برقعی به لحاظ رویکردها و اندیشه

تی با مصلحان دیگر معاصر ایران ندارد. محور اصلی آنان خرافه زدایی یا دین  چندان تفاو

پیرایی است. هرچند دامنه نقد و یا شدت و ضعف نقدها و یا بیان و ادبیات آنان در تمام  

 نماید.  می اصالح دینی معاصر متفاوت های نحله

این میان مهم برقعی و یا گراترین  در  یشات وهابی  موضوع محل بحث وه ابی شدن 

 اوست که محل تأمل و درخور تعمق است.

ا رویکرد سلفی  وی در اواسط دهه سی دچار تحول فکری شده و به اصالح فکر دینی ب

ه است. او خود اذعان کرده است که »تدریجا برایم ثابت شد که من و  و سنتگرایانه رسید

ارمان مطابق قرآن نیست«.  خبر بوده و افک بی  روحانیت ما غرق در خرافاتیم و از کتاب خدا

برقعی در همان مسیر   فکری  تکاپوهای  و  قرآن«  بقیه عمر  به  پیرایی  »بازگشت  و دین 

 گذشته است.  

در این مورد نیز تردیدی نیست که عموم مصلحان معاصر و بیشتر در نحله نوگرایان  

استه  سنتی، بیش و کم تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم اصالح دینی وهابیت معاصر برخ

از این جریان  تر  و شاید جدیتر  از عربستان بوده است و طبعا برقعی نیز احتماال مستقیم

نوبنیادگرایی سنی و سنتی اثر پذیرفته بود. اما در این باب باید گفت که این اثرپذیری به  

خودی خود، نه خالف است  و نه جرم و از این رو نباید در باره هیچ کسی به مثابه دشنام  

اتهام  و سرکوب    و یا ابزار  به مثابه  نهایت  انگ عقیدتی و یا سیاسی شمرده شود و در 

اندیشه و فکر مورد استفاده قرر گیرد. هر اندیشه و فکری، صرفا به اعتبار علمی بودن و  

فکری و    تواند پذیرفته و یا مردود دانسته شود. تقریبا تمام تحوالتمی  استداللی بودن، 

علمی و فرهنگی، کم و بیش برآمده از تجارب علمی  های  هتمام شاخ حتی علمی محض در  

 و فکری گذشتگان و یا معاصران است.
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اما این که سید ابوالفضل برقعی واقعا وهابی شده بود یا نه، دقیقا دانسته نیست. رسول  

جعفریان مدعی است که او حتی از وضعیت یک سنی معتدل و متعارف نیز عبور کرده  

اوری منصفانه در این باب مستلزم بررسی دقیق و منصفانه در تمام آثار برقعی  بود. طبعا د

توانم داوری کنم. اما اگر قاعده  نمی است و من اکنون در چنین مقامی نیستم و از این رو

بوده است که »می گویند   او خود مدعی  باشد،  انفسهم جایز« مالک  علی  »اقرارالعقالء 

رقعی سنی اصطالحی نیست، بلکه مسلمان و شیعه واقعی  برقعی سنی است، در حالی که ب 

نوشته شده است(.   1357است« )این مطلب در نامه برقعی به آیت داهلل خمینی در سال 

و    ان دینی معاصر شیعی ایرانی داشتهاین همان ادعایی است که عموم نواندیشان و مصلح

نه جرم. سنی    وف است  نیز، به خودی خود، نه خال  دارند. بگذریم که اصوال سنی شدن

نیز مسلمان است و از منظر دینی قابل احترام. باالخره اگر قرار است تحقیق در دین واجب  

اش  باشد و تقلید حرام، هر کسی، به  الزام منطقی و عقلی، باید از تحقیق و اجتهاد شخصی

رفی  وانگهی، برقعی خود در مقدمه کتاب »عرض اخبار« )که اندکی پیش معپیروی کند.  

به خداوند تبارک و تعالی و رسوالن  می  شد( تصریح اوراق  این  نویسنده  کند »بدان که 

الهی و روز جزا و ائمه و پیشوایان هدایت مؤمن و معتقد و از ائمه و رؤسای کفر و شرک  

و خرافات و ظلم و ضاللت منزجر و بیزارم. اینجانب تقریبا چهل است که از علمای طراز  

نی و مراجع مذهب شیعه امامیه در حوزه علمیه قم و نجف تصدیق  اول و مجتهدین دی 

و سالیان   و دینی مجتهدم  اسالمی  ایشان در علوم  و معرفی  به گواهی  و  اجتهاد گرفته 

    متمادی کتب حوزوی را تدریس کرده ام«.  

در هرحال برقعی نیز مانند دیگر خرافه زدایان شیعی ایرانی معاصر در تمام عمر دچار  

و آزارها بوده است. در پیش از انقالب  ها  و دشواری و تنگنا همراه با انواع محدودیتسختی  

از ناحیه حکومت چندان گرفتاری نداشت ولی از سوی علمای دینی و واعظان و محافل  

و در   انقالب  از  دوران پس  اما در  بوده  به شدت مورد مخالفت و دشمنی  سنتی شیعی 

زعامت یک مجتهد شیعی، بیشترین آزار و آسیب را    روزگار حاکمیت مذهبی و سیاسی با

 تجربه کرد.  

خورشیدی(    1354)درگذشته  در دهه سی تا پنجاه عموم مراجع تقلید از جمله میالنی  

در قم علیه برقعی و در رد افکارش  خورشیدی(    1365)درگذشته  در مشهد و شریعتمداری  

ر وزیر بیرون  ل امامت در مسجد گذسا  27ش پس از  اطالیه دادند. او به دلیل ارائه افکار

نیز از او دوری  اش  منزوی و مطرود شد که حتی اعضای خانوادهای  رانده شد. او به گونه
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به مراجع دینی از آنان  ای  با ارسال نامه  1355جسته و از او تبری جستند. وی در سال  

و  اند  لفانش بودهکنند و حال آن که آنان خود از مخا نمی  کند که چرا از او دفاع می  شکوه

او در زمانی چنان  اند  از این رو چشم یاری داشتن از آنان عبث و بیهوده بوده است. گفته

از فعالیت در ایران ناامید شده بود که تصمیم گرفت به هندوستان برود تا شاید در آنجا  

 فضای مساعدی برای تبلیغ افکارش پیدا کند. 

 

مذهبی  های  و سازمان ها  جریان تاریخی: کتاب »های منبع دادهجز آنچه در متن آمد، 

« اثر رسول جعفریانسیاسی ایران –



 

            
 

 

 

 زدهم بخش سی 

 یوسف شعار تبریزی 

 

 درآمد 

 یابد: می این قسمت ذیل عناوین زیر سامان

 زندگی نامه   -فصل اول  

 عقاید اصالحی  - فصل دوم 

 آثار  -فصل سوم  

 تحلیل و بیان دو نکته  -فصل چهارم  

 

 زندگی نامه  :فصل اول

خورشیدی )شش    1281یوسف شعار زندگی نامه کم حادثه و مختصری دارد. در سال  

ربی را  سال پس از مشروطیت( در تبریز زاده شد. مقدمات زبان فارسی و صرف و نحو ع

در مدرسه اتحاد فرا گرفت. در بیست سالگی وارد مدرسه علوم دینی )طالبیه تبریز و بعد  

جعفریه( شد و به تحصیل در فقه و اصول و ادبیات عرب پرداخت. او همزمان با تحصیل،  

یوسف شعار زود    1304در سال   نهاد. گفته شده  بنیاد  تبریز  را در  قرآن  تفسیر  محفل 

ا کرد و از نظر فکری به جریان »بازگشت به قرآن« پیوست. البته  تحصیل طلبگی را ره

روشن نیست درس حوزوی را تا چه سطح و پایه خوانده بود اما این که گفته شده زود  
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حوزه را رها کرد، نشانه آن است که تحصیل حوزوی را تا سطوح عالی )مثال خارح فقه و  

 اصول( طی نکرده است.  

ن و معاصرانش کارش روی بازخوانی قرآن متمرکز کرد. در  شعار مانند دیگر پیشگاما

به تهران منتقل شد و در مرکز تفسیر قرآن را پی گرفت. بعدتر این کار به    1340سال  

 وسیله فرزندش دکتر جعفر شعار در تهران ادامه یافت.  

  نماید.می  روشن نیست دلیل و یا دالیل انتقالش به تهران چه بوده است. دو امر محتمل

یکی وجود فشارهای اجتماعی و اختناق فکری به وسیله سنتگرایان جزم اندیش در تبریز  

فعالیت برای  نامساعد  فضای  وجود  هرحال  در  و  های  و  شعار  مطلوب  دینی  و  فکری 

بر   تر تهران برای تأثیرگذاری گستردهتر همفکرانش و دیگر در هرحال فضای بازتر و آماده

 افکار عمومی مؤمنان. 

 در تهران درگذشت. 1351شعار در سال یوسف 

در   تبریز  نمایندگان  سناتورها،  اعالم«،  »علمای  سوی  از  تهران  در  او  ختم  مجالس 

 مجلس سنا و شورای ملی و بسیاری دیگر برگزار شد.   

برقعی،  ای  یادنامه ابوالفضل  سید  چون  کسانی  که  شد  منتشر  و  تهیه  شعار  برای 

شعار و فرزندش جعفر شعار در آن مطلب نوشته و    رش مصطفیادحیدرعلی قلمداران و بر

   اند.از یوسف تجلیل کرده

خورشیدی درگذشته خود فعال    1397گفتنی است که مصطفی شعار نیز که در سال  

خورشیدی در تهران   1380فرهنگی بوده و آثاری نزد دارد. دکتر جعفر شعار که در سال 

م بوده و دارای آثاری در تألیف و ترجمه  درگذشته است، استاد دانشگاه و محقق و اهل قل

 بوده است.  

 

 عقاید اصالحی  :فصل دوم

و عقاید  ها  اندیشید و حول آموزهمی  یوسف شعار نیز مانند دیگر همفکران و همتایانش

 کرد: بندی توان چنین طبقهمی کرد. این محورها رامی مشخصی عمل 
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قرآن   فهم  برای  الفهم است«.  احادیث »قرآن مستقل  البته  نیست.  به حدیث    نیازی 

 توانند در فهم آیات قرآن کمک کنند.  می

قرآن قطعی  اند  قرآن هم قطعی الصدور است و هم قطعی الدالله. علمای اصول گفته

الصدور )اعتبار و وثاقت الهی و وحیانی متن( است ولی ظنی الدالله است یعنی از نظر فهم  

و تفسیرها قطعی و مسلم نیستند. اما شعار بر این باور  ا  هیعنی این فهماند  و تفسیر ظنی

حدیث  اند  اندیشند و مدعیمی  بود که چنین نیست. البته اصولیون در باره حدیث معکوس

ظنی الصدور است و قطعی الدالله. در هرحال این مبحث مهمی است که از نظر روش  

 کند.  می شناسی در دین شناخت نقش مهمی ایفا

های  همه چیز از جمله معیار و عیار شناخت و تشخیص خرافات و واقعیتقرآن معیار 

ولی خارج از آن در  اند  دین است. در این دیدگاه مسلمات قرآنی منطبق با عقل و منطق

 و غیر قابل قبول.  اند صورت تعارض با قطعیات وحیانی خرافه

الم روح و جن و  متشابهات در قرآن محدود است به ذات و صفات خداوند و معاد و عو

  که فهمش دشوار باشد، بگوییم متشابه. البته ای  فرشتگان و اسرار خلقت. نه آن که هر آیه

دانیم یکی از مفاهیم مهم قرآن شناسی و دین شناسی، همین دوگانه محکم / متشابه  می

سوره آل عمران( و در این باب معرکه آرایی است و این که محکم    7است )موضوع آیه  

متشابه کدام است و معیار تفکیک این دوگانه چیست، اختالف نظرهایی جدی  چیست و  

 وجود داشته و دارد. ای و گسترده

مخالفت با انواع غلو در باره پیشوایان اسالم )بیشتر امامان شیعه( و از جمله این غلوها  

نی  توسل به غیر خدا و از جمله توسل به قبور است. البته شفاعت در چهارچوب نصوص قرآ

طه    109پذیرفته است و آن هم البته فقط به اذن الهی ممکن خواهد بود )موضوع آیات  

 سوره سباء(.   23و 

دانسته  می  مورد توجه شعار بوده و آن را انحراف از اسالم و ویرانگرای  اختالفات فرقه

مطرح است: تمسک به قرآن،  ای  است. شعار سه پیشنهاد برای فع اختالفات مذهبی و فرقه

پیروی از امام علی در مقطع پس از درگذشت پیامبر اسالم و وجوب نماز جمعه. هرچند  

توان گفت که اولی به مثابه محور نظری و  می  خود شعار چنین ادعا نکرده ولی احتماال 

اسالمی است و دومی محور روشی البته برای شیعیان و سومی  های  اجماعی تمامی گروه

کند. واقعیت این  می  مؤمنان در هر زمانی و مکانی عملهم به مثابه محور عملی عموم  
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به ویژه پیروی از امام علی در    اند.است که این سه پیشنهاد بسیار هوشمندانه طرح شده

نماید. این  می مقطع پس از درگذشت نبی اسالم و رخداد سقیفه و خلفای راشدین، بدیع 

ابر سقیفه  و خلفای راشدین  سخن بدان معناست که اگر در عمل شیوه امام علی در بر

دانند مالک عمل باشد، دیگر جایی برای می  برای کسانی که خود را شیعه خالص علی

ماند و یگانگی ایمانی و مذهبی عموم مسلمانان  نمی  تفرقه و تکفیر و سب صحابه باقی 

حفظ خواهد شد. برگزاری نماز جمعه هم مهم است. زیرا تعطیلی این فریضه دینی در  

یبت در نزد غالب فقیهان شیعی، شیعیان را عمال از اکثریت مسلمانان جدا کرده و  عصر غ

تفرقه حذف خواهد شد. بگذریم که در جمهوری  های  حداقل یکی از نشانه    اگر عملی شود

چندان   جمعه  نماز  دیگر  دالیل  به  البته  جمعه،  نماز  عمومی  برگزاری  رغم  به  اسالمی، 

 جهات مختلف منشاء اختالفات تازه نیز هست.                      وحدت آفرین نشده است و بلکه از

 

 آثار  :فصل سوم

 ظاهرا یوسف شعار کثیرالتألیف نبوده است. آثار ایشان به شرح زیر است:

منتشر شده است. در این اثر از جمله    1339. این کتاب در سال  تفسیر آیات مشکله

قرار   بحث  مورد  والیت  به  مربوط  مشایه  آیات  تفسیری  جعفریان  گفته  به  است.  گرفته 

مشرب سنیان ارائه شده است. گفتنی است که چنین تعبیری معموال در ادبیات متعارف  

شود. جعفر  می  شیعی نوعی طعن و در واقع بیان نوعی انحراف عقیدتی و دینی شمرده

 سبحانی نیز در نقد این اثر کتابی نوشته و منتشر کرده است.

 شابهات در قرآن محکمات و مت 

 انتشار یافته است.  1323. این اثر در سال مقدمات تفسیر

 تفسیر سوره جمعه و منافقون 

 پیمان و پرچم های وارونه گویی 

احمد کسروی در دو نشریه پیمان و  های  این نوشته  در نقد برخی از عقاید و آموزه

وستانش تنظیم و  یوسف شعار به وسیله یکی از دهای  پرچم است که بر اساس یادداشت

 منتشر شده است.  
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 تحلیل و بیان دو نکته  :فصل چهارم

 یوسف شعار است.  های نکته نخست تحلیل کلی و عام آموزه

توان گفت که افکار اصالحی و تجدیدگرایانه یوسف شعار کم و  می  در باب تحلیل کلی 

تمرکز روی  محوریت توحید،    اند.بیش همان است که اسالف و معاصرانش گفته و نوشته

قرآن و تکیه بر شعار بازگشت به قرآن، خرافه زدایی از ساحت دین، احیاگری و اجرای  

ویژه سنت به  و  اسالم  فروع  و  اصول  وهای  تمام  اندیشه   ...مغفول مذهبی  خیلی  های  او 

 ارائه نداده است.   ای ویژه

ایران   مراکز  و  تهران  در  بیش  و  کم  که  شهرتی  رغم  به  شعار،  است،  یوسف  داشته 

ها  در آذربایجان و به طور اخص در تبریز بوده است. برخی از آموزهاش  بیشترین اثرگذاری

که به گمانم چنین عنوانی  اند  و محفل قرآنی شعار تحت عنوان »مکتب تبریز« یاد کرده

 چندان مناسب و منطبق با واقعیت نیست.  

یوسف شعار  ای  یت و آموزهاما یک نکته قابل توجه است و آن کم حاشیه بودن شخص

است. چنان که دیدیم )و پس از این نیز خواهیم دید(، در باره عموم مصلحان دینی اعم  

از نوگرایان سنتی و یا نواندیشان دانشگاهی حرف و حدیث فراوان بوده و هست و به ویژه  

من اطالع  گاه در حد تکفیر بر آنان وارد شده است. تا آنجا که  ای  اتهامات عقیدتی گسترده

چندان   شعار(  جعفر  و  )مصطفی  تهران  و  تبریز  در  یارانش  و  شعار  یوسف  باره  در  دارم 

حساسیتی وجود نداشته و ندارد و کمتر جنجال ایجاد شده است. در این ماجرا احتماال  

دو عامل نقش داشته است. یکی قلت گفتارها و نوشتارها و در واقع محدودیت اثرگذاری  

شعار و به ویژه خودداری از ادبیات  های ت و دیگر محافظه کاریوی در سطح کشوری اس

رادیکال و گزنده در باب عقاید رایج مسلمانان با تمرکز روی شیعیان. چنان که گفته شد  

فرقه اختالف  مهم  بسیار  موضوع  باب  در  و  ای  او  سقیفه  ماجرای  یعنی  سنی  و  شیعه 

شدین، هوشمندانه شیعیان را به  مشروعیت و یا عدم مشروعیت دینی و سیاسی خلفای را

کند که از سیره  می  دهد و توصیهمی  سنت و سیره امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ارجاع

 آن بزرگوار پیروی کنند.       

از یوسف شعار. گفته شد   باب نکوداشت مقامات حکومتی  تأملی است در  نکته دوم 

او اعالم مجلس ختم کردند. با    مقامات حکومتی و دولتی نیز از او تجلیل کرده و برای

دینی و  های  توجه به حساسیتی که از همان زمان تا کنون روی پیوند سیاسی شخصیت
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فرهنگی با حکومت و مقامات دولتی هست، ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا  

مقامات حکومتی از شخصیتی چون یوسف شعار تجلیل کرده اند؟ آیا پیوندی بین او و  

 ا مقامات حکومتی بوده است؟  نهادها و ی 

آنجا که من اطالع دارم یوسف شعار و فعالیت و  های  تا  با حکومت  ارتباطی  او هیچ 

احتماال به دو  نهادهای دولتی آن زمان نداشته است. تجلیل برخی مقامات سیاسی نیز  

او در    1351دلیل بوده است. یکی این که او تبریزی بوده و در زمان مرگ شعار در سال  

های  حدی از شهرت برخوردار بوده که مایه افتخار آذربایجان و تبریز شمرده شود و تبریزی

خواستند از یک شخصیت دینی و محلی خود تجلیل کنند و این امری بود  می  مقیم تهران 

آذری  طبیعی.  که  نبریم  یاد  از  ویژه  خود  ها  به  مفاخر  و  فرهنگ  و  تاریخ  نکوداشت  در 

شود.  می  اکنون نیز در تارنمای »تبریز پدیا« تصویر و شرح حال یوسف شعار دیده   اند.جدی

توان گمانه زنی کرد و  می  عامل دوم احتماال پیوند مذهبی این مقامات با شعار بوده است.

مقامات )نمایندگان مجلسین( از شاگردان شعار و محفل قرآنی  گفت حداقل برخی از این  

ه پرداز نبوده است که  ار یوسف شعار چندان جنجالی و حاشیبه ویژه که افک  اند.او بوده

را از نزدیکی به وی دور نگه دارد. در هرحال چنان حمایتی در چنان فضایی کامال  ای  عده

نماید.  می طبیعی و منطقی



      

 

 

 

 

 دهم چهار ش  بخ 

 حیدرعلی قلمداران 

 

 درآمد 

تقریبا   و  بودن  قمی  بر  افزون  است.  برخوردار  زیادی  شهرت  از  قلمداران  حیدرعلی 

مرکزنشینی او، دلیل اصلی شهرت وی کثیرالتألیف بودن اوست. طی سه فصل به زندگی  

 پردازیم: می نامه و افکار و آثار قلمداران

 زندگی نامه   -  فصل اول

 فرهنگی و آثار های  فعالیت -  فصل دوم 

 تأثیر و تأثر قلمداران -  فصل سوم
 

 زندگی نامه  :فصل اول

شرح حالی با ذکر جزئیات از قلمداران آمده ولی حوادث  ها  هرچند در برخی نوشته

 مهم و قابل ذکر زندگی نامه او چندان مفصل و بلند نیست. 

ا ]البته دانسته نیست چرا[  هیربد بوده و بعدهاش  حیدرعلی قلمداران، که نام فامیلی

خورشیدی )پانزده سال پس از مشروطیت( و به    1290به قلمداران تغییر کرد، در سال  

اراک زاده شد و از این رو به    -در روستای دیزجان تفرش در مسیر قم    1292نقلی در  

نیز کودکی را در   او  بوده و  او بسیار تهیدست  نیز شهره است. گفته شده خانواده  قمی 
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یدستی گذراند. در بیست و هفت سالگی ازدواج کرد و در حدود سی سالگی در خدمت  ته

اداری غیر  عمر  تمام  تقریبا  درآمد.  قم  پرورش(  و  )آموزش  فرهنگ  به  اش  اداره  یکسره 

برد  می  زمانی که در روستای خود به سر  1358تحقیق و تألیف و ترجمه گذشت. در سال  

قرار گرفت ولی جان به در برد و زنده ماند.    حانهشب بیستم ماه رمضان مورد حمله مسل

دچار سکته مغزی شد. با این حال به وسیله دادگاه انقالب قم به اتهام ضد    1360در سال  

پیگیری و  وساطت  با  اما  شد.  زندانی  قم  ساحلی  زندان  در  و  دستگیر شده  های  انقالب 

منتظری از زندان رها شد. از آن پس بیمار و منزوی و خانه نشین بود و سرانجام    اهللآیت

درگذشت و در باغ بهشت قم به خاک سپرده شد. سید مصطفی حسینی    1368در سال  

 طباطبایی بر او نماز گزارد.   

 

 بررسی افکار و آثار   :فصل دوم

آثارش جدا   از  قلمداران عمال  افکار  بررسی  که  آنجا  در  از  را  افکارش  ناگزیر  نیست، 

 گیریم. می پی اش مروری بر تألیفات و آثار قلمی

مختلف فرهنگی فعال و اثرگذار بوده است. از روزنامه نویسی  های  قلمداران در عرصه

داشت.   همکاری  تهران  و  قم  مختلف  مطبوعات  با  بیست  دهه  از  او  تألیف.  و  ترجمه  تا 

)مورد حمایت خالص    وظیفه  )قم(،  سرچشمه)قم(،    راستوا مقاالتی از او در نشریاتی چون:  

)تهران( و مجله هفتگی و    ندای حق)تهران(،    آئین اسالم)تهران(،    یغما  تهران(،  –زاده  

با مدیریت عطاء اهلل شهاب پور در تهران منتشر   نور دانشسالنامه   شده است(  می  )که 

او منتشر شده است. کسانی  قم از    نشریه حکمتانتشار یافته است. همین طور مقاالتی در  

 سید محمود طالقانی با این نشریه همکاری داشتند.    اهللآیتچون مهندس بازرگان و 

تجدی  نوگرایان  تأثیر  تحت  جوانی  از  قلمداران  پیداست  که  و  دچنان  طلب  نظر 

انه دینی  طلب اصالح  ی دینی معاصر بوده است. از جمله او به شدت از افکار و آرایگرااصالح

عراقی غالبا   – از علمای دینی ایرانی  زاده خالصیاثر پذیرفته بود.  زادهخالصیمحمد شیخ 

مقیم ایران بوده که مقامی در سطح مرجعیت داشت و آثار زیادی به عربی تألیف کرده  

این اثرپذیری ترجمه شماری قابل  های . از نشانه)پیش از این او را معرفی کرده ایم( است

از عربی به پارسی است. در فصل مربوط به خالصی به این    زادهخالصیتوجه از آثار مهم  
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اینجا محض یادآوری بدانهای  ترجمه آثار  ها  قلمداران اشاره شده است. در  نیز دیگر  و 

 شود:می قلمداران اشاره

وان عربی آن »احیاء الشریعه فی  )احکام دین و یا احکام اسالم(. عن  آیین جاویدان -1

مذهب الشیعه« است که به همت قلمداران با عنوان »آیین جاویدان« ترجمه شده  

است. این اثر به نوعی بر بنیاد فقه مقاصدی )»مقاصدالشریعه«( است. ظاهرا همین  

یاد  گونه  این  آن  از  است که جعفریان  احیاءالشریعه در سه جلد  می  کتاب  کند: 

منتشر    37و    36،  1330هی )نوعی رساله عملیه( که در سالهای  کتابی است فق 

  اند.شده

است که عنوان عربی    زاده خالصی. ترجمه رساله عملیه  آیین دین یا احکام اسالم -2

 آن »سبیل السعاده والسالم« است.

با عنوان    زادهخالصیاز کتاب  هایی  ترجمه وصیت نامه و بخش  آیا اینان مسلمانند؟ -3

 هل فی ایران«.   »شرر فتنه الج

است که در    زاده خالصی)این اثر ترجمه پارسی متن عربی »الجمعه«    ارمغان الهی -4

موضوع نماز جمعه است و وجوب آن و تحت عنوان یاد شده به دست قلمداران  

ترجمه شده است. البته از کتابی با عنوان »ارمغان آسمان« نیز یاد شده که احتماال  

 ذکر شده است.     1339یژه که سال سال نشر هر دو  همان کتاب پیشین است. به و

)ترجمه پارسی »المعارف المحمدیه هدی و شفاء« در تفسیر قرآن    معارف محمدی -5

تألیف   قلمداران در سال    زاده خالصیاست  به دست  یافته است.    1323و  انتشار 

احتماال همین اثر است که در برخی جاها تحت عنوان »تفسیر قرآن« ذکر شده  

در مقدمه آن نوشته است جوانی که »در عصر غفلت و تجاهل    زادهخالصیاست.  

  این حقایق را بدون ترس و هراس، با کمال شجاعت و دلیری منتشر  ...مسلمین

 نماید«. این جوان دلیر همان قلمداران است.  می

انتشار   1338این رساله در سال  »انحطاط مسلمین و چاره آن«.با عنوان ای مقاله -6

انصاری برخی    خورشیدی(   1340)درگذشته    یافته و کسانی چون حاج سراج  و 

 دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است. 
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. در این کتاب پنج قسمتی در باره علم امام، والیت، شفاعت  راه نجات از شر  غالت -7

را با انتشار این کتاب  و زیارت بحث شده است. به گفته جعفریان، قلمداران، کارش  

 آغاز کرد.    

احتماال در سال    زکات. -8 به وسیله    1351این کتاب  بازرگان  با همکاری مهندس 

 شرکت سهامی انتشار در تهران منتشر شده است. 

نویسنده در این کتاب نظریه فقهی رایج شیعی در باره خمس و مصارف    خمس. -9

ازهایی  آن بحث و مناقشه کرده است.  ردیه سوی مکارم شیرازی و رضا    بر آن 

 استادی نوشته و منتشر شده است.

اسالم -10 در  سال    حکومت  در  آن  نخست  جلد  جلد.  دو  روایتی    1342در  به  )و 

 منتشر شده است. 1358( انتشار یافته و جلد دوم در سال 1344

 سنت رسول از عترت رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم.      -11

بحث در این اثر بررسی نصوص امامت و نقد    موضوعات اصلی مورد  شاهراه اتحاد. -12

احادیث شیعی در این باب است. شیخ ذبیح اهلل محالتی کتاب در رد آن با عنوان  

»ضرب شمشیر بر منکر غدیر« انتشار داده است. البته قلمداران نیز در پاسخ آن  

به  با عنوان »پاسخ یک دهاتی به ذبیح اهلل محالتی« نوشته است. این اثر  ای  نوشته

 دلیل حساسیت زیاد حول آن به صورت غیر رسمی و محدود منتشر شده است.  

 مالکیت در ایران از نظر اسالم.   -13

 . قیام مقدس حسین علیه السالم  -14

گفته شد، مؤلف آن خالصی بوده و قلمداران آن را از    زادهخالصیچنان که در فصل  

 عربی به پارسی برگردانده بود.   

 نیز قلمداران در جوانی نقدی بر اسرار هزار ساله حکمی زاده نوشته است.  

قلمداران همواره با گویندگان و نویسندگانی چون سید ابوالفضل برقعی و سید مصطفی  

اش  اشته است. برقعی در خاطراتش از تأثیرپذیریحسینی طباطبایی ارتباط و همفکری د

از کتاب »راه نجات« قلمداران یاد کرده است. نیز برقعی بر کتاب »شاهراه اتحاد« مقدمه  

 نوشته است.    هایی و حاشیه

   اند.ظاهرا قلمداران اهل شعر و شاعری هم بوده و برخی شعرهایش منتشر شده
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ارها در مسجد گذر وزیر در تهران )پایگاه سید  کرده و از جمله بمی  نیز سخنرانی هم 

 ابوالفضل برقعی( سخنرانی داشته است.   

 

 تأثیر و تأثر قلمداران   :فصل سوم

گردد.  می  او روشنهای  با این گزارش اجمالی از آثار قلمداران تا حدودی افکار و آموزه 

نشان  نوشتارهای وی  در همان مسیری حرکت می  عناوین  نیز  او  که  کرده که  یم   دهد 

پیشینیان و معاصرانش از جریان عام نوگرایی دینی و اصالح فکر و عمل مسلمان و بیشتر  

  اند.کردهمی شیعیان در ایران حرکت 

، کاشف  زادهخالصیچون  هایی  گفته شده که قلمداران در چند سفر به عراق با شخصیت

های داشته است. با  دیدارقمری(    1386)درگذشته  الغطاء و سید هبه الدین شهرستانی  

داشته است. همان گونه که آثار قلمی قلمداران  هایی  و نیز شهرستانی مکاتبه  زاده خالصی

اثر پذیرفته بود. اما کسانی چون    زاده خالصیدهد، او بیش از همه از شیخ محمد  می  نشان

روایت   بازرگان و حتی منتظری نیز مستقیما از او اثر پذیرفته بودند. آن گونه که جعفریان

آباد کتاب حکومت در اسالم    اهلل آیتکرده است   اواخر دهه چهل در نجف  منتظری در 

هایی  قلمداران را خوانده و حتی آن را تدریس کرده بود. به گفته این راوی، مقایسه بخش

منتظری )دراسات فی والیه الفقیه و    حکومت اسالمی«  »مبانی فقهی از جلد اول کتاب  

دهد. وفق نقلی منتظری از  می  ه(، تأثیرپذیری وی از قلمداران را نشان فقه الدوله االسالمی

و    30قدیم با قلمداران آشنایی داشته است. نیز گفته شده مهندس بازرگان در سالهای  

تصادفا با قلمداران از نزدیک آشنا شده و بین آن دو روابطی ایجاد شده بود. به گفته    31

چهار بار به دیدار قلمداران رفته    1346ندان در سال  جعفریان بازرگان پس از آزادی از ز

خود از کتاب حکومت    ایدئولوژی« و»بعثت شده بازرگان در تحریر کتاب  است. نیز گفته  

به   اثر  دو  این  مقایسه  جعفریان  دعوی  وفق  است.  برده  فراوان  بهره  قلمداران  اسالم  در 

دهد. گفتنی است که بعثت و ایدئولوژی  می  روشنی استفاده بازرگان از قلمداران را نشان

در زندان به صورت یک سخنرانی در روز مبعث ایراد شد و سپس   1343بازرگان در سال 

 به شکل کتاب مفصل منتشر شده است.   1346ال در س 

افزون بر آن دکتر شریعتی نیز از طریق مهندس بازرگان با برخی از آثار قلمداران آشنا  

به قلمداران نوشته و  ای شریعتی از پاریس نامه 1342شده و جذب آن شده بود. در سال 
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مه شریعتی به قلمداران در  از تأثیر برخی از افکارش بر خود یاد کرده است. تصویر متن نا

شود. شریعتی با این خطاب آغاز کرده است:  می وب سایت حیدرعلی قلمداران قمی دیده

آمده   آن  و در سمت چپ  قلمداران«  آقای  ایران جناب  و روشنفکر  دانشمند  »نویسنده 

(. پس از بازگشت شریعتی از فرانسه، وی از طریق دوستی  1342آبان    25است: » پاریس:  

 پیشنهاد دیدار با قلمداران کرده بود ولی در عمل هرگز این دیدار روی نداد.   مشترک

نماید که قلمداران از نوعی حکومت مقید به اسالم دفاع کرده است. گرچه  می  چنین

قلمداران هرگز فعال سیاسی و یا مدافع اسالم سیاسی و انقالبی نبوده است ولی احتماال  

ر اوایل دهه چهل به اسالم سیاسی حکومت محور )و  تحت تأثیر فضای نهضت روحانیت د

البته نه لزوما ایده حکومت اسالمی و فقهی( بوده است. حال بررسی آفکارش در ادوار بعد  

تواند سیر تحول فکری  می  )به ویژه پس از انقالب و استقرار نظام شرعی و والیی فقاهتی( 

- 57ران در سالهای پر هیجان انقالب )و دینی او را نشان دهد. البته همین اندازه که قلمدا

( به انقالب نپیوسته و یا از آن دفاع نکرده و به ویژه برخوردهای سرکوبگرانه بعدی با  58

 توانسته با چنین روندی موافق بوده باشد.نمی دهد که اومی وی، نشان 

  فکری قلمداران را در دو مرحله متمایز های  سخن مفید آخر این که جعفریان فعالیت

کند. در مرحله نخست، او برای زنده کردن  تمدن اسالمی و بررسی انحطاط  می  مشخص

کوشیده است.  می  کرده و در مرحله بعد، در جهت اصالحگری دینیمی  مسلمانان تالش

محمد   و  خرقانی  اسداهلل  سید  شریعت سنگلجی،  تأثیر  تحت  بیشتر  مرحله  این  در  وی 

 بوده است.   زاده خالصی

ه بنا بر ادعای رسول جعفریان، حیدرعلی قلمداران، دینداری متعصب  سخن آخر این ک

 بود ولی در عین حال دین او پیراسته از خرافات بود. 
  

 منابع: 

 ایران اثر رسول جعفریان   سیاسی  – دینی های و سازمان ها  کتاب جریان 

 مدخل حیدرعلی قلمداران در ویکی پدیای فارسی 

 تارنمای العربیه فارسی  

تارنمای حیدرعلی قلمداران قمی



 

 

 

 

 

 بخش پانزدهم 

 سید محمدجواد غروی اصفهانی   

 

 درآمد 

سید   ایران  در  معاصر  اسالمی  مصلحان  سلسله  در  سنتی  نوگرایان  از  دیگر  یکی 

محمدجواد غروی اصفهانی است. به دلیل مقام فقهی و موقعیت حوزوی وی، به او عنوان  

دادهاهللآیت» هم  عالقه  اند.«  و  پیروان  معموال  و  مندالبته  »حکیم«  چون  عناوینی  انش 

نوشتارها با   – با این همه، ما در این سلسله گفتار  اند.»عالمه« هم برای وی مناسب یافته

عینی و ملموس  هایی  شود، برای بیان واقعیتمی  داریم و اگر گاه استفادهاین القاب کاری ن

و به انگیزه نشان دادن جایگاه و منزلت شخصیت هاست و از این رو جنبه تشریف یا بعد  

 ارزشی ندارد. 

 گوییم: می در این نوشتار ذیل چهار عنوان سخن

 زندگی نامه  –فصل اول  

 آثار  –فصل دوم 

 اجتماعی و دینی نقش  - فصل سوم

 اصول فکری و اصالحی   – فصل چهارم 

 

 زندگی نامه  :فصل اول
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آباد، در  در روستای اَلون  ( 85خورشیدی )و به نقلی    1282در سال    سید محمدجواد

سال پیش از    2کیلومتری شمال شرق اصفهان زاده شد. اگر نقل اولی درست باشد، او    80

بعدتر به روستای نیسیان پیرامون اردستان منتقل  مشروطیت متولد شده است. خانواده او  

شد. او دانش مقدماتی را در همان روستا آموخت و بعد به اصفهان نقل مکان کرد. در  

علوم و معارف معمول و مرسوم حوزوی را آموخت و تا سطح اجتهاد  ها  اصفهان طی سال

که در ادامه    افت کرد.پیش رفت. استادان زیاد دید و از برخی از آنان اجازه اجتهاد دری

 بدان اشارت خواهد رفت.  

نیرومند داشت. حافظ قرآن و نهج البالغه بوده و چند  ای  گفته شده است غروی حافظه

 هزار حدیث را در حافظه داشته است. 

خورشیدی    1384فکری و اجتماعی در سال  های  او در پایان یک عمر طوالنی و تالش

این  اهللآیتدرگذشت.   به  سید    منتظری  مسجد  در  داد.  انتشار  تسلیتی  پیام  مناسبت 

اصفهان مراسم بزرگداشت با شکوهی برگزار شد. به دعوت فرزند خلف ایشان آقای دکتر  

فراوان  های  سید علی اصغر غروی سخنران این مراسم من بودم. به رغم حرف و حدیث

و از منزلت    ه بودقابل توج  از ایشان   غروی، استقبال مردم اصفهان  اهللآیتحول شخصیت  

 .  وی در نزد شمار زیادی از دینداران اصفهانی داشت

 

 آثار  :فصل دوم

کار و کثیرالتألیف بوده است. فهرست آثار وی چنین  مرحوم غروی اصفهانی بسیار پر

 است:

 (1349) انسانیسیر کمال   نماز  -1

 ( 1384ـ جلد سوم    1375ـ جلد دوم    1330)سه جلد، جلد اول    آدم از نظر قرآن  -2

 ( 1350)جلد چهارم خورشید معرفت( )تهران   فلسفه حج -3

 ( 1332) اخالق محمد -4

 (1343-1338 – )سه جلد  خورشید معرفت  -5

 ( 1362) قربانی در منی -6

 (1358) نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته -7
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 (1370) مغرب و هالل -8

 ( 1377) الفی فقه استداللی در مسائل خ  -9

 (1373)  )به ضمیمه رساله بلوغ( مبانی حقوق در اسالم -10

 (1378) حُجیت ظن  فقیه -11

 (1382بروجردی( )  اهللآیت)شرح انتقادی توضیح المسائل  شرح رساله -12

خلد،  چند گفتار )عترت ـ مباهله ـ غدیر خم ـ جبر و اختیار ـ قضاء و قدر ـ بداء، -13

 (1379( )ابد ـ تقیه

 (1381)خبر الواحد( ) المعرفۀ الدینیۀمصادر   -14

مرحوم غروی، کتاب حجیت ظن فقیه را، مثل غالب آثار دیگرش، به زبان عربی نوشته  

ه.ش.( توسط    1381ه.ق.    1425میالدی )  2004و این کتاب با عنوان مذکور، در سال  

 دارالهادی، در بیروت به چاپ رسید.

 ولی به احتمال زیاد کامل نیست.  ام کردههرچند این آثار را از چند منبع فهرست 

 

 نقش دینی و اجتماعی غروی :فصل سوم

بلند لحظه این عمر  فعالیت فکری و  ای  غروی اصفهانی عمری دراز داشت و طی  از 

کرد. وی مانند  می  علمی و اجتماعی غافل نبود. او از دهه بیست به بعد در اصفهان فعالیت

سه از  معاصر  مصلحان  و  علما  منتقل   دیگر  مخاطبان  به  را  خود  پیام  کرد:  می  طریق 

سخنرانی، آموزش در اشکال مختلف )جلسات مختلف علمی و طرح مباحث متنوع علمی  

 شمار و غالبا اثرگذار. و تولید آثار مختلف و تقریبا پر  و دینی و شاگردپروری( و تحقیق و قلم

فهان بود. همان گونه یکی از چند محور مهم تکاپوهای غروی اقامه نماز جمعه در اص

وجوب عینی نماز جمعه و اصرار بر اقامه آن، یکی از محورهای مهم    که دیدیم، باور به

اندیشه و عمل دینی مصلحان شیعی معاصر بوده است که حداقل تا مقطع انقالب ایران و  

رسمیت یافتن آن در جمهوری اسالمی، از اهمیت زیادی در این سلسله برخوردار بوده و  

حور ارتدوکس رایج بوده و از این رو همواره  یکی از وجوه تمایز اینان با سنتگرایان فقه م

مورد مخالفت شدید جبهه مخالف قرار داشته است. دلیل ناگفته این مخالفت نیز آن بوده  

  شمرده   جمعه از همان آغاز از شئون امامت و زعامت سیاسی  است از آنجا که اقامه نماز 
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ام جمعه و یا امامان مهم  شد و خلفا خود این مقام را در اختیار داشته و یا بعدتر اممی

ام سنی  کردند، جریان شیعی برای نشان دادن مخالفت خود با نظ می  جمعه را منصوب

کردن مرزهای عقیدتی و سیاسی خود با جریان رقیب،  تر  رنگ حاکم و دستگاه خالفت و پر  

و این فریضه را در عمل تا ظهور    هدر غیبت امام دوازدهم وجوب نماز جمعه را تحریم کرد

مام حق و منصوب و منصوص به حالت تعلیق درآورد. از این رو باور به وجوب نماز جمعه  ا

کرده و آن  می  در عصر غیبت و به ویژه اقامه عملی آن را به نوعی نفی اساس تشیع تفسیر

 دانسته است.می را تمایل و یا نزدیکی به اردوگاه رقیب یعنی اهل سنت

دگاه فقهی در باب نماز جمعه در جریان اجتهادی  با این حال از گذشته تا زمان ما دی

ولی  اند  شیعی اختالفی بوده است. هرچند غالب به حرمت آن در زمان غیبت فتوا داده

  اند. و بعضی نیز به وجوب کفایی تمایل داشتهاند  دهز به جواز )و نه وجوب( معتقد بوبرخی نی

شاخص اصالح  های  که خود از چهرهطالقانی )  اهللآیتبرخی از عالمان دینی معاصر مانند  

منتظری )که با مصلحان قرابتی داشته( نماز جمعه را حتی در    اهللآیتدینی بوده( و نیز  

به هرحال اقامه جمعه به طور رسمی در جمهوری اسالمی هرچند    اند.کردهمی  زندان اقامه

هایت آشکار شد که  خمینی بوده است ولی در ن  اهللآیتبا پیشنهاد طالقانی و البته تأیید  

مسئله اصلی در دیدگاه علمای شیعه همان احراز قدرت سیاسی بوده و نه لزوما اختالف  

کالمی و یا شرعی و حق اختصاصی امام و مقام امامت کالمی سنتی و به همین دلیل  

حتی علمای سنتی مخالف انقالب و حکومت اسالمی با مدل والیت مطلقه فقیه هم کسی  

اعتراض نگشود. به تعبیر یکی از روحانیون انقالبی )در گفتگویی با من در  لب به انتقاد و  

ما هم   ،صد سال مبارزه با اهل سنتگفت پس از هزار و چهارمی به طعنمجلس اول( که 

یافته و  می  سنی شده ایم! قابل ذکر این که امام علی در نماز خلفای پیش از خود حضور

نماز جمعه مروان امیر اموی این شهر حضور داشته  حسن و امام حسین در مدینه در    امام

در باره امامان بعدی نیز هرچند اکنون    اند.کردهمی  و به امام جمعه و جماعت وقت اقتدا 

  سندی به یاد ندارم ولی به احتمال قریب به یقین چنین بوده است. آنان فریضه را ترک

از خلیفه وقت هدیه و کمک م   اند.کردهنمی امامان  دلیل    اند، کردهمی  الی دریافتوقتی 

 ندارد در نمازشان حضور نداشته باشند.  

از علمای آن زمان اصفهان حاج رحیم ارباب نیز به وجوب نماز جمعه اعتقاد داشت و  

داشت. غروی نیز، همزمان با مرحوم ارباب، نماز جمعۀ خود را داشت،  می  خود آن را برپا 

  عد از فوت حاج آقا رحیم ارباب نمود. بهم شرکت می  و متناوباً در نماز جمعۀ مرحوم ارباب
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مرحوم غروی، اقامۀ این فریضه را ادامه داد و عمال وارث نقش و جایگاه فقهی و علمی و  

اجتماعی او شد. پیش از ادامه بد نیست اشاره کنم که ارباب یکی از عالمان نامدار شیعی  

ان اصالح دینی گرایش داشته  در قرن چهاردهم هجری بوده است که کم و بیش به جری

 است.

  1355سال پیش از مشروطه( زاده شده و در سال  26خورشیدی )   1259ارباب در سال  

درگذشته است. او مجهتد و صاحب رأی و فتوا بوده ولی ظاهرا اعتقادی به صنف روحانی  

داشته ولی عمامه  پوشیده است. البته او عبا و قبا نمی   نداشته و از این رو هرگز رخت روحانی 

گذاشته و شاید از استادش جهانگیر  نمی   )که نشان اصلی و مهم علمای سنتی است( بر سر 

نهاده  می   کرده و کاله پوستی بر سر می   پیروی خورشیدی(    1289)درگذشته  خان قشقایی  

برگزار می  پیوسته  ارباب  مرحوم  نماز جمعۀ  فشارهای  است.  و  تضییقات  با  هیچوقت  و  شد 

ها در منزل شخصی  از یک سو، و ساواک از سوی دیگر، مواجه نگشت. ولی سال روحانیون  

نمود، تا وقتی که اهالی روستای گورتان،  خود، در محلۀ مسجد حکیم اصفهان، اقامۀ جمعه می 

در دو کیلومتری اصفهان آن روز، نزدیک منار جنبان، وی را جهت اقامۀ نماز جمعه در مسجد  

ارباب دارای فتاوایی مخالف فقیهان سنتی بوده ولی در هرحال به    جامع روستا، دعوت نمودند. 

دلیل جایگاه علمی بلندی که داشته در مجموع محترم زیسته و از استادان تثبیت شده و  

اثرگذار حوزه علمیه اصفهان بوده است. به لحاظ اخالقی نیز نسلی از جوانان و نوگرایان و  

شاگردان بسیاری از   اند. در مکتب ارباب پرورش یافته متمایل به اصالح فکر دینی در اصفهان 

آموخته  همایی    اند. او  الدین  فالطوری  خورشیدی(    1359)درگذشته  جالل  عبدالجواد  و 

زیسته  می   خورشیدی( از این شمارند. فالطوری سالیانی دراز در کلن آلمان   1375)درگذشته  

عی ایرانی در این کشور بوده  فکری و علمی و دانشگاهی مسلمان شی های و یکی از شخصیت 

آثاری در فقه و فلسفه و کالم  وی مرکز شیعه شناسی مهمی را در کلن بنیاد نهاد. ارباب  است.  

  اند. دارد که غالبا شروح بر برخی متون فقهی و کالمی و فلسفی است و ظاهرا رسما منتشر نشده 

ف  نمانده است،  ارباب، هیچ کتاب یا رسالۀ مستقلی بجا  بر  از مرحوم  قط حواشی مختصری 

نگاشته کتاب  مشهور  فقهی  نزدیکا های  از  برخی  مخالفت  علیرغم  که  ای ،  از  ن  یکی  شان، 

د مجلد بود، به کتابخانۀ دانشکدۀ  های ایشان را، که کمتر از یکص تاب ، مجموع ک خویشاوندانش 

ه عمد، آتش  ادبیات دانشگاه اصفهان اهداء نمود. این کتابخانه، در اوائل دهۀ هفتاد، احتماالً ب 

های مرحوم ارباب و  گرفت و چند کتابخانۀ اهدائی به این کتابخانه، از جمله بسیاری از کتاب 

 کتابخانۀ مفصل مرحوم الفت، پسر ارشد آقانجفی مشهور، بناء به گفتۀ مسؤوالن، سوختند. 
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ارباب فقیه، اصولی، فلسفه دان، عارف مشرب بوده و عمری را به زهد و پارسایی زیسته  

ت. اکنون آرامگاهی برای او در اصفهان برجا مانده است. آرامگاهی ساده و بدون سقف،  اس

 در گورستان قدیمی اصفهان.

شده است.  می  در هرحال غروی در واقع ادامه دهنده سنت فکری و فقهی ارباب شمرده

هیچ قوی  غروی  از  یکی  او  بلکه  است.  نکرده  را  ارباب  مرحوم  شاگردی  ترین  وقت 

ی مرحوم ارباب بوده و مورد عنایت خاص او قرار داشته است. مرحوم ارباب، در  هابحثهم

همۀ مسائل مشکل فقه، کالم، عرفان و حکمت، فقط با مرحوم غروی مباحثه داشت و  

اشت. غروی درواقع مرحوم ارباب را در  گذگفتنی خود را با او در میان مینظرات شاذ و نا 

خالفت و انکار عموم علما و پیروانشان در اصفهان  اصفهان کشف کرد. وقتی غروی مورد م

در محضر ارباب بین  هایی  واقع شد، ارباب به شدت از او دفاع و حمایت کرد. گاه مناظره

شده است. وقتی عقاید دینی و شیعی غروی مورد انکار قرار  می غروی و مخالفانش برگزار

دان آمد و شهادت داد که: سید  گرفت و در واقع تلویحا تکفیر شد، ارباب تمام قد به می

 محمدجواد غروی شیعه خالص و عالم و حدیث شناس است.

خمینی در دهه    اهلل آیت گرچه غروی ظاهرا در شمار روحانیت مبارز از نوع حامیان علنی 

هایی  چهل و پنجاه نبوده است ولی به نوعی پیوند با سیاست و مبارزه داشته است. به ویژه بخش 

حتی طالب جوان و خوشفکر و انقالبی آن دوران در اصفهان از افکار نوگرایانه  از جوانان و  

از جمله با رخداد    اند. کرده می   دینی و به ویژه از فتاوای فقهی نوآورانه و گره گشای او استقبال 

)درگذشته  شمس آبادی  سید ابوالحسن  پر مناقشه قتل یکی از روحانیون سنتی اصفهان به نام  

به وسیله گروهی که در مطبوعات آن دوران به »هدفی ها« شهرت یافتند    خورشیدی(   1355

هاشمی  مهدی  سید  نام  به  جوانی  طلبه  رهبری  در    خورشیدی(   1366)درگذشته    با  )که 

جمهوری اسالمی اعدام شد و اکنون برای اغلب کم و بیش شناخته شده است(، پای غروی  

نسبت به او نیز حساس شده و گویا چند    هم به میان کشیده شد و ساواک و نهادهای امنیتی 

آبادی، پس از بازداشت سید مهدی  بار هم بازجویی شده است. در خصوص قتل مرحوم شمس 

بازجویی  و  اصفهان، طی  هاشمی  شهر  عمومی  دادستان  زهتاب،  آمد،  بعمل  او  از  که  هایی 

 دادخواستی، غروی را محرک این قتل قلمداد کرد. 
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، چند روز قبل از فوت مرحوم ارباب، دادگاه این پرونده تشکیل  1355در اواسط آذرماه سال  

شد، و مرحوم غروی به عنوان متهم به آن دادگاه احضار شده بود. او طی دفاعیاتی که شفاهًا  

 های دادستان، تبرئه شد. پاشی ارائه داد، و علیرغم سم 

واع فشارهای  در چند دهه پیش از انقالب، غروی هم از سوی سنتگرایان مرسوم تحت ان

فکری و روحی و انواع محدودیت برای فعالیت هایش بوده و هم از جانب دستگاه حکومتی  

مورد تهدید و تحدید قرار داشته است. پس از انقالب همان دو نوع تهدید و تحدید در  

و حتی با  ها  و تعطیلیها  با مخالفتاش  اشکال شدیدتری ادامه پیدا کرد. نمازهای جمعه

های فشار مواجه شد. دادگاه ویژه روحانیت حکم به بازداشت او داد  هگروی  حمله فیزیک

سن از محبوس کردنش دست کشید. گرچه شمار قابل توجهی    ولی گویا به دلیل کهولت

ها  و دشواریها ولی با انواع کارشکنیاند از آثارش در دهه شصت و پس از آن انتشار یافته

 ه بوده است.  و سانسورهای رسمی و غیر رسمی مواج

 

 اصول فکری و اصالحی غروی :فصل چهارم

فکری و دینی و اجتماعی و اثرگذاری غروی در همان  های  افکار و آثار و نوع فعالیت

و غایات جریان اصالح دینی معاصر و به ویژه در  ها  و منشها  چهارچوب مبانی و روش

 نوگرایان تجدیدنظر طلب قابل فهم و تفسیر و تحلیل است.  های همان زمینه

 انه غروی را چنین فهرست کرد: طلب اصالح  با این حال شاید بتوان اصول فکری و فقهی 

 بازگشت به قرآن. - 1

خود مانند اسالف خود تکیه اساسی بر اعتبار و حُجیت  های  غروی در اندیشه  اهللآیت

شود.  می کامال مشاهدهاش تفسیری و کالمی و فقهی رقرآن داشت. این تأکید در تمام آثا

اعتبار احادیث و روایات را رد البته  بود و تالش نمی  او  این مورد سختگیر  بلکه در    کرد 

کرد با معیارهای سنتی علم الحدیث و نیز عقالنیت جدید انبوه احادیث را غربال کند  می

لب علمای اصول( به اخبار آحاد اعتنایی  معقول بگذراند. به درستی )مانند اغهای  و از صافی

نداشت. واقعیت این است که اگر خبرواحد از میدان اجتهاد خارج شود، میدان فتوا بسیار  

 پسندید. نمی ظن و ظنون را در کار اجتهاد  غروی محدود خواهد شد.

 خرافه زدایی از ساحت دین - 2
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  معارض با های  ا اندیشهکرد هر نوع خرافه و یمی  غروی مانند دیگر همتایانش تالش

ساحت دین و شریعت و اجتهاد شیعی بزداید. او نیز بسیاری از    قرآن و خرد و علم را از 

امامان شیعی را مردود و  های  افکار و آموزه غالیانه از جمله حول اولیای دین و به ویژه 

البته  می  ناصواب او  شمرد.  یا  معیار تفکیک حقیقیت و مجاز و یا حق و باطل  از نظر  و 

در مرتبه نخست قرآن بود و بعد سنت و سیره معتبر و در مراحل    ،خرافه و غیر خرافه

 بعدتر عقل و علم.  

 از یاد رفته دینی های  احیای برخی سنت   - 3

او نیز مانند دیگر مصلحان دینی نوعی احیاگری هم داشت. مفهوم احیاگری زنده کردن  

کهن اسالمی در روزگار معاصر است از یک سو  های  فهم قرآن و سنت و به طور کلی آموزه

. عموم مصلحان  از سوی دیگر  دینی در دوران جدید استهای  و زنده کردن برخی سنت

سیاسی و فعال اجتماعی، روی اصولی چون جهاد و امر به معروف و نهی از منکر تکیه  

با احیای آن تا  با  ها  بسیار داشتند  برای مبارزه  استعمار و یا استبداد در  ابزاری مذهبی 

اختیار مؤمنان قرار دهند. اما کسانی که یا از سیاست به دور بودند و یا حداقل سیاست در  

نماز  شان  اندیشه و فعالیت نیرومندی روی اصل  نبوده، تکیه  چندان پر رنگ و برجسته 

یتی  فکری و اجتماعی و تربهای  کوشیدند با احیای آن نوعی فعالیتمی  جمعه داشتند و 

غروی بسیار مهم    اهللآیترا شکل دهند. همان گونه که گفته شد اقامه نماز جمعه برای  

 بوده است.

« چاپ و منتشر  و جمعه هاها  خطبه گفتارهای نماز جمعه او در جزواتی با عنوان »

 شده است.

 ایجاد سازگاری بین دین و عقل و علم   - 4

روزگار ما ایجاد سازگاری بین علم  ی دینی در  طلباصالح  اصوال یکی از محورهای مهم

نماید.  می  دین و عقل بوده و هست ولی در آثار و افکار غروی این تالش بسیار برجسته   و

بود ولی به ت عبیر سهراب  گرچه غروی خود دانش آموخته سنت کهن حوزوی و سنتی 

داشت« و نسبت به علم و    باز نسبت های  خورشیدی( »با افق  1359سپهری )درگذشته  

کم و بیش    «قرآن   از نظر   آدمدورزی نوین گشوده بود. به ویژه در کتاب سه جلدی »خر

شود. فقه استداللی او نیز نمونه دیگر است. هدف نیز عملی شدن  می یی دیده گرااین علم



199    /  یاصفهان  یمحمدجواد غرو   دیس  

 

ی  گراشریعت در بستر زمان واقعیت بوده است. رسول جعفریان در مقام نقد، غروی را علم

   نماید.نمی گمانم درستداند که به  می افراطی

ایدئولوژیک به افکار مهندس بازرگان و بیشتر طالقانی و حتی شریعتی    او از نظر فکری و 

و گفته هایش بارها از طالقانی و شریعتی تجلیل کرده است. او  ها  نزدیک بود. وفق نوشته

گفت  شریعتی حمایت و دفاع کرده است. شهای  در جایی تقریبا به طور کامل از اندیشه

است که او سه گانه مشهور شریعتی یعنی زر و زور و تزویر )یا ملک و مالک و مال و یا تیغ  

آموزه سبد  سر  گل  را  تسبیح(  و  شریعتی های  و طال  تعبیر  این  است.  دانسته    شریعتی 

وحانیت دارد. نیز به نقل جعفریان تز »تشیع  گرایش شدید ضد نظام نهادینه شده را در ر

نقد و نفی  علوی و تشیع صفوی برای  از آن  بوده و  « شریعتی بسیار مورد توجه غروی 

 کرده است. می خرافات مذهبی استفاده

توان  می  مختلف سخن گفته است ولیهای  سخن آخر این که غروی با این که در حوزه

 گفت غروی بیشتر مفسر، متکلم و فقیه بوده است.   

دان و پیروان فکری پر شماری  سخن آخر این که غروی در طول سالیانی دراز شاگر

تربیت کرده که هم اکنون نیز در اصفهان فعال هستند و در حد توان و مقدورات راه فکری  

تردید چهره شاخص این جریان فرزند غروی دکتر سید  بی  گیرند. اما می  معلم خود را پی 

ز همکاران  و دانش آموخته فلسفه از لبنان است و ا  1325علی اصغر غروی است. او که زاده  

پاسداری را  و میراث پدر  پایگاه  اکنون  کند.  می  مرحوم مصطفی چمران و موسی صدر، 

با مدیریت   »ارباب حکمت«تارنمای  اند.تألیفات پدر عمدتا با همت و شرح او منتشر شده

کند و امروز یکی از منابع اطالع رسانی جریان غروی هاست. در پیشانی  می  وی فعالیت

تارنما در فیسبوک چنین نوشته شده است: »ارباب حکمت تالش کوچکی است در  این  

و   »استدالل«  »عرفان«،  نشاندن  هم  کنار  با  که  جریانی  اندیشه  مبانی  ساختن  هویدا 

 کند«.  نمی »شریعت« در نزاع میان خردورزی و دینداری هیچ یک را قربانی دیگری 

کند  می اندیشد و فعالیتمی دردکتر غروی گرچه در همان چهارچوب مکتب سنتی پ

ولی با این همه او خود متفکری مستقل است و دارای آرای خاص خودش نیز هست. در  

او در باب شماری از مباحث کالمی و فقهی حول قرآن اظهار نظر کرده و رأی  ها  این سال

موضوع  توان به مسئله پر مناقشه »ضرب زنان« )می  خود را اعالم کرده است. از باب نمونه

سوره نساء( و یا حکم شرعی )البته غیر قرآنی رجم و سنگسار( اظهار نظر کرده    34آیه  
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سورۀ    38مانند پدر خود بر این نظر است که ضرب »قطع ید« در قرآن آیۀ    است. غروی

سارقان از اموال  های  مائده به معنای بریدن دست نیست بلکه به معنای کوتاه کردن دست

 ل است.  مردم و یا بیت الما

البته ایشان فعال سیاسی هم هست و از دیرباز از اعضای مرکزی و تئوریک نهضت  

آزادی ایران شمرده شده و از این رهگذر بارها مورد آزار قرار گرفته و بارها زندانی شده  

 است.

توان سنی دانست ولی حداقل آن است که  نمی  را ها  نکته آخر این که هرچند غروی

ولی در معنا و مفهوم آن از  اند آغازین غدیر را پذیرفتهای چند کلمه اینان حدیث اصیل و

دیدگاه رایج و متعارف شیعی فاصله گرفته و »موال« را به معنای امام معنوی و اخالقی و  

یا پیامبر اسالم. احتماال به    دانند و نه نصب زمامدار از جانب خداوند ومی  دینی مؤمنان

با همین مضمون در روزنامه  ای  روی به مناسبت غدیر مقالهیاد داریم که چند سال پیش غ

منتشر کرد و در پی آن جنجالی به پا شد و با تکفیر مذهبی برخی فقها و توقیف    »بهار«

روزنامه و دستگیری و زندانی شدن نویسنده پایان یافت. هرچند برخی عالمان شیعی )از  

در کتاب »صلح الحسن« با ترجمه    -قمری    1372درگذشته    -  یاسین   جمله راضی آل 

   اند.ای( نیز نظر مشابهی ابراز کردهپارسی سید علی خامنه

 

 : منابع مورد استفاده

 تارنمای ارباب حکمت   

 )رسول جعفریان(  سیاسی  –مذهبی های جریان 

 )دانشنامه آزاد فارسی(  ویکی پدیای فارسی

 و البته اطالعات شخصی  

اصالح و ویراست نهایی با نظر جناب دکتر غروی انجام شده است. 



 

 

 

 

 

 نزدهم بخش شا 

 سید مصطفی حسینی طباطبایی   

 

 درآمد 

معاصر آقای سید  شخصیت دینی و اصالحی ایران  ترین  و فعالترین  تردید مطرحبی

مصطفی حسینی طباطبایی است که اکنون به عنوان بقیه السلف سلسله مصلحان نوگرای  

  ادامه اش  تحقیقی و فکری و روشنگریهای  سنتی ایران در عرصه حضور دارد و به فعالیت

 دهد. می

 این قسمت در چهار فصل سامان یافته است: 

 زندگی نامه  –فصل اول  

 آثار  –فصل دوم 

 اصالحی طباطبایی های تحلیلی از آموزه – فصل سوم 

 نقاط قوت طباطبایی  –فصل چهار 

 

 زندگی نامه  :فصل اول

است    1314آقا مصطفی طباطبایی زندگی نامه شخصی پربرگی ندارد. ایشان زاده سال  

اواخر عصر قاجار نسب  اثرگذار مشروطیت و  به دو عالم دینی  از دو طریق  از  می  و  برد. 

و از طریق مادر  خورشیدی(    1299)درگذشته  به سید محمد طباطبایی مجتهد  طریق پدر  
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آشتیانی  احمد  میرزا  دارد.  خورشیدی(   1354)درگذشته    به  مجتهد    نسبت  ایشان  پدر 

آشتیانی   میرزا حسن  یعنی  ناصری  عصر  در  تهران  و  قمری(    1319)درگذشته  مشهور 

زعیم روحانی مشروطه  ترین  بمخالف کمپانی رژی بوده است. سید محمد طباطبایی محبو

نظری و نوگرایی مذهبی و اعتدال و  بی  بود و همگان به مردمی بودن و سالمت نفس و

جاری جنبش مشروطه در دوران پیش از پیروزی و پس از آن اذعان  های  انصاف در جدال

  )درگذشته  داشته و دارند. کسروی که در تاریخ مشروطه خود از او و سید عبداهلل بهبهانی

بدیل و امتیازات  بی  به عنوان »سیدین سندین« یاد کرده است، به نقش  خورشیدی(  1289

خاص وی تصریح کرده است. زنده یاد ملک طباطبایی )بازرگان( همسر مرحوم مهندس  

احمد   میرزا  طباطبایی،  آقای  نقل  به  است.  طباطبایی  مصطفی  آقا  عمه  بازرگان  مهدی 

از نوجوانی تا حدود  آشتیانی، فقیهی اصولی و حکیمی ورز آقا مصطفی  بود که    35یده 

 سالگی از محضر نیای خود بهره برده و اصول فقه و فلسفه صدرایی را از او آموخته است.

اندکی از احواالت دوران جوانی  اند  طبق یادداشتی که جناب طباطبایی برای من نوشته

 و بعد را چنین تعریف کرده اند: 

رانی از کودکی به دبستان رفتم و در کالس ششم ابتدایی  تههای  »من مانند بیشتر بچه

داشتند و در آنجا  می  را به حفظ قرآن کریم واها  به مسجدی رفت و آمد داشتم که بچه

شاگرد اول شدم و ده آفرین نامه گرفتم. سپس به دبیرستان رفتم و در واخر سیکل اول  

در خانه به ورزش پرداختم و با    بنا به تشویق یکی از خویشاوندانم که خود ورزشکار بود

کردم و در سیکل دوم دبیرستان به باشگاه ورزشی راه  می  جدیت فراوان و حرارت بسیار 

فراوان، قهرمان اول کشور در رشته وزنه برداری )در میان  های  یافتم و سرانجام با تالش

آستانه این  کیلو وزن( شدم و مدال قهرمانی دریافت داشتم ولی در    330وزن با رکورد  

پیروزی دچار طوفانی روحی شدم که چرا عمر عزیز را باید در راهِ آهن بلند کردن تلف  

کنم؟ با خود گفتم: ألهذا خلقت؟ این بود که ورزش قهرمانی ترک کردم. به جای رفتن به  

ضرب  به  وان به سوی تحصیل علوم اسالمی رفتم و دائره معلومات را  ادانشگاه، با جدیت فر

اکنون  زید عمرو )که  بزرگی  کتابخانه  تدریج  به  و  نکردم  برائت محدود  و  استصحاب  و  ا 

هزارها مجل د کتاب دارد( گرد آوردم و کتب ادیان و مذاهب را با دقت مطالعه کردم و تا  

آن مبل غین  و  رؤسا  با  تا سرها  توانستم  نمودم  مناظره  و  از تالشانجمالقات  های  ام پس 

ن صحیح یعنی مفاهیم قرآن کریم رسیدم و بدان دل باختم  بسیار، به سرچشمه نور و ایما

و سر سپردم و دعوت به قرآن و پیکار با خرافات را آغاز کردم و تا کنون در عین مشاغل  
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از پنجاه کتاب و رساله نوشتهها  تدریسی در دبیرستان بر سر عقاید  ام  بیش  بار  و چهار 

هلوی و دو مرتبه در این دوران( و در همه  به زندان افتادم )دو مرتبه در دوران پام  قرآنی

           7هایش سپاسگزارم«. احوال خدای تعالی را بر نعمت

 

 آثار  :فصل دوم

پیش از تحلیلی از افکار و نقش دینی و اجتماعی جناب طباطبایی، فهرستی از تألیفات  

ها  افکار و اندیشهآورم. چرا که این آثار خود تا حدود زیادی از  می  و آثار منتشر شده ایشان 

دارد. گفتنی است که فهرستی به همت آقای رضا  می  و روش و منش اصالحی وی پرده بر

اثر معرفی شده است.    54طباطبایی( برای من ارسال شده که در آن  مندان  رهنما )از عالقه

 کنیم:می در اینجا به ذکر عناوینی که تاریخ انتشار دارند، بسنده 

 قمری(  1400) میراهی به سوی وحدت اسال  -1

)سه جلد( در نقد کتاب »بیست و سه سال« منتسب به    خیانت در گزارش تاریخ -2

 (1366علی دشتی آخرین چاپ 

 ( 1380)در پاسخ به کتاب »تول دی دیگر« اثر شجاع الدین شفا )  دین ستیزی نافرجام -3

از انتشارات چاپخش    – )شامل نقد بیست تن از خاورشناسان    نقد آثار خاورشناسان -4

 ( 1375 -تهران 

چاپ    –  )پژوهشی نو در باره بهائیگری   - ماجرای باب و بها    - رهبران وادی ضاللت   -5

 (1393سوم 

 (1379) دعوت مسیحیان به توحید -6

 ( 1358) متفکران اسالمی در برابر منطق یونان -7

 (1372 –اسالمی   المعارفدایره)ناشر بنیاد  بردگی از دیدگاه اسالم -8

 ( 1362و  1357) شیخ محمد عبده مصلح بزرگ مصر -9

 
( آقای طباطبایی همراه شماری از یاران و همکارانش در  1401قابل ذکر این که اخیرا )در پائیز سال    .7

غیر قانونی با هدف برهم زدن  های  یل و اداره گروه فکری و فرهنگی و دینی »به اتهام تشکهای  فعالیت

امنیت کشور« در دادگاه انقالب تهران محاکمه شده و خود او به هشت سال حبس محکوم شده است.  

 آنچه به عنوان اتهام در داخل گیومه آمده است عینا برگرفته از متن حکم است.   
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 1356)چاپ سوم  منهای معنویت -10

 ( 1353) غربهای  اسالم و بت  -11

)تحقیق عبدالر ازق نوفل مصری که به وسیله طباطبایی    اعجاز عددی قرآن کریم -12

 (1362  –ترجمه و تکمیل شده است 

 (1361) ر الهیاتنقد آرای ابن سینا د -13

 (1379) نقد کتب حدیث -14

رشدی -15 سلمان  اثر    حقارت  شیطانی«  »آیات  جنجالی  و  مشهور  کتاب  نقد  )در 

 ( 1368 –بریتانیایی   –سلمان رشدی نویسنده هندی  

 ( 1379) قرآن در روزگار نو -16

 (1375) معانی باطنی در قرآن کریم -17

  – )در آسانگیری اسالمی و تقدم عفو بر رحمت    تسامح و شدت عمل در اسالم -18

1372) 

 (1380) علی بین التقصیر والغل و -19

 ( 1382) اجتهاد در برابر نص   -20

 (1382) زن در آیین زرتشتی و بهایی -21

 ( 1379) پیوند دین و حکومت -22

 ( 1382) قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است -23

 (1382)  رسول خدا )ص( و تبیین آیات -24

 ( 1382) عن علی من تفسیرالقرآنفتح البیان فیما رُوی   -25

 ( 1353) را از علی )ع( کم کنیم ها فاصله  -26

 (1379قرآن در روزگار نو ) -27

 (1379)  محمد پیامبر رحمت و شمشیر -28

 (1382) نوگرایی در اجتهاد -29

 (1394) اسالم و مسئله خشونت -30

 (1388در دو جلد ) و نقدها مجموعه مقاالتها  پاسخ  -31

 قمری(  1415)به فارسی و عربی   مصیبهبیان الحقیقه فی جرح االبدان عندال -32
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  1395، به اهتمام فرهاد بهبهانی و علیرضا بهادری نژاد، تحقیق در سیرت نبوی -33

 )بی نام ناشر(.  

همان گونه که گفته شد در فهرست یاد شده شمار دیگری از آثار طباطبایی ذکر شده  

از این رو  اند  زمانی انتشار یافتهدر چه  اند  و یا اگر منتشر شدهاند  ولی روشن نیست مقاله

در این فهرست خودداری شد. با این حال به چند اثری که هر یک از جهاتی  ها از ذکر آن

 شود:می و در شناخت نوع تفکر و رویکرد طباطبایی مفید و مؤثرند، اشارهاند مهم

 دفاع از شمشیر اسالم 

 بررسی آراء اخباری و اصولی 

 تر سروش( وحی قدسی )در نقد سخن دک 

 حافظ در میان موافقان و مخالفانش 

 حج 

این تفسیر در واقع ترجمه و توضیحات الزم آیات  .  تفسیر بیان معانی در کالم رب انی 

ت فرهاد بهبهانی تهیه شده و در چهارده جلد آن انتشار یافته است.  قرآن است و باهت هم

    ه است. برخی تفاسیر ایشان در این مجموعه تا حدودی بدیع و نوآوران

 ضوابط علمی در قرآن شناسی 

 نماز جمعه نماز انقالبی و فراموش شده 

 به معنویات و اصول اخالقی حاکم بر اقتصاد اسالمی( ای  بازار اسالمی )اشارههای  ویژگی

 

 اصالحی طباطبایی های تحلیلی از آموزه   :فصل سوم

شود که ایشان در  می  روشن با اندک آشنایی با آثار و تألیفات طباطبایی کم و بیش  

مجموع ادامه دهنده همان مسیر اسالف خود از نجم آبادی تا زمان خود است و از همان  

کند و البته بیشتر با کسانی چون قلمداران و سید ابوالفضل برقعی  می  افکار و اصول پیروی

ه و به  قرابت دارد و این قرابت در فصل آن دو ذکر شد. وی با آنان آشنایی نزدیک داشت

 توان اصول اصالحی طباطبایی را چنین برشمرد:می با این حال اند.نوعی همکاری داشته

 محوریت قرآن و توحید 
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اصول   از  قرآن  متن  روی  شناخت  دین  در  اول  اولویت  با  حداقل  و  انحصاری  تکیه 

توان این اصل را با محوریت  می  موضوعه این سلسله از مصلحان و یا احیاگران معاصر است. 

شود و هم  می  »توحید« نیز تکمیل کرد. توحید هم محور بنیادین درونی اسالم شمرده

محور قرابت و نزدیکی با ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت و اسالم( و تکیه بر نوعی  

کنند و  می وحدت جوهری ادیان. این سلسله غالبا بر این وحدت و یگانگی جوهری تأکید

 ارای تألیف و اثر مکتوب است.   طباطبایی نیز در این مورد د

 نقد و پاالیش حدیث 

در   حداقل  که  چرا  نیست  رادیکال  و  افراطی  حدیث  نقد  و  رد  در  طباطبایی  گرچه 

توان روایات و احادیث  نمی  تحقیقات تاریخی و از جمله نگاه فقهی و به ویژه در تفسیر قرآن 

وی و قلمداران و شماری دیگر  را به طور مطلق رد کرد و نادیده گرفت ولی او نیز مانند غر

« و یا »حدیث محور« هم نیست و از این رو با جریان فقهی  حوزوی تفاوت و  گرا»حدیث

حتی تعارض جدی دارد. فقه و اجتهاد مصطلح حوزوی )حتی پس از پیروزی اصولی ون بر  

تغذیه آن  از  و  دارد  تکیه  احادیث  و  اخبار  بر  بیشتر  همچنان  اما  می  اخباریون(  شود. 

کند تا انبوه احادیث  می  طباطبایی سخت به نقد و واکاوی احادیث باور دارد و تالش کرده و 

انبوه مجامیع و منابع حدیثی را بکاود و آن را به نقد و چالش  ها  موجود و راه یافته در 

لحاظ  اش  دینیهای  بکشد و در نهایت احادیث از صافی رد شده را بپذیرد و در استدالل

»نق  معیار  کند. کتاب  پاالیش  این  در  است.  تحریر شده  منظور  این  به  د کتب حدیث« 

نیز قرآن است و البته علم و عقل متعارف بشری. در نهایت او نیز بر این باور  اش  اصلی

 است که »قرآن بدون حدیث هم قابل فهم است«.  

 خرافه زدایی و مبارزه با انواع غلو  

مانند   نیز  ندارد که طباطبایی  فرقهگفتن  و  انواع خرافات مذهبی  با  از  ای  دیگران  و 

و شعائر ها  جمله خرافات بروز یافته در جریان غالت شیعه و حول امامان و برخی سنت

ستیزد. بخش قابل توجهی از آثار یاد شده  ها میدینی رایج به سختی مخالف است و با آن

مبار است.  موضوع  همین  حول  مستقیم(  غیر  و  )مستقیم  در  طباطبایی  غلو  انواع  با  زه 

 طباطبایی بسیار برجسته است.  های آموزه
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و دیگران( سنی به  ها  در همین جا باید تذکر داد که هرچند طباطبایی )مانند غروی

شود ولی شیعه به معنای متعارف آن هم نیست. چرا که  نمی  معنای متعارف آن شمرده 

بعد( تأکید اساسی بر حدیث غدیر و  بنیاد اعتقادی تشیع تاریخی )تشیع قرن چهارم به  

مفهوم موال و والیت سیاسی )والیت به معنای جانشینی منصوص و منصوب امام علی و  

فرزندانش در دوازده نسل و بالتبع ماجرای غیبت و ظهور و البته عقایدی چون علم غیب  

و عصمت( است و طباطبایی به هیچ یک از این اصول موضوعه خاص شیعی حداقل به  

به  و شیعی  که رایج است باور ندارد. شاید بشود گفت او نیز شیعه است اما تشیع  ای  نهگو

معنای مضی ق و قرن اولی آن. رویکردهای فراوان او به شخصیت و تفکر و سنت و سیره  

حادیث علی، گواه این مدعاست. در  اامام علی و به طور کلی علوی و اتخاذ سند از آرای و 

منتقد تشیع تاریخی است و هم منتقد تسنن تاریخی. از این رو   عین حال او همزمان هم 

شاید گزاف نباشد که بگوییم او نیز مانند بسیاری دیگر در مرحله نخست و به طور اساسی  

دینی رایج در تشیع و تسنن. در  های  مسلمان است و البته ملتزم به نقد و پاالیش آموزه

فرقه مجادالت  از  خروج  برای  راهی  او  امت  ای  واقع  وحدت  و  یگانگی  عرصه  به  ورود  و 

 جوید. می اسالمی

با این حال ادبیات ایشان تقریبا همان ادبیات شیعیان رایج در ایران است. با نهایت  

کند علی را از دست دو  می شود. او تالشمی احترام از امام علی و دیگر بزرگان شیعی یاد

م فروش و به تعبیر ایشان اهل تقصیر  گروه غالی و گزافه گوی پیرو و در مقابل گروه ک 

برهاند. تعبیر »پرتوی از دولت فرخنده علوی« به منظور تبیین اندیشه »علی بین التقصیر  

اهل سنت   و منصف سنی  از مصلحان خوشفکر  این عرصه  در  نیز  ایشان  است.  والغلو« 

 کند.       می پیروی

 تأکید ویژه روی وجوب عینی نماز جمعه 

تمام این مصلحان بر این    ام.و اهمیت آن را در گذشته شرح داده  موضوع نماز جمعه

در  ای  سنت قرآنی دیرین تکیه داشته و دارند و طباطبایی نیز چنین است. او نیز رساله

اقامه کرده   را  فریضه اسالمی  این  نیز همواره  نماز جمعه دارد و خود  باب وجوب عینی 

دیگر افکارش( همواره مورد طرد و حتی تکفیر    است. او نیز در این مسیر )و البته به خاطر

ضمنی قرار گرفته و با انواع آزار )از جمله دستگیری در نماز جمعه و تعطیلی آن( در این  
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چهل سال اخیر مواجه بوده است. نیز باید گفت طباطبایی نیز اقامه جمعه را راهی برای  

 داند.  می وحدت دینی و نیز تربیت معنوی و اخالقی مؤمنان

 دینی های  و گزاره ها  معقول سازی سنت 

کند از عقل ستیزی فاصله بگیرد و  می  طباطبایی نیز از جمله کسانی است که تالش

قرآنی و اسالمی را در مجموع معقول و باورپذیر کند و در حد توان  های  و آموزهها  سنت

بل تحقق نماید.  احکام شرعی قطعی را با ارائه تفاسیر خردپذیر با مقتضیات جهان کنونی قا

کند و به تصریح  می  وی توجه به علم و تجربه و زمان و زمانه در اجتهادات مناسب را قبول 

خود به »نوگرایی در اجتهاد« سخت عقیده دارد، از این منظر از جریان سنتگرایان متص لب  

شود. با این همه، ایشان متن محور است و برای  می  یا سلفیه رایج در جهان اسالم دور

کوشد از آیه و حدیث و خبری و سنتی در  می توجیه و تبیین و معقول سازی اجتهاداتش

تاریخ و فرهنگ سنتی و دیرین اسالم سندی و تأییدی پیدا کند. عقالنیت وی در مجموع، 

مانند اسالف و همتایانش، عمدتا بر عقل و عقالنیت سنتی و ارسطویی استوار است. البته  

ارسطویی و به ویژه منطق ارسطو نقدهای جدی وارد  های  گاهوی به گفته خودش به دید 

   »متفکرین اسالمی در برابر منطق یونان«. کرده است. بنگرید به کتاب 

تا آنجا که من اطالع دارم طباطبایی با افکار انقالبی حکومت محور از نوع روحانیون  

ویژه با حکومت دینی و شرعی  مبارز و انقالبی پنجاه سال اخیر موافق نبوده و نیست و به 

نبوده ولی چنین  به اجرای  می  با مدل والیت مطلقه فقیه هرگز موافق  ایشان  نماید که 

احکام قطعی شرعی در نظام سیاسی و آن هم نظامی که بر جامعه اکثریت مسلمان و به  

ایشان تصریح می  دست مؤمنان مدیریت باور دارد.  کند که برخی احکام دینی  می  کند، 

یتا حکومت محور هستند یعنی بدون داشتن حکومت و در واقع بدون قدرت اجرایی  ماه

تنازل احکام شرعی )مانند حدودو  بی  قابلیت تحقق و اجرا ندارند. در این صورت اجرای 

دیات هرچند با اصالحاتی( الزامی خواهد بود. احتماال به همین دلیل بوده که طباطبایی  

سلسله(   این  از  دیگران  پهلوی  )مانند  رژیم سکوالر  از سقوط  آغاز  و  و  در  انقالب  وقوع 

از منظر   و عمدتا  فاصله گرفته  آن  از  بعد  استقبال کرده ولی  اسالمی  تشکیل جمهوری 

دهند.  می قرآنی و شرعی برخی عملکردهای حاکمان بعدی را مورد نقد و نفی قرار داده و

 «. پیوند دین و حکومت»ایشان با عنوان بنگرید به تألیف 
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کند مدافع  می  با این حال طباطبایی، به رغم تصل ب دینی و غلظت مذهبی اش، تالش

بدان پرداخته است. با این  ای  اسالم نرم و اهل گذشت و مدارا باشد. چنان که در رساله

شود.  می  حال گاه تندی بیش از حدی در کالم او در مواجهه با برخی دگراندیشان دیده 

« اشاره کرد. در کتاب سه جلدی  حقارت سلمان رشدیتعبیر »  توان بهمی  به عنوان نمونه

« نیز از این دست تعابیر کم نیست.  خیانت در گزارش تاریخنقد کتاب دشتی با عنوان »

« نمونهرهبران ضاللت عناوینی چون  نهایت ای  «  در  که  است  ستیزنده  ادبیات  نوع    این 

هرا ایشان از همان جهاد سنتی  مذهبی و اجتماعی را دامن بزند. ظاهای تواند خشونتمی

« استفاده کند  دفاع از شمشیر اسالمعنوان »  از   کند و حتی ابا ندارد که می  اسالمی دفاع 

و استفاده از چنین ادبیاتی، بر خالف تالش فراوان نویسنده برای ارائه سیمای اسالم معقول  

ینه ساز اسالم ستیزی  تواند بحث برانگیز و زممی  و ارائه تصویری رحمانی و نرم از شریعت،

« است:  تیمیه  ابن  مشهور  کتاب  یادآور  طباطبایی  تألیفی  عناوین  برخی  الصارم  باشد. 

 « )شمشیر تیز و برکشیده علیه دشنام گویان پیامبر(.   المسلول علی شاتم الرسول

 

 نقاط قوت طباطبایی :فصل چهارم

نوشتارها اندکی فاصله بگیرم  دانم که از سنت معمول در این سلسله گفتار /  می  مفید 

پندارم تا  می و اشارتی بکنم به نقاط قوت و شاید هم بتوان گفت امتیازات طباطبایی. زیرا

توان این ممیزات را چنین  می  به این نقاط و نکات تصریح نشود، حق مطلب ادا نشده است.

 برشمرد:

 مهارت در لغت و زبان عربی  

و قواعد دستوری آن برای فهم و درک و تحلیل  گرچه آشنایی حداقلی با زبان عربی  

علمی قرآن و حدیث و تاریخ و دیگر معارف معمول اسالمی الزامی است و عموم مصلحان  

علی قدر مراتبهم نیز از این آشنایی بهره داشته و دارند، ولی در این میان به گمانم آقا  

نیرومن نحوی(  و  صرفی  قواعد  و  )لغت  عربیت  از  طباطبایی  در  مصطفی  دارد.  بهره  دی 

این   تا در میزان و مرتبت عربی دانی مصلحان یاد شده در  ندارم  هرحال من صالحیت 

سلسله گفتارها داوری کنم و مثال بگویم کدامین قوی ترند ولی در حد اطالع من در این  

 و این البته از نقاط قوت اوست.  طبایی از توانایی خوبی برخوردار استزمینه آقای طبا
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 نی و اطالعات گسترده دانش دی

از نقاط قوت اغلب مصلحان دینی معاصر ایرانی آشنایی علمی و فنی با معارف سنتی  

)ملل و نحل( است ولی طباطبایی در این زمینه بسیار پیشرفته  ها  و نحلهها  اسالم و فرقه

و دارای صالحیت است. کمتر کسی را سراغ دارم که به اندازه ایشان در مجموع معارف  

)ادب و منطق و اصول فقه و فقه و فلسفه و کالم و تفسیر و تاریخ اسالم( تبحر    سنتی 

قدرت اجتهادی وی او را    اند. داشته باشد. باید روی تاریخ و سیره تأکید ویژه بکنم که مهم

دهد که به جنگ فقیهان سنتی  می  فقهی توانا ساخته و به او این امکان را های  به استنباط

موجب شده است که غالبا با قدرت به نقد و نقادی برخی نواندیشان    برود. همین امتیاز

دینی از یک سو و سنتگرایان سنت زده و میراثی از سوی دیگر و همین طور با برخی  

ایشان  های  اسالم شناسان و خاورشناسان غربی برخیزد. مراد این نیست که تمامی نقادی

خواهم بگویم آشنایی ایشان با معارف  می  )حداقل از نظر من( ولیاند  مقبول و حتی معقول

ها  سنتی و اطالعات نسبتا گسترده وی با میراث گذشته اسالمی، او را در گفتگوها و مجادله

 توانا کرده است.   

 آشنایی نسبی با برخی از تحقیقات غربیان 

  داند ولی بر اساس می  داند و چه اندازهمی  اروپایی های  نمی دانم آقای طباطبایی زبان

غربیان نسبت به اسالم و تاریخ و معارف  های  توان دید که او نسبت به پژوهشمی  آثارش

کند با این افکار آشنا شود و در حد توان به برخی از آرای  می  آن حساس است و تالش

« ایشان نمونه  نقد آثار خاورشناسانقابل نقدشان بپردازد و اشتباهاتشان را عیان کند. »

علمی  های دهد که طباطبایی به بُن مایهمی  نشان ها  ین نقدنوشتهخوبی است. هرچند هم

مدرن غربی چندان راه نیافته است. از این رو همچنان با معیارهای سنتی  های  و ذهنیت

و با متن محوری معمول علمای اسالمی به جنگ خاورشناسان منتقد اسالم و یا تاریخ  

اگر غالب خامی  اسالم این است که  و یا اسالم شناسان دو قرن  رود. واقعیت  ورشناسان 

بُن مایه تاریخی و با ذهنیت سنتی مسلمانان و عالمان دینی چندان  های  اخیر غربی با 

طرف  های  و ذهنیتها  آشنا نیستند، در مقابل، بسیاری از منتقدان سنتی آنان نیز با ریشه

این دو طرف به سادگی  و به همین دلیل مجادله و مناظره  اند  مقابل تا حدود زیادی بیگانه

کالمی و  های  دهد صرفا با اطالعات سنتی و با ذهنیتمی  رسد. تجربه نشان نمی  به فرجام 
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توان به مقابله کارآمد با پژوهشگران غیر مسلمان و سکوالر آزاد  نمی  الهیاتی ماقبل مدرن

 رفت و کامیاب شد.  

ادب نقد را  الش کرده با این حال طباطبایی نقادی خوب و نیرومند است که همواره ت 

و   کند  جنگ  رعایت  به  سنتی(  و  نقلی  عمدتا  معیارهای  با  )هرچند  مستدل  و  مستند 

درونی   فکری  با مخالفان  و  ایشان در جبهه داخلی  به گمانم  برود.  فکری خود  مخالفان 

موفقها  )سنتی نواندیشان(  یا  دلیل تر  و  به  وی  هرچند  است.  به  بی  ظاهر شده  توجهی 

بنیادهای اندیشه کم و بیش مدرن متفکران مورد نقد )مثال شبستری و سروش( گاه به  

اطالع نیست.  بی  خیزد که طرف مقابل از آن می  رود و از منظری به مجادله برمی  بیراهه

 گویند.    می اصوال دو طرف عمدتا از دو جهان اندیشگی متفاوت و چه بسا متعارض سخن 

 مستمر  فکری و قلمی  های  فعالیت 

ویژگی از  فعالیتهای  یکی  و  پرکاری  طباطبایی  آقای  و خستگی  های  بارز  گسترده 

قرار بگیرد. شمار تألیفات ایشان    یناپذیر ایشان است که از این نظر شایسته است الگو 

مختلف  های  گواه آن است. به ویژه ایشان در مواجهه فکری و قلمی و گفتاری با جریان

قدرتمند دینی  های  مانند است. ایشان با انگیزه بی  توان گفتمی  درون دینی و بیرون دینی 

دانم در این  می مختلف دگراندیشی درگیر شده است. بعیدهای و تعصب عقیدتی با جبهه

نیم قرن کسی در داخل و خارج از کشور مطلبی در نقد اسالم نوشته و یا حتی شخصیتی  

گاه ایشان اظهار کرده باشد و او در مقام  دینی در بعد نظریه پردازی سخنی متعارض با دید 

دهد.  می  پاسخگویی بر نیامده باشد. باز آثار معرفی شده وی تا حدودی این بُعد را نشان

صوتی و یا تصویری  های  افزون بر آثار منتشر شده )کتاب و مقاله( ایشان بارها یا از مناظره

یا به صورت یک طرفه با صوت   دو نفره برای بیان عقاید خود و نقد دیگران سود جسته و

توان در وبسایت ایشان شمار زیادی از این  می  و تصویر به مقابله دگراندیشان رفته است.

 را مشاهده کرد. ها نوع فایل

افزون بر آن طباطبایی شاگردپرور هم هست و افراد قابل توجهی در این نیم قرن در  

  اند. استاد خود شدههای  و آموزهها  ایده  حلقه تدریس و تعلیم او آموزش دیده و ناقل و مبلغ

در نمازهای جمعه ایشان شماری    اند.به همین دلیل عنوان »استاد« را برای ایشان برگزیده

شاخص این  های  کنند. دکتر فرهاد بهبهانی یکی از نمونهمی  شرکتمندان  از این عالقه

 دیگر انتشار یافته است.  رخی مجموعه است. برخی از آثار طباطبایی با همت بهبهانی و ب
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از   طباطبایی  آقای  حاضر  حال  در  که  شود  گفته  نیست  گزاف  که  این  آخر  سخن 

و   منکران  و  منتقدان  برابر  در  میراثی  اسالم  از  دفاع  در  متخصص  و  معقول  سنگرداران 

مخالفان است. از این نظر ایشان شباهت زیادی به ابن تیمیه مشهور در قرن هفتم هجری  

 دارد. 

 

 منابع: 

 زندگی نامه خودنوشت آقای طباطبایی 

 فهرست آثار با همت رضا برنجکار 

 ، رسول جعفریان سیاسی ایران  –مذهبی های جریان 

از دوستداران مصطفی  ای  به وسیله عده  –  وبالگ استاد مصطفی حسینی طباطبایی

 حسینی طباطبایی راه اندازی شده است 

و اطالعات شخصی 



 

 

 

 

 

 فدهم بخش ه 

 نعمت اهلل صالحی نجف آبادی شیخ  

 

 درآمد 

و اثرگذارترین مصلحان دینی و فکری  ترین  آبادی یکی از برجستهتردید صالحی نجفبی

 در قلمرو جریان نوگرایان سنتی در ایران معاصر است.  

 یابد: می این بخش ذیل چهار فصل مطالب سامان 

 زندگی نامه   -  فصل اول

 فهرست آثار  -  فصل دوم 

 تحلیلی کلی از آثار و افکار  -  فصل سوم

 شخصی   های ویژگی -  فصل چهارم
 

 زندگی نامه  :فصل اول

خورشیدی در نجف آباد زاده شده است.    1302مت اهلل صالحی نجف آبادی در سال  نع

ایشان در زادگاه خود آموزش دید و دانش مقدماتی را از برخی معلمان حاضر در نجف  

شیخ محمدحسن نجف  اش  آباد آموخت. سپس وارد حوزه اصفهان شد. از استادان وی دایی

  صفهان عبارت بودند از: میرزا علی آقا شیرازی آبادی بوده است. استادان دیگر وی در ا 

)استاد    خورشیدی(   1366)درگذشته    فیاض اصفهانی احمد  ،  خورشیدی(  1334)درگذشته  
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شده حاج آقا رحیم ارباب. احتماال بینش و روش فهم  تر  حوزه اصفهان( و از همه شناخته

و اخالقی بعدی  دینی و سلوک اخالقی ارباب در اصفهان بر نوع تفکر و گرایشات علمی  

عازم قم شد و در حوزه قم در سطوح عالی    1325در سال  وی  صالحی مؤثر بوده است.  

داماد محقق  محمد  سید  آیات:  آموخت  ادبیات  و  فلسفه  و  فقه  و  فقه   1347)  اصول 

، خمینی و بروجردی استادان وی در سطوح عالی بودند. در منطق و فلسفه از  خورشیدی(

بایی تعلیم دید. همزمان با تحصیل معمول در سطوح عالی،  عالمه سید محمدحسین طباط

 به تدریس رسائل و مکاسب و کفایه )اصول و فقه( پرداخت.   

توان  می  در این میان  اند.افراد زیادی در شمار شاگردان صالحی بوده و از او تعلیم دیده

احمد    وخورشیدی(    1392)درگذشته به افرادی چون سید جالل الدین طاهری اصفهانی  

قم کسانی چون بعد در  و  اصفهان(  در  اصفهانی    مهدوی کنی   محمدرضا  جنتی )طالب 

گیالنی محمد  ،  خورشیدی(  1392)درگذشته   ،  خورشیدی(  1393)درگذشته    محمدی 

رفسنجانیاکبر   املشی محمدمهدی  ،  خورشیدی(  1395)درگذشته    هاشمی    ربانی 

، رضا استادی،  خورشیدی( 1399)درگذشته    ، محمد یزدی خورشیدی(  1364)درگذشته  

خمینیسید   طباطایی،  خورشیدی(  1356)درگذشته    مصطفی  مدرسی  حسین  سید   ،

و محمدعلی کوشا اشاره کرد. در  خورشیدی(    1360)درگذشته  حسن الهوتی اشکوری  

دوران پس از انقالب ایران، صالحی در سطح خارج فقه و رجال و علم الحدیث و شرح  

 یافتند.  می در قم اشتغال داشته و شاگردان زیادی در درس او حضور البالغه نهج

مجموعه  از اواخر دهه سی تحقیق و تألیف را آغاز کرد. در نشریات مختلف قم از جمله  

قلم زد. این تحقیق و نویسندگی    ...و  سالنامه معارف جعفری ، مجله مکتب اسالم،  حکمت

 را تا پایان عمر ادامه داد. 

ن آغاز نهضت روحانیت همراه جنبش شد و از اوایل دهه چهل از حامیان  صالحی از هما

خمینی بود و تا مقطع انقالب این حمایت و مبارزه سیاسی را ادامه داد. در سال    اهللآیت

دستگیر و اندکی بعد از قم تبعید شد و سه سال دوران تبعید را در شهرهایی چون     1352

طبق گزارش خود او این دوران بر او بسیار سخت گذشت.  تویسرکان، ابهر و مهاباد گذراند.  

دانستند. البته این اتهام  می  ظاهرا بهانه آن بود که افرادی صالحی را دشمن امام حسین

سخن خواهیم گفت.  اش  که به زودی در باره  شهید جاویددر ارتباط بود با موضوع کتاب  

 سنگباران شد.   اش حتی ایشان روایت کرده که خانه
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هایی  »شوکران اندیشه )خاطرات و اندیشه پایان بگویم که خاطرات ایشان با عنوان  در

( با همت آقای مجتبی لطفی و مقدمه آقای محمدعلی کوشا  صالحی نجف آبادی  اهللآیت از  

متنوع آموزشی و علمی و سیاسی  های  انتشار یافته که زندگی نامه و فعالیت  1395در سال  

و   کرده  تقریر  را  نخواندهصالحی  و  ندیده  را  آن  را  ام  چون  منبع  این  از  استفاده  توفیق 

         ام. نیافته

   

 فهرست آثار  :فصل دوم

 صالحی نجف آبادی نسبتا کثیرالتألیف بوده است. آثار مشهور وی از این قرارند: 

)که با ویراستاری و همت آقای محمدعلی کوشا انتشار یافته   ترجمه قرآن مجید -1

 است(.  

 وید شهید جا  -2

 )در نقد کتابی از مرتضی مطهری ذیل همان عنوان(  نگاهی به حماسه حسینی -3

 )همراه چهار مقاله تفسیری(  خیالی در تفسیر مجمع البیانهای  حدیث  -4

 والیت فقیه حکومت صالحان  -5

 درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین  – غلو  -6

 جمال انسانیت )تفسیر سوره یوسف(  -7

 اسالمی و چند مقاله دیگر قضاوت زن در فقه   -8

 جهاد در اسالم  -9

 عصای موسی یا درمان بیماری غلو )پاسخ به هشت منتقد کتاب شهید جاوید(    -10

)چهارده مقاله که در دوران پیش از   مجموعه مقاالت سیاسی، تاریخی و اجتماعی -11

 انقالب منتشر شده بودند( 

 پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی  -12

 م قرآن تأثیر روایات در تفسیر و فه -13

»نامه سرگشاده  مانند  اند  کم حجم و مهم نیز از صالحی منتشر شدههای  برخی رساله

خطاب به هاشمی    1359« که در سال  کنفرانس طائف و مسائل مربوط به جنگ  در باره
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رفسنجانی و در واقع خطاب به نمایندگان مجلس اول نوشته شده است و حاوی نکات  

 فقهی و سیاسی قابل توجهی است. 

و آثار مخطوط و منتشر نشده ار صالحی با  ها  افزون بر آنها چهار مجموعه از نوشته

به وسیله انتشارت کویر در تهران انتشار یافته که بسیار    1397همت آقای کوشا در سال  

 مغتم است که از این قرارند: 

 نقد و نظر 

 پژوهشهای فقهی 

 پژوهشهای قرآنی 

 پژوهشهای تاریخی  

  «6/ 1»نگاهی دیگر / در باره نامه  ضمنا از آثار منتشر نشده صالحی اثری است با عنوان  

منتظری    اهللآیتخمینی به    اهلل آیتکه در باره نامه مشهور و پر مناقشه ششم  فروردین  

 است.

 

 تحلیل کلی آثار و افکار صالحی نجف آبادی   :فصل سوم

واقعیت این است که بررسی و تحلیل منصفانه و جامع آثار و افکار صالحی و به ویژه  

  حوزوی معاصر ایران در این مجال   – نقش و اثرگذاری مهم ایشان در گستره اندیشه دینی  

گنجد و در واقع محتاج اثری مستقل و مبسوط است. از این رو، به تناسب سنت این  نمی

 ه اجمال مروری بر آثار و افکار ایشان خواهیم داشت.  سلسله گفتار / نوشتارها، ب

گویم: مبارزه  می  محور اندیشه اصالحی صالحی را معرفی کنم ترین  اگر بخواهم بنیادی

 با جریانهای غلو  به مثابه انحراف در اسالم و تشیع.    

قالب    به عنوان ارائه نمونه وار این سراندیشه، جمالت آغازین کتاب غلو ایشان را، که در

 آورم:می اهدای کتاب تحریر شده و از قضا از آخرین آثار ایشان است، در اینجا عینا 

اعتدال  روند و از هر گونه افراط و تفریط در افکار و عقاید دینی  می   تقدیم به فرزانگانی که به راه 

 برکنارند؛ 

 باره پیغمبر و امام به دورند؛   دانند و از افکار غلوآمیز در می   به خردمندان تیزبین که اسالم را دین وسط 
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که  را  کسانی  افراطی  عقیده  که  آزاد  روشنفکران  محکوم می   به  است  متناهی  غیر  امام  علم    گویند 

 داند؛ نمی   کنند و معتقدند علم امام محدود به حدی است که بیش از آن می 

حضوری به همه کائنات دارد  گویند امام علم  می   اندیش که فکر افراطی آنان را که به فرهیختگان ژرف 

 دانند و معتقدند علم امام حصولی و محدود است؛ می   و علمش با علم خدا یکی است مردود 

 رود به راه صحیح بازگردند و به قربانیان غلو در همه تاریخ.  می   و سرانجام به غالیانی که امید 

ت اهلل صالحی  دینی و اجتماعی حاج شیخ نعمهای  به گمانم این جمالت بیانگر دغدغه

و مقاالت و  ها  بوده است. عناوین برخی کتاباش  نجف آبادی در تمام عمر فکری و علمی

 گواه این مدعاست.ها  محتوای آن

 می کوشم این دغدغه را در ذیل پنج محور موضوعی در آثارش نشان دهم: 

 الف. تاریخ اسالم 

مصطلح کلمه دانست و  توان »تاریخ نگار« به معنای دقیق و  نمی  بی گمان صالحی را 

نداشته ولی وی، به هر دلیل، به تاریخ و تحوالت تاریخی برای    خود او نیز چنین ادعایی 

مجموعه دستگاه اعتقادی دین اسالم و معارف متداول آن  تر  و درستتر  فهم و درک دقیق

کوشید در اعماق  می  ( توجه داشت و...)فقه و کالم و حدیث و تفسیر و رجال و فلسفه و

از اصول و یا  تر  و معقولتر  اریخ اسالم فرو برود تا گوهرهایی را برای فهم و تفسیر زاللت

فروع دین به دست بیاورد. از این رو تقریبا هیچ اثری از ایشان نیست که به شکلی )مستقیم  

 و غیر مستقیم( بدون ارجاع به تاریخ آغازین و یا میانه اسالم بوده باشد.  

اسال تاریخ  قلمرو  اثر صالحی، کتاب مشهور  ترین  تردید، مهمبی  م، در  اثرگذارترین  و 

»شهید جاوید« است. این اثر و موضوع محوری آن هنوز پس از حدود نیم قرن از انتشار  

های  آن از عرصه مطالعه و نقد و بررسی خارج نشده است. البته در خارج از محدوده فعالیت

فرهنگی حکومتی و یا رانت خواران نظام سیاسی که حسابی جداگانه دارد، کمتر کتابی  

باشد. من اکنون چاپ پانزدهم   قرن اخیر پیوسته چاپ و منتشر شده  است که در نیم 

منتشر شده است. طبق آخرین اطالع این کتاب    1368شهید را در اختیار دارم که در سال  

انت به طور رسمی  بازنشر شده  تا کنون بسیار  نیز  به صورت دیجیتالی  بارها  یافته و  شار 

 است.       
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از آنجا که از یک سو مخاطبان کم و بیش از این کتاب و ماجراهای آن اطالع دارند و  

از سوی دیگر مجال بحث و بررسی محتوای کتاب و تحلیل انتقادی نظریه نویسنده محتاج  

 گذرم. می کنم ومی د جاوید است، به اجمال اشارتی به شهیای بحث گسترده

  72کتاب در باره قیام امام حسین )اگر بتوان بدان قیام گفت( و واقعه کربال و شهادت  

که هنوز هم پس از این همه سال و  اند  تن است. به گمان من در تاریخ اسالم دو حادثه

ند و  نمایمی  پس از این همه تحقیق و کتاب و مقاله و بحث و مناقشه، همچنان رازآلود 

و از این رو جای نقد و بررسی جدی دارند. اول داستان امام  اند  بیش از دیگر وقایع مبهم

حسین و کربالست و دوم )که از قضا آن نیز دنباله کربالست( جنبش مختار ثقفی است و  

   اند.این هر دو در کوفه رخ داده

لیه این نظریه  رسما منتشر شد. البته گفته شده نسخه او 1349شهید جاوید در سال 

مقاله در سال   این    سالنامه معارف جعفری«در »  1347در قالب  یافته است.  انتشار  قم 

کتاب منشاء اختالفات مذهبی و سیاسی عمیقی در حوزه قم و در میان علما و واعظان و  

تا حوالی انقالب همچنان داغ بوده    49مداحان و طبعا مؤمنان سنتی شد. اختالفی که از  

رخوردهای فیزیکی بین موافقان و مخالفان نیز کشیده شد. خود شاهد بودم  و حتی به ب

البته   که  بزنند  کتک  فیضیه  مدرسه  در  را  جاوید  شهید  نویسنده  بود  قرار  روزی  که 

سید محمدرضا موسوی    اهللآیتخوشبختانه عمال چنین نشد. مراجع قم البته با پیشگامی  

ر مخالفت با شهید جاوید بودند. در آن  سردمداخورشیدی(    1372)درگذشته  گلپایگانی  

و سید مهدی هاشمی  ها  گفتند »شهید جدید«. داستان هدفیمی  زمان مخالفان به طعن 

در اصفهان و قتل یک روحانی آن شهر به نام شمس آبادی )که قبال در فصل مربوط به 

ب  اهللآیت بوده است.  برخوردها  این  از حواشی  اشارت رفت(  بدان  ویژه غروی اصفهانی  ه 

کرد دامنه اختالف و  می حکومت و به طور اخص ساواک نیز آتش بیار معرکه بود و تالش

و   تضعبف  به  اختالفی  چنین  که  است  روشن  زیرا  شود.  ورتر  شعله  سو  دو  از  دشمنی 

شد. صالحی  می  فرسایش توان فکری و تزلزل موقعیت اجتماعی هر دو سوی منازعه منتهی 

به دست اسناد  انقالب  از  عنوان    پس  از ساواک تحت  امام    توطئه» آمده  بر ضد  ساواک 
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»گرد آمد و  را منتشر کرده است. من در خاطرات پیش از انقالبم ذیل عنوان    خمینی«

        8ام. شرح مفیدی از رخدادهای این دوران حول شهید جاوید را گزارش کرده سوار نیامد«

که به گفته نویسنده آن در    مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید، کتابی

را پرورانده است و آن این است  ای  پی هفت سال تحقیق پدید آمده است، نظریه نسبتا تازه

که انگیزه حرکت امام حسین از مکه به عراق و کوفه، اساسا برای برکناری یزیدبن معاویه  

س امامت  برانداختن خالفت اموی و تأسیتر  )خلیفه ناصالح اموی وقت( و در سطح کالن

علوی با زعامت بالفعل خودش در آن مقطع زمانی بوده است. به لحاظ روش شناسی و  

خواهد جدای از مقام الهی و ملکوتی امام  می  نقطه عزیمت تحلیل، صالحی مدعی است که

  – و شئون ویژه »امام« در کالم شیعی )مانند نصب و نص و علم و عصمت(، اقدام دینی  

و با معیارهای متعارف تحلیل تاریخی و عینی و عقلی  ها  سیاسی امام را در بستر واقعیت

بررسی کند و بگوید که امام چرا اقدام کرد و در نهایت چرا شکست نظامی خورد و خود  

خواهد امام حسین  می  و یارانش به شهادت رسیدند. به عبارت دیگر، ایشان مدعی است که

مدار عادی و متعارف در نظر بگیرد و در این بستر افکار و اعمال و  را به عنوان یک سیاست 

گفتار امام را مورد تحقیق و برسی قرار دهد. این اساس مدعاست و نویسنده تالش وافر  

کرده تا با زیر و رو کردن روایات و اخبار فراوان در این زمینه در قالب یک کتاب کمتر از  

 لل کند.          پانصد صفحه ای، مدعیات خودش را مد 

  مهمی چون سید مرتضی های  مسبوق به سابقه بوده و شخصیتای  هرچند چنین نظریه

نیز کم و بیش همین را    قمری(  460)درگذشته  و شیخ طوسی    قمری(  436)درگذشته  

بزرگان دانسته و در پایان کتاب   را پیرو آن  به صراحت خود  نیز  بودند و صالحی  گفته 

دو محقق متقدم شیعی را عینا آورده و ترجمه کرده است )حتی    شهید جاوید نیز متن آن

ابن طاوس در قرن هفتم در »لهوف« و امین عاملی در قرن چهاردهم هجری در کتاب  

»اعیان الشیعه« نیز اقوال دانشمندانی چون مرتضی و طوسی را نقل کرده اند(. پس از  

سیاسی کشور تغییر کرد،    ، که فضای دینی و1320مشروطیت و به ویژه پس از شهریور  

آرمان   ایده ظلم ستیزی و حتی  و  و عاشورا  انقالبی داستان کربال  و  تفسیر سیاسی  نیز 

تشکیل حکومت اسالمی، ولو به تلویح و بالمالزمه، مطرح شده بود. اما به تعبیر یکی از  
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 در آلمان چاپ و منتشر شده است.   
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 براساسا به دو دلیل  ها  موج عظیم مخالفت  »کتاب هفت ساله چرا صد درآورد؟«،منتقدان  

گردد. دلیل اول مذهبی بود. چنین تفسیری از واقعه کربال، با تفاسیر سنتی و تاریخی  می

معرفی شده بود و  ها  از این واقعه و امام حسینی که در منابر و در محافل روضه خوانی

اشک  و  بود.  می  گریه  تعارض  در  آشکارا  کند،  اهتمام  امت جدش  شفاعت  به  تا  طلبید 

داد نه تنها خود امام  می  کردند که نشان می  انبوه روایاتی استناد  مخالفان و منتقدان به

دانست که در زمان معین و در مکان مشخص کشته خواهد شد، بلکه جد و  می  حسین

مادر و پدرش و برادرش و عموم اصحاب و اهل بیت و حتی فرشتگان آسمان و جنیان نیز  

کشیدند. این نوع روایات در منابع  می  از این مصیبت عظمی با خبر بودند و انتظارش را 

را نادیده گرفت. از این رو نویسنده به  ها  توان آننمی  سنی و شیعی چندان زیاد است که 

ویژه پس از انتشار کتاب و ایجاد جنجال تکفیری علما، تالش فراوان کرد تا به نوعی به  

علم  با معیارهای  را  روایات  این  از  ایشان شماری  پاسخ دهد.  رجال    انتقادات  و  الحدیث 

 مردود دانست که البته در نهایت چندان افاقه نکرد.  

دلیل دوم مخالفت ها، البته سیاسی بود. شاید اگر چنین نبود، ماجرا این قدر داغ و  

شد. اساس قضیه آن بود که در آن زمان چنین تفسیر شد که شهید جاوید  نمی  جنجالی

در  ای  عصر غیبت است و چنین اندیشه  زمینه ساز و در واقع تئوری حکومت اسالمی در 

توان  می  تفکر سنتی علما و شیعیان باورمند به انتظار و ظهور جایی نداشته و ندارد و حتی 

 گفت در تعارض با اعتقادات آنان است.  

از همه، مضمون و ایده  تر  در آن زمان چند عامل به این تفسیر دامن زد. اول و مهم

ادبیات و اصطالحات معنادار این کتاب است که انگیزه  اصلی خود کتاب شهید جاوید و  

نویسنده را تقویت انقالبی  با  می  سیاسی و  ادبیات و اصطالحات کتاب کامال  کند. اصوال 

دوم، شخصیت   است.  منطبق  دوم  پهلوی  عصر  ایران  پنجاه  تا  سه  دهه  سیاسی  ادبیات 

های  خمینی و از چهره  اهللآیتاز شاگردان شناخته شده  ها  نویسنده است که از گذشته

به بعد( و از علمای مبارز آن دوران به    1340حامی ایشان پس از آغاز نهضت روحانیت )

نیز   و  مرجعیت  مدافع  شده  شناخته  عالمان  از  تن  دو  تقریظ  سوم،  است.  بوده  شمار 

انقالبی  های  اندیشه و  مشکینی    اهللآیتسیاسی  علی  و  منتظری  آیات  یعنی  خمینی 

ایدهخورشیدی(    1386)درگذشته   و  کتاب  از  دو،  این  است.  کتاب  به  های  بر  نویسنده 

ایجاد جنجال   و  انتشار کتاب  از  بودند. هرچند پس  تلویح حمایت کرده  به  یا  و  تصریح 

پیرامون آن، علی مشکینی، به دلیل اعمال فشار جناح سنتی و مخالف کتاب، با انتشار  
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به شکلی از آن تب ری جست و کناره گرفت ولی منتظری با قدرت به حمایت  ای  اطالعیه

خود ادامه داد. چهارم )و از آنها مهم تر(، تقارن انتشار کتاب شهید جاوید با طرح اندیشه  

در نجف به وسیله    1348والیت فقیه به عنوان بدیل نظام کهن سلطنت ایرانی در سال  

تا آستانه انقالب این مقارنه چندان نیرومند و اثرگذار    49خمینی است. در سالهای    اهللآیت

بوده است که تقریبا کسی تردید نداشت که کتاب شهید جاوید ارائه مدل تاریخی و شیعی  

اصیل و معتبر برای همان نظریه والیت فقیهان و تشکیل حکومت شیعی در عصر غیبت  

خمینی نیز در این مورد سکوت    اهلل آیتاست که خمینی طراح آن بود. قابل تأمل این که  

گفت. در اواخر نیز یک و یا دو  نمی  در له یا علیه کتاب شهید جاویدکرده بود و سخنی  

بار اشارتی به این کتاب و جنجال پیرامون آن کرد که البته بیشتر به سود کتاب و محتوای  

بعید این حال  با  است.  بوده  نظریهمی  شهید جاوید  دو  ارائه  تقارن  که  یا    دانم  و  مشابه 

 بوده است..    این تقارن مهم و اثرگذارمکمل، عمدی و با نقشه بوده باشد ولی هرچه بود 

  اهلل آیتبا توجه به این مالحظات بوده است که در آن زمان عموم علما و طالب حامی  

کردند و عموم مخالفان خمینی و  می  خمینی و مروج اندیشه او از شهید جاوید حمایت

ومت اسالمی او، در صف مخالفان شهید جاوید قرار گرفته بودند. البته در  مخالف تز حک

سیاسی، به دلیل حساسیت موضوع و در واقع امنیتی بودن آن، چندان  های  آن زمان انگیزه

کرد. با این  می  برجسته و حتی علنی نبود ولی زیر پوست اختالفات نقش خود را بازی

)درگذشته    از جمله داماد ایشان آقا شهاب اشراقی  خمینی  اهللآیتبرخی از حامیان    حال،

( با موضع شهید جاوید مخالف بوده و علنا بر آن نقد نوشتند. برخی نیز  خورشیدی  1360

یادداشت در  نیز  از عالمان  برخی  بعدتر در مقدمه  هایی  به مصلحت سکوت کردند.  )که 

یت کردند که شاید  کتاب شهید جاوید منتشر شد( در مجموع از کتاب و مضمون آن حما 

را   آنان  معتبرترین  زنجانی    اهللآیتبتوان  مجتهد  ابوالفضل    1371)درگذشته  سید 

دانست. هرچند اینان بیشتر از تحقیق و روش تحقیق نویسنده تجلیل کرده  خورشیدی(  

بودند و این که نویسنده تالش کرده قیام امام حسین را عقالنی و باورپذیر برای عاقالن  

 ر تفسیر کند، اظهار خوشنودی کرده بودند.       جدید و معاص

اما دو نقد بر شهید جاوید تا حدودی از لون دیگر بودند و از این رو صالحی نیز با آن  

دو برخوردی متفاوت داشت. یکی نقد کوتاه دکتر شریعتی بود و دیگر نقدهایی از مرتضی  

ه است. شریعتی در سخنرانی  مطهری. با این حال این دو مخالفت از دو منظر متفاوت بود

خود در حسینیه ارشاد، ضمن تجلیل فراوان از نویسنده شهید جاوید و کار او    »شهادت«
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تابد نقدهایی بر  نمی  و به ویژه تکریم از جرأت نقد و نظر نویسنده کتاب، اما نظریه او را بر

شریعتی کم و  دهد. دیدگاه  می  داند و در مقابل نظریه مختار خود را توضیحمی  آن وارد

و آن عدم امکان تحقق حکومت مطلوب  اند  بیش همان است که بسیاری دیگر نیز گفته

به گونه فضا و شرایط  این که در آن زمان  و  انتخاب  ای  امام حسین  بوده که راهی جز 

شهادت آگاهانه و افشاگرانه بر ضد نظام فاسد و ظالم اموی نبوده و حسین بن علی ناگزیر  

تخاب کرده است. با این حال، نکته مهم آن است که نظریه شریعتی، برخالف  همین راه را ان

مبتنی نیست، بلکه یکسره  ها مبانی رایج و سنتی شیعی، بر علم غیب و روایات و مانند آن

بر ضرورت اقدامی انقالبی و قهرمانانه استوار است که صد البته لزوما دینی هم نیست. اما  

از بینش عرفانی  ای  همان مبانی کالمی و در عین حال آمیزهنقدهای مطهری کم و بیش بر  

 )شهادت عارفانه( و البته تحلیل تاریخی بنا شده است.

»پیرامون  با عنوان  ای  صالحی به هر دو پاسخ داده است. پاسخ وی به شریعتی در جزوه

نیز  منتشر شده و البته بعدها    1359که در سال    دکتر شریعتی در باره شهید جاوید«  نظر

مجموعه   از جمله در  اشکال مختلف  نظردر  و  عنوان  »نقد  با  دانشمند  «  نظر  »پیرامون 

بازنشر شده است. پاسخ صالحی   شریعتی در باره کتاب »شهید جاوید« مجاهد دکتر علی

 به تفصیل آمده است.   »نگاهی به حماسه حسینی«به مطهری نیز در کتاب 

مخالفان و منتقدان متنوع سنتی در جاهای  نویسنده شهید جاوید به  های  اما پاسخ

به مناسبت »عصای  در کتاب  شان  ترینو مدونترین  ارائه شده ولی مهمهایی  مختلف و 

نویسندگان  های  به تفصیل آمده است. در این کتاب به دیدگاه  بیماری غلو«  موسی یا درمان

 ه است.  هشت کتابی که مستقال به شهید جاوید پرداخته بودند، پاسخ داده شد

مخالفان و منتقدان نظریاتی معقول وجود  های  به گمان من، ضمن این که در دیدگاه

را درست اما نظریه صالحی  از واقعه کربالترین  و معقولترین  دارد،  با  می  تحلیل  دانم و 

تحقیقات من هم کم و بیش منطبق است. با این حال، به گمانم یک ایراد اساسی دارد و  

نویسنده در زیر سقف اعتقادات رایج شیعی )امامت منصوص و علم و  آن هم در نهایت  

شوند، دچار  می  شمار و غیر قابل انکار به وفور یافتامام(، که در احادیث و اخبار پر  عصمت

پندارم که تاریخ  می  رها شود. چنینها  تواند از آننمی  شود و تا پایان می  تناقضات بنیادین 
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ام  یشینی و کالم دینی جدا کرد. نقدی بر شهید جاوید نوشتهرا باید مطلقا از اعتقادات پ 

 9که قبال منتشر شده است. 

  1361)درگذشته کنم این تحلیل و داوری حمید عنایت  می در پایان این قسمت فکر

درست و واقع بینانه باشد: »از میان چند کار معدودی که تا کنون منتشر  خورشیدی(  

همه شهید جاوید نعمت اهلل صالحی نجف آبادی از علمای قم  و مؤثرتر از  تر  شده جسورانه

است. آنچه شهید جاوید را از آثاری که در اینجا بررسی کردیم، و نیز سایر شیعه در این  

متمایز شهید  می  زمینه  نظریه  نتیجه  عنایت  است«.  آن  محققانه  کمابیش  روش  سازد، 

از نویسندگان شیعه که معتقدند  دیگر با آن دسته    ...دهد: »می  جاوید را چنین توضیح 

او    – امام حسین )ع(   به  امام  انحصاری  بود و طبق علم  الهی مقرر شده  اراده  که طبق 

باید الگوی رفتار سیاسی، یعنی مورد تقلید و  می  نه کامال قابل فهم است، نه  –رسیده بود  

نجف آبادی بدین  عنایت این است: »هرچند  بندی  تبعیت سایر مردم قرار گیرد«. اما جمع

اعتبار نمودن بسیاری از احادیث درجه دوم شیعه راجع به علم امام به شهادت  بی  ترتیب در 

گردد، موضعش نهایتا آسیب پذیر است. چرا که این رد و انکارش، شاید  می  خویش، موفق

آگاهانه، با منابع دست اول شیعه در این زمینه، یعنی مجامیع معتبر و مفصل کلینی، و  

   10صدوق سازگار نیست«.   شیخ

عنوان عمدتا تاریخی آمده که این مقاالت    14در مجموعه »پژوهشهای تاریخی« نیز  

 نیز در قلمرو افکار و آثار تاریخی صالحی مفیداند.  

 ب. علم الحدیث 

علوم و معارف اسالمی است که روزگاری  ترین  علم الحدیث یکی از مفیدترین و جذاب

ث و تمیز احادیث معتبر و نامعتبر تأسیس شده بود ولی این علم  برای نقد و پاالیش احادی

اکنون، اگر نگوییم به کلی متروک است، حداقل آن است که از رونق افتاده و جز نام و  

عنوانی بیش نمانده است. مجامیع حدیثی البته زیاد است و حتی در روزگار اخیر نهادهای  

گزاف برای تحقیقات حدیث شناسی  هایی  دانشگاهی و پژوهشی فراوانی با تخصیص بودجه
 

مهرماه    5این نقد با عنوان »نقد و برسی کتاب »شهید جاوید« در باره قیام امام حسین« ابتدا در تاریخ    .9

 در وب سایت زیتون منتشر شده منتشر شده است.    1396

اسالم معاصر، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، انتشارات  سیاسی در  های  عنایت، حمید، اندیشه  .10

 . 330-329و    327،  327، ص  1365خوارزمی، چاپ دوم،،  
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کهن  های  راه اندازی شده ولی عمدتا جز تألیفات جدید و گاه بسیار مفصل از همان داده

چون   کسانی  حال  این  با  است.  حدیث  پاالیش جدی  و  نقد  و  پژوهش  از  نشانی  کمتر 

ن  تا حدودی به پاالیش منابع حدیثی کهخورشیدی(    1393)درگذشته  محمدباقر بهبودی  

کرده امینی    اند.همت  عبدالحسین  چون  سید  خورشیدی(    1349)درگذشته  کسانی  و 

نیز در مواردی به جعل احادیث در متون  خورشیدی(    1386)درگذشته  مرتضی عسکری  

)از علمان  خورشیدی(   1398درگذشته و حتی آصف محسنی  اند و متون کهن دست زده

مجلسی را از منظر اعتبار روایات    ر« ا »بحاراالنو جلدی    110شیعی افغانستانی( مجموعه  

بررسی کرده و در نهایت احادیث معتبر را به سه جلد تقلیل داده ولی واقعیت این است  

و به طور  ای  فرقههای  که بررسی سختگیرانه این نوع احادیث عمدتا معطوف است به جدال

محترم برای  ای  هخاص دفاع از مقام والیت امامان شیعه و در جرح و رد برخی از شخصیت

اهل سنت و جماعت و از این رو چندان کارآمد نبوده و نیست. الزم است با معیارهای نقد  

 علمی جدید، علم الحدیث نو و علمی و روشنگر و کارآمد تنظیم و تدوین شود.   

در هرحال صالحی نجف آبادی از معدود عالمان دینی شیعی متأخر است که غالبا به  

بررسی و پاالیش حدیث دست زده است. علم رجال در علم الحدیث    طور موردی به نقد و

مباحث   در  و  بود  توانا  علم سنتی  این  در  است. صالحی  مهم  بسیار  اجتهاد  و  فقه  در  و 

کرد. این علم در نزد  می  تفسیری و قرآنی و فقهی و اجتهادی از این دانش بسی استفاده

کرد از یک سو از تاریخ اسالم غبارزدایی  یم   صالحی بسیار مهم بوده و او از این طریق تالش

دینی در  های  کند و از سوی دیگر برای تمیز سره از ناسره به نقد و پاالیش افکار و آموزه

حوزه اعتقادات و شعائر و احکام شرعی و فقهی بپردازد. اگر گفته شود صالحی نجف آبادی  

در زمان ما به نوعی و در حدی علم رجال را زنده کرده و بدان اعتبار بخشیده است، گزاف  

 نیست.      

های  علمی در علم رجال و حدیث شناسی در تمام حوزههای  هرچند ابن نوع کاوش

سنتی )از جمله اجتهاد و فقه و تفسیر و تاریخ( صالحی مورد توجه بوده و در    پژوهشی 

کنم. یکی  می شود ولی به دو نمونه مکتوب اشارهمی کم و بیش دیدهها  تمامی این عرصه

درآمدی بر    – »غلو  است و دیگر در کتاب    در تفسیر مجمع البیان«  خیالیهای  حدیث »

وجهی از بررسی احوال راویان و جعل احادیث اشاره  « شمار قابل تافکار غالیان در دین

از  هایی  شده است. البته در موضوعات تاریخی از جمله در همان شهید جاوید نیز نمونه

شود. او نشان داده است که چگونه حتی نام راوی را نیز جعل  می  این نوع پژوهش دیده
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ل توجهی از این جعلیات به  جعل البته متفاوت بوده است. بخش قابهای  انگیزه  اند.کرده

این توجه به علم    اند.دست جریان غالت شیعه رخ داده ولی تنها عامل جعل اینان نبوده

الحدیث و رجال حدیث عمدتا به این دلیل بوده است که معارف سنتی ما )فقه و تفسیر  

نوشته    ( به طور اساسی بر دوش اخبار و روایات مذهبی استوار شده است. این...وها  و سیره

 عطف توجه به این مهم است.      »تأثیر روایات در تفسیر و فهم قرآن«صالحی 

 ج. اجتهادهای فقهی 

آبادی نجف  هرچند  بی  صالحی  است.  بوده  کلمه  دقیق  معنای  به  »مجتهد«  تردید 

»اجتهاد« در تاریخ و ادب اسالمی از پربسامدترین واژه هاست. نخستین خلیفه یعنی ابوبکر 

خود مدعی گره  های  دانست و بعد خلفای بعد جملگی در تصمیم گیریمی  د خود را مجته

بوده اجتهاد  مکانیسم  طریق  از  با    اند.گشایی  علم  یک  عنوان  به  اجتهاد  حال  این  با 

سازوکارهای معین از اوایل قرن دوم هجری آغاز شد و طی سه قرن تبدیل شد به یک  

ن و این دانش هنوز نیز تا حدودی استوار  دانش کم  بیش شناسنامه دار و دارای قواعد معی

است و ذیل عنوان فقه  و اجتهاد و یا در شیعه عمدتا ذیل عنوان »مرجعیت« به حیات  

 دهد. می خود ادامه

به رغم اهمیت فراوان اجتهاد اما در عمل دیری است که به معنای دقیق کلمه اجتهاد  

مجتهدی بر اساس ادله )در شیعه کتاب،  شود. اجتهاد آن است که هر  نمی  چندان انجام

نو ارائه  های  سنت، عقل و اجماع( قادر باشد برای مسائل نو )مسائل مستحدثه( راه حل

دهد. در قرن اخیر  می  کند و گرهی بگشاید ولی امروز چنین اجتهادی بسیار اندک رخ

بگذریم که  کهن و قدیم است.  های  ظاهرا اجتهادی و فتوایی تکرار همان پاسخهای  پاسخ

اجتهادات تازه محتاج بازنگری جدی در مبانی کالمی و نیز بازسازی علم اصول به مثابه  

 شود.  نمی روش شناسی اجتهاد و فقاهت است که هنوز چندان جدی گرفته

خواهم بگویم که مرحوم صلحی نجف آبادی از نوادر قرن اخیر ایران  می  با این مقدمه

به جد  قلممی  است که  به  کوشید در  فقه و احکام متعارف شرعی اجتهاد کند یعنی  رو 

های  نظری تازه و غالبا مفید و به روز و کارآمد برسد. البته این نوع اجتهاد وی در حوزه

 دیگر از جمله در تفسیر نیز وجود دارد.   

بخش قابل توجهی از آثار پژوهشی ایشان به طور خاص به موضوعات فقهی و اجتهادی  

)و   قضاوت زن در فقه اسالمی،  جهاد در اسالمتوان به  می  عنوان نمونه  اختصاص دارد. به
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اشاره کرد. افزون بر آن،    پژوهشی جدید در چند مبحث فقهیچند مقاله ضمیمه آن( و  

مطلب غالبا بلند در ابواب مختلف فقهی آمده است.    6نیز    »پژوهشهای فقهی« در مجموعه  

 گنجد.نمی مجال اجتهادهای صالحی در این های شرح نوآوری

»بازاندیشی در  کنم که به گزارش آقای احمد کاظمی موسوی در مقاله می فقط اشاره

اکنون در اختیار      )که چند سال قبل در وب سایت جرس منتشر شد و   جهاد«  مفهوم

نگارنده است( این کتاب به انگلیسی ترجمه شده و متن آن در برخی دانشگاههای آمریکا  

به صورت م انگلیسی آن  و کانادا  نویسنده ترجمه  این  به گفته  تن درسی درآمده است. 

هد که جهاد ابتدایی به شکلی که  می  خیلی زود نایاب شد. صالحی در این تحقیق نشان 

در فقه اسالمی )سنی و شیعی( در آمده محصول دیدگاه فقیه مشهور نیمه دوم قرن دوم  

تواند برخی معضالت  می  صالحیاست. دقت اجتهادی    قمری(  204)درگذشته    امام شافعی

فکری و فقهی را در باب جهاد اسالمی برطرف کند و گامی در جهت خشونت زدایی از  

اسالم و فقاهت به جلو باشد. هرچند من بر این باورم که اصوال جهاد ابتدایی برآمده از  

  پیوند دین و فقاهت و فقیهان با نهاد قدرت و خالفت است که از همان قرن نخست شکل 

و   فتوحات  شرعی  توجیه  برای  ناآگاهانه(  یا  و  )آگاهانه  فقیهان  واقع،  در  است.  گرفته 

به نظریه پردازی زده  های  و کشورگشاییها  لشکرکشی و  خلفای اموی و عباسی، دست 

      اند.مبحث »جهاد ابتدایی« را برساحته

و پژوهشگر   با این همه، مهم آن است که صالحی از آغاز تا پایان به عنوان یک محقق 

انتخابی   این یک  به گمانم  نداشت.  فتوا  و  مرجعیت  و سودای  ماند  باقی  فقهی  و  دینی 

دهد که احراز مقام مرجعیت و نشستن در  می  آگاهانه و سنجیده بود. زیرا تجربه نشان

به   باشد(  داشته  اجتهادی  شم   واقع  به  اگر  )البته  را  مجتهد  مقلدپروری،  و  فتوا  مسند 

جدی و واقعی  شود. اجتهاد  می  کشاند و عمال مانع اجتهادهای تازه ویکاری میمحافظه

این در عمل و  است  تابوشکنی همراه  نوعی  با  احیانا  و  نوآوری  با  و    با حفظ  غالبا  مقلد 

دریافت سهمین سازگار نیست. چگونه ممکن بود پژوهشگری نوپرداز چون صالحی نجف  

العظمی« بر مسند فتوا بنشیند؟ آیا   اهللآیتآبادی )مثال با شهید جاویدش( تحت عنوان »

اجازه  تفاسیر  می  مقلدان سنتی  با  که  بگوید  امام حسینی  از  تقلیدشان  دادند که مرجع 

 در تعارض است؟ شان تاریخی  سنتی

 د. اجتهادهای تفسیری 
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شود ولی در اینجا از آن  نمی  معموال از جمله ترکیبی »اجتهادهای تفسیری« استفاده

از جمله در قلمرو  ها  برم تا بگویم اجتهادات صالحی نجف آبادی در تمام حوزهمی  سود

اجتهادی مهم و راهشگایی  های  موضوع علم تفسیر نیز وجود داشته است. ایشان نوآوری

 در باب برخی موضوعات قرآنی نیز دارد.  

باشد که تفسیری    »جمال انسانیت«احتماال کتاب مستقل تفسیری ایشان همان کتاب  

قرآنی«   اما در مجموعه »پژوهشهای  است.  قرآن  یوسف در دهه چهل  از سوره  نوآورانه 

 بیست مطلب در موضوعات متنوع قرآنی و تفسیری آمده است. 

دانیم که یکی از موضوعات  می  آنها، تفسیر آیه تطهیر باشد.ترین  در این میان شاید مهم

سوره    33مشهور تطهیر است )آیه  مورد اختالف شیعه و سنی در باب مفهوم و مصداق آیه  

احزاب(. ایشان طی بحثی مفصل با بررسی مضامین آیه و نیز انبوه روایات در این باب، به  

رسد که اوال مفهوم »رجس« و »تطهیر« در آیه به معنای عصمت نیست و  می  این نتیجه

( نیست  ثانیا مصادیق اهل بیت منحصر به پنج تن )پیامبر و فاطمه و علی و حسن و حسین 

شود. از آنجا  می  بلکه تمامی بستگان خاندانی نبی اسالم )حتی عموزادگان( را نیز شامل

برای   اثبات دعوی مقام عصمت مطلق  برای  از مستندات دیرین عالمان شیعی  که یکی 

پیامبر و به ویژه پنج تن آل عبا )کساء( هین آیه و روایات حول آن است، دیدگاه اجتهادی  

تواند در رفع  می  ، بسیار مهم است و اگر چنین تفسیری پذیرفته شود، صالحی نجف آبادی

 اختالفات دیرین مسلمانان مفید واقع شود و به تقریب کمک کند. 

گفتنی است که تفاسیر ایشان از آیه مودت، آیه اولواالمر، آیه محاربه، آیه رفث و تفسیر  

  اند.سوره انسان نیز مهم  قابل توجه

 ه. کالم 

علم کالم  علم کالم   غربی  اسالم شناسان  برخی  است. هرچند  مهم  اسالم  تاریخ  در 

دانسته مسیحی  الهیات  همان  یا  »تئولوژی«  معادل  را  دو  اند  اسالمی  این  در  تأمل  ولی 

آنها نشان  تاریخچه  این دو معادل نیستند. در هرحال علم کالم  می  اصطالح و  دهد که 

باره مفهوم »کالم اهلل« شکل گرفته است(    مبحث کالم اسالمی با بحث در اند  )برخی گفته

مهم است و در واقع کالم مبنای دیگر معارف اسالمی چون اجتهاد و تفسیر و حتی علم  

الحدیث است. گزاف نیست گفته شود که اختالف بنیادین شیعه و سنی از آغاز تاکنون  
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در پی آنها    عمدتا حول مقوالت کالمی )اعتقادی( امامت و والیت و علم امام و عصمت و

 غیبت و انتظار و ظهور و احیانا رجعت شکل گرفته است.  

صالحی نجف آبادی به عنوان یک عالم مسلمان شیعه در هرحال زیر سقف اعتقادات  

مرسوم و رایج شیعی تحقیق کرده و اجتهاد کرده است. از شهید جاوید گرفته تا دیگر  

برخوردار بود که اگر در جایی خالف    موارد. با این حال او از این دلیری و انصاف علمی 

 و احیانا آزارها نداشته باشد.  ها  نظریه رایج شیعی داشت آن را اظهار کند و ابایی از مالمت

هرچند موضوعات کالمی در اغلب آثار پژوهشی صالحی قابل رؤیت است ولی شاید  

ایشا  »والیت فقیه حکومت صالحان«بتوان کتاب   ن آورد.  را در شمار موضوعات کالمی 

دانیم که  می  البته باید افزود کالم سیاسی. زیرا اساس کالم شیعی امام و امامت است و

امام در اندیشه شیعی ابعاد مختلف دارد که یکی از ابعاد بنیادین آن خالفت و حق حاکمیت  

سیاسی انحصاری و الهی امام است برجامعه مسلمانان. به همین دلیل است که پس از  

ری امام غایب در قرن پنجم، دعوی »نیابت عامه فقیهان« مطرح شد و در  آغاز غیبت کب

تداوم آن از اوابل عصر صفوی، به مقتضای شرایط اجتماعی و سیاسی جدید در ایران، از  

نظریه نیابت عامه، والیت سیاسی فقیهان و یا همان نظریه حق جانشینی انحصاری امام  

ن نظریه در سیر تاریخی خود در نیم قرن  معصوم و غایب در عصر غیبت، مطرح شد. ای

اخیر در قالب سلطنت فقیه و آن هم با پسوند »مطلقه« در ایران مطرح و در جمهوری  

 اسالمی متحقق و متعین شده است. 

آغازین جمهوری اسالمی مبحث والیت فقیه را عنوان  های  صالحی نجف آبادی در سال

را در چهارچوب فقه و اجتهادهای خود به  درس خارج خود قرار داد و در آن این موضوع  

 بحث گذاشت و نتیجه مکتوب آن شد کتاب »والیت فقیه حکومت صالحان«.

صالحی در این کتاب به طور اساسی و از منظر فقه و کالم شیعی به زعامت و یا همان  

ت  منتظری به والی  اهللآیتکند ولی او نیز مانند  می  سلطنت فقیه باور دارد و از آن دفاع

خمینی و عموم    اهللآیتفقیه انتخابی اعتقاد دارد و نه والیت فقیه انتصابی که مدل مختار  

پیروان فکری و سیاسی ایشان است. از آنجا که مبنای استداللی و معرفتی نظریه صالحی  

و منتظری مردم و انتخاب مردم و ملت است، الجرم به پیامدهای منطقی و عملی آن نیز  

گیرند و برای مردم  می  دارند و به همین دلیل از استبداد دینی فاصله  کم و بیش التزام

  اند. حداقل مشروط به شرایطی آزادی فکری و سیاسی و مدنی و در واقع حق انتخاب قایل
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بر را  فردی  نمونهنمی  دیکتاتوری  از  یکی  مفصل  های  تابند.  نامه  دیدگاهی  چنین  طرح 

است که پیش    1359ای اسالمی در سال  صالحی به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شور

گویم که در آن  می  این نامه، به اشاره های  از این بدان اشارت رفت. برای اطالع از زمینه

شد و قرار بود که مقامات ایران به  می  زمان کنفرانس اسالمی در طائف عربستان برگزار 

اختالفات داخلی و جناحی،  عنوان عضو این کنفرانس نیز در آن شرکت کنند ولی به دلیل  

ایران در شرکت  به دلیل حضور صدام حسین رئیس جمهور عراق  اعالم شد  نهایت    در 

کند. در این زمان صالحی در نامه یاد شده تالش کرد مسئوالنه و عالمانه و با مستندات  نمی

قرآنی و اسالمی نشان دهد که چنین امتناعی مشروع و مسموع نیست و به زیان انقالب  

کشور است. او توصبه کرد که الزم است نمایندگان ایران در چنان مراسم مهمی حضور   و

 دفاع کنند.     و کشور و مردم پیدا کنند و از حقوق خود 

برای اطالع از پشت صحنه این اختالف بیفزایم که جناح خط امامی با حضور رئیس  

اهرا در فرجام کار با طرح  در این کنفرانس مخالف بود و ظ   صدر بنیجمهور وقت ابوالحسن  

ساده  های  راه حلیعنی انتخاب  واهی دیگر از شرکت در کنفرانس خودداری شد.  های  بهانه

 و رایج جمهوری اسالمی یعنی پاک کردن صورت مسئله.   

اندیشیده و مثال با  می  دانم صالحی در اواخر در باب والیت فقیه چگونهنمی  در هرحال 

مخالف ولی هرچه هست به گمانم والیت فقیه انتخابی هرچند   اصل مدعا موافق بوده و یا

است ولی در نهایت نسبتی با مدل حکومتی  تر  در مبنا و لوازم منطقی و عملی آن کم هزینه

حاکمیت ملی ندارد و با هیچ استدالل حقوقی و حتی  تر  دموکراسی و یا به اصطالح قدیمی

ر عالم نظر نیز، والیت فقیه لزوما معادل  دینی قابل دفاع نیست. حداقل آن است که حتی د

»حکومت صالحان« نیست. اگر در صدر انقالب این نظریه آزموده نشده بود، اکنون کامال  

 آزموده شده و در عمل پیامدهای آن ظاهر شده است.     

نهایی من از کارنامه فکری و جهد و جهادها و اجتهادهای علمی زنده یاد  بندی  جمع

آبادی آن است که حول باور سنتی به امامت منصوص و منصوب و علم و  صالحی نجف  

توان اصالح دینی و از جمله خرافه زدایی و مبارزه با غلوها را  نمی  عصمت و غیبت و ظهو،

علمی صالحی نجف آبادی از جهاتی  های تا پایان منطقی آن پیمود. هرچند کارها و تالش

ارنامه مفید و اثرگذارتری دارد، اما او همچنان  است و کتر  از مصلحان دینی معاصر جدی

از اهمیت    کرده و این البته می  اندیشیده و تحقیقمی  در زیر سقف باورهای کالم شیعی
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صالحی و  های  در اینجا مسئله داوری در باب درستی و نادرستی دیدگاه  کاهد.می  کار او

دلیل این که تکلیف خود    دیگران نیست، بلکه مسئله آن است که برخی مصلحان دیگر، به

کرده روشن  حدودی  تا  اعتقادی  مبانی  در  مشکالت  های  پروژه  اند،را  با  آنان  اصالحی 

 معرفتی و نظری کمتری مواجه است. در آینده به این موضوع مهم بازخواهیم گشت.  

 

 شخصیهای ویژگی :فصل چهارم

از او تحت عنوان    توانممی  است که هایی  مرحوم صالحی نجف آبادی از معدود شخصیت

زیرا در سال یاد کنم.  البته  های  »استاد«  ایشان )که  با حضرت  آشنایی  و  قم  حضور در 

هیچگاه در کالس رسمی نبوده است( بسیار از او آموختم. نگاه تاریخی من به تاریخ اسالم  

از   آبادی  بگویم صالحی نجف  بگذارید شفاف  ایشان است.  نگاه  از  ملهم  زیادی  تا حدود 

دهم  نمی  معدود محققان و نویسندگانی است که هنوز هم حتی یک سطر از او را از دست

 که هر نوشته او حرفی برای گفتن و چیزی برای آموختن دارد.  ام و به تجربه دریافته

خواهم بیفزایم که آموختن من منحصر به دانش و بینش ایشان نبوده  می  با این حال،

فردی  های  شخصیت و سلوک و به یک معنا برخی ویژگیو نیست بلکه شاید بتوان گفت  

 ایشان بسیار اثرگذار بوده است.  

 کنم: می بسندهها از آنجا که نوشتار به درازا کشیده ناگزیر به فهرستی از این ویژگی

کرد  می  کرد و با دقت نظر تحقیق می  صالحی در موضوعات و مباحث تأمل  . دقت نظر  -1

هیچ گاه در سخن گفتن و اظهارنظر و در پاسخ به دیگران  رسید.  می  و احیانا به داوری

 شتاب نداشت.

این مدعا با مروری به کارنامه او از آغاز تا پایان  امان و تحقیق مداوم.  بی   جستجوگری -2

 شود.  می روشن

 در این مورد نیز مراجعه به آثارشان مفید است.  التزام به نتایج منطقی تحقیق.   -3

مقاالت و کتابهای خود را پیش از انتشار به برخی افراد    ایشان معموال   مشورت علمی. -4

اعتماد به نظریاتشان توجهمی  مورد  در حوزه و در  ای  کرد. چنین سلیقهمی  داد و 

 شود.   می  نحله نویسندگان دینی )و حتی غیر دینی و مدرن( کمتر دیده
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اهل قلم  پارسی نویسی و مفهوم نویسی در سلسله علمای دینی  نثر خوب پارسی.   -5

شصت سال قبل( چندان رایج نبود و صالحی    –پنجاه  های  )به ویژه در جریان سنتی

افزود  می  نسبتا قلمی روان و نثری پیراسته داشت و این بر عالقه خوانندگان آثارش 

 و در عین حال گزیده گوی بود. 

آرای  او در حد مطلوبی استقالل رأی داشت و از این رو از مخالفت با  استقالل رأی.   -6

عموم علمای دینی رعایت مالحظات  های  بزرگ پروا نداشت. از ویژگیهای  شخصیت

در نقد و نظر و  شان  مقلدان و عوام الناس است و همین از آزادگی اخالقی و دلیری

   کاهد و صالحی از این نیز ممتاز بوده است.می اجتهاد

 بلندنظری و شرح صدر.   -7

وم صالحی نجف آبادی از فروتنی تحسین برانگیزی . مرحتواضع فوق العاده و نمونه وار  -8

  کرد.می انش را مفتونمندکه شاگران و عالقهای بهره داشت به گونه

 منابع

جز نقل قول مستقیم از کتاب حمید عنایت )که در متن آمد( و اطالعات شخصی، از  

نامه آبادی در مجموعه  ای  زندگی  از صالحی نجف  آقای کوشا  قلم  به  های  »پژوهشکه 

ها  که در متن به آنای  قرآنی« آمده استفاده شده و نیز اطالعاتی که در چهار مجموعه

 اشاره شده و باز با همت جناب کوشا انتشار یافته استفاده شده است. 

مذهبی ایران« اثر رسول جعفریان نیز به تفاریق    – سیاسی  های  جز آن از کتاب »جریان

 استفاده شده است.  

جهادهمچنین   مفهوم  در  »بازاندیشی  عنوان  با  موسوی  کاظمی  آقای  مورد    «مقاله 

 استفاده بوده است. 

 



 



                                             

 

 

 

 

 دهم بخش هج 

 محمد صادقی تهرانی شیخ    

 

 درآمد 

محمد صادقی تهرانی یکی دیگر از عالمان دینی مصلح شیعی ایران است که    اهللآیت

شماری به  دینی و فقهی تالش کرده و آثار پرهای  در قرن اخیر برای اصالح برخی آموزه

 توان او را مفس ر، فقیه، متکل م و خطیب شیعی دانست.  می میراث نهاده است.

سلسله   این  نامه  معرفی  قسمت  واپسین  ایشان در  اجمالی  معرفی  به    مصلحان، 

 پردازم.  می

 این معرفی نامه ذیل این عناوین خواهد بود:

 زندگی نامه   -  فصل اول

 فهرست آثار  -  فصل دوم 

 محورهای مهم اصالحی -فصل سوم  

 سیاسی صادقی تهرانی -  برخی آرای فقهی -  فصل چهارم

 جمع بندی  -  فصل پنجم 
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 زندگی نامه  :فصل اول

در تهران زاده شده است. پدر او شیخ    1305هرانی در فروردین سال  محمد صادقی ت

رضا فخرالمحققین )لسان الواعظین( بوده است. او در تهران و سپس در قم به تحصیل  

اند  متعارف زمان خود اهتمام کرد و فقه و فلسفه و تفسیر آموخت. استادانش پرشمار بوده

آبا شاه  محمدعل  هستند:  اینان  مشاهیرشان  ،  خورشیدی(  1251)درگذشته    دیکه 

بروجردی محمدحسین  خورشیدی(  1340)درگذشته    طباطبایی  خمینی،  اهلل  روح   ،

احمد خوانساری  آشتیانی، سید  احمد  میرزا  ،  خورشیدی(  1363درگذشته  )   طباطبایی، 

آملی کاشانیخورشیدی(  1350)درگذشته    محمدتقی  ابوالقاسم    1340)درگذشته    ، 

و سید ابوالقاسم  خورشیدی(    1353)درگذشته  قزوینی  رفیعی  ، سید ابوالحسن  خورشیدی(

 .  خورشیدی( 1371)درگذشته  خویی

چنان که پیداست از شاه آبادی در تهران اخالق و عرفان و از فقیهانی چون خوانساری  

و خویی و   آملی  و  بروجردی  و  از طباطبایی    خمینی  تفسیر  در  و  آموخته  اصول  و  فقه 

)مشهور به عالمه طباطبایی( تفسیر آموخته و در شیوه تفسیری بیش از همه تحت تأثیر  

 خویی اجازه اجتهاد دریافت کرده است.    اهللآیتوی قرار داشته است. از 

از چند نفر به عنوان شاگرد صادقی یاد شده که جز سید مصطفی خمینی شناخته  

 ده نیستند. ش

  و صادقی تهران افزون بر اشتغال در دروس حوزوی در دهه سی وارد دانشکده معقول 

از این دانشکده  مدرک    1338منقول شده و پس از اخذ چند مدرک لیسانس در سال  

« که بعدها چاپ  »ستارگان از دیدگاه قرآندکتری گرفت. تز دکتری او اثری بود با عنوان  

با عنوان »دانشکده معقول و  ای  دانشکده  1313که در سال    و منتشر شد. گفتنی است

منقول« در تهران تأسیس شد. با تغییراتی که در این نهاد فرهنگی ایجاد شد در نهایت  

تغییر نام داد و با عنوان »دانشکده الهیات و معارف اسالمی« فعالیت خود   1344در سال 

ب در نظام بروکراتیک کشور بود. این  جذب روحانیون و طال ها  را ادامه داد. هدف پهلوی

صرفا    منددانشکده وابسته به دانشگاه تهران است. در آن زمان معموال طالب جوان و عالقه

گفتند( وارد این دانشکده شده  می  با تأیید یک استاد حوزه )که در آن زمان تأیید مُدرس ی

دهه سی کسانی چون  یافتند. در  می  به اخذ مدارک دانشگاهی تا باالترین سطوح دست 
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بهشتی، باهنر، گلزاده غفوری، محمدابراهیم آیتی و شماری دیگر از طالب از این طریق 

 وارد دانشگاه شده و به اخذ مدارکی موفق شدند.

در قم بود. او هرچند در دوران    41وارد قم شد و تا سال    1320صادقی تهران در سال  

سیاسی آن روزگار حضور داشته ولی  های  الیتکاشانی از حامیان او بوده و در فع  اهللآیت

عرصه   وارد  بیشتری  هیجان  و  شور  با  چهل،  دهه  اوایل  در  روحانیت  نهضت  آغاز  با 

پس از ایراد سخنرانی تندی در مسجد    41مبارزاتی و سیاسی شد. در سال  های  فعالیت

کرد و به  اعظم قم، تحت تعقیب قرار گرفت و مخفی شد و پس از آن ناگزیر ایران را ترک  

 عربستان رفت. گفته شده که او در دادگاه غیابی محکوم به اعدام شده بود.

در عربستان بود و بعد به عراق رفت. در آنجا نیز امنیت نداشت ناگزیر به لبنان  ها سال

مقطع خروج   تا  کرد.  عراق  اهللآیتکوچ  از  و    ،خمینی  لبنان  و  عراق  در  تهرانی  صادقی 

فرهنگی او  های  کوشید. فعالیتمی  کرد و بر ضد رژیم ایرانمی  عربستان فعالیت تبلیغی

نیز   و  کالمی  و  فقهی  موضوعات  برخی  طرح  و  قرآن  تفسیر  تدریس  از  بود  عبارت  نیز 

 سخنرانی.         

در مقطع پیروزی انقالب ایران، به وطن بازگشت. اما، به رغم سوابق روشن مبارزاتی و  

هبری سیاسی انقالب و جمهوری اسالمی نقشی نداشت  سیاسی و به اصطالح انقالبی، در ر

شناخت و به  می  خمینی ایشان را   اهلل آیتو یا نقشی بر عهده نگرفت. این در حالی بود که  

او نزدیک بود. هرچند اطالع دقیقی از این روند تا حدودی غیر عادی، در دست نیست )و  

گفت یا رهبری انقالب با توجه به   توان گمانه زنی کرد ومی  یا من اطالعی نیافته ام( ولی

هایش    فقهی صادقی تمایلی به او نداشت و یا خود او به دلیل دیدگاههای  برخی دیدگاه

توانست در نظام جدید جایگاهی درخور مبارزاتش داشته باشد.  نمی  )که گفته خواهد شد( 

 است. تر این دومی به گمانم محتمل

علمی و فرهنگی خود ادامه داد ولی  های  فعالیتهرچند صادقی تهرانی تا پایان عمر به  

نظام   و  علمای حوزوی  تفکر  از  او  بیشتر  گرفتن  فاصله  با  و  با گذشت  و  زیست  منزوی 

در مقاطعی تحت  اش  آموزشیهای  به انزوای بیشتر رفت و حتی آزار دید و کالس  ،سیاسی 

 نیافتند.هایش اجازه نشر  فشار نیروهای حکومتی تعطیل شده و برخی کتاب

که  در تهران درگذشت و در قم مدفون شد. قابل ذکر این    1390او در فروردین سال  

 صادقی در اول فروردین زاده شده و در اول فروردین نیز فوت کرده است.  
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به این مناسبت پیام تسلیتی داد و او را »عالمی متفکر« خواند. قابل  ای خامنه اهللآیت

ی خطاب به بازماندگان صرفا به داماد متوفی )که گویا از ارکان  تأمل این که این پیام به جا

 وزارت خارجه است( نوشته شده است. 

خاطراتی از صادقی تهران نیز منتشر شده که زندگینامه او در آن آمده است. نیز کتاب  

 « )به گفته رسول جعفریان( زندگی نامه ایشان است. »مفت خواران

سال   اسفند  دانشگا  1392در  با  در  قرآنی«  »بیداری  عنوان  با  همایشی  قم  مفید  ه 

 و آرای قرآنی محمد صادقی تهرانی برگزار شد. ها محوریت بررسی اندیشه

 

 فهرست آثار  :فصل دوم

توان گفت از این نظر او در جمع نویسندگان  می  صادقی تهرانی کثیرالتألیف است و

  70به عربی و فارسی حدود  ام  اطالع یافتهمانند است. تا آنجا که  بی  اسالمی معاصر ایران

جلد خواهد بود. در این میان فقط    130عنوان کتاب دارد که از نظر مجلدات افزون بر  

شود. در اینجا برای جلوگیری از ایجاد ماللت  می  جلد  67پنج عنوان تفسیری عمدتا عربی  

اند  وعات مرتبط آمدهذیل موضها  احتمالی، عناوین فهرست آثار تجزیه شده و بخشی از آن

و البته شماری نیز در زیر برشمرده  اند  و بخشی نیز )بیشتر در فهرست عربی( حذف شده

توانند از این عناوین دریابند که کدام کتاب به کدام موضوع پیوند  میمندان  شده و عالقه

 دارد.:

 جلد(   8الفقه المقارن بین الکتاب والسنه )  .1

 مقارنات الفقهیه  .2

 الفقهاء بین الکتاب والسنه تبصره   .3

 اصول االستنباط بین الکتاب والسنه  .4

)به گفته رسول جعفریان نویسنده ادعا کرده که در این  الفقهاء بین الکتاب والسنه   .5

برای   آنها را  از یکصد حکم مهجور قرآنی استخراج کرده و  از    120اثر بیش  تن 

 ( اندآن سکوت کرده عالمان و فقیهان فرستاده که البته آنان جملگی در باره

 اسرار، مناسک و ادله حج  .6

 در قم منتشر شده است(  1358)به نقل جعفریان در سال انقالب اسالمی عراق  .7
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 حکومت قرآن  .8

 حکومت صالحان یا والیت فقیهان   .9

 دعاهای قرآنی  .10

 حکومت مهدی  .11

 خاتم پیامبران  .12

 قضاوت از دیدگاه قرآن و سنت  .13

 ن احکام قضایی بر مبنای قرآ های  پرسش و پاسخ  .14

 ( شود که موضوع کتاب چیستنمی )از عنوان روشن سپاه نگهبانان اسالم .15

 قرآن و نظام آموزشی حوزه  .16

 منتشر شده است(  1359)به گفته جعفریان در سال مفسدین فی االرض  .17

پیروزی اسرائیل چرا و شکست آن کی؟ )متن عربی آن: لماذا انتصرت اسرائیل و   .18

 متی منهزم؟( 

سی نقش سازنده ادیان توحیدی به ویژه دین خاتم، در  برر   - تاریخ اندیشه و تمدن   .19

)عنوان عربی این کتاب که ظاهرا از نویسنده است:  ایجاد یا اصالح اندیشه و تمدن.  

 تاریخ الفکر والحض اره(  

 گناهان کبیره و صغیره از دیدگاه قرآن  .20

 اجتهاد و تقلید از دیدگاه قرآن و سنت  .21

 وصیت و ارث از دیدگاه قرآن و سنت  .22

 روزه )خودسازی( از دیدگاه کتاب و سنت  .23

 تیمم( از دیدگاه کتاب و سنت   –غسل   –طهارت )وضو  .24

 نجسی( از دیدگاه کتاب و سنت   – طهارت )پاکی  .25

 ازدواج و زناشویی از دیدگاه کتاب و سنت  .26

 مالیاتهای اسالمی از دیدگاه کتاب و سنت  .27

 اقتصاد و تجارت از دیدگاه کتاب و سنت  .28

 اسالم علم قضاوت در   .29

 

 محورهای مهم و کلی اصالحی  :فصل سوم



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    238

 

شود، او تقریبا در تمامی  می  همان گونه که از عناوین تألیفات صادقی تهرانی فهمیده

رایج علوم و معارف اسالمی سخن گفته و داری تألیف و اثر است. حتی در برخی  های  حوزه

پرداخته است. تفاوت  فکری و معرفتی مدرن نیز سخن گفته و به اظهارنظر  های  از حوزه

های  و گاه عناوین تألیفات با نحلهمین موضوعات  افکار و آرای متفاوت و اصالحی وی در ه

 شود. می سنتی و غیر سنتی و مدرن نیز آشکار

توان در پنج عنوان  می  مصلحانه و نوگرایانه صادقی تهرانی را های  و تالشها  دیدگاه

 کرد: بندی طبقه

 بار قرآن الف. تکیه بسیار بر اعت

نباشد   گزاف  تهرانی  شاید  صادقی  معاصر  نوسنتی  مصلحان  سلسله  در  که  بگوییم 

بیشترین تأکیدش بر اعتبار قرآن و اتخاذ هر اندیشه و نظری و حکمی به استناد قرآن  

و قرآنگراترین شخصیت دینی و فکری و اصالحی معاصر  ترین  توان گفت او قرآنیمی  است.

استفاده کرده    »بازگشت به قرآن«دانم که آیا ایشان از اصطالح رایج و مشهور  نمی  است.

یا نه ولی، هرچه هست، وی تالش فراوانی در تحقق همین شعار مصلحان دینی معاصر  

کرده است. گواه این مدعا تفسیرگویی و تفسیرنویسی مستمر و پرحجم اوست. وی در  

« را در قم بنیان نهاد  ، »دار علوم القرآننقالبهمان بدور ورد به ایران در مقطع پیروزی ا

توان آن را به »دانشکده علوم قرآنی« ترجمه کرد. اما این که چه سرنوشتی پیدا  می  که

 کرد، اطالعی در دست نیست.      

جلد به موضوع خاص تفسیر    67چنان که گفته شد، از مجموعه تألیفات فراوان او،  

)مانند اجتهاد و فقه و کالم( نیز تکیه اصلی و اولیه  اختصاص دارد و در موضوعات دیگر  

وی بر سند قرآن و حجیت متن وحیانی است. در واقع از نظر صادقی تنها حجیت دین  

شناسی، قرآن است و بعد البته سنت منطبق با قرآن. عناوین متون تفاسیری ایشان چنین  

 است:

 لد( ج   30  -الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن والسنه )عربی   .1

مجلدات آن هر یک به  جلد(.    30  -التفسیرالموضوعی بین الکتاب والسنه )عربی   .2

 موضوعی خاص اختصاص دارد.

 یک جلد(   –عربی تفسیر مختصرالقرآن )  .3
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 جلد(  5)ترجمه و تفسیر مختصر قرآن به پارسی در ترجمان فرقان  .4

          ( )اولین ترجمه تفسیری قرآنترجمان وحی  .5

اطالع   پایگاه  »در  عنوان  با  کتابی  از  تهرانی  صادقی  تفسیرالقرآن  رسانی  فی  البالغ 

یاد شده که دقیقا دانسته است اثری مستقل است و یا عنوان دیگر »الفرقان«    بالقرآن« 

 است. 

فکری و  های  گفتنی است که افزون بر تألیفات پر حجم صادقی تهرانی، از آغاز فعالیت

آموزشی و تعلیمی تفسیر  های  زیست به کالسمی  هکجا ک تا پایان عمر، در هراش  تبلیغی

اهتمام داشت و این گواه باور جدی وی به حجیت و محوریت قرآن است. صادقی خود را  

   خواند.  می »خادم القرآن«
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 ب. فقه استداللی 

نگاه قرآنی صادقی تهرانی و باور عمیق وی به سندیت اصیل متن وحیانی مسلمانان،  

فقا و  اجتهادها  و عنوان  در  بود  او مدعی مرجعیت دینی  داشت.  نمود آشکار  نیز  او  هت 

  العظمی« داشت و از این منظر به صدور فتواهای شرعی در امور مختلف دست   اهللآیت»

زد. فتاوای شرعی او به طور کلی با اغلب فتاوای فقیهان و مراجع دینی گذشته و حال  می

شماری از فتاوای شرعی او اشاره خواهد  متفاوت و گاه متعارض بود.  در فصل بعدی به  

 شد.

زاویه این اختالف آرای فقهی )و کالمی نیز( از نگاه متفاوت صادقی به قرآن و میزان  

علمیه، قرآن چندان  های  دانیم در حوزهمی  تکیه بر آیات االحکام قرآن بوده است. چنان که 

احادیث است. چنان که   مورد اعتنای مجتهدان نیست و بخش عمده ادله فقهی، روایات و

( به درستی گفته است که اگر یک فقیه  276، ص  5)جلد    »المیزان«عالمه طباطبایی در  

شود. صادقی  نمی یک بار هم به قر آن مراجعه نکند، خللی در اجتهادها و فتاوای او ایجاد

وزشی  و گویا از منظر قرآن نطام آم»قرآن و نظام آموزشی حوزه«  نیز کتابی دارد با عنوان  

 .   حوزه را مورد نقد و واکاوی قرار داده است

صادقی تهرانی کامال بر عکس حوزویان بود. او بیشترین اعتبار را برای قرآن قایل بود  

دانست ولی در این  نمی  و کمترین اعتبار را برای احادیث و اخبار. البته وی سنت را مردود 

گفت خود  که  چنان  ویژه  به  بود.  بسیار سختگیر  قرآن مورد  در  روشن  نص ی  اگر  است    ه 

یافت، صدها حدیث و روایت ولو به لحاظ سندی و علم الحدیث معتبر اما معارض را  می

گذاشت و برای آنها اعتباری قایل نبود. او گفته است که به علت ابتنای بیش از  می  کنار 

با   با نصوص قرآنی دارد. کتاب صادقی  فقه ضدیت زیادی  به منقوالت حدیثی،  حد فقه 

البحار«  عنوان   فی  سلسله  »غوص  در  او  که  شده  گفته  است.  شیعه  حدیثی  منابع  نقد 

فقط   اغلب محتویات »پرشمار منابع روایی و حدیثی شیعه،  البالغهبه  صحیفه  «، »نهج 

« کتاب حدیثی منسوب به امام صادق اعتماد  مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه« و »سجادیه

داشت. )قابل تأمل این که شماری از محدثان شیعی انتساب این مجموعه به امام صادق  

در هرحال به زعم  دانند. هرچه هست امام صادق اصوال کتابی مدون ندارد(.  می  را مردود

صادقی تهرانی، منابع روایی و حدیثی شیعی انباشته از جعلیات عمدی و غیر عمدی و  
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اعتنایی به احادیث در تاریخ  بی  ممل و از خرافات است.  به گفته رسول جعفریان، این اندازه

       سابقه است.         بی شیعه و سنی 

بنیادین صادقی تهرانی، در مقام یک    توان گفت تعارضمی  با این حال تفاوت و بلکه

مرجع دینی متعارف با عالمان و فقیهان متعارف در آن بود که ایشان به فقه استداللی  

معتقد بود و مدعی بود که صاحب فتوا ملزم است ادله شرعی خود را بگوید و در مقابل  

تبار بهترین را  که ادله را بررسی کنند و در صورت معقول بودن و اعاند  مؤمنان نیز ملزم

« )مسئله اول( در  رساله توضیح المسائل نوین برگزینند و عمل کنند. او در فصل آغازین »

»تقلید است  نوشته  او  است.  گفته  سخن  باب  حال بی  ابن  عین  در  است«.  باطل    دلیل 

سوره زُمَر یعنی »اتب اع احسن«، تقلید جایز است. یعنی تقلید    18گوید بر اساس آیه  می

   مشروط.  

نیز   آغازین  فقهی  به سنت  و  و در جای خود معقول  اندیشه مهم است  این  هرچند 

نزدیکتر است )چرا که تا دوران اخیر اصطالحی به نام »تقلید«، »مرجع تقلید« و »مقل د«  

مطرح نبود و اصوال رساله عملیه برای عمل روزانه مؤمنان وجود نداشت( ولی واقعیت این  

العظمی« باشد و صدور فتوا و انتشار رساله    اهللآیتاز عنوان »است اگر قرار بر استفاده  

عملی، پیشنهاد مرحوم صادقی تهرانی عمال بالموضوع خواهد بود. زیرا در عمل قابل تحقق  

توده که  است  این  فرض  متشرعهای  نیست.  و  متخصصمی  مؤمن  از  و  ترین  خواهند 

و رستگار شوند و نزد خداوند خود   فقیه پیروی کنند تا به »تکلیف« عمل کرده ترین  عالم

معذور باشند. پرسش اساسی این است که این افراد عادی و عامی و به هر حال ناآشنا با  

اجتهاد، چگونهبی  کتاب و سنت و و هزارتوی  فن پیچیده  از  بهترین و می  اطالع  توانند 

دیشه تقلید  را تشخیص دهند؟ در هرحال اگر نظام مرجعیت و انترین  معتبرترین و قرآنی

العظمی« محقق    اهللآیتحداقل به شکل سامان یافته کنونی و در ذیل عنوان پر طمطراق »

الوقوع باشد، پیروی بدون تحقیق و بررسی علمی و کارشناسانه از اجتهادی صاحب فتوا و  

از تعبیر   ایشان عمدتا  البته  بود.  با اعتماد منطقی و در عمل شدنی خواهد  البته همراه 

 دهد.نمی کند ولی تغییر عنوان واقعیت امر را تغییر می استفاده »پیروی«

اجتهاد و  گفتنی است احتمال دارد که صادقی تهرانی در آثارش از جمله در کتاب »

داده باشد که فعال به این منبع  ها « به این موضوع پرداخته و پاسخی به این پرسشتقلید

 دسترسی ندارم.   
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ه تطبیقی( نیز باور داشت که مهم است و دو  تألیف او  البته وی به فقه مقارن )فق 

   مقارنات الفقهیه. جلد و نیز  8در  الفقه المقارناختصاصا به این موضوع پرداخته است: 

چنان که فهرست آثار ایشان گواه است و پیش از این آمد، پس از تفسیر بیشترین  

شمار عربی که از  د. جز آثار پردهمی  ر فقهی تشکیلعناوین تألیفی صادقی تهرانی را آثا

 توان به دو اثر فتوایی دیگر ایشان به زبان پارسی اشاره کرد:می آنها یاد شد، 

 فقه گویا  .1

)به گفته جعفریان مختصر این رساله  ن آ رساله توضیح المسائل نوین بر محور قر  .2

صفحه انتشار    435در    1383منتشر شده و مفصل آن در سال    1375در سال  

 یافته است(   

احتماال رساله توضیح المسائل ایشان )که عنوان آن عینا برگرفته از عنوان کتاب رساله   

یر در ایران است(  بروجردی و به تقلید از او اغلب مراجع دینی نیم قرن اخ  اهللآیتعملیه  

و در عین حال آخرین اجتهادهای فقهی نویسنده و آن هم حول اجتهادهای  ترین  جامع

قرآنی است. البته صادقی در باره تمامی موضوعات عبادی و اجتماعی و اقتصادی فقهی و  

 شرعی اظهارنظر کرده و فتاوای خود را اعالم کرده است که به عناوین آنها اشاره شد.  

 سازی و عصری کردن احکام فقهی   ج. معقول 

توان به نوعی عقلگرایی در اجتهاد و فقه و فتوا و در  می  در ادامه مبحث فقه استداللی،

واقع به اصل معقول سازی احکام شرعی در مکتب فقهی و اصالحی صادقی تهرانی اشاره  

حور )به  کرد. او نیز مانند دیگر همتایانش در سلسله نوگرایان سنتی و تا حدودی فقه م

کرده در عین قرآنگرایی  می  ویژه به عنوان کسی که بر کرسی فتوا نشسته است(، تالش

متن محور، به نوعی مقتضیات زمان را هم در نظر بگیرد و احکام را در این زمان عملی  

 نشان دهد.  

چنان که گفته شد نفی تقلید سنتی و کورکورانه و الزام مؤمنان به بررس ادله و در  

نتخاب شخصی، خود گامی مهمی در جهت معقول سازی بوده است. تکیه اساسی  نهایت ا

و   احادیث، گام دیگری در جهت معقول سازی و حداقل چابک  اعتباری  و کم  قرآن  بر 

شود. زیرا اوال در قرآن احکام محدود است )حدود  می سبکبار کردن فقه و اجتهاد شمرده

اند  ( و ثانیا همین آیات نیز غالبا کلی-قرآن  حدود یک دوازدهم  – پانصد آیه آیات االحکام  
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و از ذکر جزئیات برای اجرا و عمل خودداری شده است. هَرَس کردن درخت تناور و فربه  

 فقه از احادیث جعلی و یا نامعتبر و به ویژه در تعارض با قرآن، خود اقدام اثرگذاری است.  

با   نیز  صادقی  استداللی  فقه  شیوه  آنها،  بر  حدودی  افزون  تا  و  سازی  چابک  همان 

کرده است. از جمله او )مانند فقیهانی چون غروی اصفهانی( به  می معقولیت فقه او کمک

اخبار آحاد و به ویژه به خبر واحد ضعیف باور نداشت. نیز به »اجماع« )که یکی از ادله  

مستقل    اجتهاد شیعی است( و نیز »شهرت فتوا« )که باز بسیار مورد توجه است( به طور

قواعدی چون »سیره   به  نداشت. همین طور  اعتقادی  قرآن  به  استناد  و  ارجاع  بدون  و 

علما«، »قیاس«، »استحسان« و »استصالح« )که عمدتا در اجتهاد سنی کاربرد دارند(،  

اعتنایی صادقی به منابع حدیثی و به طور کلی خرافه زدایی او، هم  بی  معتقد نبود. بیفزایم

نوعی عقل از  او حکایتخود  بر خردگرایی و عقالنیت  می  گرایی  به سهم خود  کند و هم 

 زند.    می دینی و فقهی دامن

نداشت  ای  با این حال صادقی تهرانی )مانند اغلب نوگرایان سنتی( گویا با فلسفه میانه

و این نیز البته منطبق بود بر قرآنگرایی خاص او. او معتقد بود که فلسفه ضدیت زیادی با  

دهد و باید  می قرآن دارد. او عقیده داشت که فلسفه روایتی غیر معصومانه از خداوند ارائه

مهدی   میرزا  استادش  تأثیر  تحت  بیشتر  او  یابد.  سامان  قطعی  سنت  و  کتاب  محور  بر 

 بوده که از مخالفان جدی فلسفه در زمان ما بوده است.  قمری(    1365)درگذشته  اصفهانی  

فقه، متدولوژی و قواعد اجتهاد و استنباط احکام است و بدون    می دانیم که علم اصول 

آن اجتهاد متعارف ناممکن است. اما صادقی تهرانی، بر این عقیده بود که اکثر مطالب  

رایج در حوزه اصولی  اساسی  ها  موجود در کتب  تناقضاتی  و حاوی  ندارد  اسالمی  اصلی 

یافت. از این رو او مدعی بود که اجتهاد   توان بر مبنای آنها به اسالم اصیل راهنمی است و

        اند. و فتوای او صرفا قرآنی است و احادیث محدود نیز در طول قرآن مورد استناد قرار گرفته

چنان همه،  این  رساله  می  با  در  )مثال  تهرانی  صادقی  فقهی  فتاوای  که   483نماید 

حادیث فقهی و احیانا کالمی  توضیح المسائل اش( عمدتا برگرفته از روایات و اای  صفحه

است. زیرا بدون ارجاع و استناد به روایات مرتبط با آیات االحکام، تدوین رساله توضیح  

المسائل با ذکر جزئیات احکام ممکن نیست. احیانا به همین دلیل است که برخی از آرای  

ان و یا حرمت  فقهی او نه سندی در قرآن دارد )مانند باور به والیت فقیه و یا والیت فقیه 
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با شرایط و مقتضیات کنونی عالم و آدم هماهنگ و   نه چندان  زنان( و  زعامت سیاسی 

 منطبق است.   

 د. نماز جمعه 

شد  می  بایست ذیل همان عنوان مطرح می  گرچه نماز جمعه از احکام فقهی است و

ی و  آورم تا اهمیت آن را در این سلسله و به طور خاص در مکتب کالم می  ولی جداگانه

 فقهی و اصالحی صادقی تهرانی یادآوری شوم.  

 صادقی دو کتاب مستقل در موضوع نماز جمعه دارد: 

 : علی شاطی الجمعه( عنوان عربی آننماز جمعه ) .1

           : المسافرون( )عنوان عربی آنمسافران )نگرشی جدید به نماز جمعه و نماز مسافر   .2

ورزید.  می  باور داشت و بر آن اصرار   صادقی تهرانی به وجوب عینی نماز جمله به جد 

و عادی  نماز جمعه طبیعی  قرانی، وجوب عینی  فقه  او خود همواره  می  البته در  نماید. 

 داشت. می فریضه جمعه را پاس

 اعتقادی و فکری با رقیبان های  . مجادله د 

صادقی تهرانی خطیب بود و وفق سنت خطیبان اهل مباحثه و مجادله و مناظره. شاید  

این خصلت، بیش از همه، از خصلت و سنت متکلم بودنش برآمده بود. کار اصلی متکلم  

در مرحله نخست دفاع از مدعیات دینی است و در مرحله بعد پاسخ به اشکاالت و شبهات  

مخالفان و منکران و منتقدان. وی از آغاز تا پایان به بنان و بیان با مخالفان و رقیبان فکری  

فقهی حال اش  و  تالش   در  و  بود  طایفهمی  جدال  و  گروه  هر  از  رقیبان  از  ای  کرد  را 

»گمراهی« برهاند و به راه راست »هدایت« کند. از این نظر، شاید بتوان از معاصران، سید  

 مصطفی حسینی طباطابیی را همتای صادقی تهرانی دانست.  
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اع جدلی مسیحیان  دهد که او بیشتر به نقد و اقنمی  به ویژه عناوین آثار صادقی نشان

 توجه و اهتمام داشته است. چند عنوان این آثار چنین است:

 رسول االسالم فی الکتب السماویه  .1

احتماال بشارات عهدین نسخه فارسی  (.  )در رد بهائیت و مسیحیتبشارات عهدین   .2

 کتاب پیشین باشد.  

               مسیح از نظر قرآن  انجیل .3

م  در  نیز  دیگر  آثاری  اینها  با  جز  مواجهه  در  عمدتا  که  دارد  کالمی  و  اعتقادی  باحث 

 یان است: گرامادی

 آفریدگار و آفریده  .1

 در نقد آیات شیطانی سلمان رشدی( آیات شیطانی ) .2

 ماتریالیسم و متافیزیک  .3

 برخورد دو جهان بینی  .4

 عقائدنا  .5

ها  محتوای آندر فهرست آثار صادقی تهرانی، از دو عنوانی در باب مناظرات یاد شده که از  

 )به دلیل عدم دسترسی( چیزی دانسته نیست:

 المناظرات  .1

 گفتگویی در مسجدالنی  .2

آید که او منحصرا در چهارچوب  می  از فهرست عناوین تألیفات صادقی تهرانی چنین بر

علمیه شیعه اندیشیده و سخن گفته و  های  افکار و دانش و علوم متداول و سنتی حوزه

شود که نسبت به افکار  می  ز یک عنوان تألیفی ایشان استنباطنوشته است. اما حداقل ا

توجه نبوده است. اثری از اوست با این  بی  نواندیشان معاصر ایران نیزهای  مدرن و آموزه

معاصر    عنوان: فلسفه  پژوهشی  دین  بر  و    – »نقدی  هرمنوتیک  دانش  بر  قرآنی  نقدی 

  از تیتر اصلی و سوتیتر کتاب دانسته .  پلورالیسم دینی و قبض  بسط تئوریک شریعت«

افکار و آموزهمی و بررسی و احیانا رد برخی  نقد  نواندیشان  های  شود که موضوع کتاب 

 کنونی و به طور خاص نظریات آقای دکتر عبدالکریم سروش است.      
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 سیاسی صادقی تهرانی  -برخی آرای فقهی   :فصل چهارم

از آنجا که از یک سو به تمام آرای صادقی تهرانی دسترسی ندارم و این کار مستلزم  

وارسی تمام آثار و آرای او و به ویژه آرای فقهی اوست و از سوی دیگر طرح این آرا در  

ممکن است و نه  یابد و این دو مهم در حال حاضر نه  می  یک نظام فکری و فقهی اهمیت 

بیشتر   آشنایی  برای  حال  این  با  است.  نظر  مطمح  نوشتارها   / گفتارها  سلسله  این  در 

کنم که در »ویکی شیعه«  می  مخاطبان با آرای خاص صادقی تهرانی به فهرستی اشاره 

 گزارش شده و شامل دو بخش موضوعی جداگانه است: فقهی و سیاسی. 

 نخست. دیدگاههای فقهی 

 تبعیت از فقیه اعلم قرآنی جایز است.تنها  -

 تواند زن باشد یا مرد.می فقیه اعلم -

 تو هم وحدت وجود خالق و مخلوق، برگرفته از عرفان نظری خالف قرآن است.   -

سالگی قمری است    10میانگین بلوغ در مورد نماز برای پسر و دختر نوعا از ابتدای   -

برای روزه داری   بلوغ  توانایی جسمی است    –و میانگین  برای پسر و    –که معیار 

 سالگی است. 13دختر نوعا از ابتدای 

 حرام است، ولی پاک است.   -حتی یک قطره از آن    –خوردن هرچیز مست کننده   -

در وضو، شستن دست از آرنج تا سرانگشتان و بالعکس به هر کیفیتی صحیح است؛   -

 است.  ولی شستن آن از آرنج به سمت سرانگشتان، مستحب 

با حضور دو نفر نماز عید فطر و قربان به جماعت واجب است و اگر هم انسان، تنها   -

 باشد اقامه نماز عید فطر و قربان بر او واجب است.  

دور و یا نزدیک شکسته  های  نماز تحت هیچ شرایطی در هیچ کجای دنیا در مسافرت -

 نیست. 

 ام است، ولی مبطل روزه نیست.  اگر چه استعمال دخانیات )مانند سیگار و قلیان( حر -

 باشند.می انواع کالغ و خرگوش حالل گوشت -

انسان ضرر برساند حرام   - به بدنه  امام حسین )ع(  به عنوان عزاداری  هر عملی که 

 است. 
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برای   - به طور عادالنه مصرف شود و خرج آن  برای عموم مسلمین  باید  المال  بیت 

میلیاردی برای فوتبال و ورزش و  های  خاص، حرام است. مثال مصرف پولای  عده

 شطرنج، قطعا حرام است.  

انتقال است و حتی   - قابل  از طرف مادر هم  بلکه  نیست  از طرف پدر  فقط  سیادت 

مهم انتسابش  مقاله  تر  سیادت مادر،  تهرانی در  اقوال صادقی  منابع مستقیم  است. 

 ویکی شیعه مضبوط و محفوظ است.   

داشت که: خمس یا فقط در غنائم جنگی است    )به نقل از جعفریان( صادقی عقیده -

 و یا بخشی از همان زکات است که موارد آن محدود است.         

 های سیاسی دوم. دیدگاه 

همان گونه که پیش از این ذکر شد، صادقی تهرانی از پیشگامان مبارزات سیاسی بر  

ها  تان و لبنان سالضد نظام سلطنتی و پهلوی بود و پیش از انقالب ایران در عراق و عربس

سابقههای  فعالیت چنین  به  توجه  با  داشت.  سیاسی  آرای  نمی  اوای  مختلف  از  توانست 

 سیاسی به ویژه در چهارچوب فقه و اجتهاد به دور باشد.  

های  از انقالب به بعد طبعا موضوع والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی، محور اندیشه

خاص عالمان و فقیهان بوده و هست. چنان که از آرای  سیاسی دینداران شیعی و به طور 

استنباط  تهرانی  قالب  می  صادقی  را در  آن  بوده ولی  فقیه موافق  با اصل والیت  او  شود 

در »ویکی شیعه« چنین آمده است: »از دیدگاه او  کرده است.  می  یت فقیهان« تعریف»وال

ی باید زیر نظر شورای فقیهان  در زمان غیبت امام زمان )عج(، رهبری سیاسی جامعه اسالم

دارای سه   فقیه  است:  معتقد  باشد. صادقی  ثابته  و سنت  قرآن  مبنای  بر  اعدل،  و  اعلم 

منصب افتاء، قضاء و رهبری سیاسی است. در افتاء و رهبری سیاسی که هر دو مربوط به  

تمامی امت است، راهی درست به جز شورای فقیهان درجه اول نیست و در منصب قضاء،  

تقلیلا را  قضاوت  اتهام  می  ین شوراست که خطاهای  از  موارد خطا  در  را  قاضی  و  دهد 

سازد. ما نه از کتاب و نه سنت دلیل قاطع  می  خودرأیی و جانبداری و خودکامگی به دور 

و حتی مظنون بر والیت مطلقه فقیه به معنی اولویت بر نوامیس مسلمین نداریم« بنگرید  

 .  به منابع آن در ویکی شیعه

بر اساس فهرست آثار یاد شده، ظاهرا دو کتاب مستقل در باب اندیشه سیاسی و دینی  

حکومت صالحان  « است و دیگر »»حکومت قرآنصادقی تهرانی، تحریر شده است. یکی  
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توان در باب آرای نویسنده  نمی  از آنجا که این منابع در اختیار نیست یا والیت فقیهان«.  

وشن نیست که کتاب »حکومت صالحان« در چه مقطعی نوشته  اظهارنظر کرد و به ویژه ر

شود که صادقی  می  شده است. با این حال به استناد مطالبی که پیش از نقل شد، روشن

دانسته و آن مدل  می  را مردوداش  تهرانی حداقل والیت فردی فقیه به ویژه از نوع مطلقه

 یافته است.  نمی را با اندیشه قرآنی سازگار 

دانیم که در قرآن نه امارت نبی اسالم الهی دانسته شده و نه سخنی از حکومت  می  اما

وجود دارد که به کار  ها  و والیت صالحان در میان است. البته رهنمودهایی در این زمینه

آید. از این رو باید دید صادقی تهرانی، که این همه بر  نمی  مدل سازی خاص حکومتی 

را از کجای قرآن استنباط کرده است؟  ای  ، چنین نظریهاعتبار و حجیت قرآن تکیه دارد

برای دعوی ساالری طبقه و گروهی به نام »فقیه« و  ای  به ویژه در قرآن کمترین نشانه

اگر کتاب حکومت صالحان در   بیفزایم که  ندارد.  »عالم« و »مجتهد« و »مفتی« وجود 

کتاب از  دارد  احتمال  باشد،  شده  نوشته  انقالب  از  پس  حکومت    دوران  فقیه  »والیت 

 صالحان« صالحی نجف آبادی الهام گرفته باشد.         

نکته قابل ذکر در قلمرو اندیشه سیاسی صادقی تهرانی، اشارتی است به آرای ایشان  

در باب زنان و به ویژه نقش سیاسی بانوان که مهم است. او با این که، به رغم اغلب فقیهان  

داند؛ ولی رهبری  می  ت دینی و قضاوت را برای زنان مجاز معاصر، اجتهاد و فتوا و مرجعی 

برای زنان جایز باب احراز  می  شمارد و آن را مختص مرداننمی  سیاسی را  اما در  داند. 

مقامات دیگر )مانند وزارت و وکالت مجلس( چیزی دانسته نیست و حداقل در منابع مورد  

 شود.نمی استفاده نظر روشنی دیده 

و زنان تنها در اجرای قوانین مادون والیت عامه حق    ..ده است: ».در ویکی شیعه آم

است. اما در ویکی پدیای فارسی،  ای  خامنه  اهلل آیتمشارکت دارند«. منبع این قول سایت  

)به نقل از منبع دیگر( این گونه گزارش شده است: »او به والیت شورای فقیهان اعتقاد  

شوند و نه از طریق آرای مردم. او عقیده  می  دهداشت. اما شورا از طریق خبرگان برگزی

داشت که مردم باید در موضوع اخذ رأی اطالع و تخصص داشته باشند و گرنه رأی غیر  

تخصصی حرام شرعی است. او با انتخابات به طور معمول موافق نبود. او عقیده داشت که  

ست. علما والیت کلی  فرد مشروعیت بخش نیست. والیت از آن خدا، پیامبر و ائمه شیعه ا

 کنند«.   می ندارند. زیرا علما هم خطا
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توان گفت، بخش مربوط به والیت شورایی فقیهان و  می  در باب این دو نقل متفاوت 

حرمت شرعی والیت سیاسی زنان، با منابع دیگر منطبق است ولی دعوی عدم جواز رأی  

برگزاری   نتیحه حرمت  در  و  متخصص  غیر  قول  افراد  نقل  دو  معمول،  ادواری  انتخابات 

توان نظر قطعی داشت ولی گزارش  نمی  متعارض است. هرچند تا منابع اصلی دیده نشوند،

 نماید.  می  کلی و مبنایی کالمی و فقهی صادقی تهرانی سازگارترهای حرمت با دیدگاه

جمهوری  توانسته با نظام  نمی  واپسین نکته آن است که صادقی تهرانی نظرا و عمال 

موافق باشد. زیرا از یک سو بسیاری از افکار و اعمال   1390اسالمی و تحوالت آن تا سال 

نبوده و   او چندان سازگار  با مبانی کالمی و فقهی  حاکم و جاری در جمهوری اسالمی 

  که به دلیل عقاید و ارائه نظریاش تحمل هایی  نیست و از سوی دیگر با فشارها و محدودیت

دورتر   کرد، طبعا می دینی  نظام  از حاکمیت  را  به  می  او  بارها  وی  دلیل  همین  به  کرد. 

و رفنارهای حاکمان در مورد خود و دیگران خرده گرفته و انتقاد کرده که در  ها  سیاست

توان در چند فایل صوتی  می  از این نوع انتقادها راهایی  منابع مختلف ذکر شده است. نمونه 

مرتبط  رسانی  اطالع  پایگاه  اعالم   در  سخن  یک  در  او  شنید.  و  دید  ایشان  کند  می  با 

»حکومت در دست التهاست« و در فایل دیگر از عنوان »منتظران الت و جاهلیت عصر  

  کند. این نوع افکار طبعا مانع از همکاری و همراهی او با حاکمان جدید می  انتظار« استفاده

 شده است.  می

تحت عنوان  ای چنان که گفته شده او اصوال با پدیدهجدای از افکار و اعمال حاکمان، 

نبوده است. در ویکی شیعه   به قدرت سیاسی چندان موافق  »انقالب اسالمی« معطوف 

بهمن   انقالب  است »صادقی  پدیده  1357آمده  به  صرفا  تقلیل ای  را  و  می  سیاسی  داد 

ان معناست که  خواهان گسترش ابعاد علمی انقالب بر محوریت قرآن بود«. این سخن بد

از نظر وی، پیروزی انقالب در ایران، صرفا و یا عمدتا فرصتی است برای گسترش و تعمیق  

 قرآنی و یا فقه قرآنی و نه بیشتر.          های آموزه

 

 بندی  جمع   :فصل پنجم

بسیار فعال  ای آنچه گزارش شد تصویری است از شخصیت و اندیشه و نقشی نویسنده

لیف و فقیهی دارای آرای غالبا تازه و متفاوت با فتاوای فقیهان سنتی و  و پرکار و کثیرالتأ

شدیدا قرآنگرا و مدعی اجتهاد و فقاهت قرآنی. با این حال برخی از آرای فقهی صادقی  
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مدرن و متعارض با مقتضیات بوده  های  تهرانی، عقب مانده و حداقل ناسازگار با سراندیشه

رد زنان و یا عدم جواز شرعی انتخابات، از فتاوای فقیهان  و هست. به ویژه دیدگاه وی در مو

که   اند  نماید. گفتهمی  است. برخی فتاوای او شگفتتر  سنتی و جزم اندیش نیز عقب مانده

رحیم مشایی )رئیس دفتر احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور در  اسفندیار  پس از سخنان  

یم مشایی در هر پستی حرام است«. اوال  باره نوح( صادقی تهرانی فتوا داد که »ابقای رح 

چنین فتوایی از کجای قرآن و یا سنت قطعی استنباط شده است؟ و ثانیا، وفق دیدگاه  

خود او، هیچ فقیه غیر حکومتی حق مداخله در امور خاص و اجرایی حکومت را ندارد.  

و حاال و  ثالثا، مگر اشتغال به کار معین توسط فرد مشخص، در قلمرو اجتهاد و شریعت  

 گیرد؟ می حرام شرعی قرار

دهد که هرچند قرآنی  می  شخصیت فکری و فقهی صادقی تهرانی به عنوان نمونه نشان 

جهت   در  مهمی  گام  دادن  فتوا  و  کردن  اجتهاد  قرآنی  آیات  اساس  بر  و  اندیشیدن 

شود، اما در  می  پیرایشگری و خرافه زدایی در دین و حتی نوعی نواندیشی مفید شمرده

  یت ممکن است به نوعی دیگر از ارتجاع و جزم اندیشی عقب مانده منتهی شود. از این نها

اما بشرطها و شروطها. معضل اصلی جزم    ، شعار بازگشت به قرآن آری  توان گفت، می  رو

 اندیشی و متن محوری و اسارت تاریخی الفاظ است.   

  

 منابع

 العظمی دکتر محمد صادقی تهرانی   اهلل آیت پایگاه اطالع رسانی  

 ویکی شیعه 

 ویکی پدیای فارسی )دانشنامه آزاد( 

رسول جعفریان  – سیاسی ایران  –دینی های جریان 



 

 

 

 

 

 دهم بخش نوز 

 اصالح دینی مدرن و دانشگاهی اجتماعی برآمدن جریان  های  زمینه 

 

 درآمد 

ایران   آغاز جریان عام اصالح دینی و سلسله مصلحان دینی در  در  یاد دارید که  به 

نوگرا )یا نوسنتی ها( و دیگر  های معاصر را به دو شاخه تقسیم کردیم. یکی، شاخه سنتی

وی بوده  نواندیشان مدرن و دانشگاهی. جریان نخست دارای پایگاه معرفتی سنتی و حوز

و دومی عمدتا دارای پایگاه معرفتی کم و بیش مدرن و اجتماعی نوین و متوسط شهری  

 و دانشگاهی بوده است.   

دارد( در گروه نخست پانزده نفر را معرفی  ای  تا کنون جز سید جمال )که وضعیت ویژه

اثرگذار    هایکنیم و با معرفی برخی شخصیتمی  و از فصل بعدی جریان دوم را آغاز ام  کرده

 بریم. می و بیان مالحظاتی در باره آنان این گفتارها / نوشتارها را به پایان

یا در کسوت روحانی و عالم دین بوده و یا زمانی  ها  همان گونه که دیدیم عموم نوسنتی

بوده روحانیت  داشتهاند  در کسوت  و سنتی  پایگاه حوزوی  به هرحال  این حال    اند.و  با 

  اند. کوشیدهمی  اندیشیده و می  که از دانشگاه برآمده و در همان قلمرو  اندکسانی هم بوده

زیرا تا شهریور بیست و حتی دو دهه بعد گفتمان غالب در حوزه اندیشه دینی اصالحی،  

 همان گفتمان شیخ هادی نجم آبادی و شریعت سنگلجی و اخالفشان بوده است.  

کنم. با این  می  به همین اندازه بسندههرچند این سلسله درازتر است و لی فعال ناگزیر  

کنم  می  حال در اینجا به دو شخصیت اصالحی سنتی البته دانشگاهی از این گروه اشارتی 
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یکی دکتر عطاءاهلل شهاب پور    اند.که هر یک در ایران معاصر نقش قابل توجهی داشته

انجمن  است و دیگر دکتر صادق تقوی. شهاب پور مؤسس »خورشیدی(    1360)درگذشته  

داشته است.    نوردانش«با نام »ای  اسالمی« در تهران بوده و نیز این انجمن نشریه  بلیغات ت

« در باره شهاب  سیاسی ایران  – مذهبی  های  و سازمان ها  جریان رسول جعفریان در کتاب »

خواندم و  می  پور و انجمن و نشریه او به تفصیل نوشته است. من »سالنامه نور دانش« را 

آنجا که یاد دارم در نیمه نخست دهه پنجاه دو مقاله از من نیز در این سالنامه منتشر  تا  

شده است. دکتر تقوی که پزشک بود، در قلمرو تبلیغ و گسترش افکار خود بسیار فعال  

دینی  های  کردند از منظر علم روز آموزهمی  پور( عمدتا تالشبود. این دو )به ویژه شهاب

و مقاالت تقوی بازتاب  ها  کنند. مقاالت شهاب پور و نوردانش و نیز کتابرا تفسیر و به روز  

 دهنده این دیدگاه بودند.        

گری این دو همان بود که اسالفشان  توان گفت اصول اساسی اصالحمی  در مجموع  

دینی با  های  یی )تفسیر آموزهگراتالش کرده بودند: علمها  مطرح کرده و برای تحقق آن

یی )هرچند عقالنیت سنتی(، خرافه زدایی از ساحت  گراعلوم تجربی روز(، عقلی  هاداده

پایه و اصول  و عقل  ابزار علم  )با  نابگرایی دینی،  ای  دین  نوعی  قرآن(،  با محوریت  دین 

اجتماعی. تقوی آثار زیادی دارد و او که در  های  احیاگری و البته تا حدودی اصالحگری 

بو فعال  ایران  انقالب  اندیشهجریان  باب  نیز در  آثاری  سیاسی داشته و  های  د مقاالت و 

منتشر کرده است. در مورد او نیز اطالعات مفیدی در کتاب مورد اشاره رسول جعفریان  

 آمده است.  

چون مرتضی مطهری و محمدتقی شریعتی  هایی  گفتنی این که در این میان شخصیت

ی موقعیت خاص و گاه بینابینی هستند  و یا برخی عالمان دینی انقالبی هم هستند که دارا

و به ویژه برخی مصلحان دینی اهل سنت ایران هم هستند که در این شمار قرار دارند و  

 نیر اشارتی بشود.ها  الزم است در جای خود بدان

 اجتماعی برآمدن جریان اصالح دینی مدرن و دانشگاهی های  زمینه 

 حال به موضوع اصلی بپردازیم. 

 روش در  ای  مقدمه 
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الزم است بدانیم که در تحوالت تاریخی و تمدنی هیچ شخصیت و یا جریان    در آغاز

اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی  های  اجتماعی و به ویژه اثرگذار بدون وجود زمینه

آید و در صورت برآمدن دوامی نخواهد داشت و از این رو اثرگذار نخواهد  نمی  الزم پدید

که دیری است روی تاریخ و تحوالت آن متمرکز هستم، فهم هر  بود. حداقل از نظر من،  

شود. هر تحولی  نمی  تاریخی و اجتماعی آن حاصلهای  بدون عنایت به زمینهای  پدیده

 کند.  می گیرد و دوام و قوام پیدامی اعم از دینی و غیر دینی بر بسترهایی خاص شکل

 الف. زمینه مشروطیت 

باب جریان عام اصالح دینی   اجماالدر  و  می  ایران،  این جنبش مهم  که  توان گفت 

اثرگذار اسالمی بر بستر رخداد مهم و تاریخی جنبش مشروطیت ایران در دو دهه آخر  

قرن سیزدهم خورشیدی )دو دهه نخست قرن چهاردهم قمری( شکل گرفته و به امروز  

بوده  ای  هرسیده است. هرچند نهضت مشروطه خواهی ایران معلول عوامل متعدد و پیچید

ولی به گمانم مشروطه سازان فرهنگی ایران )مانند سید جمال، نجم ابادی، میرزا ملکم  

خان، طالبوف تبریزی، زین العابدین مراغه ای، میرزاآقا خان کرمانی، آدمیت واندکی جلوتر  

و اینان بودند که  اند  ( بسترساز اصلی قانون خواهی و مشروطه طلبی بوده...آخوندزاده و

از هر چیز برای نخبگان فکری و سیاسی ایران آمادگی ذهنی ایجاد کردند و ضرورت  پیش  

انداختند. محورها و مطالبات مهمی   تغییرات اساسی همه جانبه در جامعه ایرانی را جا 

عرفی،   حکومت  کارآمد،  و  مرکزی  حکومت  تقویت  قانونگرایی،  و  قانون  ضرورت  چون: 

ایران، توسعه و پ قانون، علم،  استقالل همه جانبه  یشرفت تمدنی کشور در پرتو آزادی، 

عدالت و برابری اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طبقات فرودست جامعه از اهداف این  

 گروه بوده است. 

 1320توان از مقطع سقوط رضاشاه و پس از شهریور  می  اما جریان رفرماسیون نوین را 

فت با زوال حکومت استبدادی رضاشاهی  توان گمی و تحوالت پس از آن دانست. در واقع 

( و پیامدهای آن در اروپا  1945-1939و تغییرات و تحوالت متأثر از جنگ جهانی دوم )

و منطقه، فضای ایران نیز به کلی تغییر کرد. همان گونه که پیش از آن، با وقوع جنگ  

این تحوالت  (، تحوالت مهمی در جهان و منطقه و ایران رخ داد.  1918-1914جهانی اول )

توان گفت سرنوشت جنبش مشروطیت را از مسیر درست خارج  می  که اند  چندان مهم بوده

و در واقع به کلی دگرگون کرد. با اشغال ایران و عمال بالموضوع شدن حکومت مقتدر  
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بنیادین مشروطه خواهان، ضربه مهلکی بر پیکر مشروطیت  های  مرکزی یعنی یکی از آرمان

آمد. تا برآمدن رضاشاه ایران عمال ملوک الطوایفی بود و این خود امکان  و اهداف آن وارد 

 کرد.می و حداقل دشوار حکومت قانون را در سطح ملی و کشوری ممتنع

 ب. سه واکنش منفی به اصالحات رضاشاهی در فضای پس از شهریور بیست 

دقیق تبیین  بیستتر  برای  شهریور  از  پس  فضای  و  واکنششرایط  جز  به  مثبت    ، 

توان گفت که در  می  عصر رضا شاه از سوی بخشی از نخبگان و یا جامعه،های  سازندگی

 در سطح کشور ایجاد شد:   منفی آن اوان سه واکنش

 واکنش منفی به اصالحات آمرانه )اصالحات همراه با دیکتاتوری و سرکوب(.   - 1

که به زودی با تفصیل  ها علیه مذهب رایج و مذهبیهای واکنش منفی به سختگیری - 2

 بیشتر گزارش خواهد شد.  

 اسالمی.  – واکنش منفی نسبت به تجدد غربی و هویت طلبی ایرانی و یا ایرانی  -3

که تغییر سلطنت انجام شد و رضاشاه    1304توان گفت از سال  می  در مورد نخست

ح  در سطای  همه جانبه و گستردههای  پهلوی بر تخت سلطنت ایران نشست، سازندگی

صنعتی و تولیدی و  های  کشور انجام شد. از دانشگاه و راه آهن سراسری و انواع کارخانه

مدارس جدید گرفته تا ایجاد حکومت مرکزی مقتدر و تأسیس ارتش نوین و مجهز به  

ها  از این نوع اقدمات سازندگی مدتای  هرچند بخش عمدهکم و بیش جدید.  های  سالح

ناصری( آغاز شده بود و شاه پهلوی در واقع ادامه دهنده    پیش از آن )حتی از اواخر عصر 

بوده است. نهادهای آموزشی جدید از جمله دارلفنون و به ها  و تکمیل کننده آن پروژه

همان   در  مدرن  نسبتا  اساسی  قانون  تدوین  و  ایران  مشروطیت  ساز  دوران  رخداد  ویژه 

به طور کلی سیمای    ، در دوران پانزده ساله سلطنت پهلوی اولدوران رخ داد. در هرحال  

اما   وارد عصر جدید شد. ت وکشور دگرگون شد و از دوران عصر قاجار به کلی فاصله گرف 

عیب بزرگ سازندگی عصر رضاشاه آن بود که همراه با دیکتاتوری خشن بود که از آن به  

در این دوران و در تداوم آن در عصر  شود. می درستی تحت عنوان »سازندگی آمرانه« یاد

آزادی )از جمله  اهداف مشروطیت  اصلی  پهلوی دوم، بخش  و حق حاکمیت  ها  طوالنی 

ایالتی و والیتی و آزادی  های  از طریق نهادهای دموکراتیک و مدنی انتخابات و انجمن  ملت

 مطبوعات( فراموش شد و در واقع نقض شد.   
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این دیکتاتوری از یک سو بخشی از رجال سیاسی و اجتماعی را آزرد )از جمله زمین  

زور مصادره    دارهای بزرگ در شمال ایران را که زمین هایشان به سود شخص پادشاه به

شدند( و از سوی دیگر رجال سیاسی نامدار عصر مشروطه آن در آن دوران یا سرکوب  

شدند و یا به حاشیه رانده شدند و در هرحال نقش اجتماعی آنان تقریبا فراموش شد.  

کسانی هم از مشروطه خواهان و یا سیاستمداران نوین در آغاز با پهلوی همراه بوده و از  

یت کردند ولی در نیمه دوم سلطنت یا سرکوب شدند و یا خود کناره  اصالحات او حما

که در برآمدن پهلوی نقش مهمی ایفا کردند )مانند سلیمان  هایی  گرفتند. به ویژه شخصیت

  1312)درگذشته تیمورتاش عبدالحسین  خورشیدی(، 1322)درگذشته   میرزا اسکندری

مهم دولت او  های  و از پایه  ...ی( وخورشید  1315)درگذشته    داورعلی اکبر و خورشیدی(  

شدند. حتی کسی چون محمدعلی فروغی )ذکاء  پهلوی  ، بعدها قربانی دیکتاتوری  بودند

 به کلی خانه نشین شد. خورشیدی(  1321)درگذشته الملک(  

نکته مهمی که رجال قدیمی و به ویژه رجال مشروطه خواه را نگران و آزرده کرده بود  

مشروطه یعنی حکومت قانون و حاکمیت ملی )یا ملت( به کلی از  آن بود که رکن رکین  

یاد رفت و حتی نقض شد. پهلوی در واقع دو هدف مشروطیت یعنی ایجاد حکومت مرکزی  

مقتدر و نیز توسعه و آبادانی کشور را عملی کرد؛ هرچند این دو اقدام )به ویژه مرکزگرایی  

های  اهی و دموکراسی و وحدت ملی آسیبرضاشاهی( از نظر آزادی خونوع  و باستانگرایی  

جدی وارد آورد. در هرحال در اواخر رضاشاه، سطح نارضایتی عموم رجال ملی و سیاسی  

بسیار عمیق شده بود. این ناخرسندی پس از سقوط دیکتاتوری و خروج شاه مخلوع از  

  ظر و در واقع با اعمال ن  گراملی  کشور، بیشتر عیان شد. به ویژه که رضاشاه ظاهرا مقتدر و

بیگانه برکنار و تبعید شده بود و این به واقع عیب و نقص  های  فرمان متفقین یعنی دولت

 به دست ملیون آزرده و مخالف داد.   ای شد و در نتیجه بهانهمی و تحقیر ملی شمرده 

مورد دوم. در بعد مذهبی و در سطح علما و مذهبیون نیز همین واکنش البته با شدت  

از سوی  های  را نشان داد. در آن پانزده سال، علما و گروه  بیشتر خود مختلف مذهبی، 

توان گفت پنج عامل مهم موجب  می  حکومت و گزمگان حکومتی بسیار آزار دیده بودند.

متحدالشکل شدن    - 1آزردگی عمیق علما و مراجع دینی از سلطنت رضاشاه شده بود:  

به قصد صدور جواز برای  ها  ز علما و طلبهاخذ امتحان ا  -   2لباس اقوام مختلف ایرانی،  

تشکیل    - 4کشف حجاب اجباری و حتی مخالفت با حجاب اختیاری،    - 3شغل روحانی،  



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور /    256

 

خروج     - 5در اختیار علما بود،  ها  دادگستری و خلع علما از امر انحصاری قضاوت که قرن

 شد.  می اوقاف از تولیت سنتی علما که منبع درآمد و معیشت مهم عموم علما شمرده

پس از سقوط رضاشاه بیش از همه علما و روحانیون و پیروان مذهبی و طبقات مذهبی  

شماری آزار  ی پرمقلد و سنتی خرسند شده و از آن استقبال کردند. در عصر رضاشاه علما

دیده و در شمار مخالفان بالفعل و بالقوه دستگاه حکومتی پهلوی بودند و حتی شخصیتی  

)هرچند عمدتا به دالیل سیاسی و نه مذهبی( کشته شدند ولی    مانند سید حسن مدرس

اقدامات مذهبی رضاشاه   برابر  )پدر حاج    اهللآیتنماد مقاومت در  قمی  آقا حسین  حاج 

انقالب   رهبران  از  که  قمی  آقای  انواع   57حسن  با  اسالمی  جمهوری  در  ولی  بوده 

 شود. می و حتی حصر خانگی مواجه بوده( شمردهها محدودیت

برای آشنایی بیشتر با فضای مذهبی پس از سقوط رضاشاه و نقش حاج آقا حسین  

 کنم به شخصیت و کارنامه وی.  می قمی ناگزیر اشارتی

سال پیش از مشروطه(    41خورشیدی در قم زاده شده )  1244حاج آقا حسین در سال  

از تحصیالت    سال پس از مشروطه( در نجف درگذشته است. او پس  40)  1325و در سال  

عراق«    1920زیست. وی در »انقالب  می  خود در عراق به ایران بازگشت و عمدتا در مشهد

  علیه انگلستان حضور داشت و فتوای جهاد داد. قمی در عصر رضاشاه از مخالفان و بلکه 

پرواترین عالم دینی معتبر بر ضد حکومت ایران بود. او در  بی  وترین  توان گفت جدیمی

لباس و به ویژه حاد شدن ماجرای کشف حجاب اجباری به نمایندگی از علمای    پی تغییر 

خراسان به تهران آمد تا با پادشاه دیدار و گفتگو کند. اما شاه حاضر نشد شخصا با او دیدار  

کند. در پی آن حاج آقا حسین در تهران دستگیر و در حصر خانگی قرار گرفت. دستگیری  

در واقع فاجعه مسجد گوهرشاد مشهد را پدید آورد. او پس از    این مجتهد پر نفوذ واقعه و 

 چندی از ایران خارج شد و به عراق رفت.   

حاج آقا حسین مخالفی سرسخت و استوار بود. او تقریبا با تمام اقداماتی که به نوعی  

شد مخالف بود. او در مخالفت  می  به دین  و مذهب و محدوده نفوذ و اقتدار علما مربوط

نجا پیش رفت که صریحا مردم را به قیام و شورش علیه حکومت دعوت کرد. او صریحا   تا آ

اعالم کرد اگر در این قیام ده هزار نفر هم کشته شوند از جمله من ارزش دارد.  در این  

 مورد بنگرید به »ویکی شیعه«.                    
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ی اقشار مختلف مردم  حاج آقا حسین قمی پس از سقوط رضاشاه وارد ایران و از سو

و از جمله برخی سیاستمداران و حتی دولتیان مورد استقبال قرار گرفت. چنان استقبالی  

نشانه بزرگی بود از تغییر اوضاع و احوال کشور. به ویژه که او  ای  از قمی با چنان پیشینه

و تحقق آنودر آستانه ور را مطرح کرد  به کشور مطالبات مذهبی خود    به معنای ها  د 

تغییرات   از  که  کسانی  رو  این  از  است.  بوده  پهلوی  سلطنت  از  پیش  عصر  به  بازگشت 

اجتماعی و یا سیاسی و فرهنگی رضاشاهی به هر دلیل رضایت داشتند و یا حداقل قدرت  

دانستند،  می  گرفتن اجتماعی و سیاسی طبقه علما را برای کشور و جامعه خطرناک و مضر

به سود علمای سنتی و اقتدارگرا نگران شدند. یکی از این  به شدت از تغییر فضا و شرایط  

دهد  می  افراد احمد کسروی بود. چند خط زیر از یک سو نگرانی کسروی و مانند او را نشان 

با   همراه  را  پسارضاشاهی  جامعه  دینی  و  سیاسی  و  اجتماعی  فضای  دیگر  سوی  از  و 

 کند:    می عیان 1323هشدارهای مهم کسروی در سال 

برای  ها  نمایند و چه نقشهمی  به مل اهاها  این سه سال دیدیم که چه پشتیبانی  »در 

کشند. دیدیم هنگامی که حاجی آقا حسین قمی از نجف آهنگ  ها میچیره گردانیدن آن

د را به  گراایران کرد، رادیوی ایران تا مرز عراق به پیشواز او رفت و تو گفتی قهرمان لنین

ایی او را گام به گام آگاهی داد. دیدیم که دولت به او رسمیتی داد،  آورد. راهپیممی  ایران

رسمیتی که ما تا کنون معنایش را نفهمیده ایم و پیشنهادهای او را در باره چادر و چاقچور  

به رسمیت پذیرفت و پاسخ رسمی داد. دیدیم که پسر آقای حاجی ابوالحسن ]اصفهانی[  

آقای ساع و  آمد  ایران  به  و  برای گردش  فرمانداران  به همه ی  وزیر آن زمان  د نخست 

در  ها بسیار با شکوه از او کنند که رونویس نامههای  استانداران دستور فرستاد که پذیرایی

دست ماست. دیدیم در این سه سال رادیوی ایران یک دستگاه مل ایی گردید که کم کم  

رآینه سال آینده نوحه نیز روشان باز شد و پارسال روضه خواندند. اگر جلوگیری نشود ه

باید در پیرامون رادیو دایره پدید آورند و به هوای آن سینه  ها  خواهند خواند و خانواده

ترجیع و  ما  های  کوبند  به  با عنوان »دولت  نوشته کسروی  در  )این متن  نوحه خوانند« 

ویسی  پاسخ دهد« آمده و از مقدمه کتاب »شیعه گری« او به قلم محمد امینی و حاشیه ن

 نقل شده است(.         13وی صفحه 

حول کسروی و افکار وی، حاج آقا حسین قمی  ها  پس از اوج گرفتن اختالفات و تنش

به نام سید مجتبی میرلوحی  ای  از علمایی بود که او را مرتد اعالم کرد. در این زمان طلبه

وا به ایران آمد  کرد، تحت تأثیر این فتمی  )مشهور به نواب صفوی(، که در نجف تحصیل 
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تا کسروی مرتد و مغضوب علما را به قتل برساند و در واقع فتوای علما را اجرا کند. در  

( شده  یاد  یادداشت  از  پس  سال  یک  که  بود  روندی  کاخ    ،(1324چنین  در  کسروی 

دادگستری تهران و در جلو چشم بازپرس عدلیه به دست گماشتگان نواب صفوی به قتل  

)حتی شماری از دولتیان( از مطالب کتاب  ای  روی نیز آن بود که عدهآمد. دلیل حضور کس

توان  می  بعد،های  شیعی گری به دادگستری شکایت کرده بودند. با توجه به فضای سال

شد   می  ماند، در دادگستری محاکمه و محکوممی  گمانه زنی کرد و گفت اگر کسروی زنده

توانست در چنان فضا و  می  گذرانید. چنین رخدادیمی  در زندانرا  هایی  و چه بسا سال

و پیروانشان   برخی علما  با تالش  نیز  قاتالن کسروی  و  شرایطی رخ دهد. حتی ضاربان 

چندان سنگین بود که جز  ها فضا به سود مذهبیهیچ مجازاتی به زودی آزاد شدند.  بدون  

ردید یا با کسروی هم  تبی  چند نفری حتی از سیاستمداران و روشنفکران عرفی و ملی که

 این ترور و جنایت را محکوم نکردند.      ،رأی بودند و یا حداقل موافق قتل وی نبودند

برای بازخیزی سیاسی مذهبیون سنتی و غیر    20در هرحال فضای پس از شهریور  

سنتی و قدرت گرفتن علما آماده شده بود. هرچند در آن مقطع این علما و مقلدانشان  

تشکیل حکومت مذهبی با زعامت فقیهان نبودند ولی عمال )ولو ناخواسته(    مستقیما مدعی

حکومتی  های  برای کسب اقتدار سیاسی هرچه بیشتر و نفوذ هرچه نیرومندتر در دستگاه

کردند. هدف اعالم شده آن بود که از طریق نفوذ در نهادهای حکومتی به اجرای  می  تالش

 اهلل آیت   کشف اسرار« شوند. با انتشار کتاب »  احکام شریعت و فقهی مورد نظرشان موفق

نوشته شده و از قضا در آنجا حمالت تند تکفیری علیه کسروی    1323خمینی که در سال  

شود و به ویژه با تشکیل نهاد »فدائیان اسالم« به رهبری نواب صفوی و طرح  می  دیده 

ولیت بیشتر این  »حکومت اسالمی« به وسیله این گروه و بعدتر در دهه سی و چهل مقب

و   علما  سیاسی  اقتدار  روند  روز،  آن  سیاسی  و  جوان  روحانیون  از  بخشی  در  اندیشه 

انقالب اسالمی  های  مذهبی به  نهایت  و تشکیل    57سنتی شتاب گرفت؛ روندی که در 

توان  می  جمهوری اسالمی با مدل والیت مطلقه فقیه منتهی شد. از این رو انقالب ایران را

و در واقع فرونشاندن خشم و نفرت علما و پیروانشان از  ها  سلطنت پهلوی  نوعی انتقام از

پهلویسم نامید که از فضای پس از شهریور بیست آغاز شد و در یک روند حدود پنجاه  

 ساله به نتیجه رسید.  
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واقعیت این است که در آن مقطع مهم تاریخی است که دفاع از اصالحات رضاشاهی  

دین سنتی  های  ون کسروی و حکمی زاده با وجوهی از اندیشهو ستیز رادیکال کسانی چ

و به ویژه نگرانی شدید از اقتدار سیاسی علما قابل فهم است؛ نگرانی مهمی که بعدها حتی  

که   آن  تأمل  قابل  نشد.  نیز چندان جدی گرفته  و مصلحان مدرن  نواندیشان  وسیله  به 

زای نائینی( به هر دلیلی از حامیان  بازماندگان مشروطیت و میراثداران آن )از جمله میر

مستقیم و غیر مستقیم اصالحات رضاشاهی بودند ولی علمای سنتی و مخالف مشروطه  

آن که این گروه از  تر  شدند. مهممی  این بار به صورت وارونه برای اقتدار سیاسی آماده

ل نه  و  بودند  مخالف  او  با  رضاشاه  تمدنی  و  اجتماعی  اصالحات  دلیل  به  با  علما،  زوما 

دیکتاتوری او و یا نقض بخشی از اهداف مشروطیت. یعنی تداوم همان اندیشه و مشی  

تا پایان قاجار با    قمری(   1249)درگذشته    علمای قبلی که از عصر عباس میرزای ولیعهد 

نماید  می  هر نوع اصالحات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مخالف بودند. چنین 

پهلوی اول )مانند  های  گان مشروطه از شدت مخالفت با خودکامگیکه شماری از بازماند 

دیدند و یا برایشان چندان  نمی  خرقانی و بعدتر طالقانی(، اصوال اصالحات هرچند آمرانه را 

 نمود. گویی رضاشاه در خشونت و دیکتاتوری خالصه شده بود.      نمی مهم

رضاشاه، بروز و ظهور نوعی   اما در مورد سوم. سومین واکنش در فضای پس از سقوط 

مقاومت فرهنگی در برابر تجدد رایج عصر پهلوی بود. با این که رضاشاه خود چندان مدرن  

برای   را  غربی  تجدد  از  وجوهی  و  نبود  بین  نیز چندان خوش  غربیان  به  قضا  از  و  نبود 

ه بود  ولی هرچه بود او راه مدرن سازی کشور را در پیش گرفت  ،دانستنمی  ایرانیان مفید

و این مسیر خواه و ناخواه جامعه و حکومت را به سوی سطحی از غربی شدن )حداقل از  

پیش آتاتورک(  ترکیه  دیگر  می  نوع  در  و  ترکیه  در  که  گونه  همان  روندی،  چنین  برد. 

نهادهای متولی مذهب و   انواع مخالفت و مقاومت علما و  با  کشورهای اسالمی رخ داد، 

 .  سنتی روبرو شدهای مذهبی

پس از شهریور بیست و در فضای تازه و متفاوت که دیگر سایه سرنیزه رضاشاهی وجود  

نداشت، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر تجدد و فرنگی شدن پدید آمد. از قضا خود کسروی  

اعال شده   اهداف  پرتو  در  کشور  پیشرفت  و  توسعه  و  علم  و  عقل  از  دفاع  عین  در  هم، 

 جدد افراطی اروپامحور مخالف بود.مشروطیت، با فرنگی شدن و ت 
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اسالمی تبدیل شد. نقطه عزیمت    –این روند به زودی به نوعی هویت طلبی ایرانی  

ایرانی   یا  و  ایرانی  هویت  به  بازگشت  نوعی  اندیشه  باستان  –این  بود.  و  گرااسالمی  یی 

بستر    ، رنگ ایرانیت در کسانی چون کسروییی عصر رضاشاه و حتی گرایش پرگراایران

یی که صبغه  گرایانه« داد؛ ملیگراتوان بدان عنوان »ایدئولوژی ملیمی  هویت ایرانی بود که

 1334)درگذشته  اثر فخرالدین شادمان    تسخیر تمدن فرنگی«فاشیسم داشت. کتاب »

کرد که باید متمدن  می  این اندیشه را تبلیغ  . این کتابدر این زمان نوشته شدخورشیدی(  

شود مگر این که تمدن فرنگی را تسخیر کنیم. این تفکر  نمی  ی نه و این کارشد ولی اروپای 

اندیشه با  پنجاه  و  چهل  و  سی  دهه  در  شایگان  های  بعدها    1397)درگذشته  داریوش 

  و افکار رادیکال ضد غربی احمد فردید   «در برابر غرب  »آسیاخورشیدی( از جمله در کتاب  

زد   خورشیدی(   1373)درگذشته   غرب  خطر  احمد  و  آل  که  او    1348)درگذشته  گی 

او »خورشیدی(   تأثیر  « را نوشت و خدمت و خیانت روشنفکران« و »غرب زدگیتحت 

نراقی در  انچه خود داشتو کتاب »خورشیدی(    1391  )درگذشته   احسان  او و حتی   »

»تمدن«    بین  او  تمایز  و  غربی  تجدد  از  شریعتی  رادیکال  و  تند  گاه  نقدهای  سطوحی 

رفته شد. حتی دیدگاه اسالمی و تجددستیز کسی چون سید حسین نصر »تجدد« پی گ

 توان در این گروه معرفی کرد.     می را

خالصه سخن آن است که سه واکنش پدید آمده در برابر اصالحات رضاشاهی از دهه  

ثانیا،   گرفت،  شکل  نیرومندی  استبدادستیزی  اوال،  داشت.  نتیجه  چند  بعد  تا  بیست 

رضاشاه به کلی از سوی منتقدان عموما مذهبی و علما نادیده گرفته    اصالحات مهم عصر 

شد و حتی بد و مذموم معرفی شد و بر نفرت عمیقی در جوامع و محافل مذهبی علیه  

  که در چنین محافلی هنوز هم با خشم و نفرت از رضاشاه یاد ای  افزود )به گونهها  پهلوی

قه علمای سنتی و تجددستیز به سوی اقتدار و  شود( و ثالثا، راه برای خیز برداشتن طب می

اسالمی   –نفوذ فرهنگی و سیاسی هموار شد و رابعا، نوعی هویت طلبی ایرانی و یا ایرانی 

واقع طرح » به خویشو در  اجتماعی،  بازگشت  تغییرات مهم  این  « خلق شد. مجموعه 

فراهم آورد. در فصل تازه  بسترهای مناسبی برای بروز و ظهور نوعی تازه از مصلحان دینی  

پردازیم. اما برای  می  مبحث ما به معرفی شماری از این مصلحان معاصر ایرانی و مسلمان 

ی نوین را در بعد نظر و عمل  طلب اصالح  توان محورهای اساسیمی  ورود به بحث اجماال

 چنین دانست: 
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داشت  . هرچند در نحله نوگرایان سنتی هم این اندیشه وجود سازش دین و علم  -1

 ولی در این دوران )از شهریور بیست به بعد( اهمیت محوری پیدا کرد.  

با محوریت آرای نائینی )آزادی،    تالش در جهت تداوم احیای اهداف مشروطیت  -2

بدون   البته  اینها  همه  و  کشور  جانبه  همه  پیشرفت  و  توسعه  عدالت،  قانون، 

 دیکتاتوری(. 

از هر نوع خرافات حول علم و عقل    و تهی  تقویت و تعمیق دینداری نواندیشانه  -3

 و بنیادهای قرآنی و توحید.  

در   الزم و ضرور برای تعمیق اندیشه و گسترش اصالحات مدنیهای  نهادسازی   -4

 قلمرو جامعه و نه لزوما نهاد حکومت. 
 

 واپسین نکته 

با این که موضوع این گفتار / نوشتار بررسی جامع و حتی ناقص عصر رضاشاه نبوده و  

های  او و مخالفتهای  نیست ولی از آنجا که به برخی وجوه عصر پهلوی اول و سازندگی

مختلف و چه بسا متضاد با آن اقدامات مطرح شد، در اینجا  های  گوناگون و متنوع با انگیزه

رضاشاه  های  کنم و آن این که، جدای از دیکتاتوریمی  ناگزیر به یک نکته بس مهم اشاره

شدید و شورشگرانه بخش  های  به راستی، در آن زمان در برابر مخالفتو خلق و خوی او، 

 شد کرد؟  می غالب علما و روحانیونی چون حاج آقا حسین قمی چه 

از آن جهت اهمیت دارد که  از یک سو سازندگی کشور و  می  این پرسش  دانیم که 

بن  اهداف  از  و  تاریخی  ایران یک ضرورت  و ملی  تمدنی  مثبت در سطح  یادین  تغییرات 

آشکار و نهان طبقه علمای  های  مشروطیت بود و از سوی دیگر روشن است که مخالفت

سنتی و پیروانشان عمدتا نه به انگیزه مشروطه خواهی بود و نه آزادی خواهی و نه حتی  

یا  منطقا  متناقضی،  فضای  چنین  در  کشور.  پیشرفت  و  توسعه  دغدغه  و  خواهی    ایران 

دست  می تازه  نظربایست حکومت  مورد  اصالحی  تغییرات  یامی  از  و  بایست  می  کشید 

مقاومت کند و کاری در جهت مدرن کردن کشور و بهبود شرایط زیست عمومی ایرانیان  

از پیش ببرد. رضاشاه در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته بود. پاسخ به این پرسش و حل  

 ال از این مجال خارج است.این معما محتاج پژوهشی جامع و منصفانه و علمی است که فع 
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  نماید که ایراد اصلی به برخی از افکار و اعمال پادشاه مملکت بر می  با این حال چنین 

گردد. رضاشاه نوعی رفتار کرد که در نهایت حتی همراهانش نیز یا نابود شدند و یا  می

ه مشروطه  عموما ناراضی و در هرحال وقتی او از ایران رفت کمتر کسی از او خرسند بود. ن

و نه نخبگان  ها  و نه آزادی خواهان و نه سنتیها  خواهان از او رضایت داشتند و نه مدرن

توان تصور می  سیاسی. در مقام پاسخ به پرسش و حل معما نیستم ولی الاقل در عالم نظر

کرد که در آن شرایط، که بر تمام منطقه خاورمیانه انواع اقتدارگرایی نظامی و غیر نظامی  

ذهن و زبان کمتر کسی  در  م بود، اگر رضاشاه راه مدارا )و نه لزوما دموکراسی که  حاک

جریان داشت( با مردم و به ویژه نخبگان و به ویژه طبقه علمای اندکی میانه روتر و حتی  

گرفت و با صبوری و درایت بیشتر اهداف مثبت و ضروری  می  علمای سنتی را در پیش 

کرد  می  کمتر تغییرات مثبت را تجربههای  عه ایرانی با هزینهبرد، شاید جاممی  خود را پیش 

شد. مثال بهتر بود او حجاب  می  و احتماال از شدت نفرت و مخالفت علیه خود او نیز کاسته

کرد و نه کشف اجباری و بعد اعمال زور برای برداشتن پوشش سنتی از  می  را اختیاری

ها  مثال قابل فهم نیست که سرکوبی عزاداریسر زنانی که هرگز چنین آمادگی نداشتند. یا  

قرار بر مبارزه با خرافات باش دایی به مثابه یک  مگر خرافه ز  د، چه ضرورتی داشت؟ اگر 

آن هم با اعمال زور حکومتی است؟ مگر هم اکنون  آزادی و دموکراسی و    برنامه از مقومات

نواع خرافات مذهبی و غیر  نسبتا دموکراتیک اهای  نیز در کشورهای پیشرفته و دارای نظام

      مذهبی رواج ندارد؟

استبداد و خودکامگی   این است که در کشور ما دیری است که  در هرحال واقعیت 

اجتماعی است. استبداد حاکمان مانع  های  تعادلیبی  وها  و آشوبها  بحرانمنشاء اصلی  

انباشت تجربه و توازن قوا به سود جامعه و مردم است. با این همه اگر محمدرضا شاه از  

کرد و از شکست پدرش  می  ( به درستی استفاده 32تا    20فرصت پس از شهریور بیست ) 

توانست مانع  می  مردمهای  فکران و حتی تودهگرفت، با کمک رجال ملی و روشن می  درس

قدرت گرفتن علمای رادیکال سنتی بشود و کشور را نیز به تدریج در مسیر درست تغییرات  

شود و  نمی  شود کرد تاریخ با »اما« و »اگر« ساخته می  مثبت تمدنی هدایت کند. ولی چه

»ای عزیزم در اگر نتوان نشست«!    



                   

 

 

 

 

 م بخش بیست 

 مهندس مهدی بازرگان   

 

 درآمد 

اجتماعی برآمدن جریان اصالح دینی مدرن  های  که با عنوان زمینهای  پس از دیباچه

و دانشگاهی ارائه شد، اینک، گزارش این جریان را با گزارش زندگی نامه و آثار و افکار  

  جریان مصلحان مدرن و دانشگاهی   به دو دلیل معرفی  .کنممی  بازرگان آغازمهدی  مهندس  

بازرگان آغاز با دیگر معاصران است و دوم  می  با  قیاس  او در  شود. نخست سبقت سنی 

بعدی است. این هر دو  های  فکری و اثرگذاری او بر نسل خود و نسلهای  سبقت فعالیت

 .خواهد شدتر ویژگی در بررسی مباحث آینده در این بخش روشن

 : یابدمی فصل سامان 6ر اما معرفی بازرگان د 

 ادوار زندگی  –فصل اول  

 آثار با تفکیک موضوعی  –فصل دوم 

 اصالحی های  افکار و آموزه – فصل سوم 

 تأثیرات اجتماعی  – فصل چهارم 

 نقدها  –فصل پنجم 

 ( مهمترین ویژگی بازرگان )میراث برای امروز ما – فصل ششم 
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 ادوار زندگی  :فصل اول

)یک سال پس از پیروزی مشروطیت ایران( در تهران    1286مهدی بازرگان در سال  

سال زیسته و    87نیز در تهران درگذشته است. از این رو وی    1373زاده شده و در سال  

این عمر نسبتا بلند با فرازها و فرودهای زیاد در تاریخ تحوالت معاصر ایران همراه بوده و 

می، فرهنگی، مدنی و سیاسی پر  فکری، عل های  مختلف فعالیتهای  خود وی نیز در عرصه

  تالش زیسته است. از این منظر، زندگی نامه بازرگان در قیاس با همتایان و معاصرانش 

پدرش حاج عباس قلی تاجر تبریزی )( از بازگانان معتبر تهران بود.    همتا و یگانه است.بی

او نیز در طیف حامیان مشروطیت بوده و در مجموع از نوگرایان زمان خود و در طیف  

شمرده  است.  می  خود  روحانی  شده  رهبران  به  طریق  دو  از  طباطبایی  ملک  همسرش 

آشتیانی پیوند سببی داشته  سید محمد طباطبایی مجتهد و میرزا احمد  مشروطه یعنی  

   است. بازرگان پنج فرزند )سه دختر و دو پسر( داشته است. 

از آنجا که اوال بازرگان کم و بیش برای عموم شناخته شده است و حداقل منابع برای  

و ثانیا حتی گزارش کوتاه این    است  انبوه و فراوان و در دسترس اش  آشنایی با زندگی نامه

مجال )که بنا بر کوتاه گویی است( موجب اطاله کالم خواهد شد و    زندگی نامه در این

احتماال موجب مالل نیز خواهد بود. از این رو در این فصل صرفا به نقل ادوار مهم زندگی  

 کرد: بندی  توان در هشت دوره طبقهمی شود. این ادوار را می نامه بازرگان بسنده

 ( 1307- 1286ایران ) یکم. تولد، خانواده و تحصیل در  

دوم. اعزام به اروپا با بورسیه دولتی همراه با اولین دانشجویان اعزامی ایرانی به خارج در اوایل  

 ( 1313- 1307سلطنت رضاشاه و تحصیل در اروپا ) 

سوم. بازگشت به وطن و اشتغال به امور زندگی شخصی و استخدام و تدریس در دانشکده  

 ( 1332- 1313فنی دانشگاه تهران ) 

 ( 134- 1332علمی و سیاسی ) های  الیت چهارم. فع

 ( 1346- 1342)    پنجم. بازداشت، محاکمه و زندان

 ( 1357- 1346)   و سیاسی  صنفی و علمی های  ششم. آزادی و فعالیت 

 ( 1358- 1357سیاسی گسترده، انقالب و تشکیل دولت موقت انقالب ) های  هفتم. فعالیت 

   (1373- 1358) علمی و سیاسی  های  هشتم. فعالیت 

فعالیت و  نامه  زندگی  با  آشنایی  برای  شد  گفته  که  قابل  های  چنان  منابع  بازرگان 

باشند. اول خاطرات او با عنوان  تر  مراجعه پرشمار است اما دو منبع شاید مهمتر و جامع
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« است که محصول گفتگوهای طوالنی سرهنگ غالمرضا  خدمت و مقاومت   شصت سال»

با مهندس   یافته است. هرچند  نجاتی  انتشار  و  تنظیم شده  و در دو جلد  بازرگان است 

و  ترین  بازرگان خود بارها درباره زندگی نامه و خاطراتش گفته و نوشته ولی احتماال جامع

کتاب   دیگر  است.  مقاومت  و  خدمت  سال  شصت  کتاب  همان  اثر  تکاپوی  آخرین  »در 

به وسیله بنیاد   1379تا  1376لهای است که با تحقیق و تحریر من در فاصله سا آزادی«

 بازرگان در دو جلد منتشر شده و در اینترنت نیز قابل دسترسی است.

 

 آثار بازرگان با تفکیک موضوعی  :فصل دوم

در   آثار  به صورت مجموعه  اخیرا  تإلیفات  این  و  بوده  کثیرالتألیف  جلد    35بازرگان 

ی »بنیاد بازرگان«  ئه شده در تارنمامنتشر شده و یا در حال انتشار است. طبق فهرست ارا

است. گفتنی است که اغلب این آثار در آغاز به    314ریز و درشت وی  های  شماره نوشته

به صورت کتاب   توسعه  و  تکمیل  احیانا  و  ویرایش  با  بعد  و  ایراد شده  صورت سخنرانی 

های  قالب کتاباین آثار غالبا کم حجم بوده و در دوران پیش از انقالب در    اند.منتشر شده

 اند.ارزان قیمت جیبی و گاه رقعی انتشار یافته

نکته مهم آن است که بازرگان در موضوعات مختلف و متنوع گفته و نوشته است. به  

دالیلی چون قابل دسترس بودن این آثار و نیز رعایت گزیده گویی معمول در این سلسله  

شود و فقط به چند اثر  می  خودداریگفتارها / نوشتارها، از نقل فهرست کامل بازرگان  

علمی )دین شناسی و    – شود: آثار دینی  می  وی ذیل دو عنوان کلی و عام بسندهتر  مهم

سیاسی. به ویژه که این نوع آثار به قدر کفایت    – اجتماعی    –دینی     قرآن پژوهی( و آثار 

 شهره هستند. 

با این حال برای این که عیان شود بازرگان جز دین شناسی و یا آثار سیاسی، در چه  

اجتماعی و تخصصی نیز سخن گفته و یا نوشته است، به عناوین شماری از این  های  عرصه

برداری  بهره ،  برنامه تعلیم و تربیت دینی:  شودمی  نوع آثار غالبا کم حجم و غیر مشهور اشاره

،  در وصف صنعت ،  خاطرات زندان،  چند کلمه درباره تغییر خط،  نفت آبادان  از پاالیشگاه

اهواز ناهار در  از خانه،  دومین  زندان هارون یا  ،  هازمستان تهران و دود بخاری ،  رضایت 

برای حل عبور و مرور    طرح یک پیشنهاد،  سازمان مسافربری شهر تهران،  آتشکده ساسانی

خیابان  اصفهان،  تهرانهای  در  ملی  بانک  ساختمان  بنای  از  فنی  با  ،  گزارش  گفتگویی 
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مهندس  ،  مهندس خارجی،  زنگنه یا انتحار ملی  مرگ،  ما معلمیم یا مربی،  خانواده در زندان

ایمان مرد  یا  ارجمند  برای،  خلیل  عمومی  مرطوب  دیاگرام  هوای  برای  و  روضه  ،  گازها 

به فکر آن نیستیم،  یخوان  های  پدیده ،  ارتفاع تهران  تعیین هوای مطبوع در،  چیزی که 

ایران،  جوی در  نفت  صنعت  بخاری ،  آتیه  تقطیر  و  هوا  کردن  طریقه    بهها  خشک 

نقشه شهرها و طرز تشکیل دماغ ها، خشک کردن هوا بدون ماشین مبرد،  ،  ترمودینامیک

خوزستان، تأثیر ملی شدن در اقتصاد  های  تشیع، اشک سیری کوتاه در تاریخچه مبارزاتی  

مقدمه  در  ای  ایران،  ترمودینامیک  کنیم،  دور  خود  از  را  نگرانی  و  تشویش  چگونه  برای 

ها  زندگی، جنگ میان دیروز و فردا، رمضان عزیزترین ماه خدا، چشم و هم چشمی، و رنگ 

ن آثار عمدتا محصول دوران  ای  در عاشورا و چند یادداشت و مقاله درباره حج.ها  و نقش 

به بعد( و در واقع نیمه نخست عمر بازرگان است که بیشتر سرگرم امور   1306جوانی )از 

 علمی و دانشگاهی و اجتماعی و فرهنگی بود.

هرچند این حجم و این توع آثار با توجه به عمر طوالنی بازرگان چندان غریب نیست  

بزرگ  ای  کند. نخست این که بازرگان دغدغهمی  ولی هرچه هست از سه نکته مهم حکایت 

  درباره تغییرات اجتماعی و بهبود احوال مردم کشورش داشته و برای هر مشکلی راه حلی 

داده و دوم این که به شدت پرکار و فعال بوده و هرگز از گفتن و  می  جسته و ارائهمی

بازگشت خود  بی  سفر  نوشتن دور نبوده است. به نقل دامادش دکتر بنی اسدی، بازرگان در

به اروپا برای مداوا حتی در هواپیما نیز مشغول نوشتن بوده است. کار مهم »نوشتن« )ولو  

خاطرات و ثبت وقایع حتی ظاهرا کم اهمیت( سنتی است به غایت ضروری و مفید برای  

حال و آیندگان. نکته سوم آن که او افزون بر مرد اندیشه و نظریه پردازی، مرد عمل و  

ارتباط نبوده است. اغلب روشنفکران  بی  را نیز بوده است و این احتماال با مهندسی اواج

 اند.بهره و یا کم بهرهبی معاصر ایرانی از این خصلت

        ( ی علمی )دین شناسی و قرآن پژوه   – الف: آثار دینی  

 ( 1322مطهرات در اسالم )

             (1328پراگماتیسم در اسالم )

 ( 1328اختیار )

 (1331از خداپرستی تا خودپرستی)

 ( 1339انسان و خدا )
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 ( 1340خودجوشی )

 (1341اسالم مکتب مولد و مبارز )

 ( 1341اسالم جوان )

 ( 1339مزایا و مضار دین )

 (1339علی و اسالم )

 ( 1343باد و باران در قرآن )

 ( 1344خدا در اجتماع )

 (1327راه طی شده )

 ( 1344)انتها بی ذره

 ( 1345سیر تحول قرآن )

 ( 1346بعثت و تکامل )

 ( 1366عشق و پرستش یا ترمودینامیک انسان )

 ( 1341مسئله وحی )

 ( 1341دعا )

 (1343بعثت و ایدئولوژی )

 (1349منابع فقه، فقه، فقیه )

 ( 1337خداپرستی و افکار روز )

 ( 1321مذهب در اروپا )

 (21پا به پای وحی )مجموعه آثار 

 ( 1350بینی پیغبران )جهان 

 (1356آفات توحید )

 ( 27بعثت و آفات رسالت )مجموعه آثار 

 (1354علمی بودن مارکسیسم )

 (1356توحید، طبیعت، تکامل )

 (1357چگونگی حکومت اسالمی، قانون اساسی، مشروطه سلطنتی ) 

 ( 1359بعثت و دولت )

 ( یافته اند جلد در مجلدات مختلف مجموعه آثار انتشار 7بازگشت به قرآن )

 (1371خدا و آخرت هدف بعثت انبیاء )
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گفتنی است که بازرگان از دهه بیست تا اواخر عمر هرساله به مناسبت جشن مبعث  

اسالمی پزشکان و مهندسین(  های  اسالمی دانشجویان و یا انجمنهای  در جایی )در انجمن

فضای عمومی جامعه  ذیل عنوانی خاص سخنرانی داشته که هر یک به فراخور شرایط و  

بازرگان   آثار مشهور و یاد شده  از عناوین  به موضوعی خاص اختصاص داشته و بخشی 

احتماال جنجالی نوشتارهاست.   / این گفتارها  بازرگان در مبعث  ترین  محصول  سخنرانی 

همان »خدا و آخرت تنها برنامه بعثت انبیاء« است که در اواخر ایراد شد. آخرین سخنرانی  

دتی پیش از سفر به خارج در انجمن مهندسین به همین مناسبت بوده است. وی نیز م

کنم اگر این سلسله گفتار / نوشتارهای بازرگان در یک مجموعه منتشر شود برای  می  فکر

شناخت سیر تحول فکری و رویکردهای دینی و اجتماعی بازرگان در قلمرو اسالم و جامعه  

 کرد و نه انتزاعی و ذهنی. می  ه انضمامی به مسائل نگاهمفید خواهد بود. زیرا بازرگان هموار

 اجتماعی و سیاسی   – ب: آثار دینی  

آثار بازرگان در این زمینه نیز گسترده و پر شمار است ولی به عنوان نمونه به چند  

 شود: می اشاره تر عنوان مهم

بازرگان است که در  اثر متن مکتوب سخنرانی   این    .( سوغات فرنگ )یا ارمغان فرنگ 

پاریس در مقام سخنگوی   ایران در  اروپا در سفارت  از  ایرانی  بازگشت محصلین  مراسم 

منتشر شده است. دقت و تأمل در    1313دانشجویان فارغ التحصیل ایراد شده و در سال  

نخستین گفتار بازرگان هنگام بازگشت به ایران بسیار مهم است و برای شناختن افکار و  

 اجتماعی و ملی او ضرری است. ی هادغدغه

 ( 1326فحش و تعارف در کشور ما ) 

 ( 1327سرچشمه استقالل ) 

 ( 1328مسلمانان اجتماعی و جهانی ) 

 ( 1330قیمتی از نفت ) 

 (1331بازی جوانان با سیاست ) 

 ( 1335تعریف حکومت از پایین ) 

 ( 1335بسازیم یا برایمان بسازند ) 

 ( 1338سر عقب ماندگی مسلمانان ) 
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 ( 1338مردم ) خانه  

 ( 1341مرز میان دین و سیاست ) 

 ( 1341حکومت جهانی واحد ) 

 ( 1336احتیاج روز ) 

 ( 1343دفاعیات )در دادگاه نظامی در سال  

 ( 1325کار در اسالم ) 

 ( 1342سازگاری ایرانی ) 

 ( 1348چرا ملل مسلمان عقب افتاده و در چنگال اجانب اند؟ ) 

 ( 1354ان ) نظر اسالم نسبت به زنان در مقایسه با مرد 

 ( 1354زن و مرد در اسالم ) 

 ( 1357ملت ایران چه باید بکند ) 

 ( 1361انقالب ایران در دو حرکت ) 

 ( 1362گمراهان ) 

 ( )چهار جلدها بازیابی ارزش 

 ( 1360)   ایران و اسالم

 

 اصالحی بازرگان های افکار و آموزه  :فصل سوم

شاخص و اثرگذار اصالح دینی در روزگار  های  گفتن ندارد که بازرگان یکی از چهره

ماست. به ویژه او به نوعی سلسله جنبان و پدر معنوی و فکری جریان نواندیشی دانشگاهی  

مهم   محور  چند  به  فصل  این  در  است.  معاصر  اشاره   اصالحی ایران  کوتاهی  به    بازرگان 

 شود:می

 یکم. سازگاری علم و دین 

غلب نوگرایان مصلح دینی معاصر از مشروطیت  همان گونه که پیش از این گزارش شد ا 

به بعد، به تفاریق و بیش و کم، به عقل و علم توجه داشته و تا حدودی )مستقیم و غیر  

  اند. هدادمی  مستقیم( تفاسیر دینی و قرآنی خود را با محورهای عقلی و علمی نوین ارائه
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در بعد نقلی محور و معیار خرافه زدایی از ساحت دین و تحقق بازگشت به اسالم خالص  

اولیه قرآن و به طور محدود و مشروط سنت و سیره معتبر نبوی حول حدیث بود و در 

تردید  بی  بعد عقلی نیز عمدتا علوم و معارف عصر معیار و مالک داوری بود. اما در این زمینه 

بازرگان بوده و هست و به همین دلیل در تمامی گفتارها    ظریه پردازثرترین متفکر و نمؤ

و نوشتارهای پژوهشی در حوزه دین و علم در مرحله نخست نام مهندس بازرگان برده و  

 شود. می شنیده

مؤلفه اصالحی بازرگان در قلمرو نواندیشی و اصالح  ترین  در هرحال نخستین و مهم

ثبت اجتماعی و سیاسی و مدنی در ایران قرن بیستم  فکر دینی و نیز ایجاد تغییرات م

تالش برای سازگاری دین و علم بوده است. بخش مهم و  تر  یی و به عبارت دقیقگراعلم

ماندگار و اثرگذار بازرگان مستقیما در همین زمینه است و بقیه نیز غیر مستقیم تحت  

ان در این زمینه اشاره شد. شاید  آثار بازرگترین  یی اوست. پیش از این به مهمگراتأثیر علم

  انتها، عشق و پرستش بی   مطهرات در اسالم، راه طی شده، ذره پنج کتاب باشد:  ها  گزیده آن

 سیر تحول قرآن. و 

دهد که بازرگان در این تالش تا حدود زیادی موفق بوده  می  تحقیق و تجربه نشان

مانه و مقتضیات جامعه  است. دو دلیل در این کامیابی نقش داشته است. یکی فضای ز

هجری   )چهاردهم  میالدی  بیستم  قرن  در  ایران  دانشگاهی  آموخته  دانش  و  جوان 

آکادمیک مدرن   و  علوم تجربی  از  بازرگان در بخشی  و دیگر تخصص  بوده  خورشیدی( 

مانند ریاضی و آمار و فیزیک و شیمی. او به معنای دقیق کلمه »مهندس« بود و استاد  

ت در  و  بود  رشته  دانشاین  در  عمر  تخصصیهای  مام  حتی  اش  مختلف  و  کرد  فعالیت 

انگیزه با  او وقتی  این رو  از  به ثبت رسانید.  نیز  دینی خالصانه وارد دین  های  اختراعاتی 

خود در علوم تجربی  های  شناسی شد، به طور طبیعی و به شکل گریزناپذیری از دانش

دین به  و  گرفت  قرآنکمک  و  معادشناسشناسی  و  چون  شناسی  آثاری  و  زد  دست  ی 

توحید، طبیعت و  و سیر تحول قرآن و    مسئله وحیو    راه طی شدهو    مطهرات در اسالم

 را پدید آورد.  سیر تحول قرآنو  تکامل

توان چنین خالصه کرد: سازگاری بین دین و  می  کار اصلی بازرگان در این زمینه را

علوم  های  رعی و فقهی با دادهو حتی احکام شها  علم و توضیح و تحلیل بخشی از گزاره
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تجربی و در نهایت ارائه نوعی دین علمی. از قضا از همین منظر نیز مورد نقد و ایراد قرار  

 گرفته که پس از این بدان اشاره خواهد شد. 

  - 1توان در سه امر خالصه کرد:  می  یی بازرگان راگرامساعد برای علمهای  اما زمینه

بتوان گفت علم زده قرن بیستم در ایران که به طور طبیعی دنباله  یی و شاید  گرافضای علم

بود،  گراعلم اروپا  نوزدهم  قرن  سیانتیستی  پرستی  علم  یا  و  و    -2یی  دین  چالش  وقوع 

علمی و بیشتر علوم تجربی )در آن زمان هنوز علوم انسانی  های  مذهبی با دادههای  آموزه

تأثیرپذیری مستقیم بازرگان از میرزا    - 3،  و اجتماعی چندان جدی و قدرتمند نشده بود(

در دوره دانش آموزی در دارالمعلمین    خورشیدی(  1338)درگذشته    ابوالحسن خان فروغی

مرکزی و باالخره تصادفا رشته تحصیلی و تخصصی بازرگان در علوم تجربی. جمع این  

 عوامل »اسباب بزرگی« را در مهدی بازرگان فراهم آورد. 

حی مفید است. درباره چالش علم و دین بازرگان در یک گفتگو با  حول این نکات شر

کتاب » در  که  )گفتگویی  دینی«من  اروپا  می  منتشر شده(   نوگرایی  از  وقتی  من  گفت 

  برگشتم افکار کسروی رواج داشت و او مدعی بود »کیش« و »دانش« سازگار نیست و من 

بلکه کیش بمی نبوده و نیست  اوج  خواستم نشان دهم که چنین  ا دانش سازگار است. 

منتشر    1327دهد که در سال  می  « خود را نشانطی شده  راهچنین تالشی در کتاب »

از فروغی نیز خود شرحی در برخی نوشته هایش )از جمله  اش  شده است. در باب اثرپذیری

« در تکاپوی آزادیدر خاطرات با نجاتی و نیز در مدافعات( آورده است و من هم در کتاب »

البته تجربه زیسته بازرگان    ام.آوردهتری  طرات بازرگان را همراه با ارائه اطالعات دقیقخا

یی وی و نیز در تالش برای ایجاد سازگاری و در واقع تعامل بین  گرادر اروپا نیز در علم

 تأثیر نبوده است. بی دین و علم 

و مدرن از مکتب  در هرحال از دهه بیست تا دهه پنجاه نسلی مسلمان و عمدتا متجدد  

بنیانگذاران  ها او اثر پذیرفته و از او آموخته بودند. یکی از این جریانهای بازرگان و آموزه

در   غالبا  اینان  بودند.  نژاد  حنیف  محمد  پیشگامی  با  ایران«  خلق  مجاهدین  »سازمان 

انجمنهای  دانشگاه طریق  از  بیشتر  و  بودند  بازرگان  دانشجوی  اسالمی  های  مختلف 

 1340با بازرگان در ارتباط بودند و پس از تشکیل نهضت آزادی ایران در بهار  ها  گاهدانش

به عضویت نهضت درآمدند. گفته شده که کتاب »راه طی شده« متن اصلی سازمان در  
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راه انبیاء راه  آموزشی در مرحله آغازین بوده و در همان چهارچوب »های  دوران فعالیت

 ف شده است. « در سازمان تحریر و تألیبشر

 دوم. بازگشت به قرآن 

در این مورد نیز مدعا کم و بیش روشن است و نیازی به شرح و استدالل نیست. چنان  

که پیش از این گزارش شد تمامی مصلحان معاصر در دو جریان نوسنتی و نواندیش بعدی  

کنند.  می  و شماری نیز هنوزاند  « فعالیت کردهبازگشت به قرآنکم و بیش در پناه شعار »

 بخش قابل توجهی از آثار مستقیما حول قرآن و قرآن شناسی است.

شعار بازگشت به قرآن به وسیله سید جمال الدین اسدآبادی مطرح شد ولی بعد از او  

شعار اصلی مصلحان مسلمان در تمام جهان اسالم شد. بازرگان هم خود یک مؤمن قرآنی  

نیز در چگونگی آموزش قرآن برای دانش آموزان  بود و هم معلم قرآن و کتاب چند جلدی  

قرآنی نامدار معاصر است که تحقیقات  قرآن پژوه  او هم یک  حول  اش  دارد. در هرحال 

نیز روش شناسی »قرآن  سیر تحول» و  پای وحی«  به  قرآن  پا  توجه عموم  « وی مورد 

او در دوران  «  بازگشت به قرآن پژوهان ایرانی و غربی قرار گرفته است. کتاب هفت جلدی »

 کند. می پس از انقالب از تداوم و اهمیت قرآن شناسی و نگاه قرآنی وی حکایت

امروز فرزند خلفش مهندس عبدالعلی بازرگان راه و سنت قرآن پژوهشی و اصالح فکر  

«  نظم قرآندهد. کتاب چهار جلدی »می دینی با محوریت قرآن را هرچند با تفاوت ادامه 

 می و ریاضی به قرآن است. ایشان به نوعی نگاه عل

 سوم. توحیدمحوری 

دینی بازرگان بوده  های  بنیادین تمامی آموزههای  تکیه انحصاری بر توحید نیز از مؤلفه

است. البته در نقطه مقابل توحید شرک قرار دارد. در آثار متنوع بازرگان دو گانه شرک و  

« کتاب  در  جمله  از  است.  برجسته  توحیدتوحید  که سخآفات  ماه  «،  در  بازرگان  نرانی 

در مسجد قبا تهران است، به روشنی دوگانه توحید و شرک و تکیه    1356رمضان سال  

شود. نکته مهم آن است که این  می  مؤکد روی نخستین اصل از اصول دین مسلمانی دیده

آموزه است.  شده  انجام  انقالب  آستانه  در  نشانهای  تأکیدها  توحید  که  می  آفات  دهد 

کرده  می  هوشمندی روند تحوالت دینی قریب الوقوع جامعه ایرانی را پیش بینی   بازرگان با 

 است.
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و   افکار  در  عملی  شرک  انواع  نفی  و  توحید  نقش  سیاست،  و  مبارزه  عرصه  در  اما 

بازرگان بسیار برجسته و نمایان است. او که فرزندی از نسل بالفصل مشروطه  های  آموزه

به نقل از نائینی اعالم کرد در جامعه استبدادی خدا  در دادگاه نظامی    43بود، در سال  

شود. از منظر دینی سخن بس عمیقی است و به ویژه ما در حکومت مدعی  نمی پرستیده 

را با گوشت و پوست خود احساس و  ها  اسالمی با منش استبداد دینی عمق این آموزه

ست. به گفته مرحوم  کنیم. نائینی گفته بود که استبداد کفر یا شرک عملی امی  تصدیق

  گوید.می  مطهری در سلسله عالمان شیعی، این اولین بار است که فقیهی چنین سخنی 

  ، با همت و شرح طالقانی  1332نائینی در سال    تنبیه االمهدانم که تا پیش از انتشار  نمی

ده  بود یا نه ولی پس از آن بازرگان به یقین این کتاب را خوان  بازرگان این کتاب را خوانده

و از آن اثر پذیرفته بود. در هر حال توحید و شرک برای بازرگان و همفکرانش صرفا در  

خالصه عقیدتی  و  کالمی  توحید  نمی  توحید  همان  یعنی  عبادت  در  توحید  بلکه  شد 

اجتماعی نیز مهم بود و از این منظر استبداد به مثابه به بندگی گرفتن بندگان خدا مظهر  

شه طالقانی و بعدتر با قوت بیشتر در افکار شریعتی پی گرفته  شرک عملی بود. این اندی

 شد.

شود. چند  تر میبا ذکر یک خاطره مهم شرک گریزی و توحیدمحوری بازرگان روشن

هفته پیش از سفر بازرگان به خارج از کشور به مناسبتی همراه چند نفر دیداری با مهندس  

این بود که یکی از حاضران  ها  یکی از آنبازرگان داشتم. گفتگوهای جالبی انجام شد ولی 

کند. من  می  )از قضا یک روحانی( بود از من خواست که از بازرگان بپرسم از کی تقلید 

سکوت کرد و بعد سرش را بلند کرد و گفت: من  ای  پرسش را منتقل کردم. بازرگان لحظه

از آن  تر  معنای سخن روشنمشرک نباشم! دیگر ادامه نداد.  ام  در تمام عمر تالش کرده

بود که نیازی به تفسیر و توضیح داشته باشد. از نظر بازرگان تقلید شرک بود. هرچند فعال  

غیر   افراد  عمل  معنای  به  تقلید  البته  من  ولی  نیست  مطرح  و  مالک  من  نظر شخصی 

متخصص از جمله در امور دینی از کارشناسان )بخوانید مجتهدان صاحب فتوا( را )درست  

نادرست( شرکی اما همین جمله نشاننمی  ا  بازرگان گستره توحید و  می  دانم  دهد که 

کرده از هر نوع شائبه آلودگی به شرک نظری و  می  شرک را تا کجا گسترش داده و تالش

 یا عملی مبرا باشد.

 چهارم. دوری از خرافات مذهبی 
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از مالزمه بهای  گرچه خرافه ستیزی  اصول  معاصر حول  دینی  نیادینی چون  اصالح 

شود ولی برای نشان  نمی  شمردهای  عقل و علم است و از این منظر اصل جداگانه  ،توحید

دادن اهمیت آن ذیل عنوان مستقلی آورده شد. در اندیشه مصلحان هر آموزه و سنتی که  

شود. لغت خرافه نیز به همین  می در تعارض با عقل و علم و وحی باشد، »خرافه« شمرده 

فه یعنی زوال عقل و از این رو هر فکر و عقیده و سنتی که عقل ستیز باشد،  معناست. خرا

 مردود است و غیر قابل قبول. 

در اینجا دقت در یک نکته مهم است و آن این است که، گرچه بازرگان خرافه ستیز  

و غیر مستقیم اظهار کرده است ولی با این     است و این را در جای جای آثارش مستقیم

رادیکال نیست. این پدیده نیز احتماال به سه  ها  بیان این خرافات و ضدیت با آنهمه او در  

مورد در  )جز  موردی  هیچ  در  اصوال  بازرگان  که  این  یکی  است.  بوده  با   دلیل    ضدیت 

استبداد( خیلی رادیکال نبود بلکه عمدتا به ویژه در زبان و ادبیات همواره لحن میانه روانه  

این که، بازرگان میراث دار مشروطه و مشروطه خواهان معتدل  و غیر گزنده داشت. دیگر 

راهبرد  از  سیاسی  و  اجتماعی  اصالحات  و  دینی  اصالح  عرصه  دو  در  رو  این  از  و    بوده 

کرده است. به بیان دیگر او بیشتر در اندیشه ساختن  می  انه و بهبودخواهی پیرویطلباصالح

بازرگان   اصوال  که  این  سوم  کردن.  خراب  تا  جریان  بود  از  عصرانش  هم  دیگر  )مانند 

کرد و به همین دلیل در مبانی کالن  می نواندیشان مسلمان(، در زیر سقف اعتقاد حرکت 

کرده است. از این  نمی  و مشهور و جاافتاده اعتقادی اسالمی و شیعی چندان چون و چرا

بازرگان    منظر با کسانی چون کسروی و حتی حکمی زاده کامال متمایز بوده است. این که

توانست حداقل با گروهی از علمای دینی از جمله مطهری و عالمه طباطبایی همکاری  

بوده است. من در دهه  وی  ناشی از همین ویژگی اعتدالی    ،کند و آنان نیز او را بپذیرند

که برخی از علمای سنتی نیز برای بازرگان حریم قایل  ام  چهل و پنجاه در قم شاهد بوده

 او را بخوانند.های کردند کتابمی بودند و سفارش

 پنجم. اولویت در تحول درونی فردی و اجتماعی 

مهم بازرگان این بود که در روند تحوالت فردی و یا اجتماعی اساس و  های  از آموزه

در واقع نقطه عزیمت هر نوع تحولی »درون« است و بعد البته عوامل بیرونی در این روند  

اهمیت این موضع زمانی روشن شود که بدانیم فضای فکری عموم  اثرگذار خواهند بود.  
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روشنفکران و مبارزان سیاسی در دو قرن اخیر در جهان اسالم و در ایران در حوزه جامعه  

 و سیاست روشن شود. 

اصوال پدیده  ام در گذشته چند بار به تناسب مقام )در موضوعات قبلی( یادآوری کرده

اشکالش و تشکیل سلسله اصالحگران مسلمان در مواجهه    اصالح و اصالح دینی در تمام

نوین در دویست سال اخیر بوده است. در این دوران به   نوین مسلمانان با مغرب زمین 

سو   یک  در  شدند:  مواجه  غربیان  جدید  چهره  دو  با  مسلمانان  بازرگان  مهندس  تعبیر 

خشن خود نظامی    استعمار در اشکال متنوع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و در سیمای

و در دیگر سوی سیمای تمدن و تجدد و پیشرفت علمی و تکنولوژیک جذاب و دلربا. شمار  

اندکی از مصلحان، در ضمن مخالفت و حتی مبارزه مستقیم با استیالی نظامی اروپایی،  

دانستند ولی اغلب سنتگرایان یا اساسا به  می  اخذ تمدن جدید را روا بلکه جایز و واجب

گرفتند. این  می  به نام تمدن پیشرفته و برتر غربی باور نداشتند و یا آن را نادیده ی  اپدیده

گروه که راه رهایی را صرفا و یا عمدتا از طریق مقاومت نظامی و جهاد مداوم علیه غربیان  

عامل  حداقل  جستند، بر این گمان بودند که استعمار غربی تنها و  می  و نمادها و حامالنش

دگی جوامع اسالمی است و از این رو در مرحله نخست الزم است مانع و  اصلی عقب مان

انحطاطی  و  ماندگی  عقب  اصوال  یا  واقع  در  اینان  شود.  برداشته  میان  از  اصلی    عامل 

پنداشتند اگر عامل بیرونی عقب ماندگی برداشته شود، جبران مافات  می  دیدند و یا نمی

 آسان خواهد بود.

باورمند به تفکیک و تمایز بین استعمار و تمدن غربی و معتقد به اخذ  اما مصلحان  

عامل انحطاط را در درون  ترین  مختارانه و مشروط وجوه تمدنی و علمی مغرب زمین، مهم

دیدند و بعد البته سهمی هم برای نفوذ و استیالی خارجی و به طور  می  جوامع مسلمان

»ان اهلل  ید جمال نخستین کسی بود که آیه  خاص استعمارگران اروپایی قایل بودند. س

( را این گونه تفسیر کرد که خداوند  11یروا بانفسهم« )رعد آیه  الیغیروا مابقوم حتی یغ

دهد مگر این که قوم خود را دگرگون کند. یعنی تحول از  نمی  سرنوشت قومی را تغییر

لمان در تمام اقطار  درون و بعد بیرون. پس از سید جمال این آیه شعار اصلی مصلحان مس 

 جهان اسالم شد. اقبال الهوری نیز تحت تأثیر این سراندیشه سرود:

 که تقدیرش به دست خویش بنوشت  خدا آن ملتی را سروری داد 

 تــری کشـرای دیگـش بـانـکه دهق    به آن ملت سرو کاری ندارد 
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کرده و برای   بازرگان نیز به همین اندیشه باور داشت و بارها به همان آیه استشهاد

تئوریزه کردن ضرورت تحول از درون فرد یا جامعه تالش کرده است. با این حال اهمیت  

اندیشه بازرگان در آن است که در زمان بازرگان، که استعمارستیزی سکه رایج بود، او  

برخالف جریان آب شنا کرده و وفق روش و منش پایدار خود، همچنان مشکالت جامعه  

دیده و ناگزیر راه درمان  می  در عوامل درونی )فکری و فرهنگی و سیاسی(  و مردم ایران را

 جسته است. می را نیز در داخل

مرداد به بعد، دو جریان    28توان گفت که از کودتای  می  برای تبیین صورت مسئله،

ظاهرا متضاد عامل بدبختی و عقب ماندگی ایرانیان را در مرحله نخست در جریان استعمار  

دیده و در نتیجه مبارزه با استعمار و استعمارگران  می استعمارگرانهای دخالت  خارجی و

به   بعدتر  )که  سیاسی  و  مذهبی  سنتگرایان  جریان  همان  یکی  است.  بوده  اولویت  در 

بنیادگرایی متحول شدند( بود و دیگری جریان چپ اعم از غیر مذهبی )مارکسیست( و  

عامل  ترین  کرد. این هر دو جریان مهممی  آن یاداسالمی که تحت عنوان »امپریالیسم« از  

مشکالت داخلی را سلطه فرهنگی و نظامی و سیاسی و اقتصادی بیگانگان و غربیان سلطه  

پنداشته تا زمانی که امپریالیسم مجهز به نظام سرمایه داری بر  می  دیده و چنین می  گر

 مشکلی حل نخواهد شد. ، جهان و یا ایران حاکم است

ف نظر بنیادین به طور خاص در مقوله مبارزه با استبداد و استعمار خود را  این اختال

داد. براساس نظریه وابستگی )که تا مقطع انقالب ایران بر افکار عموم روشنفکران  می  نشان

چپ چیره بود(، مبارزه و نفی استبداد داخلی وابسته و حتی رشد اقتصادی و توسعه و  

اولویت دادن منطقی )و نه البته تقدم زمانی( به مبارزه با استعمار  پیشرفت تمدنی بدون  

جایی  به  جهانی  امپریالیسم  استدالل نمی  و  امپریالیسم  ضد  خواه  آزادی  مبارزان    رسد. 

کردند تا زمانی که امپریالیسم حاکم است، استبداد هم هست و حتی اگر مستبدی  می

ه دیگری را خواهند گماشت اما در دهه  مستبد دست نشاندها  برداشته شود، امپریالیست

چهره دینی و سیاسی و مبارز بوده است که به طور  ترین  سی تا پنجاه بازرگان شاخص

و   بیگانگان متوسل  به  بقا  برای  که  استبداد داخلی است  این  که  معکوس عقیده داشت 

ی و عدالت  شود و از این رو راه مقابله با استعمارگران تحقق حاکمیت ملی و آزادمی  متکی 

  و توسعه و رضایت مردم است. بازرگان اساسا از اصطالح مارکسیستی امپریالیسم استفاده 

  مار از تعبیر »استیال« استفاده داد به جای اصطالح رایج استع می  کرد و حتی ترجیحنمی

کند. وی بر این نظر بود که با وجود حاکمیت ملت و تحقق آزادی، استیالی خارجی ممکن  
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گفت که یکی از اختالفات  می  آورم که مرحوم مهندس سحابی بارها می  د. به یادنخواهد بو

توان گفت داستان استبداد /  می  ما از گذشته با بازرگان همین موضوع بوده است. هرچند

استعمار تا حدودی داستان مرغ و تخم مرغ است ولی از این رو باب گفتگو همچنان باز  

این حال فکر با  اما  قلمرو    کنممی  است  به ویژه در  از جنگ دوم و  تحوالت جهان پس 

جهان اسالم و تحوالت بنیادین چهار دهه اخیر در ایران حداقل برتری نظری و عملی نظر  

نیز گفته باشد. در دیالکتیک تاریخی  بازرگان را نشان داده  که عامل درونی  اند  سیاسی 

ک کننده و یا تسریع کننده  اصلی است و عامل و یا عوامل بیرونی همواره کم ها  پدیده

 اند. تحوالت درونیهای زمینه

بنیادین بازرگان است. وی هم از  های به هرحال اندیشه تحول از درون یکی از اندیشه

و   استعمار  باب  تاریخی در  تحلیل  از منظر  داشت و هم  باور  بدان  و دینی  قرآنی  منظر 

یا دینی و والیی( آشتی ناپذیر بود.  استبداد. بازرگان در تمام عمر با استبداد )سلطنتی و  

رعد در لوگوی شماری از انتشارات  یازدهم سوره  تصادفی نیست که اکنون نیز آیه سوره  

 پیروان فکری و سیاسی بازرگان نقش بسته است. 

 اسالمی   – ششم. تأکید بر هویت ایرانی  

ین فکر  اسالمی« است. هرچند ا  –از سراندیشه اصالحی مهم بازرگان اندیشه »ایرانی  

در جای جای آثار بازرگان قابل مشاهده است ولی در رساله کم حجمی تحت همین عنوان  

است،   بوده  یک سخنرانی  متن  آغاز  در  رساله، که  این  در  او  است.  تشریح شده  مطلب 

  اهلل آیتگوید من و  می  کند و آن این کهمی  را با طرح یک موضوع ساده مطرحاش  نظریه

گوید  می  و اسالم اعتقاد داریم ولی تفاوت در آن است که ایشان خمینی هر دو به ایران  

ها  دهد که تفاوتمی  گویم اول ایران و بعد اسالم. بعد شرحمی  اول اسالم بعد ایران و من 

 و پیامدهای دو نظریه چگونه است و چرا خود او برای ایران حق تقدم قایل است.

اعتقادی پایدار بازرگان سازگار است ولی به یاد  هرچند این اندیشه با دستگاه فکری و  

بیاوریم که او در گذشته گفته بود: اول ایران، دوم ایران و سوم هم ایران. با این حال به  

یی تند انقالب اسالمی و در اوایل  گرارسد که طرح این موضوع در فضای اسالممی  نظر

خواند( مطرح  می  ری روحانی«تشکیل جمهوری اسالمی )که بازرگان به طعن آن را »جمهو

شده و در واقع واکنشی است به طرح شعارهای صدور انقالب و دعوی رهبری جهان اسالم  



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    278

 

های  که هنوز نیز به گونههایی  ها؛ ایده  و یا ادعای پیشوایی مستضعفان جهان در آن سال 

 مختلف ادامه دارد. 

ران به مثابه ظرف شامل  در هرحال امروز بیش از هر زمان دیگری »ایران« و اولویت ای

و فراگیر برای یک ملت بدون هیچگونه تعین و تمایزی به مثابه مظروف اهمیت یافته و  

تواند برای عموم نواندیشان دینی کنونی و البته به طور اختصاصی برای پیروان و  می  این

نیان«  وارثان فکری و سیاسی مهندس بازرگان مهم و تکیه گاه باشد. شعار »ایران برای ایرا

تداوم همین اندیشه بازرگان است. البته در اندیشه بازرگان وحدت جهان اسالم و مسلمانان  

 حول مفهوم کهن »امت« نیز در جای خود معتبر است.

 

 تأثیرات اجتماعی  :فصل چهارم

و فعاالن سیاسی و ملی و به ویژه در  ها  در تاریخ معاصر ایران و در جریان شخصیت

تنوع مصلحان دینی، مهندس بازرگان در ردیف نخست اثرگذاران  مختلف و مهای  جریان

وقفه  بی  مستمر وهای  است. این اثرگذاری نیز معلول چند عامل است: عمری بلند، فعالیت

مبتکرانه در قلمروهای شناخت  های  متنوع فعالیت، ابداعات و نوآوریهای  و پایدار، عرصه

ه آمیزش نظر و عمل. این خصوصیات در  دینی و اجتماعی و علمی، نهادسازی و باالخر

 شود. می کمتر کسی جمع

بازرگان را چنین طبقهتر میاما در یک گزارش عام اثرگذاری  کرد:  بندی  توان طرق 

 متنوع.های از طریق نهادسازیها فکری و علمی و فرهنگی و پیگیری همان ایده

 فکری و علمی از طریق گفتار و نوشتار های  الف. فعالیت 

بازرگان، مانند دیگر متفکران و نظریه پردازان دینی و غیر دینی معاصر، در مرحله  

ایده انتقال  برای  ابزار سخن و کالم  از  بود و  بر مخاطبان  ها  نخست شفاهی  اثرگذاری  و 

کرد. وی از یک سو سخنران و سخنور بود؛ هرچند در سخنرانی چندان توانا و  می  استفاده

کرد و افکار خود  می  سوی دیگر، استاد بود و در دانشگاه تدریسادیب و جذاب نبود و از  

 کرد. می به شاگردان القااش را در رشته تخصصی

کرد. همان  نمی  بسنده ها  با این حال وی اهل قلم و نوشتار هم بود. او به ایراد سخنرانی

ایده و  افکار  القای  از  به مناسبتهای  گونه که گفته شد، وی پس  )و    مختلفهای  خود 
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مذهبی( به مخاطبان غالبا جوان دانشگاهی، محتوای گفتارها را به  های عمدتا به مناسبت

افزود و در نهایت از این  ها میکرد و البته غالبا مطالب بیشتری بر آنمی  نوشتار تبدیل

شمار بازرگان  کرد. اغلب آثار پرمی  را ماندگارطریق به مصداق »قیدو العلم بالکتابه« علمش  

 اند. نین روندی پدید آمدهدر چ

پژوهشی به معنای متعارف آکادمیک  های  گفتنی است که آثار بازرگان غالبا از نوشته

آثار   بودن  این وضعیت معلول دو عامل است. یکی همان شفاهی  به گمانم  فاصله دارد. 

  کرد و دیگر )و البته مهم تر( این است که بازرگان اصوال ابداعی می  است که چنان اقتضا

مطرح شده غالبا برآمده  های  دهد که ایدهمی  کرد. آثار و افکار وی نشان می  ایده پردازی

بوده و نه اظهارات فضل فروشانه  اش  از تأمالت و تجارب فردی و اجتماعی و البته تخصصی

هد. فورا  می  تقلیدی و تکرار مکر رات. عناوین بسیاری از آثار بازرگان این مدعا را نشان 

ایدهبیفزایم مر و  افکار  تمامی  نیست که  این  بوده  های  اد  بدون سابقه  و  الهامی  بازرگان 

  بنیادین بازرگان در غالب آثارش معلول تأمالت و های  است. بلکه مراد آن است که ایده

بوده است و نه تقلید از دیگران. به ویژه آثار ماندگار او یعنی  اش  توان گفت نبوغ فردیمی

کرد  می  تها، عشق و پرستش و سیر تحول قرآن. مهندس سحابی نقلانبی  راه طی شده، ذره

گفت این کتاب معجزه است.  می  انتها بود کهبی  که مطهری چنان شیفته و مجذوب ذره

درست به همین دلیل است که از این نظر بازرگان یگانه بوده و پس از او نیز یگانه مانده  

 است.

 ب. نهادسازی ها 

برای توسعه فکری و فرهنگی  ها  رگان درک ضرورت نهادسازیممتاز باز های  از ویژگی

و سیاسی و حتی اقتصادی بوده است. احتماال وی در دوران اقامت هفت ساله در اروپا  

استبداد   ستبر  دیوارهای  ریختن  فرو  و  بیست  شهریور  از  پس  او  بود.  آموخته  چنین 

اهتمام کرد. او نخسین  ها  رضاشاهی، به تأسیس و یا تقویت »انجمن« سازی در دانشگاه

نمازخانه   آنان  برای  و  کرد  تأسس  را  فنی  دانشکده  دانشجویان مسلمان  اسالمی  انجمن 

فت. در دهه بیست و سی بازرگان سخنران محبوب و معتبر نهادهای اسالمی  ر درنظر گ

 و یا در خارج از آن بوده است.ها دانشگاه

بیش از    32مرداد    28از کودتای رسد که بازرگان در مقطع پس  می  با این همه به نظر

گذشته به اهمیت نهادسازی مدنی پی برده باشد. از این رو وی در تشکیل نهضت مقاومت  
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ملی، که در همان روزهای نخست پس از کودتا شکل گرفت، نقش مهمی ایفا کرد و در  

بزرگانی چون   آقا رضا زنجانی   اهللآیتواقع در کنار    خورشیدی(   1362)درگذشته    حاج 

قش اثرگذاری بر عهده گرفت. به ویژه محبوبیت کم مانند بازرگان در آن زمان در جذب  ن

در مشروعیت بخشی نهضت ها  مختلف ملی و دینی و در دانشگاههای  و جریانها  شخصیت

 مقاومت بسیار اثرگذار بوده است.

به دلیل مشارکت در رهبری نهضت   )زندانی که  زندان  از  از آزادی  مقاومت  اما پس 

را با قاطعیت پی گرفت. زمینه آن را مهندس سحابی چنین  ها پیش آمد(، ایده نهادسازی

اومی  گزارش با  می  داد.  مدتی  ها،  دستگیری  و  مقاومت  نهضت  سرکوبی  از  پس  گفت 

مهندس بازرگان در یک سلول محبوس بودیم. به دلیل فضای خاص زندان و فراغت بیشتر  

کردیم. بازرگان به این نتیجه رسیده بود که اگر  می  و گفتگو  درباره بسیاری از امور بحث

به قدر  خورشیدی(    1345)درگذشته  نهادهای مردمی حامی نهضت ملی و دکتر مصدق  

داد. بازرگان از این طریق به ضرورت تأسیس و  نمی  کافی وجود داشت، شاید کودتا رخ 

 ود.تشکیل نهادهای مختلف اجتماعی و مدنی غیر حکومتی رسیده ب

تجربه  و  اندیشه  به چنین  توجه  آزادی عنوان نخستین  ای  با  از  بازرگان پس  بود که 

« که بالفاصله نیز به  احتیاج روزدر دانشکده کشاورزی کرج عبارت بود از »اش  سخنرانی

صورت یک مقاله و رساله منتشر شد. بازرگان در پی آن دست به عمل و ابتکار زد و تالش  

سازد. در نخستین گام نهادی شکل گرفت به نام »متاع« )مخفف:   کرد ایده خود را عملی

مکتب تربیتی اجتماعی عملی(. متن مرامنامه متاع )دست نوشته آن را دکتر کاظم یزدی  

« آمده است. در پی آن  در نکاپوی آزادیدر اختیارم گذاشت( به طور کامل در کتاب »

در آن دهه پدید آمد. از    طلبصالحا  انجمن عمدتا حول محور جریان دینی نوگرا وها  ده

ها: انجمن اسالمی مهندسین، انجمن اسالمی پزشکان، انجمن اسالمی معلمان،   جمله آن 

نیز شرکت سهامی انتشار تأسیس شد تا بازوی انتشاراتی این    ...انجمن اسالمی بانوان و

ان برگزار  اسالمی در تهرهای  کنگره بزرگی از این انجمن  41و    40جریان باشد. در سال  

نیز از برخی شهرهای مرکزی کشور در آن شرکت کردند. کسانی چون  هایی  شد که انجمن

خورشیدی(    1387)درگذشته  عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری و سید مرتضی جزائری  

این کنگره از  ها  از فعاالن  اما تحوالت بعدی پس  و چیرگی کامل    42خرداد    15بودند. 

 م چنین اقدامات مهمی شد. اختناق سیاسی، مانع تداو 
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بوده و خود نیز سهم مهمی در تدارک  ای بیفزایم هرچند که بازرگان مبدع چنان ایده

داشته است ولی همفکرانی نیز با آن همراه شده و در واقع همراهی و  ها  چنان نهادسازی

های  همگامی آنان نیز در پیشرفت و موفقیت اقدامات اثر مستقیمی داشته است. شخصیت

)یداهلل پدر و عزت اهلل پسر(، مطهری، مهندس مصطفی کتیرایی،  ها  ون طالقانی، سحابیچ

انجمن اسالمی    اند.اسالمی بودههای  از اعضای متاع و برخی انجمن  ...دکتر کاظم یزدی و

فعال هستند.   امکان  و در حد  دارند  انتشار همچنان وجود  مهندسین و شرکت سهامی 

لبته با  ا)گفت ما  می ها، و رونق آنها اهمیت این نهادسازیمهندس سحابی در مقام بیان 

 گفتیم: شما هم در قم انجمن اسالمی طالب تأسیس کنید!می لحن شوخی( به مطهری 

چون  ای در جامعهها همین جا بگویم که من از دو طریق به اهمیت و نقش نهادسازی

 بزرگ اسالمی   المعارف دایره « را برای  »اخوان المسلمینایران پی بردم. اول زمانی که مقاله  

بزرگ اسالمی چاپ شده است( و دوم به    المعارفدایرهنوشتم )این مدخل در جلد هفتم  

نامه  تر  و ملموستر  صورت دقیق ایرانی هنگام تحقیق و بعد تحریر زندگی  برای جامعه 

 ول آن همان کتاب »در تکاپوی آزادی« است. بازرگان که محص

آنچه گزارش شد، نهادهای فرهنگی و عمدتا دینی بود. اما بازرگان در امر سیاست نیز  

مرداد نه تنها    28فعال بود و نهادسازی اثرگذار. همان گونه که گفته شد، او تا کودتای  

. اما سقوط دولت ملی  چندان موافق هم نبودها  فعال سیاسی نبود بلکه با این نوع تالش 

مصدق از طریق مداخله خارجی موجب شد که به عنوان یک وظیفه ملی و دینی وارد  

مبارزات سیاسی شود. او خود در دادگاه نظامی دلیل ورودش به سیاست را چنین توضیح  

نداری هر کاری که داری کنار بگذاری و به  ای داد: وقتی خانه ات آتش گرفته باشد، چاره

 دن آتش بپردازی. خاموش کر

نهادهای   کرد  تالش  بلکه  داد  ادامه  سیاسی  مبارزات  به  تنها  نه  بازرگان  پس  آن  از 

سیاسی تأسیس کند و یا عضو آنها شود و در قالب تشکیالت سیاسی فعالیت کند و برای  

شود: عضویت در  می  خود بکوشد. در اینجا فقط به ذکر این نهادها بسندههای  تحقق ایده

هضت مقاومت ملی، عضویت در جبهه ملی اول و مشارکت در تأسیس جبه  سطح رهبری ن

ملی دوم و سوم، تأسیس نهضت آزادی ایران، عضویت در انجمن اسالمی مهندسن، تشکیل  

دولت موقت انقالب، نمایندگی مردم تهران در نخستین مجلس شورای ملی )که بعدا به  
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تأسیس جمعیت دفاع از آزادی و  شکل غیر قانونی پسوند اسالمی یافت( و مشارکت در  

 حاکمیت ملت. 

در این میان مهمترین آنها تأسیس نهضت آزادی ایران است که به دالیلی در بهار سال  

طالقانی، عباس رادنیا    اهللآیتچون دکتر یداهلل سحابی،  هایی  با همکاری شخصیت  1340

به رغم فراز و    و شماری دیگر تشکیل شد. نهادی که هنوز هم پس از حدود شصت سال و

در دو رژیم هنوز برجاست و هنوز هم فعالیت  ها فرودها و تحمل انواع فشارها و محدودیت

محدودی دارد و در حد خود اثرگذار است. البته در کارنامه بازرگان تشکیل دولت موقت  

نیز مهم    58-57انقالب و احراز مقام نخست وزیری در وضعیت خاص انقالبی در سال  

 است.

آنها تأسیس  ترین  هادسازی بازرگان در امور اقتصادی هم بود. از جمله شاید مهماما ن

برخورد   از  پس  شد.  تشکیل  سی  دهه  اوایل  در  که  باشد  »صافیاد«  صنعتی  شرکت 

سرکوبگرانه با نهضت مقاومت ملی، رهبران آن غالبا دستگیر و محبوس شدند. بازرگان و  

تهران از دانشگاه اخراج شدند. در پی آن و در  سحابی و شماری دیگر از استادان دانشگاه  

بنیاد   را  تداوم کار متاع یازده استاد اخراجی شرکت صنعتی تحت عنوان »یاد« صافیاد 

نهادند که البته در درجه نخست به منظور تأمین درآمد و گذران زندگی بود ولی افزون  

داشت. از آنجا که   برآن پیامدهای اقتصادی و علمی و اجتماعی و حتی سیاسی مهمی هم

فعالبت به  تالشهای  بازرگان  داشت،  عمیق  باوری  و  می  جمعی  مختلف  افراد  کرد 

گوناگون را در امور اجتماعی و یا سیاسی و اقتصادی مشارکت دهد. او حتی  های  شخصیت

مختلف را افراد بیشتری امضا کنند. او عقیده داشت که مردم باید  های  عقیده داشت بیانیه

جمعی تمرین کنند. از این رو افراد مختلفی به عنوان سهامدار در صافیاد دعوت  برای کار  

سید محمدکاظم شریعتمداری بود که برای مشارکت در صافیاد    اهللآیتشدند. از جمله آنها  

ایران تاریخ  اقدامی شاید در  نیز پذیرفت. چنین  او  مانند و یا کم مانند  بی  دعوت شد و 

 باشد.

از طرق مختلف )از جمله تشکیل  اش  ساله  87ازرگان در طول عمر  گزیده سخن آن که ب

اجتماعی اثر گذارد. البته در این میان جوانان و  های  نهادهای متنوع( در جامعه و در گروه

بودند. از  ها  دیگر اجتماعی تحت تأثیر این کوششهای  دانشگاهیان مذهبی بیش از گروه

مجاهدین اشاره کرد که برخی شاگرد مستقیم بازرگان  توان به نسل اول سازمان  می  جمله
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از روحانیون حتی در سطح مراجع تقلید نیز اثرگذار بود.  هایی  بودند. او حتی در بخش

 1341بروجردی و در سال    اهلل آیت« )که پس از درگذشت  مردم از مراجع   »انتظاراتمقاله  

(، از یک سو نشان دهنده  « منتشر شده استدرباره مرجعیت و روحانیت  بحثیدر کتاب »

موقعیت و جایگاه بازرگان در طبقه روحانی است و از سوی دیگر از کوشش وی در ارتباط  

کند.  می  و تعامل دانشگاهیان و روشنفکران و فعاالن سیاسی با نهاد علما و روحانیت حکایت

بود مشروطیت  دار  میراث  و می  بازرگان  ملی  دانشگاهی  جناح  دو  همیاری  با    پنداشت 

با استبداد و تأمین منافع ملی و  می  روحانی به پیشرفت کشور و در جبهه مبارزه  توان 

 آزادی مردم نایل آمد. 

 

 نقدها :فصل پنجم

که حدود هفتاد سال گفته و نوشته و به ویژه در عرصه اجتماع  ای  گفتن ندارد نویسنده

رئیس دولت را    اجرایی و آن هم در سطحهای  و سیاست نیز فعال بوده و حتی مسئولیت

تواند زیر ذره بین نقد و نظر قرار نداشته باشد. از این رو از همان قدیم  نمی  پذیرفته است، 

مختلف فکری و دینی و سیاسی متوجه  های  تاکنون انواع نقد و حتی نفی از سوی جناح

کرد: نقدهای دین  بندی  بازرگان بوده است.می توان نقدها را حول دو موضوع کلی طبقه

 تی و نقدهای سیاسی. شناخ

 نقدهای دین شناختی 

احتماال بیشترین نقدها حداقل تا مقطع انقالب، در باب دین شناسی بازرگان و به طور  

علوم تجربی قرن  های  دینی با دادههای  خاص به نگاه علمی او در باب موجه سازی گزاره

 بیستمی بوده است. در این باب پیش از این شرحی آمد. 

یی بازرگان از دو منظر متفاوت به چالش کشیده شده  گرااطالع دارم علم  تا آنجا که من

توان به عنوان نمونه به نقد مطهری در  می  است. یکی از ناحیه عالمان حوزوی است که

« )اثر عالمه طباطبایی( اشاره کرد و دیگر  اصول فلسفه و روش رئالیسممقدمه جلد پنجم »

توان به دکتر حبیب  می  مان که به عنوان نمونهی مسلگرااز سوی جناح نواندیشان چپ

علم نقد  در  که  کرد  اشاره  پیمان  هندی  گرااهلل  احمدخان  سید  سر  با  را  او  بازرگان  یی 

مقایسه کرده بود و طبعا چنین روشی را رد و نفی کرده بود. میالدی(    1898)درگذشته  
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یی( است و اکنون چندان  گرا بنیاد استدالل این بود که دیدگاه بازرگان پوزیتویستی )اثبات

قابل دفاع نبوده و نیست. مطهری نیز افزون بر منظر فلسفی از منظر دین سنتی هم دین  

 شمرد. نمی علمی را قابل دفاع

هرچند جدای از این نفدها )که باید در جای خود مورد نقد علمی قرار بگیرند( من  

دینی« که البته بازرگان نیز به دومی باور  خود نه به »دین علمی« باور دارم و نه »علم  

به موجه سازی گزاره ایراد  با دادهها  نداشت. حداقل دو  به ویژه اصول دین  علوم  های  و 

های  تجربی وارد است. یکی این که تمامی مبانی و مبادی دینی حداقل تاکنون با داده

خدا و توحید و یا قیامت   علوم تجربی قابل اثبات نیست )مانند ایمانیات از جمله ایمان به

  و فرشتگان( و دیگر این که خیمه زدن در زیر خیمه علوم لرزان و خطرخیز است. زیرا

قواعد علمی نیز ابطال  ترین  دانیم که علم همواره در معرض رد و اثبات است و قطعیمی

 پذیرند و از این رو ممکن است روزی ابطال شوند. در این صورت چه خواهیم کرد؟ 

یی بازرگان و البته  گران همه دو نکته قابل توجه و مهم است. یکی این که علمبا ای

( در زمان خودش در  خلقت انسانشمار دیگری چون او )از جمله دکتر سحابی در کتاب  

فکری و تجهیزات دین باوری دو نسل از مسلمان اثر مثبت داشته و از این رو  های هدایت

داده است، اما در  می  با تمام بهایی که بازرگان به علم  گره گشا بوه است. و دیگر این که،

گرفت.  می  رسید، جانب دین رامی  نهایت اگر او به واقع به تناقض غیر قابل حل دین و علم 

دانست. این را هم بگویم مقایسه بازرگان با  می  چرا که وحی را مفید علم و معرفت بخش

یی احمدخان نیز  گرارا اوال درباره علماحمدخان آن هم از منظر طعن نیز روا نیست. زی

 یی بازرگان در حد و اندازه متفکر هندی نبوده است.گرامبالغه شده است و ثانیا علم

البته عموم سنتگرایان سیاسی و به ویژه انقالبی )و یا متظاهر انقالبی پس از انقالب(  

ه اسالم او را غربی و  نیز دین شناسی بازرگان به دور از سنت و فقاهت را برنتابیده و گا

خوانده لیبرالی  و  زده  فقاهتی    اند.غرب  اسالم  و  فقاهت  و  فقه  به  نه  بازرگان  هرچند 

بها  چندان  اسالمی  سنتی  فلسفه  ویژه  به  فلسفه  به  نه  و  داشت  باور    تقیلدبنیاد چندان 

داد. مجموعه این عوامل موجب شده بود که هم از جناح مدرن فلسفی اندیش و متمایل  می

علوم انسانی و اجتماعی مورد نقد قرار گیرد و هم از ناحیه سنتگرایان و بنیادگرایان  به  

انقالبی حکومت محور شدیدا مورد نقد و طرد واقع شود. البته بازرگان خود در گفتارها و  
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با انواع منتقدان فکری خود داده است. از جمله به اتهام هایی  نوشتارهای مختلف پاسخ

 اطی بودن پاسخ گفته است. لیبرالی و یا التق

اما نقد دیگر در حوزه سیاست است. البته این رویکرد انتقادی عمدتا به دوران پس از  

محورهای ایراد بر بازرگان این بوده و هست که او مدافع  ترین  گردد. از مهممی  انقالب باز

مقام رئیس  »سیاست گام به گام« در دوران مبارزه و بیشتر در دوران پس از انقالب و در 

این شیوه پیروی از  بوده و  بتوان گفت روش و منش  می  دولت موقت  کرده است. شاید 

اعتدالی و میانه روانه بازرگان در تمامی امور زندگی از جمله در امر مبارزه و سیاست مورد  

نقد و ایراد انقالبیون چپ و راست قرار گرفته است. البته بازرگان خود بارها در گفتارها و  

شدهنوش منتشر  گیریاش  تارهای  خرده  انواع  و  های  به  داده  پاسخ  سیاسی  یا  و  فکری 

و مخالفان   نهایت منتقدان  در  و  بزداید  را  اتهامات  و  رفع کند  را  ابهامات  کوشیده است 

دانست رهنمون شود. وی از سیاست  می  فکری و سیاسی خود را به آنچه خود درست و حق

 سنگر« یاد کرده است.  گام به گام تعبیر »سیاست سنگر به

با این حال در بیست سال اخیر شمار زیادی از منتقدان چپ و راست بازرگان و البته  

شان  احیانا تندروانههای  بیشتر در حوزه سیاست و عملکردهای پس از انقالب، از گذشته

حاللیت   و  خواسته  تقصیر  عذر  بازرگان  از  حتی  تلویحا  و  تصریحا  و  گرفته  فاصله 

دید جوانان در  می  زیرا در عمل روشن شد که آنچه آن پیر در خشت خاماند  د.انطلبیده

 دیدند. نمی آئینه نیز

سوی   از  بازرگان  وزیری  نخست  قبول  به  دیگری  منظر  از  نیز  کسانی    اهلل آیتالبته 

از   اند.با خمینی و روحانیون انقالبی آن ایراد گرفتهاش خمینی و به طور کلی به همکاری

توانسته با حکومت مذهبی  نمی  بازرگان فرئی ملی و مصدقی بوده و از این رو اند  جمله گفته

افزایند اگر قرار بر همکاری باشد،  می  و فقهی با زعامت یک فقیه شیعی موافق باشد. اینان 

)درگذشته   بختیار  شاپور  دولت  به  که  بود  همکار   1370مناسب  و  همراه    خورشیدی( 

خمینی. هرچند بررسی این انتقاد و یا ایراد محتاج    اهللآیتبا کسی چون    شده است و نهمی

بحث تفصیلی است ولی اجماال به گمانم چنین ایرادی چندان جدی نیست. در واقع این  

ایرادگیری عمدتا به دلیل تحوالت بعدی در قالب جمهوری اسالمی و تثبیت والیت فقیه  

واقعیت این است که اوال بازرگان خود تمایل   مطرح شده است. آن هم از نوع مطلقه اش، 

به قبول نخست وزیری انتصابی نداشته است و ثانیا در آن اصوال قرار نظام آینده با نهادها  
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تصمیم   باره  این  در  بعدی  مؤسسان  بود در مجلس  قرار  نبود؛  و ساختارهایش مشخص 

ز بازرگان وجود نداشته  اتر  و وجیه الملهتر  بگیرند. در هرحال در آن مقطع فردی مناسب

 است.

     

 بازرگانهای ویژگیترین مهم  :فصل ششم

مهندس بازرگان  های  ویژگیترین  نماید که اشارتی بکنم به مهممی  در پایان مناسب 

که هم به مثابه یک متفکر مصلح دینی معاصر ایران و هم به مثابه یک مبارز ضد استبداد  

تواند به عنوان الگوهای فکری و  می  ها آموزه است وو سیاستمدار برای نسل امروز و فردا

 رفتاری مورد توجه و عمل قرار گیرد: 

 مؤسس بودن و نه مروج و مقلد بودن در اندیشه و عمل.  .1

بازرگان متوجه تغییرات و تحوالت زمانه بوده از این  زمان شناسی و درک تحوالت زمانه.   .2

توان  می  کامال رنگ زمانه دارد.اش  دوره زندگیرو افکار و آثار او در مقاطع مختلف هشت  

 فهم و تحلیل و تفسیر کرد. اش زندگیای  آثار متنوع بازرگان را در چهارچوب دوره

 رویکرد اجتماعی و نگاه به تحول از درون.  .3

 و تاکتیک ها. ها  سازش ناپذیری در اصول و انعطاف در فروع و در روش  .4

 اری و مداومت در پیگیری اهداف. استواری در مسیر تحقق آرمانها و پاید  .5

باور عمیق به کارهای جمعی و همکاری در سطوح مختلف اجتماعی. مدارا و تعامل در   .6

 ها عرصه همکاری 

 

 نکته یک  تذکر  

برآمده از اطالعات و محفوظات موجود و البته محصول  آنچه در این گفتار / نوشتار آمد،   •

شخصی بوده است. از این رو اگر اشتباهی در گزارش  های  تحقیقات گذشته و نیز آشنایی

. بعدی اصالح و برطرف شودهای  لطفا تذکر دهند تا در ویراستمندان  من رخ داده عالقه



 

 

 

 

 

 بخش بیست و یکم 

طالقانی عالیی  سید محمود      

 

 درآمد 

نامدار و اثرگذار در سلسله مصلحان مسلمان معاصر  های گفتن ندارد که یکی از چهره

سید محمود طالقانی است. او عمری چندان دراز نداشت ولی حدود چهل    اهللآیتایران  

ای  ( از فعاالن فکری و اجتماعی و سیاسی بوده و بر گستره1358تا    1320سال )از شهریور  

از نسل جوان دانشگاهی و تا حدودی طالب حوزوی اثر نهاده و در تحوالت نواندیشانه  

 مترقی اسالمی معاصر نقش آفریده است.    

 یابد:می این گزارش در شش فصل سامان

 مروری کوتاه بر زندگی نامه طالقانی  - فصل اول 

 آثار  - فصل دوم 

 فکری های  استادان و سرچشمه  -فصل سوم  

 و محورهای مهم اصالحی ها اندیشه - فصل چهارم

 اثرگذاری اجتماعی  - فصل پنجم 

 نقدها  -  فصل ششم
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 القانی مروری کوتاه بر زندگی نامه ط  :فصل نخست

شمسی زاده شده است )شگفت است    1289اسفند    13سید محمود عالیی طالقانی در  
نوشته   1284کند که تاریخ تولد طالقانی  می  که رسول جعفریان از یک منبع دیگر نقل

روحانی روستایی    – نوشته است(. محمود در یک خانواده مذهبی    1290شده ولی خود او  
پدرش سید ابوالحسن عالیی طالقانی بود که در آغاز روحانی  رد طالقان زاده شد.  لیَدر گِ

محمود ده ساله همراه پدر و خانواده به تهران کوچید    1298شد. در سال  می  ده شمرده 
 و تا پایان عمر در این شهر زیست. 

در  سید محمود تحصیالت ابتدایی را از مکتب خانه در گلیرد آغاز کرد و ادامه آن را  
گرفت. او همزمان نزد پدر علوم مقدماتی حوزوی مانند صرف و نحو  مدارس تهران پی  

و در مدرسه فیضیه    د وارد حوزه علمیه قم ش  1301عربی را آموخت. پس از آن در سال  
و بعدتر در مدرسه رضویه قم ادامه تحصیل داد. استادانش در این دوره عبارت بودند از  

اد سید شهاب الدین مرعشی نجفی  )ظاهرا مر  خورشیدی(   1376)درگذشته    مرعشی نجفی
اشراقی   محمدتقی  کمرهقمری(    1368)درگذشته  است(،  خلیل  میرزا  )درگذشته  ای  و 

 بودند.  خورسیدی(  1363

پدرش درگذشت و او برای ادامه تحصیل به عراق رفت و در حوزه نجف    1310در سال  
حسین غروی  در درس علمای برجسته آن روزگار یعنی سید ابوالحسن اصفهانی و محمد

)مشهور به کمپانی( شرکت کرد. از سید ابوالحسن  خورشیدی(    1321)درگذشته  اصفهانی  
اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت. آنگاه به ایران بازگشت و به تحصیل علوم حوزوی خود ادامه  

آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی از جمله در درس    خورشیدی(   1315)درگذشته    داد. 
گفته و  کرد.  سال  ند  اشرکت  در  کرد.  دریافت  اجتهاد  اجازه  هم  او  تهران    1318از  به 

تدریس   به  بهارستان(  میدان  در  واقع  کنونی  )مطهری  مدرسه سپهساالر  در  و  بازگشت 
پرداخت. گفتنی است در این که طالقانی واقعا اجازه اجتهاد داشته و یا از یک یا چند  

 که وی اجازه روایت داشته و نه اجتهاد.  اند  مجتهد اجازه داشته ابهام وجود دارد. برخی گفته

تبلیغی، سخنرانی،  های  سید محمود طالقانی همزمان با تحصیل و تدریس، به فعالیت
فعالیت و  پهلویهای  نویسندگی  ضد  بر  سیاسی  ویژه  ها  رادیکال  به  داشت.  اهتمام  نیز 

  ره ادامه داشته ودر دهه سی تا پنجاه و تا مقطع انقالب ایران، هموااش  مبارزات سیاسی
فکری و  می نامه پر تالش  از تکرار، زندگی  برای احتراز  بوده است.  توان گفت روزافزون 

 شود.  می فرهنگی و سیاسی طالقانی، در فصول بعد به تناسب موضوع بازگو



289    /  یطالقان  ییمحمود عال  دیس    

 

در   بلند  نه چندان  عمر  یک  از  پس  طالقانی  تهران   1358شهریور    19سرانجام  در 
به زهرا  بهشت  در  و  پر    درگذشت  از  یکی  طالقانی  جنازه  تشییع  شد.  سپرده  خاک 

شود. گرچه  می  تاریخ معاصر ایران شمردههای  تشییعترین  و یکی از باشکوهترین  جمعیت
مرگ ناگهانی و غیر منتظره طالقانی سکته قلبی اعالم شد، اما برخی نزدیکان )از جمله  

 پسرش مجتبی طالقانی( مرگ او را مشکوک اعالم کردند.  
 

 تألیفات و آثار  :ل دومفص

تألیفات و آثار قلمی طالقانی چندان زیاد نیست. ظاهرا خود او )به هر دلیل( چندان  
رغبتی به نوشتن و نیز انتشار آثار نداشته است. آقای دکتر سید محمدمهدی جعفری )از  

« را ما از آقای طالقانی بیرون  پرتوی از قرآنگفت همین »می  شاگردان پایدار طالقانی( 
)به ویژه دو جلد   از قرآن  البته چگونگی پدید آمدن پرتوی  به مضمون(.  کشیدیم )نقل 

 نخست آن در زندان قصر( مؤید این سخن است.  

تفسیری که در پایگاه  های  و یا درسها  دهد که طالقانی، جز سخنرانیمی  شواهد نشان
اهل سخنرانی در این جا و آن جا و یا در سطح    مسجد هدایت داشته، چنداناش  آموزش

 عمومی نبوده است. در هرحال آثار منتشر شده طالقانی از این قرارند:

 رویم )سفرنامه حج( می   به سوی خدا -1

اثر عبدالفتاح عبدالمقصود )که پنج جلد بعدی به دست  ترجمه جلد اول امام علی   -2
و مجموعه شش   ترجمه شده  با همت  سید محمدی جعفری  بارها  آن  جلدی 

شرکت سهامی انتشار در تهران چاپ و منتشر شده و از آثار پر خواننده در نیم  
 شود(.می قرن اخیر ایران شمرده

 )اندیشه اقتصادی( مالکیت در اسالم  -3

قرآن   -4 از  و در شش جلد  پرتوی  ناتمام است  البته  که  قرآن  از  )تفسیر طالقانی 
برا که  آقای جعفری  است.  اهتمام  منتشر شده  این مجموعه  انتشار  و  ی چاپ 

« در فرهنگ پرتوی از قرآنداشته در جلد ششم همراه با فصلی تحت عنوان »
منتشر کرده است(. به زودی در باب این تفسیر شرح بیشتری خواهد    1360سال  
 آمد. 

 )مجموعه مکتوب چند سخنرانی(.جهاد و شهادت  -5

آقای جعفری کار ناتمام استادش  )که البته ترجمه و شرح بخشی از نهج البالغه  -6
 را ادامه داده و ترجمه و شرح کاملی از نهج البالغه را ارائه داده است(
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اثر نائینی از عالمان مشروطه    مقدمه و شرح کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله«  -7
 خواه جنبش مشروطیت ایران.  

 

طالقانی چاپ و منتشر شده  البته در برخی نشریات دهه بیست تا چهل مقاالتی نیز از  
شد و من  می  « که در دهه سی در قم منتشرمجموعه حکمتاست )مانند مقاالتی در »

خوشبختانه جناب دکتر جعفری در    ام.طالقانی را در آن مجموعه دیدههای  برخی نوشته
با همت خانم اعظم طالقانی و همکاری    1383که از سال  اند  پیامی مکتوب اطالع داده

  8(  1399شان آثار طالقانی به صورت مجموعه آثار تنظیم شده و تا کنون )آبان  جناب ای
« است که شامل  قرآنیهای  درس جلد آن چاپ و منتشر شده است. جلد اول تحت عنوان »

های  نماز جمعه و روشهای  با قرآن در صحنه، خطبه    با قرآن در زندان، با قرآن در خانواده،
قرآن است.  جلد دوم   نیز  هدایتی  قرآن« است. جلد هشتم  از  تا هفتم  شامل »پرتوی 

 مباحث اقتصادی است. بقیه آثار نیز به تدریج آماده و منتشر خواهد شد.   

منتشر »روزها و خطبه ها« و نیز »از آزادی تا شهادت« پس از انقالب کتابی با عنوان 
سخنرانیاند  شده از  شماری  طال های  که  زندگی  آخر  سال  در  شده  شامل ایراد  را    قانی 
شوند. به طور کلی افکار و آثار گفتاری و نوشتاری طالقانی در منابع مختلف پراکنده و  می

 پر شمار است.  

از طالقانی در »رادیو  هایی سخنرانی 1326 – 1325های نیز گفتنی است که در سال
یا نه. بایسته است که این  اند دانم گردآوری و منتشر شدهنمی  که باز اند  ایران«  ایراد شده

 مهم نیز انجام شود.  

 

 فکری طالقانیهای استادان و سرچشمه  :فصل سوم

همان گونه که به مناسبت مقال بارها گفته ام، جنبش اصالح دینی در ایران در هردو  
شاخه اش، عمدتا تحت تأثیر جنبش مشروطه خواهی ایران و به طور خاص اثرپذیرفته از  

عالمان و مجتهدان مدافع و حامی مشروطه بوده است. طالقانی که حدود چهار  های آموزه
سال پس از مشروطه اول و دو سال پس از مشروطه دوم زاده شده بود، با توجه به دانش 

چون بازرگان و سحابی و  هایی  دینی و در سطح عام روحانی بودنش، بیش از شخصیت
تح و همفکران،  یاران  این دست   از  و حتی دیگرانی  تأثیر  اندیشهمی  ت  نفوذ  های  توان 

او   ویژه  به  بوده است.  بلندآوازه مشروطه خواهی  از جمله مجتهدان  و  مشروطه خواهان 
در کتاب مهم و نقش آفرین  اش  بیش از همه از نائینی و آرای شالوده شکنانه و نوآورانه 
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کتاب و احیای آن به وسیله  اثر پذیرفته بود. بعدا در باره این    تنبیه االمه و تنزیه المله«»
طالقانی سخن خواهیم گفت. همین نسبت با مشروطیت و بعد دینی و علمایی آن بوده  
است که از روزگار جوانی طالقانی و بازرگان و دیگرانی از این شمار را با طالقانی پیوند  

استوار  مهم و  ای  مؤلفه  اند.داده است. اینان بیش و پیش از همه فرزند خلف مشروطه بوده
به دالیلی پسوند   از پیروزی  ایران، که پس  انقالب  تا پایان عمر پایدار ماند. هرچند  که 
»اسالمی« یافت، اندک خلل و اعوجاجی در نوع تفکر و سیاست عملی آنان ایجاد کرد ولی  
انقالب   از  برآمده  گریزناپذیر  تحوالت  مقتضای  به  )هرچند  منش  و  راه  همان  نهایت  در 

اصولی پایدار ماند. به ویژه طالقانی در همان شش ماه پس از انقالب، به    اسالمی( به طور 
 رغم انقالبی بودن آشکارش، نشان داد که همچنان فرزند خلف مشروطه و نائینی است.       

توان  می  جدای از آن بستر اصلی و تاریخی و جدای از اثرپذیری از نائینی و کتاب او، 
سید اسداهلل خرقانی بسیار اثرپذیرفته بود. پیش از  گفت که طالقانی از شخصیتی چون  

این به تفصیل در باره خرقانی و شخصیت و افکارش سخن گفته ایم و در آنجا نیز اشارتی  
اثرپذیری و  طالقانی  »اش  به  کتاب  انتشار  ویژه  به  است.  شده  خرقانی  و  از  محوالمهوم 

)کتابی ک صحوالمعلوم طالقانی  مقدمه  و  تصحیح  با  از مرگ  « خرقانی  پیش  ه یک سال 
انتشار یافته(، نشانه بارزی است از اثرپذیری    1338نوشته شده و در سال    1314خرقانی در  

طالقانی از خرقانی. طالقانی در مقدمه کتاب از خرقانی با عنوان »»عالمه مجاهد« که در  
یز از دو  کند. این تأثیرپذیری نمی  »زمره مردان نیرومند و هشیار عالم اسالم« بوده یاد

باوری غلیظ و شریعت محوری رادیکال   به رغم اسالم  این که خرقانی،  بود. یکی  جهت 
مشروطیت و به ویژه به ضدیت با استبداد و دفاع از  های خود، در مجموع تا آخر به آرمان

نوعی از آزادی و حاکمیت مردم، وفادار ماند. دیگر این که او یک عالم سیاسی و به اصطالح  
  البی بود و در عصر پهلوی اول با تمام توان بر ضد استبداد نوین رضاشاه مبارزه متأخر انق 

شکل گرفت. او اش  کرد. طالقانی درست در این دوره بالید و شخصیت فکری و سیاسیمی
به نظر  نیرومند و هشیار عالم اسالم«.  از »زمره مردان  و  نیز »عالمه مجاهد« شد    خود 

یش از همه از الگوی استوار و مبارز ضد استبداد خرقانی  رسد در آن دوران طالقانی ب می
 شد.  می بهره برد و وامدار و میراثدار او شمرده

برد. سید ابوالحسن طالقانی هرچند  ها  افزون بر آنها از محضر پدر و محفل او نیز بهره
بود و در عرصه اندیشه  نمی  از علمای تراز اول تهران شمرده و  شد ولی از عالمان نوگرا 

تبلیغ جامعه کم و بیش فعال و اثرگذار. ابوالحسن با تاجر معتبر تبریزی و مقیم تهران  
حاج عباسقلی بازرگان دوست بوده و آن دو محفلی فکری و دینی در تهران تأسیس کرده  

شد. وی با سید ابوالحسن اصفهانی  می  بودند و سید ابوالحسن مرشد روحانی آن شمرده
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آشنایی و ارتباط داشت و برای تأسیس انجمن خود از او کسب اجازه کرده بود. این جلسات  
هفتگی محفل برخی روشنفکران تحول خواه تهران بوده است.  طالقانی و مهدی بازرگان  
در عصر رضاشاه در همین محفل با هم آشنا شده بودند؛ آشنایی مبارک و استواری که به  

 منتهی شد.     یک عمر همفکری و همکاری
 

 سیاسی طالقانی   –دینی   –و محورهای مهم اجتماعی ها اندیشه  :فصل چهارم

شاخص اصالح دینی و نواندیش مسلمان و اثرگذار  های  تردید طالقانی یکی از چهرهبی
بدون طرح طالقانی در این سلسله کارنامه مصلحان دینی  ای  در ایران معاصر است به گونه

علمیه ایران  های  بود. او هرچند یک عالم دینی و دانش آموخته حوزهمعاصر ناتمام خواهد  
شود  می و عراق آن هم در حدود یک قرن پیش است و به اصطالح مجتهد و فقیه شمرده

نوسنتی غیر  و حتی  شمار مصلحان غیر سنتی  را در  او  باید  از جنس شریعت  هایی  اما 
فکری و عملی طالقانی در روزگار  سنگلجی و حتی خرقانی دانست که به یک معنا الگوی  

توان گفت او خود نماد  می  جوانی بود. طالقانی از جهاتی شخصیتی منحصر به فرد بود و
 شود.  می یک نوع تفکر و مکتب دینی و سیاسی در قرن اخیر شمرده

و متجدد  مسلمان  اصالحگران  و  روشنفکران  طبقه  در  بیشتر  دانشگاهی   او    نوگرای 
هایی  مستمر و گسترده و عمیق طالقانی با شخصیتهای  و همفکری  ها  گنجد. همراهیمی

چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی در طول نیم قرن، نشانی انکارناپذیر از این واقعیت  
تا   بیست  دهه  از  هدایت«  »مسجد  در  طالقانی  آموزشی  مکتب  اصوال  پایگاه  58است.   ،

دانشجویان و دانشگاهیان بوده و این  دینی و سیاسی انبوه جوانان و های هدایت و آموزش
کند. به همین دلیل  می نیز به روشنی پایگاه و جایگاه طالقانی را در جامعه ایران مشخص

است که من هم، افزون بر افکار مترقی و کم  بیش مدرن طالقانی در حیطه دین و جامعه  
اشارتی به افکار و    پندارم می  ام. و سیاست، او را در سرسلسله مصلحان مدرن ایران آورده

 کند.  تر میاصالحی طالقانی این مدعا را روشنهای آموزه

شد، دیگرانی چون اکبر  می که طالقانی از سخنرانی ممنوعهایی گفتنی است در زمان
  هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر و دیگرانی از این دست، در مسجد هدایت سخنرانی 

 آمد.  می ین مرکز روشنگر جلوگیری به عمل کردند و بدین ترتیب از تعطیلی امی

 شود:می اصول فکری و اسالمی طالقانی ذیل هفت عنوان معرفی 
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 ری شعار بازگشت به قرآن ی پیگ- 1

شعار »می قرآندانیم  به  با  بازگشت  مشروطیت  از  پس  و  آغاز شد  از سید جمال   »
سقوط دیکتاتوری  پیشگامی کسانی چون شریعت سنگلجی و دیگران ادامه یافت. پس از  

قرآن و یا  1320و شهریور   به  اندیشه تکیه  ، در پرتو فضای اجتماعی و سیاسی جدید، 
بازگشت به »اسالم اصیل« پی گرفته  تر  تحقق همان شعار بازگشت به قرآن و در سطح عام

سید محمود طالقانی بوده است. او این اندیشه را در    اهللآیتشد. یکی از این پرچمداران  
فکری و دینی و اجتماعی و سیاسی ساری و جاری کرد. میراث فکری و  های عرصهتمامی 

و اثرگذارترین بخش  ترین  تفسیری او در مقوله اندیشه دینی و فرهنگ پروری اسالمی، مهم
 شود.می میراث او شمرده

ها  قرآنی مبنای اندیشگی و آموزشی و تربیتی طالقانی در تمامی زمینههای  گرچه آموزه
پرتوی از  میراث قلمی و فکری طالقانی همان تفسیر »ترین  اما، به طور خاص، مهمبوده  
بلند  های  « بوده است که قبال معرفی شد. این تفسیر ناتمام )که چند سوره از سورهقرآن

قرآن  ام  کوتاه قرآن در جزو سیهای  آیه آغازین سوره نساء( و سوره  24تا    -آغازین قرآن  
بر دارد، عمدتا )به ویژه دو جلد نخست( در زندان فراهم آمده است.  در دو جلد قرآن را در  

البته این دو جلد در ویراست جدید جلدهای پنجم و ششم مجموعه آثار را تشکل داده  
است.  البته در آغاز در قالب سخنرانی و کالس تفسیر به وسیله مفسر ایراد شده و بعد  

یه کرده و در نهایت به وسیله طالقانی  را تهها  آقای محمدمهدی جعفری پیش نویس آن 
تصحیح و تکمیل و نهایی شده و در فرجام در اوایل دهه چهل در بیرون از زندان انتشار  

 یافته است.

نویسد: »خواننده عزیز! اگر در مطالب این مقدمه و  می  طالقانی در مقدمه جلد نخست 
ذورم بدارید، زیرا در مدتی  قسمتی از کتاب اشتباه یا لغزش یافتید، تذکر فرمایید و مع 

در  ای  نگارش یافته که از همه جا منقطع بوده و به مدارک دسترسی ندارم، و مانند زنده
به سر قبر  بزرگداشت مرتضی مطهری چنین گزارش می  میان    برم«. طالقانی در مراسم 

گر  دهد: »اگر تفسیری نوشتم و مورد توجه واقع شد از برکت زندان بود. زندانی که دیمی
را در نظر بگیرم و در  ای  هیچ مسئولیتی نداشتم جز این که راه بروم و یک سوره و آیه

حیات زندان و یا وقت خوابیدن و آسایش، چیزی از آن بفهمم و یادداشت کنم. مهمترین  
همین  خود  برای  را  زندان می  مسئولیت  از  خارج  به  مشکالتی  و  وسایل  با  و    دانستم 

                فرستادم تا چاپ شود«.  می
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فراهم آمده و در فاصله زمانی    1357تا    1341گفته شده این مجموعه در بازه زمانی  
همین طور گفته شده اخیرا پرتوی از قرآن با    اند.به تدریج منتشر شده  1360تا    1342

آقایان   با مقدمه  بازنویسی و ویرایش شده و  همت سید محمدرضا دین پرور تلخیص و 
 هی و محمدمهدی جعفری منتشر شده است. بهاءالدین خرمشا

باب   این  در  است.  متفاوت  و جدید  قدیم  تفاسیر  دیگر  با  جهاتی  از  قرآن  از  پرتوی 
آشناست(   تفسیر  این  راز  و  به رمز  دیگران  از  بیش  آقای جعفری که  )از جمله  بسیاری 

اجماال به لحاظ روشی، طالقانی بیش از همه، به علم واژه شناسی و انکشاف    اند.سخن گفته
در   )علم سمانتیک(. هرچند  داشت  قرآنی گرایش  ادبیات  و  واژگان  درون  از  تازه  معانی 

از مفسران چنین رویکردی داشته واژه    اند.گذشته هم کسانی  از  نمونه؛ طالقانی  باب  از 
کشید و معتقد بود قرآن به اهل  می  تعالی و عُل و بر  سوره آل عمران  64»تعالوا« در آیه  

دهد که خودتان را باال بیاورید. البته بازرگان چنین تفسیری را قبول نداشت  می  کتاب پیام
دانست. نقل شده که یک بار در زندان اختالف نظر باال گرفت  می  و آن را تحمیل بر متن

و از او بپرسیم معنای »تعال« و جمع    و در نهایت گفته شد که یک عرب زبان پیدا کنیم
گفت تعالوا یعنی بیایید، همین. وفق نظر بازرگان و معنای  می  آن »تعالوا« چیست. بازرگان

تحت اللفظی آیه، اشارتی است به دعوت از اهل کتاب در همگرایی با مسلمانان و نه بیشتر. 
او هر دو را درست دانست.    البته به گفته جناب جعفری عرب عراقی پیدا شد به نام سعید و 

گفتنی است که به گفته جعفری، نگرش طالقانی به معانی و مفاهیم الفاظ در زمان نزول  
 وحی بود و نه مکالمات اعراب امروز.      

ویژگی مهم دیگر تفسیر قرآن طالقانی، اثرپذیری روشن از زمان و زمانه و فرهنگ و  
س از مشروطیت تا وقوع انقالب است. البته هر  ادبیات و مقتضیات و نیازهای بازه زمانی پ 

تفسیری )اعم از تفاسیر قرآن و یا به طور کلی تفاسیر دینی از متون و منابع مذهبی( کم  
اثر ادبیات زمان و رایج  از  این  می  و بیش صبغه و رنگ زمانه دارد و حداقل  پذیرد ولی 

ن چهاردهم هجری خورشیدی  اثرپذیری در تفاسیر طالقانی از قرآن بیش از دیگران در قر
است. از این رو تفسیرهای حین انقالب و پیروزی آن به مثابه یک رخداد مهم تاریخی و  
اجتماعی معاصر به اعتراف طالقانی با گذشته متفاوت بوده است. این رویکرد تحول یافته  

. انتخاب  « آشکار استبا قرآن در صحنهتازه طالقانی، در تفسیرهای تلویزیونی او با عنوان »
دهد که طالقانی قرآن را واقعا در بستر تغییرات  می  همین عنوان برای این گفتارها نشان

فهمیده است. طالقانی در تفسیر سوره نازعات در همان  می  اجتماعی یا همان »در صحنه«
فهمیده و در جریان  میای  برنامه اعالم کرد، قبال در شرایطی دیگر، این سوره را به گونه
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فهمیده است )نقل به مضمون(.عنوان »قرآن  می  متفاوت ای  ب بزرگ مردمی به گونهانقال
 تفسیری طالقانی.  های و روشها در صحنه« کامال منطبق است با نگرش

های  البته عقل و نیز علم )عقل و علم زمانه( نیز در دین شناسی و رویکردها و روش
 ی خود خواهد آمد.     دارند که  در جاای تفسیری طالقانی، نقش برجسته

کند، تفسیر او عمدتا »تفسیر هدایتی«  می  که طالقانی خود ادعا ای  با این همه، به گونه
است یعنی هدف عالی و غایی آن هدایت و ارشاد معنوی و تربیت اخالقی گروه مؤمنان به  
ویژه جوانان روزگارش بوده است. این گونه نگرش با شخصیت و منش اخالقی و سیاسی  

 انقالبی او نیز سازگار و منطبق بوده است.و 

 توحیدمحوری و خرافه زدایی    - 2

به   نیز مسبوق  توحید  بر اصل  اساسی  تأکید  واقع  در  و  توحیدمحوری  دانیم که  می 
سابقه است. البته هیچ مسلمانی در تاریخ اسالم با هر گرایشی کالمی و یا فلسفی و یا  

و یکتاگرایی حول ایمان به اهلل به مثابه صانع عالم  عرفانی و یا فقهی، نه تنها منکر توحید 
با این حال    اند.تهوان نخستین اصل از اصول دین پذیرف نبوده، بلکه عموما توحید را به عن

مختلف متفاوت است. در عرفان  های  میزان تأکید و محدوده محوریت این اصل در نحله
به تعبیر شیخ محمود   720)درگذشته    شبستری  اسالمی، توحید چندان مهم است که 

اندت از خرابات / که التوحید اسقاط االضافات«. ولی    «: »نشانی دادهگلشن رازدر »  قمری( 
در جریان اصالح دینی معاصر اعم از سنی و شیعی تکیه و تأکید بر توحید و فراخی هاضمه  

ده  آن برای جذب و فهم و تفسیر دیگر اصول و فروع دینی، اساسی و مهم است. محمد عب
شاخص و آغازین اصالح دینی در جهان عرب و در عالم اهل  های  به عنوان یکی از چهره

« را رساله التوحیدزیست، کتاب کم حجم و پرمحتوای »می  سنت، زمانی که در بیروت 
 نوشت.  

نوسنتی از  دیگر مصلحان معاصر  را در معرفی  نواندیشان مدرنها  این سیر  پی  تر  تا 
این نیز پی خواهیم گرفت. طالقانی یکی از این مصلحان است که به  گرفته ایم و پس از  

بیه  که بر »تنای  روی توحید و یکتاگرایی تأکید داشته است. او در مقدمهای نحو برجسته
چهارگانه متکلمان از توحید یعنی توحید در ذات،  بندی  قهاالمه« نائینی  نوشته است، طب 

حید در عبادت را معرفی و شرح کرده و بیشترین  توحید در صفات، توحید در افعال و تو
وده تعریف شده سنتی،  نهاده است. این فقره برخالف محد  تأکید را بر توحید در عبادت

اجتماعی و سیاسی زیست  های  بسیار گسترده و فراخ دانسته شده و تقریبا تمامی عرصه
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ی، چنین شمولی را  گیرد. دو منبع عرفان و شماری از روایات اسالممی  بشری را در بر
شرک است و یا    ه احترام به صاحب ثروت و یا قدرتشود کمی دهد. وقتی گفته می نشان

شود شرک مانند راه رفتن  می  در مقام بیان ظرافت و نهانی بودن مرز شرک و توحید گفته
،  16، جلد  وسائل الشیعهموری سیاه در دل شب سیاه روی فرش سیاه است )بنگرید به  

دهد. به همین دلیل است که دوگانه شرک و توحید  می  میت توحید را نشان(، اه254ص  
در ادبیات اسالمی پر بسامد است و از انواع و اشکال شرک )از جمله شرک جلی و خفی(  
یاد شده و طالقانی هم در تمام آثار و افکارش )از جمله در تفسیر پرتوی از قرآن( و نیز  

اده است. در ذیل برخی عناوین بعدی، به این موضوع  در رفتارش چنین نگرشی را بازتاب د
 اشارت خواهد رفت.  

زدایی از ساحت دین و شریعت نیز    دوگانه شرک / توحید، مسئله خرافه   ذیل همین
شود. طبعا دو معیار عقل و وحی )وحی با محوریت  می در اندیشه طالقانی برجسته و مهم

)حقیقت اصیل و اصول و فروع معتبر و معقول و  قرآن( برای تشخیص خرافه و غیر خرافه 
لحاظ و شریعت(  دین  قلمرو  در  )مانند  می  مقبول  طالقانی  البته  که  بیفزایم  است.  شده 

بازرگان و دیگر نواندیشان مصلح نوگرا( در مبارزه با انواع خرافات مذهبی محافظه کارتر  
در اوج جنجال بر سر افکار    دانمنمی  از اسالف خود مانند حکمی زاده و کسروی بوده است.

فعالیت آخر  )ده سال  موضعی  های  کسروی  دقیقا چه  طالقانی  قلمی کسروی(  و  فکری 
پذیرفته بود و حداقل آن    تردید از او اثربی  آورم( ولینمی  داشته )حداقل اکنون به یاد

ه  دینی به ویژه در قلمرو ستیزهای  است که امروز تفاوت ماهوی چندانی بین برخی آموزه
با خرافات عقل ستیز طالقانی با کسروی و دیگران نیز وجود ندارد. تفاوت اساسی آن است  
تر  که کسروی و برخی دیگر از یک سو در آن زمان و بعدتر نیز در معرفی خرافات شفاف

از    اند.دانستهتر  و از سوی دیگر دامنه خرافات را بسی گستردهاند  سخن گفتهتر  و دقیق
صول اعتقادی شیعی )مانند امامت منصوب و منصوص و یا امام غایب(  جمله کسروی در ا 

عقلی و نقلی بنیادهای چنین باورهایی را به  های تردیدهای جدی درانداخته و با استدالل
و نیز مقاله مربوط به کسروی در همین    شیعه گریلرزه انداخته است )بنگرید به کتاب  

ا و کارکردهای این طبقه منسوب به دین در  مجموعه(. به ویژه کسروی در نقد نهاد علم
تا   بازرگان و حتی شریعتی  اما طالقانی و  تاریخ اسالم بسیار رادیکال سخن گفته است. 

نداشته رادیکال  رویکردی  چنین  ایران،  انقالب  دالیل    اند.مقطع  به  رویکرد  این  حال، 
زمانه و یا هر دو، دقیقا  های  فکری و تحلیلی جدی بوده و یا به مصلحت اندیشیهای  تفاوت

دانسته نیست. به احتمال زیاد هر دو دلیل وجود داشته است. به ویژه نوگرایان نقادِ پس  
خواستند به چنان  نمی  از شهریور بیست، از یک سو سرنوشت اسالف خود را دیده بودند و



297    /  یطالقان  ییمحمود عال  دیس    

 

نوع کسروی  سرنوشتی دچار شوند و از سوی دیگر فضا چنان بود که دیگر رادیکالیسمی از  
و   »کسروی«  که  بود  شده  بدنام  چنان  شهریور  از  پس  روحانی  و  مذهبی  محافل  در 

ای  اعتبار کردن هر شخصیتی و فکری حربهبی  گری« خود یک دشنام بود و برای»کسروی
شد. ادبیات مذهبی دهه بیست و سی به طور خاص، انباشته از کسروی  می  کارآمد شمرده 
 زدایی است.   

چنان  نمای می  چنین برای  شریعتی،  بعدتر  و  بازرگان  و  طالقانی  چون  کسانی  که  د 
برچسبهایی  هزینه چنین  گویا  و  نبودند  اثرگذاریهایی  آماده  و  نفوذ  برای  های  را 

مضرشان  اجتماعی سنتی  مذهبی  محافل  دشنام  می  در  چنان  گری  کسروی  شمردند. 
نام کردن کسی و فکری از  کارآمدی بود که حتی اکنون پس از حدود هفتاد سال، برای بد

کسروی را  های  شود. از این رو، بسیاری همان حرفمی  اتهام پیروی از کسروی استفاده 
دهند. البته  نمی  کنند، ولی هرگز به کسروی و حکمی زاده ارجاعمی  مطرح تر  گاه رادیکال

برخی    بر  شریعتی  نقد  نمونه،  عنوان  به  هست.  و  بوده  میان  در  نیز  دیگری  مالحظاتی 
 کسروی را در جای خود خواهیم آورد. های روش

گفتنی است که طالقانی با حکمی زاده بستگی خانوادگی داشته و )علی اکبر حکمی  
شد( و این دو با هم ارتباط و پیوند فکری زیادی  می  زاده خواهرزاده سید محمود شمرده

شنفکری مذهبی  فکری آغازین آن دو در محافل روهای  توان گفت سرچشمهمی  و اند  داشته
های  آن زمان در تهران )از جمله محفل هفتگی سید ابوالحسن طالقانی( بوده است. اندیشه

کالمی طالقانی تفاوت ماهوی چندانی با مواد سیزده گانه حکمی زاده در کتاب جنجالی  
اهلل   روح  و  آفرید  بزرگ  که جنجالی  کتابی  )همان  ندارد  ساله«  هزار  »اسرار  آوازه  پر  و 

« را در نقد آن نوشت(. جز این که گفتارهای طالقانی از یک  کشف اسرارتاب »خمینی ک 
گستره   و  رادیکالیسم  از  دیگر  سوی  از  و  ندارد  را  زاده  حکمی  گفتارهای  صراحت  سو 

 تا حدود زیادی به دور است.       او موضوعات درخور نقد 

دیث محوری به  نبود و گاه در مقام ح  گرا این نیز قابل ذکر است که طالقانی حدیث
و منابع یهودی  جعلی از طریق یهودیان نومسلمان  رسوخ و نفوذ »اسرائیلیات« )مراد روایات  

تاخت، ولی در عین حال با استفاده مشروط از احادیث چندان مخالفت  می  است( به شدت
شد. وی پس  می  در نزد طالقانی بسیار محترم و معتبر شمرده   نهج البالغهنداشت. به ویژه  

از قرآن، بیشترین ارجاع و استناد را به این کتاب منسوب به امام علی داشته است. اصوال  
های  طالقانی در اعتبار بخشیدن به نهج البالغه در سطح عموم و در انتشار و تعمیق آموزه
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علوی در جامعه شیعی و به ویژه در گروه جوانان و دانشگاهیان ایران، سهم بزرگی  ایفا  
 ده است.    کر

 اعتقاد به وجوب نماز جمعه   - 3

همان گونه که پیش از این گفته شد، عموم مصلحان نوگرا و نواندیش در روزگار ما،  
به وجوب عینی و یا تخییری نماز جمعه در سنت اسالمی و شیعی باور داشته و در حد  

کرده است. از  می  پیرویای  طالقانی نیز از چنین اندیشه  اند.امکان عمال بدان ملتزم بوده
به  و  بوده  اهمیت  با  قرآنی،  فریضه  به عنوان یک  نماز جمعه  این مصلحان، سنت  منظر 
عنوان محور دینی در وحدت مسلمانان و ایجاد هویت مشترک و استوار ایمانی و در عین  

شده است. در این دیدگاه، نماز جمله خود  می  حال عامل اجتماعی و تربیتی مهم شمرده
 شده است.می حج هفتگی کوچک در بالد اسالمی تلقی در تراز یک

انقالب   از  پس  دارد(،  که شهرت  )چنان  طالقانی  دیدگاه  در  اهمیت جمعه  دلیل  به 
طالقانی بود که به خمینی پیشنهاد اقامه جمعه را داد و او نیز پذیرفت و خود طالقانی را  

                 به عنوان نخستین امام جمعه تهران و عمال ایران معین کند.  

 سازگاری دین و علم و عقل   - 4

طالقانی نیز مانند اغلب مصلحان و نواندیشان مسلمان معاصر ایران، نه تنها دین را در  
بلکه    ،دانستهنمی  تعارض با اغلب دستاوردهای جهان مدرن و به ویژه عقل و علم مدرن

از این رو   اند.نطبق با همپنداشت که دین و علم و عقل مؤید یکدیگر و احیانا ممی چنین
در تفسیر قرآن و در مقام موجه سازی روایات مذهبی به ویژه در قلمرو وحی و آیات قرآن  

عقلی )گاه فلسفی و بیشتر عرفانی(  های  و به طور خاص قصص قرآن پیوسته به استدالل
  ارجاع ها  آنکرده و به منابع  می  علوم طبیعی و به تعبیری علوم دقیقه استناد های  و یا داده

توان گفت تفسیرهای طالقانی بیشتر عقلی و علمی بوده و نه  می  داده است. از این رو می
تفسیر نقلی و مأثور و مستند به روایات و احادیث متداول؛ روشی که تفاسیر سنتی شیعه  
انباشته از این نوع مستندات است. البته تفسیر طالقانی و به طور کلی نگاه دین شناخت  

زمانهطالقا و سیاسی  اجتماعی  مسائل  و  موضوعات  به  معطوف  و تالشاش  نی  بوده   نیز 
 شده بر کارآمدی دین و شریعت در روزگار جدید بیفزاید.   می

گفتن ندارد که طالقانی در رویکرد علمی و عقلی به دین و قرآن، فرزند زمانه بوده و  
علم فضای  روشگرااز  عموم  فکری  محافل  در  مشروطه  از  پس  جمله  یی  از  و  نفکران 

نواندیشان اصالحگرای مسلمان روزگار خود در جهان اسالم و ایران، اثر پذیرفته بود. او 
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طنطاوی عبده،  از  خود  تفسیر  در  »  1358)درگذشته    بارها  در  فی    جواهر القمری( 
و حتی از سید احمدخان    «المنار »در  میالدی(    1935)درگذشته  ، رشید رضا  «القرآن تفسیر 

تردید از دوستان و همفکرانش مانند  بی  در تفسیر قرآنش استفاده کرده است. البته وی
مهندس بازرگان و دکتر سحابی )که هر دو متخصص در علوم طبیعی و فیزیک و ریاضی  
  بودند و رویکرد علمی به متون و منابع دینی داشتند( و آثارشان، اثر پذیرفته و بهره برده 

 است. 

الت فرهنگ   - 5 م تحو   اجتماعی   رات یی تغ بر    ی تقد 
را در صحنه قرآن  برای  می  چنان که گفته شد طالقانی،  را  این رو دین  از  و  فهمید 

کرد. سید جمال الدین گفته بود قرآن زبان مرغان نیست  می  آگاهی و آزادی مؤمنان طلب
میزاد فرستاده شده و از این رو  که کسی نتواند آن را بفهد بلکه زبان انسان است و برای آد

 بود.  ای منطقا باید برای آدمیان قابل فهم و درک باشد. طالقانی نیز پیرو چنین اندیشه

در   معقول  و  درست  البته  و  بنیادین  دگرگونی  و  فکری  تحوالت  اهمیت  به  توجه  با 
هر نوع  جوامع بشری و از جمله در جوامع دینی و اسالمی، طالقانی بر این عقیده بود که  

تغییرات رهایی بخش و کارآمد در جوامع اسالمی و در ایران شیعی، باید برآمده از تحوالت  
  و در واقع فهم دینی خالق و زنده و مثبت نوین باشد و گرنه به جایی ای  فکری و اندیشه

رسد. از این رو او نیز تابع اندیشه تقدم تحوالت فکری و بینشی و ذهنی بر هر نوع نمی
  سوره رعد استناد   11اجتماعی و سیاسی در سطوح باالیی جامعه بود و به آیه  تحوالت  

کرد که به تعبیر اقبال »خدا آن ملتی را سروری  داد / که تقدیرش به دست خویش  می
بنوشت«. یعنی هر نوع تغییری در عینیت جامعه، معلول تغییراتی در ذهنیت و اندیشه  

د پیرو چنین اندیشه بود و بیتی از شعرش نقل  مردمان است. اقبال الهوری نیز، که خو
شد، در باره قرآن متعقد بود که: »چون به جان در شد، جهان دیگر شود / جان چو دیگر  

 شد، جهان دیگر شود«.  

البته گفتنی است که عموم مصلحان و نواندیشان مسلمان ایرانی تا مقطع انقالب ایران  
و سیاست1357در سال   اندیشه  تابع چنین  تغییرات ،  به  معطوف  آنان  اندیشه  بودند.  ی 

اجتماعی و فرهنگی از طریق تحوالت فکری و درونی بود و نه معطوف به تسخیر قدرت  
سیاسی و مثال تشکیل حکومت خاص مذهبی و اسالمی و به ویژه با زعامت علمای دینی.  

مخالف بوده  البته اغلب آنان پس از شهریور بیست، با استبداد و حکومت فردی و خودکامه  
ولی هدف غایی آنان استقرار نظام سیاسی ملی و به تعبیر  اند  کردهمی و بر ضد آن مبارزه 

و گفتارها و  ها  امروزین دموکرات بوده است )ولو در قالب نظام سلطنتی مشروطه(. اندیشه
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مهم بتوان گفت  طالقانی، که شاید  زندگی  آخرین سال  او  ترین  رفتارهای  زندگی  فصل 
 شود، گواه این مدعاست. می شمرده

 مقاومت در برابر استبداد و تحقق حاکمیت ملت وفق الگوی مشروطه   - 6

 شرح کوتاه این فصل ادامه شرح فصل قبلی است.  

در بعد سیاسی و اجتماعی، مصلحان مسلمان نوگرای ایرانی پس از شهریور بیست،  
)که در آن مقطع   اساسی مشروطه  اهداف  بیش حول  و  از    35حدود  جملگی کم  سال 

ناکام و آسیب  های  کردند و در واقع برای احیای آرمانمی  مشروطه اول گذشته بود( فعالیت
اهدافی چون: حاکمیت ملت، حاکمیت  می  دیده جنبش مشروطه خواهی تالش کردند. 

آزادی تأمین  وهای  قانون،  کشور  استقالل  اجتماعی،  عدالت  مدنی،  و  اصول    ...سیاسی 
افق جملگی آنان بوده است. این اصول چنان اهمیت داشت که حتی  مشترک و مورد تو

کسانی از بازماندگان رهبری مشروطیت )از جمله نائینی صاحب کتاب مهم تنبیه االمه(  
در آغاز از تغییر رژیم از قاجار به پهلوی حمایت کرده و حتی بعدتر نیز از برخی تغییرات  

که در روزگار فروپاشی پسامشروطه و به طور  و اصالحات رضاشاهی دفاع کردند بدان امید  
خاص در روزگار آشفته و اشغال ایران در جریان جنگ جهانی اول و عمال زوال حکومت  
مرکزی، حداقل برخی از اهداف مشروطه محقق شود و از قضا چهار ایده مشروطه خواهان  

امنیت   یعنی تحقق دولت و حکومت مقتدر مرکزی، تحقق وحدت سرزمینی ایران، تحقق 
رفاه شهروندان در این  های  عمومی و در نهایت نوسازی تمدنی و صنعتی و ایجاد زمینه

رکن مشروطه یعنی آزادی و دموکراسی  ترین  دوران تا حدود زیادی عملی شد. هرچند مهم
حول حاکمیت قانون قربانی شد و گزاف نیست گفته شود که در واقع همین کاستی بزرگ  

می ایران و تغییر رژیم گردید. در فصل حکمی زاده و کسروی دالیل  زمینه ساز انقالب مرد
عصر رضاشاه و نگرانی آنان از به قدرت رسیدن علمای دینی و  های دفاع آنان از سازندگی

نگرانی شد.  نقل  قدرت  طالب  آنان  هایی  روحانیون  تاریخی  آگاهی  و  هوشمندی  از  که 
نشنیده و یا    را یادی چنان هشدارهایی  کند. متأسفانه مصلحان ضد استبداد بعمی  حکایت 

 شد.  می بایستنمی جدی نگرفتند و شد آنچه که

از جهاتی    57تا    20های  در هرحال طالقانی در پیگیری اهداف مشروطه در فاصله سال
بیشترین نقش را در جریان مصلحان مسلمان داشته است. احتماال روحانی بودن طالقانی  

یم و عمیق او از کسانی چون نائینی و خرقانی در این نقش  مستق های  و نیز تأثیرپذیری
آفرینی نقش  و  استوار  های  پذیری  و  پایدار  و  مبارزات مستمر  است.  بوده  مؤثر  طالقانی 
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طالقانی از اواخر رضاشاه تا پایان زندگی اش، جملگی در این بستر قابل تفسیر و تحلیل  
 است. 

که گرچه او از جهاتی رادیکال و انقالبی    دهد می  مجموعه افکار و آثار طالقانی نشان 
نماید، ولی در  تر میاست و از همتایانش در نهضت آزادی مانند بازرگان و سحابی انقالبی

در جهت تحقق مشروطیت بوده است و حمایت او از خمینی و انقالب  ها  عین حال همه آن
بر زمین مانده بوده است که همان اهداف  امید  نیز بدان  مشروطه در عصر    و جمهوری 

دانیم که در عصر مبارزات مشروطه  می  این بار در قالب جمهوری محقق شود.ها  پهلوی
 خواهی نیز جناح تندرو و کندرو و میانه وجود داشته است.

این که طالقانی مانند دیگران از آغاز تا پایان مصدقی ماند، عمدتا بدان دلیل بوده است  
جنبش  های ماد و شخصیت نمادین اهداف و آرمانمحمد مصدق ن 20که پس از شهریور 

مشروطیت ایران بوده است. در همان شش ماه نخست پس از انقالب، که مصدق زدایی  
، طالقانی با برپایی مراسم با شکوه نکوداشت مصدق بر سر  ه بوددر نهان و آشکار آغاز شد

، تالش کرد  57اسفند    14مزارش در احمدآباد و سخنرانی در آن مراسم پر جمعیت در  
 خاطره و رسم مصدق و مصدقی در فضای پس از انقالب ایران نیز زنده شود.  

 ی و طبقات   ی هر نوع سلطه مذهب   ی و نف   ی عدالت و آزاد   ت ی محور   - 7

طالقانی چهره برجسته دو اصل به هم پیوسته »عدالت« و »آزادی« در ایران معاصر  
در دست  ها  طالقانی )که اکنون صورت مکتوب آنهای  است. این مدعا را، هم افکار و آموزه

 است(، و هم روش و منش فردی و شخصی اش، گواه و مؤید آن است.  

اعتقاد به  بی  دیگری چون بازرگان نیز هرگزهای  البته باید به تأکید گفت که شخصیت
  عدالت اجتماعی نبودند به ویژه دکتر ابراهیم یزدی )دومین دبیرکل نهضت آزادی(، که در 

بود. با این حال عدالت اجتماعی در    نهضت خداپرستان سوسیالست«روزگار جوانی عضو »
ایران   از جریان چپ جهانی و در  اثرپذیرفته  چهارچوب نفی نظام طبقاتی و تا حدودی 

»اجتماعیون   )سوسیال    –میراثدار  و    –عامیون«  تأیید  مورد  مشروطه  عصر  دموکرات( 
کرده است. به همین دلیل طالقانی، نماد و سخنگوی  می  غحمایت طالقانی بوده و از آن تبلی 

این  می  جریان چپ در نهضت آزادی شمرده بازرگان نماد جریان راست  شد و مهندس 
ها، به ویژه تعیین مرزهای دقیق این دو  بندی  دانیم که این نوع طبقهمی  تشکیالت. البته

 سامح همراه است. مفهوم در ایران و در ساختار اجتماعی و طبقاتی آن، با ت
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در هرحال اگر معیار چپ و راست، موضوع عدالت اجتماعی با محوریت عدالت به مثابه  
  برابری )ولو نسبی( در توزیع عادالنه امکانات معیشتی و توزیع عادالنه منابع ثروت باشد، 

  تردید طالقانی مدافع آن بوده و بیشترین تأکید را روی آن داشته است. نیز اگر معیار بی
آموزه آزادی،  یا  باشد  عدالت  اول  بازرگان  های  تأکید  که  است  گواه  طالقانی  و  بازرگان 

بیشترین تأکید را روی آزادی )آزادی به مثابه آزادی فکر و عقیده و بیان و حق حاکمیت  
ملت( دارد و طالقانی بیشترین تأکید را روی عدالت اقتصادی و اجتماعی و فقرزدایی. این  

بازرگان و طالقانی تا آخر کم و بیش حفظ شد. بخشی از جریان درونی    تفاوت اساسی بین
استقالل   و  اقتصاد  و  و در سیاست  بوده  ترها  آزادی، که عمدتا جوان  نهضت  تشکیالت 

از نهضت آزادی جدا شدند که حدود دوازده    58بودند، در پائیز سال  تر  خواهی رادیکال
بی بوده است )هرچند اطالعیه آنان در  بودند و چهره شاخص آنها مهندس عزت اهلل سحا

زمستان منتشر شد(. با این حال اگر طالقانی در آن زمان در قید حیات بود، احتماال چنین  
های  داد. زیرا او حلقه وصل تمامی جریاننمی  جداسری غیر ضروری و حتی مضری رخ

 شده است.    می درونی نهضت آزادی شمردههای سیاسی و از جمله جناح

ال بازرگان روی جریان چپ )اعم از مارکسیستی و اسالمی( حساسیت زیاد داشت  اصو
بین جناح فکری  و  قدرت  انقالب، که جدال  از  ویژه در مقطع پس  به  و  های  و  سیاسی 

بازرگان تمرکز زیادی روی چپ زدایی   بود،  اوج گرفته  انقالب  ایدئولوژیک درون اردوی 
ذ و رسوخ حزب توده )که در زمان نهضت ملی  داشت. به طور خاص، او همواره نگران نفو

را   و فرصت طلبانه خود  نداشتند  اعتقاد  توده  به حزب  واقع  در  را که  از کسانی  بخشی 
گفتند(، در ارکان انقالب و نظام جمهوری  می  دانستند به طعن »توده نفتی«میای  توده

الب، نفوذ افکار چپ  اسالمی بود. او بارها توضیح داده است که یکی از عوامل انحراف انق 
« )که  انقالب ایران در دو حرکتبوده است. از جمله او در کتاب »ای  و غیر تودهای  توده

کند  می  کند، تصریحمی  منتشر شده(، آنجا که به میراث بران انقالب اشاره  1361در سال  
انقالبیون مسلمان  هستند که حتی به زعم ایشان  ها  که برندگان واقعی انقالب مارکسیست

  ای از این رو بازرگان نه با چپ جهانی میانه   اند.و از جمله علما را نیز تحت تأثیر قرار داده
رفت.  می  داشت و نه به طور خاص آبش با چپ غیر مذهبی و مذهبی ایران در یک جوب

کتر  بازرگان با مجموع جریان چپ اسالمی از مجاهدین گرفته تا جنبش مسلمانان مبارز )د 
پیمان( و حتی جاما )دکتر کاظم سامی(، مرزبندی آشکار داشت. سامی در دولت موقت  
وزیر بهداری بود ولی پیشنهاد »طب مل ی« او مورد تأیید نخست زیر و دیگر اعضای کابینه  

اصفهانی   رضا  گرفت.  کناره  و  داد  استعفا  نتیجه  در  و  نگرفت    1381)درگذشته  قرار 
وزارت  خورشیدی(   معاون  دیدگاهکه  و  بود  موقت  دولت  در  تند  های  کشاورزی  تقریبا 
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از مقام استانداری خراسان  گراچپ نیز طاهر احمد زاده  از کار کناره گرفت.  یانه داشت، 
کنار گذاشته شد. الزم است این در اینجا به تأکید گفته شود که کناره گرفتن و یا کنار  

  اهلل آیتو فشارهای مستقیم  ها  ت، بیشتر معلول مخالف گراچپهای  گذاشتن این شخصیت
خمینی بوده است. تا آنجا که مهندس سحابی که عضو شورای انقالب و نیز دولت موقت  

گفت خمینی به ویژه روی این افراد حساسیت داشت و بارها به نخست وزیر توصیه  می  بود،
خودم این    ،ید اگر شما نکنبرکنار کند و در نهایت نیز تهدید کرد که    کرده بود که اینان را

 کار را خواهم کرد.         

چپ و به اصطالح سوسیالیستی جهانی و به  های  این در حالی بود که طالقانی با آرمان
از   اینان  نزد عموم  این رو  از  بود و  نزدیک  انقالب  اردوی  طور خاص داخلی و در درون 

فاصله داشت.  ها  چپ  محبوبیت بسیاری برخوردار بود و البته بازرگان نیز به همان نسبت از
متنوع چپ  های  در زمان دولت موقت یکی از مخالفان و منتقدان جدی بازرگان جریان

شناخته شده چپ غیر  های  هرچند در دو دهه اخیر بسیاری از همان شخصیت  اند.بوده
و مذهبی از مواضع گذشته خود در مخالفت با بازرگان و دولت موقت انتقاد کرده  مذهبی 

کنند که جبران مافات کنند. طالقانی آرمان عدالت خواهی و  می  الش کرده وو به نوعی ت
دانست که از اصل توحید )توحید در  می  فقرزدایی از جامعه را، یک اصل دینی بنیادینی 

هیئت نمایندگی کشور    58شود. به عنوان نمونه، وقتی که در سال  می  عبادت( استنباط  
در دیدار با طالقانی از آرمان هایشان سخن گفتند،    چپ سوسیالیستی کوبا به ایران آمد و 

ادبیات   است. در چهارچوب  اسالم  این همان  که:  این مضمون گفت  به  طالقانی سخنی 
قرآنی و اسالمی، از نظر طالقانی، عدالت خواهان چپ غیر مذهبی که برای برابری و نفی  

هستند که در قرآن بارها    کنند، مصداق »قائمین بالقسط« می  نظام طبقاتی صادقانه مبارزه 
تکرار شده است. در هرحال عدالت و آزادی در مکتب فکری طالقانی دو جزو جدایی ناپذیر  

 که بدون یکی دیگری نیز محقق نخواهد شد.  ای از یک کل بوده به گونه

عدالت  های  منسجم و مدون از اندیشهای  « طالقانی نمونهمالکیت در اسالمشاید کتاب »
طلبانه و با تسامح سوسیالیستی طالقانی باشد. اخیرا دیدم که آقای دکتر حبیب اهلل پیمان  

»  123در شماره   ایراننشریه  انداز  اسالم  چشم  در  مالکیت  بر کتاب  نقدی  و  « شرحی 
 طالقانی نوشته است.      

توان گفت که طالقانی در چهارچوب  تر میاگر از این جزئیات بگذریم، در سطح عام
رویکردهای جهان بینی توحیدی و عدالت محور خود، با هر نوع تبعیض و نابرابری و در  

توان گفت او با هر نوع »حق  می  مخالف بوده و در یک جملهتبعیض  واقع نظام کاستی  
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در   او  که  است  بوده  دلیل  همین  به  است.  بوده  مخالف  گروهی  و  فرد  هر  برای  ویژه« 
کرد و  می تشکیالت نهضت آزادی به عنوان یک روحانی عالی مقام، کامال تشکیالتی عمل

مانند دیگران بوده است )این را مقایسه کنید با حق ویژه در حزب جمهوری  ها  در رأی
ه ای،  نآقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، سید علی خام   -اسالمی که پنج روحانی مؤسس 
اردب موسوی  و  باهنر  به    –یلی  محمدجواد  او  دین  قلمرو  در  داشتند(.  ویژه  آن حق  در 

توحیدی   ادیان  برای  و  بود  قایل  است(  متأخر  اصطالح  این  )البته  معرفتی  پلورالیسم 
کرد و از انحصارگرایی رایج  می  )حداقل( جوهر مشترکی قایل بود و از آزادی مذهبی دفاع

قیدتی و اجتماعی و سیاسی  در امر رستگاری بسیار فاصله داشت. او با هر نوع تحمیل ع
مخالف بود و مدعی بود که پیامبران برای رهایی بنی آدم از هر نوع زنجیر اسارت مبعوث  

سوره اعراف که پس از انقالب ایراد شد(.    157)بنگرید به تفسیر طالقانی از آیه  اند  شده
ه قدرت  جزم اندیش و خام فکر و البته مجهز به اراده معطوف بای  در روزهایی که عده

و در خیابان بودند  اجباری جزم کرده  تحمیل حجاب  برای  را  عزم خود  های  انحصاری، 
از آزادی در  می  تهران شعار  ایستاد و  برابرشان  دهد »یا روسی یا توسری«، طالقانی در 

پوشش زنان در قلمرو حجاب دفاع کرد و دفاع او چنان مؤثر بود که روز بعد از انتشار  
ی خمینی نیز در گفتگو با یک خبرنگار زن فرانسوی اعالم کرد: نظرم  سخنان طالقانی، آقا

نیز همان نظر طالقانی است. گرچه تحوالت بعدی نشان داد که موضع خمینی احتماال  
 کند.  می صادقانه نبوده است ولی حداقل از نفوذ کالم طالقانی در آن زمان حکایت

پیگیری نظام شورایی در جمهوری  ایده طالقانی ذیل چتر عدالت و آزادی،  ترین  مهم
(، اندیشه نظام شورایی  60- 57های  دانیم که در اوان انقالب )سالمی  اسالمی بوده است.

در ایران انقالبی آن دوران به شدت رواج داشت. در تمامی سطوح کشور، شوراهایی عمدتا  
انقالب، موضوع شوراها   و دوم  اول  بود. در سال  و مردمی تشکیل شده  نقل  خودجوش 

دادند.  می  محافل بود و حتی علما و محافل مذهبی سنتی نیز به این اندیشه گرایش نشان
در شورای انقالب نیز کمیسیون انقالب وجود داشت و بعدتر در آئین نامه مصوب شورای  
انقالب برای مجلس شورای ملی )که بعدتر به نادرست به »مجلس شورای اسالمی« تغییر  

«ی حزب مواضع ماراها در نظر گرفته شده بود. متن معروف »یافت( نیز کمیسیون شو
شد(، گواه این مدعاست. در  می  جمهوری اسالمی )که در آن زمان حزب حاکم شمرده 

سند حقوقی نظام جدید یعنی قانون اساسی نیز شوراها در اصول مختلف تعبیه شد. مانند  
نمای  از  ندگان سه قوه، شوراهای  شورایعالی قضایی، شورای مدیریت صدا و سیما مرکب 

 ...شهر، شوراهای روستا، شورای عالی استان و
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با این همه، جریان چپ انقالبی آن زمان )اعم از مذهبی و غیر مذهبی( مدافع استوار  
تردید یکی  بی  کوشیدند. می  نظام شورایی در تمامی سطوح در کشور بوده و برای تحقق آن

امیون عصر مشروطه و بازتاب آن در قانون اساسی  ع  –از منابع تاریخی، تجربه اجتماعیون  
»انجمن عنوان  تحت  نحله  های  مشروطه  این  به  که  نیز  طالقانی  بود.  والیتی«  و  ایالتی 

کرد. به  می  گرایش داشت، میراثدار اندیشه و تجربه پیشین بود و از آن سرسختانه دفاع
اندیشه احیاکننده  نوعی  به  طالقانی  خواهی  های  ویژه،  است.  مشروطه  بوده  هم  نائینی 

نهادهای چپ اسالمی آن زمان )مانند سازمان مجاهدین خلق، جاما، جنبش مسلمانان  
 مبارز، جناح چپ نهضت آزادی( نیز کم و بیش حامی شوراها بودند.        

در   آن  توزیع  و  قدرت  تمرکز  از  بیشتر  هرچه  کاسته شدن  رویکردی،  چنین  اساس 
وده است. به زعم طالقانی، تمرکز قدرت و آن هم در دست  مرده بهای  گستره جامعه و توده

یک گروه و یا طبقه خاص اعتقادی و یا سیاسی و یا اقتصادی، مولد انواع فساد از جمله  
توان ذیل همان عدالت به معنای عام کلمه  می  مولد استبداد سیاسی است. این اندیشه را

طلح است( تعریف و تبیین کرد. اگر با  )به ویژه آن گونه که در ادبیات اسالمی و قرآنی مص
بگوییم، سخن  امروزین  »سوسیال  می  ادبیات  نوعی  گفت  یا    –توان  دموکراسی« 

»دموکراسی شورایی«. طالقانی برای رسیدگی به مشکالت کردستان، همراه با هیئتی به  
شان  مردم و نمایندگان تشکیالتیهای  کردستان رفت و در آنجا تالش کرد به نوعی توده

و   نیز همان تشکیل شوراهای محلی  و پیشنهادش  را در مدیریت محلی مشارکت دهد 
این است که معضالت سیاسی و مدیریتی ایران، راهی جر شکستن  مردمی بود. واقعیت  

یی و  گراتمرکزگرایی و توزیع قدرت تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی ندارد. پایتخت
انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در چند فرد و یا گروه سیاسی، از آفات مخرب سیاسی  

 یرد.    ایران است که در هر نظام سیاسی باید مورد توجه قرار گ

نماز جمعه بود  های  سخنان طالقانی همان آخرین سخنرانی او در خطبهترین  از مهم
شهریور در بهشت زهرا برگزار شده بود. او در آنجا به تندی    17که به مناسبت تقارن آن با  

  آورد که: چرا شوراها عملی می  توان گفت خشم و عصبانیت، فریاد برمی  و با هیجان و حتی 
بگویند اگر شوراها باشد، پس ما چه کاره ایم! خود  ای  گوید: شاید عدهمی  بعد شود؟  نمی
 ... دهد: هیچ! بروید پی کارتان! این مردم بودند که انقالب کردند، شهید دادند ومی  پاسخ 

دانست که جریان در حال حاکم شدن بر انقالب و بر  می  )نقل به مضمون(. او به درستی 
فقیه با سردمداری حزب جمهوری اسالمی و به طور کلی  کل کشور یعنی نظام والیت  

ائتالف روحانیون خط امامی با جناح سنتی بازار، به طور بنیادی با نظام شورایی مخالف  
دانم چرا نکردند! تحوالت بعدی، درستی  می  دهد:می  است و به همین دلیل طالقانی هشدار
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از نوع مطلقه اش، با هیچ نوع تکثر و   نظر طالقانی را نشان داد. نظام والیت فقیه و آن هم
تقسیم قدرت )نه در سطح ملی و نه در سطح محلی و نه درسطح نخبگان( سازگار نیست.  
از این رو احزاب و تفکیک قوا و انتخابات و مطبوعات آزاد و حتی قانون و حاکمیت قانون  

حاصل  بی  بوده و  ها، در چنین نظامی عمال بالموضوع  به معنای مدرن و عرفی و متعارف آن
بلکه نقض هم   اجرا نشده  نه تنها  این اصول  از چهار دهه،  این که در طول بیش  است. 

در مرحله نخست بدان جهت بوده و هست که به طور اساسی نظام متمرکز و    اند،شده
مرکزگرای مذهبی با الگوی والیت مطلقه فقیه و عمال در قالب »جمهوری روحانی« )به  

گان(، بنیادا مانع توزیع منابع قدرت و ثروت و حتی مذهب و تفاسیر  تعبیر مهندس بازر 
دینی است. به همین دلیل بوده است که طالقانی با والیت فقیه مخالف بوده و به پیشنهاد  

(، که اندکی پیش از درگذشت وی به تصویب 58این بند در قانون اساسی اول )در سال  
 رسید، رأی نداد. 

 

 ماعی تأثیرات اجت  :فصل پنجم

ایران  بی  طالقانی  در  دینی  و  فکری  و  سیاسی  مبارزان  تأثیرگذارترین  از  یکی  گمان 
بوده و طبعا تأثیر و تأثرش  اش معاصر است. هرچند طالقانی نیز مانند دیگران فرزند زمانه

و در تعامل با روزگارش یعنی نیمه نخست قرن چهاردهم  اش  نیز در شرایط خاص زمانه
لی در این میان دو نکته قابل توجه است. یکی این که او در نسل  ل گرفته وکخورشیدی ش 

بعد از خود تا کنون، اثر گذاشته و منبع تغذیه  های  معاصر خود، به طور مستقیم و نسل
فکری بسیارانی بوده و هست. هرچند او یک عالم دین و یک متفکر اسالمی بود و طبعا  

بخش بوده است ولی  تاد سال اخیر الهامبرای بسیاری از جوانان مسلمان در طول این هف 
فکری و  های  توانست جریانمی  فراخ داشت وای  از آنجا که طالقانی شخصیتی و اندیشه

او نیز به همان اندازه  های  سیاسی متنوعی را زیر چتر حمایتی خود بگیرد، طبعا اثرگذاری
 فراخ و مداوم بوده و هست.   

پس از طالقانی، بسیاری از ایرانیان و به ویژه نسل انقالب و پس از انقالب، از یک سو  
یاد  نیکی  به  او  تجربه  و  خاطرات  که می  از  وقتی  ویژه  )به  دغدغهمی  کنند  و  ها  بینند 

ه( و نیز برای مرگ زودهنگام او چه قدر به جا و مهم بود  58هشدارهای طالقانی در سال  
برابری طلب و حداقل مدعی  های  خورند. در صدر انقالب، تقریبا تمامی جریانمی  دریغ

طالقانی وامدار  را  خود  کم  و  بیش  اسالمی،  الهام می  چپ  او  از  تفاریق  به  و    دانستند 
سازممی و  مبارز  مسلمانان  جنبش  جاما،  آزادی،  نهضت  از  بخشی  بر  افزون  ان  گرفتند. 
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ای  توان از فرقان و آرمان مستضعفین نیز یاد کرد. این جریان اخیر کتابچهمی  مجاهدین،
«، منتشر  ارتجاع شوریدند  –امپرالیسم    طالقانی سنگری که مستضعفین از آن بربا عنوان »

کرد و تأثیرپذری خود را از او نشان داد. هرچند آرمان و البته دیگران نیز از جهاتی با  
             .او مرزبندی انتقادی داشتندهای برخی آموزهطالقانی و 

طالقانی یاد کرده ایم،  های  هرچند در فصول گذشته، از چگونگی و چرایی اثرگذاری
 کرد: بندی  توان ابزارهای اثرگذاری طالقانی را چنین طبقهمی ولی در  این فصل

 سخنرانی   - 1

سنت      وفق  و  بود  دین  عالم  طالقانی  که  شد  سخنرانی،    گفته  و  خطابه  علمایی، 
ابزار ارتباط و پیوند این گروه با مردم بوده و هست. با این که در  ترین و متعارفترین رایج

چند دهه اخیر، با توجه به تحوالت تمدنی و علمی و تکنولوژیک شگفت انگیز در جهان،  
به مهم است و  ابزارهای ارتباطی در سطوح مختلف تغییر کرده، با این حال، هنوز هم خطا

مذهبی و در سنت تبلیغات دینی ایرانی هنوز هم معتبر است و  های  به ویژه در جریان
ابزار ارتباطی مبلغان مذهبی با توده مردمی است که عمال پایگاه اجتماعی و  ترین  رایج

آنان شمرده نواندیشان  می  اقتصادی  ابزار چندان رایج و مؤثر است که عموم  این  شوند. 
های  کنند و از این رو چهرهمی  غیر روحانی هنوز هم بیش از همه از این ابزار استفادهدینی  

و سخنران و  اند  شاخص این طایفه )از بازرگان و شریعتی گرفته تا سروش(، عمدتا شفاهی
 بر« سنتی است.    ن سخنور و خطیب و صاحب تریبون که معادل همان »م

سنتی آن روزگار، عمال راهی جز استفاده از    طالقانی نیز با توجه به امکانات محدود 
محراب و منبر و خطابه برای ابالغ و انتقال افکار و اندیشه هایش نداشت. به ویژه که در  

  اوال محدود بود و ثانیا   آن زمان ابزارهایی نوین و مدرن مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات
های  ی که نهاد حکومت و سازمانعمدتا در اختیار ارباب قدرت سیاسی بود و در شرایط 

فرمان مستقیم  غیر  و  مستقیم  امکانات  گونه  این  بر  نظر می  امنیتی  اعمال  یا  و    راندند 
محکوم  می و  مغضوب  که  او،  چون  کسانی  و  طالقانی  مانند  کسانی  برای  طبعا  کردند، 

ی  امکانات محدودی برای انتقال اندیشه و پیام در گستره ملی و کشور  اند،حکومت بوده
وجود داشت. پایگاه اصلی او در سطح محدودی، مسجد و بیشتر مسجد هدایت بود و گاه  

گفت. تعبیر زیبا و ادیبانه شریعتی از  می  نیز در مجامع و محافل عمدتا دانشجویی سخن 
«، از یک سو از نقش هدایت و روشنگری طالقانی و  کویر  درای  مناره مسجد هدایت به »

دارد؛ و از سوی دیگر، از تنهایی و کویری بودن  می  پرده بر  در آن دوران اش  مکتب فکری
 کند.  می  طالقانی و اندیشه هایش در دهه سی و چهل حکایت
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طالقانی، عمدتا تفسیر قرآن و شرح و  های  و خطابهها  موضوعات مطرح در سخنرانی
ال این  بوده است. با این ح  نهج البالغهو    قرآنبخش آیات  بسط روزآمد و روشنگر و الهام

تربیتی و سیاسی هم  و  اعتقادی  بوده و شامل مباحث  شده است.  می  موضوعات متنوع 
طالقانی معطوف به بیداری ایرانیان و معطوف به مبارزات اجتماعی  های هرچه بود اندیشه

  1319و سیاسی بر ضد دیکتاتوری و رسیدن به آگاهی و آزادی بوده است. او در سالهای 
« از سخنرانان  بعد  اسالمبه  ایران  کانون  رادیو  در  کوتاه  مدتی  بعدها  و  بود  تهران  در   »

قرآنی خود را  های  گفت و عمدتا دیدگاهمی  سخنرانی کرد. او در زندان و تبعید نیز سخن
 نهاد.              می در میاناش ولو با مخاطبان محدود و گاه خانوادگی

 نویسندگی   - 2

چندان اهل نوشتن نبود و از این رو آثار قلمی زیادی  قبال اشارت رفت که طالقانی  
او نیز شفاهی بوده و بعد با همت    پرتوی از قرآناثرش یعنی شش جلد  ترین  ندارد و مهم

آقای محمدمهدی جعفری و در نهایت خود او تکمیل و نهایی شده است. بقیه آثار او نیز  
مانند  ز نشریات آن روزگار )کم  بیش این گونه است. در عین حال طالقانی در برخی ا

مقاالتی نوشته است.    مجموعه حکمتو    آئین اسالم،  -ارگان کانون اسالم    –  دانش آموز
تفسیر قرآن طالقانی در نشریه »آئین اسالم«  های  پس از شهریور بیست، متن مکتوب درس
شر  وی نیز در همان نشریه منت  نهج البالغههای  در تهران انتشار یافت. همین طور درس

      اند.شده

 مبارزات سیاسی پایدار علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی   - 3

باز اشاره شد طالقانی یک عمر یعنی از جوانی تا پایان عمر پر فراز و نشیبش، دمی از  
مبارزات سیاسی نیاسود. او از دوران رضاشاه وارد مبارزات سیاسی شد. گفته شده که او  

ب  1318در سال   تهران  زنی»در  از سر  و  می  کشیده درگیرمی  ا پاسبانی که چادر  شود 
مه تجربه و احساس  افتد«. او در مقدمه تنبیه االمی  زند که به زندانمی  به اوای  کشیده

کند: »جان و مال و ناموس مردم تا عمامه اهل علم و  می خود را از این دوان  چنین بیان 
استبد مأموران  حمله  و  غارت  مورد  زنان  وروسری  بود«  و  می  اد  دردها  آن،  »اثر  افزاید 

 است که تا پایان عمر باقی خواهد ماند« )به نقل از کتاب آقای جعفریان(.  هایی بیماری

توان گفت که طالقانی پس از شهریور بیست احتماال به دلیل  می  در یک مرور کوتاه
فعالیت به  تمایلی  چندان  سیاسی  باز  نسبتا  نشانهای  فضای  حتی  دنمی  سیاسی  هد. 

شود. اما در نهضت ملی شدن نفت و در دولت  می  او در رادیو ایران نیز پخش های  سخنرانی
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شود و از معدود علمای دینی است که از  می  محمد مصدق بار دیگر وارد عرصه سیاست
کند. چرا که او عقیده داشت مصدق و افکار  می  حکومت ملی و نهضت ملی حمایت آشکار 

هایش   آزادیو سیاست  تأمین  و  مشروطیت  احیای  و  ها  برای  رفاه کشور  و  استقالل  و 
و سقوط مصدق و تشکیل نهضت    32مرداد    28حاکمیت قانون مفید است. پس از کودتای  

  اهلل آیتدینی و سیاسی یعنی  هایی  مقاومت ملی، به آن نهضت پیوست و در کنار شخصیت
به مبارزه علیه استبداد بازسازی  سید رضا  زنجانی و مهندس مهدی بازرگان و دیگران  

ادامه   خورشیدی( 1342)درگذشته   شده در قالب دولت کودتای ارتشبد فضل اهلل زاهدی
به جبهه ملی دوم پیوست و در کنگره جبهه شرکت کرد. اندکی بعد    40-39داد. در سال  

ن  گروه مذهبی جبهه )به دالیلی که گفته شده( در عین حفظ عضویت در جبهه ملی و بدو
نهضت  تحت عنوان »ای  ، تشکیالت مستقل و تازه40این که انشعاب کنند، در بهار سال  

« تشکیل دادند. به رغم اعتراض شماری از ملیون که این اقدام را نقض فعالیت  آزادی ایران
یعنی دکتر مصدق در پاسخ به  اش  دانستند، رهبر تبعیدی و محصور در خانهمیای  جبهه

ال پیامی تأسیس تشکل تازه را تبریک گفت و آن را مورد تأیید قرار  نامه بازرگان با ارس
و حمایت این تشکل از نهضت نوظهور   42داد. نهضت آزادی پس از واقعه پانزده خرداد  

خمینی، مورد خشم حکومت قرار گرفت و تقریبا تمامی کادر    اهللآیتعلمای دینی به ویژه  
محاکمه شدند. دفاعیات    43بعد هم در سال  اصلی و فعال آن بازداشت و زندانی شده و  

مفصل و مهم بازرگان در مقام دبیرکل نهضت آزادی، که مروری بر تاریخ ایران و محاکمه  
استبداد سلطنتی ایران است، اکنون از اسناد مهم و تاریخی مبارزات آزادی خواهانه ایران  

علما و مراجع دینی    شود در فصل مربوط به بازرگان بدان اشارت رفت. عموممی  شمرده
خمینی    اهلل آیتاز زندانیان نهضت آزادی حمایت کردند )حتی  هایی  وقت با انتشار اطالعیه

هرچند با تأخیر( و بسیار محتمل است که چنین حمایتی بیشتر به دلیل حضور طالقانی  
به     اد علما نیرومند است(. طالقانیدر این جمع بوده است )زیرا پیوند و دفاع صنفی در نه

خودداری کرد ولی در نهایت او و بازرگان  در داگاده  دالیلی از دفاع و حتی از سخن گفتن  
)به دلیل    1346هریک به ده سال حبس گردیدند. طالقانی پس از آزادی از زندان در سال  

عفو عمومی(، از زندان آزاد شد ولی مبارزه را همچنان ادامه داد و پس از آن بارها زندانی  
از زندان    57بازدادشت شد و در آبان    54ا به تبعید رفت. آخرین بار در سال  شد و باره

 آزاد شد.     

او در اغلب مواقع )به ویژه در مواقع شدت  های  طالقانی غالبا ممنوع المنبر بود. کتاب
. در دوران انقالب نیز  پرتوی از قرآن شد. حتی  می  گرفتن اختناق( عمال ممنوع شمرده

خمینی، او عمال رهبر انقالب بود و رئیس شورای انقالب شد و    اهللتآیپیش از بازگشت  
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بعدتر نماینده تهران در مجلس بررسی قانون اساسی )که بعدها به خبرگان قانون اساسی  
شهرت یافت( شد که البته پیش از تمام کار این مجلس طالقانی درگذشت. از اقدامات  

خونین در آن  های  ود که در اوج درگیریمهم طالقانی همراهی با هیئتی به کردستان ب
 ناحیه بود و به داستان آن پیش از این اشارت رفت.  

خارجی و استعمار  های  طالقانی نسبت به استقالل کشور و از این رو نسبت به دخالت
اجنبی حساس بوده و با توجه به مقتضیات آن روزگار و در حد توان با هر نوع استیالی  

کرد. او نیز  مانند اغلب مبارزان  می  تصادی بیگانه مخالفت و مبارزه فرهنگی و سیاسی و اق 
دانست.  می  آن روزگار، یکی از دالیل مخالفت با محمدرضا شاه را در وابستگی به بیگانگان

عربی   سرزمین  آن  وغصب  فلسطین  موضوع  ویژه  یهودیان    – به  دست  به  اسالمی 
( بسیار مهم بوده و او در دفاع از مظلومان  صهیونیستی، برای طالقانی )و البته دیگر مبارزان 

فلسطینی و در مخالفت با مظالم اسرائیل بسیار فعال و اثرگذار بوده است. او بارها برای 
در کنفرانس    1338کمک مالی به مبارزان فلسطینی اعانه جمع کرده است. یک بار در سال  

و در آنجا سخنرانی کرد    بیت المقدس شرکت کرد )البته همراه با میرزا خلیل کمره ای(
 منتشر کرد.                      آئین اسالمو پس از بازگشت گزارشی از آن را در نشریه 

گفتن ندارد که  مبارزات سیاسی به سهم خود در فضای اجتماعی دهه بیست تا انقالب  
های  اجتماعی و زمینه ساز نفوذ و رسوخ اندیشههای  یکی از عوامل ذهنی و عملی اثرگذاری

شده است. اصوال اگر مصلحانی چون  می  دینی و اصالحی کسانی چون طالقانی شمرده 
فعال   و  امروز سیاسی  تعبیر  به  زمان  آن  در  دیگران  و  یا شریعتی  و  طالقانی  و  بازرگان 

در زوایای فکر و فرهنگ عموم مردم و  شان مبارزاتی نبودند، هرگز افکار نو و تحول آفرین
شوند  نمی  یافت. نکته مهمی که اکنون غالبا متوجهنمی  دینی راه حتی نخبگان فکری و  

این است که در دوران پیش از انقالب، که فضای فرهنگی محافل دینی عمدتا در کنترل  
مذهبی غیر  های  سیاسی و حتی تالشهای  تفاوت و بیشتر مخالف فعالیتبی  یانگراسنت

بودند، سیاسی و مبارز بودن یک مسلمان و به ویژه یک طلبه و عالم دین خود    سنتی 
نشانه نوگرایی و روشنفکری و عالمت به روز بودن بود و به همین دلیل »آخوند سیاسی«  

  1341خمینی پس از    اهللآیتشد. این که  می  متمایز و ممتاز بوده و محبوب القلوب مردم 
ذهبی و  غیر م های  درخشید و بسیاری از روشنفکران و تجددگرایان حتی افراد و جریان

.  ه استویژگی بود  به خاطر همین چه بسا ضد مذهب از او استقبال و حمایت کردند، دقیقا  
سیاسی و حتی اجتماعی  های  پر شمار، هر نوع فعالیتای  بر خالف حاال که در نزد عده

دینی، خود یک امر منفی تلقی  های  و انگیزهها  تحت پوشش اسم و رسم مذهب و آموزه
شود. البته روشن است که  می  نام گونه »اسالم سیاسی« محکومشده و تحت عنوان دش
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تجربه شکست خورده جمهوری اسالم و استفاده بیش از حد از نام دین و مذهب و حکومتی  
های  شدن مستقیم و غیر مستقیم اغلب علمای دینی در سطح کشور و در واقع سوء استفاده

جب چنین رویکردی شده است حتی  نهان و آشکار از دین و نهادهای منسوب به دین، مو
که افراد شاخصی از همان مبارزان پیش از انقالب اکنون یا در موضع انفعالی  ای  به گونه

جویند. اما در هرحال باید به فضا و شرایط  می  قرار گرفته و یا آشکارا از گذشته خود تبری 
قضاوت درست   تاریخی و اجتماعی توجه دقیق داشت و گرنه دچار زمان پریشی شده و از

 مانیم.          می باز

 اثرگذاری عملی از طریق خلق نیکو   - 4

طالقانی بر دیگران، بیش از آن که از طریق فکر و علم و  های  با این همه، تأثیرگذاری
به آن »منش«   ادبیات پارسی  بوده که در  از طریق »خُلق حسن«  باشد،  نظریه پردازی 

شود. شاید بتوان گفت خلق حسن تعبیر دیگری است از همان »خُلق عظیم«،  می  گفته
 سوره قلم(.   4که قرآن به نبی اسالم نسبت داده است )آیه 

های  توان گفت که افراد به طور کلی و به ویژه شخصیتمی  کالنبندی  در یک طبقه
طریق فکر )اندیشه  دهند. از  می  فکری و اجتماعی، از سه طریق دیگران را تحت تأثیر قرار

و علم(، منش اخالقی و رفتار )رفتارهای اخالقی یا همان حکمت عملی در برابر حکمت  
نهاده است.  می نظری( و یا از هر دو طریق. طالقانی از هر دو طریق بر پیرامونیان خود اثر

  من خود این بزرگوار را هرگز از نزدیک ندیده بودم ولی از افراد پرشماری که ایشان را
در زندان و خارج از آن با او معاشر بوده و از نزدیک شاهد حال و احوال و  ها  دیده و سال

دهند  می  گواهی  اند،و در واقع او را در میدان تجربه و عمل آزمودهاند  بینش و روش او بوده
افکار و دانش و   از طریق  بیشتر  به مراتب  از طریق سلوک عملی  اثرگذاری طالقانی  که 

 علمی و فکری بوده است. های آموزه

خاطرات شمار زیادی از معاشران و نزدیکان و یا آشنایان طالقانی، که در طول پنج  
اکنون به صورت گفتار و مقاله و    اند،دهه به تفاریق با او زیسته و یا به نوعی مرتبط بوده

زمینه بیش  مراجعه کرد. من خود در این  ها  توان بدانمی  مصاحبه و کتاب منتشر شده و
از همه، از دوستانی چون مهندس سحابی، دکتر جعفری، دکتر محمد محمدی گرگانی و  

« نیم قرن خاطره و تجربه خاطرات سحابی با عنوان » ام.اعظم طالقانی شنیده و بهره برده
عنوان » با  دو جلد و خاطرات محمدی  زندان شاهدر  در  تأمالت  و  نمونه  خاطرات  « دو 

در توجه  قابل  از    مکتوب  )اعم  مذهبی  غیر  افراد  خاطرات  ویژه،  به  است.  زمینه  این 
این شمار افراد جملگی به سلوک انسانی و منش  اند  سکوالرهای چپ و ملی(، نیز مهم
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یکی از جاهایی که بینش و منش و به طور کلی   اند. اخالقی روادارانه طالقانی گواهی داده
پیاپی  های ن است و طالقانی در زندانکند، زندامی شخصیت نهان آدمی را عیان و شفاف 

و متنوع خود در مقاطع مختلف )از اواخر دوران رضاشاه گرفته تا دهه بیست و چهل و  
پنجاه( با افراد مختلف و با افکار و سالیق مختلف و گاه متضاد هم بند بوده و این افراد  

از این منظر او را ستوده  و  اند  عموما به منش انسانی و اخالقی فرامذهبی طالقانی گواه داده
 اند.و به تعبیری نمونه دانسته

افزون بر طبیعت و بیولوژی طالقانی )چرا که به تعبیر یکی از دوستان بیولوژی افراد  
گذارد(، شاید بتوان گفت او بیش و پیش از هرچیز قرآنی  می  تأثیرشان  هم بر ایدئولوژی

بود و او را به طور جدی و عمیق تحت تأثیر  بوده و در واقع »پرتوی از قرآن« بر او تابیده 
قرار داده بود. او مؤمنی صادق و مفسری هدایت یافته بود که خلق حسن و »شرح صدر«  
را از قرآن آموخته بود )دوگانه شرح صدر / ضیق صدر در قرآن بارها تکرار شده و گشادگی  

انی دانسته شده است(.  ایمبی  ایمان و تنگی و یا بستگی سینه عالمتهای  سینه از نشانه
همین خصلت ایمانی و انسانی، به طالقانی شخصیتی بخشیده بود که در عمل اهل تساهل  
و مدارا بود و ظواهر دینی و یا شرعی برای او چندان وجه تمایز و به ویژه عامل تبعیض  

است. اقشار  بی  نبوده  در  طالقانی  استثنایی  و محبوبیت  نفوذ کالم  از دالیل  یکی  تردید 
بوده   او  انسانی  بزرگ  انقالب، همین خصلت  از  انقالب و پس  از  مختلف اجتماعی پیش 

« نقل کرده(، ساواک در یک  ابوذر زماناست. به نقل آقای جعفریان )البته او نیز از کتاب »
طالقانی را به پنج دسته تقسیم کرده است: دسته اول افراد رأس    اهللآیتگزارش مریدان  

که  ها  جبهه ملی، دسته دوم دانشجویان و دانش آموزان دبیرستان  و سران نهضت آزادی و
هدایت و  می  مسجد  اداری  افراد  چهارم  اسالمی،  انجمن  مهندسین  سوم  دسته  آیند، 

 فرهنگیان و دسته پنجم تجار و بازاریان«.  

این مالحظات، به  توجه  بوالحسن  می  با  وارث عارفانی چون  توان گفت که طالقانی  
  و یا شاعرانی چون حافظ قمری(    672)درگذشته  و موالنا  قمری(    425ته  )درگذشخرقانی  

عشق   قمری(  792)درگذشته   وآدم  عالم  بر  مهربانی  و  صدر  شرح  با  که  است    بوده 
مدعی بودن که »عاشقم بر همه عالم  قمری(    690)درگذشته  ورزیدند و چون سعدی  می

که همه عالم از اوست«. سایه مهربان او بر سر تمامی اقشار اجتماعی با گرایشات مختلف  
صفوی   نواب  از  بود.  گسترده  متنوع  سازمان  خورشیدی(    1334)درگذشته  و  تا  گرفته 

قانی  در طول زندان طال اند  چپ غیر مذهبی و طالب حوزوی. گفتههای  مجاهدین و جریان
تختی46تا    42از   غالمرضا  به   خورشیدی(  1346)درگذشته    ،  مرتب  پهلوان(  )جهان 

کرده است و به همین دلیل )افزون بر ملی و مصدقی  می  زده و رسیدگیمی  خانواده او سر 
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بودن تختی(، طالقانی همواره قدردان او بوده است. از این رو به او لقب »پدر طالقانی«  
 دادند  

تواند برآمده از  می  خواهی و عدالت طلبی و برابری خواهی طالقانی،  از جهتی آزادی
همین گشادگی سینه و فراخی روح انسانی باشد. او با ارباب قدرت و ثروت و دیانت چندان  

کرد در کنار مردم باشد و تیماردار فرودستان. یکی از  می  نداشت و همواره تالش ای  میانه
دیدار طالقانی در تهران رفته بود. هنگام خداحافظی،  دوستان طلبه گیالنی من زمانی به  

به او بکند. طالقانی پرسیده بود: در منطقه  هایی  دوست ما از طالقانی خواسته بود تا توصیه
شما »خان« )مالک در برابر رعیت( هم دارید؟ وقتی پاسخ مثبت شنیده بود، گفته بود  

 ید.  کنم با این جماعت حشر و نشر نداشته باشمی سفارش 

در هرحال منش روادارانه طالقانی، هم در زندان به طور نسبی موجب سازش و زیست  
مسالمت افراد و گروههای اعتقادی و سیاسی و انقالبی بنده و هم به ویژه پس از پیروزی  

مختلف از چپ و راست و مذهبی و غیر مذهبی بوده است.  های  انقالب، حلقه وصل جریان
قا و  انسانی  از حقوق  و سلیقهاو  و مسالک  مذاهب  و  اقوام  تمام  و حمایت ها  نونی    دفاع 

توان گفت در آغاز شکل گیری  می  کرد. با این همه، شوربختانه، طالقانی دیری نپایید و می
بنیادین همواره مطرح  این پرسش  از جهان فروبست.  انقالب چشم  از  برآمده  تازه    نظام 

بیشتر زنده می اگر طالقانی  که:  پیدا  ماند، می  شود  بر همان  می  چه سرنوشتی  آیا  کرد؟ 
توان پرسد در برابر اختالفات و  می  ماند؟ اگر پاسخ مثبت باشد،می  منش و افکارش باقی 

  خونینی که اندکی بعد رخ داد، او چه های  جاری صدر انقالب و به ویژه خشونتهای  تفرقه
وض، اکنون پاسخی  مفرهای  توانست بکند؟ برای این نوع پرسشمی  کرد و اصوال چه می

کاش طالقانی  ای  توان گمانه زنی کرد و گفتمی  وجود ندارد ولی با اندکی خوش بینی،
داشت تا شاید )و فقط شاید( مانع برخی از رخدادهای زشت و حداقل  می  عمری درازتر

غیر ضروری بعدی بشود و از سقوط هولناک نظام برآمده از انقالب در عمق دره تباهی و  
 ود.  ستم مانع ش

 

 نقدها   :فصل ششم

به دو دلیل  نوشتار،   / این گفتار  از حد طوالنی شدن  بیش  بر  خواهم در  نمی  افزون 
و  ام  موضوع این فصل یعنی نقدها سخن را طوالنی کنم. یکی این که، تا آنجا که من دیده

متوجه شده ام، نقدهایی جدی و قابل توجهی بر افکار و آرای خاص طالقانی طرح و گفته  
نشده است )به ویژه که اکنون نه منابع الزم در اختیارم هست و نه مجال تفحص وجود  
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دارد و نه اصوال با روش گزیده گزارشی ما در این سلسله گفتارها سازگار است(. دیگر این  
نوآوریکه اصوال آرای طالق  به رغم  از یک سو عمدتا  هایی  انی،  قابل توجه و بعضا مهم، 

درون دینی و قرآنی و در عین حال تا حدودی به لحاظ گستره موضوعی محدودتر بوده  
داد. مثال اگر طالقانی  می است. شاید روحانی و مجتهد بودن نیز تا حدودی به او مصونیت

تفاوت شوند،  مقایسه  بازرگان  در  می  آشکار ها  و  نیز  استفاده  مورد  ادبیات  و  زبان  شود. 
بودن طالقانی در مبارزات  تر  تأثیر نبوده است. همین طور رادیکالبی  برانگیختن حساسیت

یی اقتصادی، که در دهه چهل و پنجاه سکه رایج  گراضد استبدادی و نیز گرایش به چپ
های  حساسیت  بوده و در فضای عمومی روحانیت مبارز چیرگی داشت، سهمی در کاهش

 منفی در مورد طالقانی داشته است. 

این حال با  بی  با  متحد  کار  و محافظه  بازار  ویژه جناح  به  تردبد سنتگرایان مذهبی 
روحانیت مبارز، با برخی افکار و آرای طالقانی موافق نبوده و گاه و بیگاه و این جا و آن جا  

اشته و دارند. به ویژه در دو قلمرو با  به تصریح و تلویح رویکردهایی انتقادی به طالقانی د
دانستند و از این  می  یکی این که طالقانی را التقاطی  اند.طالقانی زاویه داشتههای  دیدگاه

  کردند و در واقع او را در مجموع غیر خودی می طریق با افکار روشنفکرانه طالقانی مقابله
دکتر عبدالکریم سروش در یک  بعد آقای  ها  دانستند. این اتهام همان است که سالمی

« یاد کرد. نقد مهم دیگر آن بود که چرا  بزک کردن اسالمسخنرانی از آن تحت عنوان »
مبارز و انقالبی همدل است  های  طالقانی نسبت به سازمان مجاهدین خلق و برخی گروه

حوالت  کند. این انتقاد و ایراد البته پس از تمی  حمایتشان  و یا از برخی افکار و اعمال
شد. از آنجا که  تر  و گسترهتر ، جدی54عقیدتی در درون سازمان مجاهدین خلق در سال  

پس از انقالب نیز طالقانی با مجاهدین و دیگران  برخورد مداراگرانه داشت، باز این نوع  
نقدها افزون شد. اما روشن است و اسناد معتبری در دست است که طالقانی با هر نوع 

ال و مغایر مصالح ملی و از جمله انقالب از سوی هر فرد و نیرویی مخالف  رفتارهای رادیک
و طبعا  ولی چتر  نمی  بود  باشد  موافق  گروهی  هر  وسیله  به  رفتارها  نوع  این  با  توانست 

حمایتی او اوال سابقه داشت و منطبق بود با بینش و منش پایدار او، منشی که طبعا در  
آزادی و عدالت، و از این رو این طالقانی نبود که    تعارض بود با منش سنتگرایان مخالف

خمینی    اهللآیتپس از انقالب تغییر مشی داده بود بلکه این دیگر رهبران انقالب از جمله  
بودند که »همه با هم« را استحاله کردند به »همه با من« و به حذف دیگران پرداختند.  

ب جهان بینی یکتانگر دینی و مصالح  دهد که او، در چهارچومی  این گفتار طالقانی نشان 
ملی خود و شرح صدر نمونه وارش، چگونه از منظر انسانی و فراعقیدتی خود به جایگاه و  

نگریسته است: »من در زندان و بیرون زندان به  می  منزلت و نقش گروههای دگراندیش
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ن آزادی  که به نظر من اندیشه و وجدان و محرکشان هما  گراچپهای فداکاری این جوان
  اند، بوده، به علل و عوامل داخلی و دیگر علل بین المللی به چپ کشیده شدند، جان داده

آنها احترام   اند،خون داده  اند،فداکاری کرده به  این جور    ...گذاریممی  ما  به  من بشخصه 
  از جهت انسانیت اند  سال در زندان بوده  30سال    25  اند،مردم فداکار و مقاوم که کشته داده

آن به  خاص،  مکتب  به  وابستگی  و  مکتب  جهت  از  البته می  احترامها  نه  این    گذارم«. 
جزم اندیش و تنگ نظر و در عین حال آماده برای های  توانست مورد قبول مذهبینمی

تسخیر تمام عیار منابع قدرت و ثروت در طوفان انقالب باشد. از این رو موضوع نادرستی  
در   ابهام  یا حتی  کارانی چون رسول جعفریان  و  گونه که محافظه  )آن  طالقانی  مواضع 

پنداشته اند( نیست بلکه تقابل دو جهان بینی و دو منش و روش است. در هر حال تحوالت  
تردید  بی  شد،می  بعدی نیز نشان داد که روش و منش طالقانی درست بود و اگر پذیرفته

 کرد.       می د سرنوشت و فرجامی بهتر پیداانقالب و جامعه ایرانی در پیچ تند تاریخی خو

عیب بوده و از هر نوع نقدی بی  در هرحال مراد این نیست که طالقانی در نظر و عمل
  یاد شده؛های  مصون بوده و هست و یا نقدهای وارده و یا قابل طرح منحصر است به گروه

یه هایش و نیز رفتارهای  گرفت و افکار و نظرها  توان از منظرهای مختلف براو هم خردهمی
را با عیار نقد و استدالل سنجید و به داوری علمی و منطقی دست یافت. به  اش  سیاسی

و امروز فضای فکری  اش  ویژه اندیشه و آرای دینی و سیاسی طالقانی متالئم بوده با زمانه
و قلمرو موضوعی و مفهومی دچار تغییرات اساسی شده و مبانی و مفروضات پیشینی و  

رو دیدگاه این  از  و  فرق کرده  بسیار  با  های  تجارب پسینی  نیز  دیگران(  )مانند  طالقانی 
در قلمرو اندیشه و علم »فصل الخطاب«    اند.معیارهای معرفتی امروز درخور نقد و بررسی

 لغو و بالموضوع است. 

مفید دانستم که در پایان سخن را با اشارتی به یک رخداد مهم تاریخی در زندگی و  
فعال   اعضای  و  نقل شده که طالقانی در دادگاه سران  ببرم.  پایان  به  شخصیت طالقانی 

سکوت کامل کرد و هیچ سخنی نگفت. گویا استدالل وی و یا    43نهضت آزادی در سال  
تواند مجهتدان را به خاطر  نمی  وکالی او آن بود که او مجتهد است و طبق قانون حکومت

مه کند )در اسناد دادگاه طالقانی را از »علمای طراز اول  بیان عقاید خود دستگیر و محاک
که تلویحا به معنای مجتهد است(. اما وقتی که آخرین جلسه  اند  و حجج اسالم« دانسته
به پایان رسید و ختم دادرسی در دادگاه نظامی ارتش اعالم    1342دادگاه اول در سال  

کردند، ناگهان صدایی بلند و    شد و همه از جمله نظامیان برای خروج از جلسه حرکت 
این صدای   ایستادند.  بر جای خود  بیاستید! همه  خشمگین در سال دادگاه پیچید که: 

به سوی صاحب این صدایی که  ها  غرنده صدای سید محمود طالقانی بود. سرها و چشم
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در جلسات پر شمار دادگاه سکوت کرده بود، چرخید. طالقانی جز برخواندن چند آیه از  
نخستین سوره فجر سخنی نگفت اما همان سخنان آتشین و در عین حال قرآنی    آیات

 داد:می سخت تکان دهنده بود و بشارتی از پایان بدفرجام کار جباران و طاغیان

فعل رب ک بعاد  تر والفجر / و لیال عشر / والشفع والوتر / وال یل اذا یسر / هل فی ذالک لذی حجر / الم 

الت ی لم یخلق مثلها فی البالد / و ثمود الذین جابوالصخر بالواد / و فرعون ذی االوتاد /  ارم ذات العماد /   / 

   ... الذی طغوا فی البالد / فاکثروا فیهاالفساد / فصب  علیهم رب ک سوط عذاب / ان  رب ک لبالمرصاد 

     

 منابع

عمدتا برآمده از  شود، مطالب مطرح شده در این گفتار / نوشتار، می  چنان که مالحظه
شخصی یعنی حافظه است و کمتر به منابع نقلی ارجاع شده است.  های  اطالعات و تحلیل

 با این حال از چند منبع به طور محدود استفاده شده که بدین قرار است:

 تارنمای ابوذر زمان 

ایران  –مذهبی  های  جریان  به    -  سیاسی  مربوط  )فصل    اهللآیت اثر رسول جعفریان 
 ( طالقانی

»ای  مقاله عنوان  تفسیری  با  در  طالقانی  اهللآیت روش  نویسنده  نام  ذکر  بدون   »
 جستجوی اینترنتی 

که پس از انتشار مقاله دریافت شد  ضیحات مکتوب آقای دکتر محمدمهدی جعفری  تو 
 و اعمال شدند.  

شمار است ولی به گمان  کوتاه و بلند و مقاله و کتاب پر  منابع در باره طالقانی به صورت 
 « اثر محمد اسفندیاری است.  تفسیر آفتاباین منابع کتاب »ترین من جامع

« اثر محمد  سید محمود طالقانی  اهللآیت سیاسی    –اجتماعی  های  اندیشه نیز کتاب »
 به وسیله نشر صمدیه در تهران منتشر شده مفید تواند بود.   1395بسته نگار که در سال 

مختلف در  های  « به قلم من به مناسبتدر تکاپوی آزادیضمنا در کتاب دو جلدی »
باره شخصیت و افکار و آرای طالقانی بسیار گفته و اطالعات مفید و مستندی در این زمینه  

وجود دارد.    



 

 

 

 

 

 م بخش بیست و دو 

 خداپرستان سوسیالیست و نمایندگانش 

 درآمد 

اصالح دینی و نواندیشی اسالمی نوین ایران و وابسته به  های  بی گمان یکی از جریان
د و  مدرن  جریاننحله  معاصر،  خداپرستان    انشگاهی  »نهضت  نام  به  نهادی  با  مرتبط 

شاخص و نظریه پرداز این جریان در هفتاد سال اخیر ایران  های  سوسیالیست« و چهره
  د آمد و در دهه سی و چهل و پنجاه پدی  1320است. این جریان در مقطع پس از شهریور  

با این حال هنوز هم میراث فکری و    تحوالتی فکری و تشکیالتی اثرگذاری را تجربه کرد.
شناخته و اثرگذاری  های  سیاسی آن در اشکال مختلف ادامه دارد. در این جریان، شخصیت

فعال بوده و هستند که دکتر محمد نخشب، مهندس جالل الدین آشتیانی، دکتر کاظم  
با انگیزه  هستند. در این گفتار / نوشتار  شان  سامی و دکتر حبیب اهلل پیمان نامدارترین

کنم.  می رعایت صرفه جویی در وقت، این مجموعه را، برخالف گذشته، در یک جا معرفی
بیفزایم که، به دالیلی که گفته خواهد شد، تمرکز بیشتر در این مبحث، حول دکتر پیمان  

 هایش خواهد بود.   و اندیشه

 این گفتار / نوشتار ذیل شش فصل سامان بافته است: 

 مروری کوتاه بر تاریخچه نهضت خداپرستان سوسیالیست  -  فصل اول
 تاریخی و تبارشناسی جریان چپ اسالمی های مروری بر ریشه -  فصل دوم 
 ی این نهضتطلباصالح محورهای عام  -فصل سوم  
 آموزشی خداپرستان  - آثار قلمی و فکری  -  فصل چهارم
 ریدکتر کاظم سامی و دکتر نظام الدین قها   -جاما  -  فصل پنجم 
 جنبش مسلمانان مبارز و دکتر حبیب اهلل پیمان   -  فصل ششم
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 مروری کوتاه بر تاریخچه نهضت خداپرستان سوسیالیست  :فصل اول

خورشدی به دست محمد    1324-1322نهضت خداپرستان سوسیالیست در سالهای  
نخشب و برخی دیگر بنیاد نهاده شد )در باره نخشب و دیگران به زودی سخن خواهیم  

. هرچند دکتر کاظم یزدی )که خود از جوانان پیوسته به این نهضت بود( در یک  گفت(
گفت این حرکت ار اواخر عصر رضاشاه در مدرسه دارالفنون تهران با همت  می  گفتگو با من

شماری از دانش آموزان مسلمان شکل گرفته بود. این نقل که طرفداران و اعضای اولیه  
مسلمان بودند که در آغاز به صورت محافل مختلف و پراکنده  آن غالبا جوانان و دانشجویان  

  بودند و سپس نام خداپرستان سوسیالیست را بر خود نهادند، روایت کاظم یزدی را تأیید 
شدند. در  می  کند. این نهاد دارای شورای یازده نفری بوده که با انتخاب اعضا برگزیده می

شد.  می  اجرایی، مالی، تبلیغاتی تشکیل  زیرین با عناوینی چون هیئتهای  پی آن، بخش
  بدین ترتیب، نهاد خداپرستان سوسیالیست به طور دموکراتیک و در واقع از پایین سامان 

عضویمی هر  سوگندنامهمی  یافت.  امضا ای  بایست  حزبی می  را  جلسات  در  یا  و    کرد 
بایست به طور  می  خواند )متن سوگندنامه  در کتاب آقای کاظمیان آمده است(. اعضامی

پرداخت عضویت  حق  ماهانه  و  چون  می  منظم  دینی  شعائر  و  مذهبی  فرایض  کردند. 
شد. در مراسم عاشورا هرگز علم و  می  برگزاری نماز جماعت و مانند آن همواره رعایت

شد و سینه زنی سنت نبود. کوه پیمایی نیز یک سنت در کنار سنن  نمی  کتل برداشته 
این بود.  رایج  شاخه  مذهبی  دارای  آموزی،  های  تشکیالت  دانش  دانشجویی،  مختلف 

 بوده است.  ...کارگری و

های  بنیادگذاران اولیه نهضت خداپرستان هر یک در حد تخصص خود مسئولیت برنامه
آموزشی و ایدئولوژیک را برای اعضا بر عهده داشتند. آشتیانی مسئول موضوعات و مکاتب  

پرداخت.  می  بود. شکیب نیا بیشتر به موضوعات اقتصادیفلسفی و به ویژه فلسفه اسالمی  
کاظم یزدی عمدتا به مباحث اعتقادی و فقهی اهتمام داشت. نخشب بیشتر به موضوعات  
ها  سیاسی و ایدئولوژیک با تمرکز روی اسالم و سوسیالیسم تکیه داشت و در این زمینه

 داد.             می آموزش

فکری و  های  رستان در دهه بیست عمدتا به فعالیتپیشگامان و فعاالن نهضت خداپ
پرداختند ولی پس از آغاز شکل گیری نهضت ملی و  می  اندیشه ورزی و نظریه پردازی

فعالیت به  مصدق،  محمد  دکتر  دولت  آمدن  کار  روی  روی  های  بعدتر  حزبی  و  سیاسی 
اشغالی    به هنگام جنگ نخست اعراب و اسرائیل و تشکیل دولت  1327در سال    آوردند.

اسرائیل، میتینگی بزرگ در تهران در اعتراض به اسرائیل و در حمایت از مردم فلسطین  
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برگزار شد که در آن چند شخصیت و سازمان اسالمی حضور و مشارکت داشتند که یکی  
چون سید ابوالقاسم کاشانی  هایی  نهضت خداپرستان سوسیالیست بود. شخصیتها  از آن

و   طالقانی  محمود  سید  اتحادیه  های  انجمنو  و  اسالم  فدائیان  و  دانشجویان  اسالمی 
 مسلمین )با مدیریت حاج سراج انصاری( از بانیان و برگزارکنندگان آن بودند.  

در اواخر دهه بیست، دو جریان در درون تشکیالت خداپرستان شکل گرفت. گروهی  
همان مشی پیشین  علنی و سیاسی گرایش داشتند و گروه دیگر به ادامه  های  به فعالیت

فعالیت آموزشهای  یعنی  و  با  های  فکری  اصرار داشتند. سرانجام گروه نخست  عقیدتی 
رهبری نخشب پیروز شده و همراه اغلب اعضای خداپرستان به حزب ایران پیوستند که  

الهیار صالح   از آن  می  فعالیتخورشیدی(    1360)درگذشته  تحت رهبری  اما پس  کرد. 
ت حزبی و سیاسی زدند. زمانی تحت عنوان »جمعیت آزادی مردم  مستقال دست به فعالی
فعالیت  )جاما(  این  می  ایران«  ایران« شد.  مل ی  تشکیل دهنده »جبهه  اعضای  از  و  کرد 

و    1331جمعیت در سال   این زمان نخشب  نام داد و در  ایران« تغییر  به »حزب مردم 
بودند. اما گروه اقلیت با  از رهبران این حزب  خورشیدی( 1389)درگذشته  حسین راضی 

رهبری فکری جالل الدین آشتیانی بر همان مشی پیشین ماندند. از جمله برادران یزدی  
نهضت   سرکوبی  از  پس  ماندند.  باقی  آشتیانی  جبهه  در  ابراهیم(  و  اسماعیل  و  )کاظم 

 ، خداپرستان آشتیانی نیز متوقف شد و عمال منحل گردید.   32مقاومت ملی در سال 

»مهندس   کتاب  در  موقتبازرگان  دولت  و  انقالب  حوادث  شورای  که  آنجا  خود،   »
را مرور های  سال از تحوالت درونی نهضت خداپرستان، می  دورتر    کند و ضمن گزارشی 
نهضت خداپرستان سوسیالیست. اولین اجتماع سیاسی اسالمی جوانان و    ..نویسد: ».می

روشنفکران مسلمان که آقایان مهندس ]جالل الدین[ آشتیانی و مرحوم نخشب از پایه  
« صبح امیدبا عنوان »ای  گذاران آن بودند«. گروه جدا شده از حزب ایران، در آغاز روزنامه

« ارگان حزب مردم ایران بود. این نشریه حزبی یرانمردم ا کرد و بعد نشریه » می  را منتشر
ادامه یافت. ایران ما در آخرین شماره خود، خواهان محاکمه    32مرداد    28تا مقطع کودتای  

غیابی شاه گریخته و صدور حکم اعدام برای او و مصادره اموال خاندان سلطنت به سود  
 مردم و در نهایت اعالم جمهوری در ایران شد.  

دینی  های  اپرستان در مشهد ریشه دار و گسترده و فعال بود. شاید فعالیتنهضت خد
« سیاسی  و  اجتماعی  مشهدو  اسالمی  حقایق  نشر  شخصیتکانون  حول  چون  هایی  « 

محمدتقی شریعتی و طاهر احمدزاده، که فعالیت خود را همزمان با خداپرستان آغاز کرده  
آموزشی و سخنرانی  های یرکردن کالسبودند، و نیز سفر چند ماهه نخشب به مشهد و دا
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وی در آن شهر، در این گرایش فعال اثر  داشته است. در یک سند ساواک آمده است که  
در آن زمان افزون بر علی شریعتی )که از طریق پیوستن به جمعیت آزادی مردم ایران به  

تخلص م.  جریان نهضت خداپرستان پیوسته بود(، کسانی چون نعمت میرزازاده )شاعر با  
آزرم( و محمدرضا حکیمی با نهضت خداپرستان همراه و همدل بوده و گفته شده حتی تا  

 چنین بوده است.         1345سال 

تر  شود که خود به روشنمی  در اینجا  معرفی نامه کوتاهی از نخشب و آشتیانی ارائه
نخستین وابسته  احزاب  و  خداپرستنان  سیاسی  و  فکری  تحوالت  و  تاریخ    کمک  شدن 

 کند.می

از دانشگاه تهران    1324خورشیدی زاده شد. وی در سال    1302محمد نخشب در سال  
التحصیل شد. در سال   فارغ  دوره فوق لیسانس    1327در رشته حقوق و علوم سیاسی 

)کارشناسی ارشد( خود را در دانشگاه تهران گذراند. پس از یک دوره پر شور فعالیت فکری  
و تشکیل نهضت مقاومت ملی، نخشب و    32مرداد    28کودتای  و سیاسی، پس از وقوع  

این نهضت پیوستند و در کنار کسانی چون   به  آقا رضا    اهللآیتبرخی همفکرانش  حاج 
نیمه مخفی  های  زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر یداهلل سحابی و دیگران به فعالیت

با دولت کودتا )دولت فضل اهلل    و در مبارزهاش  در حمایت از نهضت ملی و پیشوای زندانی
زاهدی( و استبداد حاکم به فعالیت پرداختند. پس از سرکوبی نهضت مقاومت و دستگیری  
رهبران و اعضای فعال آن، نخشب نیز دستگیر و مدتی زندانی شد. اما پس از آن در سال  

سازمان  برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. وی در عین ادامه تحصیل و اشتغال در    1337
فکری و سیاسی خود نیز ادامه داد. نخشب در آمریکا شاخه حزب  های  ملل، به فعالیت

مردم ایران را در آمریکا تشکیل داد و با اعضای حزب در اروپا از جمله علی شریعتی در  
سال   در  بود.  نخشب    1339ارتباط  زمانی،  نقلی  وفق  نهاد.  بنیاد  را  ملی  جبهه  سازمان 
نفدراسیون دانشجویان متمرکز کرد ولی ظاهرا، به دلیل عدم سازگاری  فعالیت خود را در ک

با کنفدراسیون، راه خود را جدا کرد و با نهضت آزادی خارج از کشور  اش  بینش مذهبی
« )ارگان نهضت آزادی  »مجاهدهمکاری کرد. در این دوره وی مقاالت خود را در نشریه  

منتشر  کشور(  از  سال  می  خارج  در  نخشب  نیویورک    53در    1355کرد.  در  سالگی 
درگذشت. در اوایل دهه چهل، نخشب به دالیلی سفری به ایران کرد ولی باز به دالیلی به  

 زودی بازگشت.  

پایان   تا  آغاز  از  خداپرستان  جریان  متفکر  مغز  نخشب  است،  آشکار  که  گونه  همان 
  اند.صیف کردهبوده است. او را سخنوری توانا و اثرگذار تو  1332رسمی آن یعنی سال  
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به زبان فرانسه مسلط بوده و با مکاتب فلسفی و اجتماعی مدرن غربی آشنایی  اند  گفته
و همفکرانش سفارشاند  داشت. گفته یاران  به  او  فلسفهمی  که  با  غربی آشنا  های  کرده 

با   نخشب  عمیق  آشنایی  از  البته  این  کنند.  آغاز  اسپینوزا  از  شناخت  این  در  و  شوند 
کند. حبیب اهلل پیمان نخشب  می  جدید غربی و نیز از هوشمندی وی حکایت  هایاندیشه

را »مرد اندیشه و عمل، انسانی واال و سخت کوش، متفکر و مبتکر و نظریه پرداز، مبارزی  
مسلمانی آزاد و راستین، یار مردم و دوستی صدیق و فداکار  ....پرشور و روشنفکری متعهد

 . برای همرزمانش« توصیف کرده است

برآمده نیز همواره منتقدانی داشته  های  گفتنی است که نخشب و خداپرستان و شاخه
رده است.  است. شاپور بختیار )از رهبران حزب ایران( نخشب را در دینداری سطحی شم

فردای جهان یا نقدی بر  عفریان، کتابی کم حجم با عنوان »وفق نقلی در کتاب آقای ج
منتشر شده    1348« به قلم عبدالکریم کریم پور در سال  ماتریالیسم   کتاب نزاع کلیسا با

 که نقدی بر نظریه نخشب است.       

حزبی  های  او افزون بر اندیشمندی و نظریه پردازی، به ضرورت تشکیالت و فعالیت
کوشید. در عین حال به  می  تشیالتی و سازماندهی سختهای  باور داشت و برای آموزش

 اهتمام وافر داشت.    ها رها و اعضای تشکلامر خودسازی کاد

خود در داخل و حتی در خارج از کشور به یارگیری و  های  نخشب در دوران فعالیت
سیاسی فردی و یا تشکیالتی اعتقاد داشته است. در دوران نهضت ملی با  های  همکاری

یکدیگ  اهللآیت مؤید  شخصیت  دو  این  بود.  ارتباط  در  کاشانی  ابوالقاسم  بودهسید    اند. ر 
فاصله   او  از  نیز  از مصدق، نخشب  کاشانی  فاصله گرفتن  و  اختالف  بروز  از  هرچند پس 

سید محمود طالقانی ارتباط   اهلل آیتنیز نخشب با ها او را مورد انتقاد قرار داد. گرفت و بار
فکری و سیاسی داشته و مورد حمایت و تأیید این عالم نواندیش و آزادی خواه و عدالت  

تهران بوده است. چنان که در فصل طالقانی آمد، اندیشه و آرای دینی و اجتماعی    محور
 ی خداپرستان نزدیک بوده است.   گراطالقانی بیش از همه به جریان چپ

توان مراجعه  می  در باره نخشب و زندگی و شخصیت او آثار مفیدی درست است که 
« که با همت روح اهلل بهرامی  باجتماعی نخش   -سیاسی های  فعالیت کرد. از جمله کتاب »

به وسیله مرکز انقالب اسالمی    1383از اسناد بجا مانده از ساواک فراهم آمده و در سال  
با عنوان » از دکتر حبیب اهلل پیمان  نیز  اثری  اندیشه انتشار یافته است.  بر  های  مروری 

کاظمیان    « منتشر شده است. نیز کتابی از آقای مرتضینخشب اجتماعی دکتر –فلسفی  
« در دست  محمد نخشب و خداپرستان سوسیالیست  –  سوسیال دموکراسیبا عنوان »
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به وسیله انتشارات کویر در تهران انتشار یافته است. جز کتاب    1383است که در سال  
 اخیر دو اثر قبلی در اختیارم نبود.        

تهران زاده شد. در  در    1303جالل الدین آشتیانی فرزند میرزامهدی آشتیانی در سال  
و   کرد  تحصیل  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در  و  خواند  درس  تهران  دارالفنون 

فکری و سیاسی نهضت خداپرستان و بعد احزاب  های  التحصیل شد. در دوران فعالیتفارغ
مرداد ایران را ترک کرد و در مونیخ آلمان   28پیوسته به آن فعالیت کرد. پس از کودتای 

فکند. در آنجا به تحصیل خود ادامه داد و در رشته مهندسی معماری فارغ  رحل اقامت ا 
التحصیل شد. پس از پیروزی انقالب به ایران بازگشت اما پس از چندی بار دیگر به مونیخ  

؛  مدیریت نه حکومت بازگشت و به تحقیق و تألیف خود ادامه داد. در این دوره آثاری چون:  
از آشتیانی انتشار یافته است. ناشر    ؛قی در دین یهودتحقی ؛  حکومت  زرتشت، مزدیسنا و

دهد که دغدغه  می  این آثار شرکت سهامی انتشار در تهران است. این مجموعه آثار نشان
اصلی آشتیانی در نیمه دوم عمر فکری و سیاسی اش، اندیشه سیاسی و به طور خاص  

 است.      موضوع مهم مدل مدیریت و ماهیت حکمرانی در ایران معاصر بوده

 

 تاریخی و تبارشناسی جریان چپ اسالمی          های مروری بر ریشه  :فصل دوم

همان طور که از مضامین فکری و آثار منتشر شده نهضت خداپرستان و از جمله پسوند  
دانسته  می  آن گواه است، این جریان خود را چپ مذهبی   ی»سوسیالیست« در عنوان ترکیب 

و عدالت اجتماعی برای نظریه پردازان و اعضا و طرفدارانش مهم بوده است. این جریان در  
توان گفت پس از جنبش مشروطه خواهی ایران،  می و حتی 1320مقطع پس از شهریور 

ز این نظر پایه گذار و آغازگر  نخستین جنبش تحول یافته تشکیالتی نوین در ایران است و ا
 شود.می جریان عام چپ اسالمی هفتاد سال اخیر در ایران شمرده 

با این حال، این حرکت خلق الساعه نبوده است. هرچند جنبش چپ سوسیالیستی و  
نوین دیگر در قلمرو اندیشه و جامعه و سیاست( در  های  یا کمونیستی ایران )مانند جریان

یر افکار و تجارب نوین فکری و تمدنی اروپا و مغرب زمین بوده  مرحله نخست تحت تأث
 ولی به طور خاص میراثدار بخشی از میراث و تجربه جنبش مشروطیت ایران بوده است.  

  »چپ« و »راست« به معنای تجربه شده در انقالب فرانسه باشد، بندی  اگر معیار طبقه
پدید آمده و در رقابت و گاه در  توان گفت که در مشروطه دو نحله فکری و سیاسی  می

اعتدالیون  « بود و دیگر به »عامیون  –اجتماعیون  یکی تحت عنوان »  اند.دشمنی با هم بوده
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شوند ولی  می  « شهرت داشت )البته این دو معموال با پیشوند »فرقه« معرفی عامیون  –
باید توجه داشت که فرقه در این عنوان به معنای جریان و یا حزب و گروه است و نه فرقه  

(  1283به معنای مذهبی آن(. اولی، که دو سال پیش از آغاز و اوج گیری مشروطیت )سال  
ایران   فکری و سیاسی  بعدتر در تحوالت  بود، در جریان پیروزی مشروطه و  پدید آمده 

ی ایفا کرده است. تفاوت و گاه تعارض این دو جریان رقیب، در آن بوده  معاصر نقش مهم 
کردند و ترجمه کنونی  می  عامیون، که خود را دموکرات و انقالبی معرفی  –که اجتماعیون  
دموکرات« است، در موضوعات مهمی چون استبداد، استثمار و استعمار    – آن »سوسیال  

رادیکال داتر  خارجی موضع  تا چهارم    اند.شتهاز گروه رقیب  اول  در هرحال در مجالس 
اعتدالیون    اند.شورای ملی، این دو جریان گرچه ذیل عناوین مختلف، غالبا در برابر هم بوده 

)که اصالحیون نیز خوانده شده اند( در قبال موضوعات مهم اجتماعی و دینی و سیاسی،  
البته تفکر عدالت خواهی    اند.هداشتتری  و محافظه کارانهتر  در مجموع مواضع میانه روانه

برخی از فرهنگ سازان پیشامشروطه از جمله طالبوف تبریزی و  های  در ادبیات و اندیشه
 میرزاآقاخان کرمانی نیز وجود داشته است.    

پس از به قدرت رسیده رضاشاه و چیرگی اختناق و دیکتاتوری، هرچند هر دو گروه تا  
ولی در عین حال،    اند،عناوین گذشته فعال نبودهحدودی به محاق رفته و حداقل ذیل  

هریک به شکلی و در زیر لوای تازه به تکاپوهای متناسب با مقضیات زمانه به فعالیت خود  
در این فاصله، دو جریان مذهبی و غیر مذهبی نهفته ذیل عنوان سوسیال    اند.ادامه داده

یافتند. شاید بتوان جریان تقی  دموکرات، عمال جدا شده و هر یک نام و عنوان مستقل    –
«ی او را، که بیشتر تحت تأثیر  دنیاو نشریه تئوریک »خورشیدی(    1318)درگذشته  ارانی  

دموکرات   –چپ آلمانی در فاصله جنگ جهانی اول و دوم بوده است، نماد نحله سوسیال 
خداپرستان   نهضت  و  دانست  ایرانی  حال  عین  در  و  جهانی  به چپ  وابسته  کمونیستی 

سیالیست را نماد بخش اسالمی چپ ایرانی در آن مقطع به شمار آورد. گفتنی است  سو
است.   بوده  نیز  عرب  جهان  اسالمی  چپ  فکری  تأثیر  تحت  اسالمی  چپ  جریان  که 
سوسیالیسم اسالمی جهان عرب )بیشتر در مصر و سوریه( در ایران آن زمان و بعدتر اثری  

ت که دو کتاب از عبدالحمید جوده السحار  مهم داشته است. از جمله در همین دوره اس
مبانی اقتصاد  به وسیله محمدتقی شریعتی با عنوان »میالدی(    1974)درگذشته  مصری  

« از علی شریعتی به عنوان این نهضت ابوذر غفاری خداپرست سوسیالیستاسالم« و »  در
به ت بردن  به هرحال نهضت خداپرستان در عین نسب  بار  به پارسی ترجمه شده است. 

ایران   معاصر  اسالمی  در سلسله مصلحان  نوین  و خالق  ابتکاری  تاریخی خود، جنبشی 
 شود.می شمرده
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 ی این نهضت طلباصالح محورهای عام :فصل سوم

شاید بتوان محورهای عام فکری و اصالحی نهضت خداپرستان سوسیالیست را چنین  
 کرد: بندی طبقه

 ی اس ی و س   ی بر تحوالت اجتماع   ی بر تقدم تحوالت فرهنگ   ه ی تک   - 1

همان گونه که پیش از این بارها گفته شد، جنبش اصالح دینی پس از عصر مشروطه  
سرزمین دیگر  مانند  )البته  ایران  و  های  در  افکار  در  تحول  عموما  خاورمیانه(  اسالمی 

تحول اجتماعی و سیاسی    و نیز رفرم اخالقی مثبت در مسلمانان را بر هر نوعها  اندیشه
مقدم  مدنی  یا  و  عنوان  می  در ساختارهای حکومتی  با  آن  از  است. سید جمال  شمرده 

کرد. هر دو جریان اصالحی در ایران، بر این نوع می  »تنویر عقول و تطهیر نفوس« یاد 
مطرح  های  کوشیدند. در معرفی شخصیتمی  تقدم منطقی باور داشتند و در راه تحقق آن

این سلسله گفتارها، در این باب توضیحات کافی و مستند ارائه شده است. البته  شده در  
اغلب این نواندیشان مصلح، به صورت گریزناپذیری    20گفتنی است که پس از شهریور  

درگیر کار سیاست و مبارزه هم شدند ولی چنین روندی )درست یا نادرست( هرگز به  
ن نبوده است. در باره بازرگان و طالقانی دیدیم  فرهنگی بنیادیهای  معنای تعطیلی فعالیت

نیز  ها  و در باره خداپرستان سوسیالیست هم کم و بیش چنین بوده و در باره شریعتی
 چنین بوده است.  

ارزش   - 2 آزادی، های  تلفیق  اجتماعی،  تجدد، عدالت  با  دینی  معنویت  و  و   اخالقی    دموکراسی 
 ی ی گرا رهایی از هر نوع ماتریالیسم و ماده 

نخشب و آشتیانی همزمان به تجدد به معنای بازسازی تمدن ایرانی البته با استفاده از  
الگوی کامیاب غربی؛ اخالق به عنوان اصل ماتقدم سلوک دینی و انسانی؛ معنویت به مثابه  
ارزشی ماورای هر نوع تعین ی؛ عدالت اجتماعی به مثابه برابری در تمام ابعاد و اضالع آن  

عنوان   به  گروهو  فراکشیدن  و  ساز  تبعیض  طبقاتی  سیستم  و  سلطه  نظام  های  بدیل 
تمامی   در  آدمی  انتخاب  حق  تحقق  و  اراده  اعمال  مثابه  به  آزادی  فرودست؛  اجتماعی 

نظامهای  عرصه بدیل  عنوان  به  اجتماعی؛ دموکراسی  و  فردی  و  های  زندگی  استبدادی 
اجتماعی برای نفی و حداقل کاهش هر نوع  به مثابه نوعی نظام  تر  اقتدارگرا و در سطح عام
تلفیق  های  نقار و تنش بین گروه برای جمع و  باور داشتند و  المنافع اجتماعی  مختلف 

کوشیدند. البته دیگر مصلحان مدرن نیز با  می  مناسب و سازگار درونی بین این شش اصل 
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  و یا جمعی تالش به صورت جداگانه  ها  و بلکه برای تحقق آناند  این اصول مخالف نبوده
ولی در این زمینه، نظریه پردازان نهضت خداپرستان دارای دو ویژگی بودند. اند  کردهمی

اول این که اینان این مجموعه را به عنوان یک دستگاه فکری متالزم و متالئم تعریف کرده  
کردند بین آن اصول نوعی سازگاری معرفتی و درونی ایجاد کنند.  می  و از این رو تالش 

اینان، در جریان متفکران دینی و اسالمی تا آن زمان، از  های دیگر این که، نظریه پردازی
جدیت و ژرفای بیشتری برخوردار بوده است. قابل ذکر این که نظریه پردازان خداپرستان  

کردند تا اصطالح انتقادی و طعن آمیز مارکس  می  از عنوان »سوسیالیسم تحققی« استفاده
 تخیلی« را نفی کرده باشند.     یعنی »سوسیالیسم

وطنی نیز کم و بیش  های  غیر مذهبی حتی کمونیستهای واقعیت این است که نحله
به تمام اینها کم و بیش به صورت تک گزاره و یا چند گزاره باور داشته و برای تحقق آنها  

ایرانی جامعه  جریاناند  کوشیدهمی  در  و  خداپرستان  بنیادین  تمایز  وجه  غیر  ی  هاولی 
مذهبی، در همان پیشوند »خداپرستی« بوده است. در واقع اینان از یک سو سوسیالیسم  
را به کلی از مارکسیسم و کمونیسم جدا کرده و حتی آن دو را به لحاظ فلسفی مانعه  

دانستند و از سوی دیگر تمامی افکار مدرن و عدالت طلبانه و آزادی خواهانه و  می  الجمع 
د را بر بنیاد خداپرستی و به طور خاص حول محور توحید تفسیر  دموکراسی خواهی خو

تأویل و  تحلیل  گونهمی  و  به  آنان  توحیدگرایی  و  ای  کردند.  عدالت  و  آزادی  با  که  بود 
گفت که »ما هر فرد موحد  می  دموکراسی و اخالق مالزمه منطقی داشت. از این رو نخشب

در دیدار با هیئت   58طالقانی نیز در بهار    اهللآیتدانیم« )می  و خداپرست را سوسیالیست 
کوبایی البته به صورت معکوس سخنی مشابه گفت(. در این دیدگاه اقتصاد نیز با معیارهای  

تعریف و دموکراسی  و محک می  اخالقی  در کتاب  می  شد  نیز  طالقانی  خورد. چنان که 
خداپرستان نوعی   دهد. در واقع توحیدمی « خود چنین رویکردی ارائهمالکیت در اسالم»

کالمی و فقهی  های  »توحید اجتماعی« بوده که عمدتا به عصر مشروطه و به ویژه دیدگاه
برد. تکیه آنان بر اسالم نیز از همین منظر و به انگیزه تحقق چنان اهدافی  می  نائینی نسب

ابی طالب   بن  امام علی  بر شخصیت و منش و روش  ادبیات خداپرستان  بوده است. در 
شد. زیرا او به مثابه یک الگوی اسالمی کامیاب در عدالت خواهی و برابری می تکیهبسیار 

 شده است.   می طلبی تعریف

یی  گرااست که نخشب و همفکران به شدت با هرنوع مادهای  با توجه به چنین سراندیشه
و چنین تفکری را در تعارض با دستگاه فلسفی و معرفتی  اند  و ماتریالیسم مخالف بوده

که بعدتر علی شریعتی به صورت آشکارتر  ای  دیدند؛ اندیشهمی  اجتماعی خود   – مذهبی  
دقیق داریم،  بندی  صورتتر  و  عقیده  تنها  نه  »ما  که  بودند  مدعی  خداپرستان  کرد. 
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را  نمی  ماتریالیست واقعی  خداپرست  و  موحد  فرد  هر  بلکه  باشد  سوسیالیست  تواند 
دانند، ما با درک نتایج تضاد  می  دیگران خود را ماتریالیست دانیم. اگر  می  سوسیالیست

را خداپرست سوسیالیست با سوسیالبسم، خود  ماتریالیسم  اخالقی  و  دانیم«.  می  فکری 
وفق نوشتاری در ارگان حزب مردم ایران »خداپرستی به معنای واقعی خود، به معنایی  

اراده و اختیار قایل است و  ها  انشمارد و برای انسنمی  هدفبی  ارزش وبی  که زندگی را
داند  میبندی را قادر به درهم شکستن غل و زنجیر و قید وها  قدرت فکری و ارادی انسان

انسان به دست و پای  بوده  ها میکه شرایط و مقتضیات محیط  از همین منظر  پیچد«. 
فعال آ به طور خاص حزب  افکار کمونیستی و مارکسیستی و  با  این نهضت  ن  است که 

 روزگار یعنی »حزب توده ایران« مجادله مستمر و مرزبندی روشنی داشت.   

 تقویت و رشد علمی جامعه   - 3

یکی از اهداف نهان و آشکار مشروطه خواهان، توسعه فنی و علمی و فرهنگی مدرن   
در این جهت برداشته شد ولی به دالیلی  هایی  ایران بوده است. در چند سال نخست، گام

و وقوع جنگ جهانی اول و عمال ملوک الطوایفی شدن  ها  ناپایداری دولتچون سستی و  
کشور، هر نوع توسعه علمی تا حدودی متوقف شد. هرچند پس از پایان جنگ و تغییر  

مهمی انجام شد  های  رژیم و به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی، توسعه علمی و سازندگی
ار نیروهای سیاسی مذهبی و غیر  ولی تداوم آن بسی ضرورت داشت. در آن مقطع در کن

ولی در دهه  اند  مذهبی رسته از دیکتاتوری پهلوی، عموما درگیر اختالفات سیاسی بوده
بیست نخشب و همفکرانش بودند که بیش از پیش به اهمیت توسعه علمی و رشد دانش  

   اند.مدرن در ایران پسامشروطه توجه جدی داشته

انش در نهضت خداپرستان به طور خاص در باره  دانم نخشب و همفکرنمی بیفزایم که
احتماال اینان    ام.و حداقل در جایی ندیدهاند  نوع رضاشاهی چه نظری داشتههای  سازندگی

نیز مانند دیگر نیروهای میراثدار مشروطه و آزادی خواه و ضد استبداد آن زمان، تحوالت  
آزادی و دموکراسی مثبت  علمی و توسعه کشور را بدون تحقق هدف مهم مشروطیت یعنی  

        اند.کرده و حداقل با توسعه آمرانه نوع رضاشاهی مخالف بودهنمی ارزیابی

 ی غرب   د ی از جهان جد   ی همزمان سنت و وجوه   و نقد   ن ی از ساحت د   یی زدا خرافه   - 4

این رویکرد نیز پیش از آن به تفاریق وجود داشته ولی متفکران نهضت خداپرستان  
به ویژه نقد همزمان سنت مذهبی رایج از یک سو )که البته خرافه زدایی  حول محور آن و  

مذهبی بخشی مهم از آن است( و از سوی دیگر نقد وجوهی  های  از ساحت دین و آموزه



327    /  ندگانشیو نما  ستیالی خداپرستان سوس  

 

مدرن غربی با دقت معرفتی بیشتر سخن گفته و در این  های  و سنتها  از افکار و آموزه
پردازی کرده نظریه  به صورت مکتوب  مقاله  .اندباب  در  »ای  نخشب  ایراندر  بر مردم   »

خرافی مذهبی رایج و روحانیونی که مروج آن افکار هستند، تاخته و از جمله  های اندیشه
اندیشه چنین  که  است  کرده  فرسای  هایی  استدالل  طاقت  اجحاف  و  ظلم  ساز  زمینه 

ن اسالم  غارتگران خونخوار و مرگ سیاه است. اصطالح »مکتب واسطه« یا »راه سوم« بی
از چنین اندیشه  ای  و مکاتب مادی غربی )مانند ماتریالیسم و کاپیتالیسم و کمونیسم( نمونه 

، در ذهن و زبان عموم نواندیشان  57و رویکردی است. این نگاه راه سومی، بعدتر تا انقالب  
علی   از عالمان دینی سیاسی( رواج کامل داشت. شاید دکتر  و مصلحان )حتی شماری 

اولیه نهضت خداپرستان سوسیالیست  های  ه خود به نوعی ادامه دهنده آموزهشریعتی، ک
بوده است، در رواج و جا انداختن چنین نگرشی نقش بیشتری ایفا کرده است. نخشب از  

 گفت و شریعتی از »راه سوم«.   می »نیروی سوم«

 رجی تکیه بر ملیت و هویت ایرانی و مبارزه با هر نوع استعمار و استیالی خا   - 5

می دانیم که بازخوانی و بازسازی ایرانیت و تکیه برهویت کهن ایرانی از دیرباز )حداقل  
پیاپی و از دست  های  طوالنی ایران و روس و شکستهای  از عصر فتحعلی شاه و جنگ 

رفتن چند شهر قفقاز( آغاز شده بود و با ظهور مشروطیت استوار شد و در عصر رضاشاه  
 نوعی باستانگرایی و در واقع شوونیسم »خاک و خون«ی متحول شد. تا حدود زیادی به 

یانه عمدتا در دو شاخه »مل یون« و »اسالمیون  گرانیز رویکرد ملی  20پس از شهریور  
نهضت آزادی  « را در دهه سی و چهل و »جبهه ملینواندیش« ادامه یافت. شاید بتوان »

نواندیش ملی به شمار آورد. اما در این زمینه  های  « را از نمادهای شاخص اسالمیایران
نیز حق تقدم با نهضت خداپرستان سوسیالیست است. به ویژه پس از آن که نهضت تبدیل  
شد به چند تشکل و حزب سیاسی در اواخر دهه بیست و سی، اینان نقش ملی خود را  

 نیز به نمایش گذاشتند. 

و وطن ایران خواهانه  رویکرد  بر چنین  تکیه  دیگر  گرابا  و  که خداپرستان  است  یانه 
بیگانه    –فکری  های  نحله نوع سلطه  با چیرگی هر  سیاسی جریان مدرن اصالح دینی، 

دارد و در واقع  ای  )اجنبی( مخالف بوده و هستند. »استقالل« در این اندیشه، اهمیت ویژه
ادی جای  کلیدواژه است. البته در دهه چهل و پنجاه اصطالح »امپریالیسم« تا حدود زی

 استعمار غربی را گرفت.       عنوان 
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بر این اساس بوده است که در آن روزگار نهضت خداپرستان در تمامی شاخه هایش  
در   ایدئولوژیک  و  فکری  لحاظ  به  مرزبندی  این  داشت.  مرزبندی  ایران«  توده  با »حزب 

از منظر  تعارض سوسیالیسم اسالمی با ماتریالیسم فلسفی و تاریخی حزب توده بوده و  
خود    17« در شماره  مردم ایرانسیاسی وابستگی آن به دولت شوروی بوده است. نشریه »

این دو جریان  های « به تبیین تفاوتما و حزب تودهبه قلم نخشب با عنوان »ای در مقاله
های  سیاسی پرداخته و از جمله نوشته است: »ایده آل اجتماعی ما، طرد سیاست  –فکری  

کش از  فئودال  استعماری  سیستم  برانداختن  سرمایه،  جای  به  کار  استقرار  خود،    – ور 
بورژوازی، مبارزه با قوانین و مقررات ضد دموکراتیک کنونی و باالخره تأمین نام و فرهنگ  

غیر از نیروی ارادی و دسته  هایی  چشمداشت به قدرت  ...باشدمی  و بهداشت برای همه
جز تباهی  ای  ارتش سرخ، نتیجههای  اه سرنیزهجمعی مردم، خواه به دالرهای آمریکا، خو

 و واماندگی ندارد«.             

 

 آموزشی خداپرستان               –آثار قلمی و فکری  : فصل چهارم

محدود کنیم،    32اگر نهضت خداپرستان را در دوران نخست و حداکثر تا مقطع مرداد  
ثاری که از نویسندگان نخست در دست  آ  اند.آثار قلمی چندان زیادی تولید و منتشر نکرده

زمینه در  ورزی  اندیشه  بعد  به  است  معطوف  عمدتا  و  های  است،  مکتب  و  بینی  جهان 
ایدئولوژی و ارائه نوعی اسالم انتقادی که بعدتر به وسیله متفکرانی چون پیمان و بیشتر  

 شریعتی ادامه پیدا کرده است.  

 بیشترین مکتوبات از نخشب است. پنج اثر از وی یاد شده است:

 بشر مادی و نزاع کلیسا و ماتریالیسم  .1

 زرگ ایران در آستانه یک انقالب اجتماعی ب  .2

 اجتماعی های  فرهنگ واژه    .3

 حزب چیست؟  .4

 قانون و اخالق  .5

به وسیله چاپخش در    1380این پنج مکتوب ذیل عنوان مجموعه آثار نخشب در سال  
 تهران بازنشر شده است. 

 )این اثر هم از نخشب دانسته شده است( چند نظریه از طرز فکر خداپرستی  .6
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ات مختلف )و بیشتر در نشریه ارگان  افزون بر آنها، مقاالت پرشماری از نخشب در نشری
    حزب مردم ایران »ایران ما«( منتشر شده است. 

 به قلم جالل الدبن آشیانی( ایده آل بشر )  .7

   به قلم ابوالقاسم شکیب نیا(مکتب واسطه ) .8

شده  می  « به مثابه ارگان نهضت منتشر ترقی برای ایراننیز با عنوان » ای  دو هفته نامه
 است.  

  

 قهاری             الدین نظام دکتر  و  سامی کاظم دکتر  –جاما   :فصل پنجم     

به   همان گونه که گفته شد، نهضت خداپرستان سوسیالیست در دهه بیست بیشتر 
مستقیم سیاسی و  های  نظری و آموزشی اهتمام داشت ولی بعدتر به فعالیتهای  فعالیت

کرد. گفته شده است پس از مرداد    حزبی روی آورد و در قالب چند تشکل سیاسی فعالیت
 نهضت خداپرستان منحل شد.  32

در این دوران افراد زیادی که پس از آن غالبا از نامداران شدند و حتی شماری از آنان  
در داخل و خارج از کشور قرار گرفتند، کم و بیش در    57در شمار رهبران انقالب اسالمی  

می زیادی یاد شده است ولی جز نخشب و حسین  از اسا   اند.نهضت خداپرستان فعال بوده
یزدی، صادق  می  راضی،  ابراهیم  علی شریعتی،  اهلل پیمان،  به کاظم سامی، حبیب  توان 

قطب زاده، علی شریعتمداری و ابوالقاسم شکیب نیا اشاره کرد. اینان هریک حداقل مدتی  
  اند.فعال بودهدر نهادهای مرتبط با نهضت خداپرستان و یا نهادهای برآمده از آن  

در اینجا مروری خواهیم داشت بر جاما و زندگی نامه دکتر سامی دبیر کل قبلی و    
 سیاسی. –دکتر قهاری دبیر کنونی این نهاد دینی 

از  جامچنان که اشاره شد، عنوان » بود  ایران«  ا« که مخفف »جمعیت آزادی مردم 
منابع به جای جمعیت »جنبش« آمده  دوران نهضت ملی وجود داشت )هرچند در برخی 

است(. گویا در اوایل دهه چهل بود که همین عنوان بار دیگر به دست کاظم سامی و برخی  
در این زمان  اند  جاما تأسیس شد )برخی گفته  1342در سال  اند  دوستانش احیا شد. گفته

و معین    جاما مخفف »جنبش انقالبی مردم ایران« بوده است(. سامی و پیمان و قهاری
اینان عمدتا از حزب مردم ایران جدا    اند.الدین مرجایی از پیشگامان و از مؤسسانش بوده
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با دیگر همتایانشان در حزب مردم  ها  شده و به جاما پیوسته بودند. تمایز اصلی جامایی
باور   رژیم  تغییر  به  نهایت  در  و  رژیم  بر ضد  قهرآمیز  مبارزه  به  اینان  که  بود  این  ایران 

)مرگ  داشت چهل  دهه  اوایل  در  ایران  سیاسی  حاد  فضای  به  توجه  با  البته    اهلل آیتند. 
خرداد(،   پانزدهم  واقعه  و  محمدرضاشاهی  سفید  انقالب  و  شاهانه  اصالحات  بروجردی، 

نمود.  می  چنین رویکردی آن هم در جبهه جوانان مسلمان و نوگرا و انقالبی طبیعی و عادی 
 « شکلمؤتلفه اسالمیدر جناح سنتی نهادی چون »در نیمه نخست دهه چهل بود که  

رساند  می  زند و نخست وزیر وقت )حسنعلی منصور( را به قتل می  گیرد و دست به ترور می
سازمان نیز  سنتی  غیر  و  نوگرا  مذهبی  جوانان  جناح  در  سازمان  هایی  و  و  جاما  چون 

 شوند. می مجاهدین خلق بنا نهاده

شماری   1344بی جاما بتوانند اقدامی بکنند، در مرداد اما پیش از آن که جوانان انقال
از رهبران و اعضای فعال آن بازداشت شده و زندانی شدند. گویا ساواک توانسته بود در  

شعبه از  را  های  یکی  سازمان  اقداماتی  انجام  از  پیش  و  کند  نفوذ  انزلی  بندر  در  آن 
ن از  اینا  46ع بودند. در سال  فروبپوشاند. سامی و پیمان از دستگیرشدگان در این مقط

ر شرایط و تشدید اختناق در دهه چهل و پنجاه، ظاهرا دیگر  زندان آزاد شدند ولی با تغیی
 مشخصی به نام جاما وجود نداشته است.  های فعالیت

در سال   به مشهد    1313کاظم سامی  کرمان  از  مادرش  و  پدر  زاده شد.  در مشهد 
کانون نشر حقایق  ستان با مبارزات ملی آشنا شد. »کوچیده بودند. کاظم در دوران دبیر

بود که کاظم بدان پیوست و در آنجا آموزش  ای  « مشهد از نخستین نهادهای دینیاسالمی
  دید. این کانون به وسیله محمدتقی شریعتی و برخی دیگر مانند طاهر احمدزاده مدیریت 

ر محمدتقی شریعتی( آشنا  شد. در این کانون بود که کاظم سامی با علی شریعتی )پسمی
جمعیت آزادی  شد. این دو به نهضت خداپرستان سوسیالیست پیوستند و بعدتر شاخه »

« را در مشهد تأسیس کردند. بدین ترتیب، کانون محمدتقی شریعتی، طاهر  مردم ایران
احمدزاده، خداپرستان سوسیالیست و نخشب و دیگر نظریه پردازانش نخستین آموزگاران  

با آموزهمی  هسامی شمرد این دوران تربیتی و آموزشی، سامی  مذهبی و  های  شوند. در 
سیاسی  های  متون دینی )از جمله قرآن و نهج البالغه( آشنا شد. نیز همزمان به فعالیت

همراه شماری دیگر از   1336در بستر نهضت ملی وارد شد و به فعالیت پرداخت. در سال 
حمدتقی و علی شریعتی در مشهد بازداشت شد.  فعاالن نهضت مقاومت مشهد از جمله م

 در اوایل دهه چهل به عنوان نماینده در کنگره جبهه ملی انتخاب شد.     
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سامی بعدها به دانشگاه رفت و در دانشگاه تهران در رشته روانپزشکی دکتری گرفت  
 و فارغ التحصیل شد. پس از آن سامی در تهران مقیم شد.

در  ای س از آزادی از زندان و آن هم با چنان اتهام و سابقههمان گونه که اشاره شد، پ
سیاسی حداقل علنی برای کسانی چون سامی  های اواسط دهه چهل، دیگر امکان فعالیت

و نیز    حرفه پزشکیهایی  فعالیتو پیمان نبوده و از این رو این دو یار دبستانی بیشتر به  
نیز عمدتا در قالب سخنرانی و مقاالت  ها  این تالش  اند.فرهنگی و آموزشی اشتغال داشته

نهاد مذهبی  ترین  و فعالترین  « به عنوان مدرنحسینیه ارشادبوده است. در دهه چهل »
شد. با حضور  می  در این نهاد نوبنیاد ایراد ها  سخنرانیترین  ایران شاخص بود و نواندیشانه

نواندیشی دینی ایران به اوج  فعال دکتر علی شریعتی در این مرکز، جنبش روشنفکری و  
نرانان فعال ارشاد بوده  دکتر سامی در این دوران یکی از سخرسید.  اش  فعالیت و اثرگذاری
سخنرانی در ارشاد ایراد کرده است. در دهه پنجاه و پس از آزادی    12است. به نقلی او  

 است.     شریعتی از زندان، سامی با این یار دیرین هم نشینی و همفکری مستمر داشته

انقالبی عمومی در سال بوده و در    57-56های  در دوران تکاپوهای  نیز فعال  سامی 
حضوری پر رنگ داشته است. در این زمان جاما بار دیگر فعال شد و سامی  ها  اغلب صحنه

همچنان به عنوان دبیر کل آن ایفای نقش کرد. هرچند در همان مقطع دوست و همفکر  
م  نهاد  پیمان  اش،  نام »قدیمی  به  مبارزستقلی  نهاد که عمال  جنبش مسلمانان  بنیاد   »

شد و بدان اشارت خواهد شد. در دولت موقت انقالب با نخست  می  انشعابی از جاما شمرده 
وزیری مهندس مهدی بازرگان سامی به عنوان وزیر بهداری به کابینه پیوست ولی پس از  

« وی بود. افزون بر  طب مل یپیشنهاد »چندی کناره گرفت و استعفا داد. دلیل استعفا نیز  
خمینی    اهلل آیتشدید  های  عدم همدلی با این پیشنهاد در دولت، به طور خاص مخالفت

انتخابات  های  با مجموعه دیدگاه بوده است. در نخستین  او  از جمله طب ملی  و  اسامی 
ستین  ریاست جمهوری کاندید شد ولی موفق به کسب اکثریت آرا نشد. در انتخابات نخ

دوره مجلس شورای ملی )که بعدتر به »مجلس شورای اسالمی« تغییر نام داد( ار تهران  
 به مجلس راه یافت.  

و پس از پایان مجلس    1360پس از حاکمیت اختناق شدید در مقطع پس از خرداد  
علنی و رسمی سیاسی  های  ، سامی و جاما نیز به انزوا رفت و از فعالیت63اول در خرداد  

پرداخت. با این همه، در دهه شصت، جاما به  اش  ایدور شد و بیشتر به کار حرفه  ناگزیر
عنوان یک تشکل سیاسی پر سابقه، کم و بیش نامی داشت و تا حدودی فعال بوده و به 
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کرد و البته نام و عنوان دکتر سامی با جاما  می  مختلف مواضع خود را اعالم های  مناسبت
 است.  عجین و غیر قابل تفکیک بوده

سامی در دفتر طبابتش در تهران ترور شد و به قتل    1367سرانجام در آذر ماه سال  
 این قتل همچنان ناروشن است.  های رسید. انگیزه و یا انگیزه

شه ورزی و آرمان خواهی، شاید این جمله سامی »تحدید مالکیت و زندگی  ی ددر بعد ان
تماعی و سیاسی او را در چهارچوب همان  آسوده در پناه کار، عدالت و آزادی«، آرمان اج

وابسته  های کند. سامی مانند دیگر نهادها و شخصیتمی اصول دیرین خداپرستان نمایان 
به چپ مذهبی در دوران انقالب و چند سال بعد، مدافع و مروج اندیشه شورایی بودن امور  

اقع یادگار جریان  مدیریتی در سطح کشور و ملی و نیز محلی بوده است. این اندیشه در و
ایالتی و والیتی« در قانون  های  صدر مشروطه و فصل »انجمنهای  دموکرات  – سوسیال  

انقالب بوده  های اساسی مشروطه بوده است. در مجلس اول سامی رئیس کمیسیون طرح
( ایشان در این سمت بود و من هم  60و تا پایان عمر این کمیسیون )احتماال پاییز سال  

و این کمیسیون و دبیر آن بودم. در این مدت برای اجرای شدن اصول  در آن مدت عض
کشور در    ی مربوط به شوراها در قانون اساسی جمهوری اسالمی، طرحی برای نظام شورای

و جداسری سامی از نظام    60کمیسیون به تصویب رسید که البته پس از تحوالت سال  
ح نیز به کلی فراموش و بالموضوع حاکم و در نهایت انحالل کمیسیون یاد شده، این طر

که در قانون اساسی  ای  شد. البته بعدتر روشن شد که اصوال طرح شوراها )حتی در محدوده
طلبد، سازگار  می پیش بینی شده( با ساختار حقوقی نظام والیی مطلقه، که تمرکز مطلق

 نبوده و نیست.          

به نام سامی منتشر نشده است. ولی    کتابی و اثری مستقلام  تا آنجا که اطالع یافته
تردید، سامی   بی  آنچه مسلم است این است که او گفتارها و نوشتارهای فروانی داشته است.

و مقاالت عمومی،  ها  به عنوان دبیر کل یک تشکل اعتقادی و سیاسی، افزون بر سخنرانی
جزوات آموزشی خاص برای اعضا و هواداران داشته است. به ویژه در دوران انقالب و در  
دهه پر شور شصت، جاما کم و بیش فعال بوده است. شاید اگر همان دوازده سخنرانی  
سامی در حسینیه ارشاد جمع آوری و مکتوب شود، آثاری مهم و قابل توجه باشد. در آن  

دان کوتاه سامی در نشریات حزبی )از جمله در نشریه جمعیت آزادی مردم  دوران نه چن
ایران( مقاالتی منتشر کرده است.  ضمنا گفتنی است که به نقلی، سامی گویا اهل شعر و  
شاعری هم بوده است. وفق این نقل در کتاب آقای جعفریان، شعری از سامی در سال  



333    /  ندگانشیو نما  ستیالی خداپرستان سوس  

 

ه است. این سالنامه در دهه سی بنیاد  « چاپ و منتشر شدسالنامه گلستاندر »  1341
نهاده شد و شخصی به نام محمدهادی جواهری مدیر مسئول آن بود. به گفته همان منبع  

از محمد نخشب    کمونیسم یا کاپیتالیسم؛ آیا راه سومی هم هست؟«با عنوان »ای  مقاله
 در سال چهارم آن نیز منتشر شده  که بازگویی همان ایده راه سوم است.    

وی  پس از سامی دکتر نظام الدین قهاری به عنوان دبیرکل جاما جانشین سامی شد.  
قهاری پزشک متخصص گوش و حلق و بینی است. در  زاده شده است.    1314در سال  

جوانی از فعاالن خداپرستان سوسیالیست بوده است. مسئولیت دبیرکلی قهاری در جاما  
عملی جامای تحت مدیرت قهاری، کم و بیش  ای  هو سیاستها  تا کنون ادامه دارد. اندیشه

پیشین البته با توجه به مقتضیات زمان و زمانه است. در دو دهه  های  ادامه همان اندیشه
«، جاما نیز در نهادهای مختلف  مذهبی  - ملی به نام »ای اخیر و پس از تشکیل شبه جبهه

عضویت نهضت آزادی  مذهبی« و با    – فصلی این مجموعه با عناوینی چون »ائتالف ملی  
 مذهبی« فعالیت سیاسی داشته است.    -ایران و یا در »شورای فعاالن ملی  

این سال منتشر نشده است ولی در  قهاری  از  و  ها  سخنرانیها  ظاهرا کتاب مستقل 
و مطبوعات منتشر شده است.  ها  زیادی از ایشان ایراد و یا در رسانههای  مقاالت و مصاحبه

و یا مقاالت و گفتگوها، عمدتا در باب دین و جامعه و  ها  سخنرانی  موضوعات محوری این
 سیاست است.  

 

 جنبش مسلمانان مبارز و دکتر حبیب اهلل پیمان   :فصل ششم

 زیر مجموعه این فصل چنین خواهد بود: 

 الف. زندگی نامه حبیب الله پیمان 

فعا اعضای  از  پیمان  اهلل  حبیب  شد،  گفته  این  از  پیش  که  گونه  جوان  همان  و  ل 
حزبی دوران نهضت ملی بود. وی از جمله از  های  خداپرستان سوسیالیت در قالب فعالیت

زاده شده است.   1314زاده شیراز است و در سال  ی فعال حزب مردم ایران بود. ویاعضا
در اینجا زندگی نامه خودنوشت آقای پیمان را، که تا حدودی حاوی سیر فکری و آثار  

 آورم:می نقل از وبسایت شخصی ایشان، عینا ایشان هم هست، به 

شدم.  » آشنا  سوسیالیست  خداپرستان  نهضت  با  نوجوانی  در  شدم.  متولد  شیراز  در 
برای  شان  ملی، آزادیخواهانه و عدالت جویانه و به ویژه منش اخالقی و انسانیهای  آرمان

اکثر جوانان نوجوانان آن روزگار جذاب بود.مشاهده فقر و محرومیت اکثریت مردم و در  
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درد، بیشتر جوانان هم سن و سال مرا که آن ایام بیش  بی  کنارش وجود یک اقلیت مرفه و 
در همین سال همراه    .کردمی  عدالتخواهانههای  از چهارده سال نداشتم مجذوب آرمان

به جریان عظیم نهضت ملی کردن صنعت نفت پیوستم. تجارب تلخ و  بادیگر یاران گروه  
ماعی  اجت   ، ی فکریها  عدالت و استقالل ملی در آمیزش با آموزه  ،شیرین مبارزه برای آزادی 

، خطوط اصلی نگرش مرا نسبت به خویشتن و جهان و  اخالقی خداپرستان سوسیالیست
را رقم زد. با  ام مسیر و مشی زندگیو طرح کلی  ها  چشم انداز آینده و همچنین مسئولیت

مرا نیز همانند صدها نفر دیگر از فعاالن نهضت  ،وقوع کودتا علیه دولت ملی دکتر مصدق
سال آخر دبیرستان    .ملی و حامیان دکتر مصدق راهی زندان در قلعه کریم خانی کردند

از قبولی    بعد   .را در زندان خواندم و همان سال در کنکور سراسری پزشکی شرکت کردم
به تعدادی از ما که سابقه زندان داشتیم اجازه ثبت نام در دانشکده پزشکی شیراز ندادند  

با فعالیت در  ام  ناگزیر در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران اسم نوشتم. دوران دانشجویی
حزب مردم ایران )نهضت خداپرستان سوسیالیست(، نهضت مقاومت ملی و سپس جبهه  

به بعد شرایط سیاسی جامعه به کلی تغییر  .32از مرداد سال  .م سپری شدملی دوم و سو
هر دو سال یک بار و هر بار   46کرد اختناق شدیدی حاکم شده بود به طوری که تا سال 

فعالیت به خاطر  سیاسی در حزب، نهضت مقاومت و  های  بین چند ماه تا چند سال را 
 بردم.   جبهه ملی بازداشت شدم و در حبس و زندان بسر

پس از فراغت از تحصیل در رشته دندانپزشکی، در دوره کارشناسی ارشد رشته تازه  
تأسیس جامعه شناسی دانشگاه تهران ثبت نام و این دوره را نیز به پایان رساندم. تحصیل  

نو جامعه  های  به رویم گشود و مرا با دیدگاهای  مطالعاتی تازههای  در جامعه شناسی، افق
پژوهش در علوم انسانی و مسائل اجتماعی آشنا نمود. برای  های  شناختی و سیاسی و روش

بود برای آموختن و تبادل  ای من و بسیاری دیگر از مبارزان آن دوره، زندان مانند مدرسه
 آوردیم. می تجارب مبارزاتی و مطالعه.برای همین هم در زندان همیشه وقت کم 

ن دوست و همفکرم دکتر کاظم سامی و جمع دیگری از  به اتفاق عزیزتری 42در سال 
ایران   مردم  بخش  آزادی  جنبش  جوان،  پی  )دوستان  انقالبی  مبارزه  مشی  با  را  جاما( 

ریختیم. اما دو سال بعد، به دنبال لو رفتن هویت تعدادی از فعاالن جنبش، من و دکتر  
و   46شدیم. در سال سامی و بعضی دیگر از دوستان دستگیر و به زندان و حبس محکوم 

پس از آزادی از زندان به دنبال تحصیالت تکمیلی در رشته بهداشت عمومی و جمعیت،  
به تحقیق و تدریس )غیر رسمی( در رشته جامعه شناسی پزشکی و اکولوژی انسانی در  

پزشکی و بهداشت دانشگاه تهران مشغول شدم. از این پس مطالعه و تحقیق،  های  دانشکده
های  و مکتبها  یی هر چه بیشتر با تاریخ تحوالت اجتماعی، اندیشه ها، نظریهبا هدف آشنا
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موثر اصالح و تغییرات اجتماعی،  های  مدرن برای فهم بهتر مسائل جامعه ایران و یافتن راه
تبدیل شد.  ام  اشتغال فکری و مبارزاتیترین  اجتماعی به عمدههای  در کنار ادای مسئولیت
مدرن و طرح  های  روی قرآن همراه کردم تا در پرتو نظریهتر  ر جدیاین مطالعات را با کا

برای حل مسایل جهان معاصر  هایی  وحیانی، به پاسخهای  جدید در برابر آموزههای  پرسش
متناسب با اقتضائات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران با رویکرد نوسازی و  هایی  و نظریه

دو رساله یکی با عنوان    40تا    39از این در سال  توسعه درون زا، دسترسی پیدا کنم. پیش  
«  اصل از سوسیالیسمِ مردم ایران»دو  و دیگری    «ایران در آستانه یک تحول اجتماعی»

از سال اما  بودم.  انتشار داده  نگارش در  های  تدوین و  آغازین دهه پنجاه کار پژوهش و 
با جدیت بیشتری   تاریخی را  تا  مسایل اجتماعی و نظری و  دنبال کردم که حاصل آن 

پیروزی انقالب، چندین کتاب و رساله پیرامون تاریخ تحلیلی اسالم، فلسفه تاریخ، کار و  
مالکیت و سرمایه در اسالم، مسائل گذار از سوسیالیسم، و بررسی مبانی هستی شناختی  

وستان  ارتباط و همکاری نزدیک با دها  اجتماعی انسان بود. در این سالهای  و مسئولیت
. ساواک که قبال تدریس مرا در دانشگاه ممنوع  انقالبی را حفظ کرده بودمهای  فعال و گروه
مدیریت دانشگاه را وادار به اخراج من نمود. در سال پنجاه    51سرانجام در سال    ،کرده بود

و شش به کمک جمعی از دوستان فعال ملی و مذهبی جنبش مسلمانان )ابتدا ایران و  
را پی ریختیم. حرکتی که در حمایت مادی وتدارکاتی و معنوی و تآمین  سپس( مبارز  

 نیازهای فکری و راهبردی جنبش انقالبی مردم ایران اثر گذار بود. 

بعد از پیروزی انقالب برای مدت کوتاهی با شورای انقالب و کمیته تدوین اساسنامه  
شنهادی را نپذیرفتم و به  اجرایی پی های  شوراها، به عنوان عضو همکاری کردم. اما سمت

جای آن، فعالیت اجتماعی و سیاست ورزی در عرصه عمومی و مطالعات نظری و تحقیق  
و تدریس در دانشگاه را بر قرار گرفتن در حوزه قدرت سیاسی ترجیح دادم. با این پیش  
فرض که پیشرفت واقعی به سوی آزادی و دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از  

عرصه    درون در  انتقادی  گوی  و  گفت  و  روشنگری  فرهنگی،  توسعه  طریق  از  و  جامعه 
جامعه در  جمعی  خرد  رشد  و  خودآگاهی  تقویت  منظور  به  گسترش  ایجاد    ،عمومی  و 

های  دموکراتیک و متکی بر ارزشهای ی مدنی و شوراها با هدف تقویت همبستگینهادها
گیرد و نهایتا ساختار قدرت سیاسی تحت تأثیر  می  انجام   ،اخالقی و انسانی در درون جامعه

گردد. حرکت در جهت عکس آن  می  تغییرات در متن جامعه، تدریجا دموکراتیزه و انسانی
فکری و عملی من در  های  رسد. از آن زمان تا به امروز فعالیتنمی  هرگز به نتیجه مطلوب 

  ، این دورههای  اد فعالیتنمترین  هچارچوب همین راهبرد و مشی ادامه یافته است. شناخت
بود که به همت و پشتکار جمعی از جوانان پر شور و صمیمی به مدت دو   هفته نامه امت
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فکری و  های ولی تالش  مجبور به توقف گردیدها  ء آزادیسال انتشار یافت و همراه با امحا
های  از رسائل در زمینهای  هها، مجموع  این سال های  عملی من ادامه یافت. حاصل تالش

، دینی و راهبردی است. در سال هفتاد و شش در اواسط ترم با تدریس  سیاسی  ،نظری
ام  من در دانشگاه مخالفت شد و  از تدریس محروم شدم و در اواخر همین سال بازنشسته

کردند. در سال هفتاد و نه بار دیگر دستگیر و زندانی شدم و تحت فشار قرار گرفتم تا از  
توبه و اظهار ندامت کنم، آزمون سختی بود  ام  انهطلباصالح  ر و مشیگذشته و حال و افکا 

که به خیر گذشت. در سال هشتاد و یک پس از محاکمه به نه سال حبس و ده سال  
محکوم شدم مدنی  حقوق  از  در    .ممنوعیت  همفکرانم  و  یاران  سایر  مانند  اکنون  هم  و 

متمادی قبل و  های وثیقه است. در طی سالدر قید ام شورای فعاالن ملی مذهبی، آزادی
که به گمانم بعضا  ام  کتاب و رساله و مقاله و مصاحبه تدوین کردهها  بعد از انقالب، ده

درباره نقش  ای  نظریه  از آن جمله اند:  اند،دیدی بودهنسبتا جهای  و نظریهها  حاوی ایده
تداوم بازتولید مناسبات    کلیدی نا امنی و جنگ و خشونت در شکل گیری دولت متمرکز و

ثباتی پایدار به عنوان ویژگی برجسته تاریخ اجتماعی و  بی  استبدادی در ایران. نا امنی و 
تکام پیوستگی  نا  و  کندی  علل  فهم  ایرانکلید  اجتماعی جامعه  و  تاریخی  ای  نظریه  .ل 

و متغیرهای  ها  باره ثابتدرای  نظریه.  ز میان کالم الهی و کالم قرآنیدرباره وحی و تمای
چگونگی عصری کردن احکام شریعت. نظریه تمایز استقالل دین از شریعت، نظریه  دینی و  

قرآنی در سه بخش:   و  ها  وحیانی )هستی شناختی، سنتهای  آموزه  -1تفکیک معارف 
احکام شریعت. به    -3وحیانی،  های  معارفی برای کمک به فهم آموزه  - 2ها(،    نظام ارزش

سیر تعدادی از سور قرآنی، مباحثی پیرامون اخالق، جامعه و سیاست و  عالوه شرح و تف 
اندیشم  می  مدام با خود ها  در این سال  ...مسائل راهبردی دوره گذار از انقیاد به آزادی و

 «.  که فرصت و سرمایه عمر در حال اتمام است و اینهمه کار بر زمین مانده دارم !؟

شود. پیمان در  می  اطالعات مفید دیگر اشاره  برای تکمیل این زندگی نامه به برخی
نوشت. در مقطع جدا شدن از حزب ایران،  می  « مقاله کار و آزادینشریه حزب مردم ایران »

حزب ایران در شیراز  های  پیمان مسئول تشکیالت و عضو کانون تبلیغات و مبلغ حوزه
، زمانی که محمدتقی و علی شریعتی و کاظم سامی در مشهد بازداشت  1336بود.  در سال  

نیز دستگیر و مدتی زندانی شد. در   اتهام سازماندهی نخستین    1338شدند، پیمان  به 
تظاهرات سراسری دانشجویان دانشگاه بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم شد.  

به عضویت در کمیته مرکزی حزب مردم ایران درآمد. مقارن پانزدهم خرداد    1340در  
 به دلیل ایراد یک سخنرانی در یک تظاهرات همراه شماری دیگر بازداشت شد.   42
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سال   کمیته  1354در  طاهر  ای  در  ای،  خامنه  علی  سید  چون  کسانی  عضویت  با 
«  ایدئولوژی   کمیته تدوین نوان » احمدزاده، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدجواد با هنر با ع

فعال شد. ظاهرا نتیجه و محصول جمعی مشخصی از این کمیته حاصل نشد ولی بعدتر  
« انتشار یافت که گویا محصول  جهان بینی توحیدیاز طاهر احمدزاده با عنوان »ای  جزوه 

  نماید که این فعالیت گروهی به منظور می  کار جمعی آن کمیته بوده است. قراین چنین
تدوین جهان بینی و ایدئولوژی، واکنشی بود به واقعه تحوالت عقیدتی و ایدئولوژیک در  
سازمان مجاهدین خلق و مارکسیست شدن شماری از رهبران و اعضای فعال آن در سال  

  . گویا اعضای این گروه، که در آن زمان از پیشگامان فکری جریان اسالم انقالبی شمرده 54
لی در یک سازمان مهم اسالمی انقالبی به هراس افتاده بودند، در  شدند و از چنان تحومی

نظر داشتند به نوعی جبهه مبارزات اسالمی را حداقل از نظر فکری و تئوریک تقویت و  
 بازسازی کنند.  

جمعی دیگر با گرایشات دینی و سیاسی مشترک و یا مشابه    55تا    54های  در سال
فکری و سیاسی زدند. کسانی چون  های  الیتگرد آمده و به صورت جمعی دست به فع

حسین موسوی از این شمار بودند. ظاهرا د توسلی، عبدالعلی بازرگان و میرپیمان، محم
جنبش مسلمانان  نام »  57این جمع متنوع در آغاز نامی مشخص نداشت ولی در سال  

شد. گویا    « به خود گرفت و به زودی حبیب اهلل پیمان به عنوان دبیر کل آن معرفی مبارز
در چند و چون بروز و ظهور جنبش مسلمانان مبارز در آغاز بین اعضای اصلی آن اختالف  
نظر بوده و از این رو دیگران از آن کناره گرفتند. به هر تقدیر، از آن زمان تا کنون جنبش  
مسلمانان مبارز کم و بیش فعال بوده و نظریه پرداز اصلی آن نیز پیمان بوده و هست. در  

به مناسبت بیست و هشتمین سال تأسیس این جنبش، پیمان انگیزه و هدف    1383ل  سا
تشکیل آن را چنین توضیح داد: »ما به دو دلیل جنبش مسلمانان مبارز را تشکیل دادیم.  

بچه و جور کردن  و  های  یکی جمع  بودند  از سازمان مجاهدین جدا شده  که  مسلمانی 
که زیر حمالت دیگران قرار داشت«. آشکار است  نوین دینی  های  دیگری دفاع از اندیشه

ه است به فضای  پیمان و گروه همفکر یاد شده در آن زمان، معطوف بودهای  که فعالیت
پدید    که پس از تغییر ایدئولوژی درونی سازمان مجاهدین خلقای  دکنندهپر التهاب و ناامی

 . آمده بود

مبار مسلمانان  جنبش  ایران،  انقالب  پیروزی  از  پر  پس  و  جدی  نهادهای  از  یکی  ز 
شد و به ویژه جوانان زیادی که در  می  طرفدار در جریان اسالم انقالبی و مدرن شمرده

شریعتی و مجاهدین سر  های  دهه چهل و پنجاه از محافلی چون حسینیه ارشاد و آموزه
ذیه  دکتر پیمان گرد آمده و تغهای  برآورده بودند در جنبش مسلمانان مبارز و حول آموزه
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نامهمی  فکری  داشت با عنوان »امت« که در آن بیشتر مباحث  ای  شدند. جنبش، هفته 
شد. اعضا و یا حامیان جنبش را به مدح  می  نظری و تئوریک و عمدتا به قلم پیمان منتشر

 گفتند. می و یا به طعن »امتی«

  حاد چند سال نخست پس از انقالب، پیمان و جنبش مسلمانان های  در جناح بندی
مبارز در جناح نیروهای انقالبی چپ )اعم از مذهبی و غیر مذهبی( قرار داشت و از موضع  
چپ انقالبی و ضد امیریالیستی با عملکردهای جناح متنوع راست و یا به اصطالح آن روز  

کرد. دو شاخه شناخته شده جناح راست یکی دولت  می  لیبرال متمایل به غرب مخالفت 
شد و دیگری جناح  می  زادی با رهبری مهندس بازرگان تلقی موقت و بخش اصلی نهضت آ

بازار مذهبی اعم از روحانی و غیر روحانی بود. پیمان و گروه او از بخش روحانی و به طور  
کلی خط امامی فعال در جمهوری اسالمی، که وفق تحلیل جناح خرده بورژوازی مترقی  

کرد و آن را از باب تاکتیک گامی مثبت  می  شد، در برابر ارتجاع سنتی حمایت می  شمرده
اسالمی  انقالب  اهداف  از  می  در جهات تحقق  دولت موقت پیمان  این رو در  از  دانست. 

شد. جمله مشهور »لیبرالیسم جاده صاف  می  منتقدان سرسخت بازرگان و کابینه او شمرده
سازمان  البته  است.  مانده  یادگار  به  امت  و  پیمان  از  است«  امپریالیسم  ی  گراچپ  کن 

مجاهدین به طور معکوس باور داشت که باید با جناح لیبرال بر ضد جناح ارتجاعی خط  
امام متحد شد. گفتنی است که بعدها پیمان به تلویح و به تصریح از دیدگاه صدر انقالب  

 خود فاصله گرفته و گاه صریحا آن را نقد و رد کرده است. 

  صدر بنیولی پس از برکناری ابوالحسن  فعال بود 60تا  57در هرحال جنبش از سال 
و ادامه آن، جنبش پیمان نیز به    60از ریاست جمهوری و جدل خونین آخر خرداد سال  

تدریج به محاق رفت. هرچند جنبش به طور رسمی منحل و یا تعطیل نشد ولی افراد و  
صحنه را  اعضای آن به تفاریق تحت فشار قرار گرفته و کسانی زندانی شده و افرادی نیز  

ترک کردند. پیمان نیز برای حفاظت از نیروهای خود جنبش را عمال به حالت غیر رسمی  
و نیمه تعطیل درآورد. با این حال جنبش در تحوالت فکری و سیاسی این بیش از چهار  
دهه کم و بیش فعال بوده و در صورت لزوم اعالم موضع کرده است. به ویژه پس از حدود  

جریان رخوت  دهه  نیز    دو  جنبش  آمد،  پدید  خاتمی  محمد  دولت  دو  در  اصالحات 
را تجدید کرد. به رغم فضای نامساعد و اعمال انوع فشار  اش  فکری و سیاسیهای  فعالیت

و تهدید و تحدید، پیمان در مجموع از مشی اعتدالی و فعالیت سیاسی علنی و قانونی  
اوطلب شد ولی از سوی  د  76عدول نکرد. وی حتی در انتخابات ریاست جمهوری سال  

شورای نگهبان رد صالحیت شد. با این حال گفتنی است که در این چهار دهه جنبش  
مسلمانان مبارز کم و بیش مساوی بوده با دکتر حبیب اهلل پیمان و در واقع مواضع این  
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و  ها  شود. سخنرانیمی  تشکل مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله دبیر کل آن بیان شده
آمو برگزار جلسات  پیمان  شخصی  منزل  در  عمدتا  )که  و  می  زشی  مقاالت  نیز  و  شود( 

        11شود.می پیمان عمال همان مواضع جنبش مسلمانان مبارز شمردههای مصاحبه

تواند الگوی  می  به گمانم سه ویژگی برجسته در پیمان است که درخور تحسین است و
 ترها باشد: تحول فکری مستمر ، خالقیت پایدار و پرکاری کم مانند و مثال زدنی.   جوان

 ب. آثار پیمان 

و   مقاالت  بر  افزون  است.  کرده  منتشر  پرشماری  آثار  و  است  کثیرالتألیف  پیمان 
وی هم پر تعداد است. از  های  بسیار و منتشر شده در اینجا و آنجا، کتابهای  مصاحبه
پ های  ویژگی است.  ممتاز  نوشتن  ایران،  معاصر  اثرگذار  نواندیشان  اغلب  برخالف  یمان، 

مراتب دقیق به  بعدا  تر  مکتوبات  که  گفتارهای شفاهی  و حتی  گفتارها  تا  ترند  و جدی 
کند تا صرفا ایراد  می شوند. پیمان از سنت نویسندگی و کتابت بیشتر استفادهمی  مکتوب

 از نقاط قوت در کار اوست.  سخنرانی و یا گفتار در جلسات آموزشی و این

و احتماال این فهرست  اند  اثر از پیمان منتشر شده  45تا آنجا که من به دست آورده ام،  
هرچند خود او در زندگی  کامل نیست. اغلب این آثار مربوط به دوران پس از انقالب است.  

آثار منتشر    در اینجا فهرستنوشتش به شماری از این آثار اشاره کرده است ولی  دنامه خو
 آورم.     می شده ایشان را 

 اقتصادی و فرهنگی ایل قشقایی    –خصوصیات اجتماعی   -1

 مردم ایران در آستانه یک تحول اجتماعی  -2

 دو اصل سوسیالیسم مردم ایران  -3

 چرا انسان متعهد و مسئول است  -4

 فلسفه تاریخ از دیدگاه قرآن  -5

 کار، مالکیت و سرمایه در اسالم  -6

 سوسیالیسم )ترجمه( گذار سرمایه داری به   -7

 گل سرخ توحید )چهار جلد در سیره نبوی(  -8

 اصول پایه جامعه توحیدی  -9

 مبانی سنجش ارزش ها  -10

 
طبق اطالع البته چند سالی است که این جلسات خانگی و محدود نیز به کلی تعطیل شده و به محاق    .11

 رفته است.  
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 اصول فکری پیمان ج.  

ی وی  طلباصالح  عناوین آثار منتشر شده پیمان تا حدودی محتواهای فکری و اصول
توان گفت که پیمان در مجموع، می  کند. با این حال می  بر بنیاد دین و توحید را آشکار 

به همان مواضع قدیم خداپرستان سوسیالیست و حزب مردم ایران و جاما وفادار است و  
فتاد سال در چهارچوب همان اصول و تداوم همان عهد پیشین اندیشیده  در طول این ه 

و عمل کرده است. به رغم تمامی تغییرات و تحوالت نظری و عملی در جهان و در ایران،  
تعریف اسالمی  او همچنان در جریان چپ عدالتخواه  و گروه  پیمان در  می  پیمان  شود. 

گوید »سوسیالیسم مظهر حق  می  1341« در سال  ایران  سوسیالیسم مردممقدمه کتاب »
گوید: »جنبش  می  هاست«. در جایی دیگر در همان منبع   طلبی و عدالت خواهی انسان

سوسیالیستی مرحله تکاملی نهضت ضد استعماری ملت ایران است«. با این حال روشن  
است که دکتر حبیب اهلل پیمان امروز خود نماد یک جریان مستقل و خودبسنده است و  

 کرد: بندی  توان اصول فکری او را در حال حاضر چنین طبقهمی این رو از 

 از هر نوع ستم و تبعیض ها  یکم. تأکید بر مواضع ضد طبقاتی با محوریت رهایی توده 

شوند ولی  می درست است که پیمان و نحله او همچنان در طیف چپ اسالمی تعریف 
منفی در سطح جهانی و به ویژه  واقعیت این است که رد پای زمان و تغییرات مثبت و  

تجربه انقالب و جمهوری اسالمی ایران، در پیمان و نوع نگاه وی به موضوعات متنوع دینی  
توان گفت پیمان امروز یک  می  و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، آشکار است. از این رو 

دلیل  زمان و زمانه است. به همین  های  چپ تعدیل شده و کم و بیش منطبق با واقعیت
اسالمی«   »سوسیالیسم  ترکیبی  عنوان  یا  و  سوسیالیسم  پسوند  از  دیگر  امروز  که  است 

 شود.  نمی استفاده

آن دالیل  از  یکی  شبههمی  البته  ایجاد  از  احتراز  گرایان  هایی  تواند  راست  سوی  از 
از هر نوع شبهه و  احتراز  ایران جمهوری اسالمی  و ضرورت  مذهبی و غیر مذهبی در 

باشد.های  برداشت و   ناصواب  انسان محوری  از  پیمان  نظری،  بعد    نکته آن است که در 



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    342

 

دفاعمی اسالمی«  »اومانیسم  نوعی  گفت  سخن می  توان  آن  از  شریعتی  زمانی  که    کند 
»رهایی« است. این اصطالح در  اش  گفت. به گمانم کلیدواژه پیمان در انسان شناسیمی

شاید بتوان گفت مراد رهایی انسان از هر نوع تبعیض و   آثار و افکار پیمان پربسامد است.
 ستم و عوامل اسارت آدمیزاد است.

 دوم. دین مداری حول توحید و خداپرستی، اخالق و عدالت 

بنیادین  های  گفته شد که دین ورزی حول محور توحید و یکتاگرایی قرآنی از آموزه
یمان نیز همچنان بر این اندیشه  نظریه پردازان نخستین خداپرستان سوسیالیست بوده و پ 

اساسی و بنیادی تأکید دارد. البته دیگر نوگرایان سنتی و مدرن نیز همین اندیشه را دنبال  
گوید: »جامعه مسلمان  می  «سوسیالیسم مردم ایرانکنند. پیمان در کتاب »می  کرده و

لبی بشناسد و  ایران باید خدا را به عنوان مظهر جاوید حقیقت و عدالت، خوبی و کمال ط
که تا کنون بر این مینای اعتقادی بسته شده است، به دور بریزد«. گفتنی  ای  هرگونه پیرایه

است که پیمان در این کتاب تلویحا به مخالفت علما با تغییر مالکیت در اوایل دهه چهل  
یان ضد تبعیض و از جمله پیمان و جنبش  گراکند. در صدر انقالب، عموم چپمی  اعتراض

کردند تا به نوعی مالکیت شخصی )و  می  لمانان مبارز، از اصطالح »خدامالکی« استفاده مس
 نه البته مالکیت خصوصی( را نفی کرده باشند.     

و اخالق و معنویت و عدالت با  ها  با این حال در دیدگاه دینی و توحیدی، رهایی توده
 جدای افکند.  شان توان بیننمی هم مالزمه دارند و 

 رافه زدایی از ساحت دین سوم. خ 

و آداب دینی با معیارهایی چون وحی و عقل و  ها  در باب خرافه زدایی از ساحت آموزه
علم پیمان نیز البته با تأکید زیادی در کنار دیگر نواندیشان و مصلحان معاصر ایستاده  

دین    در اینجا باید حتما اشاره کرد که پیمان همچنان بر قرآن به مثابه سند اصلی  است.
پردازان مدرن   نظریه  از معدود  واقع در حال حاضر  و در  تأکید دارد  شناخت مسلمانان 

« باور دارد و البته در چهارچوب  بازگشت به قرآن دینی معاصر است که همچنان بر شعار »
 جهان بینی و اندیشه انتقادی خود به آن وفادار مانده است.  

 سنتی حوزوی های  و آموزه   چهارم. مقاومت در برابر استبداد دینی حاکم 

که از نوجوانی در برابر ای  پیمان کماکان یک فعال سیاسی و ضد استبداد است؛ مبارزه
ش  سلطنتی  دشوار  کاستبداد  دوران  در  ویژه  به  است.  یافته  ادامه  کنون  تا  و  گرفت  ل 
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  و ها  سختیها  جمهوری اسالمی، پیمان همچنان بر عهد دیرین وفادار مانده و در این سال
و حتی زندان را تجربه کرده است. این وفاداری و پایداری از ژرفای ایمان  ها  محدودیت

 کند.  می توحیدی و قرآنی وی حکایتهای دینی و برداشت

 پنجم. فعالیت سیاسی تشکیالتی و جمعی 

که او در کارها تکروست ولی به هر تقدیر وی  اند با این که برخی به پیمان ایراد گرفته
ها  کند. از گذشتهمی  مختلف فعالیت کرده وهای  ا کنون همواره در قالب تشکلاز آغاز ت

گفته شد ولی اکنون نیز در عین حفظ استقالل تشکیالتی جنبش مسلمانان مبارز، این  
مذهبی«    –»ملی  ای  جنبش در بیش از دو دهه اخیر، عضوی فعال در جریان شبه جبهه

مل »ائتالف  عنوان  تحت  مقاطعی  در  و  ملی    –ی  بوده  فعاالن  »شورای  یا  و    - مذهبی« 
مذهبی« فعالیت کرده و تا کنون نیز کم و بیش چنین بوده است.  البته پیمان همواره  

در ارتباط با دستگیری گسترده    1379نماینده جنبش در این نهادها بوده است. در سال  
ن انفرادی سپاه  و پرونده آن، پیمان نیز دستگیر شد و مدتی نیز در زنداها مذهبی – ملی 

 « در عشرت آباد زندانی گذراند.   59معروف به »زندان 

   ی خارج   با هر نوع دخالت   ت و مخالف   ی مل   ت ی ششم. حفظ استقالل و هو 

پیمان مانند اسالف خود در تاریخ معاصر، همواره بر حفظ هویت ملی و استقالل ایران  
ین منظر با هر نوع مداخله  و حراست از تمامیت ارضی کشور تأکید داشته و دارد و از ا
 مخالف بوده و هست.  ای  خارجی و بیگانه در امور داخلی در هر شرایطی و به هر بهانه

 هفتم. نقد و نقادی نحله نواندیشی دینی چند دهه اخیر ایران 

از متفکران و نواندیشان دینی پدید آمده و از  ای  در دوران پس از انقالب جریان تازه
راه خود را از اسالف خود جدا کرده و در باب دین و جامعه و سیاست به  جهاتی به کلی  

از آرای  های  . پیمان نسبت به پارهاندیشندمی  تعارض اندیشیده ومتفاوت و گاه م ای  گونه
مخالفت مشروط و یا مطلق کرده است. به طور خاص او از  ها  اینان خرده گرفته و با آن

نواندیش دو  دکتر    مند منتقدان  بیشتر  و  شبستری  مجتهد  جناب  اخیر  دهه  سه  نامدار 
های  عبدالکریم سروش بوده و هست. از جمله به گرایش خصوصی کردن دین و نیز دیدگاه

 آنان در باب وحی و قرآن ایراد و انتقاد دارد. 

اندیشه و  فکری  بستگی  دلیل  به  احتماال  پیمان  دکتر  اصوال  که  است  به  ای  گفتنی 
همواره خصلت نقد و نقادی خود را حفظ کرده است. حتی آرای برخی    جریان عام چپ، 
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از همفکران سابق و الحق خود او نیز از نقد ونقادی وی در امان نبوده و نیست. به گمانم  
 یکی از دالیل پویایی و نشاط فکری و نیز به روز بودن پیمان، همین خصلت نقادی اوست.  

   د. نقدها 

تا کنون منتقدان جدی در    روشن است که هم دیدگاههای از گذشته  چپ اسالمی 
اردوگاه اسالمی داشته و هم شخص پیمان از جهات مختلف همواره مورد نقد و نقادی  

که با تکیه بر متن محوری و  اند  بوده و هست. خرده گیران اصلی سنتی اندیشان مذهبی
آن را در تعارض  گیرند و  می  ایرادهای  حجیت ظواهر در متون و نصوص بر چنین دیدگاه

دانند. نتیجه چنین رویکردی، البته یا فتوا به خروج  می  با آن نصوص و یا تفاسیر از نصوص
از دین است و یا با اندکی تخفیف طرح اتهام »التقاط« است که سکه رایج است. اصوال در  
دهه شصت نماد التقاط به مثابه یک دشنام سیاسی، در مرحله نخست، پیمان و جنبش  

 شده است.    می  ها« شمردهمسلمان و به اصطالح طعن آمیز »امتی مبارز 

در هرحال بررسی نقدهای وارده بر چپ اسالمی و یا خداپرستان سوسیالیست و به  
 طور خاص دکتر پیمان از مجال و موضوع این گفتار / نوشتار خارج است.    

 منابع:

استفاده    اطالعات شخصیافظه و  در این گفتار / نوشتار )مانند موارد دیگر( عمدتا از ح 
 شده است. در عین حال از چند منبع به طور مستقیم سود جسته ام: 

« کتاب  در  مندرج  اطالعات  از  استفاده  دموکراسیبیشترین  مرتضی سوسیال  اثر   »
های  و سازمان ها  جریان د. جز آن از:  شناسه این کتاب آم  ،کاظمیان بوده که پیش از این

نیز    ایران  سیاسی  –مذهبی   به قلم    در تکاپوی آزادیاثر رسول جعفریان و  اول(  )جلد 
از مداخل مربوط  ای  اینجانب نیز مورد استفاده بوده است. نیز برخی موارد ریز زندگی نامه

ام. زندگی نامه خودنوشت پیمان نیز از  )دانشنامه آزاد( سود جسته  ویکی پدیای فارسیدر  
 است.   وبسایت شخصی ایشان عینا نقل شده

ها  خداپرستان سوسیالیست؛ از محفل ضمنا اخیرا اطالع حاصل شد که کتابی با عنوان »
ی  به قلم محمدحسین خسروپناه به وسیله  «(1332- 1323جمعیت آزادی مردم ایران )   تا

منتشر شده است. کاوه بیات این کتاب را در    1400کتاب پیام امروز در تهران به سال  
« معرفی کرده  جهان کتاب( » 1400آبان    –ی هفتم از سال بیست و ششم )مهر  شماره
است.  



 

 

    

 

 

 وم بخش بیست و س 

 ها   شریعتی کانون نشر حقایق اسالمی مشهد و  

 

 درآمد 

در این گفتار / نوشتار حول کانون حقایق اسالمی مشهد و بنیادگذار آن محمدتقی  

شریعتی و فرزندش دکتر علی شریعتی سخن خواهیم گفت. این مبحث سه فصل خواهد  

 داشت ولی به دالیلی روشن تمرکز من روی فصل سوم یعنی در باره علی شریعتی است.

 سه فصل آن چنین است:

 مشهد  اسالمی  حقایق  نشر کانون تاریخچه  -  ل اولفص

 کانون اثرگذار  شخصیت  دو  اجمالی معرفی -  فصل دوم 

 هایش  آموزه و اندیشه و شریعتی  علی   -  فصل سوم

 این فصل خود ذیل این عناوین سامان یافته است: 

 نامه  زندگی -  الف

 ران آموزگا  -  ب

 آثار  - ج 

 آموزه ها  - د 

 اجتماعی  اثرگذاری  - ه

 نقدها  -و 
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 تاریخچه کانون نشر حقایق اسالمی مشهد  :فصل اول

کانون )که گاه به آن »کانون نشر حقایق اسالم« نیز گفته اند( به طور رسمی در سال  

شریعتی    1323 محمدتقی  وی  مؤسس  اما  شد.  بنیادگذاری  مشهد  در  خورشیدی 

آغاز کرده بود. وی پیش   1320شهریور را از مقطع پس از اش علنی و رسمیهای  فعالیت

مشهد دروس دینی و  های  از آن عمدتا به عنوان یک عالم دینی غیر معمم در دبیرستان

با  می  معارف معمول اسالمی را تدریس او  پایان یافتن عصر رضاشاهی  از  کرد ولی پس 

ندی  در مشهد و چتر  فکری و آموزشی در سطح عمومیهای  وارد فعالیتای  سیمای تازه

 بعد در سطح خراسان شد.  

است،   شده  گفته  بارها  پیشین  گفتارهای  در  که  استبداد    درچنان  برافتادن  مقطع 

، در واقع فصل کامال تازه و متفاوتی در ایران و به ویژه در تهران  20رضاشاهی در شهریور  

سازمان شد.  گشوده  مشهد  چون  یزرگی  شهرهای  و  ها  و  فرهنگی  نهادهای  و  احزاب  و 

توان گفت از مشروطیت تا آن زمان دو دوره  می  ی و اجتماعی پرشماری پدید آمدند.سیاس

. دوران نخست با  1320تا  1304و از  1304تا  1285بیست ساله متفاوت طی شده بود. 

پیروزی مشروطیت در دو مرحله آغاز و تا آغاز تغییر رژیم و برآمدن رضاشاه پهلوی ادامه  

متر از بیست سال بود، روزگار پادشاهی پهلوی اول است.  یافت. دوره دوم، که اندکی ک 

گفتنی این که پس از آن تا مقطع انقالب نیز تقریبا دو دوره بیست ساله طی شده است:  

. هر یک از این ادوار چهارگانه دارای  58  و عمال  1357و از آن زمان تا    1340تا    1320

تحوالت ویژه روی داده است. کانون و  و در درون آن تغییرات و اند مشخصیهای سرفصل

البته دیگرانی چون    اند.درست در این ادوار زندگی و فعالیت کردهها  و شریعتیها  کانونی

فهم و درک درست افکار    اند.بازرگان و طالقانی و خداپرستان سوسیالیست نیز چنین بوده

درک فضاهای فکری و    سخنگویان این نهادها و جریان ها، بدونهای  و دغدغهها  و آموزه

سیاسی و اجتماعی آن ادوار قابل فهم نیست. به ویژه امروز که حدود هفتاد سال از آن  

بزرگ و یک نظام با تمام   زمان فاصله گرفته و بین ما و دوران فعالیت آنها یک انقالب 

     اند.پیامدهایش فاصله است و خیلی امور دچار تغییر و دگردیسی بنیادین شده

شریعتی، که از یک سو از دوران جوانی گرایش نوگرایانه داشت و با نسل    محمدتقی 

جوان و مدرن جامعه ایران از طریق تدریس در مدارس نوین پیوند پیدا کرده بود و از  
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کرد،  می  سوی دیگر فردی دیندار و معتقد بوده و برای حفظ دیانت مردم و جوانان تالش

های  ی و سیاسی دهه بیست، در آغاز فعالیتپس از بازشدن نسبی فضای فکری و فرهنگ

فرهنگی و تبلیغی خود را در سطح عمومی در مشهد آغاز کرده بود ولی گویا احساس کرد  

مشخص  های  برای پیشرفت در آموزش و تربیت دینی الزم است نهادی و سازمانی با برنامه

یشه و نیازی بوده  بنیاد نهد. تأسیس کانون نشر حقایق اسالمی در مشهد برآمد چنین اند

مذهبی  های  است. البته در این زمان دیگر نیروهای مذهبی سنتی در قالب تشکیل هیئت

( از یک سو و  ...رایج برای انجام شعائر مذهبی )مانند عزاداری با علم و کتل و سینه زنی و

فعالیت با  غیر مذهبی همراه  اندیشههای  احزاب سیاسی  ترویج  و  با  های  فرهنگی  مادی 

ریت حزب توده ایران در همه جا و از جمله در مشهد بسیار فعال شده بودند. شریعتی  محو

و کانون با هر دو جریان یاد شده متضاد مرزبندی جدی داشت. از یک طرف برآن بود با  

دیگر تالش از طرف  و  کند  مقابله  توده  مادی حزب  آموزهمی  افکار  با  مذهبی  های  کرد 

ثمر مبارزه نماید. این نیز گفتنی است که اندکی  بی  سنتی خرافی و عقل ستیز و حتی

از تأسیس  « دکتر عطاء اهلل شهاب پور در مشهد  انجمن تبلیغات اسالمی»  کانون  پیش 

پدید آمده بود که آن نیز تا حدودی افکار تازه و متجددانه دینی داشت )پیش از این از  

 (.  ه استعطاءاهلل شهاب پور یاد شد

فکری و دینی و اجتماعی پیرامونی نیز نقش داشت. از  های  الیتکانون در برآمدن و فع

اعضای جوان کانون، که بیشترشان دانش آموز بودند، با پیروی از    1330جمله در سال  

 1331« را تأسیس کردند. علی شریعتی نیز در سال  انجمن اسالمی دانش آموزانکانون »

 عضو این انجمن بود.         

ون در دهه بیست عمدتا به مباحث فکری حول مسائل دینی با  کاناند  چنان که گفته

البالغه  نهج  و  قرآن  منظر دین شنامی  محوریت  از  البته  و  از    سی پرداخت  برآمده  نوین 

. اما در  بود  تحوالت پسامشروطه و به ویژه تحوالت فرهنگی و اجتماعی عصر پهلوی اول

رت رسیدن دکتر محمد مصدق،  اواخر دهه بیست با برآمدن نهضت ملی و به ویژه به قد

مشهد نیز گرایشات مشخص سیاسی پیدا  های  محمدتقی شریعتی و به طور کلی کانونی

کرده و حامی نهضت ملی و رهبر آن شدند. از این رو چنین رویکردی، هم دین شناسی و  

با مرزبندی سیاسی جدید، طبعا  های  اندیشه داد و هم  قرار  تأثیر  را تحت  آنان  مذهبی 

ویژه آن روزگار را در جبهه درونی جنبش ملی و نیز در سوی دستگاه حاکم  های  حساسیت

در رادیو مشهد ایراد  هایی  سلسله سخنرانی  1327دامن زد. محمدتقی شریعتی در سال  
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»کرد.   کتاب  دینگویا  لزوم  و  همان  فایده  اضافانی  با  همراه  البته  مکتوب  متن  وی   »

 رادیویی بوده است.   های سخنرانی

مشهد نیز به نهضت مقاومت ملی با مرکزیت  های  ، کانونی 32مرداد    28پس از کودتای  

کانون از جمله محمدتقی و  های  برخی شخصیت  36تهران پیوستند. پس از آن در سال  

 علی شریعتی و کاظم سامی و طاهر احمدزاده در مشهد دستگیر شدند. 

فعال بوده و پس از آن به دست ساواک تعطیل شد.    1342با این حال کانون تا سال  

ظاهرا پس از رادیکال شدن نهضت سیاسی با زعامت شماری از علمای دینی در اوایل دهه  

 چهل، نهادی چون کانون نشر حقایق اسالمی مشهد دیگر قابل تحمل نبود. 

ثر  فکری محمدتقی شریعتی و احمدزاده به صورت فردی و حداکهای  پس از آن فعالیت

   ت خواهد رفت.  اشار ها  محفلی محدود در مشهد و در تهران ادامه داشت که به زودی بدان

کانون در بیست سال فعالیتش مورد حمایت و استقبال قاطبه جوانان مسلمان و حتی  

هادی  محمدسید    اهللآیتطالب و برخی عالمان بزرگ نیز بوده است. مرجع تقلید خراسانی  

حاج آقا    اهللآیتیافت. حتی  می  محمدتقی شریعتی حضورهای  میالنی خود در سخنرانی

حسن قمی نیز با کانون و شریعتی همدلی داشت ولی به دالیلی شخصا در جلسات عمومی  

شد ولی بعدتر با همت و کمک  می  تشکیل ها  کرد. کانون در آغاز در خانهنمی  کانون شرکت

بانیان و عالقه تابلو شد.  ساختمانی خریده شد و  مندان  برخی  کانون دارای ساختمان و 

در منزل    کانون  ( جلسات42کانون تعطیل شد )ظاهرا پس از    پس از آن که مدتی  حتی

شد و این به معنای حمایت قاطع وی از شریعتی و کانون بوده می  شخصی میالنی تشکیل 

کفایی احمد  شیخ  مشهد  دیگر  نفوذ  با  مجتهد  حال  این  با   1351)درگذشته    است. 

کفایه االصول    -)فرزند آخوند خراسانی که به دلیل انتساب به »صاحب کفایه«    ی(خورشید

. است  بوده  شریعتی  و  کانون  مخالفان  از(  بود  یافته  کفایی  فامیلی  لقب  –آخوند خراسانی  

  سلطنت   دربار   با  کفایی   زیرا.  دینی  و   فکری   تا   داشت  سیاسی   جنبه   بیشتر   وی   مخالفت   البته 

و کانونیهایی  گروه  تمامی  گفت  توانمی  کلی  طور  به.  داشت  پیوند آنها  ها  که کانون  با 

و در نتیجه از مخالفان و منتقدان    گرفته  مرزبندی داشتند، به طور قهری در مقابل آن قرار

های  شدند. از جمله: حزب توده، مذهبیمی  کانون و شخص محمدتقی شریعتی شمرده

و ضد    لی البته حامیان کاشانی ز نهضت مو پس اها  سنتی و سنت زده و دربار و درباری

باید افزود کانون و محمدتقی شریعتی در برابر افکار و  افزوده شدند.  ها  بر آن  مصدقی نیز
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نیز رادیکال کسروی  انتقادی  همدلیبی  مواضع  و، ضمن  نبوده  محور  هایی  تفاوت  حول 

مرزبندی انتقادی داشت. شریعتی    زکسروی نیهای  خرافه زدایی از دین، با شماری از آموزه

و یا علم زده مخالف بود و از سوی دیگر با علم ستیزان    گراعلمهای  از یک سو با مدرنیست

     واپسگرا نیز همدل و همداستان نبوده است. 

کارنامه کانون نشر حقایق اسالمی  با عنوان »ای  کانون در رسالههای  اهداف و برنامه

به  مشهد بوده است( آمده که در سال  « )که گفته شده    1326قلم محمدتقی شریعتی 

  »اثبات لزوم دین و بیان فواید دنیوی و اخروی آن و مضار  منتشر شده و در آن چنین آمده است:  

دینی؛ اثبات حقانیت دین شریف اسالم و این که تنها راه سعادت بشر منحصر به پیروی از این دیانت  بی 

ین قرآن مبین است؛ اثبات غلط بودن روش مسلمین و بیان تسامح و  مقدس و به کار بستن احکام مت 

نمایند و لزوم فعالیت کامل در تعریف و ترویج آن و وجوب به خود  می   تقصیری که نسبت به دین خویش 

خبری به طور سریع و فوری؛ ایجاد حرارت دینی ]که ظاهرا مراد شور  بی   آمدن از این غفلت و کسالت و 

  ی اتحاد و صمیمیت و تقویت حس  همکاری میان مسلمین؛ مبارزه شدید با همه مفاسد   دینی است[؛ ایجاد 

که اساس مل یت و مذهب ما را متزلزل ساخته؛ تعمیم تعلیم قرآن با تفسیر آن؛ رواج یافتن امر به معروف  

اسالم و   و نهی از منکر؛ احیا و ترویج شعائر مذهبی؛ اثبات موافقت اسالم با علم و تمدن صحیح؛ دفاع از 

پاسخ به اعتراضات بدخواهان؛ باالبردن سطح افکار عمومی؛ شناساندن مقام روحانیت به جامعه و واداشتن  

مردم به احترام و تجلیل از روحانیونی که به حق سزاوار این نام و شایسته این عنوان باشند؛ متمرکز کردن  

 سخنرانی و مناظره«.  های  متفرق؛ ایجاد انجمن های  فعالیت 

 رسول  اثر  «سیاسی  –مذهبی  های  و سازمان ها  جریان کتاب »   94این فراز از صفحه  

       . است شده  نقل جعفریان

چنان که روشن است این مواد پانزده گانه مرامنامه و کارنامه محمدتقی شریعتی و  

است. این مواد  کانون نشر حقایق اسالمی مشهد در حداقل دوران فعالیت بیست ساله آن 

کم و بیش با اهداف عموم نواندیشان مصلح اسالمی با صبغه نوگرایی مدرن در آن دوران  

  شیعی   –اسالمی  های  شریعتی و کانون، مانند اغلب جریانهای  منطبق است. در آموزه

  واند  برجسته  غفاری  ابوذر  و  حسین  امام  علی،  امام  انقالب،  از  پیش  دهه  چهار  در  مشابه

را  چ »  و  «رسالت شاهد علی ».  شوندمی  معرفی   راستین«  »اسالم  نمادهای   مثابه  به  همواره

 دهد.    می دو اثر محمدتقی شریعتی این رویکرد را به خوبی نشان  حسین قیام کرد؟«
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می توان فرازهای مهم زندگی محمدتقی شریعتی را در شش محور برشمرد: تدریس  

های  دینی و علمی، سخنرانی، تحقیق، نگارش و فعالیتهای  و تعلیم رسمی، تعلیم آموزه

 اجتماعی و سیاسی.  

در باره کانون و محمدتقی شریعتی منابع متنوع )کتاب و مقاله و مصاحبه( در دست  

است. از جمله در نکوداشت محمدتقی شریعتی چند کنفرانس در تهران و مشهد برگزار  

یادنامه استاد محمدتقی  ها  ر شده است. از جمله آنشده و مقاالت آنها در چند یادنامه منتش

)شماره مسلسل    دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  شریعتی در مجله

« تاریخ شفاهی کانون نشر حقایق اسالمی( است. اطالع یافتم که کتابی با عنوان »76-77

قلم پروین منصوری در سال   ا  1384به  اسناد  تهران  به وسیله مرکز  در  اسالمی  نقالب 

منتشر شده که ظاهرا بر اساس اسناد ساواک تنظیم شده است. اما به گمانم مستندترین  

دکتر شریعتی است  ای  گزارش از کانون و محمدتقی شریعتی نوشتار حدود چهل صفحه

که در دوران بازداشتش در انفرادی اوین به خواسته ساواک نوشته است. هرچند خالی از  

 عاطفه شخصی نیست.        احساس و

 

 معرفی اجمالی دو شخصیت اثرگذار کانون  :فصل دوم

اثرگذار در کانون   فعال و  بانی و  محمدتقی شریعتی و طاهر احمدزاده دو شخصیت 

هرچند بانیان و یا افراد فعال و حتی اثرگذار در کانون بیش از این دو نفرند که    اند.بوده

 شود.  می دو تن بسنده  برای رعایت اختصار به معرفی همین

محمدتقی شریعتی است که اصوال این مرکز    کانون  بی تردید شخصیت اصلی و اولیه

و هویت آن با نام شریعتی مزینانی شناخته شده و در فصل قبل تا حدودی به شخصیت  

خورشیدی )یک سال پس از    1286و تفکرات او پرداخته شده است. محمدتقی در سال  

محمدتقی    اند.زاده شد. خانواده او از دو طریق از عالمان دین بوده  مشروطیت( در مزینان

حوزه در  را  های  نیز  حوزوی  مذهبی  رایج  معارف  و  خواند  درس  مشهد  و  زادگاه  دینی 

بروجردی( رخت   اهللآیتفراگرفت و به رخت عالمان دینی درآمد. اما بعدها )گویا با اجازه 

به عنوان دبیر دی نهاد و  پیدا کرد.  های  نی دبیرستانعلما را کنار  به کار اشتغال  مشهد 

هدف او آشنا کردن جوانان با دین و    اند،چنان که خود گفته و دیگران نیز گواهی داده

عالی و در سطح  فروغلطیدن در های  حراست جوانان و درس خوانده تر  اخالق  از    جدید 
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وی با اغلب همگنان    دهد کهمی  دینی بوده است. همین هدفگذاری نشانبی  اخالقی وبی

روحانی روزگارش متفاوت بوده و در واقع دین و یا تبلیغ مذهبی را به مثابه اسباب نام و  

دانسته است. معلمی را به عنوان ایفای  یک رسالت برگزیده بود. چنان که پس از  نمی  نان

وشنی  شهریور بیست همان انگیزه در تأسیس کانون نقش داشته است. کارنامه یاد شده به ر

دهد که گفتارها و نوشتارها برای او به مثابه ایفای یک رسالت بوده است و نه  می  نشان

سیاسی محدود شد، نیز  های  شغل و حرفه زندگی. در زمانی که محمدتقی وارد فعالیت

نداشته است. او حتی در انتخابات مجلس هفدهم  ای  جز ایفای رسالت ملی و میهنی انگیزه 

 هرچند که به مجلس راه نیافت.    از مشهد کاندیدا شد

های  پرشمارانی در مشهد از آموزه  یعتی و کانون،شرهای  در بیست سال نخست فعالیت

نسل جوان درس   است که  در دست  زیادی  پذیرفتند. خاطرات  اثر  کانون  و  محمدتقی 

خوانده و متجدد مذهبی آن دوران مشهد کم و بیش از شاگردان و آموختگان شریعتی و  

شناخته شده و فعال آن زمان و بعدها تا کنون نیز  های  یکی از شخصیت  اند.کانون بوده

شریعتی  دکتر  از طریق انتشار افکار و آثار    بسیاری  دکتر مهدی ممکن است. البته بعدها

  نیز کانون آشنا   تأثیراتش وآثا و    ،افکار  ،در سطح خراسان و حتی کشور با این شخصیت

  خداپرستان   و  نخشب  محمد  –سوسیال دموکراسی  ن در کتاب ». وفق نقل کاظمیاشدند

از طریق کاظم سامی  د  مشهد  به  نخشب  نخست   سفر  در  «سوسیالیست بیست،  ر دهه 

دیدارهایی بین نخشب و محمدتقی شریعتی انجام  شد و نخشب تحت تأثیر شخصیت و  

به ویژه که    پدیدآمد.ها  و همکاریها  افکار شریعتی قرار گرفت و مناسباتی در همفکری

خود محمدتقی نیز در آن زمان گرایش عدالت خواهانه داشته است. قابل ذکر است که در  

پیوند   نیز  سوسیالیست  خداپرستان  با  همزمان  کانون  اعضای  برخی  سی  و  بیست  دهه 

توان به کاظم سامی، علی شریعتی و مهدی ممکن اشاره کرد.  می  داشتند. از جمله آنان 

تردید در شهرت  بی  گوینده و نویسنده اثرگذاری چون علی شریعتی، البته بعدتر برآمدن  

ملی و عمومی پدرش سهم به سزایی داشته است. در زمان حضور محمدتقی در ارشاد  

حضورش در آن مرکز اعتراض کرد. دلیل    به  ساواک با ارسال یادداشتی به حسینیه نسبت

جه به این مالحظات است که  اصلی نیز کانونی بودن و مصدقی بودنش بوده است. با تو

محمدرضا حکیمی، که خود در جوانی از افراد اثرپذیرفته از محمدتقی و کانون بوده تعبیر  

« را برای محمدتقی شریعتی به کار برده است )پس از درگذشت شریعتی  سقراط خراسان»

منتشر شد(.    کیهان فرهنگیتحت همین عنوان نوشتم که در مجله  ای  مقاله  66در سال  
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غالبا )به ویژه   برای محمدتقی چندان جدی است و رواج دارد که  نیز پیشوند »استاد« 

 کنند.  نمی شاگردان و عالقه مندانش( بدون این لقب از او یاد

سیاسی در دوران نهضت ملی، بارها  های محمدتقی شریعتی پس از گرایش به فعالیت

تعطیلی حسینیه ارشاد به فرمان  پس از   1352بازداشت و زندانی شد. آخرین بار در سال  

ساواک و پنهان شدن علی شریعتی، محمدتقی نیز دستگیر و در اوین زندانی شد. ظاهرا  

بازداشت او برای آن بود که فرزندش علی خود را تسلیم کند. علی که به پدرش بسیار  

 در حبس ماندند.  ها دلبسته بود، خود را معرفی کرد. هرچند پدر و پسر مدت

غیرمتمرکز خود از  های  د پس از توقیف کانون، محمدتقی شریعتی به فعالیتگفته ش

در حسینیه  هایی  طریق گفتار و نوشتار ادامه داد. در اواخر دهه چهل سلسله سخنرانی

« به وسیله  خالفت و والیت از نظر قرآن و سنتارشاد تهران داشت که بعدها تحت عنوان »

سید محمود    اهللآیتمسجد هدایت با حمایت    در  نیزمدتی    اوانتشارات حسینیه منتشر شد.

 طالقانی سخنرانی داشته است. 

ای  انقالب کم و بیش فعال بود. هرچند بیماری سخت او، بیماری  اوایل محمدتقی در  

که تا پایان عمر با او بود، توان الزم را از او گرفته بود. به ویژه مرگ ناگهانی و غیر منتظره  

در انگلستان، ضربه روحی بزرگی بر او    56علی شریعتی در خرداد  فرزند نامدارش دکتر  

 وارد آورده بود.  

تأسیس   تازه  نظام  منتقدان  نخستین  از  ایران،  انقالب  پیروزی  از  پس  شریعتی 

نام   به  بود و در جمعیتی  نوع  »اقامه»جمهوری اسالمی«  این  از  « همراه کسان دیگری 

فکار غالبا انتقادی و اعتراضی خود را نسبت به  کرد و از این طریق ا می  فعالیت ها  شخصیت

 کرد.      می وضع موجود ابراز

سال   در  شریعتی  دفن    1366محمدتقی  رضا  امام  در صحن  و  درگذشت  مشهد  در 

 گردید.     

 آثار محمدتقی شریعتی به قرار زیر است:

 ز نیرو بود مرد را راستی  .1

 مبانی اقتصاد اسالمی  .2

 مهدی موعود امم  .3
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 رسالت علی شاهد   .4

 نیایش  .5

 وحی و نبوت  .6

 چرا حسین قیام کرد؟  .7

 امامت در نهج البالغه  .8

 خالفت والیت از نظر قرآن و سنت  .9

 آغاز وحی  .10

 ها( )متن درسی برای تدریس در دبیرستاناصول عقاید و اخالق شریعتی  .11

 تفسیر نوین  .12

 فایده و لزوم دین     .13

به    او  اثرترین  سنت مهم  و  در این میان تفسیر نوین و خالفت و والیت از نظر قرآن

 ند.  آیمی شمار 

شد یاد  منابع  بر  افزون  شریعتی  محمدتقی  باره  در  که  است  تارنمای  هگفتنی  از   ،

 « نیز استفاده شده است.  بنیاد فرهنگی دکتر علی شریعتی« و تارنمای »شاهدان کویر»

او را  ها  که نامش با کانون عجین است طاهر احمدزاده است. قدیمی  یشخص دیگر

آقا« خطاب  تبارمی  »طاهر  بوده چرا که  او »هروی«  نام  بوده که    او  کنند. دنباله  هرات 

روزگاری شهری بزرگ و دوران ساز از خراسان بزرگ و ایران کهن بوده است. پدرش از  

 رت اشتغال داشت.  هرات افغانستان به ایران کوچ کرده و به تجا 

و    1300طاهر در سال   کار  به  آغاز جوانی عمدتا  از  زاده شد.  خورشیدی در مشهد 

تجارت اشتغال داشت. در عین حال اهل مطالعه و اندیشه و سخن بود. پس از شهریور  

فکری و سیاسی شد. عضو کانون نشر حقایق اسالمی مشهد و در  های  بیست وارد فعالیت

در   دوم  شخصیت  شمردههای  فعالیتواقع  موضوعات  می  کانون  در  کانون  در  وی  شد. 

و دینی سخن در  می  مختلف مذهبی  بسیار  بود و شور حرارت  توانا  گفت. در سخنوری 

تر  کالمش بود. پس از رویکردهای سیاسی در دوران نهضت ملی، او حتی پرشورتر و جدی

ک مصدقی تمام عیار  از محمدتقی شریعتی حامی نهضت و شخص مصدق بود. او تا آخر ی
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کرد. در همین  می  توان گفت او به نوعی جریان سیاسی کانون را نمایندگیمی  باقی ماند.

ارتباط از همان زمان تا پایان عمر بارها بازداشت و زندانی شد. او در شمار آخرین گروه  

با  و در مشهد  بوده  ایران  انقالب  از پیروزی  مقطع پیش  آزاد شده در    زندانیان سیاسی 

استقبال کم مانندی از سوی مردم مواجه شد. پیش از انقالب دو پسرش مسعود و مجید  

احمدزاده، که پیش از آن مذهبی و از دست پروردگان کانون بودند و بعدتر از بنیادگذاران  

فدایی خلق شدند، به دست رژیم حاکم اعدام شدند. یکی از پسرانش های سازمان چریک 

در باره  ها  اعدام شد. یکی از علل حساسیت  رژیم انقالبی جدید  نیز پس از انقالب به دست

همین سابقه فرزندانش بوده است. با این که خود او تا آخر شخصیت    ،ا در دو نظامطاهرآق 

توانست با ایدئولوژی فرزندانش موافق باشد اما نه تنها از آنان تبری  نمی  مذهبی بود و طبعا 

دانست. نیز گفتنی است که  می  کرد و شهیدشان یم  نجست بلکه همواره از آنان تجلیل

پویان   چهرهخورشیدی(    1350)درگذشته  امیرپرویز  اثرگذار  های  )از  و  سازمان  مهم 

عضو فعال شاخه دانش آموزی کانون نشر حقایق  ای  ( در دورهخلق ایران   فداییهای  چریک 

 اسالمی مشهد بوده است.     

اثرگذار در تحوالت سیاسی به شمار بود. های  پس از پیروزی انقالب احمدزاده از چهره

ها  در دولت موقت انقالب نخستین استاندار خراسان شد. اما تفکر و روش او با انواع مخالفت

  اهلل آیتو اغلب روحانیون انقالبی و غیر انقالبی مواجه شد. شخص  ها  سنتیهای  و کارشکنی

خمینی روی احمدزاده حساسیت ویژه داشت تا آنجا که به نقل مهندس عزت اهلل سحابی  

)عضو شورای انقالب( خمینی بارها به مهندس بازرگان نخست وزیر تذکر داد تا احمدزاده  

را برکنار کند و در نهایت نیز تهدید کرد اگر رئیس دولت نکند خود اعالم خواهد کرد.  

نماید که حساسیت مخالفان از جمله رهبر انقالب  می  داد. چنیناحمدزاده ناچار استعفا  

یی و مصدقی بودن. خمینی در آن زمان با  گراروی احمدزاده به دو دلیل بوده است: چپ

این دو ویژگی افراد )از جمله دکتر کاظم سامی عضو دیگر کابینه دولت موقت( مخالف  

 بود. 

پر شور  های  عمده احمدزاده سخنرانیهای  در دوران انقالب و چند سال بعد فعالیت

در اینجا و آنجا و از جمله در تهران و مشهد بوده است. از همان آغاز از موضع چپ آزادی  

نظام تازه انقالبی اما تحت فرمان علما مخالف بوده و  های  خواه و عدالت طلب با سیاست

 نیز بوده است. « اقامهکرد. احمدزاده از اعضای گروه »می آن را در همه جا اظهار
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سخت قرار گرفت. او را وادار کردند  های  دستگیر شد و تحت شکنجه  60پس از سال  

فعالیت زیادی   این که  با  آزاد شد.  بعد  بخواند. چند سال  نامه  توبه  و  بیاید  تلویزیون  به 

های  مشهد و از جمله کانونیهای  همراه با شمار دیگری از شخصیت  1380نداشت در سال  

( در  59بازداشت شد و مدتی در زندان سپاه در عشرت آباد تهران )زندان    مشهد  قدیم

ها  انفرادی گذراند. گویا قرار بوده کانون بار دیگر احیا و فعال شود ولی با دستگیری کانونی

  96این کار متوقف و ساختمان قدیمی کانون نیز تخریب شد. سرانجام احمدزاده در سال 

 درگذشت.

چپ اسالمی متمرکز در  های  احمدزاده کم و بیش همان آموزهای  هو آموزهها  اندیشه

است.   بوده  سوسیالیست  خداپرستان  و  اسالمی  حقایق  نشر  اندیشه  »توحیدکانون  و   »

احمدزاده بوده که غالبا مستند وی قرآن و نهج البالغه بوده    تفکر   توحیدی محور و بنیاد

  56-54گفته خود او وی در سالهای است. ظاهرا کتابی مستقل از او منتشر نشده ولی به 

عضو گروه تدوین ایدئولوژی در تهران بوده و در این گروه کسانی چون دکتر پیمان و سید  

داشتهای  علی خامنه هنر عضویت  با  و محمدجواد  رفسنجانی  از  ای  جزوه  اند.و هاشمی 

شده    « که گویا محصول آن گروه بوده منتشرجهان بینی توحیدیاحمدزاده با عنوان »

 است. 

 

 علی شریعتی و اندیشه هایش  :فصل سوم

ارائه شده، اکنون با تفصیل بیشر به علی شریعتی چهره شاخص و  بندی  وفق فصل 

 پردازم: می افکار و آموزه هایش، ذیل عناوین زیر

 الف. زندگی نامه 

توان گفت  می  سال( ولی در مجموع پر حادثه و   44هرچند زندگی شریعتی کوتاه بود )

پر ماجرا بوده است. با این حال در اینجا، به تناسب مقام، مروری کوتاه بر فرازهای مهم  

 زندگی وی خواهیم داشت.  

به تعبیر خودش از  ای  خورشیدی در خانواده مذهبی با سلسله  1312علی در سال  

اند  »عالمان دین« در مزینان زاده شد. در مدارس مشهد )دبستان و دبیرستان( درس خو
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و سپس وارد دانشسرای مقدماتی شد. پس از پایان دانشسرا به شغل معلمی در اطراف  

وارد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد شد و در    1334مشهد مشغول شد. در سال  

با یکی از همکالسی هایش پوران    1335رشته ادبیات فارسی فارغ التحصیل شد. در سال  

کرد. در سا ازدواج  فرانسه شد. در طول    1338  ل شریعت رضوی  عازم  دولتی  بورس  با 

در دانشگاه مشهور و تاریخی سوربن پاریس ادامه تحصیل داد.    1964تا    1959سالهای  

بوده و او در  میالدی(  2018)درگذشته استاد راهنمای علی و همسرش پوران ژیلبر الزار  

« فضائل بلخکند کتاب »می  تهیه تزشان به آن دو کمک کرده بود. الزار به علی پیشنهاد

)نوشته صفی الدین بلخی در قرن ششم هجری( را متن تحقیق خود قرار دهد و او )البته  

تاریخ اسالم در قرون  میلی( چنین کرد. تحقیق او حول کتاب یاد شده، با عنوان »بی  با

صفحه ارائه شد. ظاهرا کارش چندان قوی نبود از این رو با نمره کمی    155« در  وسطی

البته این نیز گفتنی است که وفق نقلی علی نسخه خطی فضائل بلخ و موجود    رفته شد.پذی

   به پارسی برگردانده بوده است.  1962در پاریس را به سال 

ها  علی در فرانسه جز درس و تحصیل در چند قلمرو فعالیت داشت که آن نوع فعالیت

دانشگاهی و غیر دانشگاهی    دروسهای شدند. در کالسمی  بیشتر مورد عالقه وی شمرده

جامعه شناسی ژرژ گورویچ  های  کرد. از جمله در کالسمی  برخی استادان سرشناس شرکت 

پروفسور  میالدی(    1965)درگذشته     حضورمیالدی(    1995)درگذشته  برگ  ژاک  و 

، شرق شناس و متمایل به  میالدی(  1962)درگذشته    یافت. مدتی با لویی ماسینیونمی

تشی گری  همکاری باطنی  سوربن،  در  معتبر  کرسی  صاحب  و  تأثیر  می  ع  تحت  کرد. 

نیون چند اثر در معرفی بزرگان شیعی از جمله سلمان فارسی  سیماهای  شخصیت و آموزه

این کالس ترجمه کرد.  پارسی  به  آموزهها  را  از دروس  ها  و  بیشتر  و  بوده  علی  انتخابی 

عالقه مورد  تحمیلی  اش  رسمی  جنبه  بیشتر  که  در  بودند  همزمان  داشتند.  رسمی  و 

همکاری با برخی نهادهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا )مانند حزب مردم ایران و جبهه  

کرد. همراه  می  ملی خارج از کشور( همکاری داشت و بر ضد نظام پادشاهی ایران فعالیت 

مرتبط    با برخی نشریاتجبهه ملی  ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده شاخه خارج از کشور  

« ارگان  ایران آزادنوشت. مدتی سردبیر نشریه »می  با این نهادهای فعال سیاسی، مقاله 

و مقاالت پرشماری از وی در همان نشریه منتشر شده  جبهه ملی خارج از کشور بوده  

فرانسوی   استعمارگران  علیه  که  الجزائر،  التحریر  جبهه  مبارزان  با  دیگر  سوی  از  است. 

نهضت آزادی ایران را تشکیل داد که تازه  کرد، همکاری داشت. در این ارتباط می فعالیت
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( تأسیس شده بود. در همان حال دستگیر و مدتی زندانی شد و در زندان  1340)در بهار 

در   که  داد  انجام  گفتگویی  »گیوز«  سال    1343با  در  یافت.  انتشار  توگو  به    1339در 

مقاله فانون  درگذشت  عنای  مناسبت  »با  فانونوان  فرانتس  پاریس  مرگ  در  و  نوشت   »

نیز منتشر  (  المجاهد)از جمله  منتشر کرد. برخی مقاالت او در برخی نشریات الجزائری  

 شده است.    

های  به ایران بازگشت. به دلیل فعالیت  1343شریعتی پس از پایان تحصیل در سال  

به تهران منتقل و مدت    گیر و، در مرز بازرگان دستدر اروپا  بر ضد رژیم ایراناش  سیاسی

قلعه  زندانی شد. چنان که در فصل مرتبط به تاریخ کانون و   شش هفته در زندان قزل 

گفته شد،   نیز در مبحث خداپرستان سوسیالیست(  )و  نامه محمدتقی شریعتی  زندگی 

خداپرستان   چون  نهادهایی  در  و  بوده  سیاسی  فعاالن  از  بیست  دهه  اواخر  از  شریعتی 

کرده و از حامیان نهضت  می  و تشکل سیاسی آن یعنی حزب مردم فعالیت  سوسیالیست

آمده و در نهضت مقاومت ملی نیز فعالیت داشته و در  می  ملی و دکتر مصدق به شمار

همراه مل یون مشهد دستگیر شده و مدتی در تهران محبوس    1336همین ارتباط در سال  

 بوده است.           

ز یک سال به دفتر تحقیقات  تی دبیر دبیرستان شد و پس ازندان مد  پس از آزادی از 

به تدریج راهی به دانشکده    ه ریزی وزارت آموزش و پرورش در تهران منتقل شد. اماو برنام

های  ادبیات مشهد پیدا کرد. از آنجا که شریعتی در آستانه بازگشت به ایران آگاهانه برنامه

فکری و فرهنگی در جامعه ایران با تمرکز    خود را حول محور درانداختن یک تحول عمیق

روی نسل جوان طراحی کرده بود، دانشگاه را، نه لزوما به عنوان یک شغل و صرفا احراز  

  و شاید در آن شرایط تنها بستر ارتباط با جوانان و دانشجویان ترین  عنوان استادی، مناسب

منتقل کند. از آنجا که دانشگاه    دیده تا بتواند افکار تازه و تجارب خود را به مخاطبانشمی

به عنوان یک نهاد حکومتی و در نهایت زیر نظر نهاد امنیتی ساواک تمایلی به استخدام  

مستقیم و غیر مستقیم زیادی صورت  های  شخصیتی چون علی شریعتی نداشت، تالش

  گرفت تا وی به استخدام دانشگاه درآید. در باره تحلیل ساواک از شریعتی در آن مقطع 

 در جای خود سخن خواهیم گفت.      

بر سر راه ها  و کارشکنیها  اما در دوران اشتغال در دانشگاه مشهد نیز انواع مخالفت

شریعتی وجود داشت. در نهایت او را به تهران اعزام کرده تا زیر نظر وزارت علوم به کارهای  
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« )تلمیح  هر شهادتخدا حافظ ش پژوهشی بپردازد. وی هنگام ترک مشهد متنی با عنوان »

به نام و مفهوم »مشهد«( تحریر کرد که هم به لحاظ ادبی برجسته و درخشان است و هم  

 دهد.      می اندوه نویسنده از این هجرت اجباری را نشان

به    1348در اواخر دهه چهل پای شریعتی به حسینیه ارشاد تهران باز شد. در سال  

محمد خاتم  نبی اسالم کتابی تحت عنوان »  مناسبت آغاز پانزدهمین قرن قمری هجرت

« به وسیله حسینیه منتشر شد که نویسندگانی با آن همکاری داشته و در آن  پیامبران

علی شریعتی بود. جلد نخست این مجموعه شامل    که از جمله آنهامقاالتی نگاشته بودند 

این کتاب به قلم  «  از هجرت تا وفاتمقاالتی در زندگی نامه و سیره نبوی است. فصل »

فصل کتاب را به خود اختصاص داده است. این فصل هم به  ترین  شریعتی است که مفصل

حاوی نکات تازه است و هم به ویژه به لحاظ زبان و ادبیات بسیار  ها  لحاظ برخی نوآوری

بعدتر    )البته شود. این مقاله بلند  می  نو و متفاوت در قلمرو ادب مذهبی آن زمان شمرده 

»  همراه کتاب  در  دیگر(  مقاالت  برخی  مشهدبا  شناسی  منتشر شداسالم  است«  در  ه   .

شدن شریعتی و شهرت وی در سطح کشور  تر  مجموع این مقاله و کتاب موجب شناخته

 شد.

بود که    1348کرد. در سال  می  در این زمان شریعتی گاه در حسینیه سخنرانی هم

« عنوان  با  را  شریعتی  سخنرانی  ت نخستین  و  دیدار  جددتمدن  اولین  طبعا  و  شنیدم   »

منتشر شده است(. سخنرانی    23حضوری هم بود. )این گفتار / نوشتار در مجموعه آثار  

« در همین سال در  جامعه شناسی امت و امامتشریعتی با عنوان »ای  مفصل سه جلسه

وی  در اختیار است(. سرانجام    26حسینیه ایراد شد )این کنفرانس اکنون در مجموعه آثار  

البته  های  برنامه  به طور گسترده در ارشاد تنطیم و آغاز کرد.  آموزشی و فکری خود را 

کسانی مانند دکتر غالمعباس توسلی )که همدوره تحصیلی وی در سوربن بوده و در جامعه  

ها  شناسی درس خوانده بود( در کنارش بوده و او کالس جامعه شناسی را در چهارشنبه

تاریخ و شناخت  »های  مناسبتی، دورههای  یعتی، در کنار سخنرانیکرد. خود شرمی  اداره

« را اسالم شناسیرا به خود اختصاص داده( و »  15و    14« )که اکنون مجموعه آثار ادیان

برای دانشجویانش تدریس کرده است. اسالم شناسی )که به اسالم شناسی تهران شهرت  

هرچند بیشتر  ها  ده است. این کالسگرد آم  18و    17،  16دارد( اکنون در مجموع آثار  

شرکت آن  در  زیادی  شمار  و  بود  از  می  سخنرانی  بود  ترکیبی  مجموع  در  ولی  کردند 

نیز   از گچ و تخته  به معنای خاص دانشگاهی آن. گاه  کنفرانس عمومی و کالس درس 



359    /  ها  یعتیمشهد و شر  یاسالم  قیکانون نشر حقا  

 

زیر  شد. استقبال چندان زیاد بود که تاالر بزرگ حسینیه و تاالر کتابخانه )در می استفاده

زمین حسینیه( پاسخگوی حاضران نبود و و نیز به دلیل غلبه فضای کنفرانس عمومی بر  

کردند و من  می  کارت عضویت صادر مندان  جنبه آموزشی دانشجویی، در اواخر برای عالقه

 هم البته کارت عضویت گرفته بودم.

نگران  در نهایت رژیم از گسترش افکار شریعتی و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن  

با یورش مأموران ساواک به حسینیه و برخورد با انبوه    1351شد و از این رو در پاییز سال  

حاضران ارشاد توقیف و تعطیل شد. ارشاد تا زمان انقالب متوقف بود و پس از آن با حضور  

دینی و سیاسی آن روز )از جمله ناصر میناچی، سید  های  انبوه مردم و برخی شخصیت

حمد صدر حاج سید جوادی، کاظم سامی( و با حضور محمدتقی شریعتی  علی خامنه، ا

به محمد همایون )مؤسس  ای  بازگشایی شد. شریعتی خود در مقطع تعطیلی ارشاد در نامه

اصلی حسینیه( تحلیلی از وضعیت حسینیه و اهمیت آن روز و در آینده از نقش ارشاد در  

 تحوالت فکری و دینی آن یاد کرده است.  

و هرچند تحت    شد  آزادهجده ماه  پس از    د وی نیز پس از مدتی بازداشت ششریعت

کنترل شدید مأموران امنیتی قرار داشت و از این رو غالبا در خانه بود ولی در عین حال  

یافت  می  در محافل خصوصی و خانوادگی حضور نیز  گاه    بازنایستاد.    تحقیق و نوشتن  هرگز

محفلی، به صورت فایل صوتی  های  ی از این سخنرانیگفت. برخمی  و به هر مناسبتی سخن

به صورت مکتوب در مجموعه آثار شریعتی  ها  ولی تمام و یا غالب آناند  هنوز هم موجود

   اند.منتشر شده

یکی به    اند.آثار گفتاری و نوشتاری این دوره کوتاه شریعتی، از سه نظر واجد اهمیت

که به مناسبت ایام عاشورا در   حُر  دلیل اهمیت موضوعی گفتارها و نوشتارها )مانند مقاله

محفلی از روی متن تحریر یافته به وسیله شریعتی خوانده شده و اکنون در مجموعه آثار  

( است و دیگر به دلیل این که فضای فکری پس از زندان شریعتی  است  در اختیار  2شماره  

تا    54کند و سوم این که فضای خاص پدید آمده در سالهای  می  ود زیادی عیانرا تا حد

این    دانیممی  دهد.می  در پی تحول مهم در درون سازمان مجاهدین خلق را بازتاب  56

نمود، نقطه عطف مهمی در تاریخ تحوالت فکری و سیاسی  می  که در آغاز ساده  ،تحول

شد  ای  به ویژه پس از پیروزی انقالب بهانه  که   بود   ورمبارزات سیاسی کش  و  جریان اسالمی 

 خونین.  های سیاسی و انتقام کشیهای کشمکش برای
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شریعتی فکریسرانجام  فعالیت  که  بود، اش  ،  شده  محدود  سخت  ساواک  وسیله    به 

از امکانات بالفعل موجود  ، بدان امید که تصمیم گرفت از ایران هجرت کند و به اروپا برود

بر زمین  مغرب  در  در  او  عزیمت  کند.  استفاده  خود  ناتمام  فکری  پروژه  ادامه    26ای 

نیز نهانی بود و با وجود نظارت و کنترل دستگاه امنیتی ایران، او موفق شد    56اردیبهشت  

به تعبیر خودش سوار »قالیچه سلیمان« شود و از مرزهای جغرافیایی ایران خارج شود.  

لی مزینانی« بوده و نه »علی شریعتی«، بازرسان  »عاش  ظاهرا به دلیل این که در شناسنامه

نیز به او به  اش  امنیتی فرودگاه متوجه هویت او نشده بودند. قرار بود پس از او خانواده

پیوندند ولی در فرودگاه تهران از همسر و دختر کوچکش جلوگیری شد. این اقدام شوکی  

 عظیم بر او وارد آورد.  

ماجرا پر  زندگی  پایانی  نقطه  در  در  وی  شریعتی،  انگلستان    56خرداد    29ی  در 

ول اعالم شد  قلبی  او سکته  منتظره  غیر  دلیل مرگ  در  هم  هنوز  او    ی مرگدرگذشت. 

هرچند خود وصیت کرده بود که در حسینیه ارشاد تهران دفن  از ابهام قرار دارد.  ای  هاله

ولی در نهایت به  د بودند که به این خواسته عمل کنند  ن شود و خانواده او نیز عالقه م

مصلحت دیدند که کالبد شریعتی را در زینبیه دمشق دفن کنند؛ جایی که بسیار مورد  

بانفوذ در لبنان و سوریه(  اش  عالقه نام و  با کمک موسی صدر )عالم شیعی خوش  بود. 

جنازه به سوریه منتقل شده و پس از تشییع و اقامه نماز به وسیله صدر در زینبیه به  

د. با این حال به امید این که روزی به وصیت شریعتی عمل شود، پیکرش  خاک سپرده ش

موقت دفن کردند. وصیتی که تا کنون عملی نشده است. گفتنی این که حدود   طور را به 

بیست و پنج سال قبل، با همت ناصر میناچی دو قبر با نصب دو سنگ قبر در محوطه  

برای شریعتی و میناچی است ولی از  بیرونی حسینیه )پیوسته به حیاط( تعبیه شد که  

حتی از دفن خود او نیز در محل تعیین    1392قضا پس از درگذشت میناچی در بهمن ماه  

   شده جلوگیری شد.       

مانده یادگار  به  شریعتی  از  فرزند  عبارتاند  چهار  سن  ترتیب  به  احسان  اند  که  از: 

فلسفه(، سوسن شریعتی   آموخته  )دانش  تاریخ(، سارا شریعتی  شریعتی  آموخته  )دانش 

ایران و  اند  )دانش آموخته جامعه شناسی( و مونا شریعتی )پزشک(. احسان و مونا زاده 

ولی هرسه نفر اول در پیش از انقالب و پس از آن  اند  سوسن و سارا در فرانسه زاده شده

  اند.البته اکنون مقیم ایران اند.کرده یلدر همان کشور زیسته و تحص
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و  تر  در باره زندگی نامه شریعتی آثار پرشماری در دست است اما شاید دو اثر جامع

»  ترمعتبر کتاب  یکی  زندگیباشند.  یک  از  پوران  طرحی  علی  همسر  اثر  جلد  دو  در   »

مسلمانی در جستجوی ناکجاآباد:  ( است و دیگر »1376شریعت رضوی )تهران، چاپخش،  

ست. این اثر به زبان انگلیسی در اروپا  رهنما  لی « اثر ععلی شریعتی  زندگی نامه سیاسی

در ایران دوبار و به وسیله دو مترجم به پارسی برگردانده    1381منتشر شده و در سال  

شده و منتشر شده است. یک ترجمه به همت مجید نکودست است که به وسیله حسینیه  

و« انتشار یافته است.  ارشاد منتشر شده و دیگر به همت کیومرث قرقلو که به وسیله »گام ن

زیایی نیز برگردانده شده  نترکی در ترکیه و اندو های  ضمنا وفق اطالع این کتاب به زبان

 است.  

 شریعتی   بر   ب. آموزگاران اثرگذار 

شخصیت و  اثرگذار های  آموزگاران  مقاله    بر  فکری  در  او  خود  پرشمارند.  شریعتی 

یاد کرده است. گفتنی است که عنوان    « از این آموزگارانکویر« در کتاب »من  »معبودهای

برگرفته از جمله مشهور امام علی است که گفت: »من علم نی    « آموزگاران»برای    «معبود»

این گونه گفته است:    قد  حرفا صیر نی عبدا«. شهدی لنگرودی )شاعر گیالنی( در بیتی 

 ر نی عبدا / موالی علی فرمود آن مرد ظفرمند«.  ی»من علم نی حرفا قد ص

نخستین معبود و معلم او پدرش    ،مان گونه که خود شریعتی به درستی گفته است ه

از او اثر پذیرفته    اخالقی  از نظر  بوده است. شریعتی از پدرش بسیار اثرپذیرفته است. هم

اثرگذار دینی  های  از شخصیت  او  تفکر دینی و اجتماعی و سیاسی. البته   بود و هم از جهت

 بسیار آموخته بود.   نیز ب، بازرگان و بیشتر محمود طالقانی معاصر آن روزگارمانند نخش

در پاریس از استادانی چون گورویچ، برگ و بیشتر از همه از لویی ماسینیون شرق  

شریعتی  هرچند  بود.  اثرپذیرفته  نامدار  و  بی  شناس  خراسانی  عرفان  تأثیر  تحت  تردید 

در    مثابه یک پژوهشگر غربی و متخصصادبیات درخشان خراسان بوده ولی ماسینیون به  

وی سهمی    ی و معنوی شیعیدر شکل دادن به شخصیت فکری عرفان  عرفان اسالمی شیعی

بر شریعتی، ایرانی  غیر  اثرگذاران  این میان در سلسله  تردید محمد  بی  داشته است. در 

اثرپذیری    قبال الهوری از جهاتی بیشترین اثر را بر او نهاده است. خود او بارها به اینا

( وجود اقبال را به عنوان  1« )مجموعه آثار شماره  خودسازی انقالبیاشاره کرده است. در »

بیستم  قرن  در  اسالم  زایندگی  و  خالقیت  اقبال  می  نماد  برای  شریعتی  همت  به  داند. 
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که  ای  کنگره برگزار شد  ارشاد  او در حسینیه  گفت. دیدگاه  خود  آن سخن  های  نیز در 

باره  در  »  شریعتی  عنوان  با  اقبالاقبال  و  اکنون شماره  ما  به خود    5«  را  آثار  مجموعه 

، در ظهور شریعتی و  نیز  اختصاص داده است. شاید بتوان گفت زمانه و مقتضیات روزگار

 تأثیر نبوده است.       بی تکون شخصیتش

شریعتی، بیش از همه برآمده  های  رسد شخصیت فکری و اندیشهمی  با این حال، به نظر

هنی و هاضمه نیرومند روحی و روانی او بوده است. هوش سرشار،  ذهای  از نبوغ و ظرفیت

هنری او بیش از همه و پیش از همه در  های  عمیق، ذوق غنی و درکهای  نکته سنجی

 .شاکله فکری وی و نیز در هنر نویسندگی و سخنوری او مؤثر بوده است

 ج. آثار 

شماری  عمرش، آثار گفتاری و نوشتاری پر کوتاهیشریعتی کثیرالتألیف است. به رغم 

انگلستان، آثارش در قالب  در    1356از او بازمانده است. پس از مرگ شریعتی در خرداد  

جلد آن انتشار یافته است. هشت جلد آن در    36« منتشر شد که تا کنون  آثار  مجموعه»

ر منتشر شده و  کشو  به همت دوستان شریعتی در خارج از پیش از پیروزی انقالب ایران  

بقیه در ایران به بازار کتاب عرضه شده است. البته بخش قابل توجهی از این مجموعه آثار  

در حسینیه ارشاد( و یا در محافل  یا  عمومی )در دانشگاهها و  های  صورت مکتوب سخنرانی

خصوصی است. با این حال بخش قابل توجهی نیز شامل مقاالت منتشر شده و منتشر  

 کوتاه و بلند و پراکنده اوست. های  و یادداشتها یعتی از آغاز تا پایان و نیز نامهنشده شر

آثار چندان متنوع است که گزاف نیست گفته   این مجموعه  نیز،  به لحاظ موضوعی 

شود تقریبا در قلمرو اندیشه و تحقیق و نظر موضوعی نیست که بیش و کم و مستقیم و  

توجه   تقسیمیا غیر مستقیم مورد  باشد. شاید همان  نگرفته  قرار  مشهور  بندی  شریعتی 

و   اجتماعیات  اسالمیات،  باشد:  بلیغ  افکارش  و  آثار  بیان موضوعات  برای  خود  شریعتی 

مردم  آنچه  است:  افزوده  وی  خودم می  کویریات.  آنچه  است؛  اجتماعیات    پسندند، 

 سالمیات است.  پسندند و هم من، امی پسندم، کویریات است و آنچه هم مردممی

 عناوین مجموعه آثار شریعتی چنین است:  

 آشنا های  با مخاطب  -1

 خودسازی انقالبی  -2
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 ابوذر  -3

 بازگشت به خویش   -4

 ما و اقبال  -5

 تحلیلی از مناسک حج  -6

 شیعه  -7

 نیایش  -8

 تشیع علوی و تشیع صفوی  -9

 جهت گیری طبقاتی اسالم  -10

 ( 1تاریخ تمدن )  -11

 ( 2تاریخ تمدن )  -12

ام »هبوط« هم دارد بعدتر این دو تحت  کویر )از آنجا که شریعتی کتابب به ن  -13

 عنوان »هبوط در کویر« با هم منتشر شده اند(. 

 ( 1تاریخ و شناخت ادیان )  -14

 ( 2تاریخ و شناخت ادیان )  -15

 ( 1))  –  ارشاد  –اسالم شناسی  -16

 ( 2)  –  ارشاد  –اسالم شناسی  -17

 ( 3)  –  ارشاد  –اسالم شناسی  -18

 حسین وارث آدم  -19

 چه باید کرد؟  -20

 زن  -21

 مذهب علیه مذهب  -22

 جهان بینی و ایدئولوژی  -23

 انسان  -24

 خود بی   انسان  -25

 علی  -26

 اسالمی   –بازیابی هویت ایرانی  -27

 روش شناخت اسالم  -28
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 میعاد با ابراهیم  -29

 اسالم شناسی )مشهد(  -30

 قرون جدید های  ویژگی  -31

 هنر  -32

 گفتگوهای تنهایی )دو جلد(  -33

 نامه ها  -34

 آثار گوناگون )دو جلد(  -35

 آثار جوانی )دو جلد(  -36
 

مجلدات شامل گفتارها و نوشتارهایی است که به تناسب  گفتنی است که اغلب این  

هرچند عناوین تمامی موضوعات زیر مجموعه، با    اند.موضوع ذیل عنوانی عام گرد آمده

شود،  می  عنوان عام برگزیده در پشت جلد کتاب منطبق نیست. همان گونه که مالحظه

 جلد است.  39به لحاظ عدد، مجلدات مجموعه آثار شریعتی 

 که بدین قرارند: اند ثر نیز به دست شریعتی به پارسی ترجمه شدهچند ا

 (اثر لویی ماسینیونسلمان پاک )  -1

 منتشر شده است.  1334 ال در س(. اثر جوده السحارابوذر غفاری )  -2

البته گاه تحت عنوان »ادبیات چیست؟« نیز معرفی  (.  اثر سارترشعر چیست؟ ) -3

سال   در  و  که    1339شده  است  گفته شده  نیز  است.  شده  منتشر  پاریس  در 

محله هنرمند    2در شماره    1346قسمتی از »ادبیات چیست؟« سارتر در سال  

 در مشهد منتشر شده است.   

 )اثر الکسیس کارل( نیایش  -4

 )اثر دکتر مندور( در نقد ادب  -5

آن به قلم شریعتی    ظاهرا قطعی است که مقدمه  (اثر فانوندگان زمین )نفرین ش  -6

   .که تمام کتاب را ترجمه کره باشد شریعتی است و دقیقا دانسته نیست

 )اثر ماسینیون( منحنی زندگی حالج  -7
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بحمدن  های  نمونه  -8 در  نه  است  اسالم  در  اخالقی  )اثر شیخ محمدحسین  عالی 

له کانون نشر حقایق اسالمی مشهد منتشر  چاپ نخست آن به وسیء(.  الغطا  کاشف

   در تبریز انتشار یافته است.   1334شده و چاپ دوم به سال 

ها  افزون بر عناوین مشهور و گاه پر مناقشه شریعتی در مجموعه آثار، که در فصل آموزه

پرشماری  اشارت خواهد رفت، وی مقاالت و نوشتارهای  ها  به تناسب مقام به برخی از آن

آمده آثار  مجموعه  جوف  در  غالبا  هرچند  که  دارد  مهماند  هم  شناخت  اند  ولی  برای  و 

در زندگی نامه شریعتی به    اند.وی قابل توجه و بررسیهای  شخصیت و نوع تفکر و دغدغه

ها  برخی از این مقاالت اشارت رفت و اینک در اینجا از باب نمونه به شماری دیگر از آن

 :شودمی اشاره

به صورت سخنرانی   49)که در سفر حج در سال تمدن نتیجه منطقی مهاجرت  -1

 ایراد شده است( 

به وسیله کانون    1334)جزو اول مکتب واسطه که در سال  تاریخ تکامل فلسفه   -2

 نشر حقایق اسالمی مشهد منتشر شده است( 

منتشر    1344)مجموعه جزوات کانون که به وسیله کانون در سال  مکتب واسطه   -3

 است(  شده

 انقالب شیعی سربداریه  -4

)منتشر شده در  آیا مسلمانان پیش از کریستف کلمب آمریکا را کشف کردند؟   -5

 ( 1344مجله فرهنگ، 

 در روزنامه خراسان منتشر شده است(  1346)در سال و تاریخ  بی   ین ا تو  -6

که البته به جای او در    1348برای مؤتمر اسالمی مکه به سال  ای  )مقالهه  ام  الُ    -7

 کنفرانس ایراد شده و سپس در مجله »رابطه العالم االسالمی« چاپ شده است(. 
 

 ها و اندیشه ها  د. آموزه 

خودش  تعبیر  به  و  نواندیش  متفکر  اثرگذارترین  شریعتی  گمانم  به  مقدمه  باب  از 

شود. همان  می  »روشنفکر مذهبی« معاصر است که در طیف مصلحان چپ اسالمی تعریف

گفته   که  فکریگونه  آموزگاران  نخستین  سوسیالیست  اش  شد،  خداپرستان  و  نخشب 

هرچند او در عدالت خواهی بعدها از اقبال نیز اثر پذیرفته بود. مجموعه آثارش    اند.بوده
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محوری خداپرستان اولیه در دهه بیست و سی را ادامه داده  های  گواه است که او اندیشه

سعه و تعمیق بخشیده و گسترش داده است. هرچند  تعالی و توای را به گونهها  و البته آن

آموزه این  اکنون  شناختهها  که  او  خود  نام  به  و  می  عمدتا  اسالم  پیوند  مانند:  شوند. 

سوسیایسم )یا نوعی سوسیالیسم اسالمی با تأکید فراوان روی عدالت خواهی اسالم نبوی  

پیتالیسم و کمونیسم. این  و تشیع علوی( و درانداختن تز راه سوم بین سرمایه داری و کا 

   اند.دو سراندیشه تا پایان عمر در شریعتی ثابت بوده

اصالحی شریعتی را  های  توان اصول فکری و آموزهتر میدقیقبندی  اما در یک طبقه

 چنین برشمرد: 

  به  آغازین   اسالمی های  شخصیت   و   تاریخ   متون،   تأویلی   – بازسازی پدیدارشناسانه و تفسیری    - 1

 مسلمانان   تمدنی   و   اجتماعی   و   فکری   بازخیزی   و   ی بیدار   قصد 

توان  می  هرچند این دعوی و بررسی اجزای آن محتاج شرح و تفصیل است ولی اجماال

پراکنده و  ای  گفت که پیشنهاد بازسازی اندیشه اسالمی اقبال را شریعتی، هرچند به گونه

  لحاظ   به  او  عزیمت  نقطه.  است  گرفته  پی  گریخته،  –توان گفت جسته  می  طبعا ناقص و

منوتیک تأویلی  هر  نوعی   از  حال   عین   در   و   بوده  تاریخی   عبارتی  به   و  پدیدارشناسانه   روشی، 

که در سه دهه اخیر  ای  سود جسته است. گفتنی است که الگوی فهم هرمنوتیکی به گونه 

بتوان گفت شریعتی   نبوده است. شاید  زمان چندان مطرح  یافته، در آن  ایران رواج  در 

  بوده   ایرانی  تشیع  دیرین  فلسفی  و  عرفانی  تأویلی  –یشتر تحت تأثیر رویکردهای تفسیری  ب

معتبر و  های  تفسیری او نیز عبارت بودند از: قرآن، تاریخ و به ویژه شخصیت  متون.  است

اثرگذار اسالم آغازین )به تعبیر خود او »دست پروردگان مکتب«( و البته عمدتا شیعی.  

جز پیامبر به طور خاص امام علی و امام حسین و حضرت فاطمه و ابوذر  نزد شریعتی، به  

البته غایت    اند.شاخص این دست پروردگان مکتب نخستین بودههای  و سلمان از چهره

این نوع تکاپوها همان غایت و یا غایات عموم مصلحان معاصر جهان اسالم و ایران بوده  

به ویژ بازخیزی مسلمانان و  بیداری و  ی  گراه نسل جوان و درس خوانده و هویت است: 

ایران و دیگر جوامع مسلمان. آثاری چون:   بود  ،  وارث آدم  حسیننوین  این چنین  آری 

از این نمونه    تشیع سرخ و سیاهو    تشیع صفوی و تشیع علویو    فاطمه فاطمه است،  برادر

 هاست.
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اصوال او از    در همین جا گفتنی است که شریعتی به متن قرآن تکیه فراوان داشت و

قرآنمنادیان شعار » به  بوده است. کتاب حجیم »بازگشت  ما  آیات  « در روزگار  کاربرد 

صفحه( اثر امیر رضایی )منتشر شده در    528« )دکتر علی شریعتیهای  قرآن در اندیشه 

دهد که او به جد به متن وحیانی تکیه داشته است. هرچند چنین  می  ( نشان1379سال  

ده  واقع قرار گرفته و چندان مورد توجه  ی دیگر وی  ها  الشعاع آموزه  رویکردی عمال تحت 

 است.    

 تأکید بر کلیدواژه »هجرت«   - 2

شریعتی تحلیل تاریخی و جامعه شناختی جالب و مفیدی از مفهوم »هجرت« داشت.  

شاید وی از دیگری الهام گرفته بود ولی هرچه بود در ایران و در ادبیات مذهبی او نخستین  

انداخته است. من  متف را جا  ابداع کرده و حداقل آن  را  این مفهوم  بوده است که  کری 

  48در سال     «هجرت و تمدن نخستین سخنرانی شریعتی در حسینیه ارشاد را با عنوان »

    ام.و بدین ترتیب بار اول او را از نزدیک دیدهام شنیده

م و مفهوم آن در تاریخ  ظاهرا الهام بخش شریعتی، رخداد هجرت در زندگی نبی اسال 

نماید که پیامبر اسالم خود در مکه نیز به اهمیت هجرت و می  اسالم بوده است. چنین

سفر   چند  بر  افزون  است.  داشته  توجه  مساعد  و  آماده  سرزمین  یافتن  برای  مکان  نقل 

تبلیغی به خارج از شهر مکه، یک بار شماری از مؤمنان و یارانش را به سرزمینی کامال  

نه در خارج از مرزهای جغرافیایی عربستان یعنی حبشه فرستاد. هدف نیز یکی حراست  بیگا

از جان مهاجران بوده و دیگری گسترش دعوت دینی در سرزمین دیگر. اما هجرت از مکه  

به یثرب، منشاء تغییر و تحول مهم و اثرگذاری در تاریخ اسالم بوده است. قرآن نیز چند  

در زندگی شخصی و یا فکری و تبلیغی اشاره کرده است. از    بار به هجرت به گاه ضرورت

آیه   را در حالی می  سوره نساء   97جمله در  فرشتگان جانشان    گوید: »همانا کسانی که 

گویند: ما  می  گویند: در چه حالی بودید؟ می  ]به آنان[اند  گیرند که به خود ستم کردهمی

گویند: آیا زمین خدا وسیع نبود تا در آن هجرت  می  در این سرزمین مستضعف بودیم.

 کنید پس آنان جایشان دوزخ است و بد بازگشتنگاهی است«.      

رسد منبع دیگر الهام فکری شریعتی، آگاهی او به تاریخ و تحلیل تغییرات  می  اما به نظر

بوده و    سرنوشت ساز اقوام و ملل تمدن ساز در درازای تاریخ )از اقوام ابتدایی تا کنون( 

او   بیان کرده است.  آثار دیگرش  این را در همان سخنرانی هجرت و تمدن و در برخی 
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کند هیچ تمدنی نبوده که در پی یک جا به جایی و یا هجرت و کوچ شکل  می  تصریح

 نگرفته باشد.   

اش  گفتنی است که خود او نیز به همان ایده وفادار مانده و در پایان یک فصل از زندگی

کند  می  بیند هجرتنمی  راخآزادی از زندان( وقتی وطنش را برای فعالیت هایش ف )پس از  

گریزد.  می  شود و به سرزمین مساعد دیگریمی  عبیر خودش سوار قالیچه سلیمانو به ت

 کند.       می به پدر بیاناش این را در آخرین نامه

 پیکرسازی ایدئولوژیک   - 3

کاری که روشنفکران  ترین  گوید مهممی  . ویاین تعبیر را شریعتی به کار برده است

همین پیکرسازی ایدئولوژیک است. هرچند در سه دهه    اند،کردهها  مذهبی در این سال

اخیر این نوع کارها به شدت مورد نقد و نفی و انکار قرار گرفته است ولی مراد شریعتی از  

تی متعارض است. اجماال  ایدئولوژی به کلی با تعریف منتقدین از این عنوان متفاوت و ح 

منسجم  های  از اندیشهای  از منظر شریعتی، ایدئولوژی تبدیل غریزه به آگاهی و یا مجموعه

برای پرسش از چه باید کردهای  هایی و هماهنگ و به هم پیوسته است برای یافتن پاسخ

کتب  فردی و اجتماعی و یا طبقاتی. البته گاه در اندیشه شریعتی ایدئولوژی مرادف با م 

خودآگاهی   آگاهی،  تاریخ  خودآگاهی،  )مانند  آن  انواع  و  آگاهی  است.  رفته  کار  به  هم 

 ( در دستگاه فکری شریعتی پر بسامد است. ...طبقاتی و ملی و

  بوده   شیعی  –البته تمرکز فکری شریعتی عمدتا روی پیکرسازی ایدئولوژیک اسالمی  

  راهی   تا  بوده  امروز  مسلمانان  برایهایی  پاسخ  یافتن  اقبال،  تفکر  ادامه  در  نیز،  هدف.  است

ید جمال  س   تعبیر  به  برای  تالش  و   اجتماعی   عمل  حال   عین  در   و   اندیشه   بازسازی   برای

»تغییر عقول و تطهیر نفوس« و بازیابی »خودی« و خروج از »بی خودی« پیدا کند. شاید  

نظر شریعتی برای    بتوان سلسله درس / گفتارهای »اسالم شناسی« )ارشاد( را مدل مورد

پیکرسازی ایدئولوژیک دانست. در این پیکرسازی، اصل توحید تنها بنیاد استوار دستگاه  

این پیکرهندسی  می  اعتقادی اسالم شمرده بنیاد یا همان »اصل« بدنه  این  بر  شود که 

)انسان شناسی یا انسان ایده آل، فلسفه تاریخ، جامعه ایده آل و در نهایت عروج به سوی  

شود. توحید برای شریعتی صرفا یک موضوع انتزاعی و کالمی نیست بلکه  می  ( استواراهلل

وحدت بخش هستی یعنی عالم و آدم و تاریخ و جامعه است. از نظر وی دین اسالم فقط  

یک اصل دارد و آن هم توحید است و دیگر اجزای دستگاه دینی اسالمی )نبوت و قیامت  



369    /  ها  یعتیمشهد و شر  یاسالم  قیکانون نشر حقا  

 

بدین    اند.شود( در واقع جملگی فروعمی  صول دین گفته و امامت و یا آنچه به اصطالح ا 

بندی  زند و تقسیممی  ترتیب شریعتی دست به یک نوآوری مهم در هندسه معرفت سنتی 

دهد. البته در نقطه مقابل توحید، مفهوم شرک  می  در باب اصول و فروع ارائهای  کامال تازه

روش شناسی، شریعتی از روش   شود. این نیز مهم است که به لحاظمی است که برجسته

سنتی  های  کند و از روشمی  جامعه شناسی تاریخی و پدیدارشناسانه و تأویلی استفاده 

گیرد. دوگانه توحید و شرک، کلیدواژه پیکرسازی  می  کالمی و یا فلسفی معمول فاصله

ایدئولوژیک شریعتی در طرح هندسی مکتب است. البته خرافه زدایی از ساحت دین نیز  

شود. از این رو شریعتی نیز در  می  همین معیار )و البته با عقالنیت معاصر نیز( انجام   با

 تداوم سلسله دراز مصلحان معاصر توحیدگرا و خرافه زداست.                 

( تحت  18تا    16افزون بر سلسله درس / گفتارهای اسالم شناسی ارشاد )مجموعه آثار  

شریعتی در این باب تحت عنوان  های  اصلی آموزه«، بخش  طرح هندسی مکتبعنوان »

 مجموعه آثار گرد آمده است.  23« در شماره ایدئولوژی  مکتب و»

 تقدم ایدئولوژی بر فرهنگ   - 4

آموزه بر  های  از  ایدئولوژی«  »تقدم  اصل  شریعتی  ابداعی  گفت  بتوان  شاید  و  اصلی 

معارف تمدنی و تمدن ساز  از علوم و  ای  فرهنگ است. مراد از فرهنگ نیز عمدتا مجموعه

 است.

و   »فرهنگ«  متناقض  دوگانه  به  منتقدان،  برخی  تصور  بر خالف  شریعتی،  واقع  در 

دانست ولی بر این اعتقاد بود  می  »ایدئولوژی« باور نداشت؛ او هر دو را الزم و گریزناپذیر

  – دهد که در آغاز یک جنبش فکری  می  بشری نشانهای  که سرشت و سرگذشت تمدن

  معارف   در   متخصص  و   محقق  و  متفکر   افراد   آن   تداوم   در   بعد  و   آمده  پدید  روحی  –   قی اخال

آورد و از  می نمونهها او ده اند.را استوار کردهها  بنیادهای علمی تمدن و  آمده پدید بشری

کند.  می و »ابوعلی« اشاره قمری(   32)درگذشته جمله در تاریخ اسالم به دوگانه »ابوذر« 

  بنیاد ای  نظر است که بوذرها با شورش ایمانی و عاطفی و اجتماعی خود جامعهوی بر این  

فارابی  می برای  استقرار  دوران  در  را  راه  و  بوعلی  ها  قمری(  872)درگذشته  نهند  و 

  313)درگذشته    و رازیها  قمری(  233)درگذشته  و خوارزمی  قمری(    428)درگذشته  

شه شریعتی، هریک به جای خود نکوست. فقط  کنند. از این رو در اندیمی  بازها  قمری(

 1831)درگذشته  کند وقتی در برابر هگل  می  بحث تقدم و تأخر است. او در جایی تصریح
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و یا در عصر    قمری(  1045)درگذشته    توانیم صدرای شیرازیمی  گیریم،می  قرارمیالدی( 

فلسفه برابر  را مطرح کنیم. چرا که در  این  دیگر  های  ما عالمه طباطبایی  کسانی چون 

توانند سخن بگویند. بر این اساس بود که وی در روزگار  می  فلسفی مسلمانهای  شخصیت

شور و  گشت تا با آگاهی بخشی  می  ما هم بیش از همه و پیش از همه دنبال ابوذرهایی

ایمانی و انقالبی خود راه را برای دوران استقرار باز کنند و برای خود نیز چنین نقشی قایل  

 . بود

 فهم و تفسیر اسالم بر اساس آخرین دستاوردهای فکری و فلسفی مدرن              - 5

شریعتی در جایی ادعا کرده است که در فهم و تفسیر اسالم از آخرین دستاوردهای  

افکار و آثار  های  جوید. حال این مدعا چه اندازه با واقعیتمی  فکری و فلسفی جدید سود 

 تواند مورد تحقیق و تأمل اهل فن قرار بگیرد.می شریعتی منطبق است،

توان نشان داد که شریعتی، با توجه به عمر کوتاهش، در حد وسع و در  می  با این حال

مطرح در علوم و به ویژه در علوم  های  محدوده اطالعات موجود در روزگار خود، از نظریه

)از جمله در بحث مقدماتی  انسانی و اجتماعی بهره جسته است. وی در جای جای آثارش  

امامت»ای  سخنرانی چهار جلسه از روش استقرایی  جامعه شناسی امت و    تجربی   –«(، 

  کرده   استقبال   اقبال   سخن  از   او .  است  کرده  استفاده   قرآنیهای  گزاره  برخی  تبیین   برای

زوما  ل  نه  و  است  تجربی  و  عینی   روش(  شناسی  هستی)  اسالم  در  شناخت  روش  که  است

کند اعتبار هر شناختی و فهمی، با عیار فایده مندی در  می  او تأکید   12انتزاعی.نظری و  

اول و  های عمل سنجیده خواهد شد. اصوال »طرح هندسی مکتب« )شکل آن را در درس

دوم اسالم شناسی ارشاد مالحظه کنید( با همین دیدگاه و با استفاده از روش مدرن ارائه  

در نهایت به صورت شکل  ای  باشالرد( مدعی است تا اندیشهشده است. او )البته به نقل از  

پیدا عنوان علمی  نیاید،  در  در صفحه  نمی  هندسی مشخصی  آثار    5کند. وی  مجموعه 

قیده، شکل  عمعتقد است که وقتی یک ایده، یک    ...گوید: »این آقای باشالردمی  16شماره  

ها، به رغم این که   ون بر آنخودش را یافته است«. افز تکند، بیان درس می هندسی پیدا 

تفسیری   مثابه روشی  به  هرمنوتیک  هنوز  زمان شریعتی    و   متون  فهم  در   تأویلی   –در 

 
خورشیدی به    1401« اثر اینجانب که در تابستان  هستی شناسی اقبال الهوری بنگرید به کتاب »  .12

 شکل الکترونیکی منتشر شده است.   
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  جسته   سودای  گسترده  حد  در  روش  این  از  شریعتی  نبود،  رایج  چندان  ایران  درها  گزاره

 . است

 ملی   هویت   بازیابی  –  6

ملیت« سخن بسیار دارد. هرچند  ت« و به ویژه رابطه »دین و  شریعتی در موضوع »ملی 

یی ایرانی در واکنش به عربگرایی نوع اموی از همان قرن نخست آغاز شد و در  گراملت

یی ایرانی از  گراقرن دوم و سوم به جنبش شعوبیه تبدیل شد ولی نوعی خاصی از ملت

دوران پیش از مشروطه شکل گرفت و در عصر پهلوی اول قوام و دوام بیشتری یافت. با  

افراطی از نوع شوونیسم نوین ایرانی )که نمونه آشکار  های  این همه، برخالف برخی دیدگاه

دهد(، با تغییر تاریخ رسمی  می  آن در دیدگاه عرب ستیزانه صادق هدایت خود را نشان

ایران از هجری قمری به هجری شمسی، نوعی سازگاری بین دین و ملیت ایرانی پدید  

رد پسند عموم ملیون و دینداران نیز قرار گرفت. اما در دهه  آمد و این تلفیق معقول مو

تاجگذاری   با  و  کرد  پیروی  افراطی  ایرانگرایی  از  نوعی  به  دوم  پهلوی  پنجاه،  و  چهل 

و اعطای لقب »آریامهر« به او و برگزاری تبلیغاتی و مسرفانه    46محمدرضا شاه در سال  

و در نهایت   50« در سال شاهنشاهی ایران   دوهزار و پانصد سالههای  جشن و پرهیاهوی »

هجری   تثبیت شده  تاریخ  جای  به  شاهنشاهی  ساله  پانصد  و  هزار  دو  تاریخ  جایگزینی 

، شوکی عظیم بر تمامی نیروهای مدافع سازگاری و تلفیق ایرانیت  53خورشیدی در سال  

مذهبی  و اسالمیت وارد آمد و به ویژه موجب ناخرسندی بسیاری از دینداران و علمای  

شد. من خود گواه بازخوردهای منفی عموم دینداران و علمای مذهبی در قبال این رخداد  

انقالب عمومی و مردمی سال    عه شود که یکی از زمینه سازان وقوگزاف نیست گفت  ام.بوده

 بوده است.  پادشاه وقت و به قدرت رسیدن علمای دینی، همین خبط بزرگ تاریخی  57

ن نسبت به این نوع تحول بنیادین واکنش نشان دادند. از جمله  برخی مذهبیون مسلما

« را نوشت و حتی عبدالحسین زرین  خدمات متقابل ایران و اسالممرتضی مطهری کتاب »

منتشر کرد و علی    48« را در سال  کارنامه اسالم»خورشیدی(    1378)درگذشته    کوب

ر ایران یاد کرد و آن را تفکیک  مختلف از رابطه دین و ملیت دهای  شریعتی نیز به مناسبت

ناپذیر شمرد. به تعبیر او نوع رابطه دین و ملیت از نوع رابطه جسم و روح است. روح غالب  

از آغاز ساسانیان تا دوره متأخر مذهب بوده و هست. وی  حداقل  در جسم ایران تاریخی  

سومی جهان  برای  بنیادینش  مبنای  اساس  کسها  بر  اقتفای  به  بیشتر  چون  )البته  انی 
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( و  4« را مطرح کرد )عنوان مجموعه آثار شماره  بازگشت به خویشفرانتس فانون(، تز »

« و یا  رنسانس اسالمی« را از طریق درانداختن »بازگشت به اسالمبرای مسلمانان نیز »

پیچید و  می  مشابهای  دانست و برای ایرانیان نیز نسخهمی  « ضرورپروتستانتیسم اسالمی»

کرد. آرای او را در این باب در    یاد  اسالمی«  –هویت ایرانی    »بازیابیوان  از آن تحت عن

 ( مالحظه کنید.  27کتابی با همان عنوان )مجموعه آثار شماره 

در هرحال اکنون که به دالیل خاص اجتماعی و سیاسی، چالش دین و ملیت بار دیگر  

روشنگر و احیانا گره گشا باشد.  شریعتی در این زمینه  های  تشدید شده است، شاید آموزه

حداقل آن است که تا اطالع ثانوی احتماال وضع بر همین قرار و منوال خواهد بود. زیرا نه  

و تاریخ و فرهنگ و تمدن غربی  ها  توان دیانت مسیحی را از کالبد ملیتمی  در تاریخ غرب

  زدود   تاریخی   اسالم  صبغه   از   کلی   به  توانمی  را   اسالمی   –حذف کرد و نه خاورمیانه عربی  

محتوای اسالم و تشیع تاریخی پساصفوی تهی کرد. باید راهی    از  توانمی  را  ایرانیت  نه  و

 به سازگاری و صلح و همزیستی گشود.      

        سوسیالیسم اسالمی   -   7

مهم و استوار شریعتی  های چنان که در دیباچه این فصل گفته شد، یکی از سراندیشه

خواهی و آن هم با الگوی برابری طلبی )مساوات( سامان یافته و از آغاز تا  حول عدالت  

 فشرده است.   می پایان بر روی آن پای

در اندیشه شریعتی افزون بر اسالم نبوی آغازین، جریان عام تشیع و بنیادگذارانش،  

زعم  شدند. به می نماینده عدالت خواهی و ظلم ستیزی و مبارزه با هرنوع تبعیض شمرده

این   تقویت  و  تثبیت  برای  او  است.  بالموضوع  عدالت  و  آزادی  منهای  اسالم  شریعتی، 

جست. الگوهای  می  سراندیشه، از قرآن و سیره پیامبر و امامان شیعی و برخی صحابه سود

این جنبش در جریان شیعی، عبارت بودند از: امام علی، امام حسین و ابوذر غفاری صحابی.  

موضع، تحوالت پس از پیامبر و پس از آن را تا به امروز مورد نقد و  وی از همین منظر و  

قمری(    23)درگذشته داد. شریعتی گرچه گاه حتی از خلیفه دوم می برسی و داوری قرار 

کند ولی در مجموع از منتقدان  می  در برابری خواهی به نیکی یاداش  به دلیل سختگیر

  36)درگذشته انتقادها را متوجه خلیفه سوم  عملکردهای خالفت بوده و به ویژه تندترین 

  کند و تبعیضات عصر عثمان و به ویژه رفتارش با ابوذر را به سختی به باد انتقاد می  قمری( 
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نقش  « و » مسئولیت شیعه بودن« و »مکتب و عدالت  »علی،چون:  هایی  گیرد. سخنرانیمی

 اه شریعتی در این زمینه است.   )ذکر و ذاکرین( بازتاب دهنده دیدگ  ان«ر انقالبی یاد و یادآو 

با همین معیار است که شریعتی سوسیالیسم آرمانی معاصر را افزون بر بنیاد توحید و  

دیده و حتی وی  می  علوی و شیعی هماهنگ و حتی منطبقهای  خداپرستی، با اندیشه

دانست و نه دشمن ولی کاپیتالیسم  می  جریان عدالت طلب مارکسیستی را رقیب اسالم

شمرد و غیر قابل سازش. وی یک بار به صراحت تمام اعالم  می  مایه داری( را دشمن )سر

کرد اگر کسی مسلمان نباشد، باید برود مارکسیست شود و خالص. اما مطهری که در آن  

زمان، به رغم گرایشات معتدل عدالت خواهی، در مجموع اسالم راست روانه و حوزوی را  

باب سرمایه داری سخنی  کرد، بر خالف شریعمی  نمایندگی  این که در  )البته بدون  تی 

بگوید( اعالم کرد مارکسیسم، هم رقیب است و هم دشمن و مارکسیسم و کاپیتالیسم دو  

دیدگاه البته  هستند.  چاقو  یک  اقتصادی  های  تیغه  و  اجتماعی  عدالت  باب  در  مطهری 

بایست  می  و سیاسی  )موضوعی که در دهه سی تا پنجاه بسیار مهم بوده و هر نیروی فکری 

« اقتصاد اسالمیکرد( پس از انقالب در کتابی با عنوان »می  در این باب تعیین تکلیف 

)البته به صورت غیر رسمی( منتشر شده و او در آنجا از نقاط اشتراک اسالم و سوسیالیسم  

 یاد کرده است.    

فکری خداپرستان سوسیال نمایندگان  و  نخشب  مانند  نیز،  بین  البته شریعتی  یست، 

سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم نه تنها الزام و پیوندی قایل نبود بلکه اصوال این دو  

ماتریالیسم  گفت کمونیسم و مارکسیسم بر بنیاد فلسفی  می  دید. او نیزمی  را در تعارض هم 

یی است و حال آن که سوسیالیسم جز بر بنیاد نظری باور به اصل خدا و توحید  گرامادیو  

مثابه معیار تفسیر اخالقی و معنوی قابل تفسیر و قابل قبول نخواهد بود. از این رو وی  به  

« اصطالح  استفادهاسالمی  سوسیالیسماز  در  می  «  زیادی  حدود  تا  را  اندیشه  این  کرد. 

 توان دید. می شخصیت محبوب شریعتی یعنی اقبال الهوری نیزهای آموزه

دفاع پرشور و جانانه شریعتی از سوسیالیسم و دشمنی  این نیز گفتنی است که، به رغم  

با قطب کمونیستی جهان  اش  بنیادین با کاپیتالیسم، در فضای کنونی جهان، در قیاس 

)متمرکز در شوروی سابق( برای سرمایه داری شرافت بیشتری قایل بوده است: »سرمایه  

انساناش  داری شرف ندای  گاهی  آنجا  است.:  بیشتر  به گوشاز سوسیالیسم  رسد  می  ی 
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)مجموعه    ...کندمی  ]ولی[ آنجا که اصال خفقان است، انگار دیگر بشر نیست، آدم وحشت

 (.    348، ص 23آثار 

اندیشه اغلب  های  هرچند  در  اسالمی  یا همان سوسیالیسم  برابری خواهانه شریعتی 

جهت  »  با عنوان  10شود ولی بخش مهم آن در مجموعه شماره  می  آثارش به تفاریق دیده

 « گرد آمده است.اسالمطبقاتی  گیری

        نقد همزمان سنت و مدرنیته و تالش برای بدیل سازی   -   8

از   شماری  بنیادین  و  مهم  موضوعات  از  مدرنیته«  و  »سنت«  همزمان  نقد  مسئله 

متفکران و روشنفکران مسلمان در کل جهان اسالم و از جمله در ایران بوده است. این  

ود در برابر دو واکنش تسلیم در برابر  تمدن و تجدد غربی و برساختن  رویکرد واکنشی ب

با الگوهاای تمام عیار فرنگی از یک سو و تحریم و مخالفت با هرآنچه فرنگی  ای  جامعه

ها  است از سوی دیگر. شریعتی در آثارش بارها به ان سه گرایش اشاره کرده و جایگاه آن

 نشان داده است.      را در تحوالت مثبت و منفی زمان ما 

اما گزاف نیست که گفته شود شریعتی در ایران معاصر نخستین کسی است که، افزون  

ملی و مذهبی و نیز نقادی دستاوردهای مدرنیته و جهان  های  بر نقد جدی همزمان سنت

د سلبی با  رمتجدد فرنگی، به این نتیجه رسیده بود که صرف نقد نظری و در واقع برخو

بسنده نیست بلکه الزم است آلترناتیو و بدیل نیز ارائه شود. به عبارت دیگر    سنت و تجدد

وقتی گفته شود فالن بخش سنت و یا مدرنیته مطلوب ما نیست، انتظار آن است که به  

مطلوب این  شریعتی،  دیدگاه  وفق  است؟  کدام  ما  مطلوب  بگوییم  ایجابی  بر  ها  صورت 

ل، جامعه ایده آل و نظام سیاسی  همان فرد ایده آنواندیشانه )یا    بنیادهای ملی و مذهبی

ایده آل در طرح هندسی مکتب( با تلفیق سه عنصر سنت پاالیش شده، اسالم و تشیع  

پاالیش شده و تحول آفرین و انقالبی و نیز با استفاده از آخرین دستاوردهای انتخابی غربی  

شود. شریعتی بین  می  لخودی و نیز منطبق با مصالح خودی حاصهای  و منطبق با ارزش

دانست  می  « فرق فارقی قایل بود و دستاوردهای تمدنی نوین را برگرفتنی »تمدن و تجدد

س شریعتی  خیر.  لزوما  را  تجدد  محصوالت  البته  طعن  ولی  به  را  غربگرایی  و  نتگرایی 

شریعتی  خواند. با این که شماری از اقراد در این سه دهه اخیر  می  م لیسم« و »ُفکلیسم« »اُ

که یکسره غرب جدید را منفی دانسته و با کلیت آن مخالف  اند را »غرب ستیز«ی دانسته

ولی مراجعه به مجموعه افکار و آموزه هایش در این باب گواه است که چنین    ،بوده است
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نافی دستاوردهای تمدنی مدرن غربی   بوده ولی هرگز  رادیکال غرب  نیست. وی منتقد 

رها به مدرنیته و دستاوردهای مثبت جهان مدرن اشاره و تصریح  خود او بانبوده است.  

وی، استعالیی بوده و نه از موضع مادون تمدن و تجدد.  های  از این رو نقادیکرده است.  

 همان گونه که بسیاری از متفکران عصر جدید غربی چنین رویکردی داشته و دارند.      

تا بدیلی مناسب در برابر سنتگرایان   در هرحال شریعتی به این نتیجه رسیده بود که

و یا غربگرایان )غرب زدگان( ارائه نشود، گرهی از معضل عقب ماندگی تمدنی ما گشوده  

« حول اسالم و پیکرسازی ایدئولوژیک « و به ویژه »»ایدئولوژینخواهد شد. طرح ضرورت 

وژی است که پاسخ  میراث تمدنی اسالم نیز در همین رابطه بوده است. به زعم او این ایدئول

دهد. وی کمبود جنبش مشروطه خواهی ایران را فقدان چنین  می  چه باید کردهای ما را

دانست و از همین منظر نیز، به رغم ستایش زیادی که از کار نائینی در کتاب  می  بدیلی

داند. او بر آن بود  می  کند، در نهایت آن را »اسالمیزه کردن مشروطیت«می  تنبیه االمه

)البته با مصالح سنت و غرب پاالیش شده( پی افکند به  ای  نای فکری و معرفتی تازهکه ب

که کارآمد باشد و گره گشا و برای ایرانیان و مسلمانان استقالل فکری و انسانی  ای  گونه

 در پی آورد.  

حال این طرح تا کنون چه اندازه موفق بوده است، بر عهده صاحب نظران است و اصوال  

چه قدر استوار و معقول و شدنی بوده و هست، محتاج تأمالت بیشتر  ای  ین ایدهاین که چن

  اهللآیتهای  شریعتی، در این بیش از چهل سال چنان با آموزههای  است. به ویژه آموزه 

زیادی پدید آمده و  های  خمینی و مطهری آمیخته شده است که سوءتفاهم و بدفهمی

د را به درستی تشخیص داد. اعطای عنوان ظاهرا مدح  توان مواضع افرانمی  دیگر به سادگی 

سهم مهمی داشته  ها  و بدفهمیها  « به شریعتی نیز در این آمیختگیمعلم انقالبآمیز »

ها  کرد مرزها را مشخص کند و به تعبیر او »خندق«می  است. شریعتی خود آگاهانه تالش

تفاهم، او دیگر نیست تا مانع    کنده شود ولی در این بیش از چهل سال پر التهاب و پر سوء

مانع شود. به هرحال اکنون بسیاری از مفاهیم  ها  به هم ریختن مرزها شود و از سوء فهم

و ایده ها، تا حدود زیادی از جایگاه تاریخی و درست خود تهی شده و حتی مسخ و به  

                   اند.کلی دگرگون شده

تمدن و  « و »چه باید کرد« و »مغرب زمین  های»انسان، اسالم و مکتب آثاری چون  

 « تا حدود زیادی حاوی اندیشه شریعتی در این زمینه است.تجدد
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 پیشنهاد »عرفان، برابری و آزادی«   - 9

شریعتی است )هرچند ترتیب آن مختلف نقل شده  های  این سه گانه از آخرین اندیشه

روشن ولی مراد از عرفان چندان  است(. برابری و آزادی در اندیشه شریعتی پربسامد است و  

بتوان گفت مراد آن گرایش یا احساس ماورایی است که از عمق وجود    دروشن نیست. شای

بخشد. اقبال الهوری بر این باور بود که  می  زند و به زندگی معنا و جهت می  انسان سر 

، که  غرب امروز محتاج تفسیری روحانی از جهان است شاید منظور شریعتی نیز از عرفان

 با ذهن و زبان ایرانیان انس بیشتری دارد، همان تفسیر روحانی از جهان باشد.  

تری  با این حال شاید گفته مهم دیگر شریعتی و الصاق آن به این سه گانه، پرتو روشن

. شریعتی  نان، ایمان، آزادی، فرهنگ و دوست داشتنبیفکند و مراد گوینده را کامل کند:  

 داند. می زیست انسانی و متعالی انسانی ضروریاین پنجگانه را برای 

         توجه به جنسیت و رهایی زنان  –10

نیز چندان   نوین دینی  اندیشه  ایران »مسئله« زن حتی در جریان  تاریخ معاصر  در 

شود. هرچند پس از مشروطیت ایران تا حدودی موضوع زن و مسائل  نمی  جدی گرفته 

از جمله آزادی عقیده و آزادی بیان و حق تحصیل و حق  و  ها  مرتبط با آن مانند آزادی

اجتماعی و سیاسی در کنار مردان مطرح  های رأی و حق آزادی در ازدواج و دیگر فعالیت

بوده ولی در دهه چهل و پنجاه مسائل مربوط به زنان و به طور کلی مسئله جنسیت و  

ه بود. از یک سو اصالحات  شدتر  فکری و اعتقادی جدیهای  رهایی زنان از انواع اسارت

بعدتر حق   و  انتخاب شدن  و  انتخاب کردن  از جمله حق  زنان  به حقوق  آمرانه شاهانه 

چریکی  های  اشتغال در سطوح عالی مدیریتی توجه جدی کرده بود و از سوی دیگر جریان

غیر مذهبی و بعدتر مذهبی نیز تحت تأثیر فضای داخلی و نیز خارجی به دختران و زنان  

چریکی و انقالبی در  های  )البته تحت شرایط و ضوابطی( اجازه عضویت و فعالیت  جوان

 خانه تیمی را داده بودند.

خاص خود  های  در این میان شریعتی به این موضوع مهم البته در چهارچوب دیدگاه

چریکی در قلمرو موضوع زن توجه ویژه  های  توجه جدی کرد. او هرچند به میراث سازمان

کرد )به عنوان نمونه بنگرید به نوشته قصه مانند  می  شهیدان زن آشکارا تجلیلداشت و از  

 1355)هردو درگذشته  ( -زوج: حسن آالدپوش و محبوبه متحدین   -« محبوبه  حسن و»
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ها  اما رویکرد او به مسئله زن و جنسیت چیزی به مرتب فراتر از این نوع فعالیت  خورشیدی( 

ن تحت سلطه مردان و یا جامعه و سیاست، انسانی ورای  کرد از ز می   بوده است. او تالش

تواند تحت عنوان »رهایی زن« مطرح شود و رهایی نیز  می  جنسیت بسازد و این رویکرد

معرفی  شخصیتی«  و  انسانی  و  فکری  »استقالل  عنوان  زن  می  به  تعبیری  به  و  شود 

شخصیت خود باشند.  خواست به زنان بگوید باید معمار  می  خودبسنده و یا خودساالر. او 

جست. وفق  می  وی چنین زنی را در فاطمه دخت نبی اسالم و زینب دخت فاطمه و علی

تحلیل وی، اعتبار و شخصیت فاطمه نه به پدر است و نه به همسر و نه به مادر فرزندانی  

چون حسن و حسین و زینب. وفق دیدگاه شریعتی، زن مسلمان این عصر نیز باید چون  

دارای استقالل اندیشه و انتخاب و شخصیت.  گفتار / نوشتار نسبتا مفصل  فاطمه باشد و  

است» فاطمه  تبیینفاطمه،  را  دیدگاه  این  گفتار  می  «  در  را  اندیشه  این  وی    – کند. 

مسلماننوشتار» زن  از  حاضر  عصر  تفسیر  انتظار  برخالف  رو،  این  از  است.  گرفته  پی   »

اندیشه پرورش یک   نبوده  برخی، شریعتی صرفا در  احیانا چریک  و  انقالبی  و  مبارز  زن 

وی در این باب، استعالی اندیشه و شخصیت زن و به طور  های  است، بلکه غایت آموزه

خاص زن مسلمان در روزگاری است که به تعبیر خود او »در خانه محمد حریقی دامن  

اعی و  خواهد زن مسلمان این عصر را از سنت زدگی ارتج می  گستر درگرفته است« و او 

  نیز از کاالی مصرفی شدن زن در دستگاه تجدد غربی رها سازد. به عبارت دیگر شریعتی 

و یا صرفا  خواست زن امروزین را به عصر فاطمه و زینب در قرن نخست هجری ببرد  نمی

بلکه بر آن بود که تا بانوان موفق و یک زن مسلمان انقالبی و چریک قرن بیستمی بسازد 

را به این زمان بیاورد و با الگوی آنان، زنان مسلمان و روشنفکر    مستقل اندیش پیشین 

  سنتی و مدرن دعوت کند. های  معاصر را به استقالل شخصیت و اندیشه و رهایی از اسارت

در در    51افزون بر برخی منابع یاد شده، در سمینار سه روزه زن )برگزار شده در سال  

که به تناوب به همسرش )پوران شریعت رضوی(    مختلفیهای  حسینیه ارشاد( و نیز در نامه

نامه این  نگاشته منعکس است.  آثار )شماره  ها  و دخترانش  ( 34و    1در سلسله مجموع 

                        اند.منتشر شده

 مذهب   علیه   مذهب   برنهاده  – 11

علیه  مذهب  شریعتی در تحلیل تاریخ ادیان و از جمله اسالم، تز »های  یکی از نوآوری 

به این موضوع اختصاص دارد. دینداران معموال   22« است که مجموعه آثار شماره مذهب
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دینی و یا به عبارت دیگر خداباوری / خداناباواری  بی  تاریخ ادیان را در چالش دوگانه دین /

تفسیر الحاد  استفاده می  یا  نیز  ماتریالیسم   / آلیسم  ایده  دیگری چون  عناوین  از    کنند. 

ما شریعتی، به رغم چنین سنت ستبری، بر این نظر است که تاریخ گواه است  شود. امی

دین ها،  هزاره  درازای  دینهایی  در  و اند  دیگر جنگیدههای  با  الحاد  با  لزوما دینی  نه    و 

دینی. البته الزم است به این دقیقه توجه شود که تعبیر درست آن است که گفته شود  بی

با پیروان دین و  قرار گرفته و احیانا  های  یا دین  پیروان دینی  تقابل  دیگر در تعارض و 

و گرنه دین به مثابه دعوت به امر متعالی و قدسی و  اند  جنگیده و خون یکدیگر را ریخته

 اعتالی اخالقی آدمیان مقتضای درگیری و نزاع و دشمنی و جنگ و کشتار را ندارد.  

ولی وجه غالب این نوع اند  داشته  هاییدینی نیز جدالبی  البته در طول تاریخ دین و

چالش ها، چالش مذهب علیه مذهب است. تاریخ هزار و چهارصد ساله اسالم گواه صادق  

جنگیده که مذهب غالب و  می  پرستان مکه بت  با    ن سراندیشه است. پیامبر اسالم هم ای

خاسته  ه به بعد، طوایف مختلف مسلمان به تقابل هم برحاکم حجاز بوده است. از جنگ رد 

سه جنگ خونین عصر امام علی، ماهیتی جز این نداشته است.    اند.و خون هم را ریخته

جدال امویان و علویان و عباسیان از این سنخ است. در روزگار ما القاعده و طالبان و داعش  

گسترده دوجانبه  های  ریزند. جدالمی  عمدتا با مسلمان جنگیده و خون مؤمنان را ریخته و

 ه یهودیان و مسیحیان و مسلمانان نیز اظهر من الشمس است.  و سه جانب

دین باوران و دین ناباواران و حتی دین  های  با این همه، نکته مهم آن است که جدال

توان گفت کامال فکری و معرفتی بوده و هرگز به تقابل نظامی  می  ستیزان، عمدتا و حتی

د فقهی، جهاد ابتدایی نیز در طول  و قتل و غارت از دوسو منتهی نشده است. وفق قواع

تاریخ، جهاد مسلمانان با غیر مسلمانان و عمدتا مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان بوده  

است و نه لزوما ملحدان و به تعبیر امروزین ماتریالیست ها. البته در قرن اخیر دین ناباوران  

اجتماعی  های  عرصهپیشرفت بیشتری داشته و این پیشرفت دین و نهادهای دینی را در  

تا حدود زیادی وادار به عقب نشینی کرده است. شاید در آینده نه چندان دور، صحنه  

 تغییر اساسی کند.  ها جدال

   سازگاری تسنن نبوی و تشیع علوی   - 12

و نقارهای  ها  یکی از محورهای مهم اصالحی مصلحان مسلمان معاصر، کاهش جدال

دانیم که پس از ماجرای سقیفه و  می  بوده و هست.  با تمرکز روی تشیع و تسننای  فرقه
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ظهور یک اختالف سیاسی محدود بین برخی اصحاب حول بنی هاشم و شماری دیگری  

از صحابه حول چند قبیله قریش از جمله اموی، روی صالحیت بیشتر امام علی بن ابی  

ه به تدریج  طالب برای جانشینی نبی اسالم، عمال انشعابی در امت مسلمان ایجاد شد ک

تحت عنوان شیعه و سنی شهرت یافتند. به ویژه پس از رخداد فاجعه بار کربال و شهادت  

شد و به دشمنی و ستیز از دوسو کشیده شد. در  تر  حسین بن علی، این شکاف عمیق

درونی فراوانش، در مجموع به  های  طول چهار قرن نخست، جریان شیعی، به رغم انشعاب

انشعابی ضد تسنن و دارای فقه و حدیث و کالم و حتی ادبیات ویژه و متمایز  یک جریان 

 به کشتارهای گسترده کشیده شد.  ای تبدیل شد. روند این اختالفات فرقه

در صد و پنجاه سال اخیر، برخی از عالمان دینی و مصلحان مسلمان از دوسو، برای 

  اند. معرفتی و کالمی، کوشیدههای  فاهمرفع و یا کاهش نقارهای تاریخی و احیانا رفع سوء ت

شخصیت این پروژه بوده و خود نظرا و عمال در جهت نزدیکی  ترین  سید جمال الدین جدی

این دو شاخه مسلمان کوشیده است. پس از او عموم مصلحان از دو جریان مورد بحث در  

   اند.این سلسله گفتارها و نوشتارها در این مسیر گام برداشته

نظریه ابداعی و نظری وی آن بوده است    یکی از اثرگذاران این میدان است. شریعتی  

در این صورت    اند.که »تسنن محمدی« همان »تشیع علوی« است و از این رو این دو یکی

این »تسنن اموی« است که با »تشیع صفوی« در تعارض است. چرا که این نوع تسنن و  

انگیزه با  فرقههای  تشیع  و  اسالم  اند  شده  جعلای  سیاسی  متن  طبیعی  حقیقت  به  و 

تشیع صفوی و تشیع  محمدی ندارد. وی این نظریه را در گفتار / نوشتار نسبتا مفصل »

 « پرورانده و شرح داده است.   علوی

 اسالم   شناخت   پیشنهادهای تازه در روش   - 13

حد  کرد بلکه در  نمی  از سنت مذهبی بسنده هایی  شریعتی صرفا به نقد و نقض پاره

برنهادهمی  وسع خود تالش معرفتی و یا روش  های  برای ترمیم برخی کاستیهایی  کرد 

وی در این باب در مجموعه آثار شماره  های  شناختی پیشنهاد کند. بخش مهمی از برنهاده

 « گرد آمده است. روش شناخت اسالمبا عنوان » 28

شناسی تطبیقی باور داشته و برای  توان اشاره کرد که شریعتی به دین  می  از باب نمونه 

توان از طریق شناخت خدای دین،  می  نهد کهمی  تحقق چنین روشی این قاعده را پیش

پیامبر دین، کتاب دین، مدینه دین )آرمانشهر ویژه( و تربیت شدگان و یا دست پروردگان  
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ایسه  مکتب، هم ساختار معرفتی و اعتقادی هر دین و مکتب دینی را شناخت و هم با مق 

مختلف )البته بیشتر مراد ادیان ابراهیمی است( یک دین شناسی تطبیقی صورت  های  دین

  گیرد. به گمانم این پیشنهاد قاعده مند و روش شناختی، کارآمد است و با کاربست آن 

توان تا حدود زیادی نقاط اشتراک و افتراق سه دین توحیدی و ابراهیمی یعنی یهودیت،  می

توحیدی و مصداق اهل  های  حتی دین زرتشت به مثابه یکی از دین  مسیحیت و اسالم و 

 سوره حج( را استخراج کرد.   17کتاب )آیه 

  در  مندرج   –  نامه به علی حجتی کرمانیافزون بر آن، شریعتی در جایی به مناسبتی )

  روش   برای  سازنده  پیشنهادی (  «آشناهای  مخاطب   با »  عنوان  با   آثار   مجموعه   نخست   شماره 

  سند   دو  مثابه  به  سنت  و  کتاب   که  این  به  اذعان  با  وی.  دهدمی  ارائه  اجتهاد  علم  شناخت

گوید به جای عقل و اجماع در اجتهاد شیعی بهتر  می  د ضرورت دارد،اجتها  برای  معتبر

. البته وی برای تقویت پیشنهاد خود  زمان  و  علم  است دو قاعده مفید دیگر برنهاده شود:

اپذیر  ریزناده از عقل بدیهی است و در عمل گبه زعم شریعتی استف   کند.می  استدالل نیز

و اجماع هم معنای محصلی ندارد به ویژه که اجماع در فقه شیعه عمال چیزی جز سنت  

نیست چراکه وفق قاعده فقهی، اجماعی معتبر است که کاشف از قول معصوم )پیامبر و  

یشتری در ارتباط با دو پیشنهاد مهم  امام( باشد. هرچند شریعتی مجال نیافت تا توضیح ب

بیان کند ولی به هر تقدیر اصل توجه و  تر  خود بدهد و مراد خود را از علم و زمان دقیق

 پیشنهاد مهم است و قابل بازسازی.

م  – 14  دیگر   چیز   هر   بر   او   آگاهی   و   انسان   تقد 

ناپذیر انسان است  در دستگاه دینی و اعتقادی شریعتی محور و موضوع اساسی و خلل  

چون: خودآگاهی، آزادی، اختیار، حق انتخاب، آفرینندگی و مسئولیت. شاید  هایی  با مؤلفه

آموزه در  که  شود  گفته  نباشد  چون  های  گزاف  موضوعی  هیچ  کیفی  نظر  از  شریعتی، 

« و مؤلفه هایش مهم نبوده و نیست و از نظر کم ی هم حجم بیشتر آثار وی به  انسان»

و  ها  بخش اندیشهترین  و غیر مستقیم به انسان تعلق دارد. اصوال برجستهطور مستقیم  

شریعتی به انسان اختصاص دارد. در طرح هندسی مکتب، زیربنا توحید است و  های  آموزه

زمان و مطلق امر قدسی یعنی اهلل یا خداست. در این میان انسان  بی  مکان وبی  نقطه غایی 

اراده و اختیار و    است که در طبیعت خود بین دوگانه با  / لجن در نوسان است و  روح 

لحظه دست اندرکار خلق مدام و انتخاب    در نوسان است و هراش  وقفهبی  انتخاب مستمر و
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است. عنصر آگاهی در آدمی چندان مهم است که شریعتی صریحا  ای  سرنوشت ساز تازه

 «.  کفر آگانه بهتر از ایمان جاهالنه استکند »می اعالم

قی شریعتی، انسان موجودی است که در نقطه صفر ایستاده و با اراده و آگاهی  در تل 

کند و نوع انتخاب او هویت و ماهیت  می  خود مختارانه به دو قطب روح و لجن گرایش پیدا

از داستان آدم در  می  را متعین   یو الهام گرفته  انسان شناسی شریعتی در اساس  کند. 

درت »عصیان« آدمی است که »می تواند« در برابر  قرآن است و نقطه مرکزی آن نیز ق 

خداوند نیز نافرمانی کند. شریعتی در مجموع با دیدگاه اگزیستانسیالیستی خود، آشکارا  

کند که اگر کودکی فلج مادرزاد است قهرمان دو  می  ست و از گفته سارتر استقبالگرااراده

است. مسئول  خودش  شن  نشود  انسان  درخشان  و  برجسته  طرح  نقطه  شریعتی،  اسی 

توان آن را مسخ شدگی انسان و یا شیء وارگی آدمی هم گفت.  می  « است کهآلیناسیون»

توانند عامل مسخ و  می  وجودی و مهم آدمی نیز در شرایطیهای  به زعم او، تمامی ارزش

از خودبیگانگی انسان بشوند. از تخصص و کار و پول و تمدن گرفته تا خدا و مذهب و  

تواند عامل مسخ و در نتیجه  می  متعالی دیگری که اگر مراقبه و آگاهی نباشد های  ارزش

آورم، این مبحث  می پوچی و شاید هم بتوان گفت عامل نهیلیسم بشود. تا آنجا که به یاد 

اندیشه دینی معاصر و از جمله در ایران و آن هم از سوی یک مذهبی خداباور پرشور  در  

   و متدین متعارف، نخستین است و در نتیجه مهم.           

و   24با توجه به انسان شناسی شریعتی )که بخش عمده آن در مجموعه آثار شماره  

ر چیزی از جمله عقیده و  گرد آمده است(، انسان مختار محق و آزاد و مسئول، بر ه   25

دین برای انسان است  توان گفت از منظر شریعتی،  می  مقدم است. از این رو  بدین و مذه

برای انسان  نه  بین  جریاندین  و  نکته بس مهم، مرز مشخصی است  این  سنتی  های  . 

اسالمی و جریان نوگرا و نواندیش و مصلح معاصر مسلمان. هرچند امروز عموم نواندیشان  

 .  نمودمی غریب  سراندیشه این پیش   سال شصت –ولی در پنجاه اند مین عقیدهبر ه

نماید که جمالت فشرده زیر، تا حدود زیادی، مواضع فکری شریعتی را در  می  چنین

 بازگو و روشن کند: اش زمانه

 ه. نقدها 

شاید گزاف نباشد گفته شود که  شریعتی در این حدود شصت سال بیش از هر گوینده  
سنده نواندیش و مصلح دینی و اجتماعی دیگر مورد نقد و نقض و ایراد قرار گرفته  و نوی
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است. به ویژه پس از مرگ او و در مقطع پس از پیروزی انقالب ایران، بر شدت نقدهای  
این نوع نقدها و حتی  های  و انگیزهها  و ماهیتها  رنگارنگ افزوده شده است. هرچند زمینه

و آن  اند  در یک چیز مشترکها  نبوده و نیست ولی جملگی آنیکسان و واحد  ها  دشمنی
آموزه و  افکار  و  آرا  از  توجهی  قابل  و غیر مستقیمِ بخش  نقادی مستقیم  بر  های  تمرکز 

)مثال ایراد گرفتن به دست زدن مخاطبان  ها  از ساده ترینها  شریعتی است. این نوع نقادی
حجاب البته در بالکن  بی  هایبه جای ذکر صلوات و یا حضور برخی خانمارشاد  در حسینیه  

با   اظهارنظرها. همزمان  برخی  به خاطر  وی  تفسیق  و  تکفیر  تا  گرفته  فوقانی حسینیه( 
ستقیم و یا غیر  متضمن مکتوباتی از برخی رجال دین که به طور م ای  انتشار تکفیرنامه

این نوع خرده گیریبی  مستقیم به بودند،  یا بددینی شریعتی گواهی داده  های  دینی و 
معتبر   دو شخصیت  شریعتی،  درگذشت  از  پس  اندکی  که   شد  جدی  چندان  تکفیری 

ای  اسالمی در آن روزگار یعنی مرتضی مطهری و مهندس مهدی بازرگان با انتشار بیانیه
و اعتقادات اسالمی شریعتی گواهی دادند؛ هرچند البته یادآوری   مشترک بر اصالت ایمان

اصیل اسالمی غافل مانده بود.  های  کردند که او به دلیل تحصیل در غرب از برخی اندیشه
هرچند برخی   اند.در زمان شریعتی عموم علمای دینی مخالف اغلب مواضع شریعتی بوده

را   و مخالفت خود  به هر دلیل سکوت کرده  و  نمی  اظهار نیز  استوارترین  قم  کردند. در 
پیگیرترین  مخالف و منتقد شریعتی محمدتقی مصباح یزدی بوده است. در تهران جامعه  

  خود اصرار های  نه و پیگیرانه بر مخالفتگراوعاظ نیز به صورت نهادی و یا فردی ستیزه
و شیخ    (خورشیدی  1358)درگذشته    ورزیدند. شاید بتوان گفت شیخ قاسم اسالمیمی

از مخالفان پیگیر شریعتی در دهه چهل و پنجاه  خورشیدی(    1357)درگذشته  احمد کافی  
ده  اند.بوده زمان  آن  علیه  ها  در  نقدنامه  قالب  در  بیانیه  و  مقاله  و صدها  مستقل  کتاب 

 .            ستایش در سطح کشور انتشار یافته اشریعتی و آموزه ه

وقوع انقالب ایران و وجود فضای ملتهب چند سال  با این حال پس از مرگ شریعتی و  
فروکش کرد. شاید کتاب » زیادی شریعتی ستیزی  تا حدود  انقالب،  از  شهید  اول پس 

« به قلم علی ابوالحسنی )منذر(  توطئه: ظاهر دیانت به باطن الحاد و مادیت  مطهری افشاگر
)از  ورشیدی(  خ  1388)درگذشته  با همت شیخ محمدرضا فاکر    1362بود که در سال  

شریعتی ستیزان نامدار در دوران پیش از انقالب و پس از آن( انتشار یافته است. منذر از  
پرشورترین مدافعان شیخ فضل اهلل نوری و مواضع مشروطه ستیز او بوده و چند کتاب در  
دفاع جانانه از »شیخ شهید« نوشته و ضمنا از شاگردان مصباح یزدی هم بوده است. منذر  

اس یادداشتبا  برخی  از  پارههای  تفاده  و رد  نقد  نشده مطهری در  از  ای  پراکنده منتشر 
شریعتی، کتاب خود را فراهم آورده است. در همان زمان من نیز نقدی بر این  های  اندیشه
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« منتشر  کردم و سپس  »پیام هاجرکتاب نوشته و به صورت سلسله مقاالت در نشریه  
قا  1364همان مقاالت در سال   نقدی بر کتاب: »شهید مطهری  لب کتابی با عنوان»در 

 به وسیله شرکت سهامی انتشار منتشر شده است.       «... افشاگر توطئه 

بود که از  ای  اما در اوایل دهه هفتاد آقای دکتر عبدالکریم سروش نخستین گوینده
آ از  برخی  نقد  به  پرداخت. هرچند وی در  موضع متفاوت  از  ایرای شریعتی  ن سه دهه 

مواضع مختلف و متنوع به جرح و نقد آرای شریعتی پرداخته است ولی شاید بتوان گفت  
و اثرگذارترین نقد وی »ایدئوژیک کردن دین« به وسیله شریعتی بوده است. به  ترین مهم

ید دین را به مثابه ایدئولوژی  از ایدئولوژی است« و از این رو نباتر  زعم ایشان »دین فربه
« از سروش منتشر شده است(. به گمانم  از ایدئولوژیتر  »فربه تعریف کرد )کتابی با عنوان  

یک اختالف مبنایی در شناخت و کارکرد دین و به طور خاص اسالم و تشیع بین شریعتی  
در   اساسی  اختالف  نه  و  است  از سوی سروش شده  مخالفتی  و سروش، موجب چنین 

»تع که  تأکید کرده  بارها  مثال سروش  ایدئولوژی.  قباریف  نه  هواست  یا »دین  و  دین  « 
« است در حالی که شریعتی برای اسالم و تشیع کارکردی اجتماعی  کارش حیرت افکنی

و انقالبی )انقالب به معنای تغییر و تحول بنیادین و ساختاری در اندیشه و عمل اجتماعی  
لزوما در ساختار سیاسی   نه  کامال  و  تعریف  است. هرچند که  بوده  قایل  رژیم(  تغییر  و 

متضاد این دو صاحب نظر مذهبی در مفهوم و اصطالح ایدئولوژی نیز در جای خود مهم  
است و قابل توجه. روشن است که شریعتی تعریفی مثبت از ایدئولوژی ارائه داده و سروش  

از د دو  این  واقع  در  این اصطالح.  از  مفهوم کامال متضاد سخن تعریغی یکسره منفی    و 
مورد است. شگفت است که سروش، به رغم  بی  گویند و در این صورت داوری علمی می

مارکس های  مخالفت دیدگاه  وفق  کامال  مقام،  این  در  مارکسیسم،  با  ناپذیرش    آشتی 
نظر  میالدی(  1881)درگذشته   کاذب«  آگاهی  مثابه  به  »ایدئولوژی  امامی  یعنی    دهد. 

در دوران پیش از انقالب تمامی متفکران مسلمان )از نخشب و بازرگان گرفته  دانیم که  می
  تا شریعتی و مطهری( تعریفی مثبت و خالق با کارکردهای کامال مثبت از ایدئولوژی ارائه

دادند. در مغرب زمین نیز همین دو دیدگاه مثبت و منفی همواره وجود داشته و دارد.  می
دعوی خود را مطرح کرد و پیش برد که در دهه هفتاد و  اما سروش چنان قاطع و جزمی 

فضا که  زمانی  اسالمیهشتاد،  انقالب  پیامدهای  از  سرخورده  ایدئولوژی    ی  مستعد  نیز 
ستیزی بود، اصطالح ایدئولوژی نه تنها مردود و محکوم شد، بلکه تبدیل شد به دشنامی  

 .  بود تخریب شود علیه شریعتی و هر کس دیگری که قرار ایدئولوژیک و ویرانگر

مختلف  های  در هرحال باید توجه داشت چیرگی نقدهای سروش بر شریعتی در عرصه
و از جمله در موضوع رابطه دین و ایدئولوژی و جاافتادنش، بیشتر معلول شرایط اجتماعی  
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و فرهنگی و سیاسی در سه دهه نخستین جمهوری اسالمی بوده است و نه لزوما به دلیل  
دین شناسانه بدیل سروش. در تفاوت این  های  و صالحیت بیشتر برنهادهدرستی اندیشه  

دو بدیل شاید بتوان گفت شریعتی نماینده و سخنگوی دوران شورمندی اجتماعی مردم  
و امید به آینده و به ویژه جوانان فعال و وابسته به طبقات میانی جامعه ایرانی در دهه  

دهنده   بازتاب  سروش  و  بوده  پنجاه  و  از  چهل  سرخورده  و  منفعل  نسل  سخنگوی  و 
پیامدهای دهشتناک انقالب در دهه شصت. با این که ایدئولوژی ستیزی سروشی بر بنیاد  

قاعدتا قبا«،  نه  و  ویژه نمی  »دین هواست  به  و  اسالمی  برای مسئوالن جمهوری  بایست 
فرهنگی ویژهاش  سیاستگذاران  جایگاه  از  استفاده  با  ولی سروش  شود  و    مثبت شمرده 

تواناییاش  خاص به  توجه  با  البته  )و  حکومت  ساختار  در  های  در  فردش  به  منحصر 
را  اش سخنوری( موفق شد تا حدود زیادی نقش شریعتی و طبعا پیروان و مروجان فکری

های  سروش در آن زمان حتی سراندیشههای  این در حالی بود که آموزهبه حاشیه براند.  
فرهنگی حاکم یا  سیاسی و حال کارگزاران کند. می اعالم  انقالب و خودشان را نیز منتفی

در آن زمان الزامات فکری و پیامدهای فکری سروش را به درستی درنیافته بودند و یا  
کردند شریعتی زدایی به هرحال برای آنان نیز مفید خواهد بود. چرا که گفتن  می  تصور

و ادبیات رادیکال و به ویژه در نقد روحانیت تاریخی شریعتی، به شدت  ها  ندارد اندیشه
 هرچه.   هست  و  بوده  اسالمی  جمهوری  در  حاکم  روحانی   –موجب ناخرسندی نظام والیی  

ه نخستین پس از انقالب، هرچند که تا  ده  دو   در   ایدئولوژی  کارکرد  و   مفهوم  واکاوی   بود
و از این نظر مفید بود، ولی از جهت    حدودی به انضمامی شدن نسل انقالب کمک کرد 

دیگر نیز خود تبدیل شد به ایدئولوژی انفعال برای نسل »انقالبی پشیمان« و عاملی شد  
شدن جامعه سیاسی ایران؛ فرجامی که شاید  تر  برای سیاست گریزی و در نتیجه نحیف

 برای کارگزاران جمهوری اسالمی نیز چندان نامطلوب نبوده است.

« شریعتی است که شاید  جامعه شناسی امت و امامتی دیگر حول اندیشه »نقد و نقاد
در این چهل سال بیش از هر موضوع دیگر به طور مستمر مورد نقد و بررسی قرار گرفته  
است. این تحلیل در آغاز در چهار سخنرانی در ارشاد مطرح شد و بعد تحت همان عنوان  

 در قالب کتابی منتشر گردید.   

ر انضمامی بنگریم، توجه به امت و امامت و حساسیت فوق العاده روی آن  در واقع اگ
حاکمیت جمهوری   و  انقالب  تجربه  به  داشت  بستگی  بیشتر  ایدئولوژی(،  مفهوم  )مانند 
اسالمی با مدل والیت فقیه در ایران. دیدگاه ارائه شده در امت و امامت و حتی استفاده از  

باره رهبر انقالب و بعدتر رهبر مصرح قانونی در نظام    تعبیر ترکیبی این دو »امام امت« در 
خمینی، بر این حساسیت افزود. در مجموع چنین پنداشته    اهللآیتبرآمده از انقالب یعنی  
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  که   بوده  ایران   در   شیعی   –شد که شریعتی نیز دنبال طراحی مدلی برای حکومت اسالمی  
  ایده   با  شریعتی   ایده  طرح  تقارن   ویژه  به.  باشد  گرفته  قرار  آن  رأس  در  عادل  فقیه  یک 

  تخفیف   اندکی  با   نیز  برخی  البته.  زد  دامن   توهم  این  بر  ،1348  سال  در   خمینی   فقیه   والیت
سته زمینه  توان  امامت،   و  امت  از   شریعتی   شناختی   جامعه   تحلیل  که   زدند   دامن   گمان   این  بر

انقالب باشد. در هرحال در  ساز تئوریک نظام مذهبی و فقهی جمهوری اسالمی پس از  
دوران انقالب و در بستر مساعد ادبیات پر نفوذ شریعتی، اصطالح رابطه »امام« و »امت«  
و جعل عنوان ترکیبی »امام امت« برای خمینی، به سادگی انجام شد. هرچند عنوان امام  

نی  برای خمینی ربطی به شریعتی نداشت و حتی در آغاز دهه چهل به وسیله شاعر خراسا
بلند و پرشور برای خمینی به کار رفته بود. ای  نعمت میرزاده )م. آزرم( در ضمن قصیده

شدن دموکراسی و اخیرا اعالمیه جهانی حقوق بشر در جهان  تر  البته گفتنی است که مهم
و در ایران، تز دموکراسی متعهد شریعتی در قالب طرح امت و امامت را نیز به شدت به  

 چالش کشیده است.   

نظریه شریعتی در   بر  تاریخی  و  نظری  به لحاظ  انتقادهایی که  از  در هرحال جدای 
کتاب امت و امامت وارد است، به گمانم دو نکته بس مهم از نگاه اغلب منتقدان پنهان  
مانده و همین امر موجب بدفهمی زیادی شده است. یکی این که در پیشوند گفتار شریعتی  

ن نگاه جامعه شناختی نیز معطوف بوده است به اندیشه  قید »جامعه شناسی« آمده و ای 
خواست  می  کالمی شیعی امامی مبنی بر نص  و تعی ن امامت در دوازده نسل. در واقع گوینده 

بگوید چرا در اسالمی که اصل بر دموکراسی است )شریعتی در اواخر کتاب امت و امامت  
ر دموکراسی است و به زعم وی  کند که اصل در اسالم بمی  تصریح بندی  به عنوان جمع

باشد(،   می  دو قاعده بیعت و شورا در اسالم آغازین نشانه رأی و انتخاب مردم و دموکراسی
استثنایی بر قاعده پدید آمده چرا که پیامبر حق داشته و یا ضروری دیده که جانشینانش  

را به درستی دموکراسی  برگزیند. شریعتی  تا مدتی معین  به طور موقت و  بر    را  مبتنی 
داند )یعنی رأی برآمده از آگاهی و انتخاب آزاد( ولی وفق تحلیل  می  «دموکراسی رأی ها»

وی در قرن اول هجری و حتی تا چند قرن بعد چنین زمینه مساعدی در میان اعراب  
مسلمان وجود نداشته و از این رو الزم بوده دوازده نسل آگاه و پیشتاز بیایند و مردمان را  

 « به مرحله »دموکراسی رأی ها« آماده کنند.  هادموکراسی رأس ر از »برای عبو

«  دموکراسی متعهدقرن بیستم نیز ذیل عنوان »های  به زعم او این روند در تمام انقالب
طی شده است. روشن است که شریعتی، بر خالف دیدگاه کالمی رایج شیعی، در مقام  

است )هرچند به گمانم توجیهی نادرست  توجیه و معقول سازی یک استثنای تاریخی بوده  
و ناموفق( و نه در مقام بیان یک قاعده اسالمی و سیاسی، و این دیدگاه کامال در تعارض  
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با دایمی بودن اصل امامت و به ویژه استمرار آن در قالب والیت مطلقه فقیه است. نکته  
که شریعتی  اند  کردهاز منتقدان پنداشته و یا چنین القاء  ای  مهم دیگر آن است که عده

در پی طراحی یک نوع حکومت مذهبی و ایدئولوژیک برای همیشه بوده است؛ حکومتی  
فاشیستی و مارکسیستی ارتدوکس بر اصل اصالت رهبر است و قرار  های  که وفق دیدگاه

از   پیاده کند. و حال آن که  به زور هم که شده در جامعه  را  افکار خود  است که رهبر 
شود که وی هرگز در  می  شریعتی در همان کتاب به روشنی استنباطهای  مجموعه تحلیل

پی طراحی یک نظام سیاسی و حکومتی نبوده است. در هرحال شریعتی در جاهای دیگر  
آن مجموعه  از  است.  کرده  بیان  تفصیلی  گاه  و  اجمالی  گاه  را  خود  سیاسی  به  ها  آرای 

لی خاص از رژیم سیاسی و حکمرانی  شود که وی نه در مقام طراحی مدمی  روشنی فهمیده 
بوده و نه به ویژه به حکومت مذهبی و فقهی و به طور کلی به حق ویژه در سیاست برای  

بحث گفتگو  )  22اعتقاد داشته است. به عنوان نمونه وی در مجموعه آثار  ای  فردی و طبقه
موروثی    کند که حکومت مذهبی، حکومت روحانیون یا حق ویژه می  ( تصریحین بیا با تو 

 و یا طبقاتی است و این نه تنها موجب استبداد است، بلکه عین استبداد است.  

به هر تقدیر این جمالت کوتاه و مهم و دقیق شریعتی تا حدودی دیدگاه شیعی او در  
  حهان بر جهان امروز را روشن های  باب امامت و نقش آن و نیز وجه تمایزش با دیگر مکتب

غربی که بر آزادیِ فکر و کار و  های  بارزش دموکراسی های  نمونه   ( لیبرالیسمِ سرمایه داری   .. ». کند:  می

 خورم. می   را خودت بزن، نانت را من   گوید : برادر ! حرفت می   اقتصادِ فردی استوار است(  

 زنم. می   گوید: رفیق ! نانت را خودت بخور، حرفت را من می   مارکسیسم برعکس 

 زنم، تو فقط برای من کَف بزن! می   خورم، حرفت را هم من می   را من گوید: نانت  می   فاشیسم 

اما: نانت را خودت بخور، حرفت را خودت بزن، من برای اینم تا این هر دو حق برای تو باشد. من آنچه  

 کنم. نمی   دانم بر تو تحمیل می   را حق 

امامت( آیا به راستی علی این  سازم تا بتوانی سرمشق گیری )فرقِ حکومت و  می   من خود را نمونه 

گوید، و آزادیِ فردی را: ال تکن عبد غیرک، جعلک  می  گوید ؟ فلسفه زمامداری ااش را نمی   چنین سخن 

 (.   228بخشِ اول، صفحه    ، 35مجموعه آثارِ  )   اهلل 

قابل تأمل این که نگاه نقادانه به دیدگاه جامعه شناختی ارائه شده در امت و امامت  
امت و امامت    60آورم در اواسط دهه  می  وان فکری شریعتی آغاز شد. به یادشریعتی، از پیر

را بار دیگر با دقت بیشتر خواندم و در پایان حدود یازده ایراد و ابهام و پرسش استخراج  
بیژن   آن  از  پس  نشد.  پیدا  آن  عمومی  ارائه  برای  فرصتی  دالیلی  به  هرچند  کردم. 
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نقد و بررسی این نظریه پرداخت. کتاب او با عنوان  عبدالکریمی در قالب کتابی مفصل به 
«  سیاسی شریعتی؛ تأملی بر پارادوکس دموکراسی متعهد نگاهی دوباره به مبانی فلسفه»

بدفهمی یک توجیه  منتشر شده است. بعدتر رضا علیجانی اثری با عنوان »  1368در سال  
منتشر کرده است. گفتنی    1385« در نقد و بررسی همین کتاب و نظریه در سال ناموفق

سیاسی شریعتی از جمله موضوع امت  های  این که یکی از منتقدان پیگیر در باب اندیشه
و امامت و امام زمان و به طور کلی آرای سیاسی شریعتی اکبر گنجی بوده است که حدود  

ن باب به تفصیل نوشت و منتشر کرد و من هم پاسخی با عنوان  یسال پیش در ا  پانزده
« نوشته و منتشر کردم. چند سال پیش باز گنجی مطالبی در  توان آلودنمی   شمه راسرچ»

سید محمدباقر تلغری زاده مواجه  اد که با پاسخی مفصل از سوی انتشار دها همین زمینه
عنوان » با  پاسخ  این  فقاهت شد.  و  امامت  و مسئله  )سه شنبه  شریعتی  تاریخ  در   »22  

 « انتشار یافته است.          الیندر تارنمای »روز ان 1390یور شهر

اما اتهام دیگر شریعتی همکاری با ساواک بوده است که در دهه هفتاد به وسیله یکی  
از کارگزاران فرهنگی جمهوری اسالمی مطرح شد. سید حمید روحانی به عنوان رئیس  

  «، که به اسناد ساواک دسترسی داشته است، طی چند مرکز اسناد انقالب اسالمیوقت »
با ساواک  ای  )نشریه مرکز اسناد( مدعی شد که شریعتی در دوره  خرداد  15نشریه  مقاله در  

)بخوانید رژیم پهلوی( همدلی و همراهی داشته است. هرچند چنین ادعایی در آغاز موجب  
شگفتی همه شد و از این رو صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفت ولی بعدتر که  

سه جلدی به وسیله همان مرکز منتشر شد تا حدود زیادی    مجموعه اسناد در یک کتاب
حقیقت ماجرا روشن شد. اما حقیقت ماجرا چه بود؟ در زیر گزارش کوتاهی به استناد  

 شود.       می همان اسناد ارائه

اش  رییشود که از همان آغاز ورود شریعتی به ایران و دستگمی  از این اسناد دانسته 
گیر ساواک در باره وی وجود داشته است. یک تحلیل  مقامات تصمیمدر مرز، دو تحلیل در  

آن بود که علی شریعتی جوان است و روشنفکر و خوش قلم و خوش بیان و دارای استعداد  
سیاسی بر ضد رژیم فاصله گرفته است، بهتر است به او  های  سرشَار، حال که از فعالیت

مذهبی است و  های  یک سو منتقد سنتی  اجازه فعالیت فرهنگی داده شود. چرا که وی از
چپ مارکسیستی هم هست و  های  از سوی دیگر به اعتبار مذهبی بودنش منتقد جریان

تواند موجب تضعیف هر دو جبهه به سود رژیم بشود. اما در مقابل،  می  این نقش دوگانه
ن به او  کسانی با بدبینی بیشتری به کارنامه شریعتی نگریسته و معتقد بودند میدان داد

شود و شریعتی در  می  نادرست و به زیان رژیم است. گویا در نهایت نظریه نخست چیره
دانشگاه و در برخی نهادهای علمی و فرهنگی دولتی و غیر دولتی کشور تا حدودی آزادی  
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  51تا  49پرشور و گسترده شریعتی در سالهای های کند. اما پس از فعالیتمی عمل پیدا 
شود.  می  تهران، تحلیل نخست به حاشیه رفته و دیدگاه منفی دوم چیره   در حسینیه ارشاد 

تعطیل تمام  خشونت  با  ارشاد  رو  این  )ناصر  می  از  ارشاد  وقت  مدیر  و  شریعتی  و  شود 
 شوند.  می میناچی( زندانی

شریعتی هجده ماه در انفرادی زندان شهربانی )کمیته مشترک ضد خرابکاری( به بند  
گران ساواک به گفتگوهای کتبی و  پردازان و تحلیلدر این زمان نظریهشود و  می  کشیده

پردازند. بخشی از این گفتکوهای مکتوب در همان کتاب  می شفاهی درازدامن با شریعتی 
پردازان  نظریه  است.  در دسترس  و  منتشر شده  ساواک  اسناد  خواهند  می  منتشر شده 

پر استعداد و پر نفوذ و محبوب  ای  و نویسندهگوینده  های  بدانند در اعماق اندیشه و برنامه
نماید که پدیده شریعتی  می  گذرد. چنینمی  و پر مخاطب و اثرگذاری چون شریعتی چه
  فکر و تصمیم ساز آن معضلی شده بود و های  و در واقع »شریعتیسم« برای رژیم و اتاق

  اسناد ساواک نشان   مکتوب شریعتی درهای  اندیشیدند که با آن چه باید کرد. بازجوییمی
ای  کرد به گونهمی  دهد که شریعتی با زیرکی و هوشمندی ویژگی خاص خود نیز تالشمی

بگوید و رفتار کند که از یک سو در دام بازجویان نیفتد و از سوی دیگر در حد امکان خود  
امنیتی سوءظن  از  بازجویی ها  را  تحت  سیاسی  زندانیان  عموم  البته  که  )کاری    برهاند 

 کنند(.  می

نشان مکتوبات  خواستهمی  این  برابر  در  شریعتی  که  پرسشها  دهد  مشخص  های  و 
از پاسخ انشا نوشته و تالش کرده  بگریزد. مثال  های  بازجویان بیشتر مقاله و گاه  شفاف 

چهل صفحه در باره کانون نشر حقایق اسالمی و بیشتر در باره پدرش نوشته است که  
دانسته و از این رو بر اطالعات  ها میش را ساواک و امنیتیو حتی دقیق ترها  تمامی آن

افزوده است. یا شرح جامعه شناختی مفصلی در باره جامعه ایران و تحوالت جاری  نمی  آنان
ارائه داده است.    ایران   آن و از جمله نقش اصالحات ارضی در تغییرات اجتماعی و فرهنگی

وی در یک سخنرانی در دانشگاه تهران از آن  موضوعی که پس از انتشار آن آقای بهزاد نب
اندیشیده است. زنده یاد ناصر میناچی  می  دفاع کرد و اعالم کرد خود او نیز زمانی چنین 

نوشته در  من(ای  نیز  با  گفتگو  در  جمله  از  معتقدم  می  )و  وکیل  یک  عنوان  به  گفت 
 ی است.     یک زندانی سیاسهای بازجوییترین شریعتی از زیرکانههای بازجویی

شریعتی و ساواک )مروری تحلیلی  گفتنی این که آقای رضا علیجانی کتابی با عنوان »
با همت    1381( پدید آورده که در سال  ره دکتر شریعتیا کتاب ساواک درب   جلد  بر سه

 انتشارات کویر در تهران منتشر شده است.  
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و در نتیجه مسئولیت او    57نقش او در وقوع انقالب اسالمی    اما اتهام دیگر شریعتی
« برای شریعتی در  معلم انقالبدر پیامدهای غالبا منفی آن است. به ویژه انتخاب عنوان »

بر   انقالبی  شور  اوان  تمامی  همان  مسئول  انقالب  معلم  که  است  زده  دامن  توهم  این 
عملکردهای انقالبیون و یا مدعیان انقالبی گری است. اما، جدای از نیک و بد انقالب و نقد  
و بررسی همه جانبه افکار و اعمال انقالبیون وارث انقالب بهمن، اندک آشنایی با افکار و  

الفت صریح با رژیم سلطنتی حاکم و به رغم  دهد که او، به رغم مخمی آثار شریعتی نشان
مبارزات سیاسی دیرین بر ضد استبداد پهلوی، هرگز در آن مقطع، دنبال درانداختن یک  
انقالب سیاسی به قصد تغییر رژیم در ایران نبوده است. البته دالیل وی متعدد بوده از  

« و نیز بر این نظر هر انقالبی پیش از آگاهی فاجعه استجمله او تصریح کرده است که »
منتهی خواهد شد و مردم همان  تر  بود که انقالب زودرس به دیکتاتوری چه بسا خشن

نیز از دست خواهند داد. افزون بر مراجعه به افکار و آثار شریعتی  اند  را که داشتههای  آزادی
ی  ( اسناد ناب و مهم جستجوی ناکجاآباد  مسلمانی دردر این باب، در کتاب علی رهنما )

در این مورد آمده است. در هرحال از طنزهای روزگار است کسی که با درانداختن انقالب  
تحلیل روشن ارائه    مورد  سیاسی به قصد تغییر رژیم در آن مقطع مخالف بوده و در این 

داده، شده است »معلم انقالب« و این تعبیر در اذهان موافقان و به ویژه مخالفان چنان جا  
 توان اصالح کرد و تغییر داد.      نمی ه سادگی افتاده است که ب

در هرحال فهرست ایرادها و نقدهای مطرح شده در باره شریعتی طوالنی است که از  
غربگرایی و التقاطی گری است. اما شگفت است که شریعتی همزمان متهم به  ها  جمله آن

کنند. همین    توانند روشنمی  غرب ستیزی هم هست. حال کدام درست است؟ اهل تحقیق
طور این اتهام متوجه شریعتی است که به تقویت بنیادگرایی اسالمی کمک کرده است.  

شریعتی بالقوه مستعد تقویت بنیادگرایی  های  هرچند منصفانه باید گفت که برخی آموزه
وی و الزامات منطقی و عملی آن نه تنها مقوم و  های  هم هست ولی در مجموع سراندیشه

بنیادگرای  در  مؤید  آن  مستقیم  غیر  و  مستقیم  لوازم  و  مبانی  با  آشکارا  بلکه  نیست  ی 
   اند.تعارض

در پایان الزم است اشاره شود که پس از درگذشت شریعتی و به طور کلی در دو دهه  
شد. یادگنندگان این وصیت  می  نخست از وصیت نامه شریعتی به محمدرضا حکیمی یاد

اند  ح در پی دستیابی به این وصیت نامه ادعایی بودهخیر و اصالهای نامه هرچند با انگیزه 
ولی در واقع در پی آن بودند که حکیمی به عنوان معتمد به وصیت دوستش عمل کند و  

  از این آثار ارائه کند. با این حال فکر ای  اصالح کند و ویراست معتبر و تازهرا  آثار شریعتی 
آن وصیت نامه ادعایی به وسیله آقای   ازهایی کنم در دهه هفتاد بود که حداقل بخشمی
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حکیمی منتشر شد و در اختیار عموم قرار گرفت. مضامین آن نوشته، که در آستانه هجرت  
نوشته و در محفلی به طور خصوصی به حکیمی تحویل شده بود،   1356شریعتی در بهار 

نبودهمی  آشکار مطرح  مدعیان  نظر  مورد  معنای  به  اصالح  موضوع  اصوال  که  بلکه    کرد 
نامعلوم و مبهم، از دوستش  ای  سامانی و آیندهبی  شریعتی در آن فضای ملتهب و در شرایط

خواسته بود که از آثار پراکنده اش؛ آثاری  که برای او بسیار عزیز بود و نگران سرنوشت  
  آینده مکتب فکری خود بود، چون مادری دلسوز و فداکار مراقبت و حفاظت کند. به یاد 

بارها محل مراجعه عالقه  آورم در می از آن  دلسوز و خیرخواه مندان  دهه شصت و پس 
شریعتی بودم و به جد پیگیر این وصیت و احیانا اقدامات اصالحی حکیمی بودم. به انگیزه 
پاسخی عمومی برای این شمار عالقه مندان، در اوایل دهه هفتاد و پیش از انتشار متن  

یکی از جلسات نکوداشت ساالنه شریعتی در منزل  نامه شریعتی خطاب به حکیمی، در  
آقای دکتر رضا رئیس طوسی، طی دو جلسه در این باب سخن گفتم و توضیحات الزم  
ارائه شد. این سخنرانی اندکی بعد مکتوب و در قالب یک جزوه تکثیر و منتشر شد و بعدتر  

جان کالم این بوده  « به طور رسمی نیز انتشار یافته است.  شریعتی و نقد سنت در کتاب »
توان پذیرفت که متفکری صاحب نظر از متفکری دیگر )هرچند  نمی  که با هیچ منطقی

دوست و دارای صالحیت الزم( بخواهد محتواهای فکری و نظریه او را تغییر دهد. چنین  
این  بی  کاری از  و  است  نامعقول  و  ناشدنی  گفته شد  نمی  هرگزشریعتی  رو  تردید  کند. 

ت که شریعتی به دوست و ادیب خوش ذوق خود سفارش کرده باشد که  حداکثر آن اس
از نظر ادبی و طبق قواعد ویراستاری اصالح و ترمیم کند و نه بیشتر. مثال اگر در جایی  

مجاز است نظر او را بردارد و نظر خودش را بگذارد  آیا  حکیمی با نظر شریعتی مخالف شد،  
را به عنوان دیدگاه شریعتی تلقی کنند؟ چنین    و بعد خوانندگان آثار شریعتی همان نظر

                 13چیزی شدنی نبوده و نخواهد بود.

 اثرگذاری اجتماعی شریعتی   و. 

ویژه در  بی    به  نویسندگان  و  اثرگذارترین گویندگان  برخی جهات  از  تردید شریعتی 

ین اثرگذاری جمع  طیف مذهبی معاصر ایران )و احیانا در جهان اسالم( است. البته عوامل ا

های  منحصر به فرد شخصی و نیز اندیشههای  درهم پیچیده از ویژگیای  شدن مجموعه

شرایط نیز برای تعمیق و گسترش چنان  در آن زمان تازه وی در آن دوران بوده که البته  

مساعد بوده است. از جمله از عوامل اثرگذاری شریعتی، تولید آرای تازه و بکر  هایی  اندیشه

 
 بیشتری خواهد آمد.    در بخش مربوط به حکیمی در این باب شرح  .13
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قلمرو اندیشه و ادبیات دینی ایران بوده است. از عنوان اسالم شناسی بگیرید تا طرح  در  

هندسی مکتب و فلسفه تاریخ دینی و جامعه شناسی و انسان شناسی و فلسفه اخالق و  

و به ویژه تحوالت  ها  از همه رویکرد پدیدار شناسانه به تاریخ و فهم تاریخی پدیدهتر  مهم

ها  از جمله رواج عناوین نوینی چون مکتب و ایدئولوژی و مانند آن تاریخ اسالم و تشیع و 

در حوزه ادبیات دینی آن زمان. این ادبیات چندان قدرتمند و نیرومند بودند که از آن  

زمان تا کنون حتی بر مخالفان و منتقدانش نیز تحمیل شده است. از جمله ایران منتقدان  

به بعد به طور غیر مستقیم در نقد افکار    53سال  مطهری بوده است. اغلب آثار مطهری از  

و و فلسفه ختم نبوت(  ها  شریعتی است )از جمله سلسله مکتوبات جهان بینیهای  و آموزه 

تأثیر   تحت  شدت  به  منتقد  که  است  گواه  روشنی  به  مکتوبات  این  حال  همان  در  اما 

اغلب سراندیشههای  آموزه تقریبا  و  ه ولی در چهارچوب  را پذیرفت  اوهای  شریعتی است 

دیدگاه فلسفی و کالمی سنتی و حوزوی خود دست به اصالحات و تفسیرهایی متفاوت  

 زده است.   

شریعتی استفاده از ادبیات قوی و نیز به کار گرفتن  های اثرگذاریهای از جمله زمینه

جمله در  دینی اوست. او چنان که بارها و از  های  عنصر هنر در تبلیغ و تعمیق اندیشه

« و به ویژه در مقدمه مهم آن نشان داده است، هم هنرشناس بود  ادب نقد ودر ترجمه »

  و هم هنرمند و به طور کلی از اندیشه و احساس زیباشناختی پرتوانی برخوردار بوده است. 

توان گفت وی میراثدار ادبیات عرفانی خراسان بزرگ بوده است. در تاریخ معاصر ایران  می

و مصلح دینی به اندازه شریعتی به اعتبار هنر و ارزش هنر توجه نداشته و در   هیچ متفکر

( فصلی  21خود )مجموعه آثار    چه باید کرد؟«عمل نیز بدان بها نداده است. او در کتاب »

آموزشی ارشاد اختصاص داده است. گروهی از هنرمندان  های  به کارهای هنری در برنامه

نی چون علی نصیریان و داریوش ارجمند و شماری از  رشته هنر تجسمی با عضویت کسا

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا از جمله محمدعلی نجفی و داود میرباقری و میرحسین  

موسوی و زهره کاظمی )زهرا رهنورد بعدی( زیر نظر خود شریعتی فعالیت خود را آغاز  

رن بود که در زیر زمین  کردند. از جمله کارهای این گروه یکی برپایی نمایشگاه هنر مد

های  ارشاد اجرا شد. این نوع فعالیتحسینیه برپاشد و دیگر تأتر ابوذر بود که در کتابخانه  

 هنری در آغاز راه بود که با تعطیلی حسینیه برای همیشه متوقف شد.                

و معیارهای آن  اثرگذاری  از  را  مراد خود  بیشتر  برای وضوح  اینجا مناسب است    در 

 بگویم. 
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توان سه معیار را برای اثرگذاری متفکران اجتماعی )نه لزوما آکادمیک(  می  به گمانم 

دهد که ایجاد  می  مکرر نشان های  فکری است. تجربههای در نظر گرفت. اول ایجاد چالش

مهم و ضروری است. ایجاد  ای  فکری برای تعالی تفکر و نوزایی در هر حوزههای  چالش

های  ستلزم نوآوری و بازاندیشی جدی است. به عبارت روشن تر، ایدهچنین چالشی نیز م

تازه و آرای نو و بدیع، ولو آن که در گذر زمان نادرست بودنشان روشن شود، اگر جدی  

شود.   می  فکری تازه در قلمرو اندیشه ورزی منجرهای  گرفته شوند، الجرم به چالش و تکانه

نشان را  این مدعا  تاریخی  مکرر  از  می  تجارب  اجتماعی  این که، یک متفکر  دهد. دیگر 

توان  می  حامالن و حامیان مشخص و به نسبت پرشمار و پیگیر برخوردار باشد؛ گروهی که 

برای صاحب اندیشه شمرد. سوم این که، شارحانی  ای  را پایگاه اجتماعی تعریف شدهها  آن

عین ترویج و احیانا دفاع    او را در های  جدی برای صاحب اندیشه باشند تا افکار و آموزه

 شرح کرده و احتماال عمق ببخشند. 

نماید که شریعتی بیشترین اثرگذاری را در عرصه اندیشه و  می با این سه معیار چنین

روزگار ما  داشته باشد. به ویژه توجه های  جامعه و به طور خاص جوانان و درس خوانده

تقویت  را  مدعا  این  نکته  دو  این می  به  یکی  )  کند.  جوانی  در  شریعتی  سالگی(    44که 

درگذشت و چنین سنی برای پایان کار یک متفکر و نظریه پرداز اجتماعی و فکری بسیار  

اش  اندک است. گزاف نیست گفته شود که شریعتی در آغاز شکوفایی فکری و اجتماعی

  56خاموش شد. دیگر این که هرچند تولید اندیشه با مرگ نابهنگام شریعتی در خرداد  

فکری و اجتماعی و حتی سیاسی او ادامه یافت و هنوز هم  های  پایان گرفت ولی اثرگذاری

 مانند است. بی پس از بیش از چهار دهه ادامه دارد. چنین وضعیتی تقریبا 

توان گفت افکار و آرای شریعتی از آغاز فعالیت هایش در  می  اما در مورد معیار نخست 

وپا و تدریس در دانشکده ادبیات مشهد همواره بحث  دهه چهل یعنی پس از بازگشت از ار

آموزشی اسالم  های  برانگیز و پر مناقشه بوده است. با اقامت در تهران و تشکیل کالس

کنفرانس برگزاری  و  ادیان  تاریخ  و  و  های  شناسی  دینی  مختلف  موضوعات  در  متنوع 

برخی مراکز دانشگاهی  در  هایی  اجتماعی و تاریخی در حسینیه ارشاد )و البته سخنرانی

از افکار و آرای شریعتی پدید  ای  حول پارهای  گستردههای  و چالشها  کشور نیز( مناقشه

برخی   و  مذهبی  غیر  مدرنیست  روشنفکران  سنتگرایان،  بود:  جهت  سه  از  ایرادها  آمد. 

 سیاسی و انقالبی.  های سازمان
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سنتی اسالمی و  های  سنتگرایان مذهبی از موضعی مشخص و در پاسداری از آموزه

و   از تجدد  دفاع  از موضع  و روشنفکران مدرن و شبه مدرن  برخاستند  انتقاد  به  شیعی 

بررسی  فلسفی و اجتماعی بر شریعتی خرده گرفتند )نمونه آن انتشار کتاب »های  اندیشه

و نظریات شریعتی در  ها  در نقد برخی از آموزه« اثر علی اکبر اکبری  چند مسئله اجتماعی

گروه سومی بودند که منتقد  .  منتشر شد(  1349که در سال  اسالم شناسی مشهد    کتاب

شمرده کالسمی  شریعتی  که  بودند  انقالبی  سیاسی  مبارزان  آن  و  و  های  شدند  نظری 

بودند در زمانی که مبارزات   انفعال سیاسی دانسته و معتقد  را نشانه  ایدئولوژیک ارشاد 

رژیم آغاز شده دیگر جایی برای طرح موضوعات    مسلحانه آغاز شده و چالش قهرآمیز با

بود  ها  ورد زبانای  نظری و فلسفی و در واقع مباحث انتزاعی نیست. در آن زمان جمله

که  است«  اپورتونیستی  عملی  هر  دیگر  شد  بلند  گلوله  صفیر  »وقتی  که  این  بر    مبنی 

قاعده، کالسمی این  وفق  بر  باشد.  یا چپ  راست  ارش های  تواند  عمل  آموزشی  نوعی  اد 

بوده که مبارزات    51و    50های  فرصت طلبانه و انحرافی بوده است. اوج این ایراد در سال

مسلحانه مجاهدین و فداییان در اوج بوده است. البته چنین ایرادی بر شریعتی عمدتا از  

سوی مجاهدین بوده است چرا که اوال شریعتی مذهبی بوده و به عنوان یک نظریه پرداز  

ا سخنمدعی  مسلمان  گری  مبارزاتی  می  نقالبی  سوابق  دارای  شریعتی  ثانیا  و  گفت 

  درخشانی در گذشته )در دهه سی در ایران و نیز در اروپا( بوده و از این رو از او انتظار 

 رادیکال و مسلحانه به پیوندد.  های رفت که به فعالیتمی

حدود شصت سال بیش    شریعتی در اینهای  در هر صورت جای انکار ندارد که اندیشه

همتایانش در ایران معاصر چالش برانگیز بوده و هست؛ چالشی که هنوز هم  های  از اندیشه

های  با قوت ادامه دارد. از قضا یکی از عوامل تداوم حیات فکری شریعتی و تعمیق اثرگذاری

نقادی اجتماعی وی همین  و  از خوش شانسیهای  فکری  های  مستمر و گسترده است. 

ی آن بوده و هست که، حتی با داشتن عنوان »معلم انقالب«، هرگز خودی نظام  شریعت

حاکم شمرده نشد و از این رو نقد و حتی هر نوع اتهام و توهین نیز بر او روا بوده و هیچ  

ای  حریم امنی برای وی وجود نداشته و ندارد. تجربه گواه است که اندیشه و صاحب اندیشه

 شود.  می کند، عمال نقدناپذیر هممی قدسی پیدا   شود و حالتمی وقتی رسمی 

وی افزون  های  دهد که هنوز هم آموزهمی  اصالحی شریعتی نشان های  فهرست آموزه

همراه با نقد و بررسی(، ظرفیت خوبی  ها  بر ظرفیت باالی بازخوانی )بازگویی افکار و آموزه

 کرد( هم دارد.  می برای بازسازی )بازسازی به همان معنایی که اقبال مراد 
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توان اشاره  می  با معیارهای سه گانه یاد شده در ارتباط با میزان اثرگذاری شریعتی، 

عالقه که  از  مندان  کرد  استقبال  توجه.  قابل  و  بسیارند  شریعتی  فکری  اثرپذیرفتگان  و 

سخنرانی و آثار مکتوب شریعتی نشانه این عالقه و استقبال است. طبق آمار و  های  فایل

)فایلار شریعتی  آثار  اگر  پرفروشهای  قام،  مکتوب(  آثار  یا  و  از  ترین  صوتی  نباشد، 

های  مختلف )حتی در کارتهای  است. استفاده از سخنان شریعتی در حوزهترین  پرفروش

جشن عروسی جوانان( در قالب کلمات قصار بسیار رایج است. در مؤلفه شارحان و مروجان  

ان و استادان دانشگاه  گگفت انبوهی از پژوهشگران، نویسند توان می شریعتی، های اندیشه

قابل   انایشان فراوان است و برای جستجوگرسخنرانی ههای پرشمارند و آثارقلمی و فایل

این میوه و  ها  دسترسی است.  تناور مکتب  زایایی درخت  و  مانایی  و  از حیات  به خوبی 

حکایتهای  اندیشه که می  شریعتی  این  توجه  قابل  و    کند.  پژوهشگران  این  اغلب 

روشنفکران مدرن و آکادمیک زمان شریعتی را درک نکرده و او را هرگز ندیده و حداقل  

های  برخی این متفکران نوین را در تداوم اندیشه  اند.مستقیما مخاطب سخنان وی نبوده

  این در حالی است که فضای فکری و سیاسی روزگار   اند.« لقب دادهنوشریعتی هاشریعتی »

فکری شریعتی به طور اساسی و ماهوی با چند دهه اخیر ایران و حتی جهان  های  فعالیت

اسالم متفاوت است و چه بسا متعارض. نیز گفتنی است که تمام یا بخشی از آثار مکتوب  

مختلف و زنده دنیا )از جمله عربی در کشورهای عربی و اسالمی و  های  شریعتی به زبان

در اواسط دهه    اند.ترکیه( ترجمه و در خارج از ایران منتشر شدهنیز ترکی استانبولی در  

« به قلم حمید احمدی منتشر شد که حداقل  شریعتی در جهانشصت کتابی با عنوان »

داد. در حد اطالع تزهای دانشگاهی  می  تا آن زمان جای پای شریعتی را در جهان نشان

و آرای شریعتی نوشته و غالبا  ها  یشه)پایان نامه( پرشماری در ایران و در جهان حول اند

توان گفت شریعتی در جهان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان  می  از این رو   اند.منتشر شده

 نیز شناخته شده است.    

گفتنی است که، گرچه شریعتی در دهه چهل و پنجاه )به طور خاص پس از بازگشت  

البته ارادی و آگاهانه هر نوع فعالیت سیاسی علیه رژیم  از اروپا به ایران( به طور اساسی و  

را به حالت تعلیق در آورده بود تا امکان تدارک یک تحول بنیادین فکری و فرهنگی به  

دینی و اسالمی مدرن و نوین در سطح عموم فراهم شود، اما در  های  ویژه حول اندیشه

معطوف  های  از این رو، از اندیشه  عین حال، او از صبغه سیاسی آشکاری نیز برخوردار بود.

به تغییرات مهم معرفتی و فکری و به تعبیر خود او ایدئولوژیک، شریعتی اثرگذاری پر  
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رنگ سیاسی و انقالبی نیز بر جای نهاده است. به ویژه پس از مرگ شریعتی، که همزمان  

گیری از وجوهی  شد با وقوع یک انقالب سیاسی بزرگ و غیر منتظره، انبوه جوانان با الهام  

از آرای شریعتی به لحاظ فردی و یا جمعی دست به فعالیت انقالبی و حتی مسلحانه زدند.  

گروه   بر  اندیشهفرقانافزون  با  مستقیمی  نسبت  چندان  که  نداشت،  های  ،  شریعتی 

ای  « به طور مستقیم از پارهانقالبی  موحدین« و یا »آرمان مستضعفینمانند »هایی  گروه

شریعتی الهام گرفته و تشکیل رادیکال نیمه مخفی ایجاد کرده و سالیانی به  ی هااز آموزه

 .                                                      دادند ادامه سیاسی  –فکری های  فعالیت

پرشور فکری  های سخن واپسین آن است که پس از گذشت حدود نیم قرن از فعالیت

این دوران پر   به تجارب متنوع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی عمیق  با توجه  شریعتی، 

شریعتی محتاج بازنگری و بازسازی اساسی  های  حادثه، ابعاد و اجزای مختلف و مهم آموزه

بمانند.  است اثرگذار  و  زاینده  و  خالق  همچنان  پارهبی  تا  منظومه  هایی  تردید  این  از 

مهمی هنوز هم موضوعیت دارند. در این  های  موضوعیت خود را از دست داده ولی پاره

شریعتی بیشتر  های  نیم قرن به تناسب شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، اضالعی از آموزه

رو  گمانم  به  ولی  بخشخوانده شده  اجتماعی،  علوم  در  رویکردهای  هایی  ش شناسی  از 

به هستی   او  و عرفانی  نگاه معنوی  و  اسالم،  برای روش شناخت  تاریخی، پیشنهادهایی 

 اند.هنوز نیز اهمیت خود را از دست نداده
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 بخش بیست و چهارم 

 زاده و جماعت دعوت و اصالح  مفتی احمد    

 

 درآمد 

یکی از نواندیشان مصلح مسلمان از شاخه اهل  های  و آموزهها  اندیشهدر این قسمت به  

پردازم. هرچند تاریخ نگاران و تحلیلگران ایرانی در  می  زادهمفتیسنت ایران یعنی احمد  

قلمرو اصالح دینی معاصر عموما به جریان اصالح دینی شیعی توجه دارند و از این رو  

شود.  نمی  قدرتمند سنی در مناطق سنی نشین ایران   غالبا حتی اشارتی هم به جریان نسبتا 

عام جریان  با  آشنایی  اندکی  نشانطلب اصالح  اما  معاصر  ایران  در  چنین  می  ی  که  دهد 

نیست؛ اندیشه اصالح در این شاخه اسالمی نیز در حد خود نیرومند بوده و هست. البته  

ه دلیل مرزنشینی آنان  توجهی پراکندگی جمعیتی سنیان و دیگر ببی  یکی از عوامل این

است و این دو سبب شده است که این جریان در مرکز و در نواحی مرکزی کشور چندان  

 شناخته شده نباشد. 

و کم و بیش نوگرای سنی چندان کم نبوده و نیستند    طلباصالح  هرچند نواندیشان

ران، که  تردید نامدارترین و اثرگذارترین اصالحگر اسالمی اهل سنت و جماعت ایبی  ولی

البته در ادامه »جماعت دعوت    زاده است.مفتیدر نیم قرن اخیر شهرت بیشتر دارد، احمد  

 و اصالح« نیز به اجمال معرفی خواهد شد.  

 این گفتار / نوشتار ذیل سه فصل و یک تکمله سامان یافته است:
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 زندگی نامه   -  اولفصل 

 آثار  -  فصل دوم 

 ی طلباصالح مبانی و اصول  -  فصل سوم

 معرفی اجمالی جماعت دعوت و اصالح  -  تکلمه
 

 زندگی نامه   :فصل اول

زاده متفکر و مصلح مسلمان شافعی مذهب و مبارز ضد استبداد در دو  مفتیاحمد  

خورشیدی در سنندج )کردستان( زاده    1313رژیم سلطنتی و جمهوری اسالمی، در سال  

زاده« شده است.  مفتیو از این رو وی ملقب به »اند  بودهمفتیشد. نیاکانش عالم دینی و  

دستان بوده است. احمد تحصیالتش را  اعظم کرمفتیپدرش مال محمود در زمان خودش  

نزد پدرش و دیگران در کردستان ایران و سپس در سلیمانیه عراق نزد عالمان دین به  

پایان برد. پس از پایان تحصیالت دینی، خود به انتشار افکار و آموزه هایش اهتمام کرد.  

نیز در دانشکده حقوق دانشگاه  1355در سال   تهران    حاکم شرع کردستان شد. مدتی 

 تدریس کرد ولی به فرمان ساواک از تدریس منع شد.   

زاده از همان آغاز، بر خالف عموم عالمان و مفتیان سنی در کردستان و نواحی  مفتی

شده و در حد  می  سیاسی بود و از منتقدان رژیم پهلوی شمرده های  دیگر، دارای اندیشه

ت شد و مدتی در زندان قزل قلعه  بازداش  1342امکان نیز فعالیت سیاسی داشت. در سال  

تهران زندانی شد. در جنبش سال اعتراضی اواخر سلطنت پهلوی دوم، که به سقوط رژیم  

زاده و پیروان فکری و  مفتی(، 57و  56سلطنتی و استقرار جمهوری اسالمی منتهی شد )

از این   .اندجریان مذهبی انقالبی با صبغه نوگرایی در کردستان بودهترین  فعالاش  دینی

زاده عمال رهبر مذهبی انقالب در کردستان بوده است. به دلیل  مفتیرو در جریان انقالب،  

 زاده، وی با پیشوند »عالمه« نیز شهرت یافته است.    مفتیفراخی اطالعات و دانش دینی 

زاده، منزلت سیاسی او در کردستان  مفتیبا توجه به سابقه و مرجعیت دینی و انقالبی  

رکز انقالب یعنی تهران، بسیار برجسته و ممتاز و از جهاتی منحصر به فرد بوده  و در م

خمینی از تهران به قم آمد، پیش از سخنرانی رهبر انقالب در    اهللآیتاست. روزی که  

زاده سخنرانی کرد. چنین رخدادی در  مفتیمدرسه فیضیه )نماد تشیع حوزوی(، احمد  

بوده است. من که خود در آن روز حضور داشتم،    تاریخ روابط شیعی و سنی کم سابقه



399    /  زاده و جماعت دعوت و اصالحمفتیاحمد    

 

برایم بسیار جذاب و امیدبخش بود. زیرا از روابط حسنه شیعه و سنی و به طور کلی از  

 داد. احتماال برای بسیاری نیز چنین بوده است. می اتحاد ملی در انقالب و آینده آن خبر

انقالب   از  دمومفتیپس  آزادیخواهان  دیگر  مانند  نیز  تحقق  زاده  برای  ملی  و  کرات 

و اهداف ملی و وعده داده شده کوشید. به ویژه در هنگام تدوین قانون اساسی در  ها  آرمان

»مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی« )که بعدها به مجلس خبرگان قانون اساسی  

مذهبی و قومی به کلی زایل شود و اگر قرار  های  شهرت یافت( تالش فراوان کرد تا برابری

ر استقرار حکومت اسالمی در قالب جمهوری باشد، تفاوتی و تمایزی بین مسلمان شیعه  ب

خمینی و دیگر رهبران انقالب و نظام جدید و برخی علما    اهللآیتو سنی نباشد. او بارها به  

ملی و از جمله مطالبات اهل سنت  های  منتظری( نامه نوشت و خواسته   اهللآیت)از جمله  

برای تعقیب اهدافش بارها با خمینی و دیگران در تهران و قم دیدار کرد.  را یادآوری کرد.  

برای مشورت در مورد اصل قانون اساسی مربوط به اهل سنت به مجلس خبرگان دعوت  

زاده با درج  مفتیشد و مدتی نیز در گفتگو با برخی از بزرگان این مجلس وقت گذراند.  

با وصف مذهب حقه جعفری در قانون اساسی،  عنوان شیعه به عنوان مذهب رسمی و همراه  

رهبر انقالب و نیز خالف اسالمیت  های  مخالف بود و آن را خالف اسالم و خالف وعده

نیز به او داده شد ولی در  هایی  زاده، وعدهمفتیدانست. برای تحقق مطالبات  می  جمهوری

دی و مهم  کلیهای  نهایت مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی تصویب شد و حتی پست

نظام )مانند رهبری و ریاست جمهوری( به پیروان این مذهب اختصاص یافت. هرچند با  

منتظری، وصف »حقه« حذف شد؛ وصفی که البته در قانون    اهللآیتتالش کسانی چون  

زاده یک سخنرانی در حسینیه ارشاد تهران  مفتیاساسی مشروطه آمده بود. در همان زمان  

 به شدت اعتراض و انتقاد کرد.  ها به این نوع تبعیضایراد کرد که در آن 

زاده از هر نوع تغییرات مثبتی در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری  مفتیپس از آن 

به رهبران جمهوری اسالمی، گسست  ای  با ارسال نامه  58اسالمی ناامید شد. در پائیز سال  

ت دادن به حاکمان هم نیست.  خود را از نظام اعالم کرد و گفت دیگر حتی حاضر به مشور 

اعتراضی خود ادامه داد. در فروردین ماه  های  هرچند پس از آن نیز تا مدتی به نامه نگاری

( را تأسیس کرد تا حداقل نظام شورایی در جریان  سنت« )شمس  شورای مرکزی»  1360

  اهل سنت ایران عملی شود. در همان سال کنگره سراسری اهل سنت در تهران را برگزار 

کرد که بسیار مهم و نتیجه بخش بوده است. سال بعد نیز برای برگزاری همان کنگره در  

برگزار کرد.  اش تهران اقدام شد ولی مانع شدند و او ناگزیر با حضور افراد کمتری در خانه
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زاده بسیار تلخ بود  مفتیبرای    58و    57جنگ داخلی کردستان و در واقع برادرکشی سال  

ه شاهد چنین رخداد تلخی نباشد، به کرمانشاه نقل مکان کرد و مدتی در  و او برای این ک

نومیدی،   از  فعالیتمفتیآنجا زیست. پس  ار  به  های  زاده  و عمدتا  سیاسی کناره گرفته 

 کارهای آموزشی دینی اهتمام کردند.    

اعتراضات   تداوم  پی  و  مفتیدر  او  روابط  جدید،  نظام  از  وی  گسست  اعالم  و  زاده 

ن حکومتی و در رأس آن رهبری انقالب، به شدت تیره شد و خمینی، که پیش از  مسئوال

را پذیرفته و حتی کتبا او را مورد تأیید و حمایت قرار داده بود، بدبین شده  مفتیآن بارها  

زاده تاخته و او را مورد انتقاد و خشم خود قرار دادند.  مفتیو مستقیم و غیر مستقیم به  

انوا زاده و یاران و همفکرانش اعمال  مفتیعلیه  ها  ع تهدیدها و محدودیتدر این دوران 

 شد.   

در تهران در زندان انفرادی گذراند و  ها  بازداشت شد. سال  61در فرجام کار در سال  

به انگیزه اخذ اعترافات علیه خود شدیدا تحت آزار و شکنجه قرار گرفت اما وی پایداری  

ان و مقامات حکومتی نداد. در اواخر، به دلیل بازتاب  بازجویهای  کرده و تن به خواسته

زاده در زندان، او را از زندان بیرون برده و در خانه امن  مفتیبین المللی وضعیت نامطلوب  

امنیتی تحت نظر کنترل قرار دادند. پس از حدود ده سال حبس، آزاد شد. در انگیزه آزادی  

زاده به بیماری صعب  مفتیومتی دریافتند  وی نیز گفته شده وقتی مسئوالن امنیتی و حک

کردند.   رها  را  او  است،  قطعی  یا  و  زیاد  وی  فوت  احتمال  و  شده  دچار  سرطان  العالج 

زاده پس از آزادی در بیمارستانی در تهران  بستری شد و تحت عمل جراحی قرار  مفتی

ه  گرفت ولی به زودی در شصت سالگی درگذشت و در زادگاهش سنندج به خاک سپرد

هایی  عمومی ایران )رسانههای  زاده در آن زمان تقریبا واکنشی در رسانهمفتیشد. مرگ  

که یا مستقیما حکومتی بوده و یا به شدت تحت سانسور دولتی و یا خودسانسوری بوده  

«، با مدیر مسئولی مهندس عزت اهلل  ماهنامه ایران فردااند(، نداشته است. با این حال »

نشریهترین  سحابی،  مهم تهران  ای  و معتبرترین  اهل سنت در  از جریان  بود که خارج 

زاده منتشر کرد. به زودی به  مفتیبه انگیزه یادکرد و تکریم از مقام و موقعیت  ای  یادنامه

 آن یادنامه اشارتی خواهد شد.   

 

 آثار  :فصل دوم
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زاده دارای آثار پرشماری است که بخشی از آنها در قالب مقاله و کتاب منتشر  مفتی

شده و بخشی دیگر در قالب سخنرانی و مصاحبه ایراد شده و اکنون در اینترنت موجود و 

 قابل دسترسی است.  

 از:اند  زاده عبارتمفتیآثار تألیفی 

 حکومت اسالمی  .1

 خداشناسی  .2

 دین و انسان  .3

 فطرت و هدایت  .4

 سالمی وحدت ا  .5

 اهتمام به شورا  .6

 در باره کردستان  .7

 پرورش و آموزش  .8

 پراکنده های  مجموعه اشعار، مقاالت و نامه  .9

 

کردی و فارسی  های  فایل صوتی و تصویری به زبان  300گفته شده است که بیش از  

 زاده باقی مانده است. عناوین برخی از این گفتارها از این قرارند:  مفتیاز 

 مالکیت خصوصی در رابطه با توحید  .1

 محراب و تفسیر اطیعواهلل و اطیعوالرسول  .2

 انقالب حسینی  .3

 اقتصاد اسالمی  .4

 پیدایش مذهب و کارگزاران تاریخ .5

 در باره دیالکتیک اسالمی  .6

 در باره انقالب فرهنگی   .7

زاده زمانی روزنامه کردستان را با همکاری دکتر محمد صدیق  مفتیگفته شده است که  

 کرده است.  می منتشر
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زاده در ویکی پدیای فارسی )دانشنامه آزاد(  مفتیدر این قسمت از زندگی نامه احمد  

  استفاده شده است.

                   

 زاده مفتی ی طلبالحاص اصول و مبانی :فصل سوم

زاده، به طور کلی، تفاوت  مفتیی  طلب اصالح  همان گونه که مالحظه خواهید کرد، اصول

 کرد: بندی  توان چنین طبقهمی زیادی با دیگر مصلحان شیعی ایرانی ندارد. این اصول را 

 احیای اسالم اجتماعی و سیاسی   - 1

اسالم اجتماعی و تا حدودی سیاسی  زاده به اسالم و دیانت، نوعی مفتیرویکرد احمد 

بوده است. در این تفکر، اسالم باوری صرفا سلوک فردی و یا اجرای مناسک خصوصی و  

های  کند تا هم فعالیتمی  جمعی سنتی نیست، بلکه نگاه دینی به شخص دیندار کمک 

یف  اجتماعی و سیاسی برای بهبود احوال جامعه و از جامعه مؤمنان در این روزگار یک تکل 

دینی و خداپسندانه تلقی شود و هم مؤمنان از منظری خاص به انسان و جامعه و سیاست  

بنگرند و در نتیجه تفاسیری ویژه اسالمی از مسائل و امور روزمره ارائه شود. چنین نگرشی  

میراث جریان اصالحی دینی معاصر بوده که سید جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده و  

  کنند. شواهد و قراین نشان می  گان و طالقانی و شریعتی آن را نمایندگی در روزگار ما بازر

اجتماعی وی تأثیر پذیرفته بود. یکی از    – زاده از شریعتی و نگاه دینی  مفتیدهد که  می

کرد در سفری که در همان سال به سنندج داشت، دیده  می  نقل   57دوستان من در سال  

و جزوات شریعتی شیعی برای ارائه به مخاطبان  ها  زاده نوشتهمفتی  مکتب قرآنبود که در  

غالبا سنی ارائه شده بود. این در حالی بود که شریعتی نگاه رادیکال شیعی علوی داشت  

و نسبت به شماری از افکار و مواضع اهل سنت و حتی خلفای راشدین منتقد بوده است. 

 کند.  یم زاده از شرح صدر و گشودگی فکری وی حکایت مفتیاین اقدام 

 حکومت اسالمی       - 2

دهد که او به مفهومی به نام »حکومت اسالمی« باور  می  زاده نشانمفتیافکار و آثار  

داشته و مروج آن بوده است. البته چنین نگرشی در دهه سی تا پنجاه، هم در شماری از  

)مانند    متفکران اهل سنت )از جمله ابواالعلی مودوی( و هم در جریان اسالمگرایان شیعی 
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زاده نیز کتابی با  مفتیشده است.  می  فدائیان اسالم( رواج داشته و از آن دفاع و حمایت 

  14منتشر شده است.  58و یا  1357« دارد که در سال حکومت اسالمیعنوان »

 
 شناسه نسخه الکترونیکی این کتاب که اکنون از طریق اینترنت در اختیارم قرار دارد چنین است:   .14

بحثی کوتاه در باره حکومت اسالمی، صفحه آرا: پایگاه اطالع رسانی مکتب قرآن کردستان، قطع وزیری،  

 تاریخ. بی  ،94تعداد صفحات:  

کوتاه ما در این سلسله  های  تاب نه چندان ضرورتی دارد و نه با گزارش گری اما نقل قول مستقیم از این ک

گفتارها / نوشتارها چندان سازگار است. با این حال محض ترغیب خوانندگان به مراجعه به متن کتاب،  

 آورم. می   فهرست آن را در اینجا عینا

 پس از دو عنوان »پیشگفتار« و »مقدمه« چنین آمده است: 

 اول: ارکان و مشخصات حکومت اسالمی مبحث  

 بحث اول: ارکان اصلی:  

 تفاوت رهبری انقالبی و رهبری تشکیالتی   –  1

 تفاوت دموکراسی عمومی و دموکراسی خصوصی   –  2

 دموکراتیک مآب:های  شورای حکومت اسالمی با پارلمان های  تفاوت 

 حدود قدرت و اختیارات    –  1

 احراز حق عضویت   –  2

 شماره اعضا و نسبت آنان   –  3

 مدت خدمت   –  4

 کیفیت به جای کمیت   –  5

 نظارت بر شورا   –  6

 سپردن وظایف به افراد واجد شرایط  –  7

 شوراهای متعدد و منطقه ای   –  8

 بحث دوم: ارکان فرعی

 تفاوت ارتش اسالمی با سایر ارتش ها 

 مبحث دوم: خصوصیات حکومت اسالمی

 تکالیف فعلی حکومت آینده 

 و توضیحات   حواشی

 انواع حکومت ها: 

 استبدادی فردی   –  1

 استبداد گروهی یا حزبی   –  2

 حکومت دموکراتیک جمهوری   –  3

 حکومت دموکراتیک سلطنتی   –  4
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زاده با  مفتیبا این حال مفهوم و مبانی حکومت اسالمی و مدل امروزین آن در نزد  

  موارد متعارض بوده است. وی طبعا ای  در ایران کامال متفاوت و در پارهاش  همتایان شیعی

خمینی    اهللآیتتوانسته با مفهوم والیت فقیه حداقل به معنای شیعی آن در الگوی  نمی

کرد از یک سو نظام اسالمی جدید، هرچند شیعی،  می  ن حال تالشموافق باشد ولی در عی

به مفهوم شورای سنتی اسالمی نزدیک شود و از سوی دیگر این نظام مذهبی شورایی  

سنی تفاوت و تمایز قایل نباشد؛    – بین تمامی شهروندان ایرانی و به ویژه دوگانه شیعه  

 ه، هرگز عملی نشد. زادمفتیوقفه بی های که، به رغم تالشای اندیشه

»مفتی قرآنی  مفهوم  بر  نظری،  لحاظ  به  واحدهزاده  او امه  داشت.  فراوان  تأکید   »  

خواست تمامی مسلمانان با هر اندیشه و گرایشی در قالب حکومت اسالمی متحد شده  می

و عمال به صورت پیکری واحد دربیایند. مدل موفق و آرمانی وی، همان دوران سی ساله  

زاده از این منظر به شدت امویان را مورد انتقاد  مفتیراشدین بوده است.  خالفت خلفای  

داد و آنان را عامل اصلی تفرقه امت و بانی خروج مسلمانان از مدل خالفت شورایی  می  قرار

دانست. به احتمال زیاد وی در این  می اولیه و در نتیجه حاکمیت استبداد در تاریخ اسالم

   15ودی اثر پذیرفته بود.نگاه، بیش از همه از مود

 تأکید بنیادین روی اصل شورا           - 3

زاده بر اصل شورا در موضوع حکومت و نظام اسالمی  مفتیدر عنوان دوم تأکید و اصرار  

را آوردیم ولی کاربرد اصل شورا در اندیشه دینی و اجتماعی و سیاسی وی، فراتر از قلمرو  

امور عمومی و نیز به طور خاص تحقق اصل    حکومت و سیاست است. وی تقریبا تمامی 

توان گفت شورا را عینیت  می  داند.می  اجتهاد را با مکانیزم شورا قابل تحقق و مفید و مثبت

زاده،  مفتیدانست. همان گونه که گفته شد، به زعم  می  مفهوم خرد جمعی در روزگار ما

یافت ولی پس از آن به دست امویان این  می  در نیم قرن نخست امور وفق شورا سامان 

 سنت اسالمی فراموش و منحرف شد.  

 
 و اکنون: 

 چاره.  های  راه 

      

 « اثر مودودی.  الخالفه والملک در این مورد بنگرید به کتاب »  .15
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 تمایز اساسی بین دین و مذهب    - 4

قایلمفتی تمایز  »مذهب«  و  »دین«  مفهوم  دو  بین  تمایز می  زاده  این  با  و    شود 

را در تاریخ اسالم توضیح دهد و از  ها  خواهد از یک سو چگونگی و چرایی ایجاد فرقهمی

یی است و دنبال تحقق ایده امه واحده است. وی مدعی  گرار در پی اصالح فرقهسوی دیگ

است که در عصر نبوی و در روزگار خالفت خلفای راشدین )نیم قرن نخست اسالم( چنین  

نبوده است. چرا که در آن زمان فقط دین چیره بود و مؤمنان  ها ییگراو فرقهها جداسری

زیستند و در این روزگار امور شورایی بود و استبداد  می  انهدر پناه دینی واحد و اسالمی یگ

فردی میدانی فراخ نداشت ولی پس از آن به دست امویان مذاهب پیدا شدند و یگانگی به  

چندگانگی و تفرقه و دشمنی تبدیل شد. گفتن ندارد که وفق این اندیشه و تحلیل، راه  

ریز از مذاهب و تمسک به اسالم نخستین  یی و گگرارستگاری مسلمانان نیز احتراز از فرقه

 به مثابه یک دین و احیای نظام شورایی در تمامی امور عامه است.

از تصف  ی در بعد فرد  نیزاده نقش دمفتیزعم    به و پرورش    ی اخالق   هیعبارت است 

بعد اجتماع   یآدم  یمعنو از حاکم  یو در    ی عنی  یو خرد جمع   ییشورا  ت یعبارت است 

زاده  مفتیبرآمده از شورا.    یینها  یو اعمال رأ  ی شورت در امور اجتماعاستفاده از قاعده م 

  ن یادیاقوام و کشورها عمل به اصل بن   گرینسبت به د  انیبغر  یبرتر  لینظر بود که دل  نیبر ا

 شوراست.

زاده معتقد بوده است که پس از  مفتیدر باره علل بروز و ظهور مذاهب در اسالم    اما

  یشد. و  دهی به انحالل کش  ی و اجتماع   یامور مدن  ی عام در تمام  یراشده اصل شورا  ی خلفا

با استفاده از    فه یخل  ی کرد که تا زمان امام حسن بن عل می  استدالل   شه، یاند  ن یا  ن ییدر تب

  ی چرخش  ان یسف  ی بن اب  هیپس از انتقال خالفت به معاو  ی شد ولمی  روش شورا انتخاب 

شد    ل یتبد  یی آن حکومت شورا  یبود و در پ   دی زیفرزندش    ی تعهدیآمد و آن وال  دی مهم پد

موروث حکومت  مشروع  ی به  و  وراثت  اساس  بر  واقع    ت یکه  در  بود.  شده  نهاده  بنا  تبار 

مذهب و   چی کرد که از منظر قرآن همی زاده استدالل مفتیرخ داد.  انهی م ن یدر ا یی کودتا

  ی و شافع  یحنف یو نبو یانی اسالم وح روشن تر، در انیاصالت و اعتبار ندارد. به بای فرقه

مالک حنبل  ی و  ز  ی و  جعفر  یدی و  ن  یو  نبا  ستیمطرح  نها  دی و  در  گمان    تیباشد.  به 

پ مفتی و  بروز  علت  کودتا  یی دایزاده،  اسالم،  در  وس  ی مذاهب  به  که  و    ان یامو  له یبوده 
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متخصصان    یبود که شورا  ن یاسالم ا  خی در تار  ی روند  نیرخ داده است. فرجام چن  ان ی عباس

 شد.  دهی کش ی لیدر امور به تعط

 در این میان دو نکته قابل ذکر است. 

نخست این که در سنت اسالمی نیز دین و مذهب یکی نیستند. دین یکی بیش نیست  

که در قرآن و سنت به عنوان  هایی (؛ همان آموزه- آل عمران  19آیه    – )ان  ال دین االسالم 

اما مذهب، که در لغت به معنای راه    اند.احکام شریعت تعریف شدهمبانی عقیدتی و یا  

است، به اجتهادهای فقهی حول فروع دین )نماز و روزه و حج و زکات و حداکثر مسائل  

اجتهادی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جعفری  های شود. به مکتبمی مستحدثه( گفته 

یرانی، مذهب مترادف دین نیز به کار  گویند. هرچند در ادبیات متأخر امی و زیدی مذهب

شود. در نیم قرن اخیر، شماری از نواندیشان اصالحگرای شیعی نیز، با تفکیک  می  برده

دهند. به زعم اینان،  می  بین دین و مذهب، تبیینی برای احکام ثابت و متغیر ارائه داده و

در واقع این نوع احکام    و احکام اجتهادی فروع ماهیتا متغیر هستند و اند  مبانی دینی ثابت

زاده نیز چنین رویکردی داشته است.  مفتیمتغیرند مگر خالفش ثابت شود. وفق نقلی،  

دانست و نه انسان  می  زاده نیز مانند عموم نواندیشان شیعی معاصر دین را برای انسانمفتی

آفرینی  را برای دین. این اصل بسیار مهمی است که لوازم و پیامدهای منطقی مهم و تحول  

 دارد.    

زاده، ظهور مذاهب به معنایی که  مفتینکته دوم آن که باید دانست که، برخالف نظر  

گفته شد، ربطی ماهوی و تاریخی به امویان و عباسیان و به طور کلی به این جریان و آن  

نحله ندارد؛ نخستین کسی که برای گره گشایی از معضالت نوپدید از کلیدواژه »اجتهاد«  

نیاز تحول یابنده در قرن  استفا  ده کرد خلیفه اول ابوبکر بوده است. روند استعالیی این 

تردید امویان و عباسیان  بی  دوم و سوم، به ظهور مکاتب فقهی مختلفی منتهی شد. البته

و  ها  و دیگر فرمانروایان سنی و شیعی تاریخ اسالم در گذر ایام، در ایجاد و یا تقویت فرقه

آید  می  زاده چنین برمفتینقش داشته و دارند. از سخنان  ای  فرقههای  اعحتی کشتارها و نز

یی و تقویت آن برای ایجاد اختالف به تعبیر وی در امه واحده،  گراکه مراد وی از مذهب

 گوید: می بوده است. وی به درستیها همین رفتارها و سیاست

است از اسالم و افکار و آداب خارج از آن و بدین  ای  آمیزهای  »مسلمانی در هر دوره

ترتیب اکنون هیچ مذهبی مساوی با اسالم نیست. تکفیر هیچ فرد یا مذهبی که به اجمال  
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باورمند به اصول دین هستند، جایز نیست. حتی کسانی را که توحیدشان بدون عمد آلوده  

عدم پذیرش قلبی  ها  مثال آنتوان تکفیر کرد. کفر یا نفاق و شرک و انمی به شرک باشد،

و آگاهانه است. هیچ فکر یا عملی، ولو خالف، بدون آگاهی، حتی گناه هم نیست. فقط  

با اسالم برخاسته   به جنگ و مقابله  کسی کافر است که حقیقت را یافته و نپذیرفته و 

ی  و حتای باشد«. این نگرش به ویژه در فضای کنونی جهان اسالم، که جریان تکفیر فرقه

و   داعش  آنها  رأس  )در  مسلمانی  مدعیان  از  قلیلی  وسیله  به  مسلمانان  اغلب  تکفیر 

درگیری و  اختالفات  تعمیق  موجب  و  است  جریان  در  خونریزی ها  داعشیسم(،  های  و 

«  کفر  ایمان وزاده در نوشتار »مفتیشود، بسیار مهم است و راهگشا.  می  گسترده شده و

 ت.  در این باب به تفصیل سخن گفته اس

 برابری طلبی              - 5

زاده تکیه بر اصل مساوات و برابری حقوقی  مفتیمهم و بنیادین احمد  های  یکی از آموزه

تمامی آدمیان و شهروندان ایرانی بوده است. وی بارها در این باب سخن گفته و استدالل  

بر آموزه با تکیه  او  نوع تبعیض  های  کرده است.  با هر  مذهبی، ملی و  اسالمی و قرآنی، 

طبقاتی مخالف بوده است. به زعم او قالب سیاسی و اجتماعی تحقق این برابری نیز همان  

زاده برای دستیابی به این  مفتیهای  سنت شورایی بوده است. در فصل زندگی نامه، تالش

 مساوات حقوقی در چند سال نخست پس از انقالب، گفته شد.
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 تکیه بر عنصر اجتهاد   - 6

زاده بر عنصر اجتهاد بسیار تأکید و تکیه داشت. او اجتهاد را در همان معنای عام  مفتی

گسترده کار اش  و  مراد می  به  شریعتی  چون  نواندیشانی  دیگر  و  الهوری  اقبال  که    برد 

شد. در این تلقی از اجتهاد، مراد بازفهمی  می  کردند که شامل اجتهاد در اصول و فروعمی

زاده  مفتیی و به طور کلی سنت دینی با توجه به مقتضیات زمان است.  اسالم و احکام شرع 

کند. یکی عدم تعارض با کتاب وحی و نصوص  می  دو شرط برای قوانین و مقررات پیشنهاد

جاری. خود وی در  های  دینی )البته نصوص منصوص العل ه( و دیگر عدم تغایر با واقعیت

ارهای کفر و ایمان و مخالفت اصولی با تکفیر  بعد اجتهاد در مبانی، تحلیل راهگشای معی

عموم مردمان جهان را ارائه داد و در بعد فروعات شرعی نیز به شدت با فتوای رایج وجوب  

قتل مرتد و نیز سنگسار )رجم( مخالفت کرد. این نوع راهکارهای روشمند و درون دینی،  

ر روزگار ماست. شماری از  از نیازهای مبرم عموم مؤمنان مسلمان مقید به احکام شرعی د 

نوآوری نوع  اجتهادی  های  این  و  نامهمفتیفقهی  در  برای  ای  زاده  زندان  از    اهلل آیتکه 

توانند بدانجا مراجعه کنند. وی در  میمندان  شود. عالقهمی  منتظری نوشته است، دیده

از   که پس  بود  پیروانش سفارش کرده  به  و  داشت  باور  روش شورایی  به  نیز  او  اجتهاد 

 « تشکیل دهند.   شورای افتاء»

 ایرانگرایی   - 7

ایرانگرایی و توجه به تاریخ و فرهنگ ایران و حفظ و حراست از استقالل و تمامیت  

باور جدی احمد   باورها و  مفتیارضی میهن مورد عنایت و  این  به ویژه  بوده است.  زاده 

قالب در مناطق مرزی  استواری در راه تحقق آنها در فضای پر التهاب پس از پیروزی ان

ایران و به طور خاص در کردستان اهمیتی مضاعف داشته و دارد. وی با شفافیت تمام با  

هر نوع مداخله خارجی )از جمله عربستان که مرکز مذهبی و آموزشی بخش مهمی از  

بنیادگرای اسالم سنی معاصر است( و نیز با هر نوع تجزیه طلبی  های  افراد و یا جریان

بو مشارکت  مخالف  و  )دموکراسی  شورایی  نظام  چون  ابزارهایی  طریق  از  وی  است.  ده 

عمومی در مدیریت کالن و خرد کشور( و نیز با نفی هر نوع تبعیض و نابرابری در سطح  

 کوشید.     می  ملی، برای تحقق حراست از وحدت ملی ایران

که از  ای  به مقالهزاده، مراجعه  مفتیاصالحی احمد  های  برای آشنایی بیشتر با اندیشه

زاده در یادنامه ایران فردا )که پیش از این از آن یاد شد( انتشار یافته است، مفید  مفتی
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)اوایل پس از انقالب( نگارش یافته است،    1411رمضان    22تواند بود. این مقاله، که در  

 دهد.  می زاده را نشان مفتیاز آرای دین شناسانه ای در هشت بند گزیده

زاده گفته شد، وی افزون بر مرد نظر، اهل عمل  مفتیهمان گونه که در زندگی نامه  

نماید  می  کرده است. چنینمی  و اهدافش تالشها  هم بوده و پیوسته برای تحقق اندیشه

ای  برای عملیاتی کردن اندیشه هایش باور داشته است؛ پدیدهها  زاده به نهادسازیمفتیکه  

چندان مورد توجه نواندیشان مسلمان نبوده است. مهمترین و ماندگارترین  که در آن دوران  

در سنندج بنیاد نهاد   1355« است که در سال مکتب قرآناو همان »های این نهادسازی

در مناطق سنی نشین شد. این مکتب از همان زمان تا کنون،  هایی  و به زودی دارای شعبه

ردستان بوده است. افزون بر آن، شورای اهل منشاء برکات فکری و تربیتی مهمی در ک

سنت )شمس( را تأسیس کرد و در پی آن دو کنگره سراسری اهل سنت را در تهران و  

 کرمانشاه برگزار کرد.  

زاده از آن زمان  مفتیبا این همه، گفتنی است که بعد اندیشه وری و نواندیشی دینی  

گرفته است. شاید این تعبیر یکی از اهل  تا کنون تحت الشعاع بعد مبارزات سیاسی او قرار  

قلم سنی کرد در باره او تا حدودی تفاوت این دو بعد را نشان دهد: »سرو بازار سیاست  

 بار بود و آزاده، اینجا پربار بود و افتاده«.  بی بود و نخل دنیای دیانت. آنجا

ه یاد شده  زاده در متن مقالمفتیجز چند منبع که در معرفی زندگی و شخصیت احمد  

است، از تحقیق مهم و مفید آقای دکتر محسن کدیور نیز استفاده شده که تحت عنوان  

در    1397« و ویرایش سوم آن در اردیبهشت  زادهمفتی اسالمی به احمد    ظلم جمهوری»

وبسایت ایشان منتشر شده است. خواندن این متن بلند را برای آشنایی بیشتر و مستند با  

 کنم.  یم  زاده توصیهمفتی
 

 تکمله. معرفی اجمالی جماعت دعوت و اصالح 

« است که جماعت دعوت و اصالحیکی از نهادهای کم و بیش مهم اهل سنت ایران »

این  های  کند. فعالیتمی  عمدتا در نواحی سنی نشین ایران با مرکزیت کردستان فعالیت 

و مذهبی  آموزش  و  تبلیغ  و  پردازی  نظریه  و  ورزی  اندیشه  حول  نوعی    نهاد،  با  همراه 

مدنی و اجتماعی است. این جماعت اکنون دارای پایگاه اطالع رسانی رسمی  های  فعالیت

دهد. برای آشنایی بیشتر با این  می  آن را بازتاب های  است که اهداف و اخبار و فعالیت
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  توان از اطالعات الزم در این تارنما استفاده کرد. در زیر صرفا مرامنامه می  جریان متشکل، 

نقل عینا  اختیار  می  جماعت  در  را  بنیادین  و  اجمالی  اطالعات  به خودی خود  که  شود 

 گذارد:  می خوانندگان

 « مقدمه »

ی شهروندان ایران زمین است؛ تنوع قومی، مذهبی، فکری و سیاسی  ایران متعلق به همه

منشأ ایجاد  باشد و تعلق به یک هویت خاص نه  ی متوازن و پایدار میفرصتی برای توسعه

های دین مبین اسالم  حق ویژه و نه سبب محرومیت از حقوق شهروندی است. در آموزه

هایی ارزشمند در روابط اجتماعی تأکید  عنوان فرصتبر تفاوت و تنوع در جوامع انسانی به

همان است؛  آیهشده  که  شریفهگونه  ذَکَرٍ  ی  مِّن  خَلَقْنَاکُم  إِنَّا  النَّاسُ  أَیهَا  »یا  وَأُنثَى  ی: 

عَلِیمٌ   اللَّهَ  إِنَّ  أَتَْقاکُمْ  اللَّهِ  عِندَ  أَکْرَمَکُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَُفوا  وَقَبَائِلَ  شُعُوباً  وَجَعَلْنَاکُمْ 

می13خَبِیرٌ«]الحجرات/ قرار  تأیید  مورد  را  رویکرد  این  جمهوری  [  اساسی  قانون  دهد. 

، تعدد و تکث ر را به رسمیت شناخته  اسالمی ایران نیز، با الهام از تعالیم دین مبین اسالم

بهره قرار داده  و مشارکت عموم شهروندان و  از مواهب کشور را مورد تأکید  آنان  مندی 

های  ها و سازمانگیری و فعالیت احزاب، تشکلهای شکلگمان فراهم کردن زمینهاست. بی

الب فوق و با عنایت  نهاد پویا و منسجم، از لوازم تحقق این امر مهم است. نظر به مطمردم

[  2/هی: »وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّْقوَى وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَى اإلِثْمِ وَالْعُدْوَانِ«]المائدی شریفهبه آیه

های نژادی،  نوعان فارغ از تفاوترسالت شهروندان نیز مشارکت، همکاری و خدمت به هم

نیز بر مودت، رحمت، دوستی و مهرورزی    ملی و مذهبی است. در سنت رسول رحمت )ص( 

نسبت به همدیگر تأکید شده است: »مَثَلُ المُؤْمِنِینَ ِفی تَوَادِ هِم وَتَراحُمِهِم وَتَعَاطُِفهِم مَثَلُ  

   علیه(.الجَسَدِ، إذا اشْتَکَی مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَی لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَ هَرِ وَالحُمَ ی« )متفق

بینی توحیدی و مرجعیت قرآن کریم  و اصالح، بر اساس ایمان به جهان  جماعت دعوت 

خیرخواهی،   و  همیاری  ضرورت  رواداری،  و  دگرپذیری  و  تنوع  به  باور  و  نبوی  سنت  و 

 نوعان تشکیل شده است. های اجتماعی و خدمت به هممشارکت در فعالیت

 :رسالت 

منظور  ی اسالمی و بهیشهجماعت دعوت و اصالح تشکلی است مدنی که در چارچوب اند 

ی فردی و اجتماعی در جهت نیل به  ترویج معنویت، فضایل اخالقی و تالش برای توسعه

کند.این تشکل به کرامت ذاتی انسان، آزادی و حقوق  زندگی متوازن و معنادار فعالیت می
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میانه برابری،  و  عدالت  و  بشر،  دگرپذیری  ملی،  همبستگی  شورا،  نوگرایی،  روی، 

روش جماعت برای دستیابی به اهداف    پرهیزی، در اندیشه و عمل پایبند است.خشونت

 باشد. خود: دعوت، آموزش و تربیت، مشارکت مدنی و نقد و گفتگو می

 اهداف: 

 ترویج معنویت و فضایل اخالقی؛  -1

 ی متوازن و پایدار کشور؛ فعالیت در راستای توسعه -2

 تأکید بر برابری و حقوق شهروندی؛تقویت همبستگی و انسجام ملی با  -3

 نهادینه کردن اصل حاکمیت قانون و اصالح آن از طریق سازوکارهای قانونی؛  -4

  هایی همچون آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حفظترویج ارزش -5

 زیست، صلح، نفی خشونت و دگرپذیری؛ محیط

 عی اسالم؛ عنوان زیربنای نظام اجتماتقویت نهاد خانواده به -6

 نهادینه کردن فرهنگ شورا و خرد جمعی. -7

 ها: سیاست 

روی  آمیز و اعتدال و میانهپایبندی به فرهنگ گفتگو، رواداری و همزیستی مسالمت -1

 در اندیشه و عمل؛ 

ی خدمات عمومی در  های فرهنگی و اجتماعی و ارائهحضور و مشارکت در فعالیت -2

 این راستا؛ 

نهاد و مراکز دینی  های مردمها و سازمانتشکلموکراتیک با احزاب، روابط و تعامل د -3

 و فرهنگی؛ 

 التزام به فرهنگ کار جمعی و سازمانی؛  -4

 آموزش تعالیم اسالمی و علوم شرعی؛  -5

 قومی و مذهبی کشور«.   احترام به تنوع -6

تارنمای آن معرفی  اعضای شورای مرکزی جماعت و اصالح دارای ده عضو است که در 

در روانسر کرمانشاه(   1333و دبیر کل کنونی آن آقای عبدالرحمن پیرانی )زاده اند شده

شود. وی دارای تحصیالت دینی و نیز دارای  می است که از اعضای مؤسس نیز شمرده

 مدرک دکتری حقوق است و فعال ساکن تهران است. 

ویت، شورا، حقوق بشر، آزادی، عدالت،  پر بسامد جماعت عبارتند از: معنهای کلیدواژه

 نوگرایی، همبستگی و پرهیز از خشونت. 
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جماعت دعوت و اصالح، هرچند در قیاس با برخی نواندیشی رادیکال شیعی کنونی  

نماید، اما در قیاس با علمای اصالحگرای حوزوی شیعی و سنی و  می  ایران محافظه کار

نوسنتی غالب  با بخش  قیاس  /  )نوگها  حتی در  گفتارها  این سلسله  رایان سنتی که در 

نمایند. گفتنی است که این نهاد و  می  و به روزترتر  نوشتارها معرفی شده اند(، نواندیش

زاده نیز مرزبندی داشته و دارند. جز تمایز در افکار و تفاسیر  مفتیسخنگویانش با احمد  

زاده و پیروانش، به  تیمفمرزبندی آن است که  ترین  دینی، در قلمرو سیاست شاید مهم

اسالمی   حقیقی جمهوری  و  با ساختار حقوقی  فعالیت سیاسی،  نوع  هر  رغم ممنوعیت 

تشکیالت مذهبی   اصالح یک  و  ولی دعوت  دارند  و  داشته  رادیکال  درونی    – مرزبندی 

سیاسی بخشی از اهل سنت ایران است که، به رغم اتخاذ برخی مواضع انتقادی نسبت به  

اسالمی، با نظام حاکم اختالف نظر جدی ندارد و از این رو، به رغم    رفتارهای جمهوری

آن عمال آزاد  های  عدم صدور مجوز رسمی از وزارت کشور )البته تا این لحظه(، فعالیت

موسمی سیاسی )از جمله  های  است.  جماعت حتی به طور کنترل شده از امتیاز فعالیت

این در حا است.  برخوردار  نیز  انتخابات(  فعالیتدر  قرآن رسما  های  لی است که  مکتب 

 و پیروانش پیوسته تحت تعقیب و آزار قرار داشته و دارند.  مندان ممنوع است و عالقه

شود گفت در میان اهل سنت ایران سه  می  وفق نظر نویسنده سنی کرد مورد اشاره،  

( اصالح  و  دعوت  دارند: جماعت  وجود  گرایش  نحله  خلیفهاخوانیبا  قرآن  ،  مکتب  گرا(، 

 «....و  های نقشبندیه، هاشمیو مشایخ و صوفیان )نحله  عرفا  و  )نوگرا، غیرسیاسی و اقلیت(



 

       

                             

  

 

 بخش بیست و پنجم 

 محمدرضا حکیمی 

 

 درآمد 

محمدرضا حکیمی   ایران  معاصر  دینی  اصالح  تاریخ  در  اثرگذاران  از  یکی  گمان  بی 

خراسانی است. حکیمی یکی از نویسندگان مذهبی نوگرا و دارای آثار پرشمار و اثرگذار  

در این قسمت ذیل این عناوین سخن خواهم   در دوران پیش از انقالب و پس از آن است.

 گفت: 

 زندگی نامه   -  فصل اول

 فهرست آثار  -  فصل دوم 

 اثرگذاری  -  فصل سوم

 تکمله 
 

از آنجا که در حین گزارش فصل سوم به ضرورت نقدهای مطرح شده در باره افکار و  

 خودداری شد. حکیمی نیز آمد است، از اختصاص فصلی مستقل در باب نقدها های آموزه
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 زندگی نامه حکیمی  :فصل اول

خورشیدی در مشهد زاده شده است. پدرش از یزد    1314محمدرضا حکیمی در سال   

به مشهد کوچیده و در آن شهر به تجارت اشتغال داشته است. مراحل نوآموزی و تحصیالت 

ادی  محمدتقی  از  را  ادبیات  باالتر،  مراحل  در  گذشت.  مشهد  در  محمدرضا  ب  متعارف 

خورشیدی( آموخت. فقه و کالم را از استادانی چون شیخ    1355نیشابوری دوم )درگذشته  

قزوینی  مجتبی  شیخ  از  بیشتر  و  قزوینی  فرا    خورشیدی(   1346)درگذشته    محمدتقی 

خراسان   نامدار  مجتهد  از  را  فقه  عالی  سطوح  میالنی    اهللآیتگرفت.  هادی  سیدمحمد 

تا سطح عالی فراگرفته بود اما در نهایت تحت تأثیر  آموخت. با آن که فلسفه اسالمی را  

اصفهانی  غروی  مهدی  میرزا  حول  مشهد  بر  حاکم  فکری   1365)درگذشته    مشرب 

 به راه تفکیک رفت که در جای خود بدان اشارت خواهد رفت.   خورشیدی( 

کرد.  به تهران کوچ  1345حکیمی پس از یک دوره فعالیت فکری در مشهد، در سال 

در تهران متمرکز بوده و هست. وی، بدون این که  ها  ن این نوع فعالیتاز آن زمان تا پایا

خود چندان متجدد و به اصطالح مدرن باشد، در تهران همواره با روشنفکران غالبا غیر  

شه و کتاب و قلم حشر و نشر داشته است. از جمله با مؤسسه  مذهبی و فرهنگی و اهل اندی

یافته است( سالیانی   انقالب مصادره شده و عنوان علمی فرهنگی  از  فرانکلین )که پس 

علمی حکیمی  های  همکاری داشته و کار ویراستاری را بر عهده داشته است. یکی از فعالیت

« کتاب  بر  انتقادی  حواشی  دوران،  این  در  در  پطروشفسکی  ایراناسالم  مشهور  اثر   »

)محقق نامدار مارکسیست شوروی سابق( است. این حواشی  میالدی(    1977)درگذشته  

مترجم  خورشیدی(    1365)درگذشته  به لحاظ حجم خود یک کتاب است. کریم کشاورز  

« کتاب  بر  حکیمی  انتقادی  حواشی  نیز  است.  کتاب  اسالمیاین  فلسفه  اثر  تاریخ    »

« اثر اندیشه سیاسی عرب  »سیری درو کتاب  میالدی(    2011گذشته  )درحن االفاخوری  

با شرکت   ویراستار  نیز در مقام  قابل ذکر است. حکیمی در همان دوران  حمید عنایت 

سهامی انتشار و دفتر نشر فرهنگ اسالمی )دو ناشر مهم و اثرگذار مذهبی در دهه سی تا  

در آن زمان محل فعالیت پژوهشگران  توان گفت فرانکلین  می  پنجاه( همکاری داشته است.

و نویسندگان و مترجمان غالبا چپ غیر مذهبی بوده و حکیمی حلقه وصل برخی از این  

  دفتر نشر فرهنگ اسالمی شده است. انتشار و  می  روشنفکران با نوگرایان مذهبی شمرده
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طالقانی و  نیز مکانی برای پیوند حکیمی با نواندیشان مسلمانی چون بازرگان و مطهری و 

  16شریعتی بوده است. 

 

 فهرست آثار  :فصل دوم

را شامل  اثر  از چهل  بیش  فهرست  و طبق یک  است  پرشماری  آثار  دارای    حکیمی 

 شود. عناوین این آثار چنین است:می

 الحیاه   . 1

 خورشید مغرب  . 2

 شیخ آقابزرگ تهرانی   . 3

 دانش مسلمین  . 4

 بیدارگران اقالیم قبله   . 5

 هویت صنفی روحانیت  . 6

 مکتب تفکیک  . 7

 وزد )مجموعه مقاالت( می   آنجا که خورشید  . 8

 اجتهاد و تقلید در فلسفه  . 9

 ادبیات متعهد در اسالم  . 10

 الهیات الهی و الهیات بشری  . 11

 )تحلیلی از دوران امامان شیعه( امام در عینیت جامعه  . 12

 بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی  . 13

 پیام جاودانه  . 14

 کالم جاودانه  . 15

 مرام جاودانه  . 16

 قیام جاودانه  . 17

 قرآنی جامعه سازی   . 18

 حماسه غدیر  . 19

 امواج غدیر  . 20

 
 خورشیدی درگذشت.    1400حکیمی در سال    .16
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 سپیده باوران  . 21

جهش  . 22 نوشته  10)مجموعه  ها  سرود  نخستین  از  که  و  های  مقاله  است  حکیمی 

 منتشر شده است(  1343مقاله است و در سال  10حاوی 

  شرف الدین . 23

 )مجموعه مقاالت(  عقل سرخ  . 24

   فریاد روزها . 25

 گزارشی در باره الحیاه  . 26

 معاد جسمانی در حکمت متعالیه   . 27

 )مجموعه مقاالت( کتاب  نان و  . 28

 مقام عقل  . 29

 میرحامدحسین  . 30

 یکصد و پنجاه سال تالش خونین  . 31

 عاشورا: مظلومیتی مضاعف  . 32

 عاشورا: عدالت  . 33

 عاشورا و غزه )مجموعه مقاالت(  . 34

 علی   . 35

 پیامبر  . 36

 از زندگی تا ابدیت     . 37

 ای آفتاب  . 38

 فاطمیات  . 39

 استغفار  . 40

 سه یار خراسانی در انقالب  . 41

 تفسیر آفتاب  . 42

  یادنامه عالمه امینی . 43
 

 فرهنگی حکیمی های اثرگذاری   :فصل سوم

حکیمی در دوران پیش از انقالب و حتی تا دهه شصت یکی از چند نویسنده و نظریه  

پرداز اثرگذار در قلمرو اندیشه دینی و انقالبی و عدالت محور در ایران معاصر بوده است.  
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و بیشترین ابزار  ولی در مقابل اهل قلم و کتابت است  یا چندان اهل سخنوری نبودهاو گو

شمار ایشان گواه این مدعاست.  فات و مقاالت است. فهرست آثار پراثرگذاری وی همان تألی 

غالبا پر حجم و متوسط وی که یاد شد، مقاالت پرشماری نیز از ایشان  های  افزون بر کتاب

در نشریات مختلف و البته بیشتر در چند دهه اخیر در موضوعات مذهبی و عمدتا معارف  

در ذیل بعضی از عناوین برشمرده شده  ها  آنی و شیعی انتشار یافته و گویا شماری از آنقر

     اند.بازنشر شده

شود که خود تا حدودی  می  ه در آغاز به برخی از خصوصیات فکری و قلمی حکیمی اشار

 کند: می از نقش فکری و فرهنگی وی عمدتا در روزگار پیش از انقالب حکایت

 رادیکال شیعی انقالبی گرایش    - 1

مناسبت به  پیشین  گفتارهای  که در  به  های  همان گونه  مختلف گفته شد، گرایش 

سیاسی مشروطه خواهی آغاز شد و پس   – اسالم و تشیع انقالبی از عصر جنبش مذهبی 

پانزدهم    1320از شهریور   از  و پس  تقویت شد  و خارجی(  داخلی  اجتماعی  )به دالیل 

و در جنبش چریکی و مسلحانه اواخر دهه چهل و اوایل دهه اوج گرفت    1342خرداد  

پنجاه، به نهایت خود رسید و در فرجام کار در وقوع انقالب و پیروزی آن تحت زعامت  

ایفا کرد.  ای  یک مرجع اعالی دینی و به طور کلی رهبران دینی نقش مهم و تعیین کننده

ین فرایند زیسته و فعالیت  محمدرضا حکیمی درست در بطن و متن تحکیم و پیروزی ا

اثر پذیرفته و از طریق نشر افکار و آثارش بر  اش توان گفت وی از زمان و زمانهمی کرده و

 این روند اثر نهاده است.  

هرچند عموم نوگرایان مبارز مذهبی دهه بیست تا پنجاه در اغلب نواحی ایران، شیعی  

بوده و شاید بتوان شریعتی را  تر  شفافو  تر  ولی حکیمی در این گرایش، رادیکالاند  بوده

 در رادیکالیسم انقالبی شیعی تا حدودی همتای حکیمی دانست.   

 گرایش به مبارزه با ظلم و ظالم و حمایت از فرودستان و محرومان   - 2

به گروه و معنوی  انواع کمک مادی  و  فرودستان  از  آنجا که موضوع حمایت  های  از 

اسالم )قرآن و سیره و سنت نبوی( برجسته است و در  اجتماعی تهیدست و نیازمند در  

تشیع علوی نیز عدالت اجتماعی و نوعی برابری طلبی جایگاه مشخص و بلندی دارد )در  

قرون میانه شیعه در کنار معتزله به »عقلیه« و »عدلیه« شهرت داشت(، عموم مبارزان  
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جتماعی« تأکید و  مسلمان و شیعی معاصر روی عنصر عدالت و به طور خاص »عدالت ا

 تکیه فراوانی داشتند.  

در گذشته به عنصر عدالت اجتماعی و حمایت از فرودستان جامعه و ستیز با ستمگران  

آن  های  مختلف هشتاد سال اخیر مانند خداپرستان سوسیالیست و شاخههای  در جریان

سا شریعتی،  علی  بیشتر  و  محمدتقی  مشهد،  اسالمی  حقایق  نشر  کانون  امروز،  زمان  تا 

خفیف حدودی  تا  حتی  و  خلق  برخی  تر  مجاهدین  در  نیز  و  ایران  آزادی  نهضت  در 

نیز اشارت رفت. با این حال حکیمی در این میانه از  ی  مذهبی سیاستر  سنتیهای  جریان

است و به ویژه در طول بیش از شصت سال  تر  برجستهها  و شخصیتها  اغلب این جریان

   لت و تیمارداری از تهیدستان پای فشرده است.همواره و پیگیرانه بر عنصر عدا 

بر عنصر عدالت تأکید نشده  بی نیامده که در آن  از حکیمی پدید  اثری  مبالغه هیچ 

باشد. گفتنی است که تا مقطع انقالب، عموم مبارزان مسلمان در اشکال مختلف بر حمایت  

از این رو در اذهان  از ستمدیدگان و فرودستان و بر ستیز با ستمکاران تکیه داشتند و  

های  عموم مردم تشنه عدالت و مخالف ظالمان طبقاتی نفوذ پیدا کرده و در نهایت زمینه

ذهنی و عینی انقالب اسالمی زیر پرچم اسالم انقالبی فراهم آمد ولی از سپیده دم پیروزی  

 « آزادی خواهیجمهوری اسالمی ایرانو تشکیل نظام مدعی دینی کامال جدید با عنوان »

معدود   از  اما حکیمی  تضعیف شد.  به شدت  و حداقل  فراموش  پیشین  و عدالت طلبی 

ای  لحظه  شیعی انقالبی بوده که حتی تا آخرنویسندگان و مروجان اسالم عدالت محور و  

پیشین خود اصرار ورزیده است. از این  های  هم از این اندیشه جدا نشده و همچنان بر ایده

ی  گراهمدالنه به فیدل کاسترو، رهبر انقالبی چپای  ارسال نامهبا    2012رو وی در سال  

اسالمی حول توحید و عدالت را برای وی تبیین کند. در سال  های  کوبا، تالش کرد اندیشه

وی به عنوان یکی از استادان برگزیده به دلیل خدمت پنجاه ساله به علوم انسانی    1388

اعتراضی از قبول جایزه آن خودداری  ای رسال نامهبرنده جایزه جشنواره فارابی شد. او با ا

کنم که تا  می  کرد. وی نوشت: »همان گونه که پیشتر هم یادآور شده ام، بار دیگر تأکید 

کند، برگزاری چنین  می  هنگامی که در جامعه ما فقر و محرومیت مرئی و نامرئی بیداد

 از نظر اینجانب در اولویت نیست«. هایی جشنواره

است که حکمی، به رغم نقشی که در ایجاد ذهنیت انقالبی عدالت خواه   بدین جهت

« را در  تفسیر آفتابکتاب » 57خمینی بوده و در سال  اهللآیتداشته و از حامیان پرشور 
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اثرگذار انقالبی نوشته است، از همان آغاز  های  ستایش انقالب، خمینی و دیگر شخصیت

ه خود و اندیشه هایش منزوی شده و در سکوت  از پیامدهای آن سرخورده شد و در نتیج

و زیسته  کتاب  می  و سکون  چاپ  تجدید  اجازه  دیگر  اطالع، حکیمی حتی  طبق  زیند. 

دهد. گفتنی است که حکیمی هیچ گاه با حکومت اسالمی و  نمی  »تفسیر آفتاب« را نیز

قالب نظام روحانی   ا  –به ویژه در  یا  از خمینی و  باور نداشت و اگر هم  نقالب و  فقهی 

احوال   و  حال  بهبودسازی  و  عدالت  تحقق  پی  در  بیشتر  است  کرده  حمایت  انقالبیون 

محرومان بوده است. هرچند که حکیمی نیز مانند دیگر نواندیشان غیر روحانی آن روزگار  

توان اشاره کرد  می  خوش خیالی، گاه دچار تناقض در اندیشه و گفتار بوده است. از جمله

فسیر آفتاب« نوشته است: »مرجعیت، زعامت و ریاست عامه است و  که او در مقدمه »ت

رهبری سیاسی و نظامی و فرهنگی و اقتصادی و بین الملل تشیع، نوعی زمامداری دینی  

 است.  57و حاکمیت الهی است«. تاریخ تحریر این مقدمه اسفند 

منتشر    1390لحیات« )پارسی( عنوان »حکومت اسالمی« دارد که در سال  ا»جلد نهم  

صفحه ای، هیچ نشانی و حتی عبارتی که نشان دهد    350شده است. در این کتاب حدود 

مراد از حکومت اسالمی، مشروعیت الهی و آسمانی قدرت سیاسی و حکومت و حاکمان  

یک نوع  - در واقع   – نویسد: »حاکمیت دینی می شود. او در مقدمه کتاب نمی است، دیده 

و نزدیکی به مردم، و حفظ منافع و مصالح دنیوی و    خدمت است، به معنای پشتیبانی

اقتدارگرایی. روشن است چنین حکومتی باید    ...اخروی مردم، نه تنها وادار کردن مردم

با وسواس و دقت    -به »کالم خدا«  ها  افرادی صالح و زاهد داشته باشد، و در همه زمینه

ت که موظف است که در  عمل کند«. در یک جمله به نظر حکیمی، حکومت نهادی اس   –

وحیانی مجری عدالت و تأمین کننده منافع و مصالح مردم باشد. او  های  پرتو دین و آموزه

دهد که نباید به نام بسنده کرد. زیرا اگر حکومت مدعی دینی،  می  در عین حال هشدار

  موفق نشود تیماردار محرومان باشد و عدالت و کرامت و حقوق مردم را نقض کند، مطرود 

توان گفت حکومت نیز در  می  شود و موجب سستی ایمان و دینداری نیز خواهد شد.می

اندیشه حکیمی، مانند عدالت، بیشتر یک ایده مذهبی و سیاسی و اخالقی است و نه یک  

حکیمی   سیاسی  ادبیات  در  که  است  دلیل  همین  به  و  یافته  سامان  و  مدرن  ساختار 

 دموکراسی و حقوق بشر به معنای متعارف و امروزین تقریبا جایی ندارد.         
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در هرحال مداومت حکیمی در زمینه عدالت و اصرار وی بر اجرای جامع و همه جانبه  

«  فیلسوف عدالتاو را »ای  است که عده  آن به ویژه در نهاد حکومت و دولت سبب شده

 لقب دهند.  

البته گفتنی است که حکیمی صرفا از طریق کتاب و یا مُد زمانه عدالت خواه و حامی  

محرومان نشده است بلکه زندگی زاهدانه و نیز حشر و نشر او با گروه فرودستان در نوجوانی 

و  ها  ه است که مدتها به زاغهو جوانی نیز در این گرایش نقش داشته است. خود او گفت

با رنج و مشکالت  می  کارگریهای  و محلها  کوره پزخانه رفته و بدین ترتیب مستقیما 

کرده است.  می  آنان را لمس و حس های  شده و در واقع رنجمی  تهیدستان و فقیران آشنا 

  و ها  گزاف نیست اگر گفته شود که حکیمی از معدود عدالت خواهانی است که اندیشه

کند  می  هماهنگ و منطبق است. او همان گونه زندگی اش  شعارهایش با زندگی شخصی

 گوید.   می که مدعی است و

 شیعی            - تتبع گسترده در متون کهن اسالمی    - 3

دهد که وی منابع و متون کالسیک و سنتی اسالمی و به  می  آثار قلمی حکیمی نشان 

غور فراوان کرده و در جای جای آثارش  ها  شناسد و در آنمی  طور خاص شیعی را به خوبی

نشان  قراین  است.  کرده  استفاده  متون  این  امینی  می  از  عبدالحسین  شیخ  که  دهد 

« )و البته آثار فراوان دیگر( الگوی  »الغدیرمؤلف مجموعه  خورشیدی(    1340)درگذشته  

برداری اشاره کرده و به  عالی و شاخص حکیمی بوده است. خود او نیز بارها به این الگو

«، که با همت و مدیریت  یادنامه عالمه امینی پیشکسوتی وی اذعان کرده است. کتاب »

با همکاری سید جعفر شهیدی اوایل  خورشیدی  1386درگذشته  –  حکیمی )البته  ( در 

دهه چهل منتشر شده، نمونه روشنی از ارادت و اثرپذیری حکیمی از امینی است. افزون  

«  شهداء الفضیلهر جاهای مختلف در آثارش )و از جمله در تقریظش بر کتاب »بر آن، وی د

 امینی( ارادت عمیقش را به امینی نشان داده است.    

هرچند تتبع گسترده از امتیازات حکیمی )و هر پژوهشگری( است، ولی در اینجا الزم  

و »تتبع« است.  بس دقیق اشاره شود و آن تفاوت و تمایز بین »تحقیق« ای است به نکته

تحقیق، که امروز معادل آن »جُستار« است، به مقتضای واژه و لغت، جستجوی الزم و  

ضروری برای انکشاف حقیقت است. محقق پیش از تحقیق، هیچ نظری قطعی ندارد و از  

قاعدتا   البته  است.  ملتزم  خود  بیطرفانه  و  منصفانه  پژوهش  و  نتایج جستجو  به  رو  این 
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زند  ها میدارد ولی حرف آخر را نتیجه علمی و تحقیق به استناد داده  وجودهایی  »فرضیه«

به کلی نقض شوند. اما تتبع، بر اساس تعریف و مقتضای  ها  ولو ان که در فرجام فرضیه

دهد که  می  و اسناد است و نه بیشتر. البته تجربه نشانها  لغت، جستجو برای یافتن داده

جزمی و قطعی و از  ای  و اندیشهای  عموما برای اثبات عقیدهتتبعات سنتی رایج غالبا و  

تمامی    اند.پیش مفروض ایمانی است. کارهای امینی و طبعا کسانی چون حکیمی این گونه

شوند اما برای اثبات و مستند کردن یک اصل اساسی و آن  می  منابع در حد ممکن دیده

آن )مانند وصایت،  های  طالب و مؤلفهحقانیت تشیع و اصل امامت بالفصل امام علی بن ابی  

متنوع مسلمانان  های  ( و در نتیجه ابطال عقاید و باورهای گروه...عصمت، والیت، علم امام و

دیگر از گذشته تا کنون. به عبارت دیگر، هر تحقیقی به تتبع محتاج است ولی هر تتبعی،  

ان )از جمله مشهوترین  لزوما تحقیق نیست. برای همین است که امینی و حکیمی و مانندش

و سید جعفر مرتضی العاملی    -خورشیدی   1386  درگذشته   - شان: سید مرتضی عسکری

در آثار شیعی پر حجم و پرشمارش(، به طور گزینشی و از    - قمری    1441درگذشته    –

روند تا در نهایت بتوانند مدعیات مذهبی  می  پیش مفروض به سراغ منابع فراوان اهل سنت 

  اثبات و مدلل کنند. اینان معموال یا روایات معارض در همان متون را نادیده  و موروثی را

کنند. از این رو آثار حکیمی و همتایانش، به  می  ناموجه توجیهای  گیرند و یا به گونهمی

و   تحقیق  ترازوی  در  دارند،  شیعی  مذهبی  موروثی  ایمان  تحکیم  در  که  اهمتیی  رغم 

 ف و مدرن آن وزنی شایسته ندارند.  علمی به معنای متعارهای پژوهش

 کتاب شناسی        - 4

شیخ    وامدار  هرکس،  از  بیش  زمینه  این  در  است.  سترگ  شناسی  کتاب  حکیمی 

« است. حکیمی افزون  الذریعه الی تصانیف الشیعهآقابزرگ تهرانی صاحب مجموعه بزرگ »

عنوان »کتاب شناس    «، که وی را باشیخ آقابزرگ تهرانیبر نگارش کتابی مفصل با عنوان »

روایت هم  می  بزرگ« معرفی اجازه  استادش  از  نقلی  و وفق  بوده  کند، شاگرد شیخ هم 

دریافت کرده است. همان گونه که گفته شد، حکیمی خود نیز متتبعی پر تالش بوده و  

 کرده است.  می این مداومت، طبعا او را با منابع و متون آشنا

 ادبیات نیرومند و اثرگذار   - 5

یمی در قامت نویسنده، بیش از هرچیز، ادیب است و ادب شناس. از روزگار جوانی  حک 

تحت تأثیر ادیب نیشابوری دوم بود و بعدتر با ادیبان و شاعران و نویسندگان خراسانی و  
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تهرانی آشنا شد. گفته شده سالها با انجمن ادبی »فردوسی« و »قهرمان« مشهد ارتباط  

دیگر با ادیبان و شاعران خراسان حشر و نشر داشته است.  داشته و از این طریق و طرق  

پارسی   ادب  با  که حکیمی  آنجا  از  است.  نیرومند  در حکیمی  شاعرانگی  تخیل  و  حس 

آشناست و در ادبیات عرب نیز توانا، اشعاری در قوالب مختلف )از جمله در قصیده( سروده  

ادیبانی چون ادیب  ها  سروده  طبع آزمایی کرده است. نقل است که این ها  و در این عرصه

  را به شگفتی و تحسین وا خورشیدی(    1349)درگذشته  نیشابوری و بدیع الزمان فروزانفر  

داشته است. گفته شده است که استادش ادیب نیشابوری حکیمی را »متنب ی زمان«  می

ثالث اخوان  است.  خراسانی  قمری(  1369)درگذشته    نامیده  ادیب  و  شاعر  در  ،  نامدار، 

« شعرش  دیوان  امروز  ارغنوننخستین  »سربدار  عنوان  با  را  هایش  سروده  از  یکی   ،»

به محمدرضا حکیمی تقدیم کرده است. شاعر دیگر مهرداد اوستا   )درگذشته  خراسان« 

 در قصیده »سالم بر خراسان«، حکیمی را چنین ستوده است:خورشیدی(   1370

 شک »حکمت« یونان رادر گلشن کالم »حکیمی« ببین / آیات ر

در زندگی نامه حکیمی آمده است که او با غالب شاعران و ادب شناسان روزگارش  

ارتباط و گاه مکاتبه داشته است. جز افرادی که پیش از این اشارت رفت، با شاعرانی چون  

خراسانی  قدسی خورشیدی(  1382)درگذشته    عماد  غالمرضا   1368)درگذشته    ، 

)درگذشته    ، فضل اهلل رضاخورشیدی(  1363)درگذشته    کوهی ، امیری فیروزخورشیدی(

الخورشیدی(  1398 جالل  همایی د،  معین خورشیدی(  1359)درگذشته    ین  محمد   ،  

با عالمانی چون  خورشیدی(  1350)درگذشته   نیز  سید    اهلل آیت، عبدالجواد فالطوری و 

 محمود طالقانی و محدتقی جعفری تبریزی ارتباط و پیوند داشته است.  

البته وی به ادبیات متعهد و انقالبی و حماسی باور داشته و در تاریخ اسالم نیز همواره  

ادبیات متعهد در  دنبال چنین ادب و ادیبانی بوده است. وی در آثارش به ویژه در کتاب »

توجهاسالم بیشترین  البته  است.  گفته  سخن  باب  این  در  روشنی  به  شاعران  اش  «  به 

  و سید حمیری  - قمری   220 –  )کسانی چون دعبل خزاعی  حماسی سرای شیعه متقدم 

سخن گفته است. برخی از  شان  ( بوده و از آنان الهام گرفته و در ستایش- قمری    179  –

 اند.سروده هایش در برخی آثار متأخرش منتشر شده

حکیمی غالبا از  های  با این همه حکیمی به ویژه در نثر بیشتر متفنن است. در نوشته

استعارهعبارات   استفادهها  و  وفور  به  مجازها  و  می  و  طبیعی چون صبح  نمادهای  شود. 
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  اند. بسیار مورد استفاده قرار گرفته  ...غروب و شب و ستیغ کوه و رود و آبشار و دشت و

نماید و از این رو از ادبیات  می  گرچه این نوع نثر بیشتر بازی با کلمات و تا حدودی تصنعی

فاصله   گروه  مدرن  در  متعارف  نویسی  پارسی  که  روزگاری  در  همه،  این  با  ولی  دارد، 

گویندگان و نویسندگان مذهبی )حتی غالبا متجدد( چندان قدرتمند نبود و اصوال بسیاری  

چون محمدرضا  ای  از طایفه روحانی بلد نبودند ادیبانه و به قاعده، پارسی بنویسند، نویسنده

ر خلق چنان آثاری نو و جذاب چیره دست بود و بسیاری  حکیمی به عنوان پرورده حوزه، د

کرد. به ویژه که این ادبیات قوی با  می  به ویژه از خیل جوانان مذهبی را جذب و جلب 

« نیز  ادبیات عاشوراییزیاد و حماسه سرایی مذهبی و به تعبیر متأخر »های  شورآفرینی

 همراه شده بود.  

از عالقه طلبانه و ستم ستیزانه نثر جذاب  مندان  من خود یکی  و عدالت  و حماسی 

حکیمی چگونه و چه اندازه های  دهم که نوشتهمی  حکیمی در آن دوران بودم و شهادت

اثر قم در سال  می  در جوانان آن روزگار  به  ورود  از  ، نخستین  44نهاده است. من پس 

ق با نام که از حکیمی خواندم، کتاب »سرود جهش ها« بوده است. از این طریای  نوشته

محمدرضا حکیمی و آثارش آشنا شدم. در آن دوران چندان مجذوب نثر حکیمی بودم که  

خواندم. در هرحال از باب نمونه، می فرازهایی و گاه صفحاتی از نوشته هایش را از حافظه 

اگر نثر حکیمی با نثر پرخون شریعتی مقایسه شود )به ویژه در کویریات(، تفاوت دو نوع 

  دیبانه از دو نویسنده مذهبی خراسانی و دو دوست همفکر به خوبی آشکار نوشتارهای ا

 شود.   می

آثار حکیمی را چنین  ها  توان موضوعات محوری اندیشهمی  اما برای تبیین بیشتر  و 

 کرد: بندی طبقه

 تبلیغ اسالم شیعی انقالبی با ادبیات پارسی و نافذ .  1

ال اسالمی با بینش و تفکر شیعی است،  از آنجا که حکیمی دارای گرایش غلیظ و رادیک

بخش مهم و در واقع بخش اصلی آثار این نویسنده مذهبی، حول عقاید و باورهای شیعی  

حداقل   شده،  ارائه  فهرست  وفق  است.  مذهب  این  بزرگان  و  پیشوایان  از    13و  عنوان 

اگر مقاالت و بخش و  آثار حکیمی، مستقیما حول تشیع است  های  و فصلها  مجموعه 

ها  و مقاالتی که در باره شخصیتها  پراکنده در آثار ایشان لحاظ شود و به ویژه اگر کتاب

و شاعران و عالمان شیعی نگاشته شده را در نظر بگیریم، گزاف نیست گفته شود که او  
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و تاریخ آن چیزی نگفته و ننوشته است. البته  ها جز در باب اسالم شیعی و عقاید و سنت

عناصر اصلی و مهم تشیع تاریخی یعنی امامت و والیت و عدالت و    چنان که گفته شد،

و   زیبا و جذاب و شاعرانه  ادب  پررنگ  با چاشنی  تهیدستان  تیمارداری  و  ستم ستیزی 

احساس برانگیز امروزین دستمایه آثار حکیمی است و این مجموعه سبب شده تا ادبیات  

برآمده از فضای فکری و سیاسی پس   انقالبی تند شیعی تولید شود؛ ادبیاتی که صد البته 

توان گفت همین خصوصیات بود که در  می  تا اواخر دهه شصت است.  1320از شهریور  

روزگار پیش از انقالب و تا اواخر دهه شصت یعنی تا زمانی که تب و تاب انقالب و انقالبی  

  ی پرشور نمود و عالقه مندانمی  گری آن هم از نوع مذهبی آن فروکش نکرده بود، جذاب 

 یافت.  می

حکیمی سرک  های  و گفتهها  با این همه، اگر از زبان جذاب و شاعرانه به اعماق نوشته

نوآوری و  تازگی  و  این  های  بکشیم  گفت  باید  منصفانه  بدانیم،  معیار  را  نظری  و  فکری 

چندان از تازگی و بداعت نظری بهره ندارند. در واقع همان عقاید سنتی و رایج  ها  نوشته

عدالت خواهانه نوین همراه شده و از سوی دیگر  های  عی است که از یک سو با آرمانشی

با ادبیات فاخر پارسی آذین بسته شده است. به ویژه که تقریبا هیچ راهکار عملی برای  

دهد. این را  نمی  تحقق عدالت و آزادی و بهبود حال محرومان جامعه در قرن بیستم ارائه

اگر انقالب نشده بود و حکومت اسالمی    ام. جناب حکیمی نیز گفتهبه  ای  یک بار در جلسه

تأسیس نشده و مدعیان اسالم و تشیع انقالبی شیعی بر مصادر امور گمارده نشده بودند،  

توانست دلربایی کند ولی اکنون پس از  می  نمود ومی  شاید هنوز این نوع ادبیات جذاب

و شعارهای جذاب وجود ندارد.  ها  ن وعدهبرای عدم تحقق آای  سال دیگر هیچ بهانه  42

البته این نقد فقط متوجه حکیمی نیست بلکه عموم گویندگان اسالم و تشیع علوی و  

با   را  فرضا حکیمی  اگر  این حال  با  باشند.  پاسخگو  باید  و عدالت محور پیشین  انقالبی 

چشم از  شریعتی مقایسه کنیم، حداقل آن است که شریعتی در آستانه پیروزی انقالب  

( و همچنان از آزادی  17جهان فروبست ولی حکیمی همچنان زنده است )عمرش دراز باد

گوید. ایشان متعهد است که جز الفاظ و ادبیات، محتواها را نیز نو کند  می  و عدالت سخن 

مثال آزادی و عدالت را در معانی و مصادیق مدرن و امروزین نوسازی کند و نیز راهکارهای  

گمان  بی  هد. جدای از بدعملی ارادی و غیر ارادی حاکمان و رهبران انقالب، عملی ارائه د

 
 روشن است که این متن زمانی ارائه و تحریر شده است که حکیمی هنوز در قید حیات بود.    .17
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های  یکی از عوامل سرخوردگی حکیمی و مانند او از انقالب و رهبری آن، شکست آرمان

 عدالت خواهانه بدون ارائه پشتوانه نظری مدرن و بدون ارائه راهکاری عملی بوده و هست.  

اثر اوست. این ترین  « مهمالحیاهجموعه سترگ »در زمینه عدالت خواهی حکیمی، م

باب    40جلد و در    12مجموعه )که با همکاری دو برادرش: علی و محمد تنظیم شده( در  

( طول  1394تا    1352تدوین شده است. تألیف و تدوین این مجموعه حدود چهل سال )

رشیدی(  خو  1377)درگذشته  کشیده است. شش جلد نخست الحیاه به وسیله احمد آرام 

به پارسی ترجمه شده است. حکیمی معتقد است این اثر انقالبی است و به انگیزه »پاسخ  

دادن به دردهای بشر امروز« پدید آمده است. منابع اصلی این اثر آیاتی از قرآن و متون  

چون   کهنی  العقول ،  بحارالنوار،  الکافیحدیثی  الشیعه،  تحف  کاش  ای  است.   ...و  وسائل 

ایان رنج تدوین این مجموعه، حداقل به راهکارهای اجرایی و تحققی آن  حکیمی پس از پ

اندیشید. صرف گردآوری هزاران حدیث و آیات قرآن حول اهمیت  می جذاب نیزهای ایده

 کند.       نمی عدالت و استناد به آنها هیچ کفایت

 انه ی نوگرا   ش ی کم و ب   شات ی معاصر با گرا   ی ع ی برجسته ش   ی ها چهره   ی معرف .  2

های  و چهرهها  بخش قابل توجهی از آثار حکیمی، به معرفی شماری از شخصیت    

مفرد و یا در مقاالت متعدد،  های  علمی و فرهنگی شیعی معاصر اختصاص دارد. او در کتاب

در باره زندگی نامه و افکار و آثار عالمانی چون شیخ عبدالحسین امینی، سید جمال الدین  

عبدالحسی سید  عاملی اسدآبادی،  جبل  الدین  شرف  ،  قمری(   1377)درگذشته    ن 

  ، شیخ مجتبی قزوینی، میرزای شیرازی قمری(   1306)درگذشته    میرحامدحسین هندی

، شیخ  خورشیدی(  1299)درگذشته    ، شیخ محمد خیابانیخورشیدی(  1273)درگذشته  

، شیخ آقابزرگ تهرانی، محمدتقی شریعتی،  قمری(  1352)درگذشته    محمدجواد بالغی

د روح اهلل خمینی و دهها تن دیگر به تفاریق نوشته است. البته در این میان بیش از  سی

هم دلبسته امینی بوده و به دالیل آن نیز پیش از این اشارت رفت. جز آثاری که به طور  

بیدارگران  اختصاصی در باره برخی از این بزرگان نوشته شده و از آنها یاد شد، دو اثر »

اند  البته گفته  اند.اختصاص یافتهها  « به معرفی این شخصیتپیده باورانس « و » اقالیم قبله

که حکیمی در جوانی مدتی به فداییان اسالم و شخص نواب صفوی گرایش داشته ولی به  

را در این باب و نیز در باره انقالب  اش  تازههای  زودی از آنها فاصله گرفته و بعدتر دیدگاه

 « باز گفته است.    متوقف شد  انقالبی که« و »ها  نامه در دو جزوه با عناوین »
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در آثار حکیمی دو چیز است. یکی دفاع  ها  اما انگیزه محوری پرداختن به این شخصیت

جانانه اغلب این افراد از تشیع و عقاید و آداب آن در جهان معاصر و دیگر صبغه سیاسی  

د داخلی. البته گرایشات علمی و  و مبارزاتی این افراد علیه استعمار غربی و احیانا استبدا 

در تعامل با اهل سنت و ترویج  ها  تا حدودی نوگرایانه و مسالمت جویانه این شخصیت

 وحدت اسالمی در برابر استیالی بیگانه نیز برای حکیمی مهم و قابل تحسین بوده است.  

       و آداب و سنن مسلمانی و برخی رویکردهای عالمان دین ها  نقد اندیشه .  3

خرافی رایج  های  حکیمی مانند دیگر مصلحان دینی معاصر از منتقدان برخی آموزه  

و آداب مسلمانی و به طور خاص  ها  و یا برخی رویکردهای مذهبی متداول در قلمرو اندیشه

اندیشه و  پارسایانه  زندگی  ندارد که  و هست. گفتن  بوده  و های  شیعی،  عدالت خواهانه 

های  تواند با نظام طبقاتی مذهبی و سلسله مراتب حاکم بر حوزهینم  برابری جویانه وی

علمیه چندان سازگار باشد. حکیمی حتی رخت روحانی را نیز از تن درآورد و به سبک  

ظاهر شد. از آنجا که او از هر نوع ها  مردم عادی و حتی در شمایل روشنفکری آن سال

دور بوده و هست، آزادگی و حریت  منفعت فردی و شخصی و یا سود طبقاتی و صنفی به  

فکری و شجاعت نظری و انتقادی وی محفوظ است و از این منظر مانعی بر سر راه وی  

 « وی در این باب قابل توجه است. هویت صنفی روحانیقرار ندارد. کتاب »

البته رویکردهای انتقادی حکیمی به نهادهای مذهبی و یا برخی آداب دینی و شیعی  

برآمده تمدنی    رایج،  ماندگی  عقب  به  اذعان  آن  و  هست  هم  وی  دیگر  اندیشه  یک  از 

به تعبیر خودش » نیز مانند غالب  او  اقالیم  مسلمانان در روزگار جدید است.  بیدارگران 

برد و در مقابل طالب سرفرازی و  می  «، از عقب ماندگی جوامع اسالمی معاصر رنج قبله

یشان و دیگر مصلحان و احیاگران، خرافات  استقالل فکری و تمدنی آنان است و به زعم ا

و آداب ضد عقلی و نامنطبق با نصوص دینی قطعی و اصیل، به سهم  ها  مذهبی و اندیشه

 خود، از عوامل انحطاط و سستی مسلمانان است و الجرم باید اصالح شود.  

حکیمی نسبت به سنن مذهبی رایج و یا نهاد علما و  های  گفتنی این که نقد و نقادی

های  وحانیت، تا حدود زیادی محافظه کارانه و نرم است و از این روست که با واکنشر

اگر نقدهای رادیکال   از سوی پاسداران سنت مواجه نشده است.  تندی و حتی مالیمی 

واکنش کنیم،  مقایسه  حکیمی  با  قلمرو  همین  در  را  تکفیری  های  شریعتی  گاه  و  تند 
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آشکارتر  ها  شریعتی، تفاوتهای  یهان در قبال نقادیبسیاری از عالمان و واعظان و حتی فق 

 خواهد شد.      

 تالش برای تحقق پروژه تفکیک       .  4

گفته شد که حکیمی به روش تفکیک باور دارد و در واقع تا حدودی مبدع این عنوان  

اندیشه چنین  مروج  »ای  و  اندیشه  امروز  هرچند  ماست.  روزگار  تفکیکدر  تا  مکتب   ،»

حدودی قوام یافته و شارحان و حامیانی دارد ولی حداقل بیش از همه به نام محمدرضا  

حکیمی شناخته شده است. بخش مهمی از آثار قلمی حکیمی مستقال و مستقیما به این  

اجتهاد و  موضوع اختصاص دارد. جز کتاب مفرد »مکتب تفکیک« حکیمی، آثاری چون »

« به انگیزه  مقام عقل« و »عقل سرخ«، »هیات بشریو ال   الهیات الهی«،  تقلید در فلسفه

   اند.تبیین معقول مکتب تفکیک پدید آمده

گزیده دعوی آن است که قلمرو وحی الهی و عقل بشری از هم به کلی جداست و یا  

را با هم  ها  و نباید ایناند  قلمرو وحی الهی، عقل و عرفان از هم منفک تر  به بیان دقیق

فت مدعیان تفکیک در پی نابگرایی و خالص سازی دین وحیانی و  توان گ می  خلط کرد.

تاریخ اسالم دیرینه سال   اندیشه تفکیکی علی قدر مراتبهم در  این  البته  اصیل هستند. 

است و در روزگار ما نیز پیش از حکیمی به ویژه در مشهد سابقه داشته است ولی به گمانم  

چنین تفکیکی نه در نظر ممکن است و نه    به طور کلی نظریه قابل دفاعی نبوده و نیست.

و   دو عنصر »نقل«  بین  و گاه عنیف  نزاع دیرین  به رغم  بوده و هست.  در عمل چنین 

است.   التقاطی  تعبیری  به  یا  و  امتزاجی  و  تمدنی جمعی  اسالمی،  تمدن  اصوال  »عقل« 

بر این    کنند ولی اصرارنمی  هرچند مدافعان این تفکیک عقل و تعقل را به کلی نفی و رد

شود. به ویژه نواندیشی که طرفدار آزادی  می  اندیشه در نهایت به نوعی عقل ستیزی منتهی

چگونه است،  روزگار  این  در  فنون  و  علوم  و  اسالمی  تمدن  بازسازی  طالب  و  عدالت   و 

نادیده بگیرد؟ تعبیر »عقل خودبنیاد  می تواند حجیت و نقش عقل و عقالنیت مدرن را 

برابر عقل خودبنی نیز که در  تمامی  دینی«  اصوال  ندارد.  اد مطرح شده، معنای محصلی 

  اند. مورد تعظیم و تکریم حکیمی )جز تنی چند از استادانش( تفکیکی نبودههای  شخصیت

و شبه اخباری است که البته انقالبی و عدالت محور    اگردر واقع حکیمی یک شیعه حدیث

 هم هست و از این منظر نسبتی استوار با جهان مدرن پیدا کرده است. 
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در هرحال مکتب تفکیک به طور عام و به طور خاص تفکیک حکیمی، از جهات مختلف  

سال    مورد رد و نقد جدی قرار گرفته است. من خود اغلب این نقدها )که عمدتا در بیست

رؤیای  ولی کتابی در اختیار دارم با عنوان »ام  اخیر منتشر شده اند( را ندیده و نخوانده 

که به قلم آقای سید حسن اسالمی است و چاپ    «- بازخوانی مکتب تفکیک    –خلوص  

به وسیله بوستان کتاب در قم منتشر شده است. این کتاب نقد    1390دوم آن در سال  

و مقاالت انتقادی علمی بر ها  ه در آن شمار زیادی از کتابجدی و جامعی است و از جمل

       اند.مکتب تفکیک به اجمال معرفی شده
 

 نامه شریعتی به حکیمی در باره آثارش(  ت )ماجرای وصی تکمله 

از شریعتی  ای  در پایان الزم است به یک نکته بس مهم اشاره کنم و آن هم نوشته

وصیت نامه شریعتی  وج وی از کشور است که به »خطاب به حکیمی در آخرین روزهای خر

« شهرت یافته است. این نوشته نه چندان مفصل حاوی مطالب متنوعی است  به حکیمی

شریعتی، انباشته است از نکات اعتقادی و اشارات تاریخی. متن  های  و، طبق معمول نوشته

ص و تقوی، آزادی  با خطاب به حکیمی با این جمالت »برادرم، مرد آگاهی و ایمان، اخال

شود و در ادامه از جمله به منزلت و  می  و ادب، دانش و دین، محمدرضا حکیمی« آغاز

 نویسد:      می کند و در نهایت می اعتبار فردی و علمی حکیمی اشارتی 

ای که در توان داشتم و توانستم در این راه رفتم و با  برادر! من به اندازه…و اما  ...»

داشتم فدا کردم از حقارت خویش و کار خویش شرم دارم و در برابر خیلی از  اینکه هرچه  

کنم. در عین حال، لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و  احساس حقارت میها  »بچه«

کم من ثناء جمیل لست  »   : بینم که ارزم و میاست که هرگز بدان نمیانعکاس بخشیده

را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود    اهال لهه نشرته« و اکنون بدترین شرایطی

گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه، تنها رنجم این است  می

که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم، ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد  

م به همان علتِ همیشه، زندانی  اماند. اما رنج دیگرم این است که بسیاری از کارهای اصلی

شود، آنچه هم از من نشر یافته، به دلیل نبودن امکانات  زمانه شده و به نابودی تهدید می

است و تمامی آن را نه به عنوان  و کم بودن فرصت، خام و عجوالنه و پرغلط و بد چاپ شده

هایی برای  اه، تکانهایی از یک رتحقیقی، که فریادهایی از سر درد، نشانه  -کارهای علمی
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ها و باألخره  هایی کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایدهطریق، طرح  ی  بیداری، ارائه

نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد و آن هم در شرایطی تبعیدی، فشار،  

 رفت. میای انتظار فاجعهاش توطئه، فرصت گذرا و حالتی که هر لحظه

گیری  باید تجدید نظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلطآنها همه  

عمر من و عشق من    یها را که ثمرهاین  یمعنوی و لفظی و چاپی شود. اینک، من، همه 

ام و میراثم را با این وصیت شرعی، یکجا به دست  اندوخته  یام و همهاست و تمام هستی

فقط بپذیر تا سرنوشت سختی را    خواهی بکن.ها هر کاری که میسپارم و با آنشما می

ها در  ها و خباثتکه در پیش دارم بتوانم با فراغت دل بپذیرم و مطمئن باشم که خصومت

ودیعه و  برد  نخواهند  پیش  از  کاری  من  آثار  و  ایمان  مسخ  یا  بهام  محو  کسی  را  دست 

این سکوت سیاه، به    تر است. لطف خدا و سوز علی تو را در سپارم که از خودم شایستهمی

خشکد،  شود و غدیر ما میرود، ملت ما مسخ میسخن آورد که دارد همه چیز از دست می

است. بغض هزارها درد، مجال  دفاع ماندهبی  های بلند افتخار در هجوم این غوغا و غارتْبرج 

رم و  سپااین عزیزترْ از کودکانم را به تو میی    دهد و سرپرستی و تربیت همه سخنم نمی

 «.  55مشهد آذر  خود در انتظار هرچه خدا بخواهد. علی  … تو را به خدا و

رفت ولی هرگز منتشر نشد تا این که متن کامل  می  بود که از این وصیت سخنها  سال

  1382، اثر محمد اسفندیاری، تهران، دلیل ما،  «راه خورشیدی آن نخستین بار در کتاب »

شده  نمی  اسفندیاری، حکیمی به این دلیل حاضر به انتشارشمنتشر شده است. به گفته  

 که شریعتی از وی تجلیل بسیار کرده و او ابا داشته که آن را منتشر کند.      

مناسبت  می  فکر به  هایم  سخنرانی  از  یکی  در  که  بود  هفتاد  دهه  اوایل  در  کنم 

شد(،  می  ن برگزاربزرگداشت شریعتی )که در آن زمان در منزل یکی از دوستان در تهرا

به تفصیل در باب این نوشته ادعایی سخن گفتم و تالش کردم نشان دهم که، برخالف 

توانست به متفکری دیگر، هرچند دارای صالحیت  نمی  تواند ونمی  تصور بسیاری، شریعتی 

و مورد اعتماد کامل، این اجازه را بدهد که نظریات علمی و فکری او را چنان تغییر دهد  

قلب  گونه  که  به  و  وای  شود  نکرده  چنین  نظری  و صاحب  نویسنده  هیچ  درآید.    دیگر 

کند. از باب نمونه فرضا اگر حکیمی با تفسیر شریعتی از ماجرای هابیل و قابیل مخالف  نمی

ای باشد، چه باید بکند؟ آیا مجاز است آن را از متن آثار شریعتی حذف کند و یا به گونه

تغییر دهد؟ در این صورت، تغییر دیگر نظر حکیمی خواهد   ماهوی و خالف نظر نویسنده
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بود و نه نظر شریعتی. بگویم پس از آن سخنرانی که در دو جلسه انجام شد گفتار مکتوب  

« و یا در  شریعتی و نقد سنتو در قالب یک جزوه تکثیر شد و بعدها در یکی از آثارم )»

است. منتشر شده  استراتژی«(  و  ایدئولوژی  اطالع،    »شریعتی،  که، طبق  این  ذکر  قابل 

با آثارش چندان سختگیر است که کمترین تغییری در رسم   ارتباط  جناب حکیمی در 

دهد. شاید بدان دلیل که او خود ویراستار و ادیب چیره دستی  نمی الخط نوشته هایش را

 است. 

ف و به هر تقدیر انتشار متن نهایی و کامل وصیت نامه شریعتی به حکیمی به این حر

شود  می  و تفسیرهای غالبا من الیرضی به صاحبه پایان داده است. حال روشنها  حدیث

که مراد شریعتی ویرایش ادبی و علمی و اصالح اشتباهات احتمالی محتوایی و جلوگیری  

از هر نوع تحریف و دستبرد و در نهایت چاپ و انتشار مناسب و استاندارد است و نه چیزی  

گیری  باید تجدید نظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلطدیگر. سفارش »

و چاپی شود لفظی  و  روشنمعنوی  ترتیب  بدین  ندارد.  این  معنایی جز  که  می  «،  شود 

«، اعطای اختیار تام برای حفاظت از میراث  خواهی بکن ها هر کاری که میبا آنمعنای »

س. نباید کلمات را از ساختار متن خارج  پر بهای وصیت کننده به وصیت شونده است و ب

 کرد و به صورت موردی و لفظی و جداگانه تفسیر و تأویل کرد.  

در این میان قابل توجه است که مرتضی مطهری نیز گویا دچار همین تفسیر نادرست  

به آیت اله خمینی، که پس از مرگ شریعتی برای ایشان در نجف  اش  بوده است. او در نامه

در باب شریعتی و افکارش به تندی انتقاد کرده و از جمله در این مورد خاص  فرستاده،  

 نوشته است:

مقارن با حرکتش به خارج اط الع پیدا کردم که تنها به آقای حکیمی نوشته که شما  »

موث ق این بود که گفته بود تا یک سال کاری    های مرا نقد کنی. در اروپا خبرمجازی نوشته

های خودم و یکی از دوستان نزدیک حضرتعالی نقل کرد که  ح نوشتهنخواهم کرد جز اصال

هایم با او مشورت کنم.  به او گفته بود منتظرم فالنی به اروپا بیاید، راجع به اصالح کتاب

و البته من این جهت را تحسین کردم و دلیل حسن نیتِ او و سوءنیت اطرافیانش در ایران  

وسیله  به  نشر آثارش قبل از اصالح و تجدیدنظر الاقل    بایست از گرفتم. روی این حساب می

سیری  «. این نامه در کتاب »آقای حکیمی که کتباً به او اجازه داده است جلوگیری شود

 « )انتشارات صدرا( منتشر شده است. در زندگانی استاد مطهری
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  که تالش ای  نویسندهدر این نامه دو نکته بس مهم قابل توجه است. اوال، نویسنده آن؛  

کند خود را در سیمای یک منتقد علمی و خیرخواه نشان دهد، چنان دچار آشفته  می

گویی شده که در مواردی در دام تناقض گویی افتاده است. از جمله وی در کنار اظهار  

خوش بینی و اذعان به فروتنی علمی و حسن ظن شریعتی، از مرگ وی در خارج از کشور  

را مکر خداوندیمی  اظهار خرسندی آن  و  و رضایت   یو  شمارد.  می  کند    با خوشحالی 

داند که اگر خداوند از باب »یمکرون و یمکراهلل واهلل خیرالماکرین«  می  و خدا  ..».گوید  می

سوره آل عمران[  در کمین او نبود، او در مأموریت  خارجش چه بر سر روحانیت    54]آیه  

توان شخصی را »مأمور« )مأمور از جانب کی؟!( دانست  می  چگونهآورد«. واقعا  می  و اسالم

توان فردی را  می  و از این رو مزدور و آنگاه به حسن نیت چنان فردی اذعان کرد؟ چگونه

که مأمور نابودی اسالم و دشمن روحانیت بوده و مرگش در غربت مکر الهی بوده و الجرم  

آن که، مطهری  تر  ست؟  نکته دوم و بس مهمباید خرسند بود و شاکر، دارای نیت خیر دان

خواهد که وی از نفوذ و اعتبارش استفاده کند و بخواهد تا زمان  می  از خمینی مصرانه

آنها ممانعت شود. معنای محصل چنین در   بازنشر  از  به طور کلی  آثار شریعتی،  اصالح 

درخواست کننده  خواستی دو امر التزامی است. اول توسل به سانسور است و دوم این که 

که فکر و اندیشه  اند  داند و شریعتی )و البته دیگران نیز( موظف می  خود را میزان االفکار

و نظر خود را با این میزان و معیار تطبیق دهند. گفتن ندارد که نه مطهری چنین حقی  

  دارد و نه خمینی و نه هیچ فرد و یا نهاد دیگر. بیفزایم این تمسک به سانسور مذهبی در 

در قدرت نبودند و از این رو چند سال بعد از  ها  زمانی مطرح شده است که هنوز مطهری

نماید که مرحوم  می  کنند. در هرحال چنینمی  چه کرده و چهها  این دیدیم که مطهری

پنداشته  می  مطهری نیز )هرچند که از متن نوشته شریعتی به حکیمی خبر نداشت( نیز

و تغییر محتوایی افکار و آثار شریعتی به وسیله حکیمی    که این وصیت به معنای اصالح 

 است. 

در پایان به موضوع مهم و مرتبط دیگر اشاره کنم. چند بار از آقای سید محمدمهدی  

به آقای حکیمی گفتند حال که شریعتی  ای  جعفری شنیدم که در اوایل پس از انقالب، عده

نید شما هم به وصیت شرعی او عمل کنید  به شما اختیار تام داده تا در آثارش بازنگری ک

در »دفتر  ای  و برای پیشنهاد اصرار ورزیدند. حکیمی ابا داشت ولی سرانجام پذیرفت. جلسه

نشر فرهنگ اسالمی« تشکیل شد و کسانی چون محمدجواد باهنر و افرادی دیگر )که  

حضور داشتند.  آورم( و خود جعفری و صد البته حکیمی  نمی  البته اکنون آنها را به یاد 
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قرار شد در جلسه بعد آقای حکیمی نظرش را بگوید. در جلسه مقرر، آقای حکیمی آمد و  

بینم  نمی شود، هیچ ایرادی قابل ذکری در آثار شریعتیمی گفت تا آنجا که به من مربوط

)نقل به مضمون(. به گفته جعفری، با این اظهارنظر حکیمی، جلسه پایان یافت و برنامه  

 تفی و بالموضوع شد.        مقرر من 

 

 جز منابع یاد شده در متن، از این منابع نیز استفاده شده است 

 منابع:

 سیاسی ایران، رسول جعفریان –مذهبی  های و سازمانها جریان

 مدخل محمدرضا حکیمی در ویکی شیعه و نیز در ویکی پدیای فارسی 

در »پایگاه اطالع رسانی مرکز  مقاله مسلم نادعلی زاده در باره حکیمی منتشر شده  

 اسالمی«.های بررسی

قابل توجهی منتشر  های  در باره حکیمی و زندگی و افکار و آثار وی مقاالت و کتاب

جامع ظاهرا  ولی  محمد  ترین  شده  اثر  خورشیدی«  »راه  کتاب  آثار  این  مستندترین  و 

کارنامه محمدرضا حکیمی« که   توحید:  »مرزبان  آن، کتاب  بر  افزون  است.  اسنفدیاری 

  صفحه تهیه و منتشر شده است.  1440دارای مقاالت متعددی است و با همت پنج تن در  



  

 

 

 

 

 بخش بیست و ششم 

 صدر بنی سید ابوالحسن      

 

 درآمد 

و   بحث  مورد  معاصر  ایران  در  اصالحگران مسلمان  در سلسله  آخرین شخصیتی که 

است. البته شهرت اصلی آقای    صدر بنیگیرد، آقای دکتر سید ابوالحسن  می  گفتگو قرار

فعالیت  صدربنی در  ایشان  اندیشه و عمل  اساسی  بعد  واقع  در  سیاسی است که  های  و 

نخستین رئیس جمهور   صدر بنی  18ران تا کنون.شود به پس از انقالب ایمی بیشتر مربوط

است.   اسالمی  تأسیس جمهوری  و  انقالب  پیروزی  از  به طور خاص پس  و  ایران  تاریخ 

فعالیت )مانند موارد دیگر(،  نوشتار   / گفتار  این  در  سیاسی جناب  های  گفتنی است که 

فعالیت  صدربنی نیست.  و  نبوده  بحث  محل  و  توجه  البته  های  مورد  و  عمدتا  فکری 

 شود.   می فکری و اجتماعی او به بحث گذاشته های  موضوعات دینی ایشان و اثرگذاری

 این گفتار / نوشتار ذیل این عناوین خواهد بود:

 زندگی نامه   -  فصل اول

 
در قید حیات بوده    صدربنیقابل ذکر این که این گفتار / نوشتار نیز در زمانی تهیه شده که مرحوم    .18

 آید.  می  است. با این حال متن با همان ادبیات پیشین در اینجا
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 فهرست آثار  -  فصل دوم 

 اثرگذاری فکری و اجتماعی  -  فصل سوم

 صدر بنیمحورهای فکری   -  فصل چهارم

 

 زندگی نامه  :فصل اول

 1350)درگذشته    همدانی  صدر بنیسید نصراهلل    اهللآیتفرزند    صدربنیسید ابوالحسن  

در همدان زاده شده است. وی پس از طی مراحل    1312است که در سال    خورشیدی(

تحصیلی اولیه و اخذ دیپلم به تهران آمد و در دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و حقوق  

اسالمی درس خواند. پس از آن چهار سال در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در  

 تهران فعالیت کرد.  

را آغاز کرد و بعدا  اش  سیاسیهای  حصیل در دانشگاه، فعالیتاز همان دوران ت  صدربنی

نماینده وی  داد.  سال  ادامه  در  دوم  ملی  جبهه  کنگره  در  تهران  دانشگاه  دانشجویان  ی 

با کمک    42  سال  دو بار بازداشت شد. پس ازها بود. او در ارتباط با این نوع فعالیت  1341

فرانسه شد و در آنجا به تحصیل خود  عازم  خورشیدی(    1391)درگذشته  احسان نراقی  

با    صدربنیاز دانشگاه سوربن فرانسه مدرک دکتری گرفت.    صدربنیادامه داد. به روایتی  

زبان فرانسه و عربی آشنایی دارد. ایشان در دوران تحصیل در فرانسه، از یک سو در شمار  

سوی دیگر به عنوان  فعاالن سیاسی و مبارز و ملی و مصدقی بر ضد رژیم پهلوی بود و از 

از طریق گفتار    صدر بنیکرد.  می  یک نظریه پرداز مسلمان و نواندیش و انقالبی فعالیت

پرداخت. چنان که وی در کتاب  می  )سخنرانی( و نوشتار به ترویج افکار و اندیشه هایش

« گفته است، در آغاز تأسیس نهضت آزادی ایران، مدتی در قالب این تشکل  درس تجربه »

 کرده است. می و سیاسی فعالیتدینی 

خمینی، به عنوان یک رهبر مذهبی مستقر    اهللآیتدر دهه چهل و پنجاه با    صدربنی

و معتعمد وی شمرده  بوده  ارتباط  تبعیدگاه نجف، در  پائیز سال  می  در    1357شد. در 

زمانی که خمینی از عراق خارج شد و در فرانسه )شهرک نوفل لوشاتو پیرامون پاریس(  

و شماری از دوستانش با خمینی و برخی از شاگردان   صدر بنیاکن شد، ارتباط و پیوند س

شد. در  تر  جدیها  و همراهانش، که شماری از آنها از ایران آمده بودند، بیشتر و همکاری

مدت   شخصیت  صدربنیاین  کنار  حبیبیهایی  در  حسن    1391)درگذشته    چون 
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و ابراهیم یزدی از حامیان و  خورشیدی(  1361)درگذشته ، صادق قطب زاده  خورشیدی(

شد. همراه خمینی و همراهان به  می  خمینی شمرده  اهللآیتاز مشاوران فکری و سیاسی  

به عضویت شورای انقالب درآمد و بعد از مدتی به    صدربنیایران بازگشت. در ایران نیز  

جمهوری در بهمن ماه    وزارت اقتصاد و دارایی گمارده شد. در نهایت در انتخابات ریاست

 به عنوان نخستین رئیس جمهور در نظام جمهوری اسالمی، برگزیده شد.  1358

  1360به پایان نرسید و در آخر خرداد    صدربنیبا این حال دوران ریاست جمهوری  

به وسیله مجلس شورای اسالمی استیضاح شده و برکنار گردید. مدتی ایشان مخفی شد  

تا کنون در حومه پاریس    و سپس از ایران خارج شد و به فرانسه بازگشت. از آن زمان 

           19هد.دمی فکری و سیاسی خود ادامههای کند و همچنان به فعالیتمی زندگی 

 

 فهرست آثار        :فصل دوم

از فعاالنی است که هم پرگفتار است و هم پرنوشتار. وی در حدود شصت    صدربنی

مختلف و متنوع علوم انسانی و اجتماعی بسی گفته و نوشته است. به  های  سال در حوزه

و عمدتا در دسترس یا کتاب منتشر شده  و  مقاله  قالب  نوشته هایش در  وفق    اند.ویژه 

انتشار یافته    صدربنیحدود پنجاه اثر از  فهرستی که در ویکی پدیای فارسی آمده است  

و عناوین در برخی موارد  ها  است که به احتمال زیاد کامل نیست. نیز محتمل است که نام

با آثار  تر  دقیق نباشد. وبسایت ایشان نیز منبع مهمی است برای آشنایی بیشتر و دقیق

اخیر( سال  چهل  آثار  ویژه  )به  آثار  این  از  توجهی  قابل  بخش  سیاسی  وی.  و  اند  کامال 

،  صدربنیبه حوادث این دوره و یا خاطرات ویژه. در اینجا فهرستی از آثار آقای  اند  معطوف

و موضوعات دینی اختصاص  ها  که عمدتا به قلمرو تفکر و اندیشه و به طور خاص به اندیشه

 شود: می دارد، ارائه

 سیر اندیشه در سه قاره       .1

 ان جامعه شناسی خانواده در ایر  .2

 زن و زناشویی  .3

 
 درگذشت.     1400در سال    صدربنی ابوالحسن    .19
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 زن در شاهنامه  .4

 مجموعه مقاالت در باره زن و منزلت و حقوق زن  .5

 اقتصاد توحیدی  .6

 شهادت در قرآن  .7

 عدالت اجتماعی  .8

 عدالت  .9

 رابطه مادیت و معنویت  .10

 ( 1975حکومت اسالمی )منتشر شده در سال  های  اصول پایه و ضابطه  .11

 انسان، حق، قضاوت و حقوق انسان در قرآن  .12

 موازنه ها  .13

 کیش شخصیت   .14

 نقد تضاد و تناقض در منطق صوری  .15

 روش تحقیق  .16

 روش شناخت بر پایه توحید  .17

 تضاد و توحید  .18

 عقل آزاد  .19

 رشد و فلسفه عقل  .20

 تعمیم امامت  .21

 بیان آزادی، حق حیات و مجازات اعدام  .22

 تحقیقی مفصل در باره مردم ساالری  .23

 تاریسم و روش مبارزه با آن ی توتال .24

 ری اصول راهنما و بنیادهای مردم ساال  .25

 استقالل و آزادی   .26

 منافقان از دیدگاه ما )یا زور علیه عقیده(  .27

 ناچسب به جهت طبقاتی اسالم های  نقدی بر برچسب    .28

سال   در  انشعابی  مجاهدین  نقد  در  اخیر  اثر  و    1354دو  است  بعدی(  پیکار  )گروه 

« این گروه. نوشتار اولی در  ی تغییر مواضعبیانه پاسخی است به مواضع آنان در جزوه »

 منتشر شده است.   1356سال 
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صدر بازتاب یافته است، برخی از این آثار به عربی  بیفزایم، چنان که در سایت آقای بنی

   اند.نیز ترجمه و منتشر شده

 

 صدر بنی اثرگذاری فکری و اجتماعی  :فصل سوم

  ی از گویندگان و نویسندگان مبارز و عدالت محور مسلمان است که در سلسله   صدربنی

ان مذهبی معاصر اثرگذار بوده است. با این همه، اثرگذاری فکری ایشان عمدتا  طلباصالح

در دو دهه پیش از انقالب ایران در اروپا و چند سالی نیز در دوران پس از انقالب در ایران  

و نیز   صدربنیاشد گفته شود که بیشترین فعالیت و نشاط فکری  بوده است. شاید گزاف نب

بوده است. یعنی دورانی که ایشان در ایران    60تا    57ی نفوذ اجتماعی آن در سال  گستره

حضوری فعال داشته و در مقام یک مبارز قدیمی و در کسوت یک سخنور و فعال اسالمی  

ای  نوشته و در سطح گستردهمی ته و گفمی و به ویژه در قالب یک مقام سیاسی حکومتی 

 مخاطب داشته است.  

بود که نام ابوالحسن    1355پیش از ادامه مبحث بگویم که من برای اولین بار در سال  

ی کیهان خبری کوتاه با این مضمون آمده  را شنیدم. یک بار تصافا در روزنامه  صدربنی

ابوالحسن   با    صدر بنیبود:  خمینی دیدار کرده است.    اهللیتآاز پاریس وارد نجف شد و 

آورده بود که االن چیزی جز تعبیر دانشجوی    صدربنیی سوابق  سپس شرح کوتاهی در باره

نظر مرا جلب  ناراضی  فرد  از هر  اطالع  در آن زمان  آنجا که  از  ندارم.  یاد  به  را    ناراضی 

ی دیدار  ره کوتاهماندگار شد. در واقع همان گزاام  کرد، این خبر و این نام در خاطرهمی

با شخصیتی چون   برای آدمی چون من    اهللآیتفردی  تبعیدگاهش )نجف(  در  خمینی 

کفایت ای  )طلبه قم(  حوزه  در  خمینی  به  دلبسته  و  مبارزه  آن  می  مشتاق  به  تا  کرد 

دیدارکننده نیز باورمند شوم و در نظرم مهم و محترم شمرده شود و همین طور عنوان  

توانست جذاب باشد. البته در آن  می  خارج از کشور« نیز به تنهایی »دانشجوی ناراضی در  

برای من مبارز بودن اصل بود و عقاید مذهبی و غیر مذهبی افراد چندان اهمیت  ها  سال

بر جذابیت   ناراضی مورد بحث هم  بودن دانشجوی  بعد مذهبی  نداشت ولی در هرحال 

 افزود.     می موضوع
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ی دکتر شریعتی در سال  دیدن یادنامه  صدربنیآقای  ی آشنایی من با  دومین نقطه

از  ای  بوده که در اروپا منتشر شده و در ایران به دست من رسیده بود و در آن مقاله  57

  شد. مضامین آن مقاله را دقیقا به خاطر می  ی شریعتی دیده صدر در بارهابوالحسن بنی

به یادنمی بر  می  آورم ولی   افزون  نویسندههای  و همفکریها  همدلیآورم که،  ی  بسیار 

مقاله با شریعتی، مطلب مهم و قابل تأمل همفکری این دو دوست قدیمی در نقد نهاد  

به شدت عدم صالحیت و عدم  اش  نیز در آن نوشته  صدر بنیعلما و روحانیت بوده است.  

شده بود.  ظرفیت علما در رهبری جامعه و شرایط نوین اجتماعی و نسل جوان را متذکر  

مسلمان و مبارز در خارج از کشور در فضای فکری و سیاسی یک  ای این تفکر از نویسنده

طالیی در پرتو  ای  )سالی که امید به آینده  57سال پس از درگذشت شریعتی و در سال  

ی امید بیشتر باشد. برای  توانست مایهمی  مذهب در اوج بود( بسیار جذاب و مهم بوده و 

و من  گونهآدمی چون  شریعتی  داشت.  های  جود  زیادی  اهمیت  زمین  مغرب  در  وطنی 

گفتنی این که در آن زمان کسانی چون خمینی و طالقانی و شمار اندک از علمای مبارز  

و نوگرا انقالبی استثناهایی بودند که چیز زیادی بر ظرفیت فکری و توان عملی عموم علما  

بودند که آسمان تیره را چندان  هایی  ستارهافزود و به تعبیبر شریعتی اینان تک  نمی  را

نیز  ها  دادند. بگذریم که یک تا دو سال بعد دریافتیم که نور همان تک ستارهنمی  روشنایی

توان گفت دروغین بوده است. گرچه در این زمان دیگر  می  چندان فروغی نداشت و حتی

زه بگیرد و حداقل عالقه  موضعی تاها  شریعتی نبود که وفق تغییر شرایط و برافتادن چهره

ولی کسانی چون   نشان دهد  راه  را  با    صدربنیمندانش  که  بودند  طالقانی  و  بازرگان  و 

خمینی همراهی کردند و این برای آدمی چون من تا حدود زیادی    اهلل آیتانقالب و رهبری  

لقانی(  ی امید بود که البته آن نیز )به ویژه پس از مرگ زودهنگام طادلگرم کننده و مایه

چندان دوامی نداشت. با این همه چند سالی طول کشید تا از خمینی نیز به کلی قطع  

مرتضی مطهری، که به رغم طرح نقدهایی    57امید شود. گفتنی است که در همان سال  

باور   دین  و  بر جامعه  روحانیون  و  علما  انحصاری  و  مقتدر  رهبری  به  روحانیت،  نهاد  بر 

اسالمی در  های  بررسی اجمالی نهضت بعدها تحت عنوان »  )کهاش  داشت، در سخنرانی

به دیدگاه  صد ساله اخیر نام(    صدربنی« منتشر شده(  )البته بدون ذکر  در همان مقاله 

بینند و بعد  می  انتقاد کرده و گفته برخی منتقدان همواره خواب خلع ید از روحانیت را

دفاع جانانه کرده است. واکنش کسی  آن را نادرست و نشدنی خوانده و از اقتدار روحانیت 

ی ناشناخته در ایران، از اهمیت مضمون آن مقاله و  ی یک نویسندهچون مطهری به مقاله
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دهد. البته پاسخ مطهری همزمان به شریعتی  می  حساسیت فراوان مدافعان نهاد علما خبر

 و منتقدان جدی دیگر نهاد علما بوده است.       

ی یاد شده در  مناسبت نخستین سالمرگ شریعتی، جز یادنامهبه  57بیفزایم در سال 

«. این یادنامه  مردی از کویر خارج از کشور، یک یادنامه نیز در داخل منتشر شد با عنوان »

کم حجم، دارای سه مقاله بود، دو نوشته از من و یک نوشته نیز از یکی از همفکران یعنی  

تاب به صورت غیر رسمی یعنی بدون مجوز  آقای سید رضا تقوی دامغانی. از آنجا که ک 

منتشر شده بود، نام نویسندگان مستعار نوشته شده بود. نام من »حسن علوی« بود و نام  

آقای تقوی »رضا حسن آبادی«. )حسن آباد روستای زادگاه تقوی بود(. البته بد نیست  

ان گفت متعارضی  مخاطبان بدانند که ما دو تن پس از انقالب سرنوشتی متفاوت و شاید بتو

پیدا کردیم. من در شمار منتقدان و مخالفان قرار گرفتم و سر از اوین و حکم اعدام در  

آوردم و دوست قدیم آقای تقوی از همکاران و از معتمدان رهبر دوم نظام و سالیانی در  

نمایندگی چند   و  ائمه جمعه سراسر کشور  ریاست ستاد  و  امامت جمعه  مناصبی چون 

 باشد.   می بوده و اکنون نیز عضو مجلس والیی یازدهم ی مجلس دوره

پس از پیروزی انقالب به شدت مورد توجه جامعه مذهبی    صدربنیبه هر تقدیر جناب  

از طریق سخنرانی و حدود یک سالی  بوده  انقالبی  و  های  و  در مساجد  و حضور  بسیار 

متناسب با مقتضیات  تا حدودی نو و  های  محافل دانشجویی و دانشگاهی و طرح دیدگاه

ای  قبلی و تازه مخاطبان گستردههای  جامعه آن روز ایران و نیز انتشار مقاالت و نوشته

با عنوان »ای  پیدا کرد. روزنامه ارگان فکری  انقالب اسالمینیز  « منتشر کرد که عمدتا 

افزود.  می  البته افزون بر آنها، دو عامل نیز بر این اثرگذاری   20ایشان و همفکران بوده است. 

خمینی، که در آن چند سال بیش از همه مورد    اهللآیتنهان و آشکار  های  یکی حمایت

  صدر بنیبود و دیگر مناصب رسمی و غیر رسمی    صدربنیاعتماد و اقبال عمومی بود، از  

اقتصاد خوانده بود و پیش از آن نیز    صدر بنیدر شورای انقالب و در دولت. از آنجا که  

بود، طرحقتصاد توحیدیاآثاری چون » بهبود و اصالح وضعیت  هایی  « نوشته  برای  نیز 

ی پنجاه  اسالمی و چپ عدالت محور دهههای  اقتصاد کشور البته در چهارچوب دیدگاه

داد. احتماال به همین دلیل بود که او مدتی به وزارت اقتصاد رفت تا امکان اجرایی  می  ارائه

جز این نداشته  ای  ت جمهوری ایشان نیز قاعدتا انگیزهشدن اندیشه هایش ا پیدا کند. ریاس

 
 شود.  می   این نشریه پس از انتقال به خارج از کشور با همان عنوان به صورت مجازی منتشر  .20
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چنان   اصوال  یا  و  کند  عملی  را  هایش  ایده  موفق شد  اندازه  چه  تا  که  این  البته  است. 

از قلمرو مبحث    اند، چه اندازه بنیادهای نظری و امکان عملی داشتهدر آن زمان هایی ایده

 ر این باب داوری کنند.  ی صاحب نظران است که دکنونی خارج است و بر عهده

اقتصادی، در قلمرو جامعه و سیاست و فرهنگ نیز ایده  های  افزون بر ایده  صدربنیاما  

ایده از  جمله  از  است.  کرده  بحثهای  پردازی  از  تبلیغ  ایشان  یا  های  ماندگار  و  آزاد 

است.  مختلف فکری و سیاسی متنوع و متعارض بوده های گسترده بین طیفهای  مناظره

  طبق اطالع، ایشان از دوران پیش از انقالب در اروپا نیز از همین ایده حمایت و تبلیغ 

کرده است ولی در مقطع پس از انقالب و در جمهوری اسالمی، با استفاده از نفوذ کالم  می

های  مردمی و جریان  جدیهای  و امکانات عملی در این زمینه، پیشنهاد مناظره از حمایت

مختلف  های  نیز برخورداربوده است. خود او نیز در مناظره  وع فکری و سیاسی مختلف و متن

یافته است. البته جز او، دیگرانی نیز به گفتگوهای بین احزاب و یا افراد و نیز  می  حضور

از   اند.و مسلمانان باور داشتهها مذهبی و غیر مذهبی و به ویژه بین مارکسیستهای نحله

نفوذترین عالم دینی آن دوران( اندکی پیش از انقالب از ضرورت  جمله مرتضی مطهری )با  

ی الهیات تهران سخن گفته  تدریس یک مارکس و مارکسیسم شناس جدی در دانشکده 

بودن راه برای  تر  دهد که این نوع مناظرات، هرچند به لحاظ کم هزینهمی  بود. تجربه نشان 

ا در عمل با مختصات جامعه ایرانی آن  نماید، اممی تفاهمات و تعامالت اجتماعی، مطلوب

، چگونه ممکن بوده است، موضوع دیگری است.  60تا    57هم در فضای ملتهب سالهای  

حتی به گمانم حداقل شماری از مدافعان چنان گفتکوهایی، صداقت الزم را نداشته و در  

نهادهایی  ی اقناع طرف مقابل چنین پیش دهد که غالبا به انگیزهمی  عمل نیز تجربه نشان

و در عمل نیز غالبا ماهیت جدلی داشته است تا  و نه لزوما انکشاف حقیقت  مطرح شده  

تبادل اندیشه و تضارب افکار و در نهایت انکشاف حقیقت و برگزیدن راهی برای برون رفت  

بست بن  انگیزههای  از  جمله  از  استادان  اجتماعی.  تدریس  برای  مطهری  اعالم شده  ی 

رقیب را  های  نبوده که مسلمانانی چون مطهری بهتر بتوانند دیدگاهمارکسیست، جز آن  

پیمود  می  نقد و نفی کنند. شاید اگر جامعه انقالبی مسیر طبیعی خود را هرچند با دشواری

دادند و راه دشوار را با همدلی و حسن  می  درگیر صبوری به خرجهای  و تمامی جریان

 توانست به نتایج نیکویی منتهی شود.  می نیزهایی کردند، چنان مناظرهمی نیت طی

از کشور،    صدر بنیگفتنی است که پس از پایان کار ریاست جمهوری و خروج آقای  

ی صفر نزدیک شده  هر نوع اثرگذاری فکری و حتی سیاسی ایشان در داخل کشور به نقطه
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حکومتی    توان گفت پایان یافته است. البته دلیل اصلی آن، فضای بسته و انحصاریمی  و

داخل  را در  ایشان  و سیاسی کسانی چون  فکری  کمترین حضور  امکان    است که طبعا 

دهد؛ به ویژه که ایشان و همفکرانش حدود چهل است که به عنوان اپوزیسیون خواهان  نمی

تغییر رژیم و اسقاط نظامِ به تعبیر ایشان »مالتاریا«ست. با این همه، حداقل آثار و افکار  

و   و علمی  و غیر  دینی  از دانشگاهی  )اعم  داخلی  فکری  نیز در محافل  ایشان  اجتماعی 

شود، چندان مورد  می  دانشگاهی(، آثاری که به هر حال در داخل نیز گاه دیده و خوانده

یل معرفتی و اجتماعی دیگری در این افول  دال  قبال نیست نبوده و نیست. شاید توجه و ا

 عد اشارت خواهد رفت.و فراموشی نقش داشته و دارد که در فصل ب

 

 صدر بنیمحورهای فکری  :فصل چهارم

مختلف و متنوع سخن گفته و نظر داده است و از  های  در حوزه  صدر بنیگرچه آقای  

کار دشواری است ولی شاید بتوان در یک نگاه کلی  ها  مهمترین آنبندی  این نظر طبقه

 چنین برشمرد:ایشان را تر محورهای فکری و اصول اصالحی برجسته

 توحید   - 1

  شمرده   صدربنیاصل فکری  ترین  اصل اعتقادی »توحید« در اسالم و تشیع، بنیادی

ایشان  های  شود. حداقل آن است که این رویکرد تا حدود چهل سال پیش بر اندیشهمی

تا مقطع انقالب ایران آشکار    صدر بنیهای  حاکم بوده است. چنین گرایشی در آثار و آموزه

 است. 

توحیدنگری در آن زمان بدان معنا بوده است که باور و یا ایمان به یگانگی و یکتایی  

فروکاسته  به خدای عددی  اسالمی،  اعتقادات  در  الزامات  نمی  خداوند  و  ابعاد  بلکه  شود 

از آن استنتاج  اقتصاد و سیاست  انسان و جامعه و    منطقی و عملی پرشماری در قلمرو 

اسالم معاصر، اقبال الهوری نخستین اندیشمندی باشد که از  شود. احتماال در جهان  می

و   استخراج  را  تعینی  نوع  هر  از  جدای  انسان  نوع  برادری  و  برابری  توحید،  دینی  اصل 

و   اجتماعی  و  از دوران مشروطه  این رویکرد  اما، هرچند  ایران  در  استنباط کرده است. 

ون نائینی آغاز شده بود ولی پس  سیاسی شدن اسالم، در فهم و تفاسیر دینی نوگرایانی چ

شد و تا مقطع انقالب ایران گسترش پیدا کرد. طالقانی  تر  این تفکر جدی  1320از شهریور  
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« نائینی در دهه سی، در این باب شرحی روشن  تنبیه االمهی خود بر کتاب »در مقدمه

ان خود،  اسالم شناسی تهرهای داده است. بعدتر در دهه چهل و پنجاه، شریعتی در درس

توحید اجتماعی و انسانی را به شدت اعتال داد. البته دوگانه توحید و شرک در دیدگاه  

« اثر شیخ  توحیدشریعتی، در تمامی ابعاد و اضالع آن برجسته و کلیدی است. کتاب »

« و ابعاد گوناگون آن  »توحیدو نیز کتاب  خورشیدی(    1360)درگذشته  حبیب اهلل آشوری  

این تفکر وابسته به چپ اسالمی و عدالت محور است.  های  ز، از نمونهاثر گروه فرقان نی

»جامعه پر  بی  اصطالحاتی چون  بسیار  دوران  این  در  که  است  عنوانی  توحیدی«  طبقه 

 بسامد بوده است. 

نیز طبعا در این روند فکر دینی قرار گرفته و تحت تأثیر آن بوده است.  صدربنیآقای 

کتاب مشهور »اقتصاد توحیدی« ایشان، که اندکی پیش از پیروزی انقالب به ایران رسید،  

تولید و مصرف، جملگی   اقتصاد و معیشت و  نگاشته و منتشر شده است.  این بستر  در 

شوند. می  و اخالق زیستی توحیدمحور تفسیر  برآمده از نگاه انسان شناختی و اجتماعی

شود. همان گونه می  توجیه اعتقادی عدالت به ویژه عدالت اجتماعی از همین منظر ممکن

که در گفتار پیشین گفته شد، اندیشه عدالت محوری محمدرضا حکیمی نیز این گونه 

آن دوران است.  « بیان دیگری از این اندیشه در  »خدامالکیبوده است. در واقع، اصطالح  

توحید   این دیدگاه،  در  است.  انسان  عمومی  مدیریت  و  مالکیت  نوعی  معنای  به  توحید 

نیز  خورشیدی(    1359)درگذشته  کند. محمدباقر صدر  می  ماهیت و کارکرد جمعی پیدا 

انسان سخن  نوعی  از خالفت  دوران  این  »می  در  کتاب  با  گفت.  مبارزه  و  امامت  تعمیم 

 (، نیز در همین چهارچوب ارائه شده است.              57ر شده در سال )منتش  صدربنی سانسو«

با این حال، همان گونه که پیش از این بارها یادآوری شد، این رویکردها )که شاید  

بتوان گفت »رویکرد استخراجی«( دیری است که از رونق افتاده و حداقل چهار دهه است  

چندا تعبیرها  و  تفسیرها  این  از  دیگر  استفادهکه  این نمی  ن  دالیلِ  این  از  یکی    شود. 

رونقی، تجربه شکست خورده جمهوری اسالمی و در نتیجه افول بخش اساسی افکار و  بی

نظریه پرداز    صدربنیی جوان ایرانی است. در هرحال  انقالبی پیشین در جامعههای  ایده

آرمانی مذهبی  های  یشهدوران گذار انقالبی است. گفتن ندارد که امروز بخش زیادی از اند

های  ی قبل یا ابطال شده و یا حداقل با ابهامات و چالش)و حتی غیر مذهبی( پنج دهه 

، که نه در  صدربنیجدی مواجه شده است. طبعا این تجربه به سهم خود در فراموشی  



443    /  صدربنی ابوالحسن    دیس    

 

ی داخلی حضوری  رجریان نواندیشی دینی چندان فعال و نوآور است و نه در فضای فک

 تأثیر نبوده و نیست.   بی رد، مستقیم  دا

 عدالت اجتماعی   - 2

بوده و هست. شرح    صدربنیهای  و آموزهها  عدالت اجتماعی از محورهای مهم اندیشه

به  آنها نیست.  به تکرار  نیازی  این باب در فصل پیشین آمده است و  و توضیح الزم در 

سی جناح چپ اسالمی  لحاظ تاریخی، این اندیشه برآمده از میراث مبارزات فکری و سیا

نوگرایان   و  روشنفکران  عملی  و  نظری  تکاپوهای  میراث  ویژه  به  و  ایران  مشروطیت  در 

ی دیرین  است و به لحاظ مبانی نیز، جدای از سابقه  57تا انقالب    20مسلمان از شهریور  

توان عدالت و به طور  می  معتزلی، متکی و مستند است به اصل توحید.  – عقلگرایی شیعی  

خاص عدالت اجتماعی برآمده از توحید عملی و انسانی است که مستلزم حدی از برابری 

 ذاتی آدمی و آدمیزاد است.  

 نقد همزمان شناخت شناسی سنتی و مدرن مارکسی              - 3

« و یا »شناخت شناسی«  »شناختاز موضوعات معرفتی مهم در روزگار ما، موضوع  

پرسش از امکان شناخت و نیز چگونگی حصول شناخت یا معرفت درست از    بوده است.

تا  های  پدیده باستان  از یونان  بوده و  تاریخ(، همواره مهم  انسانی )جامعه و  یا  طبیعی و 

قرون وسطی و در غرب و شرق عالم، فیلسوفان و اهل نظر و تأمل در آن اندیشیده و نظریه  

نظریه باب شناخت تأسیس منطق ارسطوست که  ترین  و منظمترین  کهن  اند.پردازی کرده

به منطق صوری شهرت دارد. گرچه این منطق، همچنان در قلمرو تفکر و نظم و نظام  

درست تفکر و حصول شناخت، کم و بیش معتبر است ولی از زمان هگل منطق دیالکتیک  

سپس  به عنوان بدیل و رقیب منطق صوری سنتی پشنهاد شد و پس از هگل مارکس و  

آن را جدی گرفتند. از تقی ارانی در عصر پهلوی اول این گرایش در جریان  ها  مارکسیست

چپ ایران رواج یافت و در تداوم آن چپ اسالمی نیز از آن متأثر شد. البته جریان اسالمی  

هیچ یک از این دو منطق را در شناخت به طور مطلق نپذیرفت و از این رو با هردو رویکرد  

بارز نواندیشی اسالمی، علی قدر  های قادی داشت. تا مقطع انقالب ایران، چهرهبرخورد انت

از نخشب بگیرید تا سازمان مجاهدین و    اند.مراتبهم، در این زمینه سخن گفته و نوشته

شریعتی و حتی عالمانی چون مطهری و جعفری تبریزی که البته این دو عمدتا از موضع  

  اند.یکی مارکسی سخن گفته و نوشتهنقد دیدگاه فلسفی شناخت دیالکت
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فلسفی در    صدربنی نقد هر دو رویکرد  به  نوگرایانی است که همزمان  نیز در شمار 

دهد که مبنای شناخت  می  نشان   صدر بنیشناخت شناسی اهتمام کرده است. فهرست آثار  

نقد تضاد  شناسی ایشان همچنان محور بنیادین توحید است. وی، ضمن نوشتار مستقل »

در تناقض  صوری  و  »منطق  است:  داده  ارائه  اثر  دو  در  را  خود  مبنای  و  روش  روش  «، 

 «.  تضاد و توحیدتوحید« و » یشناخت بر پایه

و دیگران چه نوع انتقادهایی به دو منطق صوری و دیالکتیکی    صدربنیحال این که  

نوع اسالمی و توحیدیداشته و نظریه از  بوده و در ترشان  ی بدیل  ازوی عقل و  چگونه 

استدالل چه وزنی داشته و دارد، سخن دیگری است و محتاج تحقیق وافی به مقصود در  

 این آثار است و به هر حال از قلمرو مبحث ما خارج است.  

ی اخیر، مبحث شناخت  ضمنا الزم است بدانیم که پس از انقالب ایران و در چهار دهه

نواندیشی   رنگ شده که و شناخت شناسی در جریان  توان گفت  می  دینی، چندان کم 

 موضوعیت خود را از دست داده و عمال از دستور کار خارج شده است. 

 طرح »حق« در تقابل با »قدرت«   - 4

طرح »حق« در تقابل با »قدرت« است. از آنجا که ایشان    صدر بنیآقای  های  از کلیدواژه

نماید  می  کرد، چنینمی  ی »زور« نیز بسیار استفادهل نخست انقالب( از واژها)به ویژه در س

که مراد از قدرت به معنای منفی آن یعنی اعمال زور و آمریت است و شاید در چهارچوب  

ن »اقتدارگرایی« نیز برای آن مناسب  عنوامیالدی(    1920)درگذشته  وبر  مارکس  نظریه  

احتماال اصطالح » آزادیباشد.  آموزهبیان  از همان    صدر بنیهای  « در  بیان دیگری  نیز، 

اعمال حق در برابر قدرت و یا زور باشد. بدین ترتیب، البته تا آنجا که به نظر و نظریه  

آمی  مربوط از  نظری  دفاع  نوعی  زور،  و  قدرت  برابر  در  معنای  شود، طرح حق  به  زادی 

است. در همین چهارچوب آن  دیدگاهمی  متعارف  به  تحلیلها  توان  در    صدر بنیهای  و 

 ی جنسیت و رهایی زن نیز اشاره کرد که قابل توجه است.  باره

ی مسلمان معاصر حداقل تا مقطع  گرانیز مانند اغلب متفکران چپ  صدربنیبیفزایم  

آزادی از  وجوهی  با  ایران،  به    هایانقالب  موسوم  غربی  داری  متداول در جهان سرمایه 

را در تعارض با  ها دموکراسی« مخالف بوده و کارکردهای عملی این نوع آزادی –»لیبرال  

 دانسته است.  می توحید اسالمی و انسان طراز دینی و الهی
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 ی ایرانی با نماد مصدق                    یی حول اندیشه گرا ملت   - 5

نامه که  ای  به گونه از دوران جوانی و دانشجویی در    صدر بنیی  در زندگی  آمد، وی 

جریان نهضت ملی با رهبری دکتر محمد مصدق فعال بوده و از این جهت بخش قابل  

توجهی از آرای اجتماعی و سیاسی وی برآمده از این جریان در تاریخ معاصر ایران است.  

از یادگارهای    صدر بنی«  ی منفیموازنه   سیاستیی نوع ایرانی، باور به »گراافزون بر ملت

 این دوران است.  

اسالمی،    – ی ایرانی  به ایران و تاریخ و فرهنگ آن، البته با صبغه  صدربنیبا این همه،  

در    صدربنیزیادی ارائه داده است. به ویژه  های  دلبسته است و در این زمینه آثار و آموزه

انجام داده  هایی  از عصر باستان تا کنون پژوهشباب موقعیت زن در تاریخ و فرهنگ ایران  

جامعه شناسی خانواده  ،  زن در شاهنامهتوان به این آثار اشاره کرد:  ها میاست. از جمله آن

نیز از این   زن و زناشویی. نوشتار  ی منزلت و حقوق زنمقاالت در باره   مجموعهو    در ایران

و سیاسی او بر عنصر »استقالل« و نفی  و پیروان فکری    صدربنیی بسیار  شمار است.تکیه

نظامی در میهن، نیز دقیقا برآمده از چنین  های  هر نوع استیالی خارجی و از جمله دخالت

فقره   این  در  و هست.  بوده  در دشوارترین    صدربنیایرانگرایی  تا کنون، حتی  از جوانی 

ا و  ایران  آزادی  از خط  و  بوده  وفادار  کامال  به دیدگاه خود  انواع شرایط،  از  آن  ستقالل 

« ایشان  استقالل و آزادیاستیالی خارجی دفاع و حمایت کرده است. بنگرید به کتاب »

در باب    صدربنینماید که دیدگاه  می  منتشر شده است. هرچند چنین  1399که در سال  

  استقالل، بیشتر طنین قرن نوزدهمی دارد و در چهارچوب دوران استعمار رسمی و حتی 

 شود.   می عمدتا در فضای کلی دوران جنگ سرد تبیین توان گفتمی

افراد  های  صدر خود منتقد و نقاد توانایی است که افکار و آموزهین ب  آخرین نکته آن که

ی والیت فقیه گرفته تا  به ویژه مدافعان نظریهحوزوی و  های  دیگر از سنتیهای  و جریان

آرای نواندیشانی چون مجتهد شبستری و عبدالکریم سروش را پیوسته نقد و احیانا رد  

های  کند ولی افکار و آرای خود او  نیز البته بیشتر مرتبط با برخی از آموزهمی  کرده و

  مختلف قرار گرفته و های انقدیم وی مورد نقادی و واکاوی منتقدان دیگر وابسته به جری

 ی این گفتار خارج است.  گیرد. گزارش این نقدهای گسترده از موضوع و حوصلهمی
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 بخش بیست هفتم 

 نهضت آزادی ایران )جنبش نوین اسالمی(   

 

 درآمد 

از   ایراندر مقام گزارش  نهاد اسالمی و سیاسی  نمی  اصالح دینی معاصر  از دو  توان 

اثرگذار یعنی نهضت آزادی ایران و نیز سازمان مجاهدین خلق ایران در جریان اصالحی  

نواندیشانه اسالمی معاصر یاد نکرد. واقعیت این است که به دلیل پیوند فکری و ایدئولوژیک  

یعنی مهندس  و مبارزاتی سازمان مجاهدین با دو شخصیت مؤسس و اثرگذار نهضت آزادی  

سید محمود طالقانی، شایسته بود پس از گزارش احوال و افکار    اهللآیتمهدی بازرگان و  

شد که نشد ولی اکنون شرحی در معرفی این دو نهاد  می  آن دو، از این دو نهاد نیز یاد

 شود.  می  اثرگذار و فعال آن ارائههای دینی و سیاسی و برخی شخصیت

دن این نوشتار، در این قسمت در باره نهضت آزادی ایران  برای احتراز از طوالنی ش

آید و در قسمت بعدی به طور جداگانه در باب سازمان مجاهدین خلق ایران  می  شرحی

 گزارشی تقدیم خواهد شد.  

 این قسمت در چهار فصل سامان یافته است: 

 تاریخچه نهضت آزادی و چرایی تأسیس آن –فصل اول  
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 ایدئولوژی مورد قبول نهضتو ها اندیشه –فصل دوم 

 ادوار فعالیت نهضت آزادی  – فصل سوم 

 فکری اثرگذار در نهضت های  شخصیت -فصل چهارم  

 

 تاریخچه نهضت آزادی و چرایی تأسیس آن  :فصل اول

  اعالم موجودیت کرد و تأسیس شد. هرچند   1340نهضت آزادی ایران در اردیبهشت  

شکل گرفت ولی انشعابی صورت نگرفت. توان گفت نهضت از درون جبهه ملی دوم  می

پس از روی کارآمدن رئیس جمهور دموکرات جدید آمریکا یعنی جان. اف. کندی و اعمال  

انه در رژیم و دولت پدید آمد. البته  طلباصالح فشارهایی به رژیم و پادشاه ایران، تحرکاتی

مدتا در رقابت با  حقوق بشری کندی در ایران و به طور کلی در خاورمیانه، عهای  سیاست

بلوک رقیب یعنی اتحاد جماهیر شوروی )سابق( در دوران جنگ سرد بین دو رقیب شکل  

نمود. بلوک غرب با رهبری آمریکا و اروپا، همواره از نفوذ شوروی در  می  گرفته و ضروری 

کشورهای مختلف اروپایی و غیر اروپایی و به ویژه در کشورهای همسایه در خاورمیانه و  

حاکم بر این کشورها به بلوک شرق و شوروی، نگران بوده و از این رو  های  رژیم  گرایش

کردند به هر نحو که شده از این نفوذ و گرایش جلوگیری کنند. از آنجا که عقب  می  تالش

تمدنی و به ویژه وجود فقر و فساد و استیالی نظام طبقاتی در جوامع و در  های  ماندگی

  کمونیستی و سوسیالیستی ایجاد های  برای رسوخ و رواج اندیشه  الزم را های  کشورها زمینه

کرد، سیاستمداران و نظریه پردازان بلوک سرمایه داری غربی براین گمان بودند که  می

لیبرال   نوع مطلوب  از  اجتماعی  نوع کشورها اصالحات  این  در  دموکراسی    –الزم است 

دنی غربی باقی بمانند و در دام  غربی انجام شود تا این کشورها در بلوک سیاسی و تم

   رقیب شرقی سقوط نکنند.های  چاله

در آن مقطع تاریخی، در ایران نیز این سیاست اعمال شد. به ویژه کشور بزرگ ایران،  

برای اروپا و بیشتر برای آمریکا برخوردار بود،  ای  که در غرب آسیا از اهمیت راهبردی ویژه

ماندنش در بلوک غرب و عدم گرایش به شرق دست به اصالحاتی  مهم بود و الزم بود برای  

بزند تا از رضایت و حمایت بیشتر مردمش برخوردار شود. در پی این سیاست جدید دولت  

مختلف اجتماعی اقدام کرد. این  های  آمریکا، محمدرضا شاه برای ایجاد تغییراتی در عرصه
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و وقوع انقالب ایران ادامه    57قع تا سال  آغاز شد و در دهه بعد و در وا  39سیاست از سال  

 یافت.  

دیگر در خاورمیانه و یا  های  هرچند این دعوی بدان معنا نیست که رژیم ایران و رژیم

اسناد    اند.در آمریکای التین خود به کلی در اندیشه اصالحات اجتماعی و یا اقتصادی نبوده

از  ای در آن زمان نوعی و مرتبه دهد که از جمله رژیم محمدرضا شاهی نیز خودمی نشان

اقداماتی  ها دیده و حتی پیش از پیشنهادهای آمریکاییمی اصالحات اجتماعی را ضروری 

 در این زمینه انجام داده بودند.  

امینیدر هرحال   اقدامات اصالحی، تشکیل دولت علی  این  )درگذشته    از پیامدهای 

اصالحات  های  دولت امینی با وعده  و نیز تشکیل جبهه ملی دوم بود.  خورشیدی(   1371

مصدق، با  اش  و مبارزه با فساد روی کار آمد و جبهه ملی نیز، با هدایت پیشوای تبعیدی

هدف مبارزه با استبداد و حاکمیت قانون و البته اصالحات اجتماعی تجدید فعالیت کرد.  

ماعی با محوریت  از این رو وقتی در اواخر دهه سی و اوایل دهه چهل، موضوع اصالحات اجت

سیاسی به زنان در دستور کار قرار گرفت و شخص  های  اصالحات ارضی و اعطای آزادی

محمدرضا شاه، که وفق قانون اساسی از هر نوع مسئولیت اجرای برکنار بود، با شگفتی نام  

« گذاشت و شخصا مدیریت و مسئولیت آن را بر عهده  سفید اصالحات شاهانه را »انقالب 

حاضر شد برای پیشبرد اهداف خود خون بریزد، جبهه ملی با طرح شعار    گرفت و حتی 

 »اصالحات آری، استبداد هرگز«، به شدت با استبداد نوین و خشن سلطنتی مخالفت کرد.  

و نهادهای سیاسی و  ها  جبهه ملی دوم، یک جبهه بود و از این رو شماری از سازمان

زگار، در آن عضویت یافتند. از جمله این  فعال و شناخته شده در آن رو های نیز شخصیت

بودهها  جریان نام مذهبی دهه سی  از رجال سیاسی شناخته شده و خوش    اند. شماری 

بازرگان، طالقانی و سحابی )یداهلل( از این شمار بودند. هرچند این افراد در آن زمان تشکلی  

نهضت ملی و بعدتر    وفادار های  خاص نداشتند ولی از بازماندگان فعال ملیون و مصدقی

  نهضت مقاومت ملی بودند و حداقل بخش مذهبی این جریان را در جبهه مل ی نمایندگی 

 کردند. می

جداگانه نهاد  تأسیس  جریان  که  ای  اما  گرفت  شکل  گونه  این  آزادی  نهضت  چون 

مهم و مؤسس و فعال جبهه ملی دوم، گرچه غالبا از جمله شخص مصدق  های  شخصیت

ولی از ورود و نقش دین   اند،اری از اینان حتی مبادی آداب دینی بودهمذهبی بوده و شم
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مقابل   در  بودند.  مخالف  با »اسالم سیاسی«  امروز  تعبیر  به  و  داشته  پرهیز  در سیاست 

کسانی چون بازرگان و سحابی و طالقانی، که از دیرباز فعال مذهبی و نظریه پرداز اسالمی  

وان و شاگردانی بیشتر از گروه جوانان و دانش آموختگان  تمام عیار بوده و حدود دو دهه پیر

و طبقه متوسط شهری یافته بودند و حداقل وجه غالب شخصیت و شهرتشان به این نوع 

بود، متصف  ونمی  گرایش  و  نمی  توانستند  فکری  تحوالت  در  دین  نقش  از  خواستند 

)ههای  فعالیت آنان  که  ویژه  به  بپوشند.  در  سیاسی جامعه مذهبی چشم  گونه که  مان 

مذهبی آن را اجتماعی و  های  و سنتها  آمد(، اصوال دین اسالم و آموزهشان  زندگی نامه

ورزیدند. این شخصیت  می فهمیدند و بر نقش اسالم اجتماعی و سیاسی اصرار می  سیاسی 

ها، که میراثدار بخش مذهبی جنبش مشروطه بودند، در آن روزگار عمدتا از دریچه دین  

نوین و معقول های  نگریستند و معتقد بودند که آموزهمی  ت و تغییرات اجتماعیبه تحوال

مذهبی نه تنها مانع تحوالت مثبت نیست بلکه راه تغییر و تحول جامعه اسالمی را نیز  

  کند. از آنجا که بخش قابل توجهی از رهبران جبهه ملی دوم، این رویکرد را می  هموار

موجب کشمکش و تنش در درون جبهه شد، بخش مذهبی  پسندیدند و همین امر  نمی

آن با پیشگامی بازرگان و طالقانی و عباس رادنیا و رحیم عطایی و دیگران )حسن نزیه و  

احمد علی بابایی و عباس شیبانی( دست به تأسیس تشکل مستقلی زدند تا بتوانند به  

اینان انشعاب نکرده و در    راهی که از گذشته آغاز کرده بودند، ادامه دهند. در عین حال،

بخشیدند. به همین  ای  ملی در درون جبهه را تعی ن و هویت تازههای  واقع بخش مذهبی

دانستند.  می  دلیل آنان همچنان در تشکل جبهه ملی دوم مانده و خود را تا آخر عضو جبهه

یران و  دلیل این مدعا آن است که در آن زمان بازرگان، به عنوان دبیر کل نهضت آزادی ا

به پیشوای در تبعید نوشت و تأسیس تشکل نوبنیاد  ای  همکار مصدق در دولت او، نامه

خود را به اطالع وی رسانید و او نیز با ابراز خوشحالی و ارائه تبریک و آرزوی موفقیت،  

داد که نهضت آزادی مخل جبهه ملی  می  مهر تأییدی بر آن نهاد. اگر مصدق تشخیص 

 شود، بعید بود که آن را مورد تأیید و حمایت قرار دهد.  می مردهاست و عمال انشعاب ش 

ی دانشجویان  )عضو شاخهخورشیدی(    1394)درگذشته  با این همه تراب حق شناس  

گروه   عضو  پایان  در  و  بعدی  مجاهدین  سازمان  عضو  و  آزادی  نهضت  روز  آن  مسلمان 

( گفته است که جبهه  یکاراز فیضیه تا پ انشعابی غیر مذهبی پیکار( در کتاب خاطراتش )

تقاضای عضویت نهضت آزادی را نپذیرفت و در    1341ی نارمک در سال  ملی در کنگره

نتیجه کسانی چون سحابی و طالقانی و بازرگان به صفت شخصی در عضویت جبهه ملی  
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باقی ماندند. نیز او آورده است که در درون نهضت نیز دو گروه مذهبی که اسالم را به  

کردند و شماری هم بودند که  می  ک ایدئولوژی قبول داشتند و برای آن تبلیغی ی مثابه

چنین نظری نداشته و در واقع تأکید خاصی روی اسالم نداشتند و از این رو نهاد نهضت  

سازمان سیاسی یک  صرفا  را  عباس  می  آزادی  رادنیا،  عباس  عطایی،  رحیم  او  شمردند. 

 حله آورده است.       سمیعی و حسن نزیه را نمایندگان این ن

 

 و ایدئولوژی نهضت آزادی ها اندیشه  :فصل دوم

اولیه تأسیس نهضت آزادی ایران، دفاع از موجودیت فکری و  های  گفته شد که انگیزه

کردند. به  می  تابیدند و حتی آن را انکار نمی  مذهبی خود در برابر کسانی بود که آن را بر

دیرین )حداقل دو دهه( در دین باوری  ای  ابقهویژه که جناح مذهبی جبهه ملی دوم س

نواندیشانه و آزادیخواهانه و عدالت طلبانه داشت و در قلمرو جامعه و سیاست و در ستیز  

تالش  باوری  دین  موضع  از  استبداد  طبعا می  با  و  ونمی  کرد  این  نمی  توانست  خواست 

کند. به ویژه که دین    سرمایه معنوی و اجتماعی را صرفا در پای سیاست و مبارزه هزینه

ورزی برای اینان ادعا و یا عادت و سنت آبا و اجدادی نبود؛ ذین ورزی زندگی بود و عامل  

 فکری هر نوع تغییر و اصالح در جامعه مسلمان و از جمله ایران. 

با این حال وقتی نهضت تأسیس شد، به زودی تبدیل به نهادی شد برای آموزش اسالم  

بخش مدرن به ویژه برای نسل جوان و روشنفکر مذهبی آن روز ایران.  نواندیشانه و معرفت  

  به همین دلیل نهضت آزادی پس از تشکیل و فعالیت نه فقط جناحی از جبهه ملی شمرده 

بود  می نهادی  بلکه  استبداد،  مدنی ضد  و سیاسی  نهاد حزبی  نه حتی صرفا یک  و  شد 

جامعه و سیاست و برای جوانان کانون    مستقل و نواندیشانه و اصالحگرا در دو حوزه دین و 

شد. درست به همین دلیل بوده است که  می  آموزش دین باوری مترقی و پیشرو شمرده 

جبهه ملی دوم و سوم به زودی فروپاشیده و از صحنه حذف شدند ولی نهضت آزادی ماند  

 کند.  می و تا کنون به سهم خود در هر دو حوزه فعایت 

نظر مهم علی شریعتی، که در اوایل دهه چهل پس از با خبر شدن از تشکیل نهضت 

آزادی در اروپا از فعالیت در جبهه ملی خارج از کشور فاصله گرفته و به جوانان نهضت 
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آزادی اروپا پیوسته بود، به قدر کافی از یک سو انگیزه و دلیل تشکیل نهضت در آن مقطع  

 کند: می ین نهاد نوبنیاد را به روشنی بیان و از سوی دیگر انتظار از ا

آیا جبهه    ...»االن یک عطش دانشجویی وجود دارد و نیاز به یک مکتب فکری عمیق

دارد فعال  که  ترکیبی  با  برابر می  ملی  در  و  فرونشاند  را  عطش  این  نظر  همه  از  تواند 

مکتبها  ایدئولوژی عرضههای  و  جا  همه  که  فراوانی  ارائه  شود،  می  فکری  مکتبی  خود 

باید به اینها پاسخ داده شود و جبهه ملی هیچ پاسخی برایش ندارد: سوسیالیسم،   ...دهد؟

کشورهای   مالکیت،  رفرم،  انقالب،  سیاسی،  و  اجتماعی  مکاتب  مذهب،  حکومت،  رژیم، 

و خالصه پاسخ گفتن به این پرسش دیرین که  ها  رهایی بخش، ملتهای  اسالمی، نهضت

، رسول سیاسی ایران  –مذهبی  های  و سازمان ها  جریان )به نقل از کتاب »  چه باید کرد؟« 

 (338جعفریان، ص 

اما اصطالحی که مهندس بازرگان در سخنرانی افتتاحیه نهضت آزادی ایران به کار برد  

و اهداف و ماهیت این تشکل هماهنگ و منطبق  ها  بیش از هر اصطالحی و عنوانی با انگیزه

 «.       وین اسالمیجنبش ن بوده است: »

و   عنوان شعار هویتی  به  به پنج محور  بازرگان  افتتاحیه  نطق  در  نیز  و  در مرامنامه 

تصریح   آزادی  نهضت  سیاسی  و  فکری  قانون  شود:  می  گرایش  تابع  ایرانی،  مسلمانی، 

ملتزم و  مصدقی  بشر  اساسی،  حقوق  جهانی  اعالمیه  این  به  محصل  معنای  و  مفهوم   .

فکری جامعه ایرانی در دهه سی تا پنجاه کم و بیش روشن و به ویژه  اصطالحات در فضای  

در آثار و افکار رهبران و پیشگامان و نظریه پردازانی چون بازرگان بارها تبیین و تشریح  

شده است. اما در این میان دو نکته بیش از همه اهمیت دارند. یکی این که در مرامنامه  

فهمند و دیگر تصریح به التزام  می  به یک ایدئولوژیتصریح شده است که اسالم را به مثا

به حقوق بشر. در باره فهم اسالم به مثابه ایدئولوژی در دهه چهل و پنجاه در آثار کسانی  

چون بازرگان و شریعتی و حتی مطهری، به قدر کفایت توضیح داده شده است. اجمال  

عرفتی دارای منطق مشخص  داستان آن است که مراد از ایدئولوژی تنظیم یک دستگاه م

مطرح  های و سازگاری درونی و مستند و مستدل دینی و در عین حال پاسخگوی پرسش

که در سخنرانی  ای  روز برای مؤمنان است. به عبارت دقیق تر، کسانی چون بازرگان به گونه

مطرح کرده  اش  « و شریعتی در همان مطلب پیش گفتهبعثت و ایدئولوژی و بعد کتاب »

د بودهاست،  دینی  ایدئولوژیک  پیکرسازی  پی  امروز  اند.ر  باب  می  هرچند  این  در  توان 
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شد  می  دیگر تعریف و تفسیر ای  مجادله و مناقشه کرد ولی از نظر آنان ایدئولوژی به گونه

ایدئولوژی ستیز   از متفکران  تعاریفی که در سه دهه اخیر در ذهن و زبان شماری  با  و 

کلی متفاوت و متعارض است. پیش از این در فصل بازرگان  جاری و ساری شده است، به 

در باب حقوق بشر نیز باید توجه داشت    ام.و شریعتی در این باب به تفصیل سخن گفته

سال پس از تصویب اعالمیه جهانی حقوق    13)یعنی حدود    40این که نهضت در سال  

از ش و  اهداف  از  را  مهم جهانی  این سند  اجرای  به  التزام  تشکیالتی خود  بشر(  عارهای 

کند، بسیار با اهمیت است و از آزادی خواهی و اندیشه دموکراتیک و عدالت  می  معرفی 

 کند.   می طلبی نهضت آزادی و رهبرانش در آن مقطع حکایت 

ایرانی  بندی  جمع این فصل آن است که نهضت آزادی در اصول کلی و عامی چون 

هه ملی اشتراک نظر داشت ولی در رویکردهای  )ملی( و مصدقی بودن و قانونگرایی با جب

نگریست و از این منظر اختالف  می  مذهبی و نگاه به جامعه و سیاست از دریچه مذهب

مصدقی تا    – نظر داشتند. گرچه پس از انقالب این اختالف نظر بین این دو جریان ملی  

)حداقل در ملی  از یک سو جبهه  بتوان گفت  است. شاید  یافته  داخل    حدودی کاهش 

در قلمرو دین و سیاست، به اهمیت و  اش  کشور(، ضمن تداوم دیدگاه معرفتی و سیاسی

شده است؛ و از  تر  نقش دیانت و نوع دین شناسی در تغییرات و تحوالت اجتماعی آگاه

نیز به مشکالت نظری و عملی اسالم انقالبی و حتی اجتماعی آشناتر  ها  سوی دیگر، نهضتی

       اند.اسالم سیاسی را تجربه کرده و آزموده شده و خطرات تودرتوی

 

 نهضت آزادی های ادوار فعالیت  :فصل سوم

مختلفی را تجربه کرده است. با این حال  های  نهضت آزادی در این شصت سال، دوره

را تحمل  ها  و محرومیتها  تا کنون چون سنگ زیرین آسیاب انواع فشارها و محدودیت

ف  بیش  و  کم  همچنان  و  ماکرده  باقی  رکوردعال  آزادی  نهضت  اکنون  است.  دار  نده 

عمر فعالیت حزبی و تشکیالتی در در دو نظام استبدادی است. البته حزب  ترین  طوالنی

مؤتلفه اسالمی هم هست ولی حداقل آن است که مؤتلفه در این بیش از چهل سال اخیر  

 ردار است. مستظهر به قدرت سیاسی است و از رانت حکومت و ارباب قدرت برخو

 کرد: بندی  توان چنین دورهمی توان فعالیت نهضت را می اجماال
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. این دوره  (1343-1340از آغاز تأسیس تا دادگاه رهبران نهضت و محکومیت آنان )

 دوره نهضت تا انقالب ایران ایران است. ترین  فعال

عید بودن  (. در این دوران به دلیل زندانی و یا تب1357- 1343دوران انفعال و سکوت )

رهبران فکری و سیاسی و نیز ممنوعیت عملی هر نوع فعالیت سیاسی )به ویژه پس از  

نوع   اواخر دهه چهل و تداوم آن در دهه پنجاه(، امکان هیچ  آغاز مبارزات مسلحانه در 

فعالیت سیاسی و آن هم تشکیالتی ممکن نبود. با حساسیت زیادی که رژیم روی نهضت  

کرد، طبعا امکان فعالیت سازمانی  می  که از این سو احساس  و رهبرانش داشت و خطری 

وجود نداشت. بازرگان و طالقانی به عنوان دو چهره شاخص و فکری نهضت پس از آزادی  

فعالیت فکری مانند سخنرانی عمومی  های  ، دیگر حتی برای آنان زمینه46از زندان در سال  

زیست. از این  می طالقانی در این دوران غالبا در تبعیدو یا انتشار و مقاله نیز ممکن نبود. 

گاه   و پر خفقان،  پر رنج  این دوران  تبعید. در  آن  به  تبعید  ان  از  و  زندان  آن  به  زندان 

نام و به صورت غیر رسمی  بی  از بازرگان و یا طالقانی غالبا با نام مستعار و یاهایی  نوشته

ه ویژه در دهه چهل شماری از جوانان نهضت آزادی  گرفت. بمی  قرار مندان  در اختیار عالقه

در   مسلحانه  و  قهرآمیز  مبارزه  رویکرد  با  چمران(  مصطفی  و  یزدی  ابراهیم  جمله  )از 

برخی افراد وابسته به  های  کردند. این گونه تالشمی  خاورمیانه )مصر و فلسطین( فعالیت

امنیتی رژیم  بر حساسیت  آزادی، طبعا  نیز تشمی  نهضت  کیل سازمان مجاهدین  افزود. 

فعالیت و  دهه چهل  دوم  نیمه  در  پنجاه، حساسیتهای  خلق  دهه  در  آن  را  ها  چریکی 

کرد. زیرا مؤسسان سازمان )حنیف نژاد و دیگران( از جوانان وابسته به نهضت  می  تقویت

فکری  های  شد. مجموعه این عوامل، فعالیتمی  بوده و در واقع نوعی انشعاب درونی شمرده 

 کرد.  می را دشوار بلکه ناممکن اش سی علنی نهضت و رهبران شناخته شدهو سیا

تا کنون است. اوج فعالیت نهضت در مقطع    57دوران بعدی فعالیت نهضت از سال  

بوده است. به ویژه در دورانی که شورای انقالب و    60تا سال    57شور انقالبی و خیابانی  

اشت و اغلب اعضای شناخته شده نهضت  دولت موقت با ریاست مهندس بازرگان وجود د

میانه حضور داشتند. اما پس  های  در قلمرو مدیریت دولتی در سطح وزارت و یا مدیریت

سال   خرداد  سی  مهم  رخداد  جدید،    60از  نظام  جمهوری  رئیس  نخستین  برکناری  و 

شدید و گسترده تمامی نیروهای منتقد و مخالف آغاز شد و شدت یافت و  های  سرکوبی

و  ها  قرار گرفت. دلیل این محدودیتها  ت آزادی نیز تحت انواع فشارها و محدودیتنهض

نظام  ها  سرکوبی دینی  و  نظری  مبانی  برخی  با  آزادی  نهضت  و  بازرگان  که  بود  آن  نیز 
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عملی حاکمان جدید انتقاد و ایراد داشته و  های  جمهوری اسالمی و به ویژه به سیاست

انتقادی را شفا  کردند. از جمله آنها بود: مخالفت با  می  ف و روشن بیاناین رویکردهای 

)در سال   فقیه  فقیهرساله    1366والیت  به طور غیر    نقد والیت  البته  نهضت  به وسیله 

زندان طور خاص  به  و  حاکم  استبداد  با  مخالفت  منتشر شد(،  و  ها  و شکنجهها  رسمی 

 س از فتح خرمشهر.و در نهایت مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق پها اعدام

در هرحال از دهه شصت تا کنون، به رغم این که بارها غیر قانونی بودن نهضت آزادی  

صبر و انتظار و با  های  )هرچند به شکل غیر قانونی( اعالم شده است، نهضت با سیاست

افکار و   تا کنون  از آغاز  ادامه داده است. گفتنی است که  به فعالیت خود  فراز و نشیب 

فکری و سیاسی مختلف )اعم از مذهبی  های  هضت آزادی و رهبرانش از سوی جناحاعمال ن

                               اند.و اهداف متنوع مورد نقد و رد قرار گرفتهها و غیر مذهبی( با انگیزه

 

 فکری اثرگذار در نهضت آزادی های شخصیت  :فصل چهارم

هویت   دارای  آزادی  نهضت  که  آنجا  تولید  از  به  همواره  است،  بوده  شاخص  فکری 

« و آموزش و تربیت جنبش نوین اسالمیاسالمی مدرن در چهارچوب همان »های  اندیشه

فکری کم و بیش  های  کادرها و اعضا و عالقه مندانش توجه داشته و در این روند شخصیت

رگذارترین و  برجسته و اثرگذاری نیز پرورش داده است. جای انکار ندارد که نخستین و اث

هنوز هم  ها  مول دترین نظریه پرداز نهضت، مهندس مهدی بازرگان بوده است که نهضتی

برند. او از آغاز تا زمان درگذشت در سال  می  از آثار و آرا و میراث فکری و آموزشی او سود 

طالقانی نیز مهم و اثرگذار    اهللآیت، سمت دبیر کلی نهضت را هم داشته است. البته  1373

  وده و هست. از آنجا که در باره این دو شخصیت جداگانه بحث شده است، در این فصلب

فکری و مول د اندیشه ارائه دهم. البته جز چند مورد  های  کوشم فهرستی از شخصیتمی

 کنم.    نمی حتی اشارتیها ضروری به آثار و آرای این شخصیت

 ( 1381- 1284یدالله سحابی )   - 1

مؤسس و فعال  های  شخصیتترین   سحابی معم رترن و محترمبی تردید دکتر یداهلل

بازرگان در دوران جوانی و در تحصیل در اروپا  ای  نهضتی بوده و هست. سحابی هم دوره

بوده و در حمایت از نهضت ملی و دکتر مصدق و بعدتر در نهضت مقاومت ملی در کنار  
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لی دوم نیز حضور داشته و تا پایان  بازرگان و طالقانی فعالیت اثرگذاری داشته و در جبهه م

زندگی بازرگان در کنارش بوده و از آن پس نیز تا پایان به راه و رسم نهضتی خود ادامه  

 داده است.  

سحابی هرچند در حد و اندازه بازرگان و طالقانی مول د اندیشه نبوده است ولی او با  

و نشان خود را در تاریخ  تألیف یک اثر مهم در قلمرو دین شناسی و قرآن پژوهی مهر  

« است. او با توجه به تخصصش در خلقت انسان»نواندیشی دینی نهاده است و آن کتاب  

انوع«   »ثبوت  یعنی  دانش  و  دین  قلمرو  در  مهم  پرسش  یک  باب  در  شناسی،  زمین 

)فیکسیسم( و یا »تحول انواع« )ترانسفورمیسم(، در مجموع نظریه تحول انواع را با استناد  

متنوع قرآن تأیید کرد. این نظریه پردازی قرآنی و اسالمی در دورانی که نظریه    به آیات

مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی بود، بسیار  های  تکامل مورد اختالف فکری بین جریان

اثرگذار بوده و رأی قرآنی نیرومندی بود که به یاری جوانان و دانشجویان نوگرای دینی  

این کتاب و محتوای آن در نسل جوان و حتی در طالب    آمد. من خود شاهد اثرگذاری

یانی چون عالمه طباطبایی  گراهرچند سنت  ام.جوان و برخی فضالی حوزه علمیه قم بوده

نقد نظریه   تلویح در  به  یا  به صورت مستقیم و  ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی  و 

کتاب سحابی نقش خود را ایفا  تفسیری سحابی کتاب و مقاله نوشتند ولی به هر تقدیر  

توان به ذکر  می  کرده بود. گفتنی است که سحابی آثار دیگری نیز در همین زمینه دارد که 

کرد:   بسنده  تبیین جهانعنوانشان  یا  و  تکامل  و  زمین شناسی  قرآن  در  نیز  اثر  . چند 

 شود.  می  عمومی و ایران دارد و در همه جا رویکرد مذهبی وی مشاهده

بی مرد عمل هم بود. به ویژه در قلمرو ترویج علم در ایران و پرورش علمی  البته سحا

و در عین حال تربیت اخالقی و معنوی جوانان بسیار کوشا بوده و نهادهایی را برای تحقق  

 یا به بورسیه دانش آموزان و دانشجویان اختصاص داده بود.ق اهدافش بنیاد 

      

 ( 1396- 1310ابراهیم یزدی )   - 2

سابقه و موقعیت و منزلت معنوی شخصیتی چون یداهلل سحابی و حتی احمد  هرچند 

صدر حاج سیدجوادی در سازمان نهضت آزادی ممتاز بوده ولی به دالیلی روشن پس از  

دکتر ابراهیم یزدی به عنوان دومین دبیر کل و جانشین    73درگذشت بازرگان در سال  
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یزدی از دو جهت ممتاز بوده است.    بدیل بازرگان انتخاب شد. در آن زمانبی  شخصیت

ممتاز بخشیده  ای  تشکیالتی به او سابقههای  اول موقعیت و منزلت سیاسی و سابقه فعالیت

مختلف دانشجویان مسلمان را  های  بود. وی بیش از دو دهه در آمریکا عمال رهبری گروه

دود مشاوران و  خمینی در پاریس، او یکی از مع  اهللآیتبر عهده داشت. در دوران حضور  

شد و پس از آن در شورای انقالب و در دولت موقت  می  همکاران ارشد رهبری شمرده

سیاسی و مدنی و  های فهمید و هم فعالیتمی فعالیت کرده بود. از این رو، هم سیاست را 

نماینده  )دوره اول(  مقام وزارت خارجه داشت و یک دوره  مدتی  اجرایی در کارنامه داشت.  

م در  نهضت شمردهمردم  دوم  نیز عمال شخصیت  آن  از  پس  بود.  روابط  می  جلس  شد. 

  اهلل آیتفهمید. از  سوی دیگر  می  داشت. زبان اهل سیاست و جوانان را خوبای  گسترده

خمینی و بعدتر اغلب مسئوالن عالی نظام جمهوری اسالمی نیز در مجموع به یزدی کم  

سیاسی و  های  و بیش حسن ظن داشتند و از این رو موقعیت چانه زنی وی در فعالیت

 حزبی با حکومت مناسب بود.  

پایان   تا  گذشته  از  وی  فکری  تکاپوهای  و  دینی  اطالعات  یزدی،  دیگر  امتیاز  اما 

بوده است. هرچند یزدی در سطح مهندس بازرگان نبود و بسیار کمتر از او  اش  زندگی

تولید اندیشه و اثر کرده بود ولی او نیز در حد خود عمری در موضوعات دینی حول محور  

قرآن و علم اندیشیده بود و اهل تحقیق و جستجو و نظر و نگارش بوده است. آثاری هم  

شود. سالیانی به طور هفتگی  می  اطاله کالم از ذکر آنها خودداری  دارد که به دلیل احتراز از 

خانه عالقهاش  در  و  داشت  قرآنی  تهران کالس  آن  مندان  در  در  نهضتی  غیر  و  نهضتی 

کردند. واقعیت این است که پس از مهندس بازرگان و تا  می  کردند و استفادهمی  شرکت

 نصر تئوریک نهضت آزادی بوده است.  عترین  حدودی عبدالعلی بازرگان، یزدی عمال قوی

 ( 1322عبدالعلی بازرگان )   -   3

گزاف نیست گفته شود که پس از مهندس بازرگان، فرزندش مهندس عبدالعلی بازرگان  

شخصیت نهضتی در دین شناسی و به ویژه در قرآن شناسی بوده و هست.  ترین  تئوریک 

رنگ داشته و افزون بر  ضوری پرعالیت سیاسی و مبارزاتی حوی از روزگاران جوانی در ف 

عضویت در نهضت و استفاده مستقیم از پدر و سنت و سیره او، از دوستان و همفکران  

دکتر علی شریعتی نیز بوده است. عبدالعلی بیش از نیم قرن به طور تخصصی در قرآن  

ست.  تأمل کرده و از طریق گفتار و نوشتار در مخاطبان درون تشکیالتی و عام اثر گذاشته ا
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منتشر شده وی به طور خاص به تفاسیر  های  و مقاالت و کتابها  تقریبا اغلب سخنرانی

بار است و چون قرار بر ارائه فهرست  . این کارنامه پرقرآن اختصاص داردهای  آیات و سوره

آن ذکر  از  نیست  در  می  خودداریها  آثار  فراوان  آثار  بر  افزون  عبدالعلی،  شود. مهندس 

تفسیر کامل  از قرآن در هفت جلد منتشر    -ی و قرانی، یک دوره ترجمه  موضوعات اجتماع

« که سالیانی پیش در  نظم قرآناثر او را »ترین  کرده است. با این حال، شاید بتوان مهم

چهار جلد انتشار یافته است. قابل ذکر است که، به دلیل عدم حضور طوالنی بازرگان در  

و  افکار  تأثیرگذاری  از  کشور،  آموزش  داخل  در  خاص  طور  به  و  داخل  در  های  آثارش 

 تشکیالتی کاسته است.     

 ( 1325سید علی اصغر غروی )   - 4

های  دکتر سید علی اصغر غروی اصفهانی از اعضای قدیم نهضت آزادی و از شخصیت

سید محمدجواد    اهلل آیتمذهبی و فکری و سیاسی نهضت در اصفهان است. وی فرزند  

پ و  است  اصفهانی  به  غروی  مربوط  فصل  در  این  از  دو    اهللآیتیش  هر  مورد  در  غروی 

شخصیت شرحی آمد. دکتر غروی دانش آموخته فلسفه است و در تحقیقات قرآنی و فقهی  

توانا دارد و در مجموع در چهارچوب دیدگاه کالمی و تفسیری و  های  و حدیثی دستی 

آثار غروی مستقل است و فراتر از  کند. هرچند افکار و  می  فقهی پدر و تداوم آن فعالیت 

شمرده  نیز  نهضت  نهاد  قرآنی  و  دینی  پردازان  نظریه  از  ولی  آزادی  نهضت    تشکیالت 

شود. در حال حاضر، غروی در داخل کشور، تواناترین و اثرگذارترین گوینده و نویسنده  می

 است. شود. آثاری در قالب مقاله و کتاب از غروی منتشر شده می مذهبی نهضت شناخته 

 (  1360- 1311مصطفی چمران )   - 5

فعال و مؤثر نهضت آزادی بوده که بیشترین  های  دکتر مصطفی چمران نیز از شخصیت

فکری و سیاسی وی در دهه چهل و پنجاه در خارج از ایران )آمریکا و لبنان(  های  فعالیت

دی، در  بوده است. وی پس از انقالب به ایران آمد و در عین عضویت در نهاد نهضت آزا

اجرایی و نظامی عالی و نیز نمایندگی  های  سطح رهبری انقالب فعالیت کرد و در سمت

نامنظم  های  مردم تهران در مجلس نخست به ایفای نقش پرداخت و در سازماندهی جنگ 

 1360و مردمی جنگ ایران و عراق نقش مهمی بر عهده گرفت و در نهایت در اواخر بهار  

 در جبهه جنگ کشته شد.  



459    /  (یاسالم  نی)جنبش نو  رانی ا  ینهضت آزاد  

 

چمران گرچه بیشتر مرد اجرا و سازماندهی نظامی بود ولی به تعبیر اقبال الهوری  

»مرد باطنی« هم بود. روانی عاطفی و انسانی و قلمی روان و احساس برانگیز و ادیبانه و  

شاعرانه داشت. افزون بر ارادت فراوان به مهندس بازرگان، از دوستان وفادار دکتر شریعتی  

ده و به ویژه به شریعتی عالقه و ارادتی ویژه داشت. تأثیرگذاری چمران  و دکتر یزدی نیز بو

اسالمی خارج کشور و در لبنان  های  فکری و سیاسی در انجمنهای  عمدتا از طریق فعالیت

بر   و  نهضت  بر جوانان  وی  اخالقی  و  عارفانه  از طریق شخصیت  بیشتر  و  مقاالت  نیز  و 

 دیگران بوده است.

 ( 1392- 1296جوادی ) سید احمد صدر حاج   - 6

همان گونه که گفته شد، احمد صدر حاج سیدجوادی به سن و سال و نیز در عضویت  

شود ولی در اینجا به  می  در نهضت آزادی و نیز منزلت معنوی و اخالقی از سابقون شمرده

کنم که وی به لحاظ فکری و نظری از مرتب  می  این دلیل در پایان این فهرست از وی یاد 

خوردار بوده است. وی حقوقدان بوده و سالیانی در پیش از انقالب به وکالت و  کمتری بر

برخی مناصب قضایی اشتغال داشته و پس از انقالب نیز مدتی در سمت وزارت دادگستری  

و نیز مسئولیت    تشیع  المعارفدایره فعالیت کرده است. با این حال وی سالیانی مدیریت  

 ه است.  سرویراستاری آن را بر عهده داشت

که در مقاطعی  اند  افزون بر این شخصیت ها، شمار دیگری از افراد فکری و سیاسی بوده

شده جدا  دالیلی  به  بعد  و  بوده  فعال  آزادی  نهضت  در  مختلف  سطوح  شاید    اند.در 

)درگذشته    آنان عبارت باشند از: دکتر علی شریعتی، مهندس عزت اهلل سحابیترین  فکری

دکتر  خورشیدی(  1390 نگار،  بسته  محمد  و  جعفری    1397)درگذشته    محمدمهدی 

. جز شریعتی که در آغاز و در اروپا مدتی با تشکیالت نهضت خارج از کشور  خورشیدی(

رجایی می  همکاری محمدعلی  جمله  )از  دیگر  شماری  همراه  نامبرده  افراد  دیگر    کرد، 

شیبانی خورشیدی(   1360)درگذشته   عباس  نگار،  بسته  محمد    1401)درگذشته    ، 

از نهضت جدا شده و پس از آن هریک به طور   58، فریدون سحابی( در سال خورشیدی(

فکری و سیاسی خود ادامه  های  مستقل و فردی هرچند گاه در جبهه متعارض به فعالیت

از شخصیت پاریس همراه  های  دادند.  در  اقامت  تا  آغاز  از  نیز  زاده  قطب  مشهور صادق 

 1397)درگذشته  ویت نهضت آزادی را داشته است. عباس امیرانتظام خمینی عض  اهللآیت

نیز در آغاز عضو جوان نهضت بوده و در مقطع انقالب فعال شده و گویا تا  خورشیدی(  
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مقطع زندان و محکومیت عضو رسمی نهضت بوده است. جالل الدین فارسی و ابوالحسن  

 نیز در آغاز با نهضت همکاری داشته است.     صدربنی

تا کنون، مهندس محمد توسلی مقام دبیرکلی    96پس از درگذشت دکتر یزدی، از سال  

سابقه در نهاد نهضت آزادی است. توسلی و دیگر  ا بر عهده دارد. وی از فعاالن پرنهضت ر

اصلی و فعال در نهاد نهضت آزادی )از جمله دکتر مهدی نوربخش و مهدی  های  شخصیت

 و علمی و فرهنگی و حتی دانشگاهی هم هستند. معتمدی مهر(، از فعاالن فکری  

از گذشته  ها  نهضتی از جمله بازرگان و طالقانی و سحابیهای  ها، شخصیت  افزون بر آن 

  و در این میان اند  فرهنگی پرشماری مشارکت داشتهتا کنون در تأسیس نهادهای فکری و  

بنیاد فرهنگی مهندس  و اخیرا    انتشارات قلم،  شرکت سهامی انتشارتوان به تأسیس  می

»  بازرگان انتشار  ها،  نهضتی  ارج  پر  فرهنگی  اقدامات  از جمله  نهضت  اشاره کرد.  اسناد 

انتشار یافته    1388ال تا  « است که تا کنون در چهل جلد و به طور سال به سآزادی ایران

است. این مجموعه در واقع اسنادی از تاریخ تحوالت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی نیم  

قرن اخیر ایران است. 



               

       

         

 

 

 بخش بیست و هشتم 

 سازمان مجاهدین خلق ایران 

 

 درآمد 

همان گونه که پیش از این یاد شد و به زودی شرح بیشتری خواهد آمد، »سازمان  

سیاسی و انقالبی فعال و    – مجاهدین خلق ایران« که در دهه چهل و پنجاه نهاد دینی  

اثرگذاری بوده است، به نوعی از درون »نهضت آزادی ایران« بیرون آمد و از این رو میراث  

را  آن  »می  اصالحی  همان  در  توان  بازرگان  مهندس  که  دانست  اسالمی«  نوین  جنبش 

ی تأسیس نهضت آزادی ایران به کار برده بود. در این قسمت گزارش کوتاهی از این  باره

 سازمان ارائه خواهد شد.  

 عناوین این فصل چنین اند:

 تاریخچه سازمان مجاهدین  -  فصل اول

 آثار فکری مهم  -  فصل دوم 

 جاهدین اثرگذاری سازمان م -  فصل سوم

 نقدهای مطرح بر اندیشه و عمل مجاهدین  -  فصل چهارم
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 ی سازمان مجاهدین تاریخچه :فصل اول

آنان تحت عنوان    1344سازمان در سال   از  به طور رسمی تأسیس شد. کسانی که 

از: محمد حنیف نژاد )درگذشته  اند  »بنیانگذاران سازمان مجاهدین« یاد شده است، عبارت

بین    1351ید محسن )درگذشته  خورشیدی(، سع  1351 نیک  و عبدالرضا  خورشیدی( 

ولی نفر سوم  اند  خورشیدی(. دو نفر نخست کامال شناخته شده  1396رودسری )درگذشته  

گویا در اوایل فعالیت سازمان از آن جدا شد و سرنوشتی کامال متفاوت پیدا کرد. هرچند  

خورشیدی(،    1351گان )درگذشته  مدتی نیز زندانی بود. البته کسانی چون اصغر بدیع زاد

، علی  خورشیدی(  1352)درگذشته    و رضا رضایی خورشیدی(    1350)درگذشته  احمد  

،  خورشیدی(  1363)درگذشته    ، حسین روحانیخورشیدی(  1351)درگذشته    میهندوست

با این همه،   اند.هم در تشکل و تدارک سازمان نقش مهمی ایفا کرده ...شناس وتراب حق

ی شاخص و اثرگذار سازمان محمد حنیف نژاد بوده و هست و این سازمان بیش از  چهره

 همه وامدار اوست و به نام او شناخته شده است.  

ت  اما دلیل جدا شدن این گروه از نهضت آزادی نیز آن بوده است که این جوانان نهض 

دانستند. این البته به  نمی شمرده و در واقع آن را به قدر کفایت انقالبی می  را محافظه کار 

بوده  42خرداد  15مرداد و نیز پس از واقعه خونین  28مقتضای تحوالت پس از کودتای 

ی سه دهه گذشته با سد سدید  جویانهاست. از یک سو مبارزات قانونی و علنی و مسالمت

رو به گسترش سلطنتی مواجه شده بود و از سوی دیگر جوانان با گرایشات  انسداد سیاسی  

سیاسی به این نتیجه رسیده بودند که  تر  سنتی و قدیمیهای  فکری و سیاسی به جناح

ی پیشین دیگر کارآمد و مؤثر نخواهد بود. قابل  کارانهی مبارزاتی محافظهسنت و سیره

نان مهندس بازرگان نیز در دادگاه نظامی در  تأمل این که پدر فکری و معنوی این جوا

با هوشمندی تمام اعالم کرده بود ما آخرین گروهی هستیم که با شما به زبان    43سال  

ی مبارزات  ی چهل اندیشهگوییم. به همین دلیل بوده است که از اوایل دهه می  قانون سخن

مؤتلفه از جناح سنتی  های  قهرآمیز و احیانا مسلحانه رواج بیشتری پیدا کرد. تشکیل هیئت

و    – بازاری   سامی  کاظم  چون  روشنفکرانی  پیشگامی  با  جاما  تأسیس  نیز  و  روحانی 

اهلل پیمان و همزمان تدارک حزب ملل اسالمی با پیشگامی جوانی از خانواده روحانی  حبیب

ی  و از عراق آمده یعنی سید محمدکاظم موسوی بجنوردی در همان نیمه نخست دهه

م موجودیت کردند. همزمان با تدارک چنین نهادهایی با هدف تأمین مبارزات  چهل اعال

قهرآمیز و مسلحانه، سازمان مجاهدین خلق ایران تأسیس شد که احتماال )ولو ناخودآگاه(  



463    /  (یاسالم  نی)جنبش نو  رانیخلق ا  نیسازمان مجاهد  

 

فضای   دوره  آن  در  البته  بودند.  کرده  و عملی  دریافته  را  بازرگان  یعنی  مرشدشان  پیام 

بود و   عمومی در کشورهای آمریکای التین این گونه  نیز  به ویژه در خاورمیانه عربی    و 

اندیشهبی جریانتردید  این  انقالبی  قهرآمیز  مبارزات  خارجی  ها  ی  استعمار  علیه 

متجاوز و اشغالگر اسرائیل در قلب    )امپریالیسم( و استبداد داخلی و از جمله تشکیل رژیم 

ینی، در روند انقالبی جوانان  ی فلسطین و آوارگان فلسط خاورمیانه عربی و ظهور پدیده 

 ایرانی سهم به سزایی داشته است.

در دوران نخست، سازمان دارای عناوینی متفاوت بود در آغاز تأسیس، سعید محسن  

نام »نهضت آزادی« را پیشنهاد کرد ولی پذیرفته  خورشیدی(    1351ه  ت)درگذش همان 

ضت آزادی و ادامه جریان نهضت  نشد. او استدالل کرده بود که »همه ما الهام گرفته از نه

آزادی هستیم«. پس از آن نامش شد »نهضت مجاهدین خلق«. تا زمان مرگ احمد رضایی  

به دست عوامل ساواک )نخستین شهید سازمان(، ساواک آن را تحت نام    1350در سال  

ایران« آزادی  نهضت  به  وابسته  ایران  آزادیبخش  کار  می  »سازمان  فرجام  در  شناخت. 

شناس در خاطرات خود )بخش  شد »سازمان مجاهدین خلق ایران«. تراب حق عنوانش  

  داند و می  را تاریخ اعالم موجودیت سازمان   1350سال شمار زندگی(، تاریخ بیستم بهمن  

که ما )حسین روحانی، محمود شامخی  ای  نویسد: »اعالم موجودیت سازمان طی بیانیهمی

تشکیالت را برای نخستین بار »سازمان مجاهدین خلق  و من( در بیروت تهیه کردیم؛ نام  

ه را با عبارت »به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران« آغاز کردیم؛  نیایران« اعالم کرده و بیا

توده بر ضرورت مبارزه مسلحانه  این متن  تأیید  ای  در  اقدامی که مورد  تأکید ورزیدیم، 

ر ایران و خارج منتشر شد«. گفتنی است  مسئول سازمان رضا رضایی قرار گرفت و خبر د

ی انتشارات  « )منتشر شده به وسیلهاز فیضیه تا پیکارکه این خاطرات مفصل با عنوان »

شهریور   پیکار،  و  اندیشه  جمع  سپتامبر    1400الکترونیکی  گزارش  2021/  حاوی   )

سال   تا  آغاز  از  سازمان  تحوالت  از  از   54مبسوطی  راوی صفحاتی  طور  همین  و    است 

 مبارزات سیاسی و اجتماعی شصت سال اخیر ایران است.             

( فعالیت علنی نداشت و حتی تا اواخر جز چند شخصیت  49تا    44)از  ها  سازمان سال

فکری و سیاسی )از جمله مهندس بازرگان و مهندس سحابی( از تشکیل چنین نهادی  

مسلحانه و چریکی را بدون    مبارزات   49خبر نداشت. گویا ماجرای سیاهکل در زمستان  

انداخت. مجاهدین، که   را جلو  روستایی  یا  آماده شدن مقدمات ضروری چریک شهری 

« نداشتند، ناگزیر  فداییان خلقهای  سازمان چریک ارتباطی با سیاهکل و به طور کلی با »
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فعالیت مستقیم و مسلحانه کشیده شدند. در سال   و کادرهای    1350به  اغلب رهبران 

اعدام شدند. با فقدان کسانی چون    1351زمان دستگیر و اندکی بعد در سال  اصلی سا

در   افتاد.  توان  از  حدودی  تا  و  شد  نظری  و  عملی  فروپاشی  دچار  سازمان  نژاد  حنیف 

چند عملیات نظامی از سوی سازمان علیه    56بعد و به طور مشخص تا سال  های  سال

یا عوام با ساواک و رژیم و  این  برخی اشخاص وابسته  ل نظامی آمریکایی اجرا شد ولی 

کرد ولی در  می اقدامات هرچند در میان جوانان پرشور انقالبی مسلمان امید و شور ایجاد 

معادالت سیاسی و در قلمرو قدرت و اقتدار رژیم حاکم خلل جدی ایجاد نکرد. البته در  

حدود زیادی ار  این مقطع، به دالیل داخلی و جهانی و منطقه ای، مبارزات مسلحانه تا  

رونق افتاده و در واقع کم رونق و کم رمق شده بود و طبعا این پدیده شامل مجاهدین  

شد. با این همه، تا مقطع پیروزی انقالب ایران، افکار و اعمال مجاهدین در  می  خلق هم

ایجاد بیزاری از رژیم و در تقویت و تشجیع هر نوع مبارزه و مقاومت بر ضد رژیم حاکم  

 مؤثر و تعیین کننده بوده است. بسیار 

 

 آثار فکری مهم سازمان :فصل دوم

حنیف و دیگر رهبران و پیشگامان سازمان مجاهدین، سازمان انقالبی خود را بر اساس  

مبارزات پیشین علیه  بندی  دینی بنیاد نهاده بودند. آنان بر اساس تجربه و جمعهای  آموزه

یژه علیه استثمار طبقاتی و حمایت زحمتکشان  استبداد داخلی و استعمار خارجی و به و

کامیاب  نهایت  و در  پایدار  و  نوع مبارزه جدی  بودند که هر  آگاه شده  به خوبی    جامعه 

موفق شود.  ها  تواند بدون طی مقدمات از جمله تجهیز فکری و تئوریک اعضا و سمپاتنمی

مشروطیت تا اواسط    سیاسی و انقالبی پیشین ازهای  این تجربه برآمده از تمامی جنبش

تجربهدهه ویژه  )به  چهل  خرداد  ی  پانزدهم  اغلب  42ی  که  گونه  همان  است.  بوده   )

فدایی خلق متمرکز  های  چپ مارکسیستی، که غالبا همزمان در سازمان چریک های  جریان

 اندیشیدند.    می شده بودند، نیز همین گونه

مقدمات الزم را از نظر تئوریک و آموزش  از این رو حنیف و دیگران در نظر داشتند  

فکری و ایدئولوژیک برای ورود به یک مبارزه درازمدت فراهم کنند. به ویژه که بنیانگذاران  

آموزش فکری آموزگارانی چون  ها  سازمان از درون نهضت آزادی بیرون آمده بودند و سال

زرگان و طالقانی از اوایل دهه  بازرگان و طالقانی را در ذهن و تجربه خود اندوخته بودند. با
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ی سی جوانانی چون  فکری نواندیشانه خود را آغاز کرده بودند و در دهههای  بیست فعالیت

حنیف نژاد و سعید محسن در مکتب این دو و به طور خاص در تشکیالت نهضت آزادی  

ان سنت  بایست در نهاد نوبنیاد دینی و انقالبی خود هممی  آموزش دیده بودند. از این رو 

فکری و تئوریک  های  دادند. به ویژه همزمان با تشکیل مخفی سازمان و فعالیتمی  را ادامه

رهبرانش، دکتر علی شریعتی نیز از اروپا بازگشته و در مشهد و بعدتر در حسینیه ارشاد  

فکری و مکتبی برای  های کشور، به ضرورت فعالیتهای و دانشکدهها و در برخی دانشگاه

 جنبش عمومی و مردمی توجه داده و خود بدان کار پرداخته بود.   تدارک یک 

و   و ریشه در خداپرستان سوسیالیست  بوده  نژادها  تبار حنیف  از  شریعتی، که خود 

کانون نشر حقایق اسالمی مشهد و بعدتر نهضت آزادی خارج از کشور را داشت، پس از  

کوشید. البته شریعتی  می  ام این ضرورت استقرار در ایران با تمام ایمان و توان خود برای انج

)به دالیلی که خود بارها گفته است( باوری به مبارزات قهرآمیز و به ویژه مسلحانه نداشت  

)هرچند ادبیات گاه تند و آتشینش با آن خط مشی سازگار نبود( ولی به هرحال در تدارک  

حنیف و همفکرانش    یک انقالب فکری و فرهنگی حداقل در سطح جوانان و روشنفکران با

هم نظر بوده است. جمالتی که پیش از این )در فصل نهضت آزادی( از شریعتی در ضرورت  

 است. ای  فکری جدید نقل شد، خود گواه چنین اندیشه و دغدغههای  پاسخگویی به پرسش

به هر تقدیر حنیف و همفکرانش از همان آغاز در اندیشه درانداختن یک تحول فکری  

برای آنان اسالم به تعبیر    اند.ی نخست برای کادرهای سازمان بودهمرحلهو آموزشی در  

« و انقالبی بوده و قرار بوده است در قالب مکتب راهنمای  مکتب مول د و مبارزبازرگان »

چنین   شعائر.  و  مناسک  و  آداب  سلسله  یک  یا  و  انتزاعی  عقاید  صرفا  نه  و  باشد  عمل 

حتاج تجهیز فکری و ایدئولوژیک عمیق بود. این بود  برداشتی و چنین انتظاری از اسالم م

ی پنجاه، آثاری چند در قالب جزوات آموزشی به دست  که از آغاز تأسیس تا اوایل دهه 

حنیف و برخی دیگر تهیه و تألیف شد و بعدتر البته در اشکال مختلف منتشر شد و در  

 ت. اختیار بسیاری دیگر از مبارزان در خارج از سازمان قرار گرف 

 از: اند آثار سازمان در آن دوره عبارتترین  تا آنجا که اطالع دارم مهم

 راه انبیاء راه بشر   -   1
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اندیشه  بازسازی  نژاد است،  به قلم حنیف  اثر که  بازرگان در کتاب »این  راه طی  ی 

راه طی مدتشده بوده است.  ها  « است. عنوانش کامال گویاست.  آموزشی سازمان  متن 

ح است  شده  سال  گفته  تا  آموزش  ها  اندیشه  52داقل  محور  بازرگان  سیاسی  آرای  و 

بازرگان بوده است که  های  ایدئولوژیک سازمان بوده است. با توجه به نقش محوری اندیشه

به   پیوست  و  اسالم  از  )گسست  سازمان  اعضای  از  بخشی  در  ایئولوژی  تغییر  از  پس 

« بیشترین حمله و انتقاد را  تغییر مواضعی  بیانیه ، نویسندگان »54مارکسیسم( در سال  

« کتاب  در  نیز  بازرگان  البته  کردند.  او  فکری  مکتب  و  بازرگان  بودن  متوجه  علمی 

 « هرچند به طور غیر مستقیم بدان پاسخ داد.  مارکسیسم

 شناخت   -   2

این جزوه گویا نخستین    متدولوژی چیست؟«.عنوان دیگر این رساله عبارت بود از » 

آن    یآموزشی مجاهدین بوده است. هرچند دقیقا دانسته نیست که نویسندهمتن فکری و  

از اعضای جدا شده و از اسالم  حسین روحانی  چه کسی بوده ولی  گفته شده است که  

مؤلف آن   اعدام شد  63دستگیر و در  1360ی سازمان که پس از انقالب در سال برگشته

هرچند به دلیل نظارت    ان پیکار بوده است.گذاران سازم از بنیانپس از آن  . وی  بوده است

ی شناخت، به نام حنیف نیز شهرت دارد. گفتنی  و مدیریت حنیف نژاد بر تألیف رساله

ی پنجاه دو ویراست از شناخت انتشار یافته بود. بار نخست  ی نخست دهه است که در نیمه 

ن متن با ارجاعات  هیچ ارجاع به منابع و منابع اسالمی نداشت ولی در ویراست دوم هما 

متن نخست به شدت مورد  ها  همراه بوده است. وفق شنیدهها  پر شمار البته در پانوشت

ایراد و نقد منتقدان درون سازمانی و بیرونی قرار گرفت و از این رو برای اثبات اعتبار دینی  

ن دیده  بر آن افزوده شد. من خود هر دو ویراست را در همان زماهایی  و قرآنی آن، پانوشت

 و خوانده بودم. 

 تکامل   -   3

 ی علی میهندوست تهیه و نگارش یافته است.  گفته شده است که این متن به وسیله 

 ( مسلمان   ک ی  ی ما ی س )   ن ی راه حس   ای   ن ی امام حس   -   4  
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احمد رضایی   بوده و تحت سرپرستی  این کتاب محصول کار جمعی  که  گفته شده 

 تدوین و تحریر شده است.  

تأمالت   و  تحقیق  از  برآمده  عمدتا  سازمان  درونی  جزوات  نوع  این  که  است  گفتنی 

 گروهی و چند نفره بوده هرچند در نهایت به دست یک نفر تحریر شده است.  

اال جزوات فکری و ایدئولوژیک سازمان بیش از این  نیز قابل یادآوری است که احتم

آورم، نوشتار نسبتا  می  موارد است که فعال از آنها اطالعی به دست نیامد. تا آنجا که به یاد

شد به قلم محمود عسکری  می  که گفته  »اقتصاد به زبان ساده«پرحجمی بود تحت عنوان  

ه است. من کتاب را خوانده و با  از اعضای سازمان بودخورشیدی(    1351)درگذشته  زاده  

 استفاده از کاربن سه نسخه از آن رونویسی و به جاهایی مختلف کشور برده بودم.  

البته پس از انقالب مسعود رجوی، از بازماندگان مجاهدین نخسین و در قامت رهبر  

انبوه   حضور  با  عمومی  سخنرانی  یک  در  مدتی  سازمان،  جدید  ایدئولوژیک  و  سیاسی 

»هوادارا عنوان  با  مبحثی  دانشگاه صنعتی شریف،  در  انقالبی  شور  پر  و  جوان  تبیین  ن 

« داشت که جزواتی از آن نیز در همان زمان منتشر شده است. مضامین این مبحث  جهان

اندیشه البته تأمالت بعدی رجوی و  اولیههای  و گفتارها، محصول همان  ی مجاهدین و 

 بوده است.        مجاهدین بازمانده و هم اندیش در زندان 

 

 تأثیرات فکری و سیاسی مجاهدین خلق :  فصل سوم

از آنجا که سازمان مجاهدین پس از انقالب و به ویژه سازمان فعال در خارج از کشور  

ی مسعود  و باز هم به طور خاص پس از رفتن مرکزیت سازمان به عراق با رهبری مطلقه

گفت از نظر ایدئولوژیک و مشی سیاسی ربط  توان  می  رجوی، یکسره از لون دیگری است و

گذرم به ویژه که در حد اطالع در این  می  معناداری با مجاهدین حنیف ندارد، از آن در

چهار دهه هیچ اثر فکری قابل ذکری در قلمرو جنبش نوین اسالمی از سوی سازمان و  

اما ظهور سازمان مجاهدین در دهه ارائه نشده است.  در فضای    ی چهل و پنجاهرجوی 

  همتا شمرده بی  مذهبی و سیاسی و انقالبی کشور، چندان اثرگذار بوده است که از جهاتی 

 شود.می
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هرچند در خالل مطالب گذشته تا حدودی نقش سازمان مجاهدین در تحوالت فکری  

توان گفت که  می  و سیاسی دینی روشن شده است ولی برای نشان دادن اهمیت این نقش

ی چهل و پنجاه بیشترین اثرگذاری  یک نهاد اسالمی و انقالبی در دههمجاهدین به عنوان  

تشکیالت سازمانی بوده است  ترین ی ایران داشته است. زیرا این سازمان مهمدر جامعهرا 

که از یک سو با مبانی مذهبی روشنفکرانه و نواندیشانه با هدفگذاری سیاسی و انقالبی و  

دیگر از سوی  و  تأسیس شده  بود    مسلحانه  شده  موفق  ساله  ده  از  بیش  دوران  آن  در 

های  بیشترین نیروهای فکری و سیاسی مذهبی را یا به عضویت خود درآورد و یا با فاصله

دور و نزدیک در قالب سمپات و هوادار و مبلغ بسیج کند. چنین موقعیتی نصیب هیچ  

چهل    ی . در دههمشی مسلحانه در آن زمان نشده بود  جریان و یا سازمان مذهبی حتی با 

و پنجاه در قلمرو دین و سیاست و مبارزه، رهبری فکری و ایدئولوژیک با شریعتی بود و  

خمینی و    اهللآیتسنتی و حوزوی در اختیار  های  رهبری سیاسی به ویژه رهبری مذهبی

انقالبی  های  قرار داشت. با این حال، این دو جریان روی فعالیتاش  پیروان روحانی و بازاری

ی امید و نماد اسالم انقالبی  مجاهدین سرمایه گذاری کرده و در عمل این سازمان مایه

«  مشی مسلحانه« در برابر »مشی آگاهی بخششد. شریعتی با اتخاذ »می  کارآمد شمرده

راه خود را از مجاهدین جدا کرده بود ولی از سوی دیگر، به دلیل سوابق سیاسی و مبارزاتی  

و نیز مواضع رادیکال فکری و ضد سنتی اش، به ویژه در اوج زندان  علیه رژیم استبدادی  

کوشید به تعببر خودش از »خون« شهیدان  می  ، آگاهانه51-50های  و شکنجه در سال

ای  هویت و حرکت تازهاش  »پیام« تولید کند و به جنبش فرهنگی و اجتماعی و مردمی

وده است. تقریبا تمامی علما و  ببخشد. اشتراک اصلی شریعتی و مجاهدین خون و پیام ب

روحانیون و غیر روحانی طرفدار خمینی نیز کم و بیش با مجاهدین همدل و هم جهت  

به ویژه شماری از روحانیان )از    اند.کردهمی  بوده و در نظر و عمل از این سازمان حمایت 

مالی    جمله مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی( با همیاری بازاریان همفکر از هر نوع کمک

خمینی    اهللآیتکردند. با این حال زعیم عالی علمای مبارز یعنی  نمی  به مجاهدین دریغ

گویا چندان همدلی با مجاهدین نداشته است ولی او نیز در عمل با سکوت خود و گاه  

استفاده تبلیغاتی از وجود زندان و شکنجه و اعدام جوانان )مذهبی و غیر مذهبی( البته  

توان چنین گفت  می  کرده است.می  بدون ذکر نام و عنوان به سود اهداف خود بهره برداری

پنداشتند که خمینی و شریعتی و مجاهدین در یک  می  ا پیروزی انقالب عموم مبارزان ت

کنند و در نهایت در اهداف کالن دینی و سیاسی هم رأی و همراه هستند.  می  مسیر حرکت 
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شهرت دارد پس از بازگشت محمد حسینی بهشتی از سفر خارج از کشور، در یک محفلی  

توار است: خمینی، شریعتی و مجاهدین که  در تهران گفته بود، انقالب بر روی سه پایه اس 

هم  خشم« شهرت یافت. این روایت حتی اگر  مثلث  »  اسب فضای انقالبی آن زمان بهبه تن

شریعتی و مجاهدین در  های  عینی و اثرگذاریهای  به روشنی از واقعیتباز  درست نباشد،  

س از انقالب  کند. هرچند اندکی پمی  شکل گیری ذهنی و عینی گرایشات انقالبی حکایت 

برای بسیاری )از جمله من( آشکار شد که این سه نه تنها یکی نبوده و نسیتند بلکه از  

جهاتی در مبانی و غایات و اهداف دینی و سیاسی و فرهنگی از بنیاد متفاوت و در مواردی  

   اند.در تعارض

ای  در این میان الزم است توجه شود که ماجرای جدا شدن گروهی از مرکزیت و اعض

و عبور رسمی از اسالم و اعالم مارکسیست شدن سازمان، از یک سو   54سازمان در سال 

ی مهلکی بود بر پیکر سازمان و در واقع نابودی میراث حنیف و بنیادگذاران صادق  ضربه

آن، و از سوی دیگر موجب یأس و بدبینی عمیقی شد در میان مبارزان مسلمان آن روزگار.  

وفادار به سازمان )مانند صمدیه لباف و  های  ترور شماری از مذهبیبه ویژه قتل فجیع و  

( عمق فاجعه را بیشتر نشان  خورشیدی  1354هردو درگذشته در    –   مجید شریف واقفی 

شود با پیشگامی تقی  می  داد و موحب خشم بیشتر مسلمانان شد. این رخداد، که گفته

آرام خورشیدی(    1359)درگذشته  شهرام   بهرام  بستر    ورشیدی(خ  1355)و  انجام شد، 

ها  مبارز و غیر مذهبیهای  مناسبی شد برای ایجاد اختالف و نقار و حتی نفرت بین مذهبی

حامی و یا متمایل به مجاهدین  های  از یک طرف و ایجاد بدگمانی و سوء ظن بین مذهبی

از    و منتقدان سنتی آنان به ویژه علما و بازاریان از طرف دیگر. این اختالف و کشمکش

شد. هم در داخل زندان و هم در خارج از آن. باید دانست  می  به بعد به عیان دیده   55سال  

و کشتارها در  ها  که عامل مهم اختالف و جدال سیاسی گسترده و حتی خونین و سرکوبی

برآمده از انشعاب ظاهرا کوچک و  های  ی شصت و حتی تا کنون همان نقارها و نزاعده

و بعد اختالفات داخل زندان بوده    54مان انقالبی و مذهبی در سال  محدود درونی یک ساز

و کشتارهای پس از انقالب از مجاهدین، به  ها  است. گزاف نیست گفته شود که سرکوبی

نوعی انتقام ستانی ارباب قدرت از آنان بوده است. با این که در آغاز برخی از مسلمانان  

« خوانده منافقینالب، گروه بریده از اسالم را »مبارز خارج از کشور در مقطع پیش از انق 

بودند، ولی پس از انقالب سنتگرایان ضد مجاهد برای  تحریک و تجهیز فکری و مذهبی  
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مردم به قصد سرکوبی مجاهدین، از این عنوان برای بازماندگان مسلمان سازمان استفاده  

 کنند.       می کرده و

 

 اندیشه و عمل مجاهدین نقدهای مطرح شده بر : فصل چهارم

اما داستان نقد و انتقاد بر افکار و اعمال سازمان مجاهدین درازدامن است و این نقدها  

از گذشته تا کنون وجود داشته و دارد. از سرشت و سرنوشت مجاهدین رجوی در حدود  

توان گفت که بخشی از نقدها فکری و  میبندی  چهل سال اخیر که بگذریم، در یک طبقه

و رفتارهای  ها  و خط مشیها  ادی است و بخش دیگر سیاسی که بیشتر به سیاستاعتق

گردد. در بعد فکری و اعتقادی، کسانی از همان آغاز  می  رهبران و کادرهای سازمان بر

است از برخی  ای  دانند؛ التقاطی که آمیزهمی  دانستند ومی  ایدئولوژی سازمان را التقاطی 

بینی و به جهان  و    مبانی متعلق  برخی مبانی  با  توحید(  )مانند  اسالمی  اعتقادی  اصول 

 قواعد فکری ماتریالیستی و مارکسیستی )مانند دیالکتیک مارکسی(.  

از سوی عموم متفکران و عالمان سنتی حوزوی در دهه  ها  گیریهرچند این نوع خرده 

طبیعت از دیدگاه  حرکت در  توان از کتاب »می  پنجاه نیز مطرح بوده است )به عنوان نمونه

یاد کرد که    خورشیدی(   1360)درگذشته    « اثر شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی مکتب  دو

زندان  فکری نویسنده با برخی اعضای مجاهدین در  های  گویا محصول گفتگوها و جدال

فکری و فلسفی سنتی و  بوده است بر مبانی  با تکیه  افراد، که عمدتا  این  بر  افزون  اما   .

کردند، شماری از نواندیشان دانشگاهی و حتی برخی اعضای سازمان  می  حوزوی برخورد

اینان، افزون    اند.نیز از همین منظر به این ایرادها توجه کرده و نقدهای خود را ارائه داده

قبول    اند،ایرادی که مطرح کردهترین  یک مارکسی، مهمتبر طرح دیدگاه خود در باب دیالک

 ارزه« است که گویا از همان آغاز مورد قبول قرار گرفته بود. مارکسیسم به عنوان »علم مب

کتاب    54مهندس بازرگان از جمله از متفکران دانشگاهی معتبری است که در سال  

« را در نقد این دیدگاه نوشت؛ هرچند که این اثر در آن زمان در  علمی بودن مارکسیسم»

یست شدن سازمان بوده است. به  ی تغییر مواضع و اعالم مارکسواکنش به دعاوی بیانیه

  زعم منتقدین، این نوع اصالت دادن به علم، خود مولد و یا مؤید ماتریالیسم تاریخی شمرده 

های  ی سازمان نیز به این گونه آموزهشده است. اما برخی اعضای فعال و شناخته شدهمی
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زندان با رجوی و  التقاطی ایراد داشته و از این رو پس از یک دوره کشمکش فکری در  

(،  خورشیدی  1360درگذشته    –  برخی دیگر از سران مجاهدین )از جمله با موسی خیابانی

   اند.از سازمان جدا شده و به راه فکری و مبارزاتی مستقل خود ادامه داده

ی شاخص یعنی لطف اهلل میثمی و محمد محمدی  توان به دو چهرهمی  از این گروه

نژاد و از مجاهدین نخستین  و تن، که از دوستان و یاران حنیفگرگانی اشاره کرد. این د

خاطرات فکری و سیاسی خود را مکتوب    اند،بوده و در تدارک آغازین سازمان نقش داشته

« است از نهضت آزادی تا مجاهدینخاطرات میثمی تحت عنوان »  اند.کرده و انتشار داده

مختلف  های  به بیان  ها بارها  ر این سالکه گویا در سه جلد منتشر شده است. البته وی د

مجاهدین پرداخته است. با این حال وی  های  فکری و مذهبی خود با آموزههای  به تفاوت

 داند.  می حنیف وفادار و متعهدهای هنوز هم خود را نسبت به مجاهدین اولیه و اندیشه

ه در سال  « است کخاطرات و تأمالت در زندان شاهکتاب محمدی نیز تحت عنوان »

نمونه  1396 این کتاب  یافته است.  افتراقات درون  انتشار  و  اشتراکات  از  ی خوبی است 

قلمرو موضوعات فکری   انقالب    –گروهی اعضای سازمان در  از  مذهبی در مقطع پیش 

ایدئولوژیک   تناقضات  گرفتار  آغاز  همان  از  سازمان  منتقدان،  شمار  این  منظر  از  ایران. 

همان   و  بوده  سود  پرهای  شکافبنیادین  به  البته  اندازی  پوست  به  نهایت،  در  نشدنی، 

 ماتریالیسم و علم زدگی مدرن انجامیده است.  

نیز از این نوع اند  البته افراد دیگری که در همان زمان و یا بعدتر از سازمان جدا شده

اصوال آرم سازمان مجاهدین نیز تا حدودی نماد التقاطی    اند.اختالفات فکری سخن گفته

بودنش بوده است: تصویر داس و چکش و یک قبضه سالح و یک ستاره و برخی نمادهای  

ی محمد که مبی ن برتری جهادگران  سوره  31از قرآن )آیه  ای  دیگر و در نهایت مزی ن به آیه

، آیه قران و نیز عنوان مجاهدین خلق  بر عافیت طلبان است(، که البته پس از تغییر مواضع

ایراد دانسته شد و ماند. هرچند بعدتر آرم به صورت سابق  بی  ایران برداشته شد و بقیه

 بازگشت.   

نیز مهم و  ترین  از منظر سیاسی  اتخاذ مشی مسلحانه  ایرادی که مطرح شده است، 

ند این ایراد عمدتا برآمده  ی مبارزه با رژیم است. هرچ توسل به ترور و قتل افراد به انگیزه

ی چهل و پنجاه یا اصوال مطرح نبود و یا  از فضای خاص پس از انقالب است و در دهه

شد. زیرا، چنان که گفته شد، در آن مقطع، فضای جهان و منطقه و ایران به  نمی  اظهار
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»تنها ره  بود که عموم جوانان مبارز و آرمانخواه شورشی و انقالبی بوده و به شعار ای گونه

رهایی جنگ مسلحانه است« رسیده بودند و به همین دلیل در آن شرایط چنین راهبردی  

از طریق مبارزات عمومی و    57مقبولیت عام داشته است. اما از آنجا که انقالب در سال  

خیابانی به پیروزی رسید و نه لزوما از طریق مبارزات چریکی و ترور مأموران حکومتی،  

تردید ایجاد شد و نقدهایی این منظر اظهار شد. البته همزمان با پیروزی    در مشی مسلحانه 

انقالب ایران، فضای فکری و سیاسی جهان و منطقه نیز به کلی تغییر کرد و این تحول  

دورتر مؤثر بوده است. با این حال نقد اتخاذ راهبرد  های  مهم نیز در نگاه انتقادی به گذشته

از آن است که نادیده گرفته شود. از این  تر قتل و ترور جدی  مبارزات قهرآمیز و توسل به

  اند،رو اکنون اغلب کسانی که در آن زمان خود چریک بوده و یا مدافع مشی چریکی بوده

شان  خود و سازمان مطبوعهای  اکنون دیگر مدافع آن راهبرد نبوده و نسبت به گذشته

ی برخی مجاهدین اولیه،  که، طبق گفته  منتقد بوده و هستند. با این حال باید توجه کرد 

برانداختن رژیم حاکم نبوده بلکه هدف آن بوده   یمشی مسلحانه از همان آغار به انگیزه

است که از طریق مبارزه و در واقع مقاومت قهرآمیز و مسلحانه و چریکی، از یک سو دیوار  

ان را برای برخاستن و  را آگاه کرده و آنها  ترس و سکوت فروریزد و از سوی دیگر توده

اند  مقاومت در برابر رژیم تحریک و تشویق کند و گرنه چند جوان دچار این توهم نبوده

آورند. در  می  که با چند ترور و با شلیک چند گلوله رژیم تا بن دندان مسلح را از پای در

د، اما  ش می  ، مستوجب اسقاط دانسته آن  ، به دلیل اصالح ناپذیریمواقع آرمان تغییر رژی 

 به دست مردم و نه به دست چند جوان و یا یک سازمان.      

ی دیگری است از اختالفات فکری و  « نیز نمونهروند جداییگفتنی است که کتاب »

ی آقایان رضا رئیس طوسی، حمید نوحی و حسین  سیاسی درونی سازمان، که به وسیله

ه این کتاب بیشتر حاوی اختالفات  انتشار یافته است. البت  58رفیعی نوشته شده و در سال  

حاکم بر سازمان با رهبری  های  سیاسی است در مقطع انقالب و عمدتا در جدال با سیاست

 نخستین مجاهدین ندارد.   های مسعود رجوی و چندان ارتباطی با اندیشه

 منابع: 

آن از  که  آثاری  شخصیها  جز  اطالعات  نیز  و  شد  یاد  متن  به  می  در  کتاب  توان 

 اشاره کرد.  ول جعفریان « اثر رسسیاسی ایران  –مذهبی های  سازمان  وها  جریان »

  



 

 

 

 

 

 بخش بیست و نهم 

 و نمایندگانش    قم علمیه  نگاهی به تحوالت اصالحی در حوزه  

 

 درآمد 

های  و یا شخصیتها جامع و تمام از تمامی جریان تاریخ نگاری یک  هرچند قرار ما بر

مؤثر و صاحب نام در قلمرو اصالح دینی معاصر ایران نبوده و نیست ولی اکنون که این  

ولو به اشاره و به اجمال    است  الزم  به ناگزیر  پایان است،سلسله گفتارها و نوشتارها رو به  

  کم و بیش اثرگذار های  به تحوالت مهم اصالحی در حوزه علمیه قم و برخی شخصیت  تمام

روحانی در قم بپردازیم. البته برای تکمیل گزارش به چند شخصیت روحانی و اثرگذار در  

 .   آنان نیز حوزه قم استفکری  گاه  که البته خاست تهران و مشهد نیز اشارتی خواهد شد 

 در این گفتار / نوشتار مطالب مورد نظر ذیل دو عنوان ارائه خواهد شد: 

 الف. تحوالت اصالحی و مصادیق اصالحات حوزوی

 تأثیرگذار با تمرکز روی عالمه طباطبایی و مرتضی مطهری  های ب. شخصیت
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 الف. تحوالت اصالحی و مصادیق اصالحات حوزوی 

یک    است و بیش از   تازه تأسیس  اش  به صورت کنونی  انیم که »حوزه علمیه قم« می د

از عمر آن  نیزنمی  قرن  را  این  البته  اوال حوزهمی  گذرد.  که  به  های  دانیم  علمیه شیعی 

حداقل به قرن پنجم و ششم  ها  تاریخ تأسیس آن  و  است  معنای عام و کلی آن دیرینه سال

ثانیا، شهر قم نیز از شهرهای کهن ایرانی )که زمانی گُمیدان بوده و  گردد.  می  هجری باز 

  و شیعی بوده است. از قرون میانه   معر ب شده و به تدریج به قم تبدیل شده( و بعد اسالمی

یکی از مراکز عمده شیعی شهر قم بوده و محدثان و عالمان شیعی نامداری از این شهر  

اما حوزه قم در تاریخ نوین   اند.این شهر در قرون میانه  اشعریان قم از مشاهیر  اند.برخاسته

شیخ عبدالکریم حائری یزدی    خود از اوایل قرن چهاردهم هجری خورشیدی به دست حاج

عبدالکریم  حا  به  رو   این   از .  است  شده   نهاده   بنیاد(  قمری  1355  درگذشته ) شیخ  ج 

کربال و سامراء و نجف    شود.حائری سالیانی در عراق و در شهرهایمی  »مؤسس« نیز گفته 

های  قم را مرکز فعالیت  1293تحصیل کرده بود.  وی پس از بازگشت به ایران در سال  

 1315سال  تا  تا زمان درگذشتش یعنی  1301فکری و آموزشی خود قرار داد. او از سال 

زعامت شیعی به    1325شد. از آن سال تا  می  خورشیدی زعیم حوزه علمیه قم شمرده 

شد و عمال سید ابوالحسن اصفهانی زعامت عام و از جمله حوزه قم را بر عهده    عراق منتقل

به   زعامت  این  سال،  همان  در  وی  درگذشت  از  پس  و  آقا حسین    اهللآیتداشت  حاج 

نیز مرجعیت در    1340طباطبایی بروجردی منتقل  و پس از درگشت وی در بهار سال  

 یت پیشین بازنگشته است. ایران و عراق متکثر شد و تا کنون نیز به وضع

از زمان حائری تا همین االن موضوع »اصالح حوزه« مطرح بوده و هست و شمار زیادی  

مختلف حمایت کرده و آن  های  از عالمان حوزه از این هدف و حرکت اصالحی در عرصه

در این    اند.برداشتههایی  دانند و برخی نیز برای تحقق آن گاممی  را  ضروری دانسته و

 شود.می به کوتاهی به وجوهی از اصالحات حوزوی و مصادیق آن اشاره بخش

« )منتشر شده در کتاب  مشکل اساسی در سازمان روحانیتمرحوم مطهری در مقاله »

انتشار    1341« که پس از درگذشت بروجردی در سال  در باره مرجعیت و روحانیت  »بحثی

ائه داده است. یکی از نکات مهم  یافته است( گزارش مهمی در باب اصالحات در حوزه ار

را در   انگلیسی  زبان  آموزش  نظر داشت که  نقل مطهری حاج شیخ در  به  که  آن است 

اعتراض و مخالفت   نزد شیخ رفته و در مقام  بازاریان  دروس طالب بگنجاند ولی برخی 
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زبان  دهیم که طالب »قال الصادق« و »قال الباقر« بیاموزند و نه  می  گفتند ما سهم امام 

کفار را. در نهایت زعیم حوزه نیز کوتاه آمد چرا که به هر تقدیر بودجه علما و مراجع و  

تأمین سادات(  و سهم  امام  )سهم  همین سهمین  از  عمدتا  به  می  طالب  مطهری  شود. 

داده چنین  فاکتها  استناد  سازمان  های  و  در  اساسی  مشکل  که  است  مدعی  تاریخی 

رتزاق علما و طالب است و به گفته او این نوع وابستگی  روحانیت موضوع مهم معیشت و ا

معیشت  می  موجب کنندگان  تأمین  یعنی  خود  نعمتان  ولی  همان  از  روحانیان  تا  شود 

زندگی پیروی کرده و عوام زده شده و دنباله رو مریدان خود باشند. از این رو مطهری  

جاعت و پیشتازی در اندیشه  گیرد که روحانیون ما هرگز به آزادگی و شهامت و شمی  نتیجه

 و فتوا نخواهند رسید. 

اندیشه باره  در  شرحی  جداگانه  نوشتاری  در  کتاب  همان  در  اقدامات  ها  مطهری  و 

آنها رویکرد مصلحانه به کاهش  ترین  بروجردی ارائه داده است که مهم  اهللآیتمصلحانه  

عملی چنین    رین نماد بین دو شاخه مهم شیعه و سنی بوده است.  مهمتای  اختالفات فرقه

« بوده که مرکزیت آن در قاهره قرار  دارالتقریب بین المذاهب االسالمیهاقدامی تأسیس »

داشت و سالیانی فعالیت داشته و به نتایجی نکویی نیز رسید. از جمله آنها به رسمیت  

شناختن مذهب شیعه امامی و فقه و اجتهاد آن در جهان سنت و جماعت است. وفق این  

ذهب شیعه در کنار چهار مذهب فقهی اهل سنت قرار گرفت و حتی فقه شیعی در  نظر م

االزهر نیز تدریس شد. این تالش در قرن اخیر و به طور خاص تا وقوع انقالب ایران و  

برآمدن جنبش با  بعد  آثار مثبتی در کاهش  های  اندکی  اسالمی،  بنیادگرایانه  و  افراطی 

 سنی داشته است.   دیرین بین شیعه وای نقارهای فرقه

به بعد تا مقطع پیروزی انقالب در اشکال مختلف و    1340این روند اصالحی از سال  

 زیر قابل شناسایی و معرفی است: بندی با مصادیق متنوع ادامه یافته است که در طبقه

 اصالحات در متون درسی    - 1

جردی مطرح بوده  تا آنجا که من اطالع دارم ایده تغییر برخی متون درسی از زمان برو

شود. مرحله نخست را  می  دانید که دروس حوزوی در دو مرحله انجام می  است. احتماال 

شود و تا  می  آغاز  جامع المقدماتگویند و مرحله دوم را »خارج«. سطح از  می  »سطح«

االصول عباراتمی  تمام  کفایه  موضوعی دروس سطح  لحاظ  به  نحو،  اند  شود.  از: صرف، 

شود به پیش از انقالب ولی  می  مربوطبندی  اصول و فقه. البته این تقسیممنطق، ادبیات،  
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نظام و نظمی نسبی پیدا    نیز،   دیگر های  در این چهار دهه که حوزه قم و احتماال حوزه

  و مدیریتی حکومتی و واحد بر بدنه مهم حوزه حاکم شده است، تغییرات مهمی اند  کرده

  مختلفی که از طالب گرفته های  اساس امتحان  از جمله بر  است که   ایجاد شده ها  در آن

مختلف تقسیم شده است. اما دوره خارج عبارت است از یک  های  شود، سطح به دورهمی

شود بلکه استاد مباحث را به  نمی دوره اصول و بعد فقه که بر اساس متنی خاص تدریس 

شنوند و  می  و شاگردان   کندمی  توان گفت در قالب کنفرانس مطرح می  صورت شفاهی و

توان گفت  می  شود. در مقام مقایسهمی  کنند که به آن »تقریر« گفته می  احیانا یادداشت 

 ست.   کتری برای دانشجویان دانشگاه هاآموزش دوره خارج، شبیه گذراندن دوره د 

انگیزه تغییر و یا همان اصالح متون درسی دو چیز بوده است. یکی این که متون مورد  

آنها کتاب »کفاو شاید  اند  ده کنونی خیلی قدیمیاستفا  نوترین  ه االصول«  یبتوان گفت 

گردد. اغلب این متون در چهارصد  می  آخوند خراسانی است که به بیش از صد سال قبل بر

مفصل بودن شماری از این متون    و   طوالنی   دیگر  مشکل   اند.شده  تألیف  قبل   سال   پانصد  –

ادبی » مانند کتاب  الرابع«رااللبیبمغنی  است.  »باب  فقط  بودن  به دلیل مفصل    «  که 

  « را که واقعا مطول بود و از این رو به صورت کوتاه شدن خواندهمطو لخواندند و یا »می

یا »می و  این  می  « خواندهمختصرالمعانیشد  ادبیات  و  زبان  البته مشکل دیگر هم  شد. 

 ربی معاصر منطبق نبوده و نیست.  متون بوده که طبعا قدیمی بوده و چندان با ادبیات ع

با توجه به این مالحظات اندیشه تغییر متون درسی حوزه مطرح شده است. با این  

حال تا دوران انقالب چند تغییر و در واقع تعویض کوچکی انجام شد. از جمله چند اثر  

عالم اسالمی عراقی از جمله در منطق )مشهور  قمری(    1383)درگذشته  محمدرضا مظفر 

مظفربه   »منطق  و  محمدباقرحلقات(   »  « یا  و  اصول  در  الحکمهصدر  »بدایه  و  نهایه  « 

از سید محمدحسین طباطبایی در آموزش مختصر فلسفه در شمار متون درسی    «الحکمه

قرار گرفتند. البته برخی متون دیگر در حواشی دروس حوزوی در کالم و عقاید نیز برای  

که گفته شد،  شدند. همان گونه  می  برخی طالب به طور ذوقی و غیر رسمی تعلیم داده 

دلیل اصلی این تغییرات صرفه جویی در عمر و وقت طالب بوده است. برای یک دوره  

سطح به طور متوسط ده سال و یک دوره خارج اصول نیز همین مدت و یک دوره فقه در  

 ابواب مختلف )حدود پنجاه باب یا موضوع( حدود پانزده سال وقت الزم بوده است.  

 ی و یا آشنایی با برخی علوم جدید            استفاده از زبان خارج   - 2
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از زمان حائری یزدی آموزش زبان خارجی و البته بیشتر زبان اروپایی و به طور خاص  

دهد که هدف  می  انگلیسی برای طالب مطمح نظر بوده است. البته قراین و شواهد نشان 

لوم و معارف مدرن  و حداقل هدف اصلی طراحان این پیشنهاد، آشنایی جد ی و واقعی با ع

هدف اساسی آن بوده است که مبلغان روحانی    که غربی و با تمدن اروپایی نبوده است، بل

و یا در صورت امکان    به تبلیغ اسالم و تشیعها  به اروپا و غرب رفته و با استفاده از زبان آن

نیز عمدتا در  و نیاز به دفع شبهات منتقدان و پیروان ادیان دیگر بپردازند. آشنایی با زبان  

سطح مکالمه و محاوره بوده است. با این حال در آغاز همین اندازه نیز مورد مخالفت قرار  

 گرفت و همان گونه که گفته شد در زمان حائری ناکام ماند.  

جدی بروجردی  زمان  در  موضوع  این  شخص  تر  اما  که  بوده  آن  دلیل  شاید  شد. 

داد و آن را برای تبلیغ  می  الم و عرب اهمیت بروجردی به ایجاد ارتباط با غرب و جهان اس

دیده است. از این رو وی مساجد و مراکز اسالمی  می  اسالم و تشیع ایرانی الزم و مفید

تأسیس   آنها  جمله  از  کرد.  ایجاد  اروپایی  کشورهای  برخی  در  اسالمی  چندی  مرکز 

شود  می  خته« شنامسجد امام علیدر آلمان است که هنوز هم هست و با نام »  هامبورگ

و البته در اختیار جمهوری اسالمی است. نمایندگانی از بروجردی در این مراکز و مساجد  

پس از بروجردی این روند ادامه و گسترش پیدا کرد و شماری    اند.کردهمی  مشخص فعالیت

از مراجع جانشین مراجع قبلی شده و در نتیجه تولیت و مدیریت این نهادهای مذهبی و  

اشاره  سید علی سیستانی    اهللآیت  توان به عنوان نمونه به می  که   بر عهده گرفتند   تبلیغی را 

خویی را در اروپا در اختیار دارد. گفتنی    اهلل آیتکه اکنون تمامی نهادهای مذهبی  کرد  

این که این نوع نهادها دارای کارکردهای مهم اقتصادی هم هستند و برای مراجع تولید  

قاهره با  کنند. برومی  ثروت نیز جردی با جهان عرب نیز ارتباط داشت و دارالتقریب در 

  خورشیدی(   1369)درگذشته    قمیشیخ محمدتقی    ایت و کمک وی تأسیس شد وحم

 در این نهاد بود.    او نماینده 

سید کاظم شریعتمداری این راه را با استواری و اثرگذاری    اهللآیتپس از بروجردی  

و داد.  ادامه  »بیشتر  تأسیس  با  اسالمیی  ناتمام  دارالتبلیغ  راه  چهل  دهه  اوایل  در   »

بروجردی را ادامه داد و تا پیروزی انقالب منشاء خدمات مهمی شد. این مرکز از تمام  

استفاده خود  زمان  در  ممکن  و  موجود  آموزشی  فعالیتمی  امکانات  واقع  در  های  کرد. 

این مرکز تدریس   بود. در  و حداقل یک دانشکده جامع  دارالتبلیغ در حد یک دانشگاه 

انگلیسی و عربی و اردو رایج بوده و نشریاتی به همین  های  موضوعات مختلف از جمله زبان
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« برای ی»پیام شاد « برای جوانان و  نو نسل »  .شدمی  نیز در داخل و خارج منتشرها  زبان

داد. در آن  می  انتشار« به عربی برای عرب زبانان و یا آشنا با این زبان  »الهادیو  کودکان  

زمان این نشریات مورد توجه بود و جوانان و نوجوانان و کودکان بسیاری نشریات یاد شده  

  تأسیس شده بود در قم  یک انتشاراتی فعال نیز  به وسیله دارالتبلیغ  خواندند. ضمنا  می  را

ها،    کرد. افزون بر آنمی  مختلف و متنوع و کم و بیش نوگرا چاپ و منتشر های  کتاب  که

طالب شیعه زیادی از کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی با بورسیه دارالتبلیغ به قم  

و آمریکا می  آمده و تحصیل  اروپا  به  نیز  این مرکز دانشجویانی  نیز  می  کردند.  فرستاد و 

دکتر محمد الفح ام شیخ    هم  کرد. یک بار می  مختلف جهان اعزام  مبلغانی به کشورهای

میالدی( به دعوت شریعتمداری به قم آمد و از    1980االزهر )االمام االعظم( )درگذشته  

دارالتبلیغ دیدار کرد. پس از انقالب این مرکز نیز در آتش اختالفات سیاسی سوخت و  

  و در اختیار هپس از خلع بدعت آمیز شریعتمداری از مرجعیت، این مرکز نیز مصادره شد

خمینی قرار گرفت و از آن زمان در اختیار سازمان تبلیغات    اهللآیتنهادهای زیر مجموعه  

 .  دارداسالمی قرار 

اصالحی  های  « )منتظریه( نیز کامال برای تحقق ایدهمدرسه حقانیدر اوایل دهه چهل »

طالب در قم تأسیس شد. آقایان سید محمد حسینی بهشتی و شیخ علی قدوسی از بانیان  

که طالب  اند.بوده  آن بود  آن  نیز  و سنتی  ، هدف  حوزوی  متعارف  دروس  بر  با    ، افزون 

آشنا شوند. تا آنجا که اطالع دارم زبان انگلیسی و درس  نیز  خارجی و علوم جدید  های  زبان

تاریخ در شمار دروس رسمی این مدرسه بود. از این رو در دهه چهل و پنجاه شاگردان  

سیاسی در حمایت  های  نوگراترین طالب بوده و از جمله به فعالیتحقانی غالبا از بهترین و  

کردند و  می  نوین اسالمی استقبالهای  خمینی اهتمام داشتند و نیز از اندیشه  اهللآیتاز  

از جمله در چند سال پیش از انقالب شمار قابل توجهی از طالب حقانی به صورت پرشور  

از شریعتی حمایت  فعال  البتمی  و  یزدی کردند.    1399)درگذشته    ه محمدتقی مصباح 

گفت.  می  ، که از مدرسان حقانی بود، سرسختانه در مقام مخالف شریعتی سخنخورشیدی(

سرانجام کار اختالف حول شریعتی چندان باال گرفت که بهشتی از تهران آمد و بین دو  

انش  طرف منازعه به داوری پرداخت و چون بهشتی در مجموع جانب شریعتی و طرفدار

از یاد   باز نگشت. ضمنا  اعتراض حقانی را ترک کرد و دیگر  به عنوان  را گرفت، مصباح 

و به طور خاص پس از پانزده    1320  به ویژه پس از شهریور  و  به بعد  نبریم که از مشروطه
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سیاسی و مبارزاتی بر ضد استبداد و استعمار و احیانا  های  ، فعالیت57تا بهمن    42خرداد  

 به ویژه علما و روحانیون بوده است.  ها نوگرا بودن مذهبی استثمار نشانه

دانیم که پس از انقالب سرنوشت مدرسه حقانی بیش از جاهای دیگر  می  با این حال

تحول آن بود که شماری از طالب این مرکز از طریق  ترین  دچار تغییر و تحول شد. مهم

ا نهادهای  به  بعدتر  و  قضایی  دستگاه  به  قدوسی  و  امنیتی جمهوری  بهشتی  و  طالعاتی 

    درآمدند.  سیاسی های اسالمی راه یافته و عمال در شمار عوامل تأثیرگذار در سرکوبی

« در قم پا گرفت که از جهاتی  مدرسه رسالتدر دهه پنجاه مرکز دیگری تحت عنوان »

  با حقانی مشابهت داشت. هرچند ارتباطی با حقانی نداشت. مدیریت آن با ابراهیم منهاج 

شد. از جمله دو درس »تاریخ« و آئین  می  دشتی بود. دروس متنوعی در آنجا تعلیم داده 

    21کردم. می نگارش« بود که من آن دو را تدریس

اداری و مدیریتی و آموزشی آن  مؤسسه در راه حق» از ساختار  بود که دقیقا  « هم 

داشت.   فعالیت  انقالب  از  پیش  دوران  در  ولی  ندارم  عمدتا  اطالع  که  داشت  نشریاتی 

مندان  بر ضد ادیان دیگر از جمله مسیحیت تبشیری بوده است. من از عالقههایی  ردیه

آقایان مصباح یزدی و دکتر احمد احمدی )که پس از انقالب    ام.نشریات در راه حق بوده

 اند.نیز از کارگزاران فرهنگی جمهوری اسالمی شد( از اعضای در راه حق بوده

 فاده از مطبوعات به مثابه نهاد تبلیغی جدید است    - 3

هرچند شماری از علما و طالب پس از مشروطیت کم و بیش با مطبوعات یعنی روزنامه  

ولی  اند  نوین با خبر بودههای  و مجله آشنا بوده و از اهمیت تبلیغی و ترویجی این پدیده

ام  گفته  این  ه پیش از پس از شهریور بیست بیش از پیش با مطبوعات آشنا شدند. چنان ک

اند  هصاحب روزنامه و نشریه بود  خود  برخی از علمای نوگرای دینی در دهه بیست و سی

ای  با این حال کار حرفه  اند.کردهمی  و یا مقاالت خود را در مطبوعات متنوع کشور منتشر 

ه مطبوعاتی و حتی روزنامه خوانی در جمع طالب چندان رواج نداشته است. از باب نمون

متوجه شد که من   وقتی  روحانی(  هادی  )سید  رودسر  مدیر حوزه  دهه چهل  اوایل  در 

 
در این باب به تفصیل سخن    از انقالب ایران«  پیش های  یادمانده   – گرد آمدو و سوار نیامد  در کتاب »  .21

نو« منتشر شده  های با همت »اندیشه 1399این کتاب در سال  ام.گفته و مدرسه رسالت را معرفی کرده

 است.   
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خوانم، روزنامه )کیهان( را از من گرفت و تهدید کرد اگر پس از این روزنامه  می  روزنامه

اخراجت از حوزه  رامی  بخوانی،  آن روزنامه  از  و در مسجد )جنب  می  کنم. پس  خریدم 

آمدم. تا آنجا که اطالع یافتم در آن  می  کردم ومی  همانجا رهاخواندم و در  می  مدرسه( 

خواند من بودم که حدود پانزده سال  می  که در حوزه رودسر روزنامهای  اوان تنها طلبه

بارها به ماها )شاگردان(    )آقای باکویی(  «معالم االصولداشتم. بعدتر در قم استاد درس »

و نه روزنامه خوان! گویی بین درس خوانی    درس خوان باشید طلبه  کرد که:  می  نصحیت

 و روزنامه خوانی تعارض است!         

توان به  ها میدر دهه سی روزنامه خوانی و نشریه نویسی بیشتر باب شد. از جمله آن

« اشاره کرد که در قم  از مکتب اسالمهایی  درس « و »»مکتب تشیع« و  مجموعه حکمت»

ها  ه بود و سالنامه پر برگ و باری هم داشت که سالمکتب تشیع فصلنامشدند.  می  منتشر

بودشد.  می  منتشر  ترکیبی  نشریات حوزوی  این  و  ندنویسندگان  نوگرا  نسبتا  عالمان    از 

آنانطلباصالح جمله  از  دانشگاهی.  مهدی  می  ان  مهندس  آبادی،  نجف  به صالحی  توان 

طبا محمدحسین  سید  طالقانی،  محمود  سید  مطهری،  مرتضی  سید  بازرگان،  طبایی، 

اشاره کرد. اما در این میان مجله    ...و(  22خورشیدی  1367)درگذشته  غالمرضا سعیدی  

از مکتب اسالم هم اثرگذارتر بود و هم پایدارتر. این ماهنامه از اواخر دهه سی  هایی درس

منتشر مرتب  انقالب  پیروزی  از  می  تا  آنان  از  بسیاری  داشت.  پرشماری  مخاطبان  شد. 

جوانان و از گروه دانشجویان و دانشگاهیان بودند. انتشار آن در پس از انقالب نیز ادامه  

 یافت و احتماال هنوز هم ادامه دارد.   

زمان   آن  در  آن  و حامی  اصلی  و    اهللآیتمؤسس  مدیر مسئول  و  بود  شریعتمداری 

مکارم ش ناصر  آن  البته یرازیسردبیر  و  نویسندگان   .  تغییر   آن  گروه  مقاطع مختلف    در 

 1395)درگذشته    ند. در آغاز کسانی چون موسی صدر، محمد واعظ زاده خراسانیکردمی

با این نشریه  خورشیدی(    1385)درگذشته  ، سید مرتضی جزائری و علی دوانی  خورشیدی(

ولی تا آنجا که به    منتشر شد.  همکاری داشتند. یک یا دو مقاله از من نیز در آن نشریه  

 
سید غالمرضا سعیدی دانش آموخته هند بوده و اقبال الهوری را نیز دیده بود. بیشتر از طریق ترجمه    .22

ارسی نقش مهمی در روشنگر مذهبی نیم قرن پیش از انقالب ایران داشته است. به  از انگلیسی و اردو به پ

پرشور شریعتی  مندان  طور خاص در معرفی اقبال الهوری به ایرانیان نقش مهمی ایفا کرده است. از عالقه

 نیز بوده است.   
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هادی خسروشاهی کسانی چون شیخ جعفر سبحانی، سید  دارم    1398)درگذشته    یاد 

، زین العابدین قربانی،  خورشیدی(  1369)درگذشته    ، رضا گلسرخی کاشانیخورشیدی(

کرمانی )درگذشته    و حسین حقانی زنجانی  خورشیدی(  1379)درگذشته    علی حجتی 

برای    آن   ثابت  عضایاز اخورشیدی(    1398 این نشریه پایدار بستر مناسبی شد  بودند. 

  و شوند    شماری از طالب که هم با مطبوعات آشنا شوند و هم خود اهل تحقیق و قلم 

کتب غیر درسی را هم بخوانند و هم به زبان پارسی  موجب آن شد که این شمار طالب  

  که   دوران ایفا کرد. بیفزایم  متعارف بنویسند. این نقش مهمی بود که مکتب اسالم در آن

و روحانیون اصوال فارسی نویس نبوده و هنوز هم تا حدود زیادی )به ویژه نسل  ها  طلبه

 ( نیستند.  ها  آن معم ر و حتی میان سال 

اما جدای از مکتب اسالم، آقای مکارم از طرق دیگر نیز بر یک نسل از طالب جوان و 

یشان حق بزرگی بر گردن طالب و فضالی جوان  اهل مطبوعات اثر گذاشت و از این نظر ا

حوزه قم در بیست سال پیش از انقالب دارد. مکارم جلساتی منظم داشت تحت عنوان  

شد. اصحاب  می  پنجشنبه تشکیلهای  کنم شبمی  « که فکرمذاهب  جلسات عقاید و»

  اصلی این جلسات برخی از مباحث مورد بحث قرار گرفته را ذیل عنوان خاص خود )از 

محمد مجتهد    اند.( تنظیم و تحریر کرده و منتشر کرده...جمله توحید، نبوت، قرآن، معاد و

شبستری نیز تا پیش از عزیمت به آلمان )به عنوان امام مسجد و مرکز اسالمی هامبورگ  

در دهه چهل( از اصحاب این جلسات بوده است. به طور کلی آقای مکارم در آن دوران از  

ات در حوزه بوده که هرچند وفق سنت زمانی که به مرجعیت ارتقای  فضالی مدعی اصالح

درجه یافت، همه را از یاد برده و حتی به عنصری ضد اصالحات تبدیل شده است. حدود  

نامه سرگشاده مفصلی )که در دو شماره   انتشار  با  پانزده سال قبل مرحوم علی حجتی 

پیشین او را در باب اصالحات  های  ه« منتشر شد( خطاب به آقای مکارم ایدروزنامه »فتح

معتبر و    سند   را نشان داد. این نامه او دینی و حوزوی به یاد او آورد و تعارضات قبل و بعد  

اصالحی حوزویان در دو دهه پیش از انقالب و  های  ایده  شناخت  مهمی است که هم برای

هم به طور خاص برای آشنایی با افکار و رفتار پیشین و کنونی آقای مکارم شیرازی مفید  

 است و روشنگر.    

که به دست برخی از روحانیون  اند  شدهمی  البته برخی نشریات دیگر نیز در قم منتشر 

فضالمی  اداره غالبا  نیز  نویسندگانشان  و  بودهشده  و طالب حوزوی  »  اند.  سالنامه  مانند 

، نشریات  )با مدیریت احمد محصل یزدی از اوایل دهه چهل تا انقالب(  «جعفری  معارف
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«. پیام اسالم« و نیز انتشارات »سالنامه نسل جوانو از جمله »  «نسل جوان  مجمع علمی»

آبادی  نجف  زمانی  مصطفی  با شیخ  اسالم  پیام    ورشیدی(خ  1369)درگذشته    مدیریت 

کرد و  می  متنوع منتشرهای  فرهنگی بود که هم کتابای  مدیریت بود. پیام اسالم مؤسسه

آن »سالنامه پیام اسالم« بود. سالیانی از طرق مختلف  ترین  هم نشریاتی داشت که مهم

سال    ه )از جمل در  اثرم  نخستین  داشتم.  همکاری  فرهنگی  نهاد  این  با  قلمی(  همکاری 

البته مقاالتی از من در سالنامه معارف جعفری  ن مؤسسه منتشر شد.  به وسیله همی  1353

ایده زمانی آن بود که اوال منشورات کم حجم    اند.و نیز سالنامه نسل جوان منتشر شده

باشند و ثانیا بیشتر به موضوعات اجتماعی و مشکالت مبتالبه جامعه و جوانان بپردازد و  

نشریه  خرید و تهیه باشد. نشریه دیگر »  ل ا جوانان قابثالثا ارزان باشد تا برای عموم مخصوص

شد. این مسحد واقعا اعظم به  می « بود که به وسیله مسجد اعظم منتشر مسجد اعظم قم

بروجردی بنا نهاده شده بود. نویسندگان این نشریات، که تا حدود زیادی    اهللآیتدست  

  م اجتماعی با صبغه سیاسی تبلیغ غالبا و مستقیم و غیر مستقیم از اسال  اند،مشترک بوده

طالب و روحانیون را با روزنامه نگاری و حداقل با روزنامه  ها  این نوع فعالیتکردند.  می

کرد. البته روحانیون در تهران  می  نویسی و نیز کم و بیش با ادبیات متعارف فارسی آشنا

   اند.مطبوعاتی داشتههای  و در برخی شهرهای دیگر نیز در اشکال مختلف فعالیت

 تقریب مذهبی        - 4

در تداوم آرمان اصالحی وحدت اسالمی یا اتحاد مسلمانان پیشین )از سید جمال به  

از موضوعات نسبتا مهم اصالحی در دوران پیش از انقالب  مسلمان،  های  بعد(، تقریب گروه

  نیز انجام شده است. هایی تالشبوده و برای تحقق آن در قلمرو علما و از جمله حوزه قم 

وجود داشته و گرنه عموم    طلباصالح  البته این رویکرد عمدتا در برخی علمای کم و بیش

  همچنان از طرق مختلف بر آتش اختالفات دامن   گراشیعیان و علمای کامال سنتی و فرقه

گفتنی است که روند تقریب از زمان حضور سید جمال الدین اسدآبادی در مصر   زنند.می

و در پی آن شاگرد سید محمد عبده  آغ بود  البالغهاز شده  با شرحی    نهج  را  امام علی 

نصربن مزاحم   صفینمختصر در مصر منتشر کرد و شماری از آثار خاص شیعی )مانند  

   منقری( نیز در قاهره انتشار یافت. 
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سیس  بروجردی و تأ  اهللآیتهای  و کوششها  در دیباچه به تناسب مقام و مقال، به ایده

شریعتمداری آن    اهللآیت»دارالتقریب بین المذاهب االسالمیه« اشارت رفت که پس از او  

 را در اشکال مختلف ادامه داد.  

البته پس از انقالب نیز همان ایده کم و بیش حداقل در حرف و شعار ادامه یافته است  

  – قض زمانی  و مطامع خاص و مصالح گاه متناها  چون کامال با سیاستایده وحدت  ولی  

  و   نبوده  مفید  و  اثرگذار  چندان  یا   و  بوده  ناکام  یا   عمل  در  است،  آمیخته  حکومتی   مکانی

 . نیست

 تمرکز مرجعیت و پیشنهاد تشکیل شورای فتوا   - 5

دینی قم و نواحی دیگر پیشنهاد  های  مهم اصالحی در قرن اخیر در حوزههای  از ایده

 تشکیل شورای فتوا در صدور احکام شرعی بوده است.  

« پیشنهاد شورای  بحثی در باره مرجعیت و روحانیتوفق گزارش مطهری در کتاب »

فتوا از زمان مؤسس حوزه یعنی حائری یزدی مطرح بوده ولی هرگز جدی گرفته نشد و  

جدی شاید  نشد.  محقق  نیز  واقع  عالم  درگذشت  ترین  در  از  پس  به  مربوط  پیشنهاد 

در مقاالتی جداگانه    آن را کسانی چون طالقانی و سید مرتضی جزائریکه  بروجردی بوده  

دلیل و در واقع زمینه عملی و عینی   اند.در همان کتاب مرجعیت و روحانیت مطرح کرده

نیز فقدان مرجعیتی عام و تام مانند   اوایل دهه  بروجردی    اهلل آیتچنین پیشنهادی  در 

بوده است.   نبود. چهل  قابل جبران  به سادگی  نفوذ چون بروجردی  با    فقدان شخصیتی 

ایران در  ویژه  به  را  بروجردی  نوع  از  شیعی  مرجعیت  تمرکز  روحانیون  و  علما    عموم 

پسندیدند. چرا که در عمل آثار مثبت و فواید آن را برای افزایش نفوذ اجتماعی و حتی  می

علما دیده بوده و حداقل بیش از یک دهه از چنان مرجعیت مقتدری    بقهط  اقتدار سیاسی 

 فایده برده بودند.     

مرکب از شماری از فقیهان مجتهد  ای  اما مراد از شورای فتوا آن بوده که شورا یا لجنه

تشکل شود و اینان با توجه به معدل آرای فقهی مجتهدان صاحب فتوا برای تعیین تکلیف  

ر شرعی و فتوایی نظر بدهند و آرای این لجنه برای عموم الزم االتباع باشد.  مقلدان در امو

  کرد و در واقع مرجعیت جمعی را رسمیت می  این شورا در عمل مرجعیت فردی را منتفی

توان گفت نهادی شبیه شورای فتوای فقیهان متمرکز در االزهر مصر که  می  بخشید.می

 کند.  می است و عمل و پایدار  نهادینه شدهدیری است به صورت یک سنت 
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توانست هدف اصلی آن یعنی تمرکز  می  شد طبعامی  هرچند اگر چنین نهادی تأسیس

مرجعیت و تقویت نفوذ اجتماعی و سیاسی عالمان شیعی را در پی آورد ولی از جهات  

ن بر این  )حداقل تا اطالع ثانوی( شدنی نبوده و نخواهد بود. افزوای  مختلف چنین ایده

که مجتهدان شیعی از دیرباز طعم شیرین زعامت و ریاست مذهبی و استقالل مالی را  

و به سادگی حاضر نیستند از این امتیاز مهم بگذرند، به لحاظ نظری نیز با مانع  اند  چشیده

« است. هرچند این نظریه عمدتا از  وجوب تقلید از اعلمجدی روبروست و آن التزام به »

قمری( مهم شد و به زودی جا افتاد ولی در   1281تضی انصاری )درگذشته  زمان شیخ مر

کنند. روشن است مجتهدی که به  می  قرن اخیر عموم فقیهان شیعی از آن پیروی کرده و 

تواند مشروعیت شرعی شورای فتوا را بپذیرد زیرا نهادی  نمی  این قاعده ملتزم است منطقا

کند. به  می  د اعلمیت باشد که فقط در فرد تعی ن پیدا تواند واجد قینمی  به نام شورای فتوا

  همین دلیل است وقتی که فردی خود را مجتهد و دارای صالحیت استنباط احکام شرعی 

کند، به صورت التزامی دعوی اعلمیت دارد  می  داند و رساله عملیه برای مقلدان منتشر می

تواند به  می  چنین کسی چگونه  داند؛می  و خود را اعلم و اعدل از دیگر مجتهدان معاصر 

 فتاوای شورای فتوا تن دهد؟ 

در هرحال شورای فتوا روزگاری مطرح بوده و هنوز هم کم و بیش و در سطح محدودی  

منتظری نیز به نوعی از این ایده حمایت کرده است. البته    اهللآیتمطرح است. از جمله  

نظام چهارچوب  در  معمول،  عملی  و  نظری  موانع  بر    جمهوری   فقهی   –سیاسی    افزون 

رو  تر  جدی  مانع  مطلقه،  والیت  مدل  با  اسالمی این  از  آمده است.  پدید  نیز  بزرگتری  و 

خاص و برای مرحله اضطراری در قانون اساسی اول  ای  شورای رهبری، که البته به انگیزه

حذف شد. البته این در حالی بود که این    68پیش بینی شده بود، در بازنگری در سال  

را یک طرح سیاسی بود و با مرجعیت سنتی و انفرادی تعارضی نداشت ولی به هر حال  شو

توانست با قید وجود تقلید از مجتهد اعلم  می  آمد،می  اگر پای صدور فتوای شرعی پیش

 و اعدل معارض افتد و دچار چالش فقهی و شرعی شود.  

اصالح و تغییرات معنادار  گفتنی است که در همان زمان برخی نواندیشان مصلح برای  

انتظارات  که به عنوان در مقاله »اند  در سنت اجتهاد و فقاهت و فتوا، پیشنهادهایی داشته

« به قلم مهندس بازرگان در همان کتاب بحثی در باره مرجعیت و روحانیت  مراجع  مردم از

نمونه ذکر  با  وی  است.  شده  مطرح  شفاف  حدودی  برای  هایی  تا  مشکالت  مقلدان،  از 



485    /  ...در  یبه تحوالت اصالح  ینگاه  

 

کند الزم است تحولی در رساله نویسی رخ دهد و به ویژه به موضوعات روز  می  پیشنهاد 

 نیز پرداخته شود.     
 

 روحانی تأثیرگذار در قلمرو اصالحات دینی حوزوی های شخصیت . ب 

واقعیت این است که در سلسله عالمان حوزوی کم نیستند کسانی که در عین تلب س  

تغاالت سنتی مرسوم روحانیون از نوعی نوگرایی و اصالح دینی نیز  به لباس روحانی و اش

بهره داشته و به هر تقدیر، البته با توجه به فضاهای فرهنگی و اجتماعی شهریور بیست تا  

همان گونه که مالحظه    اند.پنجاه و هفت، آثاری نظری و عملی در این زمینه بر جای نهاده

در    اند، معرفی شدهها  پیش از این در نحله نوسنتیشد، اغلب مصلحان نوگرای معاصر که  

های  کسوت عالمان دین بوده و یا در آغاز )مانند کسروی و مامقانی( دانش آموخته حوزه

این البته بر قوت اندیشه ورزی و نیز بر    اند.سنتی بوده و حتی در کسوت روحانی بوده

م است بالفاصله بیفزایم که این  افزود. در عین حال الزمیشان  میزان اثرگذاری اجتماعی

نوع مصلحان یا به کلی مردود و مطرود نهاد علما و عموم مراجع حوزوی بوده و یا حداقل  

بیش و کم تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم به حاشیه رانده شده و عمری را در  

       اند.انزوا زیسته

که عمدتا در قالب نویسنده،    اندشماری بودهتا انقالب ایران عالمان پر  1320  از سال

به جریان اصالح   روزنامه نویس، خطیب و واعظ، مدرس و حتی مجتهد و مرجع دینی 

دینی بیش و کم و به طور نسبی و با توجه به شرایط و نیازهای زمانه تعلق خاطر داشته  

در آن  به ویژه از یاد نبریم که    اند. و غالبا در این باره سخن گفته و در این مسیر کوشیده

حدود چهار دهه، سیاسی و مبارز بودن به خودی خود برای یک عالم دین و یا خطیب و  

واعظ مذهبی، نشانه نوگرا بودن و به روز بودن و احساس مسئولیت در قبال جامعه و مردم  

روشنفکری و اجتماعی بودن باشد. نیز توجه به   تا حدودی نشانه  توانستمی  بوده و طبعا

های  ان و تالش برای گره گشایی از این معضالت و پاسخ به پرسشمعضالت فکری جوان

ارائه شده )که عمدتا نو نبوده و در  های  نو در چالش سنت و مدرنیته، جدای از نوع پاسخ

شده است. با توجه به این  می نتیجه چندان گره گشا هم نبوده اند(، گامی به جلو شمرده 

از نویسندگان و خطیبان مذهبی با رویکردهای    توان برخیمی  مالحظات، البته با تسامح، 

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی پیش از انقالب ایران را در جریان اصالح دینی در معنای  
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 1377)درگذشته    توان به محمدتقی فلسفی می  عام و کلی آن تعریف کرد. از باب نمونه

راشد خورشیدی( حسینعلی  حجازی خورشیدی(  1359)درگذشته    ،  عبدالرضا  سید   ،  

  خورشیدی(   1360)درگذشته    نژادهاشمی، سید عبدالکریم  خورشیدی(  1362)درگذشته  

    اند.اشاره کرد. این واعظان اهل قلم و مقاله و کتاب نیز بوده

در این بخش به شماری از این افراد کم و بیش اثرگذار روحانی، به ترتیب اهمیت،  

 گذرم: می کنم ومی ی اشارت

 خورشیدی(    1360- 1281سید محمدحسین طباطبایی تبریزی )   - 1

بی گمان اثرگذارترین متفکر اسالمی در قلمرو اندیشه ورزی سنتی دینی معاصر )از  

مشروطه تا کنون(، سید محمدحسین طباطبایی است که ملقب به »عالمه« است و من 

ه یا به نوعی جزء االسم بوده و یا حذف  وفق سنت خود با حذف لقب )جز در مواردی ک

 کنم. می شود( از این بزرگوار یادمی آن در افکار عمومی نوعی توهین و تخفیف شمرده

بوده و در فقه، فلسفه، عرفان نظری و تفسیر سنتی   طباطبایی دانش آموخته نجف 

رشته این  در  و  داشته  تخصص  اها  اسالمی  که  این  با  داشت.  مهارت  عالی  سطح  و  در 

صالحیت و توان آن را داشت در مسیر احراز مقام مرجعیت فقهی قرار بگیرد و بر مسند  

اجتهاد و فتوا بنشیند ولی در عمل چنین نکرد. وی پس از پایان تحصیل به وطن بازگشت  

و به جای قم به زادگاهش تبریز بازگشت و در آن شهر به تعلیم و تعلم معمول مشغول  

 شد.  

دهه بیست طباطبایی به قم عزیمت کرد و در این حوزه مستقر  اما پس از چندی در  

دهد که او، بر خالف عموم عالمان دین،  می  شد. قراین و شواهد زندگی طباطبایی نشان

در هجرت به قم، آگاهانه برای تحقق اهدافی مشخص حرکت کرده و گزاف نیست گفته  

زیمت آگاهنه و با برنامه بوده شود که راز موفقیت او نیز در همین هدفگذاری و در واقع ع

است. شاید بتوان گفت شریعتی نیز از این نظر )البته پس از بازگشت از اروپا( مشابه عمل  

 کرده است.  

طباطبایی پس از استقرار به قم، نشان داد که، بر خالف سنت معمول همتایانش، برای  

توان  می  ین اهداف رااحراز مرجعیت دینی هجرت نکرده بلکه در پی اهداف دیگری است. ا
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در دو قلمرو تعریف کرد و باز شناخت: فلسفه و تفسیر. برای فهم اهمیت این دو موضوع  

 شرحی الزم است.  

حوزه در  شد،  گفته  این  از  پیش  که  غایی  های  چنان  هدف  شیعی،  سنتی  آموزشی 

د در  توانمی  سطح ترین  فراگیری فن اجتهاد و فتوا و در یک کلمه فقاهت است که در عالی

قامت احراز مرجعیت و انتشار رساله عملیه برای مقلدین باشد. علم اصول البته مهم است  

شود ولی اصول فقه روش و متدولوژی و به عبارتی قواعد استنباط احکام  می  و تدریس

شرعی است و بدین ترتیب طریقیت دارد و نه موضوعیت. ادبیات و صرف و نحو و منطق  

نیز مقدمات ضروری   از دیرباز مورد  صوری  نیز  فلسفه  برای تجهیز اجتهاد است و بس. 

نبوده  ها  مخالفت اغلب عالمان و فقیهان بوده و حداقل هرگز در شمار دروس رسمی حوزه

شده و حتی طبق اطالع از سوی  نمی  بروجردی نیز فلسفه تدریس  اهللآیتاست. در زمان  

نوع نبوده و حتی مفسرانی در  ایشان منع شده بوده است. تفسیر هرچند هرگز رسما مم

بوده و سنی  پدید  اند  شیعه  هم  تفصیلی  و  طول  پر  آثار  و  پرداخته  قرآن  تفسیر  به  که 

با این حال هیچ وقت نه به قرآن و ضرورت فهم تفسیری و حتی فقهی آیات    اند.آورده

برای  می  قرآن توجه کافی به عنوان یک علم روشمند و رسمی  نه عمال  تفسیر  شده و 

 شده است.    می ب تدریس طال

توان گفت  می  در چنین فضایی طباطبایی پس از ورود به قم دو موضوع متروک و حتی 

مردود یعنی فلسفه و تفسیر را به عنوان موضوع تدریس خود برای طالب و فضالی حوزه  

برگزید و به آموزش نوآموزان اهتمام ورزید. در دهه بیست و سی طرح مباحث فلسفی  

ایی اولویت داشت و عمدتا به آن سرگرم بود. هرچند منع رسمی از سوی زعیم  برای طباطب

وقت حوزه )بروجردی( برای طباطبایی مشکالتی ایجاد کرد ولی در نهایت با پادرمیانی  

منتظری )منتظری از شاگردان درس فلسفه طباطبایی بود    اهلل آیتخمینی و تدبیر    اهللآیت

و مدافع تدریس این موضوع( باالخره تدریس طباطبایی به آرامی و بدون جار و جنجال  

عمال ادامه پیدا کرد. منتظری در خاطرات خود گفته برای یافتن راه حل میانه با طباطبایی  

شود متن اسفار اربعه  می یشنهاد پ ها گوید برای جلوگیری از حساسیتمی صحبت کرده و 

به طباطبایی  بوعلی تدریس شود و    گوید شما می  مال صدرا کنار گذاشته شود و شفای 

توانید حرف هایت را در قالب درس شفا برای شاگردان بیان کنید که طباطبایی هرچند  می

که  پذیرد. در باب وساطت خمینی نیز گفتنی است که حسین نوری همدانی ) می  با اکراه

کرد که پس از منع بروجردی  می  اکنون از مراجع تقلید است( برای من و چند نفر دیگر نقل
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باز طباطبایی به تدریس ادامه داد. از این رو یک بار برخی از طالب به سراغ طباطبایی  

و در جلو درب خانه بر دوش گرفته  و  را در عبای خود پیچیده  او  و    بر زمین اش  رفته 

کشیمت! پس از آن سید  می  ویند: سید! اگر بار دیگر به تدریس برگردی، گمی  گذارند و می

مانند طباطبایی گرایش  می  هم خودداری  اهلل خمینی، که خود  روح  آقا  ولی حاج  کند 

کرد، نزد بروجردی رفته و  می  عرفانی و فلسفی داشته و پیش از آن مدتی فلسفه تدریس 

او سخن  برداشته می  با  منع  و ظاهرا  بینابینی  می  گوید  پیشنهاد  که  دارد  احتمال  شود. 

منتظری مربوط به این زمان بوده باشد. این فضای فکری فلسفی در زعامت بروجردی بوده  

 است. 

البته در اینجا الزم است یادآوری شود که به طور کلی با فلسفه در سنت اسالمی از  

ادی فلسفه را در  شود. یکی این که شماری به طور بنی می  شده و می  دو موضع برخورد

دیگر صرفا و یا عمدتا فلسفه  ای  شمارند و عدهمی تعارض و تناقض با ایمان و مبانی دینی

درهایی  و پرسش مفید می  که  و کم ظرفیت  دانش  افراد کم  و  نوآموزان  برای  را    اندازد 

احتماال بروجردی از منظر دوم    اند.دانند و از این منظر با تدریس عمومی آن مخالفنمی

بود که با تدریس عمومی فلسفه مخالف بوده است. گفتنی است که اخیرا گروهی پیدا  

تفکیکیاند  شده را  بلکه مدعیمی  که خود  نیستند  مخالف  فلسفه  با  یعنی  که  اند  دانند 

با دین و فلسفی  اندیشه  و  به هم      فلسفه  نباید  را  این دو  و  نبوده  اسالمی یکی  الهیات 

 هر یک حسابی و نقشی جداگانه قایل شد.    آمیخت از این رو باید برای

فکری و  های شواهد گواه است که طباطبایی عمدتا به دو انگیزه وارد قم شد و فعالیت

به شبهات عقیدتی و فلسفی حزب توده    که   را در حوزه قم قرار داد. یکی این اش  آموزش

تفسیر قرآن را    و جریان چپ مارکسیستی پاسخ گوید و دیگر این که فلسفه اسالمی و نیز

چپ مارکسیستی  های  در حوزه رواج دهد. در مورد نخست باید گفت که هرچند  اندیشه

یی( از دوران پیشامشروطه در برخی  گراحول بنیاد فلسفی ماتریالیسم )اصالت ماد ه یا ماد ه

جدید نفوذ کرده بود ولی این تقی ارانی بود که  های  جوانان و دانش آموختههای  اندیشه

« و تألیف آثاری چند  دنیااز بازگشت از آلمان در عصر رضاشاه از طریق انتشار مجله »پس  

اندیشه توانست  فلسفی  های  تا حدودی  و  علمی  در سطح  را  و کمونیستی  ماتریالیستی 

به   که  یارانش،  و  از همفکران  با گروهی  ارانی همراه  ترویج کند.  نفر شهرت    53مدرن 

در زندان به    1318دستگیر شده و پس از چندی ارانی در سال    1316یافتند، در سال  

روشنفکران چپ  شکل مشکوکی درگذشت. بازماندگان این گروه همراه شماری دیگری از 
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ارانی پس از  ، حزب توده ایران را تأسیس کردند. اما  1320پس از سقوط دیکتاتوری در  

مطرح عنوان  به  همچنان  نیز  متفکرنظریهترین  مرگش  و  اصلی  برای    پرداز  مارکسیست 

از این   باقی ماند.  حزب توده در دهه بیست )اوج فعالیت این حزب(  جریانات چپ به ویژه 

حزب  های  فکری و سیاسی فعال مذهبی این دوره در برابر اندیشههای  نرو تمامی جریا

کردند تبلیغات آن را خنثی کرده و جوانان را از گرایش به  می  توده موضع داشته و تالش

شد،   گفته  گذشته  فصول  در  که  گونه  همان  نگهدارند.  امان  در  چپ   خداپرستانافکار 

چون محمدتقی شریعتی  هایی  شخصیت  و  کانون نشر حقایق اسالمی مشهد،  سوسیالیست

کردند تا تبلیغات فکری  می  و مهندس مهدی بازرگان و همفکران هریک به شکلی تالش

کم اثر کنند. هرچند که در وجه سیاسی نیز گرایش ایدئولوژیک    یا  اثر وبی  حزب توده را

رق،  و سیاسی حزب توده ایران به اتحاد جماهیر شوروی و حتی وابستگی آن به بلوک ش

 مذهبی و ملی نقش مهمی داشته است.  های در مواضع ضد حزب توده در این جریان

دینی و با محوریت  های  در چنین فضایی بود که طباطبایی از سنگر دفاع از اندیشه

فلسفه سنتی صدرایی به نقد و بررسی و رد افکار مارکسیسم و کمونیسم اهتمام کرد. از  

شد، طبعا  می  چپ شمرده های  ار تقی ارانی محور اندیشهآنجا که در آن زمان آثار و افک

طباطبایی نیز با تکیه بر سنت فلسفی و کالمی رایج اسالمی به پاسخگویی شبهات و آرای  

پرداخت. از آنجا که ارانی و دیگر مدافعان ماتریالیسم و مارکسیسم  می  انتقادی کمونیستی

  مذهبی را »ایده آلیستیک« های  یشهکردند و اندمی  فلسفه خود را »رئالیستیک« معرفی

کرد فلسفه اسالمی را از این »اتهام« برهاند و بگوید می  دانستند، طباطبایی نیز تالشمی

بیست و سی جلساتی )فکر در دهه  داریم.  باور  رئالیسم  به  های  کنم در شبمی  ما هم 

فضالی جوان   پنجشنبه( در قم دایر بود که طباطبایی استاد و مدرس آن بود و شماری از 

حوزه نیز در آن حضور داشتند. برخی از آنان بعدها از نامداران فکری و سیاسی در ایران  

توان به حسینعلی منتظری، مرتضی مطهری، موسی صدر، ناصر  می  شدند. از جمله آنان 

. البته بعدتر شماری دیگر از فضالی حوزه در درس فلسفه  اشاره کرد  ...مکارم شیرازی و

طباطبایی موضوعی خاص را در قالب  ها  پنجشنبهدر  جلسات    رکت کردند.طباطبایی ش

شد. گزاف نیست  می  داد و بعد در باره آن بحث و گفتگو می  نوشتاری کوتاه و گزیده ارائه

جلساتی که در قم قوام  ترین  و جدیترین  گفته شود که در این هفتاد سال اخیر خالق

جلسات منظم بوده است. ظاهرا در مقطعی تصمیم بر  یافته و منشاء اثر بوده است، همین  

شود که مذاکرات فلسفی این جلسات مکتوب و در سطح عموم منتشر شود. از آنجا  می  آن
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که نوشتارهای کوتاه استاد موجزتر از آن بود که برای عموم مفهوم باشد، مطهری داوطلب  

ید بنگارد. مطهری نیز  شد )و شاید بر عهده وی نهاده شد( تا برای هر قسمت شرحی مف 

به عنوان شارح بحث استاد، این وظیفه را به نیکی انجام داد و مجموعه آنها کتابی شد با  

« که حاوی چهارده مقاله است و به تدریج در پنج  اصول فلسفه و روش رئالیسمعنوان »

مهم این کتاب  زیاد هنوز هم  احتمال  به  یافته است.  انتشار  اثترین  جلد  ر  و معتبرترین 

فلسفی و معرفت شناسانه اسالمی است که در حوزه و به وسیله عالمان حوزوی تولید و  

 عرضه شده است.  

البته در همان دوران برخی از افرادی که از این مدرسه فکری بهره برده بودند مقاالت  

  از   دیگر  مدرن  مکاتب   رد   و  نقد   در  و   شیعی   –و آثاری در دفاع از فلسفه و کالم اسالمی  

  حتی  و بازاری شکل آثار این  غالب  البته کهاند  داده  انتشار مارکسیسم  و  ماتریالیسم جمله

  فیلسوف » کتاب  آثار این مشهورترین از یکی. بودند گرفته  خود به تبلیغاتی  گفت توانمی

از قضا در سال  م  اثر  «نماها بوده است که  برنده جایزه کتاب سال    1333کارم شیرازی 

است. روشن است که این جایزه به انگیزه سیاسی یعنی مبارزه با افکار  سلطنتی نیز بوده  

اعتبار   و  علمی  محتوای  نه  و  بوده  قم  حوزه  و  دین  علمای  سنگر  از  توده  و حزب  چپ 

مضامین آن کتاب که چندان اعتباری نداشته است. گفته شده است که عنوان کامل کتاب  

یل زشتی آن تعبیر، »شیاد« حذف شده  »فیلسوف نماهای شیاد« بوده که احتماال، به دل

بودن کتاب حکایت بازاری  تبلیغاتی و  از  به روشنی  کند. گفتنی  می  است. همان عنوان 

است که کتاب )طبق رسم آن دوران در نوشتارهای روحانیون اهل قلم در چهار دهه پیش  

ره دکتر و  مناظ از انقالب( در ژانر داستان تحریر شده است. چیزی در حد و اندازه کتاب »

که در دهه چهل انتشار یافت و با استقبال خوبی نیز  نژادهاشمی« اثر سید عبدالکریم پیر

مواجه شد. این نیز قابل ذکر است که پس از آغاز مبارزات روحانیت در دهه چهل، یکی  

از نقدهای گزنده عموم روحانیون مبارز بر مکارم، اعطای همان جایزه سلطنتی به کتاب  

خاص  های  ه البته منصفانه باید گفت صرف اعطای جایزه به کتاب )ولو با انگیزهاو بوده ک

 تواند ایراد شمرده شود.  نمی سیاسی روز(

فرانسوی(    فیلسوف)  کربن  هانری  با  آشنایی  طباطبایی دیگر  عرفانی-نقش مهم فلسفی 

جلسات    و برگزاری جلسات و گفتگوهای متوالی و پرثمر با او در تهران بوده است. در آن

که نقش  اند  و دیدارها متفکرانی چون داریوش شایگان و سید حسین نصر نیز حضور داشته

ولی خاطرات این دو شخصیت گواه است که در گفتگوهای    اند.مترجم را نیز بر عهده داشته
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بنگرید به گفتگوهای رامین    اند. کردهمی  فلسفی و عرفانی نیز شرکت داشته و نقش ایفا 

« )ترجمه به پارسی به وسیله نازی  جهانهای  زیر آسمان شایگان با عنوان » جهانبگلو با  

در  به وسیله فرزان روز منتشر شده( و گفتگو با نصر با عنوان »  1388عظیما که در سال  

به وسیله    1385که در سال    « )ترجمه به وسیله مصطفی شهرآینی جستجوی امر قدسی

با کربن   نیز گفتگوهای طباطبایی  انتشار یافته است.  به    که در نشر نی  کتابی پر حجم 

« تشیعوسیله  مکتب  در  نشریه  کربن  هانری  است.  شده  منتشر  چهل  دهه  اوایل  در   »

فلسفه اشراق   گری شرق را یافت و در شرق نیز مجذوبجستجوی معنویت و نوعی باطنی

گری خاص شیعی امامی شد. از این رو  عرفان و باطنی  مالصدرای شیرازی وسهروردی و  

فکری و نیازهای  های  توانست به پرسشمی شخصیتی چون سید محمدحسین طباطبایی 

( آنجا که  انقالبی خودسازیروحی و معنوی او پاسخ درخور بدهد. شریعتی نیز در جایی ) 

هایی  ل و استغنای روحی شخصیتاز ضرورت هویت داشتن فرهنگی و میراثی و استقال

سخن الهوری  اقبال  یاد می  چون  نیز  طباطبایی  عالمه  از  ومی  گوید،  گوید  می  کند 

طباطبایی به دلیل برخورداری از استقالل روحی و میراثی دیرین این ظرفیت را دارد که  

          در برابر متفکرانی چون کربن قرار بگیرد و حتی از موضع برتر با او سخن بگوید.   

اما کار مهم دیگر طباطبایی تدریس تفسیر قرآن بوده است. تفسیر قرآن همواره به  

شده و  نمی عنوان کاری ذوقی و شخصی مطرح و مورد توجه بوده ولی هرگز جدی گرفته

به ویژه به صورت درس رسمی برای آموزش طالب نبوده است. طباطبایی در جایی در  

علمیه جز  های  کند که در حوزهمی  به درستی اشاره  (176« )جلد پنجم، ص  المیزان»

که یک مجتهد  ای  صرف و نحو و حدیث و لغت و بیان و فقه و اصول متداول نیست به گونه

اگر قرآن را باز نکرده و حتی جلدش را لمس نکرده باشد، خللی در کار اجتهاد او ایجاد  

اس به طور  این سخن آن است که مجتهدان  دلیل  به  نخواهد شد.  از همه  بیش  و  اسی 

     بینند. نمی روایات و اخبار متکی هستند و به قرآن چندان نیازی

با توجه به چنین اندیشه و درکی از واقعیت بوده که طباطبایی در دهه سی و چهل  

تفسیر را به عنوان یک آموزش جدی در مرحله نخست برای طالب و حوزویان پی گرفت.  

« است که به عربی مکتوب شده و  یزان فی تفسیرالقرآنالم محصول آن نیز کتاب مهم »

در  بیست سال انتشار یافته و بعد ترجمه پارسی آن در سی جلد عرضه شده است. روش  

تفسیری طباطبایی نیز روش قرآن به قرآن است. یعنی تفسیر آیات با کمک آیات دیگر  

عی تفسیر موضوعی  توان گفت در سطح محدودی نومی  در همان موضوع است و از این رو
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قرآن است. البته در متن کتاب سه موضوع آیات، روایات و آرای فلسفه تفکیک شده است.  

المیزان   جمله  از  شیعی  ویژه  به  تفاسیر  عموم  تقریبا  که  داشت  توجه  باید  همه  این  با 

و از  اند  مستقیم و غیر مستقیم برآمده از انواع مفروضات الهیاتی و کالمی و بیشتر روایی

شوند. در هرحال المیزان را معتبرترین  می  ن رو ولو غیر مستقیم تفسیر »مأثور« شمرده ای

ترین  در این نیم قرن اخیر المیزان پر مخاطب  اند.و اثرگذارترن تفسیر شیعی معاصر شمرده

 تفسیر شیعی سنتی در ایران بوده است.    

د که عموم آنها پر مخاطب  طباطبایی البته جز دو اثر یاد شده آثار قلمی دیگری نیز دار 

بوده و هستند از این رو نقش مهمی در تحوالت فکری اسالم حوزوی داشته و دارند. از  

« )که به وسیله سید حسین نصر به انگلیسی  شیعه در اسالمتوان به کتاب »می  جمله آنها

شده ترجمه  » (  نیز  اسالمو  در  »قرآن  کتاب  دو  کرد.  اشاره  الحکمه«  »بدایه  و  نهایه  « 

مهمالحکمه نیز  عربی  به  حوزهاند  «  در  درسی  متن  عنوان  به  مورد  ها  و  طالب  برای 

   اند.استفاده

با  ها  طباطبایی هرچند در آغاز نهضت روحانیت با امضای خود در پای برخی اطالعیه

نهضت همراهی کرد ولی پس از آن که حرکت سیاسی رادیکال و تند شد از آن فاصله  

  همدلی  حتی   و   همراهی  کمترین  نیز   57  –  56نقالب عمومی سالهای  گرفت و حتی در ا

  کشور   و   علما  و  دین  وضعیت  آینده   نگران  و  منتقد  حتی  او که شد  روشن   بعدتر.  نداد  نشان

  که  خمینی،  اهللآیت 1360  سال  در  او  درگذشت   از  پس  که نیست  دلیل بی .است بوده  هم

طباطبایی آگاه بود، پیام تسلیتی نداد و به انتشار    علمی   و   فکری   منزلت   از   همه   از   بیش

 بیانیه کوتاهی به نام دفتر ایشان بسنده شد.    

این نیز گفتنی است که طباطبایی حداقل در دهه چهل با مهندس بازرگان و طیف  

این همدلی و همراهی، حضور او در  های  فکری او همدلی و پیوند آشکاری داشت. از نشانه

با ابتکار بازرگان و   41و  40های اسالمی در تهران بوده که در سالهای ندو کنگره انجم

تشکیل شده بود. کسانی چون طباطبایی و مطهری در آن  ها  اسالمی دانشگاههای  انجمن

تا  می  البته شواهد نشان  اند.حضوری فعال داشته بوده  قرابت عمدتا فکری  این  دهد که 

این که گفته شده با وساطت طباطبایی    سیاسی و تشکیالتی.  در آغاز نهضت روحانیت 

خمینی در قم دیداری    اهللآیتبازرگان و شماری دیگر از اعضای نهضت آزادی توانستند با  
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بازرگان و طیف   به  این همدلی و قرابت طباطبایی  از  باشند، نشانه دیگری است  داشته 

 .فکری و سیاسی او

 ( خورشیدی   1358- 1298)   مطهری   مرتضی   –  2

پس از طباطبایی مرتضی مطهری اثرگذارترین عالم حوزوی بوده که از جهاتی بیش از  

استادش طباطبایی در قلمرو اندیشه و عمل اجتماعی و در سطوح مختلف طبقات متنوع  

 ایرانی اثر گذاشته است.  

مطهری زاده شهر فریمان خراسان است. پس از تحصیل مقدمات علوم مذهبی به قم  

از عالمه طباطبایی  رفت و سالیانی   فقه و  از آیات بروجردی و خمینی در  قم  در حوزه 

فلسفه را فرا گرفت. در فقه و کالم و فلسفه تبحر یافت. اما بیش از همه تحت تأثیر افکار  

بارها در  او  بایی بوده و این را خود  طفلسفی و عرفانی سید محمدحسین طباهای  و آموزه 

  مطهری ادامه داشته   عمر  ت. این تأثیرپذیری تا پایان گفتارها و نوشتارهایش باز گفته اس

استادش    از   قابل ردیابی است. با این حال مطهری به مراتب بیشتر شجای جای آثار  و در 

طباطبایی رویکردهای اجتماعی و در مواردی سیاسی داشته است. وجه غالب آثار مطهری  

حتی    اند.جوانان پدید آمده  روزمر ه فکری به ویژههای  با رویکردهای اجتماعی و دغدغه

 کند.      می  عناوین آثار فراوان مطهری در قالب مقاله و یا کتاب و یا گفتار این مدعا را آشکار

( ادامه داشته  58از دهه سی تا آخرین لحظات عمرش )فروردین    او  فکریهای فعالیت

، گفتار و نوشتار.  او )مانند دیگران( عبارت بوده است از: تدریس های  است. قلمرو فعالیت

مجموعه آثار و به صورت    شکل   پس از مرگ او به  که  آثار فراوانی از مطهری پدید آمده

که در  اند موضوعی منتشر شده است. موضوعات مطرح در این گفتارها و نوشتارها، متنوع

هستند: فلسفه، کالم  بندی  و عالیق شخص مطهری قابل طبقهها  همان چهارچوب تخصص

شرح اصول  :  ها  آن   ر متنوعی از مطهری در باره فلسفه اسالمی است. از جمله و فقه. آثا

  4)در    شرح منظومهآن یاد شد( و    این از   جلد که پیش از   5)در    فلسفه و روش رئالیسم

و مشکالت    به برخی از موضوعات  در آنها  است که  گوناگونی  آثار  دارای  در فقه   او  جلد(.

  ی )کتاب  «در باره مسئله حجابکه از آن جمله اند: »ت  فقهی پرداخته اس  زمان خود از منظر

و از همه    «نظام حقوقی زن در اسالم»،  «ربا»،  «بیمه»با همین عنوان با تحلیل فقهی(،  

فلسفه  توان به کتاب »می  آنها مهمتر اظهارنظر اجتهادی در باب اقتصاد. در باب اخالق نیز 

آثار متنوعی نیز از مطهری در باره قرآن و  « اشاره کرد.  اخالق جنسی در غرب« و »اخالق
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البته او    از آن چاپ و منتشر شده است.  جلد  14تفسیر منتشر شده و وفق قولی تا کنون  

مناسبت میان های  به  آن  از  که  پرداخته  نیز  تاریخی  موضوعات  به  به  می  مختلف  توان 

 «بل ایران و اسالمخدمات متقا »،  «سیری در سیره ائمه اطهار»جلد(،    2)  «داستان راستان»

عنوان کتاب از مطهری    60)سه جلد( اشاره کرد. به طور کلی حدود    «حماسه حسینی»و  

 انتشار یافته است.  

تا   شد دعوت   او از قم به تهران نقل مکان کرد. سالیانی بعد از  1331مطهری در سال 

آثار مکتوب   در دانشکده الهیات تدریس کند. وی مدتها استاد این دانشکده بود. بخشی از

و منتشر شده وی محصول تعلیم و تدریس در این نهاد آموزشی دولتی بوده است. از جمله  

به مجموعه  ها میآن با علوم اسالمیتوان  « اشاره کرد که در سه جلد منتشر  »آشنایی 

شده است.  با این همه مطهری هر گز با حوزه قم قطع رابطه نکرد. به ویژه در دهه پنجاه  

ماتریالیستی و  های  مدرن غربی و به طور خاص اندیشههای  فوذ و رسوخ اندیشهکه خطر ن

و   کوشید  آموزش طالب  برای  بیشتر  با جدیت  کرد  احساس  در طالب  را  مارکسیستی 

 جلسات تدریس خود را گسترش داد.       

در دو جبهه درگیر جدال و به یک معنا گفتگو بوده است:  اش  مطهری در عمر فکری

شود مطهری  می غیرمنعطف و غربگرایان مدرن. آن گونه که از قراین استنباط  سنتگرایان

، از جمله شیوه مدیریت  حوزه قم  وضعیت   دغدغه اصالح در  هم  بروجردی    اهللآیتاز زمان  

اصالحات فکری و تربیتی    هم دغدغه   و   آن و چگونگی تبلیغ مذهبی توسط طالب، را داشته

. در زمینه اصالح و نقد حوزوی، مطهری دارای طرح  ارنسل جوان  از همه جامعه و بیشتر

« دو مقاله در این  بحثی در باره مرجعیت و روحانیتو نظر بوده است. در همان کتاب »

باب دارد. به زعم وی، مشکل اساسی در سازمان روحانیت مشکل معیشت و ارتزاق طالب  

و علما از طریق مردم است و پیشنهاد وی آن است که باید این منبع معیشت قطع و یا  

« که فساد و انحراف روحانیت شیعههم دارد با عنوان »ای  اصالح شود. در این باب مقاله

 جلد پانزدهم مجموعه آثار مطهری منتشر شده است.   گویا در

هرچند مبانی فلسفی    باید گفت  نقد و پیشنهادهای اصالحی دینی مطهری،   ر خصوص د

و کالمی و فقهی او کم و بیش همان مبانی و قواعد سنتی و جاافتاده کهن بوده ولی او در  

نو های  کن به پرسشاین اندیشه بوده که در چهارچوب همان مبانی و قواعد در حد مم 

»مسائل  های  پاسخ فقهی  اصطالح  به  و  نوپدید  مشکالت  از  و  بدهد  معقول  و  درخور 
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گره کند.  مستحدثه«  فقیهان    گشایی  و  عالمان  از  که شماری  بوده  رویکردی  این  البته 

معاصر از آن سود جسته و اکنون نیز تا حدودی همان سنت ادامه دارد. در پیش از انقالب  

« باب شده و تا حدود زیادی مورد توجه و مطمح نظر بوده است.  فقه پویا» ایران اصطالح 

های  و چالشها  جز آثار تخصصی، تقریبا تمام آثار مطهری به نوعی در ارتباط با پرسش

در این میان شاید چند    اند.فکری جامعه و بیشتر جوانان مذهبی از دهه سی به بعد بوده

 نظام حقوقی زن در اسالم،  مادیگری  علل گرایش به ،  مسئله حجابباشند:  تر  اثر برجسته

در آن به چگونگی روش    باشد که  اسالم و مقتضیات زمانکتاب    از همه آنهاتر  و شاید مهم

   برخورد به مسائل و مشکالت نوپدید از نگاه اسالمی پرداخته شده است.

گرچه   باشد.    جهاز جهاتی مهم و قابل تو  مبانی اقتصاد اسالمیدر این میان شاید کتاب  

»عدالت اجتماعی« مهم شده  تر  بعد موضوع »اقتصاد« و به طور مشخص  به بعد  از مشروطه

یافته و در دهه چهل و پنجاه با اوج گرفتن    هم  و پس از شهریور بیست اهمیت بیشتر

و موضوع استثمار و    شده تر  به مراتب از پیش مهم  گوناگون چپ غیر مذهبی های  جنبش

حوری عموم روشنفکران و جوانان قرار گرفته بود. آغاز مبارزات سیاسی  نفی آن دغدغه م

ها  انقالبی مختلف نیز بر اهمیت موضوع افزود. در این میان مذهبیهای  و ظهور سازمان

دادند. همان گونه که پیش از  می  مرتبط با این مقوالت پاسخهای  بایست به پرسشمی  نیز

گوناگون از جمله  های  افع عدالت اجتماعی در قالباین گفته شد، جریان چپ اسالمی و مد

« به این موضوع پرداخته و تالش کرده است تا نظریه پردازی کند  سوسیالیسم اسالمی»

تولید و عرضه کرده  ای  و در نتیجه از آن زمان تا وقوع انقالب، ادبیات نیرومند و گسترده

ها  از این پرسش  ند ی نیز قادر نبوداست. در این میان عالمان مدعی اصالح دینی و یا اجتماع 

مطهری نیز که در این زمینه داعیه دار بود،    ند.بگذرها  از کنار آن  تفاوت بی  و   شوند  فارغ 

بوده است. از این رو در برخی آثارش به  هایی  بیش از دیگران در معرض چنین پرسش

و   اجتماعی  و عدالت  به موضوعاتی چون عدالت  و موضوع  استثمار  مناسبت مقام  حتی 

در باب ربا و بانکداری و بیمه و مانند  اش  پرداخته است. از جمله آرای فقهی و اجتهادی

  خود پراکنده های دستنوشته و یادداشت مطهری در  از این تالش است. اماهایی آن نمونه

که در اوایل دهه شصت در قالب کتابی با عنوان »مبانی اقتصاد اسالمی« عرضه شد، با  

کوشیده  ها  او در این یادداشت  است.  شفافیت بیشتری به این موضوع پرداختهجدیت و  

است نسبت اسالم و در واقع فقه شیعی را با اقتصاد به مثابه علم و عدالت اجتماعی و  

اشتراک    نقاطاستثمار کار و سرمایه و مقوالتی از این دست روشن کند و در نهایت از »
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است  ای  یع مطهری آن است که سرمایه داری پدیده« بگوید. رأی بداسالم و سوسیالیسم

تازه  های  توان به پرسشنمی  محتاج پاسخ تازه است و  رو  کامال تازه و مستحدث و از این

  یه پاسخ کهنه داد. در هرحال اهمیت عملی نظریه مطهری در آن است که اگر این نظر

م   ،پذیرفته شود فقهی  ابواب  از  توجهی  قابل  بالموضوعی  هادرج در کتابنبخش   فقهی 

در این قلمرو  ای  ماند و یا در عمل فقه تازهنمی  باقی فقه  اقتصادی  ابواب  شوند و طبعا یا  می

  خواهد شد. مطهری ضمن طرح دیدگاه اشاعره و معتزله در باب عدالت، تصریح نهاده  بنیاد  

که  ن است. از این رو دینی معقول و مقبول است  آو معیار  بر دین  کند عدالت مقدم  می

عادالنه باشد و در نتیجه عدالت دینی )عدالت مقید به دین و احکام فقهی( لغو و مهمل  

دلیل نبود که از انتشار این کتاب در جمهوری اسالمی و آن هم به فرمان  بی  .خواهد بود

استثناء تأیید کرده  بی  خمینی )مقامی که چند سالی جلوتر تمام آثار مطهری را  اهللآیت

ظاهرا تا کنون این کتاب به طور رسمی عرضه نشده است. با این    جلوگیری شد و (  بود

همه باید توجه داشت که مطهری کم و بیش به قواعد فقهی و سنتی وفادار بوده و به ویژه 

 کرده است.  می در اظهارنظرها نیز محافظه کارانه عمل 

با »غربگرایان« و اهل  گسترده و نسبتا عمیق  ای  مطهری بیش از هرچیز به مقابله  اما

از مخالفان فلسفی و نظری دین و به طور خاص اسالم گرفته تا منتقدین    تجدد پرداخت.

، هیچ یک از  دین و یا سنت دینی مرسوم و تا جبهه نوین نواندیشان تجددگرای مسلمان

نماندند.   امان  در  او  انتقاد  آموزه  تیغ  نفی  و  نقد  به  مختلف  آثار  در  فلسفی  های  وی 

کوتاه استادش طباطبایی  های  یان پرداخته است که شاید شرح تفصیلی وی بر متنگراماده

در عین حال    باشد. تر  از همه مهم  «فلسفه و روش رئالیسم  اصولدر کتاب پنج جلدی »

 « هم دارد.  مارکسیسم  نقدکتاب مستقلی با عنوان »

الش مطهری،  چترین  و مهمترین  اما گزاف نیست گفته شود که در دهه پنجاه جدی

آن مواجهه با افکار  ترین  جدیکه    مواجهه وی با چند جریان کوچک و بزرگ اسالمی بوده 

به رغم نزدیکی فکری و    مطهری،  شریعتی بوده است. هرچند در گذشته نیز،های  و آموزه 

یی بازرگان  گراقرابت فراوان با بازرگان و همفکرانش، منتقد آنان نیز بوده و از جمله به علم

ن به نگاه  اعتنایی بازرگابی  گرفته و از موضع فلسفه اسالمی مخالفت و حداقلمی  هخرد

این    از  در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه    این که  از جمله  است.  هتابیدنمی  فلسفی را بر

( بازرگان  با    انتقاد   «راه طی شدهبه طور خاص در کتاب »رویکردهای  ولی  کرده است. 

  در نقد شریعتی  ای  جبهه تازه  مطهری  ظهور قدرتمند شریعتی در حسینیه ارشاد تهران،
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این در حالی بود که در دهه چهل    ش با شدت تمام بدان ادامه داد.که تا پایان عمر  گشود 

مند بوده و حتی به آینده نیک وی اذعان داشته  مطهری خود به شریعتی جوان بسیار عالقه

های  ست. اما پس از اوج گرفتن کار شریعتی در ارشاد، ظاهرا مطهری از پیامدهای آموزها

برآمده است. در آغاز    آنها  گاه رادیکال شریعتی نگران شده و از این رو در مقام رد و نقد 

تالش کرد شریعتی را مهار کند و تحت نظارت خود در آورد ولی وقتی ناامید شد حسینیه  

 اض ترک کرد.  را به قهر و اعتر

پس از تعطیلی حسینیه و زندانی شدن شریعتی و پدرش، تیغ نقدها از جمله نقدهای  

این دوران مطهری   از آن گسترش یافت. در  نیز تا حدودی کند شد ولی پس  مطهری 

بینی را تحریر و عرضه کرد که در چند جلد )گویا هفت جلد( به توحید  سلسله آثار جهان

نام آرای    و نبوت و معاد و جامعه به طور غیر مستقیم و بدون ذکر  تاریخ پرداخت و  و 

پس از مرگ شریعتی نیز ادامه  ها  شریعتی را مورد نقد و بررسی قرار داد. این نوع نقادی

« )که در سال  صد ساله اخیرهای  بررسی اجمالی نهضت یافت. از جمله در گفتار / نوشتار »

تقاد شده است. البته مطهری هرگز نقد مستقیم  ایراد شده( بدون ذکر نام از شریعتی ان  57

  نامی نیز  و حتی در جلسات عمومی  ها  مکتوبی علیه شریعتی منتشر نکرد و در سخنرانی

»حسین وارث  مطهری از جمله حواشی بر کتاب  های  دست نوشته  . اما بردنمی  از شریعتی 

  اند، هشد  پس از مرگ مطهری در اوایل دهه شصت در اشکال مختلف منتشرکه    ،«آدم

شده و گاه نیز با خشم و  می  در جلسات خصوصی بارها متعرض شریعتی وی  که  اند  گواه

کرده است. با این حال شریعتی حتی در جلسات خصوصی نیز  می  عصبانیت از وی یاد 

گاه از مطهری به   ،هرگز از شریعتی به بدی یاد نکرده و به گواهی برخی دوستان مشترک

 نیکی هم یاد کرده است.  

صورت    حادهای  شریعتی از مطهری در همان دوران تنشهای  تجلیلترین  یکی از مهم

« یاد کرده  میاسال   پهلوان فرهنگاز مطهری با عنوان »  گرفت که در ضمن آن شریعتی 

به    دومی را  بود. اگر رأی شریعتی در باب تمایز »ایدئولوژی« و »فرهنگ« و تقدم اولی بر

  مطهری   شود. با این همه،می  آشکار  برای ما  ، پیام نهفته در این تعبیرخاطر داشته باشیم

بسیار از شریعتی آموخته بود و در مواردی البته بدون ذکر منبع عینا نظر او را پذیرفته و  

توان به تمایز »سود« و »ارزش«  می  استدالل هم کرده است )از جملهشان  برای تحکیم

 اره کرد(. اش
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اما جدال مطهری با شریعتی چگونه و در چه موضوعاتی بوده است؟ نخست باید اشاره  

  کرد که مطهری در مجموع شریعتی را غربگرا )اگر نگوییم غرب زده( و مبلغ تجدد غربی 

که پس از مرگ شریعتی همراه  ای  دانست و این را افزون بر جای جای آثارش در نامهمی

  اما چنین   است.ای  همعتدل و مشفقان  ی با بیانهمراه  امضا کردند، هرچند  با مهندس بازرگان  

نماید که مخالفت جدی و عمیق مطهری با شریعتی در موضوع روحانیت و اتوریته و  می

مرجعیت فکری و فقهی علمای دین بر افکار و بر اذهان و بر جوامع مذهبی بوده است. اگر  

انتقادی تند مطهری علیه شر شود که  می  یعتی را در نظر بگیریم، روشنزمان چرخش 

پس از گفتارهای تند و رادیکال شریعتی در نقد علمای دین و طرح این دعوی که اول  

باید اسالم را نجات داد و بعد مسلمانان را و نجات اسالم نیز با خلع ید از متولیان رسمی  

 شود، آغاز شد. می دین ممکن

اسالم خالق و سازنده و حرکت بخش( اسالم  گفت اسالم آینده )می  شریعتی صریحا 

کرد. در فلسفه تاریخ  می  « دفاع اسالم منهای روحانیتبود. وی از »ل ا« خواهد  بدون »مُ

« و یا »مالک و ملک و مال « معرفی  زر و زور و تزویر مثلث شومشریعتی، حاکمان تاریخ »

دهه چهل بر    اواخر  شریعتی در و آن هم با نفوذ فوق العاده  ای  چنین سراندیشه  اند.شده

دانشجویان و جوانان مذهبی و انقالبی چیزی نبود که عموم علمای دینی و حتی شخصیت  

معتدل و مصلحی چون مطهری را خوش آید و برای آنان قابل قبول و حتی قابل شنیدن  

مطهری، که در هیئت مدیره حسینیه ارشاد    1349باشد. به همین دلیل بود که در سال  

ت داشت و عضو معتبری بود، برای مهار شریعتی و احیانا حذف او از سلسله سخنرانان  عضوی

زد. وی پیشنهاد کرد گروهی از علما تشکیل  ای  گستردههای  مجاز ارشاد، دست به فعالیت

 نظارت کنند.  ها شوند و بر محتوای سخنرانی

 ،ایران  سیاسی  – مذهبی های  و سازمان ها  جریان وفق نقلی در کتاب رسول جعفریان )

کند »بایستی حسینیه ارشاد  می  ( مطهری در پیشنهادهای خود شرط468و    467ص  

ضمن انجام کلیه امور، با مراجع حسن تفاهم داشته باشد    ...چهره واقعی اسالمی را نشان

و نباید حساب خود را از مراجع جدا نماید«. روشن است چنین شرطی هرگز مورد قبول  

همان سخنرانی  توانست  نمی  شریعتی در  مطهری  که  است  تفکر  همین  ادامه  در  باشد. 

  صد ساله با شفافیت تمام از این اندیشه انتقاد کرده و با صراحت تمام اعالم های  نهضت 

اسالمی برای موفقیت کامل باید حتما تحت نظارت و رهبری فکری و  های کند نهضتمی

د در انقالب ایران محقق شد.  سیاسی روحانیت باشد. همان نظری که حدود یک سال بع
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هرچند پس از پیروزی مطهری در تلویزیون اعالم کرد روحانیون نباید در مدیریت اجرایی  

 و کشورداری نقش داشته باشند. 

« بود، نهادی که در آستانه پیروزی  جامعه روحانیت مبارز تهرانمطهری عضو شاخص »

روحانی، که در آن زمان عمال نهاد رهبری  انقالب تأسیس شد. اما او از موضع این نهاد  

کرد که روحانیت نباید حزب داشته باشد  می  انقالب را بر عهده گرفته بود، از این نظر دفاع 

تا ناگزیز نشود در مدیریت اجرایی کشور مسئولیت بپذیرد. در واقع مطهری در آن مقطع  

یون نقشی در مدیریت  کرد که برای علما و روحانمی  از وعده خمینی در پاریس پیروی

اجرایی و سیاسی کشور )قوه مجریه( قایل نبود. او بر آن بود که طبقه علما در جایگاه عالی  

نظارتی قرار گرفته و ماشین حکومتی را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشد. مهدوی  

.  کردمی  کنی نیز پس از مطهری تنها شخصیت روحانی بود که تا آخر از این نظریه حمایت

اندیشه چنین  که  داشت  توجه  باید  حال  این  عالمانی چون  ای  با  دیدگاه  چهارچوب  در 

خمینی و مطهری عمال دچار تناقضات بنیادین بود به ویژه با نظریه والیت مطلقه فقیه در  

  در   و  نمودنمی  شدنی  58  –  57تعارض کامل قرار داشت و حداقل در شرایط انقالبی سال  

 .  شد این  جز نیز عمل

ادامه چنین روندی بود که مطهری در مقطع پیش از انقالب از سطح حسن ظن و   در

مواجهه فکری و علمی گذشت و شریعتی را مأمور برای دشمنی با روحانیت و احیانا اسالم  

خارجی هم  شاید  و  وقت  حکومت   طرف  از  شریعتی  او  گمان  به  و  کرد  های  قلمداد 

انسان،  عنوان »  تحت  سلسله مقاالت شریعتی   استعمارگر مأموریتی داشته است. او انتشار

از تاریخ  شریعتی را که پس از آزادی شریعتی از زندان    «مغرب زمین های  اسالم و مکتب 

)البته از شماره دوم به بعد عنوانش به    در روزنامه کیهان انتشار یافته بود  54بهمن    26

اسالم» ضد  یافتمارکسیسم  تغییر  شریعت«  همکاری  و  سازش  نشانه  ساواک ،  با    ی 

چرایی انتشار آن    دانست. این در حالی بود که شریعتی در همان زمان بارها چگونگی ومی

توضیح داده بود و حتی از طریق وکیل خود )احمد صدر حاج سیدجوادی( در دادگستری  را  

 طرح شکایت کرده بود. 

. وی در  استکامال آشکار  نیز  به خمینی  اش  العاده مطهری در نامهاین سوءظن فوق

که چکیده افکار ماسینیون مستشار وزارت  هایی  خواهند با اندیشهمی  گوید »عجبا! می  آنجا

مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی در مصر و افکار ژرژ گورویچ  
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اندیشه و  ماتریالیست  عقاید  های  یهودی  و  خدا  ضد  اگزیستانسیالیست  سارتر  پل  ژان 

علی االسالم والسالم. به    امعه شناس ضد مذهب، اسالم نوین بسازند. پس و دورکهایم ج

این شخص حالجی شود و ریشه  های  خدا قسم اگر روزی مصلحت اقتضا کند که اندیشه

اصیل اسالمی مقایسه شود، صدها مطالب ]مطلب[ به  های  هایش به دست آید و با اندیشه

اسالم استمی  دست بر ضد  که  بدنام کردن روحانیت  ین  ترکوچک   ...آید  مرد  این  گناه 

آمده    -انتشارات صدرا    -«  سیری در زندگی استاد مطهریاست«. )این نامه در کتاب »

   است(. 

  رود که از مرگ مشکوک شریعتی در انگلستان اظهار خرسندی می  تا آنجا پیش   یو

از باب »یمکرون    گر خداوندداند که ا می  و خدا   ..».گوید  می  کند و با خوشحالی و رضایتمی

سوره آل عمران[  در کمین او نبود، او در مأموریت     54و یمکراهلل واهلل خیرالماکرین« ]آیه  

این در حالی بود که مطهری خود پیش  آورد«.  می  خارجش چه بر سر روحانیت و اسالم

  از شریعتی تر  از شریعتی در نقد سازمان روحانیت سخن گفته و گاه تعبیری تندتر و گزنده

به کار برده بود. در واقع شریعتی ده سال بعد بخشی از همان نقدها را تکرار کرده بود. 

در مقطع    حتی  حتی خمینی نیز، به رغم این که هرگز در نقد شریعتی سخنی نگفت و

سکوت را  در نهایت در نجف  ستایش هم کرد، ناگزیر شد    از او ی تلویحا  وپس از مرگ  

. اصوال  بداندوع آرام دیدگاه اسالم منهای آخوند را مردود  بشکند و البته با لحنی در مجم 

موضوع والیت علما و فقهاء چندان برای عموم روحانیون جدی و حیاتی است که کمترین  

شان(  ترینتند و گاه تکفیری آنان )حتی معتدلهای  خدشه در این سراندیشه با واکنش

شود. تازه این مربوط به زمانی است که علما طعم شیرین اقتدار سیاسی  می  مواجه شده و 

 و البته همراه با ثروت و منزلت را نچشیده بودند.  

در دهه چهل عالمی در محفلی )که من هم حضور داشتم( با لحن معناداری گفت:  

این  کسروی هم زمانی کشته شد که با علما مخالفت کرد و با این سلسله درافتاد. مطهری  

خواند و با این تعبیر طعن آلود مدافعان این اندیشه را )که البته  می  «»منهائیونگروه را  

کرد و نسبت به عواقب آن برای دینداران و  می  منحصر به شریعتی هم نبود( طرد و نفی

  این که مطهری کمترین گناه شریعتی را بدنام کردن روحانیت   داد.می  عالمان دین هشدار

 گمانم بیشترین گناه شریعتی است و نه کمترین.  داند، به  می
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بهره  بی  از نقادی خود  هم   گفتنی است که مطهری در برخی موارد اقبال الهوری را 

متفکرانه و  های  نگذاشته است. البته او بارها از اقبال به نیکی و بزرگی یاد کرده و اندیشه

به یاد  آنجا که  تا  او را ستوده ولی  نیز  صد سالههای  نهضت »  آورم در می  مصلحانه  « )و 

نظریه    مطهری(   2« )منتشر شده در مجموعه شماره  وحی و نبوتبازنشر آن در مقاله »

فلسفه ختم نبوت در اسالم را مورد نقد قرار داده است. در تحلیل نهایی ایراد مطهری آن  

نظریه    است که نظریه اقبال ختم دیانت است و نه ختم نبوت. البته به گمانم این ایراد بر

چرا که اقبال تصریح کرده پس از نبوت نبی اسالم در قرن هفتم میالدی    نیست  اقبال وارد

شمارد( دیگر به دستگیری مجدد و پیاپی آسمان برای هدایت  می  )به دالیلی که وی بر

د در پرتو هدایت پیشین راه خود را بیابند  نتوانمی بشر نیازی نیست و از این پس آدمیان 

و زیست دینی و  ها  ل و علم به راه خود برای رستگاری ادامه دهند. اندیشهو با کمک عق 

 اجتماعی اقبال نیز مؤید این نظر است. 

قابل تأمل این که مطهری خود به زیست دینی اقبال اشاره کرده و آن را با فلسفه  

ختم نبوت او معارض دیده که به گمانم چنین نیست. شاید گزاف نباشد گفته شود که  

ری به انگیزه نقد شریعتی به نقد و رد رأی اقبال در این باب اقدام کره باشد. زیرا  مطه

« با ذکر نام نظریه اقبال را نقل کرده و از  اسالم شناسی مشهدشریعتی در مقدمه کتاب »

نیز دید و آن احساس  تر  توان مسئله را در سطح باالتر و عاممی  هرچندآن دفاع کرده است.  

    روعیت یافتن روشنفکران مذهبی از نوع شریعتی در دهه پنجاه است.       خطر مطهری از مش

با مجاهدین خلق بود. با این    مطهری   جز شریعتی جبهه دیگر جدال فکری و سیاسی 

شود که مطهری در آغاز به افکار و اعمال مجاهدین رویکرد مثبت داشت ولی  می  که گفته

شریعتی و آموزه هایش نسبت به مجاهدین اولیه    با  از اواسط دهه پنجاه و پس از رویارویی

نیز سوء ظن پیدا کرد. با این حال پس از رخداد مهم تغییر ایدئولوژی در سازمان و انتشار  

بیانیه تغییر مواضع به وسیله شماری از کادرهای رهبری مجاهدین، این سوء ظن تبدیل  

ای  زلزله  ،رویداد واقعا مهمشد به مخالفت و حتی دشمنی. البته منصفانه باید گفت این  

بود در ارکان اسالم نواندیشانه و انقالبی که آثار سیاسی آن به تدریج آشکار شد و به ویژه  

در جریان انقالب به شکاف سیاسی عمیقی در جبهه مبارزان مسلمان و روحانیون منتهی  

ابزار اعمال زور و خش انقالب، زمانی که قدرت سیاسی و  از پیروزی  ونت در  شد و پس 

های  به زیان مجاهدین و دیگر جریان  قوا   توازن   و   گرفت  قرار  بازاری   –دست جناح روحانی  

خونین  های  اسالمی چرخید، با انواع فشارها و تهدیدها و تحدیدها و در نهایت انتقام کشی
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و سخت همراه شد؛ پیامدی که هنوز هم جامعه ایران )اعم از مذهبی و غیر مذهبی( از  

به بعد جریان مبارزان مذهبی    54است. این تحول موجب شد که از سال    آن رها نشده 

مرزبندی دقیقی داشته  ها  غیر مذهبی و به طور خاص کمونیستهای  تالش کنند با جریان

با مضمون  ای  جدا شد. شماری از علمای زندانی طی بیانیهها  باشند. در زندان اوین سفره

غذا از هم جدا شد و هیچ زندانی  های  پی آن سفرهصادر کرده و و در  ها  تکفیر مارکسیست

غیر مذهبی حق نداشت دست به آب و غذا بزند. من خود این اندیشه و شکاف را در زندان  

که در کتاب خاطرات پیش از  ام  تجربه کرده  55و بهار    54کمیته مشترک در زمستان  

با عنوان نیامد  گرد آمد »  انقالب من  این  به تفصیل آمده است  «و سوار  آنجا که در  از   .

فضای جداسازی و تکفیر، مجاهدین عمال و نظرا فتوای مذهبی علما را نادیده گرفته و با  

غیر مذهبی هم سفره شدند، سخت موجب آزردگی و خشم علما و  های  فداییان و چپ

عموم مبارزان مذهبی شد. همین نافرمانی در دوران پس از انقالب بر آتش خشم و خشونت 

روشنفکری  های علیه مجاهدین افزود. مطهری پس از آن بیش از پیش به جریان و انتقام 

مذهبی بدبین شد و از این رو از یک سو بر نقد مجاهدین و شریعتی و دیگرانی از این  

دست افزود و نقدهای او صراحت و گزندگی بیشتری پیدا کرد و از سوی دیگر گرایش وی  

های  بری بیشتر و بیشتر شد و مدعی شد که جنبشبه نهاد علما و دعوی انحصار قدرت ره

از هر نوع انحراف در ها  اسالمی باید منحصرا در اختیار علما و روحانیت باشد تا جنبش

،  57بهمن    12خمینی به ایران در    اهللآیتدلیل نبود که در مقطع آمدن  بی  امان باشند.

رضایی مادر  کرد  تصویب  استقبال  کمیته  که  آن  از  نمادین  به  ها  پس  نماینده  عنوان 

)احمد و رضا و مهدی و صدیقه( به    ش »شهدای انقالب«، مادری که سه پسر و یک دختر

دست رژیم پهلوی کشته شده بودند، در بهشت زهرا چند جمله به رهبر انقالب خوش آمد  

بگوید، در آخرین لحظه و با فرمان مستقیم و آمرانه مطهری حذف شد و حتی جایگزین  

پد یعنی  بنیانگذارانر  آن  )از  صادق  خلق(  ناصر  مجاهدین  در  سازمان  که  این  رغم  به   ،

گویا رئیس شورای    زمان   بگوید. مطهری، که در آنای  جایگاه حضور داشت، نتوانست کلمه

برخوردار بود، تا زنده بود برای جلوگیری از کمترین  ای  و از اعتبار برجسته  23بود هم  انقالب  

 
حانی مبارز شناخته  از شگفتی هاست کسی که در دوران مبارزه )دهه چهل و پنجاه( هرگز به عنوان رو   .23

نشده بود و حداقل پیشگام این جریان نبوده است، در مقطع پس از پیروزی نه تنها عضو شورای انقالب  

شود! سرنوشت چنان شورایی و چنان انقالبی کم و بیش همان است که رخ  می  که رئیس شورای انقالب

 داد. 
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و دیگر   آن    «منهائیون»مشارکت مجاهدین  از  برآمده  نظام  و  انقالب  ارکان مدیریت  در 

ضمن بیان    ،کوشید. اما ظاهرا مطهری از یاد برده بود که خود در بیش از یک دهه قبل

لیل وابستگی اقتصادی علما  به د   ، تصریح کرده بود که  ، نهادی و تاریخی علماهای  کاستی

مقلدین خود    »عوام زده« است و از این رو مراجع خود مقلدِناگزیر    ،به توده عوام مردم

 توانند پیشتاز و پیشگام باشند. نمی بوده و همواره دنباله رو بوده و

گروه    کهدر سال انقالب چند جریان کوچک مذهبی نواندیش و انقالبی پدید آمدند  

بودند. اینان البته    ن(آرمان مستضعفی  « )مشهور بهزمان رزمندگان پیشگامسا »  « وفرقان»

به طور اصولی برآمده از فضای فکری و سیاسی دهه پنجاه بوده و کم و بیش از مجاهدین  

ها  نمود. این گروهمی  و بیشتر از شریعتی اثر پذیرفته بودند و حداقل در مقام ادعا چنین

هاد علما و طبقه روحانی سر آشتی نداشتند. به ویژه فرقان در  طبعا از منهائیون بوده و با ن

تند و تیز علیه روحانیت و مطهری و  های  بارها با انتشار بیانیه  58و نیمه اول    57سال  

کرد و نسبت به  می  حتی شخص خمینی موضع گرفت و آنان را به صفت ارتجاع متصف

در صف مقدم معارضه و مبارزه    داد. مطهری می  سرنوشت انقالب و استبداد دینی هشدار

نامید. در نهایت مطهری در  می  «منافق  »ماتریالیسمفرقان را  های  با آنان بود. وی آموزه

     رسید.  به دست همین گروه ترور شد و به قتل  58اردیبهشت  12

در اینجا الزم است به یک فرد دیگری اشاره کنم که افکارش در ردیف انقالبیون مدرن  

و منتقد نهاد علمای حوزوی بوده و از این رو سیبل انتقادها و حمالت علما  و ضد سنتی  

«ش. آشوری یک  توحیدو کتاب »  استو از جمله مطهری بوده و آن حبیب اهلل آشوری  

سا  در  و  بوده  و    1315ل  روحانی  تحصیل  دوران  بود.  شده  زاده  خراسان  گناباد  در 

در مشهد و خراسان بود. او فرزند زمانه بوده و تحت تأثیر  اش  فکری و سیاسیهای فعالیت

روشنفکران منتقد دین سنتی بوده و در عین حال در میدان مبارزات  های  افکار و آموزه

شت. افکار او با گرایشات تند  سیاسی و انقالبی علیه رژیم پهلوی نیز حضوری پر رنگ دا

انقالبی و برابری خواهانه بوده و خود نیز در سلوک عملی اش، بر خالف بسیاری از داعیه  

داشت. او کتابی با  ای  به شدت ساده زیست بود و زندگی زاهدانه  ،داران انقالبی آن دوران 

کتاب جنجال    ( منتشر شد. این 57)یا    56کنم در سال  می  « نوشته که فکر توحیدعنوان »

بزرگی پدید آورد. بسیاری از علما او را به تلویح و به تصریح تکفیر کردند. گویا او با سید  

خورشیدی(    1391)درگذشته  بسیار نزدیک بوده و حتی  مرحوم احمد قابل  ای  علی خامنه

اید که  مدعی بوده    نویسد که شمامیای  سرگشاده خطاب به آقای خامنهای  در متن نامه
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مطالب کتاب توحید از من است که این آقا به نام خودش چاپ کرده است«. طبق  که »

اطالعات موجود مطهری سخت با کتاب توحید و افکار آشوری مخالف بوده و گویا دیدارها  

بینو   نیز  تندی  بود.شان  گفتگوهای  داده  آشوری در سال    رخ  اهلل   1359شیخ حبیب 

وی متهم به عضویت یا همکاری با گروه  اند  فتهبعد در اوین اعدام شد. گ   سالدستگیر و  

فرقان و نیز مجاهدین بوده است و حال آن که قراین غیر قابل انکار گواه است که وی نه  

تنها ارتباطی با آن دو گروه نداشته بلکه با هر نوع اعمال خشونت و ترور نیز مخالف بوده  

ابوالقاسم خزع  آقای مهدی خزعلی، پدرش  ادعای  نیز شیخ محمدتقی  است. طبق  و  لی 

نماید همان گونه که  می  چنین  اند.مصباح یزدی با تکفیر آشوری در قتل او نقش داشته

اقتدارگرایان پس از انقالب از مجاهدین و برخی دیگر به شکلی انتقام گرفتند، از آشوری  

ب  خاطراتی از آشوری دارم که در همان کتاب خاطرات پیش از انقال نیز انتقام گرفتند.  

 من آمده است.    

خمینی و ارتباط با    اهللآیتقابل ذکر این که مطهری کم و بیش از طریق حمایت از  

قدیم    اهللآیتروحانیون مبارز )از جمله   ار دوستان و همفکران  بوده و    وی منتظری که 

امام جماعت  )شدند و کسانی چون محمدرضا مهدوی کنی  می  روزگاری هم مباحثه شمرده 

تهران( به طور غیر مستقیم و غیر فعال با جهان سیاست پیوند داشته است.  مسجد جلیلی  

با توجه به شخصیت علمی و منزلت فکری مطهری و پیوندش با روحانیت مبارز، در اواخر  

ریاست آن    به دعوت خمینی در تشکیل شورای انقالب مشارکت کرد و گفته شده در آغاز

مطهری حداقل به طور    ،دو دهه پیش از انقالب . البته در  ه استرا بر عهده داشتشورا  

زیست و ظاهرا مانعی  می  نداشت و از این رو در عافیت    اتی آشکار صبغه سیاسی و مبارز

پر شمار در این جا و آن  های از سوی ساواک و رژیم برای تدریس در دانشگاه و سخنرانی

متنوع برای  های  کتاب( و  مجله زن روز جا و انتشار مقاالت در نشریات مختلف )حتی در  

کرد و این در  می  تدریس نیز  قم    دارالتبلیغ اسالمیایشان وجود نداشت. مطهری مدتی در  

خمینی و منتظری و تمامی پیروان آنان این نهاد فرهنگی را عمال    اهلل آیت  حالی بود که

یون  تحریم کرده بودند. از این رو در دهه چهل و پنجاه مطهری به شدت مورد انتقاد روحان

مبارز و به ویژه جوانان و دانشجویان رادیکال و انقالبی مورد نقد و ایراد بوده است. نیز این  

شمار دانشجویان، که به هرحال تحت تأثیر افکار زاهدانه و انقالبی مجاهدین و شریعتی  

نمود )مثال باالی شهر نشینی  می  قرار داشتند، از زندگی مطهری در آن زمان که اشرافی 

  گشود( خرده می  ارای اتومبیل و راننده که راننده درب اتومبیل را برای رئیس خود و یا د
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آورم برخی دانشجویان مذهبی دانشکده الهیات  می  تابیدند. به یادنمی  گرفتند و آن را برمی

تهران روش و منش اشرافی مطهری و سلوک او را با دانشجویان با دکتر امیرحسین آریانپور  

و  ورشیدی(  خ  1380)درگذشته   کرده  مقایسه  دانشکده  دیگر همان  مارکسیست  استاد 

دانستند. یک بار در محفل دکتر بهشتی در  می  گی خودکندروش مطهری را موجب سراف 

کردند  می  تهران حضور داشتم و در آنجا افراد جوان حاضر از این منظر بر مطهری انتقاد

را در مورد مطهری و خود پذیرفت و    و قابل توجه این که بهشتی نیز ایراد باالشهر نشینی 

بدان اذعان کرد. همین طور الزم است گفته شود که مهندس عزت اهلل سحابی بارها برای  

شریعتمداری در    اهلل آیتکرد که به مطهری اعتراض کرده که چرا با  می  من و دیگران نقل 

من دفاع از  دارالتبلیغ همکاری دارد و حال آن که خمینی با آن محالف است، مطهری ض

 کند.  می خمینی اشتباه  اهللآیتشریعتمداری و خود افزوده بود که 

منتقدان جدی   از  غربگرایان،  با  مقابله  جبهه  همین  در  مطهری  که  است  ذکر  قابل 

ناسیونالیستی یا ملی افراطی زمانهگرا جریان  بوده است.اش  یی  از عصر  می  نیز  دانیم که 

بود از حس ملی کهن  ای  ایرانی پدید آمد که در واقع آمیزهیی  گراپهلوی اول، نوعی ملی

ایرانی، که از همان مقطع سقوط ساسانیان به دست اعراب مسلمان پدید آمده بود و با  

یی مدرن غربی، که از مقطع جنگهای  گراظهور صفویه بازسازی شده بود، و اندیشه ملی

قاجار   فتحعلی شاه  دوران  در  و روس  رفتن  قمری(    1250)درگذشته  ایران  از دست  و 

دست یافته بود. ای  از خاک وطن آغاز شده و در عصر پهلوی به هویت تازههایی  بخش

هرچند این وطن خواهی در آغاز نه تنها در تعارض با دین و اسالم نبود بلکه بیشتر از  

گرفت ولی در اواخر تا حدودی  می  به طور خاص شیعی الهام مذهبی و  های  و آموزهها  انگیزه 

دو هزار  های  صبغه اسالم ستیزی پیدا کرد. در عصر پهلوی دوم، افزون بر برگزاری جشن

و پانصد ساله شاهنشاهی، حتی تاریخ هجری خورشیدی نیز رسما تبدیل شد به تاریخ  

های  یخت. بخشی از فعالیتشاهنشاهی و این امور به شدت خشم مذهبی و علما را بر انگ

فکری و نظری مطهری، که در عصر رضا شاه بالیده و در عصر محمدرضا شاه زیسته و این  

نوع ناسیونالیسم را تجربه کرده بود، معطوف شد به نقد این دیدگاه و در واقع دفاع از نوع 

« وی  راناسالم و ای   خدمات متقابلتعامل دین و ملیت در روزگاران پس از اسالم. کتاب »

 مطهری در این باب است.          های حاوی دیدگاه

در  د موقعیت خاصی  و  منزلت  مطهری  مرحوم  که  است  آن  گزیده سخن  هرحال  ر 

جریان اصالح دینی معاصر دارد. شاید بتوان گفت او تنها شخصیت روحانی و فکری حوزوی  
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. گرچه در مجموع  است که در مرز بین نواندیشان مدرن دانشگاهی و حوزوی قرار دارد

فلسفی و اجتماعی  های  دارای خصلت سنتی است و با همان مبانی به نقد و پاالیش اندیشه

فعال بود و نیز دغدغه  های  پردازد ولی از آنجا که دارای ذهنی خالق و اندیشهمی  مدرن

کرد به روز باشد و به اصالح  می  داشت، تالش  را  جدی کارآمدی اسالم در جهان جدید

نی یاری رساند و تا حدودی نیز موفق بود. از آن زمان تا کنون، مطهری و آثار و  فکر دی 

توان گفت  می  کنند.می  افکارش مورد توجه بوده و بسیاری از آن میراث استفاده کرده و

زبان با  وهای  اگر مطهری  داشت  آشنایی  متفکران  می  اروپایی  و  فلیسوفان  آثار  توانست 

ها  کرد و از نزدیک واقعیتمی  یا مدتی را در مغرب زمین زندگی   غربی را بالواسطه دریابد و 

توانست بر واقع بینی و غنای فکری وی و در  می  کرد، با احتمال زیاد می  را درک و تجربه

 نتیجه بر اثرگذاری اصالحگری او بیشتر کمک کند.  

 ( 1377- 1304محمدتقی جعفری تبریزی )   - 3

ی اثرگذار در سلسله مصلحان دینی معاصر  ز عالمان حوزوی مطرح و تا حدودیکی ا

شیخ محمدتقی جعفری تبریزی است. وی زاده تبریز است و تحصیالت ابتدایی را در شهر  

خود انجام داد و سپس به تهران آمد و در مدرسه مروی به تحصیل ادامه داد و سپس به  

حضور در حوزه  قم کوچید و در نهایت به نجف رفت و پس از اقامت یازده ساله در نجف  و  

عالی آن شهر در سال   برخی عالمان سطح  تهران    1337فقهی  و در  بازگشت  ایران  به 

فکری و پژوهشی و آموزشی خود را  های  ساکن شد و در این شهر ماندگار شد و فعالیت

 پی گرفت. 

جعفری در اغلب موضوعات اسالمی سنتی چون فقه و کالم و ادبیات و فلسفه اسالمی  

داشت. احتماال به همین دلیل است که عموم عالقه مندانش وی را »عالمه« لقب  مهارت  

نماید که بیشترین  می  نیز دارای اثر است. با این همه چنینها  در تمامی این حوزه  اند.داده

احیانا عالقه و  و  اش  تخصص  عالمان  بوده است. دو موضوعی که  نظری  و عرفان  فلسفه 

  اند. اثر گفته  80دهند. شمار آثار او را حدود  نمی  ه آنها نشانفقیهان سنتی چندان گرایشی ب

این آثار، شرح نهج البالغه  و شرح مثنوی  ترین  و پر مخاطبترین  رسد مهممی  به نظر

جلد است و دومی    27« در  ترجمه و تفسیر نهج البالغه مولوی باشد که اولی تحت عنوان »

جلد پر حجم. البته جعفری حول مولوی   15« در تحلیل مثنوی تفسیر و نقد وبا عنوان »

وی آثار دیگری هم دارد. وی کم و بیش با فیلسوفان غربی و آرای  های  و مثنوی و اندیشه
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نیز آشنایی داشته و حتی با برخی از آثار و افکار آنان )از جمله هیوم و راسل(  شان  فلسفی

 مواجهه انتقادی داشته و تألیفاتی در این زمینه دارد.    

توان گفت این  می  وش گفتار و نوشتارهای جعفری چندان منظم و منسجم نیست.ر

گفتارها و نوشتارها غالبا از باب الکالم یجر الکالم ارائه شده و در نتیجه آثار ایشان به ویژه  

شباهت دارد و حاوی    المعارفدایرهدر همان دو مجموعه پر برگ و بار یاد شده بیشتر به  

مختلف علوم سنتی و گاه نوین است. چنین روشی البته  های  حوزهاطالعات متنوعی در  

جذاب رو  این  از  و  ندارد  رواج  چندان  امروز  جهان  مبهم  نمی  در  و  درازنویسی  نماید. 

  ایشان نیز مزید بر علت است. یک بار که با مرحوم جعفری در این باب سخن های  گویی

تعریف کرد.  ای  در مورد مبهم گویی خاطرهگفتم، ایشان هر دو ایراد را را تأیید کرد. او  می

« )این گفتار بعدا در قالب  آل و ایده آل زندگی  زندگی آیدهگفت در جایی تحت عنوان »

کتاب منتشر شده است( سخنرانی کردم و آقای طالقانی نیز حضور داشت. او پس از پایان  

ا چه گفتید،  سخنرانی، ضمن گفتن طیب اهلل، گفت: آقای جعفری! ما که نفهمیدیم شم

خودت فهمیدی که چه گفتید؟ گفتم: نه واهلل، خودم هم نفهمیدم! آن بزرگوار این جمالت  

 را )طبق معمول( با صمیمت و لهجه آذری گفت که خیلی شیرین بود. 

و   و ماهانه  داشت: سخنرانی، جلسات مختلف هفتگی  فعالیت  قلمرو  جعفری در سه 

همان نیز  موضوعات  تألیف.  و  پنجاه،  بها  نوشتن  و  چهل  دهه  در  شد.  گفته  که  ودند 

فصلنامه و  نشریات  از  بسیاری  در  سالنامهها  محمدتقی جعفری  و  های  و  قم  در  مذهبی 

تهران و برخی جاهای دیگر مقاله نوشته و منتشر کرده است. دیدارهای فکری و علمی و  

 است.   گفتگوهایی در این عرصه با برخی متفکران مسلمان و غیر مسلمان نیز داشته 

اغلب گفتارها و نوشتارهای جعفری یا پیوندی جدی و مستقیم با مسائل و مشکالت  

  نظم و کلی و تا حدودی انتزاعی ارائهبی  جاری جامعه و نسل جوان نداشت و یا چندان 

پس از انقالب ایران تا حدود زیادی    هم   چندان اثرگذار نبوده و به همین دلیل د لذا  شدنمی

رفته محاق  مخالفت  اند.به  عدم  آموزههای  احتماال  با  سوی  ها  جدی  از  جعفری  آرای  و 

سنتگرایان و یا نوگرایان مدرن، همین کم تأثیری این آثار و افکار بوده است. هرچند برخی  

شکال و ایراد دانسته  از سنتی اندیشان پرداختن بیش از حد جعفری به مثنوی و موالنا را ا

احتماال به همین دلیل بوده است که جعفری دست    اند.و از این منظر به او خرده گرفته

اندرکار شرح نهج البالغه شد تا توازنی ایجاد شده و احیانا نظر متشرعان را نیز جلب کرده  
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رواج داشته    باشد. گرچه پرداختن به نهج البالغه در بازه زمانی دهه بیست تا انقالب، بسیار

و به ویژه اغلب نوگرایان و مصلحان دینی ایران، ترجمه و شرح و تفسیر این متن کهن  

محمدتقی  های  شیعی و مهم را در دستور کار خود قرار داده بودند. در مجموع، افکار و آموزه

تجددگرای  های  جعفری در دهه چهل و پنجاه کم و بیش مورد توجه جوانان و درس خوانده

مکرر در انجمن اسالمی مهندسین  های  بوده است. از این رو، افزون بر سخنرانی  مسلمان 

و انجمن اسالمی پزشکان تهران )دو انجمن مرتبط با بازرگان و نهضت آزادی(، به دعوت  

کشور در این مراکز دانشگاهی نیز سخنرانی داشته  های  اسالمی برخی دانشگاههای  انجمن

ا  از عالمان دینی  او  است. شماری  از  امینی  و عبدالحسین  ز جمله سید محمدباقر صدر 

       اند.تجلیل کرده و دانش و اثرگذاری او را ستوده

در هرحال افکار و آثار جعفری تبریزی حداقل تا مقطع انقالب ایران در پویایی فکری  

نسل جوان و اهل تحقیق و جستجو تا حدودی مؤثر بوده است. دانش او این ظرفیت را  

درخور و معقول بدهد.  های  و معضالت فکری دینی پاسخها  ه به برخی پرسشداشت ک

گفتمانی جعفری همان میراث گذشتگان بوده ولی از یک  های  گرچه مبانی و چهارچوب

مدرن نیز آشنایی داشته و از سوی دیگر ادبیات وی در  های  سو با برخی افکار و اندیشه

داشته   زمانه  رنگ  نوشتار(  و  )گفتار  نظرآثار  این  از  و  می  و  جوان  مخاطبان  با  توانست 

امروزین ارتباط ذهنی و فکری برقرار کند. این که وی از سخنرانان حسینیه ارشاد بوده و  

سال   در  که  این  محتوای    49نیز  بر  نظارت  گروه  در  عضویت  برای  مطهری  سوی  از 

، خود از  ارشاد دعوت شد )هرچند به دالیلی این طرح هرگز عملی نشد( های  سخنرانی

 کند.       می منزلت اجتماعی و موقعیت فکری او در آن زمان حکایت 

نیرومند بود. گفتاری روان و لحنی شیرین داشت. بسیار فروتن  ای  جعفری دارای حافظه

 داد.   می بود و مخاطب را تحت تأثیر قرار

نیز    مرحوم جعفری تبریزی هرگز وارد مبارزه و سیاست نشد. حتی در دوران انقالب 

رسمی حکومتی نشد. تالش  های  چندان فعال نبوده است. پس از انقالب نیز وارد مسئولیت

داشت تا مرزها را حفظ کند. با این حال در جمهوری اسالمی از سوی برخی مقامات از  

نیز در تکریم مقام علمی و اخالقی جعفری  هایی  جعفری بارها تجلیل شده است. کنفرانس

   برگزار شده است.     

 ( 1401- 1305)   یتهران   ی عل   - 4
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از   نامداری است که در دهه چهل و پنجاه  از عالمان دینی  علی مرادخانی )تهرانی( 

جهاتی بیش از دیگرانی که تا کنون در این نوشتار یاد شدند و پس از این نیز یاد خواهند  

 شد، در تحوالت فکر دینی با رویکردهای اجتماعی و انقالبی نقش داشته است.  

نیز شهره است(، زاده تهران است ولی بعدها مقیم  تهرانی )که به حاج شیخ علی آقا  

مشهد شد و تا کنون نیز در همین شهر اقامت دارد. وی دانش آموخته سطح عالی در  

ماجرا و پر   ینی درس آموخته است. زندگی او پرحوزه قم است و از آیات بروجردی و خم 

ت روحانیت در  فراز و نشیب است. اجمال داستان آن است که تهرانی پس از آغاز نهض

خمینی به این جنبش پیوست و با شور و شتاب و استواری تا    اهللآیتبا رهبری    41سال  

مقطع پیروزی انقالب در این مسیر حرکت کرد. در آن زمان مؤثرترین روحانی مبارز مشهد  

شده است. بارها به حبس و تبعید گرفتار شد. در سال انقالب از رهبران روحانی  می  شمرده

اسان و مشهد بود. اما پس از انقالب، به رغم تصدی برخی مناصب قضایی مهم در  در خر

خراسان و به رغم محبوبیت عمومی و به ویژه منزلت بلند او در نزد رهبر انقالب، از همان  

آغاز با روند امور در جمهوری اسالمی سازگاری نداشت و با گذشت زمان بر عمق و گستره  

وده شد. او به طور خاص با حزب جمهوری اسالمی و رهبران  انتقادهای رادیکال وی افز

)که این دومی برادر همسرش  ای  روحانی آن و به طور اخص با بهشتی و سید علی خامنه

اند( اختالف نظر داشت و  دور در اختالف و نقار خانوادگی بودههای  نیز بوده و از گذشته

تن انتقاد  قرار همواره حزب و رهبران و عملکردش را مور  زندانی شد و  می  د  داد. مدتی 

مدتی در حصر خانگی به سر برد و سرانجام در دوران جنگ ایران و عراق نهانی از ایران  

گریخت و همراه همسرش به عراق رفت و در آنجا با استفاده از امکانات دولت عراق به  

هایت  شدت دست به تبلیغات سیاسی علیه جمهوری اسالمی و از جمله خمینی زد. در ن

تصمیم گرفت به ایران بازگردد و چنین کرد. خود را در مرز تسلیم مأموران حکومتی کرد.  

مدتی زندانی شد و پس از محاکمه )با این که به گفته خود در دادگاه اذعان کرده بود که  

وفق احکام شرعی محکوم به دو بار اعدام است و به گفته خود او دادگاه متوقف شد( اما  

در چند مقطع با تهرانی در زندان    83تا  79های هر دلیل اعدام نشد. در سالسرانجام به 

از برلین تا  اوین بودم و خاطراتی از ایشان دارم که در کتاب خاطرات زندان من با عنوان »

 « )چاپ انتشارات باران در استکهلم سوئد( به تفصیل آمده است. اوین

به دلیل افکار و آثار اوست که در بیست  اما معرفی علی تهرانی در این نوشتار صرفا  

 سال پیش از انقالب در نسل جوان و انقالبی اثرگذار بوده است. 
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گمان تهرانی را باید در سلسله نواندیشان چپ اسالمی و انقالبی در ایران معاصر  بی

دانست. وی سخنران و نویسنده پرکار و پرتوانی است. در فقه و تفسیر و کالم و فلسفه  

دارای آثاری است. جدای از آثار فلسفی  ها  تبحر دارد و در این زمینهتا حدودی  ی  اسالم

آثار منتشر شده    اند، او که در پیش از انقالب تحریر شده و برخی از آنها هنوز منتشر نشده

دهه پنجاه تهرانی را، که عموما با رویکردهای اجتماعی و سیاسی در قلمرو اندیشه چپ  

مدینه فاضله در اسالم، تقیه در اسالم، قانون الضرر یا حافظ  کنم:  می  اسالمی است، ذکر 

نظام اسالمی، اقتصاد اسالمی، امر به معروف و نهی از منکر، روابط اجتماعی در اسالم،  

انسان ستم و تفرقه  ای    اسالمی، طرح کلی نظام اسالمی، اسالم ضد استثمار وهای  مالیات 

حامی استوار و جدی نظام اسالمی در قالب حکومت    تهرانی در آن دوران مدافع و  مپسند. 

اسالمی بوده و از این رو آثار یاد شده مستقیم و غیر مستقیم برای تبیین و سامان یافتن  

 همان »مدینه فاضله« تصوری و همان »طرح کلی نظام اسالمی« بوده است.

دیگر مسئله  دو موضوع محوری یعنی نظام آرمانی اسالمی و  ها  از آنجا که در آن سال

مهم اقتصاد با رویکرد نفی استثمار بسیار برجسته و تعیین کنده بوده است، تهرانی نیز  

جریان یا  و  افراد  دیگر  سیاسیهای  مانند  و  تکلیفمی  مذهبی  تعیین  دو  آن  با    بایست 

کرد که کرد. از این رو در دهه پنجاه و در آستانه انقالب، افکار و آثار تهرانی بیش از  می

توان گفت تهرانی، که  می  همتایانش مورد توجه بوده و مخاطبان پرشماری داشت.  دیگر

و شده  شمرده  مشهدی  و  می  عمال  سوسیالیست  خداپرستان  به  همه  از  بیش  شود، 

دوران   آن  خلق  مجاهدین  سازمان  نیز  و  شریعتی  علی  به  بیشتر  و  شریعتی  محمدتقی 

شریعتی و او برقرار بوده است.    ن بیویژه روابط و حسن ظن متقابل  نزدیک بوده است. به

«!  آری این چنین شد برادرمتنی منتشر شد از تهرانی با عنوان »  58پس از انقالب در سال  

برادر« که پیش از آن    آری این چنین بودکه خطاب به شریعتی بود و بر سیاق متن »

اسالمی شکوه  شریعتی نگاشته بود، در آن از روند امور در دوران پس از پیروزی انقالب  

 شده بود.

« دارد که در سه جلد انتشار  فلسفه شناختتهرانی در حوزه فلسفه اثری با عنوان »

ای  منتشر شد و در آستانه هجرت شریعتی نسخه 56یافته است. جلد نخست آن در سال 

از آن به دست وی رسیده بود و شریعتی در صفحه سفید نخست آن چند خطی نوشته و  

روید« را برای  می  بسیار تجلیل کرده و تعبیر »چه رستمانهاش  نویسنده  در آن از کتاب و 

تهرانی به کار برده بود. در آن دوران مبحث شناخت برای جوانان و دانشجویان از موضوعات  
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پر مناقشه و مهم بوده است. تهرانی به مبحث اخالق نیز توجه جدی داشت. کتابی دارد با  

که قابل توجه است. در دوران همبندی، او گاه    اسالمی(   )ی اخالق  عنوان »فلسفه اخالق«

کر که  می کرد و از جمله بارها اشارهمی یادبا دریغ و تأسف اش منتشر نشدههای از کتاب

اثری مهم در اخالق دارد. تهرانی به موضوع بنیادین توحید نیز پرداخته و حداقل سه اثر  

 مستقیم در باب یکتاگرایی و توحید دارد.   

سلوک   و  فردی  نظر شخصیت  از  تهرانی  تألیفات،  و  فکری  بعد  بر  افزون  افزود  باید 

ای  نحیف دارد اما ارادهاجتماعی نیز حداقل در اوج فعالیت هایش جذاب بوده است. جسمی  

استوار و شجاعت در نظر و عمل هم دارد. در حالت عادی بسیار متین و خوش برخورد و  

فروتن است. در دوران پیش از انقالب این خلق و خو به ویژه سادگی و ساده زیستی برای  

انح  جوانان و دانشجویان بسیار جذاب و آموزنده و اثرگذار بوده است. تهرانی خاطرات و سو

منتشر شده  اش  زندگی رسمی  غیر  طور  به  آن  از  ناقصی  نسخه  گویا  که  نگاشته  نیز  را 

                                        24است.

 ( 1388- 1302علی گلزاده غفوری )   -5

علی گلزاده غفوری زاده قزوین است. تحصیالتش را در قزوین آغاز و در حوزه نجف به  

حانیونی بود که در کنار تحصیالت حوزوی تا سطح اجتهاد به  پایان برد. او از معدود رو

تحصیالت دانشگاهی نیز پرداخت و از سوربن فرانسه در رشته حقوق قضایی مدرک دکتری  

کرد. استاد  می  گرفت. مدتی در مدرسه علوی تهران فقه و عربی و زبان انگلیسی تدریس

و مدتی به کیالن دماوند تبعید  سیاسی نیز مشارکت داشت  های  دانشگاه بود. در فعالیت

نیز حضوری فعال داشت و پس    57شد. به زبان عربی و فرانسه تسلط داشت. در انقالب  

از پیروزی به عنوان نماینده استان تهران به مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی )که  

تهران در  نماینده مردم  یافت. سپس  راه  یافت(  اساسی شهرت  قانون  به خبرگان    بعدها 

مجلس شورای ملی )مجلسی که بعدتر نام »مجلس شورای اسالمی« به خود گرفت( شد.  

خانه نشین شد    60خرداد سال    30هرچند عمال وکالت مجلس را ناتمام رها کرد و پس از  

و پس از آن در انزوا زیست و در تهران درگذشت. به ویژه اعدام چند جوان از خانواده او  

ش از پیش موجب ناامیدی و آزردگی او شد. او حتی در اواخر  )دو پسر، دختر و داماد( بی

 
 درگذشت.    1401علی تهرانی در سال    .24
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بدون لباس روحانی  اش  رخت روحانی خود را کنار نهاد و در انظار عمومی گاه و بیگاهی

 شد.    می ظاهر

بود که   نواندیش  از عالمان دینی کم و بیش  ایران  انقالب  از  گلزاده در دوران پیش 

ا و  مذهبی  تربیت  و  دینی  اصالح  طریق  دغدغه  از  و  داشت  را  جوانان  و  جامعه  خالقی 

کرد. اما پس از انقالب از  می  خود تالشهای  سخنرانی، تدریس و تألیف برای تحقق ایده

همان آغاز از منتقدین جدی بسیاری از عملکردها و تصمیمات نظام جمهوری اسالمی و  

ت ولی با اصول  مدیران آن بود. با این که در مجلس بررسی قانون اساسی اول حضور داش

مختلف این قانون مخالف بوده و در صورت مذاکرات این مجلس نقطه نظرهای وی ثبت  

است. با اصل والیت فقیه مخالفت جدی داشت و از این رو به آن رأی مخالف داد. گرچه  

و اظهارنظرهای گلزاده غالبا با ابهام و ایهام همراه بود و از این رو همیشه از شفافیت  ها  گفته

زم برخوردار نبود ولی با اندکی دقت و تأمل بنیادهای فکری و نظری او در باب مسائل  ال

 شود. در مذاکرات مجلس اول نیز همین گونه بود. می مختلف کم و بیش روشن 

و   مجلس  عملکرد  از  گزارشی  گلزاده  مجلس  نخست  سال  پایان  در  هرحال  در 

نظرهایش در باب مسائل مختلف تا حدود  خود انتشار داده که در آن نقطه  های  دیدگاه

زیادی آشکار است. وی بیشتر دیدگاه حقوق بشری و دموکراتیک داشت و از این منظر با  

  1340والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی والیی مخالف بوده است. این که وی در سال  

ب اعالمیه  )یعنی سیزده سال پس از تصویب اعالمیه در سازمان ملل( کتابی مستقل در با 

جهانی حقوق بشر نوشت و از آن دفاع کرد، خود به روشنی از آگاهی و مدرن بودن و  

کند. او نخستین روحانی و احیانا نخستین مسلمانی  می  حقوق بشری بودن مؤلف حکایت

مفرد در باره حقوق بشر نوشته و از منظر دینی از مواد و مفاد  ای است که در ایران رساله

دفاع   کتاب  آن  الهیجی  قربانی  العابدین  زین  چون  روحانیانی  بعدتر  البته  است.  کرده 

مستقلی در باب اسالم و حقوق بشر نوشته که ارزش چندانی ندارد. عالم دینی نوگرای  

در این  ای  مقاله  1357نیز در سال    ،دیگری یعنی سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی

نیز د با  باب نوشت که منتشر شده و زنجانی  اسالمی برخورد مثبتی  از منظر  ر مجموع 

 اعالمیه حقوق بشر دارد.  

تا حدود زیادی از مواضع فکری و  ها  گلزاده غفوری دارای تألیفاتی است که عناوین آن

نواندیشانه او البته با توجه به فضای فکری و فرهنگی و سیاسی جامعه مذهبی و روحانی  
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که گلزاده در امور حقوقی و قضایی تخصص داشت  کند. از آنجا  می  پیش از انقالب حکایت 

از   بود، شماری  دانشگاهی  و  نیز حقوق مدرن  و  فقهی  از سنت  برگرفته  نیز  او  مبانی  و 

مقاالت و تألیفاتش در پیش از انقالب و  مواضع او در دوران پس از انقالب به مسائل و  

سالم و نظام قضایی  قضا در ا شود. از جمله آثار او کتاب »می  موضوعات حقوقی مرتبط 

اسالم به  است(  است    «منسوب  نگاشته  عمرش  اواخر  در  گویا  »)که  الیحه  و  بر  نقدی 

« که در مقطع پس از انقالب نگاشته شده است. غفوری به تناسب فضای فکری  قصاص

دهه چهل و پنجاه در مورد اقتصاد و امور مالی نیز حساس بود و در مجموع گرایش عدالت  

خطوط اصلی در  دهد: »می او را در این باب بازتابهای اثر وی اندیشه خواهانه داشت. دو

 «. عمومیهای انفال یا ثروت « و »نظام اقتصادی اسالم

« که البته  کوششی در راه تبیین و تفکر در مورد توحیدوی اثری هم دارد با عنوان »

دهه پیش    متناسب است با فضای فکری و نیازهای مذهبی جوانان پرشور مذهبی در چند

ضرورت بازنگری فقهی و  هم از گلزاده منتشر شده است با عنوان »ای  از انقالب. نوشته

شود که نویسنده در  می  « که از این عنوان به روشنی استنباطسیر تحول فقاهت و اجتهاد

  ارائه ها  باب اجتهاد و فتوا و فقاهت دیدگاه انتقادی دارد و پیشنهادهایی برای رفع کاستی

در آن دوران موضوعات مربوط به زن و جنسیت )هرچند نه به اندازه امروز( در    هد.می

شد. گلزاده غفوری  می  جامعه مطرح بوده و همواره از نسبت اسالم با این »مسئله« پرسیده 

« کوشیده است بدان پاسخ دهد.  در قرآن  موقعیت زناندر نوشتاری نسبتا کوتاه با عنوان »

هشتمین امام شیعیان امام رضا علیه    سرگذشت و شهادتن »نیز وی اثری دارد با عنوا

 «.  السالم
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وارد دانشکده معقول و منقول  وی  بهشتی زاده اصفهان است و دانش آموخته حوزه قم.  

)الهیات بعدی( شد و تا اخذ درجه دکتری ارتقا یافت )هرچند روشن نیست که به اخذ  

دکتری موفق شد یا نه(. مدتی مدیر دبیرستان دین و دانش قم بود. در جلسات  مدرک  

سید    اهللآیتاز سوی    43یافت. در سال  می  عالمه طباطبایی حضورهای  فلسفه پنجشنبه

مرتضی حایری  محمد و شیخ  میالنی  تصدی  خورشیدی(    1364)درگذشته  هادی  برای 

آموزشی  های  در آلمان و اروپا فعالیتی  بهشتامامت مسجد هامبورگ به آلمان سفر کرد.  

به ایران بازگشت.    49  سال اسالمی اروپا داشت. در های  و فکری مؤثری در اتحادیه انجمن
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در تحول فکری بهشتی    و انگلیسی  آلمانیهای  زیست شش ساله در اروپا و آشنایی با زبان

 مؤثر بوده است.  

نقش  بی  نظر و بی  سیاسی نیز هایی  تدهد که او در فعالیمی  کارنامه زیست بهشتی نشان 

خمینی و جنبش او، در دهه    اهللآیتنبوده است ولی در مجموع، به رغم عالقه و اعتقاد به  

رفته  می چهل و پنجاه بیشتر به امور فرهنگی و فکری اشتغال داشته و به اصطالح جریده 

وزارت سفارش  به  پنجاه  دهه  در  که  بود  موقعیتی  در چنان  و    است. حتی وی  آموزش 

به اتهام    1358در سال  پرورش در وزارت خانم فرخ رو پارسا )وزیری که پس از انقالب  

ترویج فساد در دادگاه صادق خلخالی اعدام شد( با همکاری روحانیانی چون گلزاده غفوری،  

« برقعی  و سید رضا  باهنر  دینی محمدجواد  نهادهای  بینش  اسالمی  آموزش  برای  را   »

ای  سند. اما در مقطع اوجگیری انقالب، بهشتی نیز فعال شد. به گونهآموزشی دولتی بنوی

که یکی از چند رهبر اثرگذار انقالب شمرده شد. در آستانه پیروزی انقالب همراه با برخی  

« را بنیاد نهاد و خود تا هنگام مرگ سمت  اسالمی  حزب جمهوریاز همفکران روحانی »

یاست قوه قضائیه را در اختیار گرفت. سرانجام  دبیر کلی آن را بر عهده داشت. بعدها ر

 کشته شد.   1360بهشتی در ماجرای انفجار دفتر حزب جمهوری در هفتم تیر 

شد. به اسالم اجتماعی و تا  می  بهشتی از طالب خوشفکر و اصالحگرای حوزه شمرده

  اندیشید و می  حدودی عدالت محور گرایش داشت. در دهه چهل در باب حکومت اسالمی 

مرتبط  ها  او در این دوران با جوانان و از جمله دانشجویان مبارز ومسلمان داشگاهنوشت.  می

کرد. تراب حق شناس )دانشجوی فعال آن زمان که در  می  بود و گاه برای آنان سخنرانی

بعد   و  بود  آزادی  نهضت  بریآغاز عضو  اسالم  از  نهایت  در  و  تشکیل  مجاهد شد  و در  د 

از فیضیه تا  رکسیستی پیکار مشارکت کرد( در کتاب خاطرات خود با عنوان »سازمان ما 

پیش از این هم، از بهشتی و رفسنجانی  ها  گوید »ما سالمی  ( به مناسبتی 105« )ص  پیکار

بهشتی   بودیم«.  برده  نام  بورژوازی  روشنفکران  عنوان  حقانی  به  مدرسه  تأسیس  در 

سهم داشت. در تهران جلساتی آموزشی منظم و  )منتظریه( و تربیت نسلی از طالب نوگرا  

نامنظم برای گفتگو با جوانان و دانشجویان داشت. در اعزام طالب جوان برای تبلیغات  

مذهبی به خارج از کشور نقش داشت. از باب نمونه با معرفی یک دوست قرار شد که مرا  

رونده سیاسی و دو  به یکی از کشورهای عربی خلیج فارس بفرستد که در نهایت به دلیل پ

شبی در     1357در سال  بهشتی،    با   عمال ممکن نشد. برای آشناییام  بار بازداشت قبلی
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از جلساتی که هفتگی در خانه شد، شرکت کردم و ساعتی گفتگو  می  تشکیلاش  یکی 

دیدم، شاهد خوشفکری و  می  کردیم. در آن جلسه، که برای بار اول ایشان را از نزدیک 

و به ویژه متانت و سلوک رفتاری او با مخاطبان غالبا جوان بودم. متن    انصاف در داوری

« انتشار یافته است، عمدتا  مواضع مامهم منشور حزب جمهوری اسالمی که با عنوان »

 برآمده از اندیشه و قلم بهشتی است. 

بهشتی نیز مانند دیگر همتایانش با استفاده از ابزارهایی چون سخنرانی )هرچند نه  

ا در قالب وعظ و خطابه منبری(، تدریس و تعلیم و نگارش و انتشار مقاالت و کتاب  لزوم

غربی آشنایی مفیدی  های  کرد. با اندیشهمی  برای تبلیغ و انتشار افکار و اهدافش تالش 

دانست و با زبان انگلیسی آشنا بود. مقاالت زیادی در سه دهه  می  داشت و زبان آلمانی را

عنوان کتاب    32ریات مختلف اسالمی از او منتشر شده است. حدود  پیش از انقالب در نش

از: توحید، شناخت، اقتصاد و  اند نیز از او انتشار یافته است. موضوعات محوری آنها عبارت

شاخص  های  از تاریخ اسالم. از ویژگیهایی  مالکیت و امور مالی در اسالم، حقوق و پاره

اعتقادی راسخ به تحزب بوده است. هرچند کسانی  بهشتی نظم و تفکر تشکیالتی به ویژه 

حتی   و  کنی  مهدوی  و  مطهری  جامعه    اهلل آیتچون  برای  حداقل  تحزب،  با  خمینی 

    اند.روحانیت، موافق نبوده

از آنجا که بهشتی در تکوین ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسالمی نقش مهمی  

توان گفت که او  می  معرفی شده است،  داشته و از آغاز تا کنون از ارکان رسمی این نظام

گیرد. محور  می  بیش از اغلب بنیادگذاران جمهوری اسالمی مورد نقد و انتقاد قرار گرفته و

اصلی این نقادی ها، به گمانم تفاوت و حتی تعارضات مهم و بنیادینی است که در افکار  

 شود.می اهدهو به ویژه اعمال بهشتی در دو مقطع پیش از انقالب و پس از آن مش

*** 

که در دو دهه  اند  جز اینان روحانیان دیگری، البته با درجه اهمیت کمتری، نیز بوده   

نوگرایانه )و حداقل با چنین داعیه  های  پیش از انقالب ایران در قلمرو تفکر و ترویج اندیشه

  اند، عموما جوان و فعال بودهزمان    این شمار روحانیان، که در آن   اند.ای( در ایران فعال بوده

فعالیت  کتاب(  و  نشریات  در  )مقاله  نوشتار  و  سخنرانی(  و  )منبر  طریق خطابه  از    غالبا 

آورم.  می  در این مجال فهرست شماری از آنان را همراه با اندکی توضیح در پی   اند.کردهمی
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است و از این رو ترتیب حاوی هیچ  افراد  ل زایش  ضمنا تنظیم این فهرست به ترتیب سا

 تمایزی نیست.

 ( 1358- 1307محمد مفتح )     - 7

مفتح در اطراف همدان زاده شد و در قم تحصیل کرد و در تهران در رشته فلسفه به   

های  اخذ درجه دکتری از دانشگاه نایل آمد و پس از آن در این شهر ماندگار شد و به فعالیت

خود ادامه داد. پس از انقالب نیز به ریاست دانشکده الهیات برکشیده  فکری و فرهنگی  

 به دست گروه فرقان ترور و کشته شد.   58شد و سرانجام در آذر ماه 

و   داشت  اشتغال  نوشتن  و  سخنرانی  تدریس،  به  عمدتا  دیگران  مانند  مفتح  محمد 

ر داده است. او مدتی  مقاالتی در نشریات مختلف منتشر کرده و آثاری پدید آورده و انتشا

قم و در دانشکده الهیات تهران و نیز در حوزه قم برای طالب  های  در برخی دبیرستان

در تهران و برخی شهرهای کشور انجام داد.    پرشماری های  تدریس کرده است. سخنرانی

« تهران مسجد جاویدبا موضوع تفسیر قرآن و نهج البالغه داشت. مدتی امام »هایی  کالس

مسجد به دست ساواک تعطیل   این 54فعالیت هایش در آنجا متمرکز بود. در سال  بود و

« را بر عهده گرفت.  مسجد قباو مفتح بازداشت و مدتی محبوس شد. پس از آزادی امامت »

با گویندگی  هایی  در همین مسجد و مرکز بود که سلسله سخنرانی  56در ماه رمضان سال  

)از جمله   پایتخت  روز  آن  و سیاسی  و دینی  فکری  نوین  فعاالن  و  متفکران  از  شماری 

تواناییان فرد(  حسن  مهندس بازرگان و دکتر کاظم سامی و دکتر حبیب اهلل پیمان و دکتر  

مفتح نماز عید    57با حضور مخاطبان پرشمار و اثرگذار انجام شد. در روز عید فطر سال  

قیطریه در شمال تهران اقامه کرد. پس از پایان نماز شرکت کنندگان پرشمار  ی  هارا در تپه

آن مراسم، ظاهرا بدون برنامه قبلی، از قیطریه حرکت کرده و از شمال به جنوب سرازیر  

شده و تا مرکز تهران پیش رفتند. آثار آن حرکت چندان است که نام و خاطره آن در  

است. مفتح چند اثر )تألیف و ترجمه( هم دارد که البته  تاریخ انقالب ایران ماندگار شده  

 اند.چندان قابل توجه و اثرگذار نبوده

پیروان   از    اهللآیتمحمد مفتح در شمار  انقالب  از  و در دو دهه پیش  بوده  خمینی 

شده است. اما در چهارچوب این گفتار / نوشتار، اهمیت مفتح  می  روحانیون مبارز شمرده

کم و بیش اثرگذارش در دوران پیش  های  فکری و فرهنگی و فعالیتبیشتر در شخصیت  

فعالیت و  شخصیت  به  توجه  با  وی  است.  بوده  دانشجویان  و  جوانان  در  انقالب  های  از 
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اندیشهاش  دوگانه از  هم  تهران،  مانند  مهمی  شهر  در  هم  آن  و  دانشگاه(  و  های  )حوزه 

ن )به ویژه جوانان مذهبی سیاسی و مبارز(  اثر پذیرفته بود و هم بر جامعه و جوانااش  زمانه

 اثر نهاده بود.           

 ( - 1311محمدجواد حجتی کرمانی )   -   8

از روحانیون جوان و فعال فکری و سیاسی در سه دهه پیش از انقالب  حجتی کرمانی   

ایران است. آثار قلمی چندی )تألیف و ترجمه( دارد و هم اکنون از اعضای هیئت علمی  

است. با این همه، برجستگی و در واقع اثرگذاری حجتی بیشتر    بزرگ اسالمی  معارفال دایره 

« بوده است. وی  حزب ملل اسالمیسیاسی و انقالبی پر شور وی در قالب »های  به فعالیت

در جریان لو رفتن و دستگیری سازمان مسلح حزب ملل اسالمی با رهبری    1344در سال  

پس از گذراندن ده سال محکومیت    54شد و در سال  سید محمدکاظم بجنوردی، بازداشت  

آزاد شد و پس از آن نیز در جریان انقالب از فعاالن بوده است. وی نماینده مردم تهران  

 در مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی اول و نیز در مجلس اول بوده است.  

ر پذیرفته و بر  اثاش  در هرحال محمدجواد حجتی کرمانی، فرزند زمانه است و از زمانه

و   بودن  انقالبی  رغم  به  حجتی،  است.  نهاده  اثر  حال  و  گذشته  در  جوانان  از  شماری 

در مبارزات پیش از انقالب، دارای روش و منش معتدل و میانه رو و صلح  اش  استواری

و به طور خاص در جدال جریان عام  مجلس اول  های  طلبانه و مداراگری است. در تنش

داشته است. این منش، جدای از منظر اخالقی  ای  او همواره روش میانه»امت حزب اهلل«  

و انسانی، خود یکی از مقومات تحکیم دموکراسی و عدالت و مسالمت در جهان کنونی  

 است.     

 ( 1360- 1311)   نژاد هاشمی سید عبدالکریم    -   9

مقدماتی  اهل مازندران و زاده بهشر است. او در آغاز در کوهستان دانش    نژادهاشمی 

آموخت و بعد عازم قم شد و در آن شهر ادامه تحصیل داد. مدتی کوتاه نیز در نجف فقه  

آموخت. پس از آن به مشهد کوچ کرد و در آن شهر ازدواج کرد و ماندگار شد. او تا پایان  

با حمله انتحاری فردی که گفته شده    1360زیست. سرانجام در مهرماه  می  عمر در مشهد 

خمینی و   اهللآیتاز پیروان سیاسی  نژادهاشمیمجاهدین بوده، کشته شد.  مأمور سازمان 

از واعظان مبارز در پیش از انقالب بوده است. در این مسیر چند بار بازداشت شد و بارها  
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حکومتی نشد ولی از اعضای  های  نیز ممنوع المنبر شد. پس از انقالب وی دارای مسئولیت

 ئول شاخه حزب در خراسان بود.    فعال حزب جمهوری اسالمی و مس

گرفت. شاید  می  فکری و آموزشی خود را پیهای  از چند طریق فعالیت  نژاد هاشمی

« در مشهد  کانون بحث و انتقاد دینیو مؤثرترین پایگاه فکری وی »ترین  بتوان گفت مهم

شده  می  بود که به وسیله روحانی دیگر یعنی سید حسن ابطحی )برادر همسرش( اداره

است و در دوران پیش از انقالب از نهادهای دینی فعال مشهد بود و مقاالت و منشوراتش  

تازه  های  یافت. این منشورات عمدتا از هر نوع نوآوری و اندیشهمی  در سطح کشور انتشار

نیز در    نژادهاشمیتوان گفت که افکار کم و بیش سیاسی و اجتماعی  می  تهی بود. حتی

شد. شاید بدان دلیل بوده که مدیریت کالن و اصلی کانون با  نمی  منشورات کانون دیده

 سید حسن ابطحی بود که از روحانیان سنتی و محافظه کار و غیر سیاسی بود.   

خطابه  نژاد هاشمی طریق  از  اثر های  بیشتر  فراوان  احساسات  با  همراه  و  شور    پر 

را جذبمی مخاطبانی  و  حمی  گذاشت  واعظ  یک  واقع  در  او  مضامین  ای  رفهکرد.  بود. 

بود از برخی افکار تازه و مورد پرسش جوانان تجددگرای مذهبی و  ای  گفتارهایش آمیزه

از مشکالت مردم. وی به  ای سیاسی در مواجهه با رژیم حاکم و طبعا طرح پارههای  کنایه

مذهبی آنان پاسخ دهد.  های  کرد به پرسشمی  نسل جوان توجهی خاص داشت و تالش

منتشر شده است ولی    نژادهاشمیچند اثر از  ان حسینیه ارشاد نیز بوده است.  ناز سخنرا

مناظره دکتر  در این میان دو اثر از شهرت و اثرگذاری بیشتری برخوردارند. یکی کتاب »

« که این دومی در سال  که حسین به انسانها آموخت  درسی« است و دیگری کتاب »و پیر

دو    47 این  است.  شده  شدهمنتشر  منتشر  چهل  دهه  در  که  و  مندان  عالقه  اند، اثر، 

چندان تازه و نوآورانه نبودند و از ها  خوانندگان قابل توجهی یافتند. هرچند محتوای آن

را جدی گرفت. به هر تقدیر زبان و ادبیات به کار رفته )به ویژه در  ها  توان آننمی  این رو

ن دوران در ژانر داستان و مناظره خیالی  کتاب مناظره دکتر و پیر که وفق سنت معمول آ

 نمود. می پردازش شده بود( در فضای ادبیات مذهبی دو دهه پیش از انقالب جذاب 

 ( 1360- 1312محمدجواد باهنر )   -   10

باهنر زاده کرمان است و دانش آموخته حوزه قم و دانشگاه. در قم و مدتی کوتاه در   

به اخذ   الهیات تهران شد و  فلسفه آموخت. همزمان وارد دانشکده  نجف فقه و اصول و 

 مدرک دکتری در همان دانشکده دست یافت.  



519    /  ...در  یبه تحوالت اصالح  ینگاه  

 

بارز بوده ولی  خمینی و از این رو در شمار روحانیون م اهللآیتباهنر از پیروان سیاسی  

فعالیت به فعالیتهای  کارنامه  فرهنگی و  های  او گواه است که در آن دوران وی بیشتر 

در کنار روحانیون    57گفتن و نوشتن اشتغال داشته است. با این حال او در جریان انقالب  

فعال دیگر وارد عرصه سیاست و مبارزه شد. یکی از پنج روحانی مؤسس حزب جمهوری  

بود مسئولیتاسالمی  در  پیروزی  از  پس  وزارت  های  .  تا  انقالب  شورای  )از  دولتی  مهم 

در جریان    60آموزش و پرورش و در نهایت نخست وزیری( قرار گرفت. او در شهریور سال  

انفجار ساختمان نخست وزیری همراه محمدعلی رجایی )رئیس جمهور( کشته شد. باهنر  

 شود.می ظام جمهوری اسالمی شمردهبه هر تقدیر از پایه گذاران و از ارکان ن

کار فرهنگی وی همان مشارکت  ترین  چند اثر از باهنر یاد شده است ولی شاید مهم

در تدوین کتاب بینش دینی برای دانش آموزان البته با سفارش وزارت آموزش پرورش  

باشد که به هر حال سندی از نوع تفکر و میزان نواندیشی کسانی چون باهنر، بهشتی،  

ضا برقعی و علی گلزاده غفوری در دوران پیش از انقالب ایران است. آثار باهنر عمدتا  ر

تربیتی است و این که او پس از انقالب مسئولیت وزارت آموزش را عهده دار شد نشان از  

 عالقه و احیانا تخصص باهنر در این قلمرو دارد. 

 ( 1362- 1312سید عبدالرضا حجازی )   -   11

اصفهان زاده شد. در اصفهان و قم تحصیل کرد. سپس به تهران  حجازی در شهرضای   

آنکارای   الهیات و معارف اسالمی درس خواند. مدتی در دانشگاه  دانشکده  کوچید و در 

ترکیه تحصیل کرد و گویا به اخذ مدرک دکتری موفق شد. گفته شده حجازی از حامیان  

پنجاه حد  اهللآیتسیاسی   و  ولی در دهه چهل  بود  نشان  خمینی  عمومی  افکار  در  اقل 

شد.  می  شد. حتی در مواردی خالف آن دیدهنمی  آشکاری از چنین گرایشی در او دیده 

در سال انقالب مانند دیگر روحانیان همراهی نشان داد اما خیلی زود مغضوب شد و در  

  و  شد   بازداشت  شریعتمداری«  –به اتهام همکاری با دعوی »کودتای قطب زاده    62سال  

  دانسته   سختی  مجازات  چنین  انگیزه  و  علت  هم  هنوز  هرچند.  شد  اعدام  چندی  از  پس

 .   نیست

ذکر نام حجازی در این فهرست بدان دلیل است که او در دو دهه پیش از انقالب از  

او غالبا موضوعات چالشی آن روزگار برای  های  واعظان مشهور بوده و مضامین سخنرانی

ویان بوده است. از شهرت و محبوبیت زیادی برخوردار  جامعه مذهبی و جوانان و دانشج
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چندی از او منتشر شده است. شاید  های  بوده و مقاالت و کتاب  نیز   بوده است. اهل قلم 

در تهران    49«ست که در سال  رسالت قرآن در عصر فضاهمان کتاب »   وی   اثرترین  مهم

وای اندیشه و گرایش  منتشر شده است. این عنوان تا حدودی بیان کننده مضمون و محت

نویسنده آن است. اصوال یکی از محورهای بسیاری از روحانیان به ویژه اغلب جامعه وعاظ  

تهران و برخی شهرهای دیگر از دهه سی تا انقالب، دعوی اعجاز علمی قرآن و توجیهات  

شد به جوانان  می  علوم طبیعی جدید غربی بوده است. تالشهای  دینی با دادههای  آموزه

لقا شود که اسالم با علم و پیشرفت نه تنها مخالف نیست بلکه همراه و مؤید آن است.  ا

 کتاب قران در عصر فضا کم و بیش با چنین رویکردی نگاشته شده است.  

 ( 1395- 1313اکبر هاشمی رفسنجانی )   -   12

اکبر هاشمی رفسنجانی از جهت سیاسی و انقالبی بیش از دیگران نقش آفرین بوده   

او زاده بهرمان از روستاهای پیرامون رفسنجان است. در حوزه قم تحصیل کرده و  است.  

بعدا در تهران ساکن شده و تا پایان زندگی در پایتخت زیسته است. از آغاز نهضت روحانیت  

خمینی قرار گرفته و تا پیروزی انقالب به عنوان یک روحانی مبارز    اهللآیتدر شمار پیروان  

و پیگیر در جبهه مبارزه فعالیت کرده است. پس از انقالب نیز از معماران نظام جمهوری  

اسالمی بوده و در مقامات عالی جز رهبری فعالیت کرده است. کارنامه وی در کمتر از  

شیب است و مرور آن همه در ساختار این  چهل سال عمر جمهوری اسالمی پر فراز و ن

 نوشتار نبوده و نیست.

هرچند هاشمی رفسنجانی کمتر به عنوان یک متفکر و حتی نویسنده و محقق شناخته  

شده است ولی واقعیت این است که وی در گفتار و نوشتار نیز دارای آثاری قابل توجه 

وگرا و در قیاس با اغلب روحانیان  است. به ویژه در دو دهه پیش از انقالب از روحانیان ن

« کارنامه و خاطراتتجددگرا بوده است. خود او در خاطرات پیش از انقالب خود به عنوان »

این گرایشات فکری و سیاسی خود را بازگفته است. از پیوند با نهضت ملی و مصدق گرفته  

الب هاشمی از معدود  به بازرگان و نهضت آزادی. در دوران پیش از انق اش  تا ارادت و عالقه

 کرده است.  می طالب و روحانیانی بوده است که از طریق درآمد شخصی امرار معاش

سیاسی و  فکری  گرایشات  دوران  همان  در  وی  از  شده  منتشر  اثر  آشکار اش  دو    را 

منتشر    46ر« است که در سال  استعما  امیرکبیر: قهرمان مبارزه باکند. یکی کتاب »می

« که ترجمه کتاب اکرم  استعمار  رگذشت فلسطین یا کارنامه سیاهسشد و دیگر کتاب »



521    /  ...در  یبه تحوالت اصالح  ینگاه  

 

زُعیتر از رهبران اولیه فلسطین است و او از عربی به پارسی برگردانده شده است. این دو  

  شد. اولی گرایشات ملی نویسنده را عیان می  کتاب در دهه چهل و پنجاه بسیار خوانده

دهد. توجه به ایران  می  ملی وی را نشانکند و دومی گرایش سیاسی و ورای مرزهای  می

و تاریخ معاصر و به ویژه کشف امیرکبیر و شناختی نسبی با اصالحات عصر قاجار موجب  

در جمهوری اسالمی    گراشده بود که پس از انقالب نیز هاشمی به عنوان مدیری توسعه

ندانش دوران  م شناخته شود. او دوست داشت در جامه امیر ظاهر شود و از این رو عالقه

جمهوری ریاست  ساله  »سردار  اش  هشت  را  او  خود  و  دانسته  سازندگی«  »دوران  را 

   اند.سازندگی« و نیز »امیر کبیر ایران« گفته

گفتنی است که هاشمی در دهه چهل در انتشار فصلنامه و سالنامه مکتب تشیع نیز  

به    48در سال    ن«، کهپیامبرا  محمد خاتمنقش داشت. نخستین فصل کتاب دو جلدی »

« عنوان  با  شد،  منتشر  ارشاد  حسینیه  عصر وسیله  در  و  بعثت  جهان  هاشمی  قلم  به   »

  اند.محمدحواد باهنر است. در آن دوران مقاالتی از هاشمی در نشریات مختلف منتشر شده

 هاشمی از سخنرانان ارشاد نیز بوده است.    

متنوع سیاسی اش، از گفتار  ای  هالبته هاشمی پس از انقالب نیز، جدای از ایفای نقش

تفسیر موضوعی  و نوشتار به دور نبوده است. آثاری از او و یا تحت نظارت وی )از جمله  

خطبهراهنما نیز  است.  شده  منتشر  زیاد  مجلدات  در  در  های  (  که  تهران،  جمعه  نماز 

نیز    مجلدات پرشمار به صورت کتاب نیز انتشار یافته است، حاوی نکات نوگرایانه و عصری

 هست. 

 ( - 1315محمد مجتهد شبستری )   -   13

بلکه    ایران و  نواندیشی دینی و اصالح اسالمی معاصر  نامداران  از  مجتهد شبستری 

از این رو معرفی   جهان اسالم است که بیشترین شهرت وی در سی سال اخیر است و 

دیگر  های  همدورهایشان خارج از این گفتار و نوشتار است. با این حال از آنجا که وی از  

های  کنیم به فعالیتمی  روحانیانی است که در این مجموعه فهرست شده ناگزیر اشارتی

 وی در دوران پیش از انقالب ایران. 

شبستری زاده شبستر در آذربایجان شرقی است و دوران تحصیل را در قم گذرانده  

د نه سال در این  است. پس از بهشتی مدیر مرکز اسالمی در هامبورگ آلمان شد. حدو



 ینیاصالح د  خیبر تار  یمرور/    522

 

مقام فعالیت کرد. اندکی پیش از انقالب به ایران بازگشت. حضور خود را در قم با ایراد  

قم اعالم کرد. شبستری هیچگاه یک فعال سیاسی و    دارالتبلیغ اسالمییک سخنرانی در  

انقالبی نبوده است. با این حال در سال انقالب فعاالنه در اعتراضات خیابانی شرکت کرد.  

  طالقانی قرار داشت و بیشتر با دفتر ایشان همکاری   اهللآیتیش و پس از انقالب در کنار  پ

کرد. در دوره اول مجلس قانونگذاری از شبستر به مجلس راه یافت. پس از آن به کلی  می

تدریس  های  فعالیت به  الهیات  دانشکده  در  آغاز  همان  از  کرد.  رها  را  دولتی  و  سیاسی 

بته بعدتر به طور رسمی در استخدام وزارت علوم درآمد. چند سال  اشتغال ورزید که ال

 پیش بازنشسته شد.  

شبستری در طول عمرش همواره به تحقیق و نوشتن و کمتر هم سخنرانی اشتغال  

داشته است. آثاری از وی در دهه چهل منتشر شده است. شبستری زمانی از فعاالن حلقه  

و برخی از مباحث آن جلسات به قلم مجتهد    جلسات بحث عقاید و مذاهب مکارم بوده

« است. جامعه انسانی اسالماثر وی در آن زمان کتاب » ترین  شبستری است.   شاید مهم

« نیز هست که در اوایل نهضت روحانیت  زن و انتخاباتایشان یکی از نویسندگان کتاب »

تهیه شده بود   منتشر شد. این کتاب با همکاری جمعی از فضالی جوان آن زمان تحریر و

آورم عالمه طباطبایی و مکارم  می  که یکی از آنان شبستری بوده است. تا آنجا که به یاد

داشتند. محور اصلی این کتاب کم حجم تحریم شرعی حق رأی زنان  ای  نیز در آن مقاله

در انتخابات بوده که البته با تمسک به انواع توجیهات مثال علمی این حرمت توجیه شده  

این کتاب در فضای ماجرای ایالتی و والیتی و اعطای حق رأی زنان )البته به عنوان  بود.  

انتخاب کننده و نه انتخاب شونده( نوشته شده بود و در آن زمان علما تقریبا یک پارچه  

خمینی بوده است. محتوای   اهللآیت در مخالفت با آن به میدان آمده بودند. از جمله آنها  

نماید. در مجلس اول یک بار از آقای  می  ار سطحی و حتی مضحکاین کتاب اکنون بسی

  شبستری نظرش را در باره آن کتاب پرسیدم و او به صدای بلند اعالم کرد که: از آن تبر ی 

« را به صورت دو هفته نامه انتشار  اندیشه اسالمیجویم! پس از انقالب مدتی نشریه »می

اف  شد.  متوقف  پانزده شماره  از  پس  که  باید  داد  را  مجتهد شبستری  اثرگذار  آثار  و  کار 

        جداگانه و در جای خود مورد تحقیق و اشاره قرار داد.         

 ( 1379- 1316علی حجتی کرمانی )   -   14



523    /  ...در  یبه تحوالت اصالح  ینگاه  

 

علی در کرمان زاده شده و او برادر کهتر محمدجواد حجتی کرمانی است. تحصیالت   

 الی آن زمان قم بهره برد.  حوزوی را در قم به پایان برد و از درس مدرسین ع 

خمینی    اهللآیتهای  علی حجتی از همان آغاز با نهضت روحانیت همراه شد و از آموزه

کرد. این که او در جشن بازگشت خمینی از زندان و تبعید تهران در فروردین  می  پیروی

ماده  1343سال   ده  مهم  قطعنامه  قم،  فیضیه  مدرسه  موقعیت  ای  در  از  قرائت کرد،  را 

حکایت زمان  آن  در  علی حجتی  با  می  مبارزاتی  علی حجتی  دهه چهل  اوایل  در  کند. 

همراهی برخی دیگر )هاشمی رفسنجانی، سید هادی خسروشاهی، سید محمود دعایی(  

« را به طور غیر رسمی و مخفی در قم منتشر و در برخی  »انتقام« و  بعثتدو نشریه »

به قم رفته بودم، برخی از این نشریات را    1344کردند. من که در سال  می  شهرها توزیع

به کرمانشاه تبعید شد. در دوران انقالب نیز کم بیش فعال بود    1355دیده بودم. در سال  

 کرد.  می حضور خود را اعالمها و از طریق سخنرانی

با این همه، علی حجتی بیشتر اهل اندیشه و قلم بوده تا سیاست و مبارزه. کارنامه و  

دهد که او پس از تبعید خمینی از قم به ترکیه، به کناره گیری نسبی  می شان زیست او ن

  از سیاست و مبارزه گرایش پیدا کرد و به همین دلیل با مکارم و مکتب اسالم همکاری

کرد. وی از اصحاب مکارم در جلسات بحث عقاید مذاهب بود و برخی از مباحث آن  می

رسد در آستانه انقالب بار دیگر به مبارزات سیاسی  می  جلسات را تحریر کرده است. به نظر

از   این رو  از  نیز گرایش میانه روانه داشت و  انقالب  از  گرایش پیدا کرد. در دوران پس 

مهری حاکمان قرار  بی  منتقدان نظام حاکم در جمهوری اسالمی بوده و در نتیجه مورد

 داشته است.  

توجه به فضای حاکم در دهه چهل و بیشتر  دهد که، با  می  علی حجتی در آثارش نشان

در دهه پنجاه، گرایشات نواندیشانه آشکاری داشته است. در دهه پنجاه با دکتر شریعتی  

نیز در ارتباط بوده و حداقل یک نامه از شریعتی به وی در جلد نخست مجموعه آثار )با  

شریعتی« نیز    آشنا( منتشر شده است. کتابی با عنوان »شخصیت و اندیشههای  مخاطب

از علی حجتی منتشر شده است. احتماال بستگی سببی او به خاندان صدر )به ویژه موسی  

تأثیر نبوده است. او عضو هیئت علمی دانشگاه  بی  صدر و محمدباقر صدر( در این گرایش

 کرده است.   می آزاد تهران بوده و نیز در دانشکده الهیات تهران تدریس
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آنها عبارت باشند  ترین  حجتی انتشار یافته است. شاید مهم  اثر از   20بیش از حدود  

)متن عربی از   آئین زندگی، اسالم و تبعیض نژادی، اسالم و فرهنگ قرن بیستم : اسالماز

)متن عربی از سید قطب(.    فاجعه تمدن و رسالت اسالمموسی صدر و ترجمه از حجتی( و  

روحانی همفکران  دیگر  با  نیز  آثاری  »می  کهدارد  اش  علی  به  انتخاباتتوان  و  و  زن   »

« اشاره کرد. در علوم قرآنی نیز آثاری دارد. موضوع اصلی تدریس  بالهای اجتماعی قرن ما»

تردید  بی  بوده است. در این میان  تاریخ قرآنحجتی در دانشگاه، علوم قرآنی و از جمله  

اواخر عمر )که پیش  به ناصر مکارم شیرازی در  این بدان    نامه سرگشاده مفصل وی  از 

مصلحانه البته ناکام علی حجتی را در قلمرو حوزه، به روشنی  های  اشارت رفت(، دغدغه

 کند. می آشکار

 ( 1398- 1317سید هادی خسروشاهی )   -   15

هادی در تبریز به دنیا آمد. در تبریز و قم تحصیل کرد و علوم و معارف متعارف را   

فعاالن سیاسی بود و در انتشار دو نشریه    آموخت. خسروشاهی در آغاز نهضت روحانیت از 

)در واقع شب نامه( بعثت و انتقام مشارکت داشت ولی پس از آن که تب مبارزه رادیکال  

فروکش کرد، خسروشاهی نیز )مانند بسیاری دیگر از جمله محمدتقی مصباح یزدی که  

همکاری وی با  از نویسندگان دو نشریه یاد شده بود( از مبارزات روحانیت فاصله گرفت.  

شریعتمداری،  همکاری وی با مکارم و جلسات او و به   اهللآیتبه اش دارالتبلیغ و نزدیکی

نشان آثارش  مبارزات  می  ویژه  با  آثار،  این  اغلب  در  رغم گرایشات سیاسی  به  که،  دهد 

سیاسی نوع ایرانی و خمینی وارش، فاصله گرفته است. با این حال در هنگام تبعید جمعی  

، خسروشاهی نیز به انارک  56دی ماه    19ی از علما و روحانیون قم در مقطع پس از  شمار

یزد تبعید. به رغم این رویکردها، وی پس از پیروزی انقالب به رهبران نظام جدید نزدیک  

شده و دارای مناصبی )از جمله سفیر ایران در واتیکان و یا رایزن فرهنگی ایران در قاهره(  

 نیز شد.   

اغلب  می اما  روان داشت.  قلمی  نگار شمرد.  روزنامه  تا حدودی  را  توان خسروشاهی 

اسالمی در همه جای جهان و البته  های  آثارش ترجمه از عربی به پارسی بود. به جنبش

اخوان  به  ویژه  به  داشت.  عمیق  دلبستگی  و  عالقه  خاورمیانه  و  عرب  جهان  در  بیشتر 

داشت و با بسیاری از رهبران فکری و سیاسی آنان    المسلمین با مرکزیت مصر باور و ایمان 

ارادت ویژه داشت. در باره   میالدی(  1966)درگذشته  در رابطه بود. به ویژه به سید قطب
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این رهبران و از جمله سید قطب فراوان نوشت. بسیاری از آثار آنان را به پارسی ترجمه  

مان جهانی اخوان المسلمین  اسالمی و بیشتر سازهای  کرد. خسروشاهی در معرفی جنبش

به ایرانیان نقشی مهم داشت. اصوال گزاف نیست گفته شود که سید هادی خسروشاهی  

شده است.  می  خود یک اخوانی شیعی و نیز سخنگوی غیر رسمی اخوان در ایران شمرده

از آنجا که وی در ایران نیز در دهه سی از حامیان جریان فدائیان اسالم و شخص سید  

کاشانی بود و نواب نیز با اخوان در تماس    اهللآیتیرلوحی )نواب صفوی( و نیز  مجتبی م

بوده و سفری نیز به قاهره کرد، احتماال خسروشاهی نیز از این طریق مفتون و مجذوب  

یان  گرااخوان المسلمین شده بود. در همین چهارچوب بود که خسروشاهی همواره با ملی

نهضت آزادی و بازرگان( مخالف بود و هم با ناسیونالیسم عربی  ایرانی )از نوع جبهه ملی و  

)رئیس جمهور    میالدی(  1970)درگذشته    جمال عبدالناصر آن    با نماینده   و به طور خاص 

را سرکوب کرده و ایدئولوگ بزرگ آن سید قطب را اعدام  ها  وقت مصر که از قضا اخوانی

حال خسروشاه عین  در  بود.  ناپذیر  آشتی  بود(  به شخصیتکرده  نسبت  چون  هایی  ی 

مهندس بازرگان و دکتر یزدی و طیف فکری شان، حسن ظن داشت و همواره از این گروه  

 کرد.   می با احترام یاد

نویس انقالب سیاسی  از  پیش  دوران  در  و  ترین  در هرحال خسروشاهی  قم  روحانی 

بوده است.  ها ترجمهو ها شد. بیشترین اثرگذاری او نیز همین نوع نوشتهمی ایران شمرده

انتقال تحوالت جهان عرب و مجموعه جهان اسالم به ایران آن زمان؛ زمانی که گردش  

اطالعات به سادگی امروز نبود، برای آگاهی و اطالع رسانی بسیار مغتنم بوده است. در  

با موضوع  ای  « منتشر شده به وسیله حسینیه ارشاد، مقالهپیامبران  محمد خاتمکتاب »

 ت.  سلمانان جهان به قلم خسروشاهی آمده اسآمار م

در این میان قابل ذکر است که خسروشاهی در معرفی سید جمال الدین اسدآبادی به  

ایرانیان و به ویژه جوانان مسلمان نقش مهمی داشته است. این فعالیت وی مستمر بوده  

ن سالگرد  به مناسبت صدمی  1374و در طول حدود شصت سال ادامه داشته است. در سال  

به   بود.  آن  برگزار شد که خسروشاهی دبیر  تهران  در  درگذشت سید سمیناری جهانی 

به عربی و فارسی با نظارت خسروشاهی منتشر شده    سید  همین مناسبت مجموعه آثار

 که برای پژوهشگران بسیار مغتنم است.   

 ( - 1318) ای  سید علی حسینی خامنه   -   16
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ده مشهد است. پس از تحصیل مقدمات به حوزه قم  آذری تبار است ولی زاای  خامنه 

هی نیز به نجف رفت و بازگشت.  ارف متعارف را آموخت و مدت کوتارفته و در آنجا مع

  اهلل آیتاز آغاز نهضت روحانیت به جمع حامیان نهضت و رهبر آن  ای  سید علی خامنه

مبارزاتی و سیاسی بوده و در این مسیر  های  خمینی پیوسته و در خراسان دارای فعالیت

بارها گرفتار زندان و تبعید و ممنوعیت از سخنرانی شده است. در سال انقالب در شمار  

بود که در رهبری جنبش اعتراضی مردم   انقالبی  چند روحانی شناخته شده سیاسی و 

ی فعالیت  مشهد نقش ایفا کرده است. پس از انقالب نیز در مناصب مختلف و متنوع حکومت 

  اسالمی   جمهوری  سیاسی   – کرده و اکنون بیش از سه دهه است که در مقام رهبر مذهبی  

 .    دارد قرار

ای، به دالیل یاد شده، بیشتر به عنوان مرد سیاست و مدیریت مطرح  هرچند خامنه

است ولی در دو دهه پیش از انقالب او در مقام یک گوینده و نویسنده مذهبی بوده و در  

شده و از این منظر منتقد اسالم سنتی بوده  می  روحانیان نوگرا و نواندیش شناختهسلسله  

 است. 

پیش از انقالب امامت مسجدی در مشهد را بر عهده داشته و به عنوان  ای آقای خامنه

کرده است. محراب و منبر از ابزارهای  می  یک واعظ و منبری در این جا و آنجا سخنرانی

بوده است. شان هایبا مردم و ترویج اندیشهای از جمله آقای خامنهمهم ارتباط واعظان و 

به ویژه که ایشان در سخنوری نیز توانا بود و از بیانی جذاب بهره داشت. ایشان دستی هم  

به قلم داشت و مقاالتی از وی در برخی نشریات منتشر شده و نیز چند اثر از او در دهه  

« و چند  طرح کلی اندیشه اسالمیآنها »ترین  مهمچهل و پنجاه عرضه شده است. شاید  

« )اثر شیخ  نرمش قهرمانانه تاریخترین  صلح امام حسن: پرشکوه ترجمه باشد. آثاری چون »

« که البته عنوان فارسی آن  صلح الحسنراضی آل یاسین عالم شیعی عراقی با عنوان »

ندارد(،   کتاب  اصلی  عنوان  به  ادع ربطی  اسالم،  قلمرو  در  غرب،  آینده  تمدن  علیه  انامه 

القرآن  تفسیر »فی ضالل  و  ترجمه جلد نخست  از سید قطب(  در  « )هر سه  مسلمانان 

البته مشهورترین    .را به فارسی ترجمه کرد)اثر عبدالمنعم النمر(    نهضت آزادی هندوستان

در تهران منتشر شده    1348همان کتاب صلح الحسن است که در سال  ها  این ترجمه

 است. 
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شاعران  ای  خامنه برخی  و  مشهد  ادبی  محافل  با  و  داشت  فارسی  ادبیات  در  دستی 

کانون  خراسانی آن روزگار در ارتباط بوده و خود نیز اهل تفنن در سرایش شعر است. با  

اسالمی حقایق  و    نشر  پیوند  شریعتی  دکتر  با  ویژه  به  و  شریعتی  محمدتقی  و  مشهد 

است )از جمله در گفتگو با من( با موسیقی و  همفکری داشته است. چنان که خود گفته  

نواخته است. در دهه  می  برخی سازهای موسیقی ایرانی آشنا بوده و وفق نقلی سه تار نیز 

شده و  می  از واعظان خوشفکر و متمایل به روشنفکری شناختهای  چهل و پنجاه خامنه

ده است. حال در روزگار  افکار و آثار او برای جوانان مذهبی کم و بیش جذاب و اثرگذار بو

متأخر چه رخ داده و آثار و افکار ایشان در چه روندی طی شده است، داستان دیگری  

       است و از موضوع این نوشتار خارج است.          

گفتنی است که نویسندگان و گویندگانی که در فصل اخیر از آنها یاد شد، در قلمرو  

خوردار بودند: رویکرد مثبت به تحوالت جهان مدرن  اندیشه وری از چهار ویژگی عمومی بر

با   فقه(  و  )کالم  اسالم  سازگاری  ایجاد  برای  تالش  طبیعی،  علوم  از  استقبال  ویژه  به 

از سید    مقتضیات زمان، اثرپذیری فعال از نویسندگان و متفکران جهان عرب و البته بیشتر

تن   دو  جز  اینان  از  شبستری(  قطب.  و  ن)بهشتی  آشنایی  غرب  هیچ  و  اروپا  با  زدیکی 

       اند.نداشته

ه خاطرات  آن گونه که در خاطرات دانشجویان آن دوران بازتاب یافته است )از جمل

ی  (، شماری از این روحانیان جوان به وسیله «ز فیضیه تا پیکاراشناس با عنوان »تراب حق

شگاه و گاه در  ها، برای سخنرانی در محافل مذهبی در دان  اسالمی دانشگاه های  انجمن

 شدند  می بیرون از داشگاه دعوت 

توان از دو شخصیت روحانی و فکری کم و بیش اثرگذار در سه دهه پیش  نمی  در پایان

   (. 1359- 1284حسینعلی راشد ) و    (1343- 1294محمدابراهیم آیتی ) از انقالب یاد نکرد:  

تهران بوده و دارای  دکتر آیتی دانش آموخته حوزه و دانشگاه و مدرس دانشکده الهیات  

توان وی را در شمار نواندیشان مورد  نمی  مهمی بوده است. هرچند های  تألیفات و ترجمه

توجه در اینجا دانست ولی او عالمی محقق و مترجمی توانا بوده که از طریق سخنرانی و  

ترجمه و  نیز  تألیفات  بوده است. راشد  اثرگذار  ایرانی و جوانان مشتاق  هایش در جامعه 

مطهری کنونی(  شهید  دانش آموخته حوزه بوده ولی در مدرسه سپهساالر )مدرسه عالی  

کرده است. گرچه چند اثر از راشد  می  و نیز در دانشکده الهیات و معارف اسالمی تدریس
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ایش در رادیو ایران در سطح عموم شناخته  همنتشر شده ولی او اساسا به دلیل سخنرانی

جمعه سخنران ثابت رادیو بوده است. گویا  های  شده است. او از آغاز رادیو ایران در شب

توان راشد را از عالمان  می  جلد انتشار یافته است.  16در  ها  از این سخنرانیهایی  بخش

جامعه مذهبی مخالف و  دینی نواندیش به شمار آورد ولی در آن زمان به دالیلی مطلوب  

های  منتقد وضعیت موجود و البته بیشتر جوانان سیاسی و انقالبی نبوده است. سخنرانی

با   زبان  فارسی  و  ایرانی  مخاطبان  آشنایی  به  کمک  رغم  به  نیز،  رادیو  در  او  مستمر 

تأثیر  بی  ویهای  راشد، در انزوای فکری وی و عدم اثرگذاری گسترده اندیشههای  اندیشه

بوده است که از اصالحات حکومتی در  ای  راشد تنها روحانی  ه این که ده است. به ویژنبو

«( در اوایل دهه چهل رسما حمایت  انقالب شاه و ملتقالب »انقالب سفید« )موسوم به »

 کرده بود.  

تند و انتقادی علیه راشد منتشر شده بود.  هایی  آورم که در آن زمان اطالعیهمی  به یاد 

راشد نیز در عدم استقبال کافی از سخنانش نقشه داشته است.  در آن  ای  همبهم گویی

ها(    زمان شهرت داشت که راشد در مقام مقایسه گفته بود: فلسفی )واعظ مشهور آن سال 

حرف خوبمی  خوب  حرف  من  ولی  که  می  زند  کرد  اذعان  باید  حال  این  با  زنم. 

 تأثیر نبوده است.  بی  ردم مذهبی ایرانرادیویی راشد در تنویر افکار عمومی مهای  سخنرانی

»گرد آمد و  در پایان این قسمت بیفزایم که در خاطرات پیش از انقالب من با عنوان  

از حوزه  تری  حمشرو  و  بیشتر  اطالعات  «ایران  انقالب   ار   پیشهای  یادمانده   –  سوار نیامد

اصفهان و شمال ایران(  قم و برخی مراکز مذهبی و علمی کشور )از جمله تهران و مشهد و  

فردی و جمعی مذهبی و احیانا اصالحی معمول در آن دوران از  ها  و شماری از فعالیت

 مطرح در این گفتار / نوشتار اطالعاتی آمده است.       های جمله در باره شخصیت

حداقلی افراد مطرح شده در  های  در ضمن در رابطه با اطالعات مربوط به زندگی نامه

مر از »مداخل  آنان  به  فارسیبوط  پدیای  »ویکی  نیز  و  آزاد(  )دانشنامه  شیعه«  « ویکی 

 استفاده شده است.                     

 تکمله 

وقتی سخن از اصالحات حوزوی در میان است الزم است اشاره شود که وقوع انقالب  

  اسالمی ایران با زعامت دینی و سیاسی یک مجتهد و مرجع سنتی و بعد تأسیس نظامی 

کامال تازه و متفاوت با عنوان »جمهوری اسالمی ایران« خود یک پدیده جدید و کامال تازه  
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تا کنون رخ داده است. در این    1320است که طی یک روند تاریخی حداقل از شهریور  

  ( 1368- 1281خمینی )   اهللآیت و فتاوای فقهی و کالمی متفاوت  ها  روند برخی از آموزه

تأثیر  بی  در ظهور حرکت انقالبی و پس از آن در تکون نظام جدید  در دوران پس از انقالب

قالب نظام دینی و والیی   از چهار دهه در  این بیش  نبوده است. هرچند آنچه در طول 

محقق شده عمدتا سیر قهقرایی داشته و جامعه نیمه مدرن پیشی ایرانی را به عصر قاجار  

اصالحی مثبت را در ایران و به   تحوالتی  هاکشانده است ولی از جهاتی نیز حداقل زمینه

یی  گرانماید که از درون این جزمنمی  یژه در جامعه سنتی مذهبی فراهم آورده است. بعید و

مذهبی و رویکردهای بنیادگرایانه خمینیسم نوعی مدرنیت و دینداری نوین و سازگار با  

از  های  مؤلفه که  گونه  همان  شود؛  زاده  جدید  کنندگان  های  بنیادگراییجهان  خلق 

پروتستانتیسم لوتری و کالونی در جهان مسیحیت غربی، نوزایش تحول یافته و مفید و  

اثرگذار در سیر تمدنی مغرب زمین پدید آمد. آینده نشان خواهد دا که چنین خواهد شد  

اثرگذار   فتاوای فقهی عالمی و مجتهدی  فکری و  نه. در همین زمینه برخی تحوالت  یا 

)   اهللآیتمانند   منتظری  حدودی  1388- 1301حسینعلی  تا  و  صانعی    اهللآیت(  یوسف 

گفتنی است که    اند.در بیست سال اخیر زندگی شان، مهم و قابل توجه  (1316-1399) 

)   اهللآیت اخیرا   کمال حیدری  که    (- 1335سید  است  داده  ارائه  مهم  آرایی  و  افکار  نیز 

با از جهاتی    زاندیشانههرچند در تداوم آرای تفسیری و  و اصالحی پیشینیان است ولی 

  ی جدید است به ویژه که گوشه چشمی هم به آرای معرفت شناسانهتر و رادیکالتر جدی

 دارد.     

                                                                              گنجد.نمی بررسی این تحوالت در این مجال
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