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 نهضت اصالح تفکر مذهبی شیعی ادامه دارد 

تجدید نظر طلب در عقاید   نھضت اصالح تفکر مذھبی شیعه یا جریان
شیعه در ایران، که ھدفی جز اصالح طلبی دینی نداشت، در صدسالۀ اخیر 

دیگر بروز و ظھور یافت و به ویژه از زمان رضاشاه به بعد، بیش از ھر زمان  به
 طور رسمی خود را در محافل عمومی و مطبوعات دینی مطرح ساخت.

ھای  گری دین و مذھب مطرح شد، برخی جریان وقتی که بحث اصالح
مشغول شدند. این عده   فکری نیز با ھدف اصالح در امور دینی به فعالیت

ھای  ھای مذھبی سال که ابتدا تنھا شعار بازگشت به قرآن و رجوع به ویژگی
کردند، کمی بعد با طرح این موضوع ـ که یکی از  نخست اسالم را مطرح می

ھای مذھبی  ھای اختالف موجود میان مسلمانان بحث تفاوت ترین زمینه مھم
ای از  و گسترش خرافه است ـ کار خود را آغاز کردند و اندکی بعد شاخه

ھای شیعه  میان طیفھمین گروه با طرح این موضوع که خرافات در 
 گسترش پیدا کرده بنا را بر مخالفت با اعتقادات شیعی گذاشتند. 

. بسیاری از   این جریان ھمواره با فراز و فرودھایی ھمراه بوده است
الله طالقانی و دکتر علی شریعتی نیز از مدافعان این  مصلحان دینی نظیر آیت

د. در این جریان، ھای خوبی بودن حرکت بوده و گاه خود مصدر حرکت
، عنوانی است که تمامی پیشگامان نوگرای جنبش اسالمی بازگشت به قرآن
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طلبی  معاصر به نوعی از آن یاد کرده و آن را یکی از محورھای مھم اصالح
خود قرار دادند. زمانی که در اواخر سده سیزدھم ھجری (نوزدھم 

پایی قرار گرفتند و میالدی)، مسلمانان در رویارویی با غرب و استعمار ارو
موجودیت خود را در خطر دیدند، گروھی از رھبران فکری و سیاسی 

اندیشی پرداخته و کوشیدند از یک طرف جلوی  مسلمانان به چاره
ھای مداوم استعمارگران را بگیرند و از طرف  اندازی ھا و دست گری سلطه

انند و از این دیگر مسلمانان را به بیداری فکری و سیاسی و اجتماعی فرابخو
طریق ھویت گمشده یا ضعیف شدۀ اسالمی را احیا کنند و مسلمانان را به 
مقاومت و در نھایت احیای مجدد مجد و عظمت دیرین وادارند. برای تحقق 

ھا و تدابیر نظری و عملی فراوان و متفاوتی  این آرمان بلند، شعارھا، شیوه
ط و نیازھای اقلیمی، تاریخی، اتخاذ شد که بسیاری از آنھا به مقتضیات شرای

فرھنگی و سیاسی روز بستگی داشت. یکی از ھمین شعارھای اساسی و 
نام داشت که در ارتباط مستقیم با شعار   »بازگشت به قرآن«محوری، 

 جنبش اسالمی بازگشت به اسالم بود.
در واقع در پی طرح ایده بازگشت به اسالم، این پرسش مطرح شد که 

بازگشت به «تواند به وقوع بپیوندد و در پی آن، اندیشه  میچگونه این امر 
عنوان پاسخ عنوان شد. از این رو در پاسخ چه باید کرد و حتی  به» قرآن

دربارۀ ماھیت بازگشت به اسالم و چگونگی اجرا و تحقق آن، نعمانی، سرسید 
را  احمدخان ھندی، موالنا محمدعلی، ابوالکالم آزاد، و نظیر اینھا نیز قرآن

طلبی و متن آموزشی حرکت نوین اسالمی  عنوان محور اصالح کم و بیش به
گاھی ھای تازه و  قرار دادند. به ھمین دلیل تمامی آنان کوشیدند آ

ای  رویکردھای تفسیری نوین از قرآن پدید آورند و خود نیز تفاسیر نوگرایانه
دھا مصلح و ھا یا حتی آیاتی از قرآن بنگارند. بع از تمام قرآن یا سوره
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نواندیش مسلمان اقبال الھوری در شبه قاره ھند، قرآن را بنیاد تجدید بنای 
به باز سازی » متد شناخت قرآنی«اندیشه اسالمی خود قرار داد و کوشید با 

فھم اسالم یاری رساند. ابیات زیر از اقبال، اھمیت و نقش قرآن را در نظر او 
 کند: آشکار می

 ھـای پاپ و کاھن را شکست  نقشه  ــم نشستنقش قرآن تا که در عال
 این کتـابی نیست، چیز دیگر است  باز گویم آن چه در دل مضمر است

طور کلی در تمامی آفریقا و کشورھای عربی کسانی چون  در مصر و به
شیخ محمد عبده، رشید رضا، حسن البناء، سید قطب، مالک بن نبی و 
دیگران، و در ژاپن توشیھیکو ایزوتسو اندیشۀ بازگشت به قرآن را در اشکال 

تر پدیدۀ  عبارت کلی مختلف ادامه دادند و ھمین شعار را پی گرفتند. به
 بازگشت به قرآن پاسخی به یک پرسش اجتماعی ـ سیاسی بود. 

مسلمانان متوجه شدند که نسبت به  ١٤و اوایل قرن  ١٣در اواخر قرن 
اند که  ھای دیگر عقب افتاده ھستند و سیادت نخستین را از کف داده  ملت

مطرح شد. در ایران نیز این سؤال مورد » چه باید کرد؟«بالفاصله سؤال 
ر گرفت. در پاسخ به سوال چه باید کرد؟ شماری از مصلحان گفتند توجه قرا

که پاسخ مسأله در بازگشت به قرآن است. لذا این شعار، انگیزه و خاستگاه 
اجتماعی داشت و به عبارتی دیگر بازگشت به قرآن، سخن و شعار مفسران و 

بلکه ھای علمیه یا نھادھای علمی و دانشگاھی و محافل قرآنی نبود،   حوزه
شعاری بود که از سوی کسانی مطرح شد که متوجه شدند جھان اسالم 

 عقب افتاده و چارۀ امر نیز بازگشت به قرآن است.
البته باید توجه داشت که با توجه به خاستگاه متفاوت کسانی که دعوی 

ھای گوناگونی به اسم بازگشت  گری در دین داشتند، نظریات و طرح اصالح
ای از  گری مطرح شد و بجز عده ا خرافات و اصالحبه قرآن، مبارزه ب
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ھای علمی به فراگیری  ای در حوزه صورت ریشه گران دینی که به اصالح
دروس طلبگی پرداخته بودند، برخی دیگر از این جریان که بعضًا روحانی و 

ھایی چون فاصله گرفتن از مرجعیت رسمی  یا غیر روحانی بودند، با مشخصه
و عدم پذیرش رھبری آنان، مستقًال در این راه گام دینی و روحانیت 

 برداشتند. 

 * دگراندیشی دینی در تشیع 
ھای مختلفی برخوردار است و  دگراندیشی دینی در حوزه شیعی از شاخه

ھای آن ارزیابی   توان با یک داوری مشخص و یکسان در مورد ھمۀ شاخه نمی
میدند و تفاوت سلوک و نا مشترکی داشت. برخی از آنان خود را شیعه می

منش عبادی خود با برخی از احکام و فروعات مذھبی مرسوم و متداول در 
کردند. گروھی  میان شیعیان را صرفًا ناشی از اختالفات فقھی عنوان می

دیگر به طور کلی از شیعه یا سنی نامیدن خود اعالم برائت کرده و یادآور 
بندی مسلمانان به صورت  تقسیماثری از  ج خدا شدند که در زمان رسول می

مختلف اسالمی ناشی از بروز انحراف از افکار   شیعه و سنی نبود و ایجاد فرق
 و عقاید دینی است.

ھای تجدیدنظر طلب نیز تشیع را بدعتی  بعضی از سردمداران جریان
ساخته و پرداختۀ عبدالله بن سبأ یھودی دانسته و اعالم کردند که 

بنیاد بوده و با ھدف ایجاد اختالف بین مسلمانان گری، مذھبی خود شیعه
پدید آمده است. گروه اخیر در عرصۀ فروعات مذھبی بیش از دو گروه دیگر 

کند. سخن  با پیروان مکتب سنت و جماعت اعالم ھماھنگی و ھمرنگی می
طلب حرکت  مشترک افراد این جریان که خود را به عنوان پیشگامان تحول

 حث بازگشت به قرآن است.دانند، ب اسالمی می
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شود که  به اعتقاد این عده طرح بازگشت به قرآن با این ھدف ارائه می
تنھا سند وحیانی و تحریف ناشده و مقبول تمام مسلمانان، قرآن است و این 

شناسی است و بنابراین از آغاز، مبنا و معیار  متن مقدس، محور دین
ر بنیادین اسالمی بوده و اکنون ھا، احکام و شعائ بینی، عقاید، ارزش جھان

و » الله حبل«نیز باید باشد. در واقع به گمان طراحان شعار بازگشت به قرآن، 
گاھی و وحدت و جنبش اخالقی و اجتماعی قرآن » المتین حبل« ابزار آ

است و با بازخوانی نقادانۀ تاریخ اسالم و با تکیه بر مبانی قطعی قرآن و وحی 
باورھای انحرافی و منسوب به دین رھا شد و خیزش توان از خرافات و  می

 فرھنگی و اجتماعی با برکت صدر اسالم و عصر نبوی را بار دیگر تجدید کرد.
ھای قرآنی سبب  آنان معتقدند دوری از قرآن و فھم نادرست دین و آموزه

رو، عزت دوبارۀ  ماندگی جوامع اسالمی شده است. از این انحطاط و عقب
شود که در صدر اسالم و در عصر نبوی شروع  ھمانجا آغاز میمسلمانان از 

شده و آن ھم فھم درست وحی و عمل درست و خالصانه به پیام قرآن و 
توجه به جامعیت اسالم و قرآن است. از سوی دیگر این جریان معتقد است 

دقتی در  در دین اسالم خرافات زیادی نفوذ پیدا کرده که علت این امر بی
و روایت، بدون توجه به راستی و درستی آن است که تحت نقل حدیث 

چاره   عنوان سنت وارد مفاھیم و معارف اسالمی شده است. بنابراین تنھا راه
عنوان دستورالعمل  پناه بردن به قرآن و قرار دادن این کتاب آسمانی به

 زندگی است.
ر آن گردد. د ریشه این جریان فکری و مذھبی به دوران قاجاریه باز می

ایام با توجه به ھجوم بیگانگان و استعمار، غارت منابع کشورھای مسلمان 
ھای  ھا و وجود تفرقه و عدم یکپارچگی در میان ملت توسط ابرقدرت

کم این ذھنیت در میان برخی از نیروھای شیعی دگراندیش و  مسلمان، کم
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می روزی جامعه اسال وجود آمد که علت اصلی بدبختی و سیاه  نوگرا به
ھا و وجود اختالفات مذھبی  نداشتن وحدت است که عامل اصلی این تفرقه

به زعم   ھای علمیه ای است. بنابراین برخی روحانیون نواندیش حوزه و فرقه
آمیز به فکر انتشار افکار و آثاری افتادند تا  خود، برای ایجاد فضایی تفاھم

ر رأس این افراد زمینۀ وحدت و اتحاد بین مسلمانان را فراھم کنند. د
اسدالله خرقانی بود که به این کار اقدام کرد و آثاری از خود به جای  شیخ 

 گذاشت. این راه توسط نویسندگان و پژوھندگان دیگر نیز ادامه پیدا کرد.
قابل توجه در این میان این که اگر چه در قدم اول این عالمان   اما نکته

میان شیعه و سنی بودند و از بیان  آمیز دینی به فکر ایجاد فضایی مسالمت
دھندگان این راه  کردند، اما ادامه برانگیز دوری می  ای از مسائل اختالف پاره

که برای ایجاد وحدت به منابع شیعی تکیه کنند، کتب و آثار اھل  بیش از آن 
سنت را مورد توجه قرار داده و بعد از مدتی با پذیرفتن استدالل اھل سنت 

که ھم شیعه و ھم  مت و والیت، از این نیز فراتر رفته و با بیان ایندر مورد اما
زدایی از  اند، اقدام به خرافه اھل سنت در ترویج خرافه نقش بسزایی داشته

اسالم نمودند. افرادی نظیر شریعت سنگلجی، حیدرعلی قلمداران، حیدر 
نھایت  جاللی قوچانی، یوسف شعار، ابوالفضل برقعی، صادق تقوی و... و در

دھندگان این راه بودند و آثار  سیدمصطفی حسینی طباطبایی از جمله ادامه
 و کتب متعددی را برای اثبات نظرات خود نگاشتند.

به طور کلی برای شناخت ھرچه بھتر سیر تحول و تطور این جریان 
 نسل تقسیم کرد: ٣توان آن را به  فکری می
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 * نسل اول
نسل اول پیشگامان این حرکت، در ابتدای مشروطه در ایران بروز و 

 ظھور کردند. علت اصلی حرکت این عده در 
ھای مسلمان و بازیابی  آغاز، یافتن راھی برای ایجاد وحدت میان گروه

عظمت و شکوه گذشته تمدن اسالمی و ایستادگی در مقابل استیال و 
اصلی پیشگامان نواندیشی   توان انگیزۀ استعمار غربی بود. به عبارت دیگر می

دینی را سیاسی دانست. افرادی نظیر سید اسدالله خرقانی، شیخ محمد 
ھای شاخص در میان نسل  زاده و شریعت سنگلجی در زمرۀ چھره  خالصی

 اول نواندیشی دینی بودند.

 * نسل دوم
پیشگامان نھضت نواندیشی دینی اگرچه دعوی مبارزه با خرافات در 

که خود را غیر شیعی بنامند بشدت ابا  ب شیعه را داشتند و از اینمذھ
کردند، ولی از سویی ھم منتقد شفاعت و زیارت قبور و توسل به ائمه اھل  می

و... بودند. اما در میان نسل دوم این جریان فکری، افرادی ظھور  †بیت 
رھیز کردند که از نامیدن خود به عنوان یک شیعه به صورت مصطلح فقھی پ

کردند. در واقع نسل دوم بیش از آن که دعوی سیاسی برای برقراری  می
ھای اسالمی داشته باشند، بر نگاه  ھای مسلمان و فرقه وحدت میان گروه

کردند و قائل به این مساله بودند که باید یک  مذھبی و فقھی تأکید می
ان ظواھر مسلمان تکلیف خود را با خرافات و برخی عقاید که به اعتقاد آن

، مشخص کند. به عبارت دیگر، نواندیشان دینی نسل دوم به  زاید دینی بود
مباحثی چون کفر و ایمان/ شرک و توحید، تکیۀ اساسی داشتند و اعالم 
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کردند که راه اصلی برای رسیدن به وحدت اسالمی، زدودن ظواھر کفر و 
 شرک در اصول اعتقادی فرق شیعه و سنی است. 

ھا این بود که ما نه شیعه ھستیم  رف اصلی نسل دومیبه طور مشخص ح
طور که در آغازین روزھای اسالم سخنی از شیعه و  و نه سنی، بلکه ھمان

، گروندگان به دین مبین اسالم را مسلم ج سنی نبود و در دوران پیامبر
نھیم. البته باید در نظر  خواندند، ما نیز صرفًا خود را مسلمان نام می می

این عقیده، سخن رسمی و مشترک ھمۀ دگر اندیشان نسل دوم داشت که 
نبود. افرادی چون حیدرعلی قلمداران، ابوالفضل برقعی، صادق تقوی، 

ھای  اسحاق و سید مصطفی حسینی طباطبایی از جمله چھره اسماعیل آل
 شاخص نسل دوم ھستند.

 یابی  ھویت
نظرات شخصی ھای این جریان به صورت تک نگاری و اقامۀ  ابتدا چھره

پرداختند، اما در گذر زمان و با نزدیک شدن اعضای این جریان  به تبلیغ می
کم در پی ارتباطات گسترده و  کم -بویژه در نسل دوم و سوم -به یکدیگر

ھای متعدد و پیدا کردن یاران و پیروان ھمسو، قامت یک  برگزاری نشست
شود. آنھا  اگون نامیده میھای گون تشکیالت را پیدا کردند. این جریان به نام

ھایی چون مسلم، موحدان، قرآنیان و نظیر اینھا  خود و پیشینیانشان را به نام
ھا یا  نامند. در میان مخالفان این جریان فکری نیز عناوینی چون وھابی می

 شود. شیعیان وھابی برای شناسایی آنان به کار گرفته می
است، این که بسیاری از مطلبی که در این میان مایۀ تأسف فراوان 

ھای اصالح طلبی دینی، به جای آنکه در این راه  روحانیون مخالف جریان
دست به تقابل علمی و تحقیقی بزنند، راه تھمت زدن و تکفیر را پیموده و 
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بدون رعایت عدل و انصاف و به منظور توجیه افکار عمومی و عوام، پویندگان 
گری متھم نموده و بدین وسیله،  و سّنی گری بار را به وّھابی این راه مشقت

خود و دیگران را دلخوش کردند که راه و روش دینی خودشان برحق و 
کردند، جای امیدواری  صحیح است! البته چنانچه بدین مقدار بسنده می

ھا زمانی آغاز شد که گروھی با تبلیغات منفی و  داشت، اما نگرانی
احساسی، تعدادی عوام جوان  ھای منبری آتشین و با جوسازی سخنرانی

لوح و تندرو را به ھدف حذف فیزیکی مصلحان دینی، تحریک و تسلیح  ساده
توان به ترور مسلحانۀ حیدرعلی قلمداران و  نمودند! که به عنوان نمونه می

 عالمۀ برقعی اشاره کرد. 
گفت که نوع تفکر و دید اصالح طلبان دینی  -توان  و می -شاید بتوان 

کالمِی علما و محدثان بزرگ  -خیر، شباھت زیادی به دیدگاه مذھبیصدسالۀ ا
ھای سوم تا پنجم دارد، امثال شیخ صدوق و محمدبن ولید قمی و  شیعه در قرن

ھا شھرت داشتند که شیعیان  ... یعنی ھمان کسانی که به اعتدالی
عنی کنند، ی کنونی(پویندگان راه مفّوضه) آنان را با عنوان: (مقّصره) یاد می

کسانی که در حق امامان شیعه کوتاھی نموده و آنان را نه منصوب از جانب 
علمای ، بلکه تنھا جغیب و منصوص از جانب پیامبر اکرمخدا، معصوم، عالم ال

 دانستند که در علم و زھد و تقوا، سرآمد ھمگان ھستند.  می ابراری
ی جریان ھا ھای جدید یا نسل سومی اینک پیش از آنکه به معرفی چھره

ھای نسل  ای از احوال برخی از مشھورترین چھره طلبی بپردازیم، شمه اصالح
 دھیم: اول و دوم تجدیدنظرطلبِی دینی در ایران در سدۀ اخیر را ارائه می

 ش)۱۳۱۵ -۱۲۱۷سید اسدالله خرقانی(  -۱
مشھورترین اصالح طلبان دینی نسل اولی، سید اسدالله خرقانی است که 

ھایش از خود با نام سید اسدالله ـ فرزند زین العابدین ـ میرسالمی  در نوشته
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کند. وی در اصل، از مردم  (میراسالمی) خارقانی موسوی شزندی یاد می
 خرقان قزوین بوده است. 

) است که محوالموھوم و صحوالمعلوماز میان آثار متعدد خرقانی کتاب (
شرح حالی از وی به نقل از سید حسن خلیلی پسر عمویش در مقدمه کتاب 

نویسد که خرقانی از نسل سادات میرسالم دورۀ  آمده است. در آنجا می
 ١٥صفوی است. وی کتب مقدمات عربی را در محل تحصیل کرد و در سن 

س از فراگرفتن فقه و اصول در سالگی برای ادامه تحصیل به قزوین رفت. پ
ق به تھران آمده و در حوزۀ درس حکیم معروف ١٢٧٦ـ  ١٢٧٥حدود سال 

به میرزای جلوه حکمت آموخت و در ضمن، علوم جدید و زبان فرانسه را ھم 
سال در حوزۀ علمیه نجف تحصیل کرد و به درجۀ  ٢٥خواند. وی قریب می

سیاسی و فرھنگی در چھارشنبه اجتھاد رسید. خرقانی پس از سالھا فعالیت 
ق دعوت حق را لبیک گفت و از دنیا رخت بربست و در  ١٣٥٥ھفتم صفر 

گورستان ابن بابویه جنب مقبرۀ مرحوم میرزای جلوه دفن شد. اعالمیه 
درج شده  ١٣١٥روز چھارشنبه نھم اردیبھشت   فوت او در روزنامۀ اطالعات،

 است. 
ای که بر کتاب محو الموھوم  قدمهدر م /آیت الله سید محمود طالقانی

مرحوم عالمۀ بزرگ و مجاھد سید «نویسد:  او نوشته، در بارۀ خرقانی می
مؤلف این کتاب، در زمرۀ ھمان مردان   اسدالله میر اسالمی خارقانی،

نیرومند و ھشیار عالم اسالم بود. گرچه در اوانی که این مرد مجاھد یکسره 
کارھای معمول اجتماعی و سیاسی را کنار  فکر خود را متوجه قرآن نمود و

گذارد و به تألیف کتاب و تربیت شاگردانی پرداخت، این جانب در حوزۀ 
علمیه قم سرگرم تحصیل بودم و جز ھنگام مسافرت به طھران، محضر 
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ھایی که در آن دورۀ  ایشان را درک نکردم، ولی تألیفات این مرد و مبارزه
گردان با ایمان و محکمی که تربیت کرده، اختناق و استبداد نموده و شا

مقام علمی و روح جھاد و ھشیاریش را به خطرھای متوجه به عالم اسالم 
 ». شناساند می

یحیی دولت آبادی ھم در کتاب (حیات یحیی) از دانش و استعداد 
 خرقانی ستایش کرده داشت.

ترین و در واقع آخرین اثر وی که پس از  شایان ذکر است که شاخص
مرگش به کوشش آیت الله طالقانی به چاپ رسید، کتاب محو الموھوم و 

صفحه به چاپ رسید.  ٤٠٠ش در١٣٣٩صحو المعلوم وی است که در سال 
وی افکار نوگرایانۀ خود را که مشابھت زیادی با برخی افکار شریعت 
سنگلجی دارد، در این کتاب به نمایش گذاشت. وی در این دوره، تحت تأثیر 

اصالحی دینی است که دامن بسیاری را گرفته بود. بیشتر این گرایش 
گشت. وی که ھدفش در  انتقادھا به نوعی به نقد تشیع و دیدگاه آن بر می

است عمًال کوشیده است که » بیان سبب تنزل و انحطاط مسلمین«این اثر 
کلیت جامعۀ اسالمی را از دیدگاه انتقادی، مورد بررسی قرار دھد. وی که 

عامل مھم در انحطاط مسلمین   چھل سالۀ نخست ھجری است،  ۀ دورۀشیفت
معرفی نموده و الگوی قابل تقلید را » ترک عمل به سیاسات مقررۀ اسالم«را 

 داند. ھمان چھل سال نخست اسالم می
 ش) ۱۳۲۰ -۱۲۴۲علی اکبر حکمی زاده ( -۲

ایین وی پسر شیخ مھدی حکمی (فرزند آخوند مال علی اکبر) مشھور به پ
شھری، داماد آیت الله سید ابوالحسن طالقانی (یعنی شوھر خواھر سید 
محمود طالقانی) بود. این شخص، یکی از چھره ھای مقدس قم بود که 
وقتی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری به قم وارد شد، به طور موقت در 
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منزل وی اسکان یافت. وی ریاست مدرسۀ رضویه را نیز داشت. این مدرسه 
که پیش از آن به صورت مخروبه درآمده بود، با تالش شیخ مھدی به صورت 
آبرومندی در آمده بود و طالب در آن ساکن شده و به تحصیل ادامه 

 دادند. می
ای معّمم بود که مدتی ھم با آقای طالقانی در  میرزا علی اکبر طلبه

سات رفت و در جل حجره بودند. وی گاھی به تھران می ھمین مدرسه، ھم
شد، و آن جلسات را آقا سید  تبلیغی که در منزل عباسقلی بازرگان برگزار می

کرد، شرکت می نمود. آن زمان، شیخ مھدی در  ابوالحسن طالقانی اداره می
کرد که آیت الله حائری ھم شرکت  مدرسۀ رضویه روضۀ مفَصلی برگزار می

ضه می خواند. نجا منبر می رفت و رو می کرد و ھمین شیخ علی اکبر ھم آ
داد افکارش متحول شده است. این  کم مطالبی بر زبان راند که نشان می کم

 را نوشت. اسرار ھزارسالهتحول فکری به جایی رسید که وی کتاب 
حکمی زاده کتاب اسرار ھزارساله را به عنوان حلقه ای از حلقات فعالیت 

ی تألیف کرد. علیه شعائر مذھب شیعه و بیشتر در دفاع از اصالحات مذھب
این حرکتی بود که از دورۀ رضاشاه آغاز شده و کسانی چون سید اسدالله 

و جمع کثیری دیگر مروج آن بودند.  خرقانی، شریعت سنگلجی، کسروی
این کتاب و نیز شیعی گری کسروی، پس از سفر حاج آقا حسین قمی در 

 ش به ایران نوشته شد.١٣٢٢سال 
فحۀ نخست کتابش نوشته بود: حکمی زاده ضمن یادداشتی روی ص

اند و  اند، تنھا به قاضی رفته اند و نوشته پیشوایان دینی ما آنچه تاکنون گفته«
اند ...  اند در برابر سخنی بگویند و یا اطالع نداشته دیگران ھم یا جرأت نداشته

اید، نود و پنج درصدش  گویم این چیزی را که شما دین نام نھاده اینک من می
 ».ست و برای اثباتش حاضرمگمراھی ا
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با  ١٣١٢ علی اکبر حکمی زاده از سال ھا پیش از آن، از حوالی سال
ھمراھی جمعی از طالبی که متأثر از نھضت اصالح دینی بودند، در انتشار 

(جمعا ده  ١٣١٤تا  ١٣١٣مجلۀ ھمایون تالش می کرد. این مجله از سال 
ین نشریه آیت الله طالقانی شماره ) در قم منتشر شد. در نخستین شمارۀ ا

ای در یک صفحه تحت عنوان احترام زن نوشت که  (یا پدر ایشان) ھم مقاله
چاپ شده  ١٩-١٨) ص ١٣١٣علوی طالقانی در آن شماره (مھرماه  به نام
 است.
 ش)۱۳۲۲ -۱۲۶۹شریعت سنگلجی( -۳

محمدحسن شریعت سنگلجی از روحانیون روشنفکر تھران(ایران) است 
 ھای تبلیغی پرداخته است. به بعد، به فعالیت ١٣٠٩ی سالھای که از حوال

پدرش حاج شیخ حسن شریعت و جدش حاج رضا قلی در سلک علما و 
در مجلۀ » نام و نسبت شریعت سنگلجی«فقھا بودند. در یادداشتی در بارۀ 

) آمده است: نام شریعت، میرزا رضاقلی ٧٣، ص ٣آینده (سال دوازدھم، ش 
آیت الله حاج شیخ حسن سنگلجی است که ابن عم شیخ  است و نام پدرش

فضل الله نوری است. فرزند ارشد (از ذکور) شیخ حسن، آقا رضا قلی است 
را ھم حاج سید  شریعتگویند لقب  . میمعروف و مشھور به شریعت

محمدکاظم یزدی روی وی گذاشت، و این زمانی بود که ھمراه پدرش به 
ا به مرحوم یزدی داد. در ادامۀ آن یادداشت ر نجف رفت و کتابی از آثارش

ش مطابق ١٣٢٢دی ماه  ١٥آمده است: شریعت سنگلجی، در روز پنج شنبه 
 .سالگی از دنیا رفت ٥٣ق در سن  ١٣٦٣با تاسوعای 

ھای مورد عالقۀ وی بحث از توحید و شرک بود. در ایران  یکی از بحث
برای امثال شریعت  ھای متنوع و جز اینھا، ھا و آئین توسعۀ سقاخانه

شد. در بحث شفاعت ھم وی بسیار  سنگلجی نشانه نوعی شرک تلقی می
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کرد. شریعت سنگلجی  سختگیرانه برخورد کرده و ھر نوع شفاعت را رد می
ھای  در ھمین راستا کتاب توحید عبادت یا یکتاپرستی را نوشت که در سال

آن آمده است شمسی در تھران چاپ شده است. در مقدمۀ ١٣٤٥و  ٢٧، ٢٠
جای حقایق   باید خون گریست! چنان اسالم تحریف شده و خرافات و اباطیل: 

دین را گرفته که اگر کسی دین حقیقی را معرفی کند... این بیچارۀ واقف به 
باید  . ادعای این قبیل افراد آن بود که میکنند حقیقت دین را تکفیر می

در اسالم و حتی تشیع ندارد. خرافات را از دین و مذھب زدود، زیرا ریشه 
کسانی چون شریعت بر زدودن غلوۀ و مصادیق آن از ساحت دین تکیۀ 

 فراوانی داشتند.
شریعت، کتابچۀ دیگری ھم با عنوان (محو الموھوم وصحو المعلوم) در 

ش در تھران چاپ شد که باید در ھمین  ١٣٢٣صفحه دارد که در سال  ٤١
ز نکات شگفت این جزوه، آن که وی در آنجا ارتباط مورد بررسی قرار گیرد. ا

آید.  مرده و این مطلب از آیات قرآن به دست می ÷مدعی است که عیسی
حسین قلی مستعان یکی از مریدان وی در مقدمۀ این رساله، دربارۀ این 

مندرجات این رساله با صراحتی کم نظیر، یک سلسله «نویسد:  کتاب می
ال به وسیلۀ مفسرین و روحانی نمایان بی خرافات و موھومات را که صدھا س

مغرض، در اعماق مغز و قلب  اطالع، مؤلفین بی مایه و گویندگان جاھل یا
نابود   عوام الناس و بلکه اکثر افراد طبقۀ متوسط و عالی ریشه دوانیده،

 ».سازد می
عالوه بر کتابھایی که ذکرش رفت، باید از کتابھای: اسالم و رجعت 

دانست) و کلید فھم قرآن نام  را از عقاید ُغالة شیعه می» رجعت«(سنگلجی 
 برد.
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مرحوم ھای آخوندھای حوزۀ قم،  رغم جوسازی شایان ذکر است که علی
حاج شیخ عبدالکریم حائری(مؤسس حوزۀ علمیۀ قم) از بابت این که 
شریعت سنگلجی رجعت را انکار کرده، حاضر به تکفیر او نشده و در پاسخ 

شته بود که گرچه به خاطر کثرت اخبار، خود به آن معتقد سؤال طالب نو
اگر فرضا «شمرد و نه از اصول مذھب که  است، اما آن را نه از اصول دین می

ایشان طرح ». کسی معتقد به آن نباشد، خارج از دین یا مذھب شمرده شود
تفرقۀ کلمۀ مسلمین و ایجاد یک عداوت مضره «این قبیل مباحث را عامل 

دانست که فایده دیگری ندارد. متن این سوال و جواب (که از » ھابین آن
ھای وقت مطرح شده و شاید ھم به دفاع از شریعت سنگلجی)  سوی طلبه

 .آمده است ٢ص  ١٣١٣بھمن  ٥در مجلۀ ھمایون ش 
 ش)۱۳۴۲ -۱۲۷۰شیخ محمد خالصی زاده ( -۴

و بخشی از رھبری جریان اصالح طلبی دینی، پس از دورۀ رضاخان، 
البته بیشتر در حوزۀ داخلی روحانیت، گرچه با قلمی تند و تیز، با شیخ 
محمد خالصی زاده بود. وی پیشینۀ مبارزه با رضاشاه را داشت و بعدھا نیز 

فردی  ھمچنان در عرصۀ سیاست و بیش از آن در عرصۀ فرھنگ دینی، 
 آمد. صاحب مرام و مکتب به شمار می

کرد، نه فقط تکاپوھای اجتماعی و  میآنچه وی را از دیگران متمایز 
ھای ویژۀ او بود که مانند بسیاری از اصالح  تربیتی او بلکه برخی از دیدگاه

ھایی با نگرۀ سنتی  طلبان دیگر مذھبی این دوره درجامعۀ شیعه، تفاوت
ھا از یکسو، در جھت ھماھنگی با جھان اسالم و آشتی  داشت. این نگره

روز کردن فقه آن و  و مدرن کردن مذھب و به دادن شیعه و سنی از سویی،
نامیدند، از جامعه شیعه  از جھتی زودن انحراف یا آنچه خودشان خرافه می

 .بود
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خالصی زاده ھمچون دیگر اصالح گران دینی این دوره، بیشتر به ھوای 
سیاسی کردن دین و نیز ھمسو شدن با سایر مسلمانان، نماز جمعه را واجب 

ق) نگاشت. این  ١٣٦٩ی تحت عنوان الجمعة (در سالدانست و کتاب می
کتاب مانند برخی از آثار دیگر وی توسط حیدرعلی قلمداران با عنوان 

 ارمغان الھی به فارسی ترجمه شد.
وی نزاعی ھم بر شھادت ثالثه در اذان طرح کرد و انکار آن سبب شد تا 

یجه دوازده جماعت زیادی از علمای نجف بر ضد وی اقدام کنند که در نت
. نیز میالدی است١٩٥٥رّدیه علیه او نوشته شد که غالبًا انتشار آنھا در سال

اعتنایی عمومی، وی مریدانی  به رغم بیدر این باره گزارش شده است که 
ای  کردند. زمانی که در کاظمین بود، جزوه داشت که ھمیشه ھمراھیش می

دربارۀ  -او بودکه مخالف سرسخت  -ھم علیه فتوای آیت الله حکیم 
شھادت ثالثه در اذان نوشت. آن زمان آیت الله حکیم، شھادت ثالثه را رمز 
تشیع اعالم کرده بود و خالصی با بررسی اقوال فقھای گذشته، این نظریه را 

 مورد نقد قرار داده بود.
 ش)۱۳۵۱ -۱۲۸۱میرزا یوسف شعار (  -۵

ھا در عرصۀ تدریس و  ھای محلی ایران که با ھمین ویژگی یکی از جریان
تألیف و تبلیغ حضور داشت، جریان شعار در تبریز است. میرزا یوسف شعار 

ھای طلبگی را در مدرسۀ طالبیه و جعفریۀ تبریز خواند، اما به سرعت  درس
آن زمان، نامید و  به این احساس رسید که برای مبارزه با آنچه خرافات می

دادند،  بیان و گفتمان رایج در میان کسانی بود که شعار اصالح طلبی سر می
باید به قرآن روی بیاورد. وی شغل آزاد داشت اما به کار تبلیغ دینی ھم 

پرداخت و براساس ھمان نگاھی که داشت کارش را روی تفسیر قرآن  می
خود پدید آورد. تاریخ  ھای متمرکز کرد و کانونی را در تبریز بر اساس اندیشه
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ش در تبریز است. او طرفداران خاص  ١٣٠٤تأسیس این درس تفسیر سال 
شد. وی بعدھا در  گفته می» ھا شعاری«خود را در تبریز داشت که به آنان 

ش به تھران منتقل شد و ھمان مجلس تفسیر را در این شھر ١٣٤٠سال 
یافت. میرزا یوسف  دایر کرد. این محفل توسط فرزندش جعفر شعار ادامه

نامۀ وی آمده است :  درگذشت. در زندگی ٥١شعار در دھم اردیبھشت سال 
استاد ارجمند با دانشمندان روشنفکر اسالمی، نظیر مرحوم شریعت 

زاده، و عسکر آبادی و نظایر ایشان مراوده و مکاتبه و  سنگلجی، خالصی
 ھمفکری داشته است.

پس از درگذشت وی، قلمداران نامۀ تسلیت بلندی نوشت که در پایان 
نمونۀ «در آنجا آمده است که شعار نامۀ شعار به چاپ رسیده است.  زندگی

دیگری از مبارزات برگزیدگان خدا با جھل و خرافات و بدعتھا و موھومات 
 ».بود

عنوان  ای با وی نیز ھمانند دیگر کسانی که در این مسیر آمدند، رساله
قرآن «محکم و متشابه نوشت. دیدگاه ایشان درباره قرآن چنان است که 

است و چندان نیازی به تفسیر آن بر پایۀ حدیث نیست، » مستقل الفھم
کند. وی در برابر این اعتقاد رایج میان  گرچه به فھم برخی از آیات کمک می
قطعی الصدور و معقتد بود که قرآن   اصولیان که قرآن ظّنی الّداللة است،

قطعّی الداللة است و بنابراین محور برای ھمه چیز از جمله شناخت خرافات 
و واقعیات دینی، ھمین قرآن است. دربارۀ محکم و متشابه ھم باورش این 
بود که متشابھات قرآن محدود به کیفیت ذات و صفات خدا و معاد و عوالم 

ای اگر فھمش  ه ھر آیهروح و جن و فرشتگان و اسرار خلقت است نه آن ک
 دشوار شد، متشابه نامیده شود.
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باید اقرار کرد که عقاید «دربارۀ خرافات نیز وی بر این باور بود که 
ھا که با نص قرآن ناسازگار است  مسلمانان با مقدار زیادی از خرافات و بدعت

ای از مسلمانان در  آمیخته شده است، از این جمله است عقیدۀ غلو آمیز عده
ورد پیشوایان بزرگوار اسالم و با علم به این که اسالم دین توحید محض م

گاھانه از  است و در تمام موارد، خداوند باید مستعان باشد، در مواردی ناآ
گرچه شعار، تعبیر ». اشخاص و حتی قبور و سایر اشیاء استعانت میشود

ضوح برد، اما روشن است که در اینجا به و را به کار می» مسلمانان«
 مقصودش شیعیان است.

اثر برجسته و ماندگار وی، تفسیر آیات مشکلۀ قرآن نام دارد که در سال 
 ش انتشار یافته است. ١٣٣٩

 ش)۱۳۶۸ -۱۲۹۲حیدرعلی قلمداران ( -۶
ای بود  نگر خودساخته حیدرعلی قلمداران، دانشمند متفکر و نقاد ژرف
شاگردی نشست، بلکه  که نه راه مکتبخانه پیمود و نه در کالس درسی به

طلبی و پاکی  پروردۀ طبیعت خداوندی بود که به لحاظ تقوا، حق دست
نھادش، مورد عنایت خاص الھی قرار گرفت و از نظر علمی و تحقیقی، 

ھا سپری  دوشادوش کسانی ظاھر شد که عمری را در مدارس علمیه و حوزه
ارد که از لحاظ کرده بودند! و آثار تحقیقی وزینی از خویش به یادگار گذ

 سابقه است.  محتوا و عنوان در ھزارۀ اخیر جھان تشیع، کم یا بی
وی که زادۀ روستای دیزیجان از توابع بخش خلجستان قم بوده و اصًال 
تفرشی است، در ابتدا مسلمانی شیعه بود با اعتقادات رایج در جامعۀ خود. 

ر قرآنی، حدیثی و ت اما از سنین سی سالگی به بعد، در اثر مطالعات عمیق
تاریخی، و داشتن روحیۀ پژوھش و کنجکاوی خاص خویش، و آشنایی و 

کم به مسیر  ھای علمی و مطالعۀ آثار ایشان، کم معاشرت با شخصیت
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روشنگری دینی ھدایت شد. زمانی که قدم در این مسیر نھاد به طور 
پیروی از نگریست و او این کار را با  ھای پیشین می باید به تجربه طبیعی 

تر از او سید اسدالله خرقانی و نیز خالصی دنبال  شریعت سنگلجی و مھم
کرد، و پس از یک دورۀ چندساله مقاله نویسی در نشریات دینی، جسورانه 

ای را به رشتۀ  دست به تألیفات شخصی ناقدانه زد و آثار متفاوت و برجسته
است. البته در این  تحریر درآورد که ھریک به نوبۀ خود قابل تعمق و تأمل

ھای نابھنجار  ھای فراوان و تھمت راه، چنانچه بر اھلش ھویداست، با چالش
و تھدیدات و اقدامات خطرناکی ھم مواجه گردید که تا پای جان خویش ھم 

 رفت، اما علی رغم بدخواھان، خدا نخواست کشته شود!
ر این مقال به از آن استاد آثار فراوان تألیفی و ترجمه به جای مانده که د

 گردد: آثار برگزیدۀ تألیفی وی در زیر اشاره می
این ارمغان آسمان (در بیان علل و عوامل ارتقاء و انحطاط مسلمین):  *

ش منتشر شد و  ١٣٣٩کتاب که محتوایش از نامش ھویداست، در سال 
بسیار مورد توجه و پسند عالمه شیخ محمد خالصی زاده قرار گرفت، به 

 نویسد: در تقریظی که در مقدمۀ کتاب درج شده چنین میطوری که وی 
جوانی مانند حاج حیدرعلی قلمداران در عصر غفلت و تجاھل مسلمین «

و فراموشی تعالیم اسالمی، بلکه در عصر جاھلیت، پی به حقایق اسالمی 
برد و مابین جّھال معاند، این حقایق را بدون ترس و ھراس، با کمال  می

توان  نماید. چگونه ادای حق این نعمت را می نتشر میشجاعت و دلیری م
 ».نمود؟
؛ این کتاب در نوع خود اولین اثری بود که به زبان حکومت در اسالم* 

 ش انتشار یافت.١٣٤٥فارسی و بسیار جامع در سال 
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 †و سیرۀ ائمه  ج که با استناد به کتاب خدا و سنت رسولخمس:  *
گرفتن خمس و سھم امام از شیعیان،  آن را مخصوص غنائم جنگی دانسته و

توسط مراجع و فقھا را ناروا شمرده و در این راه تمامًا به آثار شیعه و فتوای 
 علمای برجستۀ امامیه استشھاد کرده است.

وی در این اثر با استناد به کتاب خدا و  نصوص امامت یا شاھراه اتحاد:* 
وش ایشان، امامت را یک امر و اھل بیت و ر ج تاریخ اسالم و بیانات پیامبر

سیاسی و زمینی دانسته و با اشاره به گفتار و کنش علمای قدیم شیعه، ائمه 
را عالمان و فقیھانی برجسته و با تقوا و الگوھایی عملی برای زندگی دنیا و 

 آخرت معرفی می نماید.
این کتاب با آنکه پیش از انقالب تألیف و منتشر شده بود، اما کمتر از 

سال پس از انقالب، انگیزه ای قوی برای برای مخالفان معاند و صدور  یک
ش در روستای دیزیجان  ١٣٥٨فتوا به ترور استاد در ماه رمضان سال 

 گردید.
مجموعۀ پنج قسمتی راه نجات از شّر ُغالة( علم غیب، والیت، زیارت،  *

موضوعاتی  آید، ھمگی حاوی چنانکه از عنوان این آثار برمیُغالة و شفاعت): 
ھستند که جزو عقاید اصلی و کلیدی شیعۀ امامیۀ معاصر بوده و از دورۀ 

 تری به خود گرفته است. صفویه به سو، رنگ و لعاب غلیظ
برای اطالع بیشتر از احوال و آثار شادروان حیدرعلی قلمداران به مقدمۀ 

 کتاب( نصوص امامت) مراجعه شود.
 ش)۱۳۷۰ -۱۲۸۷برقعی) (  سید ابوالفضل ابن الرضا ( عالمه -۷

آن روحانی خداجوی مرحوم پس از سالھا طلبگی و پیش نمازی در 
مسجد گذر وزیر دفتر خیابان شاھپور تھران ، در اثر مطالعات قرآنی، در 

ھا پیش از انقالب، دست از خرافات و عقاید شرک آلود  ای از زمان و سال برھه
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قاید خویش پوشاند. به شیعۀ صفوی برداشته و رنگ نبوی و علوی بر ع
ای که در ھمان مسجد محل سکونتش، روی منبر علنًا و بدون ھراس از  گونه

فریبان، عقاید گذشته را به چالش کشیده و با دالیل عقلی  ھو و جنجال عوام
و نقلی به رّد آنھا پرداخت. حتی شجاعانه اعالم کرد که ھرکس پیش از این 

پرداخت نموده و رسید دریافت  وجھی بابت خمس و سھم امام به بنده
 داشته، رسیدش را بیاورد و پولش را پس بگیرد!

وی قائل به وجوب نماز جمعه بود و تا پایان زندگی به قدر توانش، نماز 
 نمود. جمعه را برگزار می

جوی نیز ھمانند دوست و ھمراھش حیدرعلی  این مرد مبارز حق
مزدوری مسّلح، در منزل  قلمداران، در پی تحریک معاندان کوردل، توسط

اش در کوچۀ بامداد خیابان آزادی تھران به ھنگام اقامۀ نماز عشاء  شخصی
در برد و گلوله از یک طرف صورت وارد و  وار جان سالم به ترور شد اما معجزه

 از طرف دیگر خارج شد.
ای چون: خرافات وفور در زیارات قبور، تفسیر  از آن مرحوم نیز آثار ارزنده

ی از قرآن، احکام القرآن، سوانح ایام، تضاد قرآن با مفاتیح الجنان، نقد تابش
 کتاب المراجعات، عقل و دین و ... به جای مانده است. 

 ش)۱۳۸۴ -۱۲۹۱سید محمد جواد موسوی غروی اصفھانی( -۸
ای دیگر از طّالب  محمد جواد موسوی غروی اصفھانی علوی آبادی نمونه

تواند تعریف شود.  چھارچوب مورد بحث مینواندیش مذھبی است که در 
وی مدتی در محل تولدش تحصیل کرد، سپس به اصفھان آمده و نزد اساتید 
وقت اصفھان، دروس دینی را گذراند. یکی از استادان بنام وی آیت الله حاج 
آقا رحیم ارباب بوده است. وی از جوانی در اندیشۀ پاالیش تشیع بوده و بنا 

خبار مخالف قرآن و مضاّد با مذھب شیعه را جدًا رد ا«به گفته خودش: 
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خواسته است تا دین اسالم و مذھب  ھمو تأکید دارد که می». کرده است می
گرداند. » از آالیش بدعت و اشتباه و خلل و خطا پیراسته و پاک«تشیع را 

گفتنی است که وی ھمانند استادش مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، به وجوب 
 کرد. معه اعتقاد داشت و آن را اقامه میعینی نماز ج

زمانی که حاج آقا رحیم نماز جمعه را در منطقه گورتان ماربین در جادۀ 
کرد، شماری از جوانان مذھبی که به تدریج با  آتشگاه اصفھان برگزار می

بودند، در آنجا اجتماع   ھایی را آغاز کرده مسائل سیاسی آشنا شده و فعالیت 
ز فوت ایشان، غروی با اقامۀ نماز جمعه، به نوعی نشان داد کردند. پس ا می

که جانشین اوست. گفتنی است که وی از جمله معدود آخوندھایی بود که 
 بر ادبیات عرب بسیار مسلط بود و نیز ھزاران حدیث را در حافظه داشت.

در اینجا باید افزود که حاج آقا رحیم ارباب خود تحت تأثیر استادش 
ای بود که در ضمن استاد آیت الله بروجردی معروف ھم  رچهمحمدباقر ُد 

بود و برخی از مواضع نوگرایانۀ آقای بروجردی ھم متأثر از او بود. وی از غلو 
ای که خیلی شدید در توّسل به  پرھیز داشت و به گوینده †در بارۀ ائمه 

 فرمود: یک چیزی ھم برای خدا باقی بگذار! آقای گفت، می ائمه سخن می
کند که مرحوم  اشاره می ٣٥ص » امامت و رھبری«مطھری در کتاب 

 ای به والیت تکوینی باور نداشت. درچه
به ھر روی، آقای غروی در اصفھان با مخالفت شماری از علمای شھر 

رو شد و برخوردھایی نیز که طی سالھا روی داده بود، سبب شد تا  روبه
اید وی نوشته شود. ھمچنین بنا به ھا بر ضد عق ھایی در برخی از زمینه ردیه

ھای غروی چندین  دعوت علمای اصفھان، عالمۀ امینی برای مقابله با اندیشه
جلسه در اصفھان منبر رفت که سبب شد تا به شدت از نفوذ غروی میان 
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 مردم این شھر کاسته شود.
طی سه دھه پیش از انقالب، نظریات وی در اصفھان مطرح و در معرض 

سخت   به بعد، اصفھان، ٥٠د قرار داشت؛ اما در فاصلۀ سالھای نقد و ایرا
 درگیر نزاع میان طرفداران غروی و مخالفان وی بود.

غروی در روزھای آغازین انقالب روی طالقانی و شریعتی به عنوان یک 
ھا و  کرد. این مطلب در نخستین شمارۀ کتاب خطبه خط حرکتی تکیه می

ده و این درست ھنگامی است که وی از ھا به طور واضح منعکس ش جمعه
گوید: کتابھای  کند. دربارۀ شریعتی می روحانیت رسمی به سختی انتقاد می

خورد و مھم نیست...  او به استثنای دو سه مطلب کوچک که به جایی نمی
باقی مطالبش عمقی و تحقیقی است. وی در ھمانجا از این نگرش که صرفا 

ع کرده و خود را از این زاویه با آیت الله باید روی قرآن تکیه کرد، دفا
بیند. غروی در خطبۀ دیگری، اختصاصًا دربارۀ شریعتی و  طالقانی ھمراه می

دانسته  راه او صحبت کرده و او را در علم االجتماع و تاریخ متخصص می
ھای وی را ماجرای زر و زور و تزویر  است. وی گفته : گل سرسبد اندیشه

که آن را به طور معمول بر روحانیت  تزویریان روی دانسته و در این م
کند. وی ھمچنین روی نظریۀ تشیع علوی و  کند، تکیه می رسمی تطبیق می

صفوی وی تکیه کرده و مسائل خرافی در تشیع را مسائلی می داند که پس 
 از صفویه پدید آمده است

نماز یا سیر کمالی انسان  توان اینھا را نام برد: از آثار مھم آن استاد فقید می
، خورشید ج) اخالق محمد ١٣٦١) آدم از نظر قرآن، فلسفۀ حج (١٣٤٩(

) نماز جمعه یا قیام ١٣٦٢قربانی در منی ( ) ١٣٤٣ـ ١٣٣٨معرفت در سه جلد (
 )، فقه استداللی.١٣٧٠مغرب و ھالل ( ) ١٣٥٨توحیدی ھفته (تألیف 
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 ش) ۱۳۸۵ -۱۳۰۲الله صالحی نجف آبادی ( نعمت -۹
وی نیز از جمله طّالبی بود که در میانۀ عمر خویش به اصالح گری مذھبی 

» شھید جاوید«روی آورد و اولین اثر خود در این مورد را در قالب کتاب معروف 
ش منتشر ساخت که مایۀ جنجال و کشمکش موافقان و ١٣٤٩در سال 

 گردید.  ویژه در بین طالب حوزۀ علمیۀ قم مخالفان در میان اھل نظر، به
استاد » نقدی بر حماسۀ حسینی«توان به  از دیگر آثار ارزندۀ او می

غلّو، درآمدی بر عقاید «، »عصای موسی یا بیماری غلوّ «مطھری، و نیز 
ھای خیالی در تفسیر مجمع البیان به ھمراه چھار  ، حدیث»غالیان در دین
 و ... » مقالۀ تفسیری
 اشاره کرد.

 مرحوم عبدالوھاب فرید تنکابنی  -۱۰
اصالح و تجدد طلب  یاز علما یکی» یابنکد تنیعبد الوھاب فر«خ یش

ل قرن ی(مطابق با اوا یدیخورش یل سدۀ چھاردھم ھجریه در اواکاست 
ت الله یشاگرد مصلح معروف آ یرد. وکدا یران ظھور پی) در ایالدیستم میب

در  یادیمتأسفانه معلومات زبود. » یعت سنگلجیمحمد حسن شر«خ یش
شان را یه اک یزیست، اما چیدر دسترس ن» یابنکتن«خ یش یمورد زندگان

ه در آن بحث کبود » اسالم و رجعت« یتاب پر ارزش وکرد کمشھور 
عۀ دوازده یتب شکات و علل آن در میدر مورد جعل اخبار و روا یمفصل

 یرد. وک یمعرف یرافو خ ید غالیدۀ رجعت را جزو عقاینموده، و عق یامام
ده یامبر نمود و عقیح پیتاب دعوت به بازگشت به قرآن و سنت صحکن یدر ا

با قرآن  یچ ارتباطیه ھکھا  و بدعت ید خرافین را از عقاید دیه باکداشت 
 ییه ھایرد» یابنکتن«عۀ معاصر یش یاز علما یرد. تعدادک یسازکندارد پا

 .نوشتند» اسالم و رجعت«تابش که یبر عل
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گر را فھرستوار به نظر  در اینجا اسامی گروه دیگری از نواندیشان اصالح
 رسانیم:  می

 پزشک. مرحوم دکتر سید صادق تقوی دندان -۱۱
صاحب آثاری چون: ھیاھو و روحانی مرحوم نصیرالدین امیرصادقی،  -۱۲

 روحانیت در شیعه.
رقان) (صاحب تفسیر الفمرحوم آیت الله دکتر محمد صادقی تھرانی  -۱۳

  و آثار فراوان دیگر.
وی ساکن شھرستان ُبناب در استان مرحوم محیی الدین ُبنابی؛  -۱۴

 آذربایجان شرقی بود.
ای که در شھرستان محالت زندگی  طلبهمرحوم آقای کھکی،  -۱۵

 در آورده بود. کرد و لباس روحانیت را از تن به می
برقعی و ساکن از دوستان عالمه حیدر جاللی قوچانی(روحانی)  -۱۶

 .قوچان که از حیات و ممات او خبری نیست
 مرحوم سید اسماعیل آل اسحاق(روحانی). -۱۷
صاحب اثر روحانی روشنفکر دکتر سید حسین مدرسی طباطبایی،  -۱۸

مطالعۀ این کتاب را به تمام (مکتب در فرایند تکامل). ارزنده و تحقیقی
 کنیم. طلبی دینی توصیه می ھواداران اصالح

(سّلمه الله تعالی)؛ وی صاحب استاد سید مصطفی حسینی طباطبایی -۱۹
؛ »اعجاز عددی قرآن کریم«؛ »راھی به سوی وحدت اسالمی«آثاری چون 

نقد «جلد؛  ٣سال علی دشتی، در  ٢٣نقد کتاب » خیانت در گزارش تاریخ«
؛ مجلدات بسیاری در تفسیر »دعوت مسیحیان به توحید«؛ »کتب حدیث

   باشد. و ... می» بیان معانی«وانقرآن تحت عن
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طبق گزارشات واصله، در حال حاضر به اقامۀ نماز جمعه در تھران کما 
گاھی بیشتر از آثار و ویدئوھای وی به  فی السابق ادامه می دھد. برای آ

    وبالگ شخصی استاد مراجعه کنید.

 و تجددطلبی دینی  نسل سوم اصالح*
ھایی علمی در حوزه و دانشگاه پدید  هدر ادامۀ دو نسل پیش گفته، چھر

توان آنان را در زمرۀ رشنفکران و اصالح طلبان دینی در ربع  آمدند که می
 قرن اخیر به شمار آورد، از جمله:

 محسن کدیور  -۱
ترین چھرۀ این نسل، دکتر محسن کدیور (فرزند منوچھر) از  شاخص

حوزۀ علمیۀ قم ای است که دوران طلبگی را در  ھای برجسته شخصیت
 گذرانده است.

از توابع استان  فسادر شھرستان ۱۳۳۸ خرداد۱۸محسن کدیور متولد 
فارس، محقق، نویسنده، اندیشمند دینی، فعال سیاسی و عضو ھیات علمی 

مؤسسه پژوھشی در آمریکا و ھمچنین گروه فلسفۀ اسالمی  دانشگاه دوک
 است. حکمت و فلسفه ایران

را در  الکترونیکو  مھندسی برقتحصیل در رشته  ۱۳۵۶در سال وی 
آغاز نمود. پس از انقالب دانشگاه را نیمه تمام رھا کرد و در  دانشگاه شیراز

زشی او در حوزه در سال شد. دورۀ آمو حوزۀ علمیه قموارد  ۱۳۵۹سال 
 و با گذراندن مرحله سطح عالی به پایان رسید. ۱۳۷۵

کارشناسی ارشد را در رشته  ۱۳۷۲در کنار تحصیالت حوزوی، در سال 
اخذ کرد. پس از  دانشگاه قمبیت مدرس و معارف اسالمی در مرکز تر الھیات

تحلیل انتقادی آراء «از رساله دکتری خود با عنوان  ۱۳۷۸آن در سال 
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غالمحسین با راھنمایی دکتر » حکمت متعالیهدر  علی مدرسابتکاری آقا 
کتری فلسفه و حکمت دفاع کرد و موفق به اخذ مدرک د ابراھیمی دینانی

شد. در این سال  دانشگاه تربیت مدرساسالمی گرایش حکمت متعالیه از 
ھای آخر دھۀ ھفتاد  لین بار پس از انقالب روانه زندان شد. او در سالبرای او

در  دادگاه ویژه روحانیتھجده ماه را در زندان گذراند. شرح دفاعیات او در 
است. این روشنفکر دینی ھمچنین به دلیل برخی  آمده بھای آزادی کتاب

از وی منتشر شد، چند  اصالح طلبھای  ھا و مقاالتی که در روزنامه مصاحبه
 بار بازداشت و محاکمه و زندانی شد.

تدریس در مراکز آموزش عالی را شروع کرد. وی در  ۱۳۷۰از اوایل دھه 
، به ۱۳۸۶تا  ۱۳۷۹به عنوان مدرس مدعو و از  ۱۳۷۷تا  ۱۳۷۳ھای  سال

 دانشگاه تربیت مدرسدانشکده علوم انسانی  فلسفهگروه  استادیارعنوان 
مدیریت گروه  ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۳مشغول فعالیت بود. کدیور ھمچنین از سال 

به دالیل  ۱۳۸۶فلسفه این دانشگاه را برعھده داشت. وی در خرداد سال 
سیاسی از دانشگاه حذف شد. این اتفاق اعتراضات دانشجویان و محافل 

به عنوان عضو ھیات علمی  ۱۳۸۶روشنفکری را به ھمراه داشت. کدیور از 
شد.  منتقل مؤسسه پژوھشی حکمت و فلسفه ایرانگروه فلسفه اسالمی به 

، ھم اکنون استاد مدعو گروه مطالعات دینی دانشگاه ویرجینیاوی پس از 
انجمن دفاع از آزادی آمریکا است. کدیور ھمچنین ریاست  دانشگاه دوک

است. تا امروز  تاکنون برعھده داشته) ۱۳۷۸را از آغاز تاسیس آن ( مطبوعات
 است.  کتاب به چاپ رسیده  ۱۳از او 

تردۀ و اعتراضات گس ۱۳۸۸کدیور پس از انتخابات ریاست جمھوری 
مردمی به تقلب فاحش در انتخابات، به صف حامیان جنبش سبز پیوست. 
بعد از این سال از کشور خارج شد و تا کنون در آمریکا سکونت دارد. از آنجا 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%B2_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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که وی یک روحانی روشنفکر مخالف حکومت جمھوری اسالمی ایران به 
ی ھا ھا و مصاحبه شمار می رود، پس از خروج از ایران برای سخنرانی

فراوانی از او دعوت به عمل آمد که از ویدئوی آنھا طریق اینترنت قابل 
 دسترسی و استفاده است.

از دکتر محسن کدیور کتاب ھا و مقاالت بسیاری به چاپ رسیده که 
 برخی از آنھا عبارتند از :

 آثارفلسفه و کالم

صفحه؛ چاپ دوم،  ۴۸۳، ۱۳۷۷دفتر عقل، انتشارات اطالعات،  .١
۱۳۸۷. 

مجموعه مصّنفات حکیم مؤسس آقا علی مدرس طھرانی، در سه  .٢
 .۱۳۷۸جلد، انتشارات اطالعات، 

جلد، انتشارات  ۳مأخذشناسی علوم عقلی، با ھمکاری محمد نوری،  .٣
 .۱۳۷۹اطالعات، 

 آثار سیاسی:
؛ نشر )۱ھای دولت در فقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسالم( نظریه .١

نسخۀ عربی آن با . ۱۳۸۷صفحه، چاپ ھفتم،  ۲۲۳، ۱۳۷۶نی، 
الیة الفقیه)، الحکم فی الفقه الشیعی(بحوث فی وعنوان: نظریات 

 صفحه. ۲٠۶میالدی،  ۲٠٠٠بیروت، دارالجدید، 
، چاپ ۱۳۷۷؛ نشر نی، )۲حکومت والیی، اندیشه سیاسی در اسالم( .٢

 صفحه. ۴۴۵، ۱۳۸۷پنجم، 
 بھای آزادی، دفاعیات محسن کدیور در دادگاه ویژه روحانیت، به .٣

، ۱۳۷۹، چاپ پنجم،۱۳۷۸کوشش زھرا رودی(کدیور)، نشر نی، 
 صفحه. ۲۴۸
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صفحه؛ چاپ دوم،  ۸۸۳، ۱۳۷۹ھای حکومت دینی؛ نشر نی،  دغدغه .٤
۱۳۷۹. 

، ۱۳۸۷الناس (اسالم و حقوق بشر)؛ انتشارات کویر، تھران،  حق .٥
 صفحه. ۴۳۹

  االسالم ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت مقام رھبری، حجت .٦
، ویرایش سوم: ۱۳۹۲؛ اردیبھشت ای والمسلمین سیدعلی خامنه

 الجھاد: دفتر دوم. ی افضل صفحه؛ مجموعه ۴۴۴؛ ۱۳۹۳خرداد 
مقاله از دکتر کدیور در  ٢٠٠ھای فوق الذکر، حدود  افزون بر کتاب
که  -ترین آنھا  اینترنتی وی درج شده است که شاخص  مطبوعات و سایت

ھای  قرائت«مقالۀ بلند و تحقیقی -دینی اوستطلبی  نشانگر روحیۀ اصالح
فراموش شده، بازخوانی نظریۀ (علمای ابرار) تلقی اولیۀ اسالم شیعی از اصل 

صفحه. وی در این مقالۀ بلند به بررسی تاریخی  ٦٠است در حدود  »امامت
 نویسد: اصل امامت در تفکر شیعیان پرداخته و در ابتدای آن می

قرون سوم تا پنجم  یاصل امامت ط یجد ن تحقیق، تحولیه ایفرض«
دار یفرابشری از امامت پد یتلق یکل قرن دوم، یه از اواک ین معنیاست. به ا

شود اما به  یعه طرد میش یائمه و علما یاگرچه از سو ین تلقیشود. ا یم
دھد.  یات خود ادامه میقرائت مرجوح و یک دیدگاه مطرود به ح یکصورت 

ه ک یابد به نحوی یش میافزا ین تلقیت معتقدان ایعالبت ائمه، فیدر دوران غ
شود.  یم یاز امامت است، وارد چالش جد یبشر یه قرائتکغالب،  یبا تلق

گاه خود قرار یوفه را پاکه ک ین قرائت فرابشریدر قرون سوم و چھارم، ا
ه در قم مستقر است ـ به عقب رانده کان غالب ـ یجر یداده، اگرچه ازسو

 یتلق یعقل یل قرن پنجم با بازسازیدر اواخر قرن چھارم و اوا شود، اما یم
ض رفته تا آنجا یاز امامت به حض یاز امامت در بغداد، رویکرد بشر یفرابشر
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ل یع تبدیتش یاصل ۀشیاز امامت به اند یفرابشر یمۀ قرن پنجم، تلقیه از نک
 شود. یعمًال حذف م یو آن رویکرد بشر

 یزیبًا چیاز امامت، تقر یبشر ید به تلقاز آثار مستقل عالمان معتق
به قلم  یموجود، ھمگ یعیمنابع ش یدوران ما نرسیده است، و تمام به 

اتب کم یـ اعتقاد یرکآن نزاع ف یپا یاست. اما جا یفرابشر یمعتقدان تلق
 یآثار رقبا یال ن، در البهینخست یآن تلق یآرا یز برخیوفه و قم، و نک
، کالمی و یتب رجالکعالوه در  خته نقل شده است. بهیگر شان، جسته ویرکف

شود. آراء معتقدان  یافت می یاز آراء ھردو تلق یاریفقھی آن دوران ھم بس
ز ین ییتب رواکدر  یبه رویکرد بشری به امامت، در قالب احادیث متعدد

طرفانه و غالبًا منتقدانه و  یب ین منقوالت گاھیجا مانده است. ا به
ان یعیش یۀاول یه اوال،ً تلقکند ک یآنھا اثبات م ۀاست، اما مطالعرانه یگ خرده

ن یشیپ یًا، آن تلقیدارد. ثان یعه تفاوت فراوانیر شیاخ ۀھزار یاز امامت با تلق
 یعیشۀ شیژه در قرون سوم و چھارم، قرائت غالب در اندیتا قرن پنجم، بو

وجه قابل  چیاز امامت به ھ یعیمتفاوت ش ین تلقیبوده است. به ھرحال ا
ع در قرون سوم یتش ین علمایان و باالخص مھمتریعیش یعنیست. یار نکان

ن مقاله یطور مشخص در ا اند .... به از امامت داشته یبشر یو چھارم، قرائت
است ـ کوشش می شود به چند  ق گستردهیتحق یک یه بخش مقدماتکـ 

 ر پاسخ داده شود:یسؤال ز
تب معتبر کدر  یواھد و قرائن مطمئناز ائمه چه ش یقرائت بشر اول:

 دارد؟ یعیش
ه و یلم و فقک، اعم از متیعیاز عالمان ش یک دامکطور مشخص  به دوم:

از امامت را  ین قرائتیمحدث و مفّسر، و باالخص اصحاب ائمه، چن
 اند؟ داشته
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 ست؟یچ یعین قرائت شیامامت در ا یھا شاخص سوم:
خ یان مھم در تاریجر یک، از یلیـ تحل یفیتوص یم تا با گزارشیوشک یم

ھزارساله، با ارائه  یم و با زدودن غبار فراموشینک یبردار پرده یعیشه شیاند
 ».میاھکن قرائت بیاز نامأنوس بودن ا یشواھد معتبر، قدر

از ھمین مقدار، دیدگاه انتقادی به تفکر شیعی افراطی، و نیز روحیۀ 
ای دیگر  است. به عنوان نمونهخوبی نمایان  گری دینی نویسنده به اصالح

نام برد.  »بازخوانی امامت در پرتو نھضت حسینی«توان از مقالۀ علمی می
ھای  افزون بر این دو مورد، مقاالت یا مطالب پیاده شده از سی دی سخنرانی

این محقق نواندیش معاصر با این عناوین قابل دسترسی است: (چرا علی 
ی اعتباری سند دعای توسل؛ تاریخچۀ تنھاست ؛ دینداری و پرسشگری ؛ ب

] ٩٣سال خودکامگی و تزویر[اردیبھشت ٢٤ھای انتھای زیارت عاشورا ؛  لعن
 ؛ والیت فقیه و دموکراسی و... ).

 دکتر مقصود فراستخواه -۲
شناس ایرانی و عضو  در تبریز، جامعه ۱۳۳۵مقصود فراستخواه متولد 

است. تحصیالت  وزش عالیریزی آم مؤسسه پژوھش و برنامهھیئت علمی 
 آموزش عالیوسعۀ ریزی ت و برنامه الھیات، فلسفهھای  دانشگاھی او در رشته

ھای تھران، شھید بھشتی، عالمه  اکنون در دانشگاه بوده است. او ھم
  کند. تدریس می مؤسسه رخداد تازهطباطبایی، آزاد اسالمی و 

ندارد. او چنان برای کنش  یاز به معرفیدکتر مقصود فراستخواه چندان ن
شناسند و  و را به خوبی مید دارد که ھمه ایو حضور در حوزۀ اجتماعی تأک

ای دوستانه  نگاران رابطه ھا و البته روزنامه ل است که با روزنامهین دلیبه ھم
زی توسعۀ آموزش عالی و استاد دانشگاه است. یر دارد. دکترای برنامه
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طلبان و سکوالرھا و... در  عتی تا اصالحیز ھست. از شریح نیمنتقدی صر
 رند که از سوی دکتر فراستخواه نقد شوند.  یگ فی قرار مییط

موضوعات مطالعاتی وی بدین ترتیب است: مطالعات دین، دین شناسی 
انتقادی، اندیشه، روشنفکری، اخالق، دانشگاه، آموزش و پرورش، علوم 

 انسانی و اجتماعی و...
ن کتاب نوشته است که ھمه آنھا بخشی مھم را پی یفراستخواه چند

ن، خرد، دانش: یاین جمله است: سرگذشت و سوانح دانشگاه؛ د اند، از گرفته
نی؛ زبان قرآن؛ دین و جامعه (مجموعه یشۀ دیادداشتی بر روند بازسازی اندی

 مقاالت)؛ تعریف مجدد دین به ضمیمه طنین ھستی و تمنای وجود و ...
گیری دیدگاه و نوع  ای از وی دربارۀ چگونگی شکل وقتی خبرنگار نشریه

 گوید: پرسد، در پاسخ می میتفکرش 
بود که بطور  ییھا ران و ناظمیران و مدیرستان ما متشکل از دبیدب«

و  ییفدا یھا کیک دسته به چریان تعلق داشتند؛ یعمده به سه جر
ه بودند، و یگر وابسته به انجمن حجتیچپ تعلق داشتند. دسته د یھا گروه

، بازرگان و ی، طالقانیعتین خلق، شریان سوم ھم از طرفداران مجاھدیجر
 بودند. ینید یینوگرا یفضاھا

مھندس  یو اجتماع یان سوم فکریدر این میان، من به سمت جر
م و یداشت ینیافتم. در مدرسه کلوپ دیسوق  یو طالقان یعتیبازرگان، شر

آل احمد،  یھا پدر و مخصوصًا پسر، نوشته یھا  یعتیبازرگان و شر یھا کتاب
، احمد آرام و ی، مطھریجعفر ی، محمد تقییطباطبا ، مرحوم عالمۀیطالقان

 م.یکرد یو با ھم بحث م یبردار ادداشتیم، یخواند یمانند آن را م
م، فقط یآورد یبه دست م یبه سخت یلیرا خ یروشنفکر یھا کتاب

شناختند  یکه م یزشان به افراد معدودیر میھا از ز یکتابفروش یبرخ
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 یھا از آنھا مثل کتاب یت بود. بعضز سخیآنھا ن یفروختند. نگھدار یم
ر کرده بود و با عنوان یپ و تکثیبودند که خودش تا ییھا ، نسخهیعتیشر
شد. اسم مستعار مرحوم  یو... چاپ م یسبزوار یا علیو  ینانیمز یعل

ا عبدالله صالح بود. ھمۀ ی یش، عبدالله متقیکتابھا یمھندس بازرگان، بر رو
 م. یخواند ینھا را با تمام وجود! میا

 ۀو نحل ینید یروشنفکر یھا ما با آثار و آموزه ین فکریدر آن زمان، تکو
ن رو آن یشکل گرفت. از ا یآل احمد یز ژانر فکریو ن ینید یشینواند

 ین فضایان داشت، با ایام جر که در خانواده یمذھب ییگرا نۀ سنتیزم
ام در  هیولو رشد ا یریمدرسه که شکل گ یو اجتماع ید فکریمتکثر و جد
 من گذاشت. یو اجتماع یتحول فکر یرو یادیار زیر بسیآنجا بود، تأث

چپ  یھا با نحله یا گسترده یھا بودند که ارتباط ییھا در مدرسه معلم
و  یو اجتماع یانسان یھا خلق داشتند، آرمان ییفدا یھا کیمانند چر
گر ید ییگذاشت. از سو یر میدر من نوجوان تأث یلیآنھا خ یعدالتخواھ

دھنده و  منظم و سازمان یه و افرادیکه عضو مؤثر انجمن حجت ییھا معلم
 یھا تیالحسنه و فعال مانند قرض یزه بودند، به مسائل اجتماعینافذ و پاک

ت یار حساسیبس یاسیکردند و البته به مسائل س یم یا شائبه یه توجه بیریخ
دانم چرا فکر و ذکر و  ینم یگذار بودند. ول ریز در من تأثینھا نیداشتند. ا

 خوگر شد. ینید یشینواند یمن با فضا یات اصلیروح
وجوگر دکتر فراستخواه، روشن است که  با توجه به روحیۀ جست

توانسته به عقاید خرافی و بدون دلیل دینی آباء و اجدادی رایج در  نمی
جامعه، دل ببندد و معتقد باشد! لذا ھمان گونه که از عناوین آثار و مقاالتش 

ھا و گرایشاتش به کسانی چون دکتر  ھویداست، و با توجه به دلبستگی
توان اظھار کرد که وی از جمله نواندیشان و  ریعتی و بازرگان، میش
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گران اندیشۀ دینی در ایران است. به ویژه با توجه به سلسله  اصالح
ھای ایشان در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تھران در فروردین  سخنرانی

شیعه شناسی انتقادی در ایران «) تحت عنوان: ١٣٩٣و اردیبھشت امسال(
گری  خوبی دیدگاه اصالحی شود به که در سه بخش ایراد نموده، می »صرمعا

 او را مالحظه کرد. وی در ابتدای سخن این گونه ابراز داشته است:
شناسی انتقادی در ایران معاصر طرحی است که از پیش از  شیعه«

است. این طرح، طرحی ناتمام است. این طرح به عنوان  مشروطه آغاز شده
ھای فکری معاصر ایران، دارای دو مشکل عمده  لی در چالشیک جریان اص

است. نخستین مشکل آن، مشکل فرھنگی، اجتماعی و سیاسی، و  بوده 
است. درک بنده از مشکل اجتماعی و  دومین مشکلش مشکل روشی بوده 

سیاسی این پروژه آن است که نقد آنچه در طول تاریخ و بنا به عوامل 
است، طبیعی است که با  و تقدس یافته  نیدهمختلف اجتماعی ریشه دوا

شود. فرھنگ مذھبی ما نیز به  مقاومت معتقدان و رؤسای آنان مواجه می
مانند باقی ابعاد حیات اجتماعی ما، چندان با نقد و ایراد، خصوصًا در باب 

انگاریم، مأنوس و خوگر  ایم و مقدس می عقاید و احکامی که باور داشته
 -ترین افراد  ا و اگر و طرح بحث، حتی از سوی خودینیست. کوچکترین ام

ی  شود. نقد در جامعه برای او گران تمام می -حتی یک نفر روحانی شیعی
ھایی بسیار سنگین. به خصوص زمانی که نقدھا  ما ھزینه دارد؛ ھزینه

 گیرند. این، مشکل سیاسی و فرھنگی است. ای به خود می کیفیتی ریشه
گونه تقسیم  ت نوع تیپولوژی شیعۀ معاصر را اینوی در ادامۀ سخن، ھف

 کند: بندی می
شوند:  شناسی انتقادی از ھم متمایز می در این تیپولوژی، ھفت نوع«

تلقی » جستارگرایان آغازگر«آبادی، خرقانی و سنگلجی،  کسانی چون نجم
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چالش بر سر «شوند. دومین دسته، کسانی چون کسروی ھستند که  می
زاده  اکبرحکمی اند. سومین گروه، کسانی مانند علی د کردهایجا» ھا شالوده

را دامن زدند. چھارمین دسته، کسانی » افکنی از درون پرسش«بودند که 
توان تعبیر کرد؛  می» تجددخواھان شیعی«ھستند که از آنان با عنوان 

گیرند.  کسانی چون مھدی بازرگان و علی شریعتی در این دسته جای می
باشید که من در  است. عنایت داشته » نقد دینی بر شیعه«پنجمین نحله، 

ام: نخست نقد دینی بر شیعه و دوم،  اینجا، میان دو تعبیر تمایز قائل شده
شیعه، کسانی چون قلمداران » بر«نقد دینی در شیعه. نمایندگان نقد دینی 

ی  تر است و فاصله و ُبرقعی و غروی ھستند. جنس کار این دسته، رادیکال
اند و نسبت بیشتری از این خطوط  شتری از خط قرمزھای زمانه گرفتهبی

ھایی را متوجه برخی مناطق  اند و پرسش قرمز را به چون و چرا کشیده
است. » نقد دینی در شیعه«اند. اما ششمین تیپ،  ممنوعه در شیعه نموده

اند. مرحوم صالحی  جویی نموده اینان نقدشان را در داخل سنت شیعی پی
روند. به  آبادی و مرتضی مطھری نمایندگانی از این تیپ به شمار می نجف

پژوھی انتقادی در دوران پسا   شیعه«توان  ی من، ھفتمین گروه را می عقیده
تری خیز  ی پژوھشی منسجم نامید که برای داشتن برنامه» انقالب

است. سید حسین مدرسی طباطبایی و برخی از آثار کدیور را  برداشته 
 اخیر تعریف کرد. ۀوان به عنوان نمایندگان این نحلت می

 
 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای

www.aqeedeh.com 
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