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 فاطمه احمدی: وحشت مارتین لوتر از صدای رعد و برق آغاز 

تغییر سرنوش���ت او و جهان مس���یحیت بود. زمانی که لوتر بعد از 

کس���ب مدرک لیس���انس هنر به تقاضای پدر مش���غول به تحصیل در رش���ته 

حقوق ش���د ظاهراً وقوع یک رع���د و برق باعث تغییر مس���یر زندگی مارتین 

ش���د. با صدای رعد و برق وحش���تی غیرقابل توصیف وجودش را فراگرفت، 

به درگاه خدا پناه آورد و به آنای مقدس قسم خورد که می خواهد تارک دنیا 

ش���ود. دو هفت���ه بع���د درتاری���خ ۱۷ ژوئی���ه ۱۵۰۵ وارد خانقاه آگوس���تین در 

ارفورت ش���د. لوتر در سال ۱۵۱2 به دریافت درجه دکترا در رشته الهیات و 

کرس���ی اس���تادی نای���ل ش���د. او در ط���ول تدری���ِس بخش های���ی از کت���اب 

مقدس هرچه بیشتر به اختالف نظر خود با کلیسای سنتی پی برد و درصدد 

اصالح دین مسیحیت برآمد. ولی او هیچ گاه به جدایی از کلیسا  نیندیشید. 

او تنها به فکر اصالح کلیسا بود. از نگاه او تنها قوه حاکم بر عیسویان همانا 

کتاب مقدس اس���ت و مردم نیازی به تفس���یر رسمی کلیس���ا ندارند. بدین 

ترتیب لوتر آغازکننده پروتستانتیسم مسیحی شد. 

پس از آن پروتستانتیس���م یکی از ده ها واژه ای ش���د که از قرن نوزدهم  در 

برخورد اندیشمندان مسلمان با جهان غرب وارد ذهنیت متفکران مسلمان 

هم گردید. آشنایی با نظام فکری غرب مدرن همیشه برای متفکران مسلمان 

بغرنج ترین و پیچیده ترین س���ویه تمدن غرب بود که با آن رویارو می شدند. 

بنا به تفس���یرهایی الهیات مس���یحی و جنبش پروتستانی پشتوانه محکمی 

برای جهان مدرن غرب بود و همین امر متفکران مسلمان را به سوی اصالح 

دینش���ان سوق داد و س���وای درست یا باطل بودن این گزاره از نظر تاریخی، 

در ذهنی���ت متفک���ران مس���لمان در آن دوران نیز چنین برداش���تی در رابطه 

همبس���ته میان مدرنیس���م و پروتستانتیس���م حاکم ش���د و بس���یاری سودای 

دوباره سازی این جریان در جهان اسالم را در سر پروراندند. پروتستانتیسم 

از این جهت محل توجه متفکران اس���الم قرار گرفته که ش���عار بازگش���ت به 

کت���اب مقدس و نفی س���ازمان ها و تش���ریفات ایجادش���ده در ط���ول قرون و 

اعصار را می دادند. البته در جهان اسالم نیز شبیه آن وجود داشته است. 

نهضت های سلفی در نقاط مختلف جهان اسالم شاهدی بر این مدعاست. 

تفکر کس���انی چ���ون احمدبن حنب���ل و ابن تیمی���ه و محمدبن عبدالوهاب در 

جهان س���نی مذهب و کس���انی چون اخباریان و تفکر ش���یخی و نیز تفکرات 

تفکیکی در این چارچوب مشابهت هایی با این جریان دارد. 

در ای���ران ه���م جریان ه���ای متعددی از ح���وزه و دانش���گاه در این خصوص 

س���ربرآورد. آن ها به رغم همه تفاوت هایی که داش���تند در چند مساله اتفاق 

نظر داشتند. همه آن ها حتی گروهی که خود روحانی بودند نسبت به نهاد 

روحانیت بدبین بودند و همچون لوتر که در تالش برای حذف واسطه های 

میان انسان و خدا بود و با کلیسای کاتولیک و نهاد روحانیت کاتولیکی سر 

س���تیزه برداش���ت، تالش کردند با نقد شریعت اس���الم به نام خرافه و تحجر 

علی���ه روحانیت س���نتی قد عل���م کنند. اما هم���ه این ها به تف���اوت عمیق و 

بنیادین نهاد روحانیت در اسالم و مسیحیت ناآگاه بودند، اساسا در نظام 

الهیاتی مس���یحی بین »مس���یح« و »کتاب مقدس« تف���اوت عمیقی وجود 

دارد و »مس���یح به عنوان تجس���د روح خدا« معجزه مس���یحیت اس���ت و نه 

کتاب مق���دس، کتاب مق���دس مجموعه ای ناهمگ���ون از روایت های تاریخ 

و تفس���یر ب���ه قلم افراد ب���ا جهان بینی گوناگون اس���ت و مرج���ع اصلی ایمان 

مسیحی نیست، به همین خاطر خیزش لوتر برای بازگشت به تفسیر کتاب 

مق���دس بدون ارجاع ب���ه نهاد روحانیت با کلیس���ای کاتولیک در تضاد بود؛ 

ام���ا با مس���یحیت در تضاد نبود. اما در س���اختار اجتماعی اس���الم موضوع 

کام���ال متف���اوت بود؛ اس���الم برخالف مس���یحیت بی���ش از آن ک���ه یک نوع 

جهان بینی توحیدی باشد نوعی ساختار منظم اجتماعی و سیاسی بود و باز 

هم برخالف مس���یحیت معجزه آن نه شخص پیامبر)ص( بلکه کتاب و متن 

مقدس قرآن بود. از س���وی دیگر نهاد روحانیت در اسالم نهادی بروکراتیک 

و برگرفته از همان س���اختارهای اجتماعی و سیاسی برگرفته از نص بود، اگر 

لوتر می توانس���ت ب���ا تکیه بر نص کتاب مقدس اتوریته کلیس���ا را به چالش 

بکشد و دوگانه سکوالریسم موجود در ذات مسیحیت )قانون قیصر- قانون 

خدا( توانس���ت سکوالریسم را گس���ترش دهد؛ این نسخه اصوال برای به کار 

بردن در اسالم بی معناست.

اشتباه اصالحگران دینی در بازگشت به نص مقدس به تبعیت از جنبش 

دین پیرایی در دوران رنسانس از آنجا سرچشمه می گیرد که تفاوت بنیادین 

نص مقدس در سیس���تم الهیاتی مسیحیت و اسالم و کارکرد جداگانه نهاد 

روحانی���ت در دو دین را درك نکرده بودن���د. به وجود آمدن نهادهای دینی 

چ���ون کلیس���ای کاتولیک محصول تکامل تاریخی دین مس���یحیت بودند نه 

مراجعه به متن کتاب مقدس، در حالی که در اسالم اصوال مراجعه به متن 

همیش���ه در می���ان فقیهان، عرفا، متکلمین همیش���ه به یکس���ان مورد ارجاع 

گروه های مختلف اجتماعی بوده و هیچ گاه در انحصار نهاد خاص اجتماعی 

نبوده؛ همچون روحانیون کاتولیک در مس���یحیت که انحصار تفس���یر متن 

مق���دس را در دس���ت داش���ته اند. بنابرای���ن از آن جایی که پروتستانتیس���م 

محص���ول دیانت مس���یحی مبتنی بر عل���م الهیات و تط���اول روزگار و تحول 

اندیش���ه اروپ���ا بود، در تباینی آش���کار با سرش���ت دیانت اس���الم اس���ت که 

ش���کل گرفته براس���اس ش���رع و علم فقه می باش���د. از عواملی که باعث این 

کج فهمی در بین این متفکران می ش���ود این است که این جریانات کمتر به 

س���هم مطالعات تاریخی در فهم درس���ت دین و منابع دینی تأکید داشته یا 

اهمی���ت آن را در مجموع، ک���م تلقی کرده اند. این در حالی اس���ت که اگر 

جریانی درصدد اس���ت تلقی س���نت را از دس���تگاه کالمی و حقوقی و منابع 

دینی و روش اس���تنباط احکام به نقد بکش���د، نخس���ت باید آن ها را در روند 

تاریخ���ی خود مورد مطالعه قرار دهد. تا زمانی که کارکردها و ضرورت ها و 

زمینه های تعامل نص و واقعیت تاریخی درک نش���ود، دریافت درس���تی از 

علل و اس���باب ظهور روندها و پدیده های دین���ی و باورها و افکار و تعالیم و 

تفاس���یر دینی حاصل نخواهد ش���د.  بنابراین ش���ناخت سنت و تاریخ سنت 

تنها راه نجات این جریانات است. 

به نام دین به کام...!

 محمدرض���ا میرزای���ی: آغازگ���ر هر جنبش���ی 

ول
ن ا

سخ

پرداخ���ت  از  ک���ه  اس���ت  پرس���ش های درس���تی 

مساله ای درست سربرمی آورد. در دوره بعد از 

مش���روطه به ویژه در دوران سلطنت پهلوی اول 

به واسطه مواجهه ایران با غرب و آغاز اصالحات 

رضاخانی گرایش���ات ضددینی در جامعه مطرح 

ش���د که اغلب با طرح پرسش هایی، در دو حوزه متفاوت 

ب���ا دین به جدال برخاس���تند. یکی در حوزه س���نت دینی 

برآمده از فقه و دیگری باورهای دینی مردم. جریان هایی 

ه���م که تالش می کردند با طرح این پرس���ش ها دس���ت به 

نوعی دین پیرایی بزنند، طیف های مختلفی از روشنفکران 

تحصیلک���رده غ���رب و ی���ا روحانیون درون نه���اد روحانیت 

بودند. جریانی که از دل نهاد روحانیت برآمدند برخالف 

روش���نفکران که دچ���ار نوعی گسس���ت از زیس���ت جهان 

س���نتی شده بودند هنوز برخی از پیوندها را حفظ کرده و  

اکثرا با اعتقاد به اصل دین، انتقادهای خود را به آنچه که 

در ظاهر دین می دیدند متوجه ساختند.

 خرافه پرس���تی از مه���م تری���ن مولفه های���ی ب���ود ک���ه ای���ن 

دگراندیش���ان دین���ی ب���ر آن تاکید داش���تند در واقع کلمه 

خراف���ه، یک���ی از اصطالح���ات کلی���دی دین���ی، در دوره 

رضاخ���ان و پ���س از آن ب���ه ش���مار می آم���د. در مجم���وع 

س���ال هایی که ایران تحت حکومت پهل���وی بود، برخی از 

افراد همانند ش���ریعت سنگلجی، سید اس���دالله خرقانی، 

س���یدعلی اکبر برقع���ی و اف���راد دیگری ک���ه درس حوزوی 

خوانده بودند و لباس روحانیت ش���یعه بر تن داش���تند، با 

تأکی���د بر اصالحگری در دی���ن و مذهب و خرافه زدایی در 

صحنه فکری ایران ظهور کردند. اما مساله اینجاست که 

این جریان در طرح پرسش دچار کج فهمی بودند. 

آیا خرافه مساله ای دینی است یا یک بحث جامعه شناختی 

ک���ه بخواهی���م به بهان���ه وجود برخ���ی خرافات دس���ت به 

اص���الح دین بزنیم؟ خراف���ات در همه ادی���ان و مذاهب و 

اعتق���ادات عامیان���ه وجود داش���ته و این گون���ه نبوده که 

علم���ای س���نتی از آن غاف���ل ب���وده باش���ند ام���ا زمانی که 

خرافه گرایی به جوه���ره ادیان ضربه ای وارد نکند آیا طرح 

آن ب���ه عن���وان معضل���ی دینی ب���دون توجه به بس���ترهای 

محیطی و بیرونی مثمر ثمر خواهد بود؟ 

شیعه ستیزی دیگر مولفه ای بود که آن ها با طرح بازگشت 

به سلف پیشین و اشاعه برخی اعتقادات سنی مذهبان و 

وهابیون بدون توجه عمق یافتن فرهنگ شیعی در جامعه 

ای���ران ب���دان تاختن���د. ان���کار مهدوی���ت و یا ارائه تفس���یر 

جدی���دی از آن را بای���د ج���زو مهم تری���ن س���تیزهای آنان با 

جریان تشیع دانست که تا به امروز در قالب جریان هایی 

نظی���ر انجمن حجتیه همچنان فعالیت می کنند. هر چند 

ک���ه دای���ره نف���وذ آنان به ش���دت کاه���ش یافت���ه لکن خطر 

انحراف از اصول و تحریف تشیع از جانب ایشان همچنان 

وجود دارد.

 بررس���ی آراء و نظریات این طیف از منحرفین که با لباس 

دین تیشه به ریشه دین می زنند موضوع این شماره چراغ 

اس���ت تا نش���ان دهیم آنها چگونه به بیراهه رفتند. اگرچه 

برای این ها دین پیرایی نه یک استراتژی کوتاه مدت، بلکه 

یک پروژه فکری بلندمدت بود و هدفش���ان تغییر بنیادین 

در ساختارهای اجتماعی مذهب به عنوان مهمترین نهاد 

اجتماعی در میان مس���لمانان بود اما سرنوشت متاخرین 

ای���ن جریان در حکومت اس���المی ایران نش���ان از آن دارد 

این پروژه فکری هرچند بلند مدت به انزوا کش���یده شده 

اس���ت. چرا که در میدان اندیش���ه کس���ی پیروز است که 

اس���تداللش ب���ر منطق های خدش���ه ناپذیر و اص���ول محکم 

اس���توار باش���د. تاریخ نشان داده اس���ت پیروز این میدان 

اسالم گرایان اصیل بوده اند نه دگراندیشان دینی.  

پروتستانتیسم اسالمی حاصل یک کج فهمی
چرا اسالم برخالف مسیحیت نیاز به پروتستانتیسم ندارد؟
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بررس��ی آثار و آرای ش��ریعت سنگلجی نشان از 
تأثیرپذیری فراوان او از آموزه  های وهابیت دارد. 
این امر مورد پذیرش موافقان و مخالفان اوست. 
مقایس��ه فهرس��ت کتاب توحید عبادت )از آثار 
اصلی شریعت سنگلجی( با فهرست کتاب التوحید 
)تألی��ف محمدبن عبدالوه��اب( همس��انی قابل 
توجهی از مطالب این دو کتاب را نشان می دهد. 
سنگلجی در پاسخ به یکی از مخالفان خود که او 
را به رونویس��ی از کتاب التوحید متهم کرده بود، 
گفته بود که بخش هایی از کتاب توحید عبادت را 
از روی کتاب التوحید نوشته است نه تمام آن را!

رونویسی از دست محمد بن عبدالوهاب
چرا گفتمان دینی شریعت سنگلجی منحرفانه بود نه منتقدانه؟

ابراهیم خدابخش: ش����ب های پنجش����نبه در مسجد حاج شیخ  
حس����ن س����نگلجی مجال����س وعظ����ی برگ����زار می ش����د ک����ه اغل����ب 
ش����رکت کنندگان آن افس����ران ارتش و تحصیلکرده های جدید بودند که عالقه 
فراوانی به ش����نیدن مطالب سخنران آن در نقد مظاهر مذهبی و غربی کردن 
دین داشتند. به دنبال افزایش شاگردان و مریدان مسجد، دارالتبلیغ اسالمی 
را در جای همان مس����جد در گذر تقی خان بنا کردند و بعدها به دنبال خرابی 
محله س����نگلج، دارالتبلیغ دیگری در خیابان فرهنگ تهران بنا ش����د که امروز 
آرامگاه همان سخنران نیز هست. محمد شریعت سنگلجی در این مسجد و 
دارالتبلیغ به مدت 2۰ س����ال به اشاعه افکار و عقاید خود پرداخت و طی عمر 
پنجاه وسه ساله خود به زعم طرفدارانش بسیار در فهماندن اسالم راستین جهاد 

کرد و به زعم مخالفانش از مسیر اسالم راستین منحرف شد.
شریعت سنگلجی در سال ۱269 )۱2۷۱ شمسی-۱3۱۰ قمری( در تهران به دنیا 
آمد. پدر وی حاج شیخ  حسن سنگلجی و جدش حاج رضاقلی از علما و فقهای 
عصر خود بودند. اس����اتیدی که وی نزد آن ها به تحصیل علم پرداخت عبارت 
بودند از دروس فقه، حاج شیخ  عبدالنبی مجتهد تهرانی؛ حکمت، میرزا حسن 
کرمانشاهی؛ کالم، حاج شیخ  علی متکلم نوری و عرفان، میرزا هاشم اشکوری 
بهره برد. وی مدتی به همراه برادرش محمد سنگلجی به نجف اشرف رفت و 
پس از بازگشت به تهران به مطالعه در کتب و آثار حکما، فالسفه، طبیعیون، 

اهل منط����ق و کالم غرب پرداخت. مهم ترین 
مسائل بحث برانگیزی که شریعت سنگلجی 
مطرح ک����رد عب����ارت بودند از »غیب����ت امام 
زمان )ع����ج(«، »رجعت«، »معاد جس����مانی«، 
»معراج«، »ش����فاعت« و »معجزه های انبیا«. 
او در مقام منتقد این مس����ائل به انکار برخی 
اعتق����ادات دین����ی روی آورد و رأی خود را در 
ابتدا با نهضت تفس����یر جدید قرآن اشاعه داد 
و بر خرافه زدایی از تفس����یرهای قرآن و به ویژه 
احادیث ش����یعی تأکید ک����رد. وی در مقدمه 
کتاب����ش ه����دف خ����ود را این گونه بی����ان کرده 
اس����ت: »دی����دم در دی����ن خرافاتی پیدا ش����ده 
اس����ت و به قرآن اباطیل و موهوماتی نس����بت 
می دهند و در جامعه ما به جای دین اس����الم 
از ادیان باطله و خرافات امم خالیه )امت های 
گذش����ته( اصول����ی و احکامی جایگزین ش����ده 
اس����ت که امتیاز میان اس����الم و خرافات داده 
نمی ش����ود، هزار گونه ش����رک و بت پرستی به 
اس����م دین توحید رونق پیدا کرده و هزار قسم 
بدعت و خرافه به نام سنت پیغمبر )ص( رایج 

ش����ده اس����ت... بر خود الزم دانس����تم که معلومات خود را در دین بیان کنم و 
خرافات را از قرآن دور گردانم و دین حقیقی را به مسلمانان معرفی کنم.«

وی معتقد بود راه فهم دین و تدبر در قرآن باید به این صورت باشد که دین 
را از سلف گرفت نه از خلف؛ به عبارتی، باید ببینیم که مسلمانان در صدر اول 
اسالم، قرآن را چگونه می فهمیدند و قبل از پیدایش فلسفه، تصوف و شریعت و 

غیره چه دینی داشتند تا از این طریق گرفتار اوهام و خرافات نشویم. 

با بررسی در کتب و آثار شریعت سنگلجی معلوم می شود برخی چیزهایی 
که وی آن ها را ادعاهای خرافی می نامند با عقاید ش����یعیان س����نخیت ندارد؛ 
به عنوان نمونه، وی مدعی اس����ت که حضرت عیس����ی )ع( مرده اس����ت و این 
مطلب را می توان از آیات قرآن به دس����ت آورد، ولی این ادعا با عقاید شیعیان 
که حضرت عیسی )ع( زنده است منافات دارد؛ یا ادعاهای وی در مورد انکار 

مسئله رجعت و مسائل دیگری که وی آن ها را مورد انکار قرار داده است.
دالیلی که ش����ریعت س����نگلجی ب����رای رد رجعت ذکر می کند بی����ش از آنکه 
ادعای وی را در بازگش����ت به سرچش����مه اصلی معارف دین یعنی قرآن نش����ان 
دهد، نمایانگر غلبه تفکر اومانیستی و اندیشه ترقی بر ذهن و فکر اوست؛ وگرنه 
براهین عقلی و نقلی در اثبات رجعت به قدری گس����ترده و اس����توار اس����ت که 
جایی برای انکار باقی نمی گذارد. بی شک مستندترین و قطعی ترین دلیل در 
اثبات رجعت، قرآن است که خداوند در سوره احقاف می فرماید: آن خدایی 
که آس����مان ها و زمین را آفرید و هرگز از خلقت آن ها دچار ناتوانی نشد قدرت 

دارد مردگان را زنده کند.
اقدامات ش����ریعت س����نگلجی در باب ابطال رجعت از س����وی علمای شیعه 
به عن����وان اقدامی ضد ش����یعی و منحرف گزارش ش����ده اس����ت. انکار مس����ئله 
رجعت توسط او دقیقاً نقطه مقابل علمای سنتی قم بود که رجعت را در شمار 

ضروریات مذهب شیعه می دانستند.
محور دیگر بحث سنگلجی انکار مهدویت 
بود. او با رد اخبار و روایات مرتبط با ظهور قائم 
در صدد بود قیام به س����یف را به نقد بکش����د. 
وی ب����ا نقد این احادیث به دنب����ال آن بود روح 
جنگ و انتقام جویی را از قیام امام زمان )عج( 
ب����ردارد. در جای����ی گفته بود »م����ا منتظر امام 
زمان نیستیم!« بر اساس گفتاری دیگر، وی بر 
آن بود که »شخصی خواهد آمد و مهم نیست 
که ما بدانیم کیس����ت، بلکه تنها باید خدایی 

باشد«.
تا قبل از نوش����تن کتاب رجعت و نش����ر آرای 
سنگلجی در خصوص مهدویت، علما نسبت 
به نظریات و آرای شریعت و گفتار و نوشته های 
او و نحوه تبلیغ او و تشکیل کالس های تدریس 
بی ط����رف ب����وده و مهر س����کوت بر ل����ب نهاده 
بودن����د؛ اما ش����ریعت در مناب����ر مختلف خود 
کلیه مباحثی که بعدها در کتاب رجعت آمده 
است ]را[ با بیانات خود تشریح نموده ]بود[... 
این نارضایتی  ها اوج گرفت و موجب پرس����ش 
از محضر آیت الله آقا شیخ عبدالکریم حائری، 
مرجع تقلید ش����یعیان شد و ایش����ان در قبال این استفتا، ضمن اینکه رجعت را 
تأیید کردند، شریعت سنگلجی را تکفیر ننمودند؛ زیرا اگر حکم تکفیر صادر 
می  شد، موجب سختی و لجاج پیروان شریعت شده و مقدمات ظهور مذهبی 
جدید به مذاهب اس����المی فراهم می ش����د؛ زیرا همچنان که گفته ش����د، اکثر 
افس����ران و کارمندان عالی  رتبه دولت و ش����عرا و نویسندگان و مدیران جراید و 

جوانان تحصیلکرده، همه و همه دلبسته شریعت بودند.

موضوع دیگر مورد بحث ش����ریعت سنگلجی درباره ش����فاعت بود. وی در 
ش����رح »عقیده ش����رکیه در ش����فاعت«، به »عبادت انبیا و اولیا« و »خضوع و 
خشوع در مقابل ایش����ان« و نیز »گریه و زاری« در مجالس عزاداری -در کنار 
گناهکاری- به امید شفاعت اشاره کرده است. سنگلجی برخی مصداق های 
شرک در میان مسلمانان را این گونه برمی شمارد: »سبحان  الّله! زحمات پیغمبر 
و ائمه دین چه شد؟ تعلمیات سید المرسلین کجا رفت؟ خون ها ریخته شد تا 
توحید حقیقی برقرار گردید! چرا مسلمانان توجهی به حفظ آن توحید ندارند؟ 
چرا کتاب خدا و سیره رسول را نمی  خوانند؟ همان شرکی که قرآن و سنت نهی 
کرده، در میان بسیاری از مسلمانان به  طور بارزتری منتشر است: قبرپرستی، 
سنگ پرستی، درخت پرستی، مرشدپرستی، تبرک به سنگ قدمگاه، سقاخانه ها 

و هزاران چیزها ازاین قبیل…«
وی همچنین در فصلی جدا بحث قربانی برای غیرخدا را مطرح می کند و 
نتیجه می گیرد: »آنچه امروز به اس����م امامزادگان یا حضرت ابوالفضل یا ائمه 
هدی)ع( قربانی می  کنند، چنان که ش����خص عامی می  گوید ای امامزاده! این 
گوس����فند را در راه تو کش����تم! یا می  گوید ابوالفضل! این گوس����فند را به نام تو 
قربانی می  کنم که مثالً بیمارم را ش����فا بدهی! ش����رک اس����ت«. وی همچنین 
»اس����تغاثه به غیر خدا« را ش����رک و »غلو در انبیا و صالحین« را »س����بب کفر 
بنی آدم« می داند. بررس����ی آثار و آرای شریعت سنگلجی نشان از تأثیرپذیری 
فراوان او از آموزه  های وهابیت دارد. این امر مورد پذیرش موافقان و مخالفان 
اوست. مقایسه فهرست کتاب توحید عبادت )از آثار اصلی شریعت سنگلجی( 
با فهرست کتاب التوحید )تألیف محمدبن عبدالوهاب( همسانی قابل توجهی 
از مطال����ب این دو کتاب را نش����ان می دهد. س����نگلجی در پاس����خ ب����ه یکی از 
مخالفان خود که او را به رونویسی از کتاب التوحید متهم کرده بود، گفته بود 
که بخش هایی از کتاب توحید عبادت را از روی کتاب التوحید نوشته است 
نه تمام آن را! یکی از ش����اگردان نزدیک ش����ریعت نیز گفته بود که وی در زمان 
حج با مطالعه آثار وهابیان به آموزه  های ایشان گرایش پیدا کرد. بر همین اساس 
است که برخی شریعت سنگلجی را اولین کسی می دانند که عقاید وهابیه را 

در ایران ابراز کرد و عده ای را دور خود گرد آورد.
نکته ای که باید در آخر بر آن تأکید کرد این اس����ت که ش����ریعت س����نگلجی 
و همفکرانش برای پیش����برد گفتمان خود همواره مورد حمایت هیئت حاکمه 
بودند؛ حتی گفته می ش����ود او روابط نزدیکی با شخص رضاشاه داشته است. 
این در حالی اس����ت که در همان دوران روحانیون سنتی تحت فشار بسیاری 
بودن����د و امکان فعالی����ت در هیچ حوزه ای نداش����تند. اینجاس����ت که در فهم 
حکومت رضاش����اهی باید در آرای امام خمینی بیش����تر مداقه کنیم. حضرت 
امام در ارتباط با همین موضوع در کش����ف االس����رار می نویس����د: چرا و به چه 
دلیل وقتی در رد کتاب شریعت )که به نام »اسالم و رجعت« در انکار رجعت 
نوش����ته ش����ده بود( کتابی به نام »ایمان و رجعت« نوش����ته شده، اجازه انتشار 

نمی دهند. 

علی اکرب حکمی زاده؛ از تخریب شیعه تا متجید از رضاشاه
در  و  ق���م  ش���هر  در  حکم���ی زاده  علی اکب���ر 
خان���واده ای متدین چش���م به جهان گش���ود. 
پدرش، ش���یخ مهدی حکمی مش���هور به پایین ش���هری، 
رئیس مدرس���ه  رضویه و از بارزترین علمای ش���هر قم در 
زم���ان خ���ودش ب���ود؛ به طوری ک���ه وقتی مرج���ع بزرگ، 
آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، از اراک به قم نقل مکان 
کرد، به طور موقت در منزل وی سکنی گزید. علی اکبر 
حکمی زاده در این جو علمی در ش���هر قم رش���د یافت و 
زندگی اش را به عنوان طلبه  علوم شرعی آغاز کرد. او در 
این راه گام های مهمی پیمود؛ به گونه ای که حاشیه ای 
ب���ر کتاب »الکفایه ف���ی اصول الفقه« آخوند خراس���انی 
نوشت. او همچنین در این زمان، کتابچه ها و مقاالتی در 
ب���اب گرای���ش نوی���ن نس���بت ب���ه دی���ن و اح���کام دینی 
می نوشت و بدین ترتیب در سلک علمای مقلد مذهب 
تشیع درآمد و لباس عالمان دین را بر تن کرد و حتی در 
مجالس عزاداری حسینی به مرثیه خوانی پرداخت. اما 
این رویه دیری نپایید و چندی نگذشت که حکمی زاده 

مسیر خود را از اصالح طلبی در مذهب به سمت انکار 
آن تغییر داد و تا آنجا پیش رفت که پس از شهریور ۱32۰ 
به مخالفت با شیعه و روحانیون پرداخت و کتاب »اسرار 
ه���زار س���اله« را در ای���ن راس���تا منتش���ر ک���رد. هرچن���د 
حکمی زاده هدف خود از نگارش »اس���رار هزار ساله« را 
زدودن انحراف���ات از جامع���ه دین���ی و بی���ان تحریفات 

)به زعم خود( دین بیان کرد، اما در حقیقت 
مح���ور اصلی کتاب وی را حمله به مذهب 
تش���یع و نقد شعائر شیعی تشکیل می داد. 
»اس���رار هزار ساله« در کنار تخریب تشیع، 
دفاع از اصالح���ات ضدمذهبی رضاخان را 
در دس���تور کار داشت. این مسئله با طرح 
پرس���ش هایی چ���ون »آی���ا ایرانی���ان در زمان 
رضاشاه آسوده تر بودند یا پیش از او ؟«، »آیا 
ادارات و نظام ایران را رضاشاه خراب کرد یا 

از پیش خراب بوده؟« دنبال می شد. حکمی زاده در این 
کتابچه نوش���ته های خود را در شش فصل با عنوان های 

خ���دا، امام���ت، روحان���ی، حکوم���ت، قان���ون و حدی���ث 
دس���ته بندی کرد و در آخر سیزده پرسش خود را مطرح 
کرد: حاجت خواستن از پیامبر و ائمه و توسل به آن ها، 
درس���ت یا نادرست بودن استخاره، چرایی عدم تصریح 
اصل امامت در قرآن، نقد احادیث مربوط به عزاداری و 
ثواب آن، حدود قدرت مجتهد در عصر غیبت از مسائل 
مطروحه در س���ؤاالت وی بودند که به طور 
مستقیم شعائر مذهب شیعه را هدف قرار 
داده بودند. سؤاالت و شبهات مطروحه در 
کتاب »اس���رار هزار س���اله«، به س���رعت در 
حوزه  علمی���ه  قم پیچید و ع���ده ای از علما 
همچون شیخ محمد خالصی زاده را به فکر 
پاس���خگویی انداخ���ت. ام���ا بی���م انتش���ار 
اس���تدالل های ضعیف و نثرهای ناپخته ای 
ک���ه نتوان���د از اعتقادات و باورهای تش���یع 
به ط���ور کامل دف���اع کند، باع���ث اتفاق نظ���ر روحانیون 
درباره  این مس���ئله ش���د که دفاع مس���تدل و مستندی 

ب�ه عن�وان نظ�ر رس����می ح�وزه م�ن�ت�ش�ر ش����ود. لذا ردی��ه  
ام��ام خمینی با عنوان »کش���ف االسرار« انتخاب شد. 
امام خمینی در این اثر سیاس���ی، عقیدتی و اجتماعی 
گام به گام با مطالب »اس���رار هزار ساله« پیش رفته و به 
شبهات و تبلیغات ضددینی آن پاسخ گفته اند. عالوه بر 
این، امام خمینی در بخش هایی از کتاب خود، مطالبی 
را بیان کردند که مربوط به اندیش���ه ی سیاس���ی ایشان 
ب���وده و در واقع مبانی نظری ایش���ان پیرامون حکومت 
اسالمی در عصر غیبت و نظریه والیت فقیه را به صورت 
مختصر ارائه می دهد. حکمی زاده پس از کتاب اس���رار 
هزار ساله، دیگر در عرصه مطالعات دینی ظاهر نشد و تا 
آنج���ا ک���ه می دانیم چیزی از او منتش���ر نش���د. او که با 
کسروی دوستی نزدیکی داشت بعد از ترور کسروی به 
کل���ی از قم و تهران فاصله گرفته و بیش���تر در حیدرآباد 
کرج س���کونت گزید. وی سپس به صورت مکاتبه ای با 
دانش���گاه یوت���ا در آمریکا ارتباط برقرار کرده و در رش���ته 
مرغداری به تحصیل پرداخ���ت. او باقی عمر خود را به 
کار مرغداری پرداخت و برای اولین بار مجله مرغداری 

در ایران منتشر کرد. وی ۱2 مهر ۱366 درگذشت.  
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در حوزه تاریخ 

آی��ت الله محمد قائینی عالمی محقق و پرتالش و از ش��اگردان و تربیت یافته گان مکتب 
اصولی مرحوم آیت الله العظمی خوئی)قدس الله س��ره( می باشد. وی متولد نجف است 
و در س��ال 66 به علت فش��ارهای رژیم بعث صدام ،عرصه را برای رشد علمی مناسب نمی بیند، 
به ایران عزیمت کرده و مدت مدیدی در درس مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی)قدس س��ره( 

حاضر می ش��ود و به تدریس س��طوح عالی فقه و اصول می پردازد و مدتی اس��ت که به تدریس 
خارج فقه و اصول نیز اش��تغال دارد. آن چه در ادامه می آید دسته بندی برخی جریان های معاند 
انق��الب علیه حوزه اس��ت. عالقه مندان ب��ه این مبحث، ص��ورت تفصیل یافته بح��ث حاضر را 

می توانند در پایگاه اسباط مالحظه کنند.

اقدامات جریان های غیر انقالبی برای حوزه
به نظر می رسد کسانی هستند که با امام خمینی )ره( و انقالبی که 

با رهبری و مجاهدت های ایش���ان حاصل ش���ده، و ب���رای تحقق آن، این 

همه خون ها ریخته ش���ده و زحمات طاقت فرسا کشیده شده و هشت 

سال دفاع مقدس در حراست از آن صورت گرفته تا امروز به درخشش 

در ابعاد مختلف برسیم، مخالف اند و مقابله می کنند. البته بعضی ها 

هم بی تفاوت هستند. بعضی فقط گله می کنند که این ها قابل توجیه 

اس���ت. ولی بعضی در مقام مقابله با این 

افکار و برنامه ها وایده ها و رفتارها هستند 

به نظر می رس���د این کس���انی که اینچنین 

هس���تند چند ویژگی دارند ک���ه قطعاً باید 

مواظ���ب بود و این ها را مدنظ���ر قرار داد. 

کسانی که حوزه غیرانقالبی می خواهند، 

چندین و چند ضرر بر اقداماتشان مترتب 

است که در ذیل و به اختصار به آن اشاره 

می شود:

تمرکز برجمود و ارتجاع فکری
مقابله ب���ا جهش های فک���ری و فرهنگی 

پویا ک���ه متضمن حرکت جامعه به س���وی 

رش���د سیاسی و اجتماعی است. این افراد 

عقیده دارند روزنامه نخوانید یا تلویزیون 

نگاه نکنید. فقط درس بخوانید، به چیزی 

هم کاری نداشته باشید. تفکر در مسائل 

مختل���ف نکنید. فقط مس���ائل ف���ردی فقه 

و دی���ن و فت���وی دادن و در همی���ن حد باش. در مورد تح���ول  جامعه و 

مس���ائل دنیا و اتفاقات پیرامون فکر نکن، اس���الم همان راهی است که 

گذشتگان رفته اند دیگر حرفی نیست.

توسعه فردگرایی و نگاه حداقلی به دین
منحص���ر کردن حوزه ب���ه آموزش های احکامی و عب���ادی فردگرایانه. 

این افراد بر این عقیده اند که ما بیش از این وظیفه ای نداریم و مابقی 

مازاد اس���ت و ح���وزه را نابود می کند. ام���ام)ره( وقتی نهضت انقالب 

اس���المی را آغاز ک���رده بود، یک آقای���ی بود رفت نجف بی���ت آیت الله 

حکی���م)ره( که اطرافی���ان بیت آقای حکی���م به ایش���ان این گونه گفتند 

ک���ه آق���ای خمینی تا ق���م بود حوزه ق���م را نابود کرد و ح���اال می خواهد 

ح���وزه نجف را نابود کند و مغز او را چنان 

شست وش���و داده بودن���د ک���ه می گف���ت 

این ها اصاًل اسالم نیست. االن هم عده ای 

ممکن است بگویند همین احکام تعبدی، 

شخصی، فردگرایانه کافی است. این تفکر 

و روش خیلی خطرناک است.

ضد ارزش شمردن اقدام 
سیاسی – اجتماعی

دوری و اجتناب از فعالیت های سیاسی 

و برنامه ه���ای جه���ان ش���مول بامحوری���ت 

نفی ظلم و اس���تکبار. می گویند طلبه اگر 

فعالیت سیاس���ی کند، فاسد می شود. اگر 

طلبه ای سیاس���ی ش���ود، فاس���ق می ش���ود. 

در حالی که ائمه ما ساس���ه العباد بودند. 

در احادیث آمده اس���ت که سیاس���ت های 

اجتم���اع بای���د دس���ت آن ه���ا باش���د آن ه���ا 

برنامه ریز و مجریان کارها و تعلیمات  الهی 

باید باش���ند. می گویند به ظلم و ستم چه کاری دارید؟ اصاًل چه کسی 

از شما خواست که دخالت کنید؟ سر در الک خود کنید تا پیش مردم 

آبرو و عزت بیشتری داشته باشید. زحمتتان هم کمتر می شود.

نقد و نفی مکتب امام و انقالب
ب���ی اعتنای���ی به آرمان ها و افکار بزرگ پرچم���دار انقالب. باکنایه، با 

اش���اره، در لفافه به گونه های مختلف، امام و آرمان ها و مکتب ایشان 

را نف���ی می کنن���د ک���ه امام حرفایی داش���ته ب���رای خ���ود، چیزهایی به 

ذهن او رس���یده چند س���الی ه���م کارهایی کرده ولی همه ب���ا این افکار 

و آرمان ها و برنامه ها موافق نیس���تند. این افکار اصاًل به اس���الم کاری 

ندارد بلکه این ها خطر بزرگی برای دین محسوب می شوند.

سیطره بر مراکز تصمیم گیری حوزه
حرکت به س���مت گرفتن نب���ض مراکز تصمیم گی���ری و مدیریت های 

حوزوی جهت استحاله حرکت انقالب یکی دیگر از برنامه ها و اقدامات 

جریان س���کوالر در حوزه اس���ت. خیلی خطرناک اس���ت که کس���انی در 

آینده حوزه س���ر کار آیند که مخالف و معاند صریح امام باش���ند. حاال 

چه بسا امروز ابراز نکنند و مافی الضمیر خود را بیان نکنند. ولی با به 

عهده گرفتن مسئولیت ها، افکار عموم را بخواهند متوجه جایی کنند 

که کاًل فراموش کنیم انقالبی بوده و چه تحوالتی رخ داده است وکجا 

بودیم و س���رانجامش چه ش���د و دائماً نقطه ضعف های انقالب را فقط 

ببینند و به رخ دیگران بکشند.

اس���تدالل هم می کنند که روحانیون قبال بیش���تر احترام داشتند، از 

طرفی دنیا االن با ما مخالف است، جنگ کشورها مثل یمن چه ربطی 

ب���ه م���ا دارد؟ چرا در امور کش���ورها دخالت می کنیم؟ چرا ما در س���ایر 

کشورها پایگاه، مدرسه، حوزه علمیه می زنیم؟ و از این دست حرف ها 

و شبهه پراکنی ها که این خطر بزرگی است و یقیناً کسانی که وارد این 

حوزه ها می ش���وند و خواهند ش���د صریح صحب���ت نمی کنند ولی الزم 

است عده ای باش���ند متخصص، موشکاف و ظریف که از کوچک ترین 

حرف ه���ا کل مقصود را متوجه ش���وند و بدانند کجا را می خواهد مورد 

اصابت ق���رار دهد. این قبیل افراد قطعا مصدر امور حوزوی نباید قرار 

بگیرند. 

خیلی خطرناک اس��ت که کس��انی در آینده 
ح��وزه س��ر کار آین��د ک��ه مخال��ف و معاند 
صریح امام باش��ند. حاال چه بسا امروز ابراز 
نکنن��د و ماف��ی الضمیر خود را بی��ان نکنند. 
ولی ب��ا به عهده گرفتن مس��ئولیت ها، افکار 
عموم را بخواهند متوج��ه جایی کنند که کالً 
فرام��وش کنیم انقالبی ب��وده و چه تحوالتی 
رخ داده اس��ت وکج��ا بودیم و س��رانجامش 
چه ش��د و دائم��اً نقطه ضعف ه��ای انقالب 
را فق��ط ببینن��د و ب��ه رخ دیگ��ران بکش��ند.

آیت اللّه محمد محمدی قائینی:

باید از حوزه مراقبت کرد
برنامه جریان های ضدانقالب برای نفوذ به حوزه های علمیه چیست؟
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مروری بر تاریخچه فعالیت روحانیون دگراندیش از منظر رسول جعفریان

از تالش برای تضعیف مرجعیت تا تالش برای تضعیف اسالم

کلم��ه »خرافه« یک��ی از اصطالحات کلیدی 
دینی در دوره رضاخان و پس از آن به شمار 
می آید.  درواقع تئوریسین های رژیم پهلوی 
بر این باور بودند که این حرکت اصالحی در 
امتداد مواضعی اس��ت که دول��ت رضاخان 
برای تفکیک دین از سیاس��ت و از بین بردن 
ش��عائر مذهبی که آن ه��ا را خرافه می نامید 
برداش��ته اس��ت. در ن��وع ای��ن حرکت ه��ا 
حمالتی به روحانیت سنتی و حتی مرجعیت 
ش��یعه ص��ورت می گرف��ت. به همی��ن دلیل 
مورد پس��ند دولت رضاخانی واقع می ش��د.

فعالیت مراج���ع تقلید در تمام ادوار تاریخ 

ای���ران، ب���ه ویژه از عصر صفوی���ه به بعد که 

مفهوم تازه ای از مجتهد ش���کل گرفت، بس���یار حائز 

اهمی���ت ب���ود. جامعه مذهب���ی ایران نی���ز، تابعی از 

مرجعیت دینی به ش���مار می آمد. بدین معنا که در 

تصمیم گیری های عمومی جامعه، غیر از آنچه که به 

حکومت مربوط می شد، قدرت مرجعیت در آن ها به 

ایف���ای نق���ش می پرداخ���ت. ای���ن بخ���ش ب���ه لح���اظ 

تأثیرگ���ذاری در جامعه، س���ازوکار مخصوص به خود 

داش���ت و همان گون���ه ک���ه س���اختمان دارالحکومه و 

داراالم���اره در اختی���ار نماین���ده دولت مرک���زی بود، 

»بیت مرجعیت« نی���ز به عنوان مرکز ثقل این بخش 

از تصمیم گیری ها عمل می کرد.

مرجعی���ت  سیس���تم  دو  قاج���ار،  دوم  نیم���ه  در   

عموم���ی و محل���ی پدید آم���د، به طوری که س���امرا و 

نج���ف مرک���ز مرجعیت عموم���ی بود و در ش���هرهای 

ب���زرگ ای���ران و حتی ش���هرهای کوچک، ی���ک یا چند 

مجتهد تحصیلکرده نجف یا مراکز دیگر - در ارتباط 

ب���ا مرجعی���ت عام���ه و در قالب مرجعی���ت محلی به 

ایف���ای نق���ش می پرداختن���د. در س���طوح عمومی تر 

جامعه، بازوی اجرایی این بخش، عموم مردم بودند 

و طبعا بازار به دلیل نقش خاص اجتماعی، سیاس���ی 

و اقتص���ادی خ���ود در دوره اخیر، یک���ی از اهرم های 

اصلی فش���ار ب���ر دولت بود ک���ه تابع���ی از مرجعیت 

به ش���مار می رفت. این س���ازوکار بر اس���اس یک باور 

دینی-مذهبی استوار بود. 

اف���زون ب���ر آن که به طور طبیع���ی در جوامع دینی 

می���ان سررش���ته داران دین ب���ا عام���ه متدینین وجود 

دارد، در جامعه ش���یعی بر اساس مفهوم تقلید شکل 

می گیرد. لزوم زنده بودن مجتهد، مس���لمان ش���یعه 

معتق���د را در ارتباط���ی نزدیك با رهب���ر مذهبی زنده 

خ���ود ق���رار می ده���د و طبع���ا او را به عن���وان عضوی 

از ی���ک مجموع���ه متش���کل و متحد درم���ی آورد. اما 

دای���ره فعالی���ت مراج���ع تقلی���د در دوره رضاخان به 

دلی���ل محدودیت های فراوان دولت���ی و خارج بودن 

مرجعیت عامه از ایران بسیار ضعیف بود. به دنبال 

ضع���ف دیانت در ای���ران و صدماتی که طی دو دهه 

برای ش���عائر مذهبی پدید آمده بود، مراجعه به علما 

بس���یار کاهش یافته و دس���تگاه مرجعی���ت، از لحاظ 

مال���ی به ش���دت ضعی���ف گش���ته و همین ام���ر مانع 

از رش���د و توس���عه آن ش���ده بود. به عالوه، پوشیدن 

لباس روحانیت در این سال ها جز برای شمار اندکی 

ممن���وع ب���ود و بس���یاری از روحانی���ون تحصیلک���رده 

نج���ف و غیر آن، از لباس درآم���ده، در عدلیه به کار 

مش���غول ش���ده بودند. بنابراین ش���مار طالب و فضال 

اندك بوده و همین امر س���بب کاهش نفوذ مرجعیت 

در ایران شده بود.

در ای���ن فض���ا برخ���ی جریان ه���ای تجدیدنظرطلب 

در عقاید شیعه ش���کل گرفت. باید توجه داشت که 

بس���یاری از جریان ه���ای تجدی���د نظر طل���ب، دعوی 

اصالحگری در دین را داش���ته و دارند. طبعا داشتن 

ادع���ای اصالح طلبی، لزوم���ا به معنای درس���تی این 

جری���ان نیس���ت. در واق���ع بس���یاری از جنبش ه���ای 

فک���ری و سیاس���ی ک���ه دع���وی اصالحگ���ری دارن���د، 

تجدیدنظرطلبانی هستند که دانسته یا نادانسته در 

پی ایج���اد تغييرات بنیادی در اصول اند، اصولی که 

پایه های اعتقادی و دینی مردم را تش���کیل می دهد. 

در ای���ن زمین���ه اصطالحات���ی مانن���د، اصالح طلب���ی، 

نوگرای���ی، تجدیدنظرطلبی و... کلماتی هس���تند که 

در ط���ول یک قرن و نیم در ایران و س���ایر کش���ورهای 

اسالمی رواج یافته و در هر مورد، محدوده، تعریف 

و اصول و ابهامات خاص خود را دارد.

در دوره پس از مش���روطه، ب���ه ویژه عصر رضاخان، 

فعالی���ت بر ضد دین، با انتقاد از دین و تحت عنوان 

خرافه زدایی از فرهنگ 

عام���ه آغ���از می ش���ود. 

انتقاد، یک بار از سوی 

ب���ه  و  خ���ودی  عوام���ل 

اس���ت؛  صورت درونی 

ی���ک ب���ار ب���ر اثر فش���ار 

ادام���ه  در  و  خارج���ی 

بیگان���ه.  تفک���ر  نف���وذ 

آنچه در ای���ن دوره رخ 

داد، انتق���اد از مذهب 

به ص���ورت افراطی، از 

سوی کسانی است که 

اصوال - و غالب آنان به 

نس���بت به اصل دین و 

مذهب مس���أله داشته 

غرب���ی  الئیس���یته  از  و 

جانبداری می کردند.

ام���ا مه���م آن اس���ت 

مش���روع  ب���رای  ک���ه 

نش���ان دادن مب���ارزه خ���ود، برخ���ورد با دی���ن، تحت 

عنوان برخورد با خرافات عنوان می ش���ود و برای کم 

ک���ردن راه، خرافات ب���ا حقایق و ش���عائر دینی به هم 

آمیخته می گ���ردد. در این میان، برخ���ی از چهره ها، 

بس���یار تن���دروی کرده تا ب���ه حدی ک���ه در جریان به 

ظاهر اصالح طلبانه، به بازگش���ت از دین و در نهایت 

به ارتداد می رس���ند؛ کس���انی هم هستند که تنها به 

ایجاد تغییر در برخی از موارد اشاره دارند و از روی 

تقی���ه یا اعتقاد و یا مالحظات دیگر، از آن حد تجاوز 

نمی کنند. 

مح���دوده  درب���اره  گاه  اف���راد  ای���ن  طبع���ا 

تجدیدنظرطلبان���ه ی���ا اصالح گرایانه خود ب���ا یکدیگر 

درگیر شده و ردیه هایی بر ضد یکدیگر می نویسند.

ب���ا  دوره  ای���ن  در 

به  گرای���ش  اوج گی���ری 

غرب، حرکتی با عنوان 

خراف���ات  ب���ا  ضدی���ت 

ایج���اد ش���د ک���ه طبع���ا 

تعری���ف خراف���ه از نگاه 

افراد مختلف، متفاوت 

بود. 

غرب گراها  زمان  این 

اه���داف  راس���تای  در 

زمین���ه  ای���ن  در  خ���ود 

فعالیت ک���رده، مبارزه 

ب���ا خراف���ه را به صورت 

فرهنگ���ی  ارزش  ی���ک 

واق���ع  در  درآوردن���د.  

کلم���ه »خراف���ه« یک���ی 

از اصطالح���ات کلیدی 

دینی در دوره رضاخان 

و پ���س از آن ب���ه ش���مار 

می آی���د. درواق���ع تئوریس���ین های رژی���م پهل���وی ب���ر 

ای���ن ب���اور بودند که این حرکت اصالح���ی در امتداد 

مواضعی است که دولت رضاخان برای تفکیک دین 

از سیاس���ت و از بین بردن شعائر مذهبی که آن ها را 

خرافه می نامید برداشته است. 

در نوع این حرکت ها حمالتی به روحانیت س���نتی 

و حتی مرجعیت ش���یعه صورت می گرفت. به همین 

دلیل مورد پسند دولت رضاخانی واقع می شد.

اص���وال حرکت هایی که در پوش���ش مبارزه با خرافه 

از می���ان روحانی���ون برمی خواس���ت ص���رف نظ���ر از 

موضع انتقادی ش���ان نس���بت به مذهب، و شدت و 

ضع���ف آن، و حت���ی درس���تی برخ���ی از مطالب آن ها 

ک���ه در نهایت می توانس���ت م���ورد تأیی���د روحانیون 

تحصیلک���رده و مراجع تقليد هم باش���د، حرکت هایی 

جدای از مشی مرجعیت بود. این افراد، گاه با توجه 

ب���ه موقعیت علمی اجتماعی خود، روحانیونی را نیز 

در دامن خود پرورش داده و گه گاه طالبی که از قم 

و نجف بیرون آمده و در تهران و سایر شهرها اقامت 

می گزیدن���د، ب���ه حرکت ه���ا می پیوس���تند. حرک���ت 

یادش���ده، همچن���ان در ایران ادامه یاف���ت و هیچگاه 

حاض���ر به پذیرش مراجعه ب���ه مرجعیت دینی که در 

نجف یا قم استقرار داشت، نشد. 

ب���ه همین دلی���ل، مقبولی���ت عمومی نی���ز نیافت؛ 

گرچ���ه برخ���ی از آرای آن���ان، ب���ه تدری���ج، همزمان با 

توسعه تجدد، و فشار افکار عمومی، زمينه مقبولیت 

بیشتری به دست آورد. نهایتا با تقویت جایگاه دین 

و مذهب در جامعه پس از یک دوره آسیب شدید در 

عصر رضاخان در دهه چهل ترمیم یافته و مرجعیت 

موقعیت بهتری به دس���ت آورده بود. درواقع ارتباط 

م���ردم متدی���ن ب���ا مرجعیت ک���ه طی س���ه چهاردهه 

در اث���ر تبلیغ���ات منورالفکرها و با حمایت اس���تبداد 

تضعیف ش���ده بود برای بار دیگر تقویت ش���د. ورود 

فعال روحانیت در صحنه سیاس���ی کشور تا سال 43 

تا اندازه ای طالب و فضالی جوان را با س���ازماندهی 

آش���نا ک���رد مهم تر آن ک���ه بحث اصالح���ات در حوزه 

س���ازماندهی  تربی���ت نی���روی فکری و آم���اده کردن 

طرح ه���ای فرهنگی را ب���رای ورود جدی تر در صحنه 

عمل مطرح نمود. 
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اگرچ��ه مبارزه با بهائیت فلس��فه وجودی انجمن را ش��کل 
م��ی داد، اما این مبارزه تنه��ا در بعد فکری انجام می گرفت 
و انجمن وارد فاز سیاس��ی و اقتصادی نمی شد؛ درحالی که 
ً سیاس��ی و شبه جاسوس��ی بود و  بهائی��ت یک پدیده کامال
ً یک��ی از راه های مبارزه با آن برخورد سیاس��ی بود.  متقابال
از آنج��ا که انجمن سیاس��ت را نفی می  ک��رد، با این ویژگی 
بهائیت درگیر نش��د و فقط از پایگاه ایدئولوژیک به نقادی 
آن می پرداخ��ت. انجمن حجتیه حتی از برخورد با بهائیان 
داخ��ل در حکومت پهل��وی همچون هوی��دا، پرویز ثابتی، 
دکتر ای��ادی و دیگران به دلیل سیاس��ی بودن ش��خصیت 
آن ه��ا خ��ودداری می ک��رد؛ زیرا درگی��ری با آن��ان )اگرچه 
بهائ��ی بودند( جنبه سیاس��ی پیدا می کرد ن��ه ایدئولوژیک.

جریان مشکوک
نگاهی به روند شکل گیری انجمن حجتیه و تفکرات انحرافی آنان

فهیمه صحرایی نژاد: زمینه های تشکیل
وقتی تاریخ معاص����ر را مرور می کنیم، گویی 
آغاز ه����ر چیزی به کودتای 28 م����رداد ۱332 بازمی گردد 
ک����ه راه دموکراس����ی را در تاری����خ معاصر ایران س����د کرد. 
پ����س از کودت����ا اختناق ش����ديدی ب����ر جامعه حاکم ش����د و 

بس����یاری را به انزوای سیاس����ی کش����اند. انزوای حاصل از این شکست 
حتی برخی از روحانیونی که خود بازوی توانای این مبارزات بودند را 
درهم شکس����ت. در اين بس����تر و فضای اجتماعی بود که شيخ محمود 
حلبی که قباًل به عنوان يک فعال سياسی مطرح بود و حتی در خرداد 
يا تيرماه ۱33۰ )هجری شمس����ی( در مس����جد گوهرشاد از نهضت ملی 
و آيت الله کاش����انی حمايت کرد و يا روز 23 تيرماه در ميدان شهدای 
مش����هد طی يک ميتينگ در حمايت از مصدق س����خنرانی کرد، پس از 
شکس����ت نهضت ملی به انزوا کش����يده ش����د و فعاليت ه����ای خود را به 
مسائل فرهنگی اختصاص داد و از فعاليت های سياسی اجتناب کرد. 
فعالیت ه����ا و اقدامات ش����یخ محمود نهایتاً به تش����کیل انجمن حجتیه 

انجامید.
در خص���وص عل���ت و هدف تش���کیل انجم���ن نظ���رات مختلفی وجود 
دارد. برخ���ی ب���ر این عقیده اند که ب���ا اوج                  گیری فعالیت                  ه���ای بهائیت، 
موضع                  گیری آیت                  الله بروجردی در رد آن و س���خنرانی تند فلس���فی، فضا 
علیه این جریان به ش���دت ملتهب ش���د. در همین دوران ش���یخ محمود 
حلبِی دل                  کنده از سیاس���ت، انجمنی را با عنوان »انجمن خیریه حجتیه 
مهدوی���ه« در س���ال ۱336 ب���ا هدف مب���ارزه علیه بهائیت تش���کیل داد. 
عل���ت گرای���ش او به مبارزه ض���د بهائی از اینجا نش���ئت می گیرد که در 
س���ال های پیش از 28 مرداد 32 که تبلیغات وسیعی برای انحراف افکار 
عمومی توس���ط بهائیت به ویژه علیه روحانیت و حوزه ها راه افتاد، آقای 
حلب���ی -که در حوزه مش���هد درس می خواند و اس���تاد وی میرزا مهدی 
اصفهان���ی که عالقه خاصی به امام زمان )عج( داش���ت -به همراه طلبه 
دیگ���ری به نام س���ید عباس علوی توس���ط ی���ک مبّلغ بهائی ب���ه بهائیت 
دع���وت می ش���وند. این افراد چن���د ماهی از وقت خ���ود را برای مطالعه 
بهائیت صرف می کنند. س���ید عباس علوی به خاطر زمینه های دنیوی 
و شهوانی که احتماالً بهائیت در اختیارش می گذارد، می لغزد و بهائی 
می ش���ود و به عن���وان یکی از مبّلغ���ان بزرگ بهائی���ت کتاب هایی هم در 
اثب���ات آن می نویس���د. حلبی با مش���اهده این مس���ئله، بهائیت را خطر 
بزرگی تش���خیص می ده���د و با تماس ب���ا افراد گول خورده، به جلس���ات 
تبلیغ���ی آن���ان راه یافته، با آن ه���ا به مناظره و مباحثه می پردازد. س���پس 
آق���ای حلبی به تهران آمده و جذب نیرو می کند و اطالعات و تجربیات 

خود را منتقل می کند.
نظر دومی که در خصوص تش���کیل انجمن وجود دارد مربوط به خود 
انجمنی هاس���ت. اعض���ای انجمن روایتی مریدانه و مذهبی از اندیش���ه 
ش���کل                  گیری انجم���ن دارن���د. آن ها معتقدن���د آقای حلب���ی رئیس انجمن 
مدعی ش���ده که در س���ال های32 خواب دیده اس���ت که ام���ام زمان به 
وی امر فرموده اند که گروهی را برای مبارزه با بهائیت تشکیل بدهد.

گروهی دیگر بر آنند که استعمار همواره یک قسمت از سیاست هایش 
فرقه س���ازی بوده و برای مطرح کردن، باال کشیدن و رشد دادن آن فرقه 
دست به ایجاد یک ضد فرقه نیز می زده است و مسئله انجمن بهائیت 
و انجمن ضد بهائیت نیز مش���مول این سیاس���ت می باش���د. گذش���ته از 
علت ش���کل  گیری انجم���ن حجتیه، آنچه با قاطعی���ت می توان گفت این 
است که انجمن برخالف حرکت اسالم سیاسی و انقالبی حرکت کرده و 

با جدایی دین از سیاست نیروی 
خ���ود را مص���روف عوام���ل فرعی 
کرده و از مبارزه با اصل و ریش���ه 
فس���اد غاف���ل مانده و ب���ه همین 
جهت مورد اس���تقبال دربار قرار 

گرفته بود.

انحراف از کجاست؟
مط���رح  ک���ه  مهم���ی  پرس���ش 
می ش���ود: چگون���ه انجمن���ی که 
ب���ا ه���دف مب���ارزه با فرق���ه ضاله 
بهائیت تأسیس ش���د به جریانی 
انحرافی در اسالم بدل می شود؟
اگرچه مبارزه با بهائیت فلسفه 
وجودی انجمن را ش���کل می داد، 
اما این مبارزه تنها در بعد فکری 
انج���ام می گرف���ت و انجمن وارد 
فاز سیاسی و اقتصادی نمی شد؛ 

ک���ه زمينه برای مبارزه آماده نيس���ت. از داليل ديگر آن ها 
اس���تناد به آيه »التلقوا بايديکم الي التهلکه«۱ )خودتان را 
با دس���تان خويش به هالکت نيفکنيد( بود؛ چراکه مبارزه 
با مشت و درفش کاری منطقی نيست. انجمن حجتیه با 
قائل بودن به اصل انتظار، امید اصالح از امام زمان )عج( 
داش���تند و امکان تشکیل حکومت اسالمی را به ظهور آن حضرت پیوند 
می                  زدند. از نظر انجمن، مسئولیت شیعه در دوران انتظار، نگه داشتن 

نیروهای بالقوه، تقلید و دعا برای تعجیل فرج بود.
از آنجا که انجمن حجتیه با تشکیل حکومت اسالمی در زمان غیبت 
امام عصر )عج( مخالف اس���ت، عماًل والیت فقیه را قبول ندارد. انجمن 
چه قبل و چه بعد ازانقالب همواره س���عی کرد با برجس���ته نش���ان دادن 
مرجعی���ت، رهبری انقالب را تضعیف کنند. آن ها تالش کردند با محور 
دانس���تن مرجعیت آیت الله شریعتمداری و آیت الله خوئی، مرجعیت را 

در برابر ولی فقیه قرار دهند.

عاقبت انجمن حجتیه
انجمنی ه���ا که تا واپس���ین روزهای پی���روزی انق���الب می گفتند امام 
سیزدهم در پاریس نشسته و مردم را جلوی گلوله می فرستد، از پیروزی 
انق���الب اس���المی در حیرت بودند. پس از انق���الب وقتی انجمنی ها به 
موض���ع انفعال افتادند، نیروهای تربیت ش���ده در انجمن به س���ه دس���ته 
تقس���یم شدند: دس���ته اول نه تنها به انقالبیون پیوستند، بلکه به نوعی 
در برابر انجمن هم قرار گرفتند. دس���ته دوم در برابر انقالب بی تفاوت 
ماندند و دس���ته س���وم به انتقاد از انقالب پرداخته و به صف مخالفان 
)از ن���وع دی���ن دار( پیوس���تند. همچنین، ب���ه لحاظ خط مش���ی، مبارزه با 
مارکسیس���م را جایگزی���ن بهائیت کردند. هرچند س���عی می کردند تا دو 
س���ه س���ال بعد از انقالب همچنان خطر بهائیت را زنده نگه دارند، ولی 
اهتم���ام اصلی خود را معطوف به مارکسیس���م کردن���د و در کالس های 

آموزشی خود مارکسیسم را نقد می کردند.
 ب���ا اوج گرفت���ن اختالف                  ها می���ان اعضای انجمن و نیز با س���ران نظام، 
ام���ام در روز سه ش���نبه 2۱ تیرم���اه ۱362 در اش���اره                  ای غیرمس���تقیم ب���ه 
انجمن حجتیه فرمودند: »یک دس���ته دیگر هم که تزشان این است که 
بگذارید معصیت زیاد بش���ود تا حضرت صاحب بیاید. حضرت صاحب 
مگر برای چی می                  آید؟ این اعوجاجات را بردارید... برای خاطر خدا اگر 
مسلم هستید و برای خاطر کشورتان اگر ملی هستید این دسته                  بندی                  ها 
را بردارید. در این موج خودتان را وارد کنید و برخالف این موج حرکت 

نکنید که دست و پایتان خواهد شکست.«
 پ���س از ای���ن موضعگیری، انجمن با ص���دور بیانیه                  ای بر اس���اس آنچه 
»عقی���ده دین���ی و تکلیف ش���رعی خ���ود، تبعیت از مق���ام معظم رهبری 
و مرجعی���ت، حف���ظ وح���دت یکپارچگ���ی ام���ت و رعایت مصال���ح عالیه 
مملکت و ممانعت از سوءاس���تفاده دستگاه                  های تبلیغاتی بیگانه و دفع 

غرض                  ورزی دشمنان اسالم« خواند، فعالیت                  های خود را تعطیل کرد.

هشدار تولد دوباره
تول���د دوباره انجمن در دو س���طح عوام و سیاس���تمداران قابل بررس���ی 
اس���ت. در س���طح اول بای���د گف���ت انجم���ن حجتی���ه هم���واره ب���ه دنب���ال 
تحلیل���ی عوامانه از دین بودند و س���عی می کردند برای برخی از مس���ائل 
دینی توجیه���ات عوامانه بیاورند. به عبارت دیگر، می کوش���یدند تقاضا، 
خواس���ته ها و تمایالت خودش���ان را با مس���ائل دین جمع کنند و به نوعی 
دینداری برس���ند که م���ورد قبول 
خودش���ان اس���ت. یک���ی دیگ���ر از 
نشانه های این امر استناد بیش از 
حد انجمن به خواب و جایگزینی 
ادل���ه عقلی با نقل خواب اس���ت. 
سراسر نوشته های انجمن سرشار 
از نق���ل خ���واب و کرامات اس���ت 
و معم���ول بوده ک���ه انجمن برای 
اثبات حقانی���ت و صحت اعمال 
خود به خواب متوس���ل می ش���ده 
و  عقل���ی  ادل���ه  ح���ذف  اس���ت. 
جایگزین���ی آن با خ���واب، قدرت 
تفکر و تعقل را گرفته و در نهایت 
انس���ان هایی را ب���ار م���ی آورد ک���ه 
ایمان منه���ای معرفت دارند. اما 
در خص���وص نفوذ انجمن حجتیه 
در س���طح سیاس���تمداران باید به 

یک هشدار بسنده کنیم.  

درحالی ک���ه بهائیت ی���ک پدیده کاماًل سیاس���ی و شبه جاسوس���ی بود و 
متقاب���اًل یک���ی از راه های مبارزه با آن برخورد سیاس���ی ب���ود. از آنجا که 
انجم���ن سیاس���ت را نفی می  کرد، با ای���ن ویژگی بهائیت درگیر نش���د و 
فق���ط از پای���گاه ایدئولوژیک ب���ه نقادی آن می پرداخ���ت. انجمن حجتیه 
حت���ی از برخ���ورد با بهائیان داخ���ل در حکومت پهل���وی همچون هویدا، 
پروی���ز ثابتی، دکت���ر ایادی و دیگران به دلیل سیاس���ی بودن ش���خصیت 
آن ها خودداری می کرد؛ زیرا درگیری با آنان )اگرچه بهائی بودند( جنبه 
سیاس���ی پیدا می کرد نه ایدئولوژیک. این نوع عملکرد تنها یک مفهوم 
را درب���ر می گرفت؛ جدایی دیانت از سیاس���ت. رهب���ران انجمن حتی با 
مش���اهده سیل عظیم جمعیت مس���لمانان در مقابله با نظام ستم شاهی 
و حمای���ت روحانیون معظم از آن ها، حاضر نش���دند که به امامت مرجع 
کبیر ش���یعیان تن بدهند و قیام مردم را با عباراتی مثل »وزوز پش���ه را 
چه به فانتوم« به اس���تهزاء می گرفتند و می گفتند: »مش���ت بر درفش 
چ���ه می تواند بکند«؛ یا امام را مس���خره ک���رده و اظهار می کردند: »یک 
خودکاری در دس���تش گرفته و یک اعالمیه ای نوشته، می خواهد آمریکا 

را شکست بدهد.«
ديدگاه انجمن حجتیه گسترش فساد، عدم اعتقاد به تشکيل حکومت 
اسالمی قبل از ظهور، عدم مداخله در سياست و عدم مبارزه )به منظور 
زمينه س���ازی ظهور( بود. اين تفکرات، سازش با رژيم پهلوی را به دنبال 
داشت. انجمن، جهاد و مبارزه را در دوران غيبت حرام مي دانست و به 
روايات و احاديثی ازقبيل »اليکون الجهاد اال مع امام عادل« )جهاد جز 
با امام عادل امکان پذير نيست( استناد مي کردند. آن ها بيان مي کردند 
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مبارزه با قرشی گری و جمود فکری
مورد مقابله فکری شهید مطهری با انجمن حجتیه

 افشاگری امام خمینی)ره( علیه 

انحرافات رشیعت سنگلجی

کتاب »شهید جاوید« ردیه ای از درون
آیت اهلل صافی گلپایگانی و رد اساس کتاب صالحی نجف آبادی

استاد مطهری که برخورد با فرقه های انحرافی 
را به درستی از امام خمینی)ره( آموخته بود، در 
مواجهه با هر تفکری با ریشه شناس���ی و تحلیل موقعیت 
زمان���ی و مکان���ی برخورد می ک���رد. ای���ن روش علمی در 
رویارویی های فکری جریانی از تفکر انتقادی و تحلیلی راه 
می انداخت و نتایج آن برای همه مردم قابل توجه و تأمل 
بود. حجتیه یکی از این جریانات است که تحلیل استاد 
مطهری از عملکرد آن ها ش���رحی از قش���ری گری و جمود 
فکری است. قشری گری مانع فهم عمیق معارف دینی و 
بس���تری برای رش���د کج فهمی و بدعت است. نمونه این 
تفکر در تاریخ معاصر ایران را می توان در انجمن حجتیه 
دی���د. انجمن حجتیه مق���ارن با کودتای 28 مرداد س���ال 
۱332 توسط شیخ محمود ذاکرزاده توالیی حلبی و بنا بر 
اساسنامه آن با انگیزه مبارزه با فرقه بهائیت و تبلیغ دین 
اس���الم و مذهب جعف���ری و دفاع علم���ی از آن با رعایت 
مقتضی���ات زمان تأس���یس ش���د. اگرچه در ای���ن انجمن 
کمیته ه���ای مختلف تدریس، تحقیق، نگارش، ارش���اد و 
ارتباط با خارج وجود داشت ولی بررسی عقاید آن ها نشان 
می دهد که نتوانستند آن طور که مدعی بودند مذهب 
خ���ود را به درس���تی درک کنند و با تحلیل ه���ای نابجا در 
مس���یر قش���ری گری افتادند. از عقاید آن ه���ا می توان به 
ت�ح�ل�ی�ل ن����اروا پی�رام�ون ع�الئ�م و ن�ش����ان�ه ه����ای ظ��ه��ور 
ام������ام زمان)عج( و اعتقاد به جدایی دین از سیاست اشاره 
کرد. حجتیه معتقد است اقدام به تشکیل هر حکومت 
دین���ی قب���ل از ظهور ام���ام زمان)عج( منجر به شکس���ت 
می شود و تشکیل حکومت سد باب مهدویت و حکومت 
جهانی است. پ��رواض��ح اس��ت ک��ه ب��ا ای��ن ن��ح��و از ت��ف��ک��ر، 

بهاره داداشی: بزرگ ترین مانعی که در مسیر 
برنامه های نوسازی رضاشاه به خصوص در ُبعد 
فرهنگی آن وجود داش����ت روحانی����ت بود. جریان متأثر از 
تجدد و نوگرایی با ترویج شبهات دینی و نقد عقاید سنتی 
و نف����ی آن����ان به صورت کلی و با ایج����اد تردید در حقانیت 
مع����ارف ش����یعی با هدف تضعیف مذهب ش����یعه ش����عار 
اصالح دین را سر دادند تا هم صدا با جریانات تکفیری که 
عقاید شیعه را باطل و مشرکانه می دانند، اصول امامیه را 
زی����ر س����ؤال ببرند و روحانی����ون را به عنوان ی����ک وزنه مهم 
اجتماعی در میدان مبارزه به چالش بکش����ند. ازاین رو، از 
درون خود آن ها کسانی چون کسروی و شریعت سنگلجی 
به این کار مأموریت یافتند تا هم صدا با »شعار بازگشت به 
ق����رآن« به ایج����اد تش����کیک در اعتقادات ش����یعی و تزلزل 
موقعیت علما و روحانیون بپردازند. مهم ترین مسائلی که 
شریعت سنگلجی آن ها را انکار می کرد غیبت امام زمان 
)ع����ج(، رجع����ت، مع����اد جس����مانی، مع����راج، ش����فاعت و 
معجزه های انبیا بود. مقایس����ه فهرس����ت کتاب »توحید 
عبادت« از آثار اصلی شریعت سنگلجی با فهرست کتاب 

»م���ردم دنیا بدانند که من یک آدم جاه طلب، 
مقام طلب، اخاللگر، مفسد و ظالم نیستم، من 
چنی���ن هدف هایی ن���دارم. قیام من قی���ام اصالح طلبی 
است. قیام و خروج کردم برای اینکه می خواهم امت جد 
خ���ودم را اص���الح کنم. من می خواهم ام���ر به معروف و 
نهی ازمنکر کنم.« )وصیت نامه امام حسین علیه السالم 

به برادرش محمد حنفیه(
حرکت خدایی امام حسین )ع( در زمانی روی داد که 
اسالم از مسیر راستین خود خارج شده بود و انحرافات 
بسیاری دامن آن را آلوده کرده بود. صالح جامعه اسالمی 
به جانش���ینان به حق رس���ول خدا )ص( اجازه نمی داد که 
اقدام���ی تند و جدی علیه منحرفان انجام دهند. زمانی 
ک���ه امام حس���ین )ع( ب���ر مخالفت با خلیفه ناشایس���ت 
پافشاری کرد و برای عدم بیعت با یزید بوزینه باز مجبور 
به حرکت به س���مت کوفه ش���د، نیتی جز اصالح جامعه 
اسالمی نداشت و به ِجد خواستار هدایت مسلمین بود. 
تجرب���ه امامت پدر بزرگوارش���ان امام علی )ع( و س���بک 
زندگی آن بزرگوار و سادگی و زندگی در سطح پایین ترین 
افراد جامعه اس���المی ثابت کرده بود که خاندان رس���ول 
خدا )ص( نیتی جز هدایت مس���لمین به صراط مستقیم 
ندارن���د. ظن و گمان بد نس���بت به نی���ت خالص و پاک 

ن��هضت ام�����ام خمینی)ره( و انقالب اسالمی مردم ایران 
نی���ز مردود خواهد بود. حجتی���ه در طول حیات خود به 
دلی���ل باوره���ای این چنین���ی مخالف���ان زیادی داش���ته و 
بسیاری از علما اعتقادات متحجرانه آنان را به ضرر اسالم 
و شیعیان می دانستند.  استاد مطهری نیز بر این باور بود 
ک���ه انجمن حجتیه با جمودگرایی و قش���ری گری خود به 

اس���الم و تش���یع بس���یار لطمه زده 
اس���ت؛ چراکه در نظر آنان هر نوع 
حرکت اعتراضی و اصالح اجتماعی 
باطل است. استاد مطهری با تبیین 
دیدگاه های سیاسی و برداشت های 
آنان از انتظار فرج، مفهوم درس���ت 
و  پویای���ی  تح���رک،  در  را  انتظ���ار 
اثرگذاری می دانس���ت؛ درحالی که 
حجتیه معتق���د بود بای���د زمینه را 
خودم���ان س���وق بدهیم به س���مت 
ظه���ور ام���ام زم���ان و انتظ���ار یعنی 

جمود و س���کوت. حجتیه با برداش���ت های نادرس���ت از 
موقعی���ت زمانه و عدم بصیرت در دشمن شناس���ی برای 
ش���یعیان به ابزاری در دست دشمن قرار گرفت و در هر 
بره���ه تاریخی به جای توجه به اصول، بر حواش���ی تأکید 
کردن���د. حجتی���ه حتی در زم���ان اعالم حی���ات خود نیز 
به درستی عمل نکرد و علی رغم اینکه هدف خود را مبارزه 

»التوحید« محمدبن عبدالوهاب همس����انی و تش����ابهات 
قابل توجهی از مطالب این دو کتاب را نشان می دهد که 

رونویس����ی  نی����ز  س����نگلجی  خ����ود 
بخش های����ی از آن را پذیرفته بود. اول 
بار نش����ر دیدگاه های سنگلجی درباره 
رجعت بود که توجه علمای شیعه را به 
اعتقادات وی و ضرورت مواجهه با آن 
مط����رح ک����رد.  ام����ام خمین����ی )ره( در 
زمان����ی ک����ه ح����وزه علمی����ه از فض����ای 
روش����نفکران فاصله داش����ته و به جای 
پاسخ به انتقادات و شبهات، بیشتر به 

نفی و تکفیر صاحبان عقاید ضاله و پرهیز دادن جامعه از 
خوان����دن این کتب اهتمام داش����ت، در ص����دد برآمدند تا 

امام حسین )ع( در حرکت عظیم عاشورا شائبه ای منفور 
اس���ت ک���ه در کت���اب »ش���هید جاوید« توس���ط صالحی 
نجف آبادی مطرح ش���ده است. وی در این کتاب بر این 

ب���اور اس���ت که کش���ته ش���دن در راه 
خدا مطلوب خدا نیست، بلکه آنچه 
مطلوب اس���ت و خدا خواسته، دفاع 
از دین است نه کشته شدن. در باور 
وی ش���هادت طلبی امام حس���ین )ع( 
امری نامعقول بوده که باورپذیری آن 
را دچار اشکال می کند. »مذمت های 
بیج���ا، توهین ه���ای ناروا، س���تایش از 
دش���منان آن هم توأم با خالف واقع، 
عذرتراشی های بیجا از قاتلین کربال، 

خیان���ت در نقل حدیث ها و تاریخ ها و ذکر یک سلس���له 
امور برخالف صریح مذهب شیعیان« از نکاتی است که 
در کتاب مطرح ش���ده و از گذش���ته تاکنون با ردیه های 
بس���یاری مواجه ش���ده اس���ت و حتی آن را در ذیل کتب 

با بهائیت می دانست اما وزرای بهائی شاه، سرمایه داران 
بهائی چون پاس���ال و هژبر،  افس���ران بهائی و ... هیچ گاه 
مورد نقد و برخورد و مبارزه انجمن قرار نگرفتند. تف�کرات 
این جریان مورد انتقاد ام����ام خمینی )ره(  نیز بود و ایشان 
همین کژاندیشی ها را متذکر می شدند. مهم ترین خطری 
که انجمن حجتیه احساس می کرد، بهائیت بود و مدعی 
بهائی���ت  براب���ر  در  ک���ه  ب���ود 
ام���ام)ره(  ام���ا  می ایس���تد. 
ریش���ه ای تر ب���ه ای���ن فرق���ه نگاه 
می ک���رد و عملکرد آنان را تحلیل 
می کرد. امام)ره( فریاد می زد که 
آمریکا پشت قضیه بهائیت است 
ام���ا آن ه���ا متوج���ه نمی ش���دند. 
ام���ام)ره( ب���اور داش���ت یک���ی از 
کارهایی که آمریکا انجام می داد 
جااندازی بهائی���ت در ایران بود، 
راه  وهابی گ���ری  عربس���تان  در 
انداختن���د، در جای دیگری قادیانی گ���ری راه انداختند. 
تأکید امام)ره( در مبارزه با صحنه گردان اصلی آن یعنی 
آمریکا بود، ولی انجمن حجتیه این مطلب را نمی فهمید. 
عم���ده ویژگی ه���ای چنی���ن جریاناتی تلفی���ق جهالت با 
عبادت، تنگ  نظری و پیروی  های صرفاً ش���عاری نه قلبی 
اس���ت؛ یعنی ایم���ان منهای معرفت که به گفته ش���هید 

هدایت جامعه را از مس����یر روش����نگری و مقابله به مثل بر 
عهده گیرند. امام )ره( معتقد بودند که امثال کس����روی، 
شریعت سنگلجی و حکمی زاده صرفاً 
ِنَح����ل  ِف����َرق و  تکرارکنن����ده ش����بهات 
گذشته و برخی نویسندگان جدیدند و 
»نیم خوردۀ وهابیه« را بازگو می کنند. 
ام����ام خمین����ی )ره( درکت����اب کش����ف 
االس����رار نی����ز ک����ه پاس����خ به ش����بهات 
علی اکبر حکم����ی زاده در مورد دین و 
و  گفته ه����ا  ب����ه  ب����ود،  آن  عملک����رد 
نوش����ته های س����نگلجی پرداخت و در 
براب����ر انتقاداتی که به تفکر دینی وارد می  کردند به دفاع 
اس����تداللی و عقالنی از هم����ان چیزی که آن ه����ا به عنوان 

ضاله دانس���ته اند. انتش���ار این کتاب نه تنها در محافل 
علمی و حوزه و حت���ی در بین مردم بازخوردهای زیادی 
داش���ت، بلکه با توجه به زمان انتشار آن و آغاز مبارزات 
سیاس���ی امام خمینی )ره( و مردم با 
رژیم پهلوی در بعد سیاسی و از طرف 
عوامل حکومتی نیز به امنیتی کردن 
فضای فکری و اجتماعی منجر شد و 
امکان مقابله و تحلی���ل آن در فضای 
س���الم فک���ری و علمی از بی���ن رفت. 
ازای���ن رو، ص���رف ضاله دانس���تن آن و 
تحریم خواندن کتاب و یا حتی حرام 
اع���الم ک���ردن مطالع���ه آن تصمیمی 
انفعالی در برخورد با این کتاب است 

و در این زمینه نیز نیاز به جهاد علمی ضرورت دارد.
 اما در این بین یک حقیقت تاریخی وجود دارد، اینکه 
در زم���ان خلفای اموی سیاس���ت های تنبیهی بس���یاری 
برای زائران امام حس���ین )ع( در نظر گرفته شد اما اثری 

مطهری »همیش���ه منج���ر به سوء اس���تفاده منافق���ان از 
دل سوزی های جاهالنه شده است«.

اس���تاد مطهری نس���بت به نگ���رش انجمن به مس���ئله 
مرجعیت نیز انتقاد داش���ت و توجیه ای���ن جریان را ذیل 
همی���ن ایم���ان منهای معرفت تفس���یر می ک���رد. انجمن 
معتق���د ب���ود از مرجعی پی���روی می کند که نس���بت به 
مسائل سیاس���ی و مبارزه با حکومت طاغوت بی تفاوت 
باش���د و اساس���اً حکمی برای مبارزه ندهد. در واکنش به 
این برداشت سطحی و بی پایه که با باورهای شیعه نیز در 
تضاد اس���ت، شهید مطهری انواع تقلید را شرح می دهد 
و در توضی���ح آن ب���ر دو نوع »ممنوع و مش���روع« اش���اره 
می کن���د: »ی���ک نوع تقلید اس���ت که به معن���ای پیروی 
کورکوران���ه از محیط و عادت اس���ت که ممنوع اس���ت. 
اخی���راً در بعض���ی از م���ردم ک���ه در جس���ت وجوی مرجع 
تقلید هستند، می گردیم کسی را پیدا کنیم که آنجا سر 
بسپاریم. می خواهم بگویم تقلیدی که در اسالم دستور 
رس���یده است سر سپردن نیست، چش���م باز نگه داشتن 
است. تقلید اگر شکل سرسپردگی پیدا کرد هزارها مفاسد 
پیدا می کند.« پیش از انقالب انجمن حجتیه علی رغم 
تأکید و اشاره امام خمینی )ره( به پشت پرده های جریان 
بهائیت بی توجه بودند، پس از انقالب نیز برخالف جریان 
انقالب شنا کردند و آمریکا را که دشمنی آن با ملت ایران 
ثابت شده بود به حاشیه بردند و مبارزه اصلی را در انتقاد 
از مارکسیس���ت ها عنوان کردند. ماهیت محافظه کاری 
در انجمن حجتیه قدرت هرگونه مبارزه جدی را از آن ها 
گرفت و این فرقه را به ابزاری در اختیار دش���منان تبدیل 

کرده بود.  

خرافات و بدعت شناخته و مردود می دانستند، پرداخت 
و در مواردی هم به تصحیح برداشت ها مبادرت کرد؛ برای 
مثال، نشان داد که آنچه در جامعه درباره استخاره معمول 
اس����ت ربطی به حقیقت استخاره و ش����کل صحیح آن در 
فرهنگ دینی ندارد. امام)ره( از این فرصت برای ریشه یابی 
و جریان شناس����ی افکار و آرای وهابیون اس����تفاده کرد و از 
س����وی دیگر با افشای سیاس����ت های ضد دینی حکومت 
رضاخ����ان و تبلیغات ضد روحانیت وی ب����ه دفاع از حریم 
مکتب تش����یع و تش����ریح دیدگاه های مجتهدان شیعه در 
باب حکومت و چگونگی تعامل علما با سالطین و پادشاهان 
پرداخت.  برخورد علم����ی و منطقی امام خمینی )ره( با 
اف����رادی ک����ه خ����ود را به عن����وان نواندیش دین����ی مطرح 
می کردند در سال های بعد تأثیر زیادی بر سیاست های 
حوزه علمیه و مخصوصاً شاگردان ایشان همچون شهید 
مطهری و بهشتی گذاشت که در جهاد علمی و مبارزه 
ش����بهه زدایی  و  روش����نگری  ب����ه  انحراف����ی  عقای����د  ب����ا 
می پرداختن����د و توج����ه وی����ژه ای ب����ه مس����ئله اس����الم و 

مقتضیات زمان داشتند.  

نداشت تا جایی که حتی خاک کربال زیرورو شد و مقبره 
امام)ع( غرقاب گردید، اما باز س���اخته ش���د و مش���تاقان 
قیام اباعبدالله)ع( به زیارت رفتند و بنا به وعده خداوند 
آنچه به حق باشد از بین رفتنی نیست و پابرجا می ماند. 
بنابراین، اهداف قیام امام حسین )ع( در چیزی فراتر از 
نفع ش���خصی است که بنا به ادعای کتاب برای تشکیل 
حکوم���ت ب���وده باش���د؛ آنچ���ه ام���ام )ع( در وصیت نامه 
خویش به برادرش���ان ع���رض کردند که هدفی جز اصالح 
زمین از ناپاکی ها و انحرافات ن���دارد و این هدف واالیی 

است.
در نق���د و رد روایت کتاب صالحی نجف آبادی متون 
زیادی نگاشته شده است که از این بین می توان به کتاب 
»حس���ین علیه الس���الم ش���هید آگاه و رهبر نجات بخش 
اس���الم« آیت الله العظمی صافی گلپایگانی اش���اره کرد. 
در ای���ن کت���اب که در حجمی نزدی���ک به پانصد صفحه 
منتشر شد آمده است: »اساس کتاب شهید جاوید باطل 
است.« آیت الله صافی گلپایگانی با مرور روایات مربوطه 
به این نتیجه رسید که »به صریح این اخبار، برنامه امام 
حسین این نبود که قیام کند و حکومت اسالمی تأسیس 
نماید بلکه برنامۀ او قیام و شهادت بود و امام عالم به این 

برنامه بود.«  
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گونه شناسی جریان های فکری حوزه 
و نسبت آن ها با اندیشه انقلاب اسلامی

نویسنده: دکتر سید محسن طباطبایی فر
ناشر: مکث اندیشه

مکتب در فرایند نواندیشی
 بازخوانی انتقادی نواندیشی محسن کدیور 

در حوزه شیعه شناسی
نویسنده: حسن علیپور وحید   |   ناشر: دفتر نشر معارف

جریان شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر
نویسنده: دکتر آیت مظفری

ناظر علمی: دکتر موسی حقانی
ناشر: زمزم هدایت )پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق(

برای مطالعه بیشرت
نظیر ایران، ترکیه، مصر، پاکستان و ... ریشه دوانده 
و سعی در ارائه قرائت و تفسیری حداقلی از اسالم و 
س����ازگار با مدرنیته دارند. از ویژگی های عمده این 
جریان و به طور خاص افرادی که خود را منتسب به 

تشیع می دانند، می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بي اعتنايی به حديث  اف����راد اين جريان تحت 
عنوان توجه به قرآن، به حديث بي اعتنا هستند. آنان 
حتی علت راهيابی خراف����ه به دين را نيز »بي دقتی 
در نق����ل حدي����ث و روايت«، بدون توجه به راس����تی 
و درس����تی آن مي دانند و راه رهاي����ی را در پناه بردن 
به قرآن مي جويند؛ که به معنای تمس����ک به ش����عار 
»حس����بنا کت����اب الله« اس����ت، ش����عاری ک����ه بعد از 
رحلت رس����ول خدا )ص( بهانه کنار گذاشتن عترت 

آن حضرت شد.
عقالنیت خودبنیاد  آن����ان به مانند جریان های 
فلس����فی غربی، بيش از اندازه به عقل بها مي دهند 
و هر مس����ئله ای که عقل آنان توان درک آن را ندارد، 

خرافه مي پندارند.
ع���دم پذي���رش مرجعي���ت  آن����ان مرجعي����ت 
روحاني����ت را ن����ه در بع����د فک����ری و دين شناس����انه 
مي پذيرفتن����د و ن����ه در بعد سياس����ي. به نظ����ر آنان، 
هرکس����ی خ����ود توان فهم تم����ام ابعاد دي����ن را دارد و 
نيازی به مراجعه به مرجعيت نيست؛ و از این طریق 
مقدمات ش����قاق و گسس����ت در جوامع اس����المی را 

پدید می آورند.  

در سده اخیر و با بسط و نفوذ مدرنیته در 
سرزمین های اسالمی، عالوه بر طیف هایی 
از روش����نفکران جوامع اسالمی که شیفته و مرعوب 
تج����دد و تجددگرای����ی در غرب ش����دند، طیف هایی 
هرچند محدود از حوزویان نیز به این جریانات تمایل 
پی����دا کردن����د. ای����ن اف����راد یا ب����ه ش����کل هماهنگ با 
جریان ه����ای اس����تعماری غربی و با ه����دف تحریف 
اس����الم و ضربه زدن به آن وارد میدان شده اند و یا از 

حسین ایزدی: انجمن حجتیه
این گرایش از جهت سنخ اندیشه و رویکرد، گرایشی تازه به  شمار 
نمی آید، این گرایش در حدود نیم قرن اخیر با چهره ای نو و س���امان یافته بروز 
کرده است، گرایشی که دیگر از قالب یک سلیقه و برداشت دینی صرف خارج 
ش���ده و در قد و قامت یک تشکیالت منسجم ظهور کرده است. مستمسک 
مخالفت با شکل گیری حاکمیت اس���المی برای این جریان روایاتی است که 
تش���کیل حکومت در زمان غیبت را طاغ���وت معرفی می کند. برخی دیگر از 
طرفداران این تفکر نزدیکی ظهور را منوط به گسترش ظلم و فساد می دانند؛ 
ازاین رو، تشکیل حکومت دینی را مخالف زمینه سازی برای ظهور می دانند. 
انجمن حجتیه که با شیخ محمود حلبی توالیی پدید آمد، در روز های اول عمر 
خود تشکیالتی دینی بود که برای پاسداری از اندیشه دینی جوانان فعالیت 
می ک���رد و مورد حمایت برخ���ی مراجع و علمای عصر نیز ب���ود؛ اما رفته رفته 
سمت وسوی تازه ای پیدا کرد و به جریانی در برابر جریان های انقالبی تبدیل 
شد. این تقابل تا جایی پیش رفت که پس از انقالب، امام خمینی)ره( درباره 
این جریان و نفوذ آن در بدنه کارگزاران انقالب هشدار جدی داده و فرمان لغو 
فعالیت آن ها را صادر فرمودند. بااین همه، این جریان فعالیت های مخفی خود 

را ادامه داد و در سراسر کشور تشکیالت زیرزمینی خود را توسعه بخشید. 

طیف مخالف سیاست های مذهبی انقالب اسالمی
دسته ای دیگر از مخالفین انقالب اسالمی در حوزه های علمیه طیف هایی 
هس���تند که با انگیزه های مذهبی خاص و نه تئوریک به معنای گذش���ته، به 
مخالفت برخاسته اند. این طیف که با سیاست های مذهبی انقالب اسالمی 
ازجمله مسئله وحدت شیعه و سنی دارای اختالف هستند، در برخی زمینه ها 
با طیف های دیگر مخالف انقالب به همگرایی می رسند. محوری ترین دغدغه 
این طیف گسترش تفکر شیعی به معنای کالمی آن است. مبارزه با اهل تسنن 
و وهابیت و هر جریانی که با والیت معصومین دارای زاویه باش���د، سیاس���ت 
اصلی آن ها به  شمار می آید. البته سطح تلقی آن ها از حمایت از اندیشه شیعی 
تلقی ای س���طحی اس���ت؛ چراکه اکتفا به پاس���خ دادن به شبهات اهل تسنن، 
مناظره با آن ها و اموری ازاین دست نقطۀ اوج حمایت از تفکر شیعی نیست، 
بلکه برپایی حاکمیت دینی که در س���ایه آن احکام دین و آموزه های ش���یعی 
گسترش یابد و در سطح بین الملل به الگوسازی حکومت دینی بپردازد، قله ای 

فراتر از این رویکرد است.
البته باید توجه داش���ت منشأ اصلی مخالفت این طیف با انقالب از ابتدا 
همان تفاوت رویکرد های مذهبی و سیاس���ت های دینی نبوده اس���ت. برخی 
واکنش های امروز ریش���ه در رخداد های دیروز بین س���ران این جریان با نظام 

روی جهل و سادگی تسلیم جو غالب زمانه شده اند؛ 
ک����ه البت����ه در ای����ن بین جریان نخس����ت ب����ا توجه به 
س����ازمان دهی ق����وی و اه����داف از پیش تعیین ش����ده 
به مراتب مضرات بیش����تری را برای جوامع اسالمی 
می توانس����تند در پی داشته باش����ند. این جریان در 
جوامع اسالمی با عناوینی نظیر »اصالحگر دینی«، 
»پروتستانتیسم اسالمی«، »نواندیشان دینی« و ... 
با حمایت انگلستان، آمریکا و اسرائیل در کشورهایی 

اس���المی داش���ته اس���ت. امروزه به نظر می رس���د جریان اس���تکبار و استعمار 
چش���م طمع به این جریان دوخته است و باواس���طه و شاید بی واسطه  از آن ها 
حمایت های���ی می کند؛ چراک���ه جریانی با ظاهر دینی و ش���یعی بنیاد گرایانه 
می تواند بین صف های ش���یعیان در نسبت گرفتن با انقالب اسالمی فاصله 
بیندازد. خطر این جریان به مراتب بیشتر از جریان های معاند نظام و گروه های 
روش���نفکری و س���کوالر اس���ت که به روش���نی خود را مخالف اس���الم معرفی 
می کنن���د. این طیف در حقیقت با ظاهری اس���المی دارای زاویه ای جدی با 

اسالم ناب هستند.

سکوالریست ها و مخالفت مبنایی با حکومت دینی
دیگر طی���ف مخالف انقالب اس���المی، طرف داران اندیش���ۀ سکوالریس���م 
هس���تند. حوزویانی که آشنایی نامناسبی با فلسفه های غربی داشته اند و یا 
ارتباطات نامناسبی با گروه های سیاس���ی سکوالر برقرار کرده اند، اصلی ترین 
چهره های این طیف به  شمار می آیند. اعتقاد به جدایی دین از همۀ عرصه های 
غیرف���ردی زندگی مهم ترین دغدغه آن هاس���ت. این اصرار ب���ه جدایی دین از 
حوزه های گوناگون حیات انسان یا از آن روی صورت می گیرد که کارکرد دین را 
حداقلی دانسته و اساساً چنین امکانی را برای آن متصور نیستند و دین را برای 
اداره حیات بشر ناتوان و نا کافی می دانند و یا اینکه می گویند ساحت قدسی 
دین نباید به عرصه خاکی و مادی سیاس���ت و اقتصاد و معیش���ت که اموری 
این جهانی است آلوده شود؛ دین تنها باید روابط انسان با خدا را مدیریت کند، 

اما دخالت در عرصه های مادی حیات بشر دین را آلوده می کند.
در ه���ر ص���ورت، این ن���گاه به  ص���ورت بنیادین با حاکمیت دی���ن بر جامعه 
مخالف است. بیش���تر حوزویانی که در دامن چنین اندیشه ای فرو رفته اند، 
کسانی هس���تند که در مقطع نامناسبی از آمادگی های علمی با فلسفه های 
غربی آشنا شده اند. طلبه هایی که عمالً فلسفه غرب را پذیرفته اند و از منظر 
فیلسوف غربی به عالم و روابط اشیا در آن می نگرند، این دسته نیز چون طیف 
پیش���ین فرصت و ظرفیتی مناس���ب برای جبهه اس���تعمار و استکبار به  شمار 
می آیند؛ چراکه هم از کسوت روحانیت برخوردار هستند و هم اندیشه مدنظر 
جامع���ه جهانی غرب���ی را از پایگاه دین و در لباس دین ش���ناس ترجمه و ترویج 

می کنند. 

حواسامن جمع باشد!
 سنخ شناسی جریان های دگراندیش دینی که 

مخالف گفتمان انقالب اسالمی هستند

فتنه با نقاب دین
شاخصه های عمده جریان های دگراندیش اسالمی چیست؟


