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ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ اداﻣﻪ دارد
ﻧﮫﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ در ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﺷﯿﻌﻪ در اﯾﺮان ،ﮐﻪ ھﺪﻓﯽ ﺟﺰ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،در ﺻﺪﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ
ﺑﻪوﯾﮋه از زﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮوز و ﻇﮫﻮر ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻼحﮔﺮی دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی
ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﺪف اﺻﻼح در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺪه
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و رﺟﻮع ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺎلھﺎی
ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ـ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ
و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺮاﻓﻪ اﺳﺖ ـ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﺷﺎﺧﻪای از
ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺮاﻓﺎت در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒھﺎی ﺷﯿﻌﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﻓﺮاز و ﻓﺮودھﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺼﻠﺤﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و ﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺼﺪر ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻮﮔﺮای ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ
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ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از آن ﯾﺎد ﮐﺮده و آن را ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﮫﻢ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ
ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺪه ﺳﯿﺰدھﻢ ھﺠﺮی )ﻧﻮزدھﻢ
ﻣﯿﻼدی( ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب و اﺳﺘﻌﻤﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﺮوھﯽ از رھﺒﺮان ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺟﻠﻮی
ﺳﻠﻄﻪﮔﺮیھﺎ و دﺳﺖاﻧﺪازیھﺎی ﻣﺪاوم اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و از اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ ھﻮﯾﺖ ﮔﻤﺸﺪه ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪۀ اﺳﻼﻣﯽ را اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﻣﺠﺪ و ﻋﻈﻤﺖ دﯾﺮﯾﻦ وادارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ آرﻣﺎن ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﻌﺎرھﺎ ،ﺷﯿﻮهھﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزھﺎی اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ روز ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎرھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و
ﻣﺤﻮری» ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن« ﻧﺎم داﺷﺖ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﻮد.
در واﻗﻊ در ﭘﯽ ﻃﺮح اﯾﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و در ﭘﯽ آن ،اﻧﺪﯾﺸﻪ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻗﺮآن« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو در ﭘﺎﺳﺦ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ
درﺑﺎرۀ ﻣﺎھﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا و ﺗﺤﻘﻖ آن ،ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﺳﯿﺪ
اﺣﻤﺪﺧﺎن ھﻨﺪی ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ،اﺑﻮاﻟﮑﻼم آزاد ،و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮآن را
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ و ﻣﺘﻦ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ آ ﮔﺎھﯽھﺎی ﺗﺎزه و
روﯾﮑﺮدھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﻮﯾﻦ از ﻗﺮآن ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﻪای
از ﺗﻤﺎم ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻮرهھﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﻨﮕﺎرﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺼﻠﺢ و
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ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری در ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ھﻨﺪ ،ﻗﺮآن را ﺑﻨﯿﺎد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی
اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ »ﻣﺘﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺮآﻧﯽ« ﺑﻪ ﺑﺎز ﺳﺎزی
ﻓﮫﻢ اﺳﻼم ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ .اﺑﯿﺎت زﯾﺮ از اﻗﺒﺎل ،اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن را در ﻧﻈﺮ او
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻧﻘﺸﻪھـﺎی ﭘﺎپ و ﮐﺎھﻦ را ﺷﮑﺴﺖ
ﻧﻘﺶ ﻗﺮآن ﺗﺎ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟــﻢ ﻧﺸﺴﺖ
اﯾﻦ ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻢ آن ﭼﻪ در دل ﻣﻀﻤﺮ اﺳﺖ
در ﻣﺼﺮ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن
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
ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺷﻌﺎر را ﭘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽﺗﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
در اواﺧﺮ ﻗﺮن  ١٣و اواﯾﻞ ﻗﺮن  ١٤ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎدت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ را از ﮐﻒ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺆال »ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﺷﻤﺎری از ﻣﺼﻠﺤﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ
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
ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﯾﺎ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻌﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم
ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده و ﭼﺎرۀ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻋﻮی
اﺻﻼحﮔﺮی در دﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻃﺮحھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﻗﺮآن ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و اﺻﻼحﮔﺮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﺑﺠﺰ ﻋﺪهای از
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اﺻﻼحﮔﺮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﯾﺸﻪای در ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮی
ً
دروس ﻃﻠﺒﮕﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ روﺣﺎﻧﯽ و
ﯾﺎ ﻏﯿﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ رﺳﻤﯽ
ً
دﯾﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش رھﺒﺮی آﻧﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻼ در اﯾﻦ راه ﮔﺎم
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
* دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در ﺗﺸﯿﻊ

دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در ﺣﻮزه ﺷﯿﻌﯽ از ﺷﺎﺧﻪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﮏ داوری ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮑﺴﺎن در ﻣﻮرد ھﻤﮥ ﺷﺎﺧﻪھﺎی آن ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺳﻠﻮک و
ﻣﻨﺶ ﻋﺒﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم و ﻓﺮوﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﺪاول در
ً
ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺻﺮﻓﺎ ﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮوھﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮد اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن رﺳﻮلﺧﺪا ج اﺛﺮی از ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮد و اﯾﺠﺎد ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز اﻧﺤﺮاف از اﻓﮑﺎر
و ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮدﻣﺪاران ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺸﯿﻊ را ﺑﺪﻋﺘﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ ﯾﮫﻮدی داﻧﺴﺘﻪ و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ،ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﻮدﺑﻨﯿﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮوﻋﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻋﻼم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﺮﻧﮕﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺨﻦ
ﻣﺸﺘﺮک اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﺤﻮلﻃﻠﺐ ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
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ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﻋﺪه ﻃﺮح ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻨﺪ وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺎﺷﺪه و ﻣﻘﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻗﺮآن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺪس ،ﻣﺤﻮر دﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻏﺎز ،ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻌﯿﺎر
ﺟﮫﺎنﺑﯿﻨﯽ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ارزشھﺎ ،اﺣﮑﺎم و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻃﺮاﺣﺎن ﺷﻌﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن» ،ﺣﺒﻞاﻟﻠﻪ« و
»ﺣﺒﻞاﻟﻤﺘﯿﻦ« اﺑﺰار آ ﮔﺎھﯽ و وﺣﺪت و ﺟﻨﺒﺶ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮآن
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺎداﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮآن و وﺣﯽ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺎورھﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ دﯾﻦ رھﺎ ﺷﺪ و ﺧﯿﺰش
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوری از ﻗﺮآن و ﻓﮫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﻦ و آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﺒﺐ
اﻧﺤﻄﺎط و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،ﻋﺰت دوﺑﺎرۀ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﻤﺎﻧﺠﺎ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم و در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮی ﺷﺮوع
ﺷﺪه و آن ھﻢ ﻓﮫﻢ درﺳﺖ وﺣﯽ و ﻋﻤﻞ درﺳﺖ و ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻗﺮآن و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ اﺳﻼم و ﻗﺮآن اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺧﺮاﻓﺎت زﯾﺎدی ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯽدﻗﺘﯽ در
ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺖ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺖ وارد ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه ﭼﺎره
ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در آن
اﯾﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ھﺠﻮم ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن و اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮﻗﺪرتھﺎ و وﺟﻮد ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﻢﮐﻢ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺷﯿﻌﯽ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و
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ﻧﻮﮔﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺳﯿﺎهروزی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺮﻗﻪھﺎ و وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ
و ﻓﺮﻗﻪای اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ
ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎھﻢآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻓﮑﺎر و آﺛﺎری اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ
زﻣﯿﻨﮥ وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ .در رأس اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺷﯿﺦ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﮐﺮد و آﺛﺎری از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻦ راه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوھﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻗﺪم اول اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن
دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺑﯿﺎن
ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﻼفﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اداﻣﻪدھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه
ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺘﺐ و آﺛﺎر اھﻞ
ﺳﻨﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺪﻻل اھﻞ ﺳﻨﺖ
در ﻣﻮرد اﻣﺎﻣﺖ و وﻻﯾﺖ ،از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ھﻢ ﺷﯿﻌﻪ و ھﻢ
اھﻞ ﺳﻨﺖ در ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﻪزداﯾﯽ از
اﺳﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،ﺣﯿﺪر
ﺟﻼﻟﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی و ...و در ﻧﮫﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺪﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اداﻣﻪدھﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ راه ﺑﻮدﻧﺪ و آﺛﺎر
و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ  ٣ﻧﺴﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
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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
آﻏﺎز ،ﯾﺎﻓﺘﻦ راھﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﻋﻈﻤﺖ و ﺷﮑﻮه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﯿﻼ و
اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﮕﯿﺰۀ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
دﯾﻨﯽ را ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ .اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﻟﺼﯽزاده و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ در زﻣﺮۀ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺷﺎﺧﺺ در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ
اول ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
* ﻧﺴﻞ دوم

ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﮫﻀﺖ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ اﮔﺮﭼﻪ دﻋﻮی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت در
ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را داﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮد را ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ ﺑﺸﺪت اﺑﺎ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ھﻢ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺷﻔﺎﻋﺖ و زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر و ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ اھﻞ
ﺑﯿﺖ † و ...ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ دوم اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ،اﻓﺮادی ﻇﮫﻮر
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻓﻘﮫﯽ ﭘﺮھﯿﺰ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ دﻋﻮی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری
وﺣﺪت ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻓﺮﻗﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﺬھﺒﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﺎن ﻇﻮاھﺮ
زاﯾﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﺴﻞ دوم ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﭼﻮن ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن /ﺷﺮک و ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﺗﮑﯿﮥ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﻋﻼم
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ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راه اﺻﻠﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ،زدودن ﻇﻮاھﺮ ﮐﻔﺮ و
ﺷﺮک در اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدی ﻓﺮق ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺮف اﺻﻠﯽ ﻧﺴﻞ دوﻣﯽھﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺷﯿﻌﻪ ھﺴﺘﯿﻢ
و ﻧﻪ ﺳﻨﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎزﯾﻦ روزھﺎی اﺳﻼم ﺳﺨﻨﯽ از ﺷﯿﻌﻪ و
ﺳﻨﯽ ﻧﺒﻮد و در دوران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،ﮔﺮوﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم را ﻣﺴﻠﻢ
ً
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺎم ﻣﯽﻧﮫﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ،ﺳﺨﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ھﻤﮥ دﮔﺮ اﻧﺪﯾﺸﺎن ﻧﺴﻞ دوم
ﻧﺒﻮد .اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﺮﻗﻌﯽ ،ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آلاﺳﺤﺎق و ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﮫﺮهھﺎی
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﻞ دوم ھﺴﺘﻨﺪ.
ھﻮﯾﺖﯾﺎﺑﯽ

اﺑﺘﺪا ﭼﮫﺮهھﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﮕﺎری و اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ -ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﺴﻞ دوم و ﺳﻮم -ﮐﻢﮐﻢ در ﭘﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺴﺘﺮده و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸﺴﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﺎران و ﭘﯿﺮوان ھﻤﺴﻮ ،ﻗﺎﻣﺖ ﯾﮏ
ﺗﺸﮑﯿﻼت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﮫﺎ
ﺧﻮد و ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎﻧﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﻮﺣﺪان ،ﻗﺮآﻧﯿﺎن و ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﮫﺎ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن وھﺎﺑﯽھﺎ ﯾﺎ
ﺷﯿﻌﯿﺎن وھﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮥ ﺗﺄﺳﻒ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ راه
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
وھﺎﺑﯽﮔﺮی و ّ
اﯾﻦ راه ﻣﺸﻘﺖﺑﺎر را ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﯽﮔﺮی ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ،
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را دﻟﺨﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ راه و روش دﯾﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺣﻖ و
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ! اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎی اﻣﯿﺪواری
داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﻨﺒﺮی آﺗﺸﯿﻦ و ﺑﺎ ﺟﻮﺳﺎزی اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﺪادی ﻋﻮام ﺟﻮان
ﺳﺎدهﻟﻮح و ﺗﻨﺪرو را ﺑﻪ ھﺪف ﺣﺬف ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺼﻠﺤﺎن دﯾﻨﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺴﻠﯿﺢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ! ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮور ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران و
ﻋﻼﻣﮥ ﺑﺮﻗﻌﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان  -و ﻣﯽﺗﻮان  -ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ و دﯾﺪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ
ﺻﺪﺳﺎﻟﮥ اﺧﯿﺮ ،ﺷﺒﺎھﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬھﺒﯽ -ﮐﻼﻣﯽ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺰرگ
ِ
ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮنھﺎی ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ دارد ،اﻣﺜﺎل ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ وﻟﯿﺪ ﻗﻤﯽ و
 ...ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺪاﻟﯽھﺎ ﺷﮫﺮت داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ّ
ﮐﻨﻮﻧﯽ)ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه ّ
)ﻣﻘﺼﺮه( ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻔﻮﺿﻪ( آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ،ﻣﻌﺼﻮم ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﺐ و ﻣﻨﺼﻮص از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮمج ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﻤﺎی

اﺑﺮاری ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ و زھﺪ و ﺗﻘﻮا ،ﺳﺮآﻣﺪ ھﻤﮕﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻨﮏ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﻣﯽھﺎی ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﺷﻤﻪای از اﺣﻮال ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی ﻧﺴﻞ
اول و دوم ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان در ﺳﺪۀ اﺧﯿﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ:
ِ
 -۱ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ) ۱۳۱۵ -۱۲۱۷ش(

ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ ﻧﺴﻞ اوﻟﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎﯾﺶ از ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ـ ﻓﺮزﻧﺪ زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ ـ ﻣﯿﺮﺳﻼﻣﯽ
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)ﻣﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ( ﺧﺎرﻗﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻮی ﺷﺰﻧﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در اﺻﻞ ،از ﻣﺮدم
ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
از ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻣﺘﻌﺪد ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب )ﻣﺤﻮاﻟﻤﻮھﻮم و ﺻﺤﻮاﻟﻤﻌﻠﻮم( اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از وی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب
آﻣﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ از ﻧﺴﻞ ﺳﺎدات ﻣﯿﺮﺳﻼم دورۀ
ﺻﻔﻮی اﺳﺖ .وی ﮐﺘﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﺮﺑﯽ را در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و در ﺳﻦ ١٥
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻗﺰوﯾﻦ رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل در
ﺣﺪود ﺳﺎل  ١٢٧٥ـ ١٢٧٦ق ﺑﻪ ﺗﮫﺮان آﻣﺪه و در ﺣﻮزۀ درس ﺣﮑﯿﻢ ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﻣﯿﺮزای ﺟﻠﻮه ﺣﮑﻤﺖ آﻣﻮﺧﺖ و در ﺿﻤﻦ ،ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ھﻢ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وی ﻗﺮﯾﺐ ٢٥ﺳﺎل در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و ﺑﻪ درﺟﮥ
اﺟﺘﮫﺎد رﺳﯿﺪ .ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ در ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ
ھﻔﺘﻢ ﺻﻔﺮ  ١٣٥٥ق دﻋﻮت ﺣﻖ را ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و از دﻧﯿﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ و در
ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺟﻨﺐ ﻣﻘﺒﺮۀ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزای ﺟﻠﻮه دﻓﻦ ﺷﺪ .اﻋﻼﻣﯿﻪ
ﻓﻮت او در روزﻧﺎﻣﮥ اﻃﻼﻋﺎت ،روز ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻧﮫﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ١٣١٥درج ﺷﺪه
اﺳﺖ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ /در ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم
او ﻧﻮﺷﺘﻪ ،در ﺑﺎرۀ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮥ ﺑﺰرگ و ﻣﺠﺎھﺪ ﺳﯿﺪ
اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﻣﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در زﻣﺮۀ ھﻤﺎن ﻣﺮدان
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ھﺸﯿﺎر ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ در اواﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺠﺎھﺪ ﯾﮑﺴﺮه
ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﻧﻤﻮد و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﮐﻨﺎر
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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اﯾﺸﺎن را درک ﻧﮑﺮدم ،وﻟﯽ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت اﯾﻦ ﻣﺮد و ﻣﺒﺎرزهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن دورۀ
اﺧﺘﻨﺎق و اﺳﺘﺒﺪاد ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده،
ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﯽ و روح ﺟﮫﺎد و ھﺸﯿﺎرﯾﺶ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮھﺎی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ«.
ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ھﻢ در ﮐﺘﺎب )ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ( از داﻧﺶ و اﺳﺘﻌﺪاد
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده داﺷﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ و در واﻗﻊ آﺧﺮﯾﻦ اﺛﺮ وی ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،ﮐﺘﺎب ﻣﺤﻮ اﻟﻤﻮھﻮم و
ﺻﺤﻮ اﻟﻤﻌﻠﻮم وی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ١٣٣٩ش در ٤٠٠ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.
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
ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻼﺣﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺸﯿﻊ و دﯾﺪﮔﺎه آن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ .وی ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ در
ً
اﯾﻦ اﺛﺮ »ﺑﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺰل و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ« اﺳﺖ ﻋﻤﻼ ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ .وی ﮐﻪ
ﺷﯿﻔﺘﮥ دورۀ ﭼﮫﻞ ﺳﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ھﺠﺮی اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮫﻢ در اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
را »ﺗﺮک ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻣﻘﺮرۀ اﺳﻼم« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و اﻟﮕﻮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪ را
ھﻤﺎن ﭼﮫﻞ ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ.
 -۲ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده )۱۳۲۰ -۱۲۴۲ش(

وی ﭘﺴﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺣﮑﻤﯽ )ﻓﺮزﻧﺪ آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ( ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
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 ﺗﻼش ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت
آﺑﺮوﻣﻨﺪی در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻃﻼب در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ
ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻃﻠﺒﻪای ّ
ﻣﻌﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در
ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،ھﻢﺣﺠﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .وی ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﯽرﻓﺖ و در ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﻋﺒﺎﺳﻘﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،و آن ﺟﻠﺴﺎت را آﻗﺎ ﺳﯿﺪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .آن زﻣﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻣﮫﺪی در
ﻣﺪرﺳﮥ رﺿﻮﯾﻪ روﺿﮥ َ
ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎﺋﺮی ھﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ و روﺿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻢﮐﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد اﻓﮑﺎرش ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وی ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﻧﻮﺷﺖ.
ﺣﮑﻤﯽ زاده ﮐﺘﺎب اﺳﺮار ھﺰارﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ای از ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﺎع از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دورۀ رﺿﺎﺷﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ
ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﮐﺴﺮوی و ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﺮوج آن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮی ﮐﺴﺮوی ،ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻤﯽ در
ﺳﺎل ١٣٢٢ش ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺣﮑﻤﯽ زاده ﺿﻤﻦ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ روی ﺻﻔﺤﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:
»ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و
دﯾﮕﺮان ھﻢ ﯾﺎ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﯾﺎ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ...
اﯾﻨﮏ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﯾﺪ ،ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻﺪش

ﮔﻤﺮاھﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎﺗﺶ ﺣﺎﺿﺮم«.
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ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺣﮑﻤﯽ زاده از ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ از آن ،از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ١٣١٢ﺑﺎ
ھﻤﺮاھﯽ ﺟﻤﻌﯽ از ﻃﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﮫﻀﺖ اﺻﻼح دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺠﻠﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺠﻠﻪ از ﺳﺎل  ١٣١٣ﺗﺎ ) ١٣١٤ﺟﻤﻌﺎ ده
ﺷﻤﺎره ( در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ
)ﯾﺎ ﭘﺪر اﯾﺸﺎن( ھﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪای در ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺣﺘﺮام زن ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻮی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ در آن ﺷﻤﺎره )ﻣﮫﺮﻣﺎه  (١٣١٣ص  ١٩-١٨ﭼﺎپ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 -۳ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ)۱۳۲۲ -۱۲۶۹ش(

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺗﮫﺮان)اﯾﺮان( اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ١٣٠٩ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺪرش ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﺟﺪش ﺣﺎج رﺿﺎ ﻗﻠﯽ در ﺳﻠﮏ ﻋﻠﻤﺎ و
ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺑﺎرۀ »ﻧﺎم و ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ« در ﻣﺠﻠﮥ
آﯾﻨﺪه )ﺳﺎل دوازدھﻢ ،ش  ،٣ص  (٧٣آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻣﯿﺮزا رﺿﺎﻗﻠﯽ
اﺳﺖ و ﻧﺎم ﭘﺪرش آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻢ ﺷﯿﺦ
ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻧﻮری اﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ )از ذﮐﻮر( ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ ،آﻗﺎ رﺿﺎ ﻗﻠﯽ اﺳﺖ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﻘﺐ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ھﻢ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ﯾﺰدی روی وی ﮔﺬاﺷﺖ ،و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺑﻪ
ﻧﺠﻒ رﻓﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ از آﺛﺎرش را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﯾﺰدی داد .در اداﻣﮥ آن ﯾﺎدداﺷﺖ
آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ  ١٥دی ﻣﺎه ١٣٢٢ش ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی  ١٣٦٣ق در ﺳﻦ  ٥٣ﺳﺎﻟﮕﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮥ وی ﺑﺤﺚ از ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﺮک ﺑﻮد .در اﯾﺮان
ﺗﻮﺳﻌﮥ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪھﺎ و آﺋﯿﻦھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺟﺰ اﯾﻨﮫﺎ ،ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺮک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺤﺚ ﺷﻔﺎﻋﺖ ھﻢ وی ﺑﺴﯿﺎر
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ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ھﺮ ﻧﻮع ﺷﻔﺎﻋﺖ را رد ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻋﺒﺎدت ﯾﺎ ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی
 ٢٧ ،٢٠و ١٣٤٥ﺷﻤﺴﯽ در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻘﺪﻣﮥ آن آﻣﺪه اﺳﺖ
 :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﮔﺮﯾﺴﺖ! ﭼﻨﺎن اﺳﻼم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺧﺮاﻓﺎت و اﺑﺎﻃﯿﻞ ﺟﺎی ﺣﻘﺎﯾﻖ
دﯾﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ...اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرۀ واﻗﻒ ﺑﻪ

ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ادﻋﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺮاد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺮاﻓﺎت را از دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ زدود ،زﯾﺮا رﯾﺸﻪ در اﺳﻼم و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺪارد.
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
 ٤١ﺻﻔﺤﻪ دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٢٣ش در ﺗﮫﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .از ﻧﮑﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﺰوه ،آن ﮐﻪ وی در آﻧﺠﺎ
ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻣﺮده و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان وی در ﻣﻘﺪﻣﮥ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،درﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﺪرﺟﺎت اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺘﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ،ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺧﺮاﻓﺎت و ﻣﻮھﻮﻣﺎت را ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ و روﺣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﯽ
اﻃﻼع ،ﻣﺆﻟﻔﯿﻦ ﺑﯽ ﻣﺎﯾﻪ و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎھﻞ ﯾﺎ ﻣﻐﺮض ،در اﻋﻤﺎق ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ
ﻋﻮام اﻟﻨﺎس و ﺑﻠﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه ،ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﯽﺳﺎزد«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮش رﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی :اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ
ُ
)ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ »رﺟﻌﺖ« را از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﻼة ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ( و ﮐﻠﯿﺪ ﻓﮫﻢ ﻗﺮآن ﻧﺎم
ﺑﺮد.
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ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺟﻮﺳﺎزیھﺎی آﺧﻮﻧﺪھﺎی ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ،ﻣﺮﺣﻮم
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
ﺳﺆال ﻃﻼب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت اﺧﺒﺎر ،ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ آن را ﻧﻪ از اﺻﻮل دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻧﻪ از اﺻﻮل ﻣﺬھﺐ ﮐﻪ »اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ
ﮐﺴﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺎرج از دﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد« .اﯾﺸﺎن ﻃﺮح
اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ را ﻋﺎﻣﻞ »ﺗﻔﺮﻗﮥ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻋﺪاوت ﻣﻀﺮه
ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ« داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻮال و ﺟﻮاب )ﮐﻪ از
ﺳﻮی ﻃﻠﺒﻪھﺎی وﻗﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ(
در ﻣﺠﻠﮥ ھﻤﺎﯾﻮن ش  ٥ﺑﮫﻤﻦ  ١٣١٣ص  ٢آﻣﺪه اﺳﺖ.
 -۴ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده )۱۳۴۲ -۱۲۷۰ش(

ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ،ﭘﺲ از دورۀ رﺿﺎﺧﺎن ،و
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
ھﻤﭽﻨﺎن در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از آن در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﻨﯽ ،ﻓﺮدی
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮام و ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ.
آﻧﭽﻪ وی را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﮑﺎﭘﻮھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ او ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی وﯾﮋۀ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻼح
ﻃﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺬھﺒﯽ اﯾﻦ دوره درﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪ ،ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮۀ ﺳﻨﺘﯽ
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮهھﺎ از ﯾﮑﺴﻮ ،در ﺟﮫﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم و آﺷﺘﯽ
دادن ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ،و ﻣﺪرن ﮐﺮدن ﻣﺬھﺐ و ﺑﻪروز ﮐﺮدن ﻓﻘﻪ آن و
از ﺟﮫﺘﯽ زودن اﻧﺤﺮاف ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺮاﻓﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﻪ
ﺑﻮد.

١٨

ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ اداﻣﻪ دارد

ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺻﻼح ﮔﺮان دﯾﻨﯽ اﯾﻦ دوره ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ھﻮای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن دﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﻮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را واﺟﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺠﻤﻌﺔ )در ﺳﺎل ١٣٦٩ق( ﻧﮕﺎﺷﺖ .اﯾﻦ
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
ﺟﻤﺎﻋﺖ زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ ﺑﺮ ﺿﺪ وی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ دوازده
ً
ّردﯾﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻧﺘﺸﺎر آﻧﮫﺎ در ﺳﺎل١٩٥٥ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،وی ﻣﺮﯾﺪاﻧﯽ
داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ھﻤﺮاھﯿﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺟﺰوهای
ھﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺘﻮای آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ  -ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﺮﺳﺨﺖ او ﺑﻮد -درﺑﺎرۀ
ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ در اذان ﻧﻮﺷﺖ .آن زﻣﺎن آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﮑﯿﻢ ،ﺷﮫﺎدت ﺛﺎﻟﺜﻪ را رﻣﺰ
ﺗﺸﯿﻊ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻮال ﻓﻘﮫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
 -۵ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر ) ۱۳۵۱ -۱۲۸۱ش(

ﯾﮑﯽ از ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎ در ﻋﺮﺻﮥ ﺗﺪرﯾﺲ و
ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻌﺎر در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ ﺷﻌﺎر
درسھﺎی ﻃﻠﺒﮕﯽ را در ﻣﺪرﺳﮥ ﻃﺎﻟﺒﯿﻪ و ﺟﻌﻔﺮﯾﮥ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ و آن زﻣﺎن،
ﺑﯿﺎن و ﮔﻔﺘﻤﺎن راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر اﺻﻼح ﻃﻠﺒﯽ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن روی ﺑﯿﺎورد .وی ﺷﻐﻞ آزاد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﻠﯿﻎ دﯾﻨﯽ ھﻢ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﮐﺎرش را روی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺗﺎرﯾﺦ
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ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ درس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎل  ١٣٠٤ش در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ .او ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص
ﺧﻮد را در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن »ﺷﻌﺎریھﺎ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .وی ﺑﻌﺪھﺎ در
ﺳﺎل ١٣٤٠ش ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ را در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ
داﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻌﺎر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯿﺮزا ﯾﻮﺳﻒ
ﺷﻌﺎر در دھﻢ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ﺳﺎل  ٥١درﮔﺬﺷﺖ .در زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ وی آﻣﺪه اﺳﺖ :
اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺷﻨﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺮﯾﻌﺖ
ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ ،ﺧﺎﻟﺼﯽزاده ،و ﻋﺴﮑﺮ آﺑﺎدی و ﻧﻈﺎﯾﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺮاوده و ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و
ھﻤﻔﮑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ وی ،ﻗﻠﻤﺪاران ﻧﺎﻣﮥ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪی ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن
زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﻧﻤﻮﻧﮥ
دﯾﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزات ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﺟﮫﻞ و ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺘﮫﺎ و ﻣﻮھﻮﻣﺎت
ﺑﻮد«.
وی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ آﻣﺪﻧﺪ ،رﺳﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﺷﺖ .دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺮآن
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻟﻔﮫﻢ« اﺳﺖ و ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﺎت ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد راﯾﺞ ﻣﯿﺎن
اﺻﻮﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺮآن ّ
ﻇﻨﯽ ّ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺼﺪور و
ّ
ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺪﻻﻟﺔ 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
روح و ﺟﻦ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ آن ﮐﻪ ھﺮ آﯾﻪای اﮔﺮ ﻓﮫﻤﺶ
دﺷﻮار ﺷﺪ ،ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد.
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درﺑﺎرۀ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﯿﺰ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺺ ﻗﺮآن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻋﻘﯿﺪۀ ﻏﻠﻮ آﻣﯿﺰ ﻋﺪهای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم دﯾﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮاردی ﻧﺎآ ﮔﺎھﺎﻧﻪ از
اﺷﺨﺎص و ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻮر و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﯿﺎء اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻣﯿﺸﻮد« .ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻌﺎر ،ﺗﻌﺒﯿﺮ
»ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ وﺿﻮح
ﻣﻘﺼﻮدش ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر وی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻠﮥ ﻗﺮآن ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در ﺳﺎل
 ١٣٣٩ش اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۶ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران )۱۳۶۸ -۱۲۹۲ش(

ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ،داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻘﺎد ژرفﻧﮕﺮ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪای ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻧﻪ راه ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﻪ ﭘﯿﻤﻮد و ﻧﻪ در ﮐﻼس درﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدی ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
دﺳﺖﭘﺮوردۀ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻘﻮا ،ﺣﻖﻃﻠﺒﯽ و ﭘﺎﮐﯽ
ﻧﮫﺎدش ،ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﺎص اﻟﮫﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ،
دوﺷﺎدوش ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮی را در ﻣﺪارس ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺣﻮزهھﺎ ﺳﭙﺮی
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! و آﺛﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ وزﯾﻨﯽ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻨﻮان در ھﺰارۀ اﺧﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﺗﺸﯿﻊ ،ﮐﻢ ﯾﺎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
ً
وی ﮐﻪ زادۀ روﺳﺘﺎی دﯾﺰﯾﺠﺎن از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﻠﺠﺴﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﻮده و اﺻﻼ
ﺗﻔﺮﺷﯽ اﺳﺖ ،در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات راﯾﺞ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد.
اﻣﺎ از ﺳﻨﯿﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،و داﺷﺘﻦ روﺣﯿﮥ ﭘﮋوھﺶ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺧﺎص ﺧﻮﯾﺶ ،و آﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر اﯾﺸﺎن ،ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ
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روﺷﻨﮕﺮی دﯾﻨﯽ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮫﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ و ﻣﮫﻢﺗﺮ از او ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﻟﻠﻪ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻟﺼﯽ دﻧﺒﺎل
ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از ﯾﮏ دورۀ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت دﯾﻨﯽ ،ﺟﺴﻮراﻧﻪ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻗﺪاﻧﻪ زد و آﺛﺎر ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای را ﺑﻪ رﺷﺘﮥ
ﺗﺤﺮﯾﺮ درآورد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ و ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
راه ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اھﻠﺶ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻓﺮاوان و ﺗﮫﻤﺖھﺎی ﻧﺎﺑﮫﻨﺠﺎر
و ﺗﮫﺪﯾﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ھﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ ھﻢ
رﻓﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ،ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد!
از آن اﺳﺘﺎد آﺛﺎر ﻓﺮاوان ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺑﻪ
آﺛﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﺄﻟﯿﻔﯽ وی در زﯾﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد:
* ارﻣﻐﺎن آﺳﻤﺎن )در ﺑﯿﺎن ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﻘﺎء و اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( :اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﺶ از ﻧﺎﻣﺶ ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ،در ﺳﺎل  ١٣٣٩ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺴﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺼﯽ زاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ وی در ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب درج ﺷﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران در ﻋﺼﺮ ﻏﻔﻠﺖ و ﺗﺠﺎھﻞ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﭘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺎﺑﯿﻦ ّ
ﺟﮫﺎل ﻣﻌﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺪون ﺗﺮس و ھﺮاس ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﯿﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ادای ﺣﻖ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻤﻮد؟«.
* ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﺳﻼم؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ اﺛﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ در ﺳﺎل ١٣٤٥ش اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ.
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* ﺧﻤﺲ :ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ج و ﺳﯿﺮۀ اﺋﻤﻪ †
آن را ﻣﺨﺼﻮص ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻤﺲ و ﺳﮫﻢ اﻣﺎم از ﺷﯿﻌﯿﺎن،
ً
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻓﻘﮫﺎ را ﻧﺎروا ﺷﻤﺮده و در اﯾﻦ راه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺷﯿﻌﻪ و ﻓﺘﻮای
ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺘﺸﮫﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
* ﻧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺖ ﯾﺎ ﺷﺎھﺮاه اﺗﺤﺎد :وی در اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اھﻞ ﺑﯿﺖ و روش اﯾﺸﺎن ،اﻣﺎﻣﺖ را ﯾﮏ اﻣﺮ
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 اﻧﻘﻼب ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ از
ﯾﮏﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ،اﻧﮕﯿﺰه ای ﻗﻮی ﺑﺮای ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﺻﺪور
ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺗﺮور اﺳﺘﺎد در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ١٣٥٨ش در روﺳﺘﺎی دﯾﺰﯾﺠﺎن
ﮔﺮدﯾﺪ.
ّ ُ
* ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺘﯽ راه ﻧﺠﺎت از ﺷﺮ ﻏﻼة) ﻋﻠﻢ ﻏﯿﺐ ،وﻻﯾﺖ ،زﯾﺎرت،
ُ
ﻏﻼة و ﺷﻔﺎﻋﺖ( :ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻋﻨﻮان اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ھﻤﮕﯽ ﺣﺎوی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰو ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﺪی ﺷﯿﻌﮥ اﻣﺎﻣﯿﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮده و از دورۀ
ﺻﻔﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻮ ،رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻏﻠﯿﻆﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﻮال و آﺛﺎر ﺷﺎدروان ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ ﻗﻠﻤﺪاران ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﮐﺘﺎب) ﻧﺼﻮص اﻣﺎﻣﺖ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 -۷ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ اﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ ) ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ( ) ۱۳۷۰ -۱۲۸۷ش(

آن روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪاﺟﻮی ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻃﻠﺒﮕﯽ و ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزی در
ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺬر وزﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎھﭙﻮر ﺗﮫﺮان  ،در اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ،در
ﺑﺮھﻪای از زﻣﺎن و ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ،دﺳﺖ از ﺧﺮاﻓﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺮک آﻟﻮد
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ﺷﯿﻌﮥ ﺻﻔﻮی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و رﻧﮓ ﻧﺒﻮی و ﻋﻠﻮی ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
ً
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ ،روی ﻣﻨﺒﺮ ﻋﻠﻨﺎ و ﺑﺪون ھﺮاس از
ھﻮ و ﺟﻨﺠﺎل ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﺎن ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ
و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﻪ ّرد آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﺘﯽ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
وﺟﮫﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻤﺲ و ﺳﮫﻢ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ
داﺷﺘﻪ ،رﺳﯿﺪش را ﺑﯿﺎورد و ﭘﻮﻟﺶ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد!
وی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺶ ،ﻧﻤﺎز
ﺟﻤﻌﻪ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز ﺣﻖﺟﻮی ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺖ و ھﻤﺮاھﺶ ﺣﯿﺪرﻋﻠﯽ
ّ
ﻗﻠﻤﺪاران ،در ﭘﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻌﺎﻧﺪان ﮐﻮردل ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺰدوری ﻣﺴﻠﺢ ،در ﻣﻨﺰل
ﺷﺨﺼﯽاش در ﮐﻮﭼﮥ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی ﺗﮫﺮان ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء
ﺗﺮور ﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻌﺠﺰهوار ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪدر ﺑﺮد و ﮔﻠﻮﻟﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺻﻮرت وارد و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
از آن ﻣﺮﺣﻮم ﻧﯿﺰ آﺛﺎر ارزﻧﺪهای ﭼﻮن :ﺧﺮاﻓﺎت وﻓﻮر در زﯾﺎرات ﻗﺒﻮر ،ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺗﺎﺑﺸﯽ از ﻗﺮآن ،اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺳﻮاﻧﺢ اﯾﺎم ،ﺗﻀﺎد ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﺠﻨﺎن ،ﻧﻘﺪ
ﮐﺘﺎب اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت ،ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ و  ...ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 -۸ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻮﺳﻮی ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ)۱۳۸۴ -۱۲۹۱ش(

ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻮﺳﻮی ﻏﺮوی اﺻﻔﮫﺎﻧﯽ ﻋﻠﻮی آﺑﺎدی ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﻃﻼب
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد.
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 ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎ
ً
ّ
ﻣﻀﺎد ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺷﯿﻌﻪ را ﺟﺪا رد
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش» :اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و
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ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ« .ھﻤﻮ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ
ﺗﺸﯿﻊ را »از آﻻﯾﺶ ﺑﺪﻋﺖ و اﺷﺘﺒﺎه و ﺧﻠﻞ و ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ و ﭘﺎک« ﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎدش ﻣﺮﺣﻮم ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ارﺑﺎب ،ﺑﻪ وﺟﻮب
ﻋﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ و آن را اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎج آﻗﺎ رﺣﯿﻢ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮرﺗﺎن ﻣﺎرﺑﯿﻦ در ﺟﺎدۀ
آﺗﺸﮕﺎه اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﻤﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻓﻮت اﯾﺸﺎن ،ﻏﺮوی ﺑﺎ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن داد
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
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ُدرﭼﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺎد آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﻌﺮوف ھﻢ
ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ آﻗﺎی ﺑﺮوﺟﺮدی ھﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از او ﺑﻮد .وی از ﻏﻠﻮ
در ﺑﺎرۀ اﺋﻤﻪ † ﭘﺮھﯿﺰ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ّ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ
اﺋﻤﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد :ﯾﮏ ﭼﯿﺰی ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﺎﻗﯽ ﺑﮕﺬار! آﻗﺎی
ﻣﻄﮫﺮی در ﮐﺘﺎب »اﻣﺎﻣﺖ و رھﺒﺮی« ص  ٣٥اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم
درﭼﻪای ﺑﻪ وﻻﯾﺖ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ روی ،آﻗﺎی ﻏﺮوی در اﺻﻔﮫﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎری از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮ
روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﮫﺎ روی داده ﺑﻮد ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ
ردﯾﻪھﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
دﻋﻮت ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻔﮫﺎن ،ﻋﻼﻣﮥ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻏﺮوی ﭼﻨﺪﯾﻦ
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 اﻧﻘﻼب ،ﻧﻈﺮﯾﺎت وی در اﺻﻔﮫﺎن ﻣﻄﺮح و در ﻣﻌﺮض
ﻧﻘﺪ و اﯾﺮاد ﻗﺮار داﺷﺖ؛ اﻣﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٥٠ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،اﺻﻔﮫﺎن ،ﺳﺨﺖ
درﮔﯿﺮ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﺪاران ﻏﺮوی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن وی ﺑﻮد.
ﻏﺮوی در روزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ اﻧﻘﻼب روی ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺧﻂ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ﮐﺘﺎب ﺧﻄﺒﻪھﺎ و
ﺟﻤﻌﻪھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه و اﯾﻦ درﺳﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی از
روﺣﺎﻧﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی
او ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دو ﺳﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﺶ ﻋﻤﻘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ .وی در ھﻤﺎﻧﺠﺎ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺎﯾﺪ روی ﻗﺮآن ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮد ،دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺧﻮد را از اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ً
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻏﺮوی در ﺧﻄﺒﮥ دﯾﮕﺮی ،اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و
راه او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و او را در ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺘﻪ  :ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی وی را ﻣﺎﺟﺮای زر و زور و ﺗﺰوﯾﺮ
داﻧﺴﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن روی ﺗﺰوﯾﺮ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ
رﺳﻤﯽ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وی ھﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺸﯿﻊ ﻋﻠﻮی و
ﺻﻔﻮی وی ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺮاﻓﯽ در ﺗﺸﯿﻊ را ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺻﻔﻮﯾﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ
از آﺛﺎر ﻣﮫﻢ آن اﺳﺘﺎد ﻓﻘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮد :ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺳﯿﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن
) (١٣٤٩آدم از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺣﺞ ) (١٣٦١اﺧﻼق ﻣﺤﻤﺪ ج ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺳﻪ ﺟﻠﺪ )١٣٣٨ـ  (١٣٤٣ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﻣﻨﯽ ) (١٣٦٢ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﺎم
ﺗﻮﺣﯿﺪی ھﻔﺘﻪ )ﺗﺄﻟﯿﻒ  (١٣٥٨ﻣﻐﺮب و ھﻼل ) ،(١٣٧٠ﻓﻘﻪ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ.
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 -۹ﻧﻌﻤﺖاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدی ) ۱۳۸۵ -۱۳۰۲ش(

ّ
وی ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﻼﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ اﺻﻼح ﮔﺮی ﻣﺬھﺒﯽ
روی آورد و اوﻟﯿﻦ اﺛﺮ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف »ﺷﮫﯿﺪ ﺟﺎوﯾﺪ«
در ﺳﺎل ١٣٤٩ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮥ ﺟﻨﺠﺎل و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻮاﻓﻘﺎن و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﯿﻦ ﻃﻼب ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ارزﻧﺪۀ او ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﮥ ﺣﺴﯿﻨﯽ« اﺳﺘﺎد
ﻏﻠﻮ«ّ » ،
ﻣﻄﮫﺮی ،و ﻧﯿﺰ »ﻋﺼﺎی ﻣﻮﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ّ
ﻏﻠﻮ ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻏﺎﻟﯿﺎن در دﯾﻦ« ،ﺣﺪﯾﺚھﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﮫﺎر
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﻔﺴﯿﺮی« و ...
اﺷﺎره ﮐﺮد.
 -۱۰ﻣﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻓﺮﯾﺪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ

ﺷﯿﺦ »ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﻓﺮﯾﺪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ« ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻼح و ﺗﺠﺪد ﻃﻠﺐ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﭼﮫﺎردھﻢ ھﺠﺮی ﺧﻮرﺷﯿﺪی )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اواﯾﻞ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﻼدی( در اﯾﺮان ﻇﮫﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .وی ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺼﻠﺢ ﻣﻌﺮوف آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
ﺷﯿﺦ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ« ﺑﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎدی در
ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﯿﺦ »ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ« در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
ﻣﺸﮫﻮر ﮐﺮد ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ارزش وی »اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ« ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺑﺤﺚ
ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺟﻌﻞ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت و ﻋﻠﻞ آن در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﯿﻌﮥ دوازده
اﻣﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮده ،و ﻋﻘﯿﺪۀ رﺟﻌﺖ را ﺟﺰو ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﯽ و ﺧﺮاﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .وی
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﻤﻮد و ﻋﻘﯿﺪه
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻦ را از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ و ﺑﺪﻋﺖھﺎ ﮐﻪ ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻗﺮآن
ﻧﺪارد ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮد .ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ »ﺗﻨﮑﺎﺑﻨﯽ« ردﯾﻪ ھﺎﯾﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﺳﻼم و رﺟﻌﺖ« ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ.
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در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی از ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﺻﻼحﮔﺮ را ﻓﮫﺮﺳﺘﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ:
 -۱۱ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ﺗﻘﻮی دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ.

 -۱۲روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ اﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ آﺛﺎری ﭼﻮن :ھﯿﺎھﻮ و
روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺷﯿﻌﻪ.
 -۱۳ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﺗﮫﺮاﻧﯽ )ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻔﺮﻗﺎن(
و آﺛﺎر ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮ.
ُ
ُ
 -۱۴ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﯿﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﯽ؛ وی ﺳﺎﮐﻦ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎب در اﺳﺘﺎن
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد.
 -۱۵ﻣﺮﺣﻮم آﻗﺎی ﮐﮫﮑﯽ ،ﻃﻠﺒﻪای ﮐﻪ در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺒﺎس روﺣﺎﻧﯿﺖ را از ﺗﻦ ﺑﻪدر آورده ﺑﻮد.
 -۱۶ﺣﯿﺪر ﺟﻼﻟﯽ ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ)روﺣﺎﻧﯽ( از دوﺳﺘﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮﻗﻌﯽ و ﺳﺎﮐﻦ
ﻗﻮﭼﺎن ﮐﻪ از ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎت او ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
 -۱۷ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آل اﺳﺤﺎق)روﺣﺎﻧﯽ(.

 -۱۸روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ
ارزﻧﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ)ﻣﮑﺘﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ( .ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ھﻮاداران اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ّ
 -۱۹اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ)ﺳﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ(؛ وی ﺻﺎﺣﺐ
آﺛﺎری ﭼﻮن »راھﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ«؛ »اﻋﺠﺎز ﻋﺪدی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ«؛
»ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺦ« ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎب  ٢٣ﺳﺎل ﻋﻠﯽ دﺷﺘﯽ ،در  ٣ﺟﻠﺪ؛ »ﻧﻘﺪ
ﮐﺘﺐ ﺣﺪﯾﺚ«؛ »دﻋﻮت ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ«؛ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﺴﯿﺎری در ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻗﺮآن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان»ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ« و  ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت واﺻﻠﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﮥ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ﺗﮫﺮان ﮐﻤﺎ
ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ .ﺑﺮای آ ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺛﺎر و وﯾﺪﺋﻮھﺎی وی ﺑﻪ
وﺑﻼگ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
*ﻧﺴﻞ ﺳﻮم اﺻﻼح و ﺗﺠﺪدﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ

در اداﻣﮥ دو ﻧﺴﻞ ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ،ﭼﮫﺮهھﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪ
آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﺎن را در زﻣﺮۀ رﺷﻨﻔﮑﺮان و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن دﯾﻨﯽ در رﺑﻊ
ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر

ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﭼﮫﺮۀ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر )ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻨﻮﭼﮫﺮ( از
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ را در ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗﻢ
ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۸ﺧﺮداد ۱۳۳۸در ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻓﺴﺎ از ﺗﻮاﺑﻊ اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ دﯾﻨﯽ ،ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
داﻧﺸﮕﺎه دوک در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.
وی در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را در
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز آﻏﺎز ﻧﻤﻮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم رھﺎ ﮐﺮد و در
ﺳﺎل  ۱۳۵۹وارد ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺷﺪ .دورۀ آﻣﻮزﺷﯽ او در ﺣﻮزه در ﺳﺎل
 ۱۳۷۵و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺣﻮزوی ،در ﺳﺎل  ۱۳۷۲ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ را در رﺷﺘﻪ
اﻟﮫﯿﺎت و ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ اﺧﺬ ﮐﺮد .ﭘﺲ از
آن در ﺳﺎل  ۱۳۷۸از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی آراء
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اﺑﺘﮑﺎری آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرس در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ« ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
اﺑﺮاھﯿﻤﯽ دﯾﻨﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ .او در ﺳﺎلھﺎی آﺧﺮ دھﮥ ھﻔﺘﺎد
ھﺠﺪه ﻣﺎه را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪ .ﺷﺮح دﻓﺎﻋﯿﺎت او در دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ در
ﮐﺘﺎب ﺑﮫﺎی آزادی آﻣﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺻﻼح ﻃﻠﺐ از وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪ.
از اواﯾﻞ دھﻪ  ۱۳۷۰ﺗﺪرﯾﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .وی در
ﺳﺎلھﺎی  ۱۳۷۳ﺗﺎ  ۱۳۷۷ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس ﻣﺪﻋﻮ و از  ۱۳۷۹ﺗﺎ  ،۱۳۸۶ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮد .ﮐﺪﯾﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﺎل  ۱۳۸۳ﺗﺎ  ۱۳۸۵ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه
ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺖ .وی در ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۱۳۸۶ﺑﻪ دﻻﯾﻞ
ﺳﯿﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺬف ﺷﺪ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻞ
روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﺑﻪ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﮐﺪﯾﻮر از  ۱۳۸۶ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
وی ﭘﺲ از داﻧﺸﮕﺎه وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻨﯽ
داﻧﺸﮕﺎه دوک آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﮐﺪﯾﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎع از آزادی
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را از آﻏﺎز ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ) (۱۳۷۸ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﺮوز
از او  ۱۳ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺪﯾﻮر ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری  ۱۳۸۸و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮدۀ
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

٣٠

ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ اداﻣﻪ دارد

ﮐﻪ وی ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،ﭘﺲ از ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪھﺎی
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 ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
آﺛﺎرﻓﻠﺴﻔﻪ و ﮐﻼم

 .١دﻓﺘﺮ ﻋﻘﻞ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت ۴۸۳ ،۱۳۷۷ ،ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دوم،
.۱۳۸۷
 .٢ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ّ
ﻣﺼﻨﻔﺎت ﺣﮑﯿﻢ ﻣﺆﺳﺲ آﻗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪرس ﻃﮫﺮاﻧﯽ ،در ﺳﻪ
ﺟﻠﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۸ ،
 .٣ﻣﺄﺧﺬﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮری ۳ ،ﺟﻠﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرات
اﻃﻼﻋﺎت.۱۳۷۹ ،
آﺛﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ:

 .١ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی دوﻟﺖ در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم)(۱؛ ﻧﺸﺮ
ﻧﯽ ۲۲۳ ،۱۳۷۶ ،ﺻﻔﺤﻪ ،ﭼﺎپ ھﻔﺘﻢ .۱۳۸۷ ،ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ آن ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان :ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺤﮑﻢ ﻓﯽ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺸﯿﻌﯽ)ﺑﺤﻮث ﻓﯽ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯿﻪ(،
ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺠﺪﯾﺪ ۲٠٠٠ ،ﻣﯿﻼدی ۲٠۶ ،ﺻﻔﺤﻪ.
 .٢ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﯽ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم)(۲؛ ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،۱۳۷۷ ،ﭼﺎپ
ﭘﻨﺠﻢ ۴۴۵ ،۱۳۸۷ ،ﺻﻔﺤﻪ.
 .٣ﺑﮫﺎی آزادی ،دﻓﺎﻋﯿﺎت ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺪﯾﻮر در دادﮔﺎه وﯾﮋه روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ زھﺮا رودی)ﮐﺪﯾﻮر( ،ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ،۱۳۷۸ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ،۱۳۷۹،
 ۲۴۸ﺻﻔﺤﻪ.
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 .٤دﻏﺪﻏﻪھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ؛ ﻧﺸﺮ ﻧﯽ ۸۸۳ ،۱۳۷۹ ،ﺻﻔﺤﻪ؛ ﭼﺎپ دوم،
.۱۳۷۹
 .٥ﺣﻖاﻟﻨﺎس )اﺳﻼم و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ(؛ اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﮫﺮان،۱۳۸۷ ،
 ۴۳۹ﺻﻔﺤﻪ.
 .٦اﺑﺘﺬال ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﻪ :اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای؛ اردﯾﺒﮫﺸﺖ  ،۱۳۹۲وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم:
ﺧﺮداد ۱۳۹۳؛  ۴۴۴ﺻﻔﺤﻪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﻓﻀﻞاﻟﺠﮫﺎد :دﻓﺘﺮ دوم.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ،ﺣﺪود  ٢٠٠ﻣﻘﺎﻟﻪ از دﮐﺘﺮ ﮐﺪﯾﻮر در
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وی درج ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ آﻧﮫﺎ  -ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ روﺣﯿﮥ اﺻﻼحﻃﻠﺒﯽ دﯾﻨﯽ اوﺳﺖ -ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ»ﻗﺮاﺋﺖھﺎی
ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ )ﻋﻠﻤﺎی اﺑﺮار( ﺗﻠﻘﯽ اوﻟﯿﮥ اﺳﻼم ﺷﯿﻌﯽ از اﺻﻞ

اﻣﺎﻣﺖ« اﺳﺖ در ﺣﺪود  ٦٠ﺻﻔﺤﻪ .وی در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ در ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اﺑﺘﺪای آن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻓﺮﺿﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺤﻮل ﺟﺪی اﺻﻞ اﻣﺎﻣﺖ ﻃﯽ ﻗﺮون ﺳﻮم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﻗﺮن دوم ،ﯾﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮاﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ اﮔﺮﭼﻪ از ﺳﻮی اﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻃﺮد ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺮﺟﻮح و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻄﺮود ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ.
در دوران ﻏﯿﺒﺖ اﺋﻤﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪان اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ﻏﺎﻟﺐ ،ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،وارد ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ،اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﻓﺮاﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﮐﻮﻓﻪ را ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ،اﮔﺮﭼﻪ ازﺳﻮی ﺟﺮﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ ـ ﮐﻪ در ﻗﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ ـ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ راﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﻓﺮاﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ در ﺑﻐﺪاد ،روﯾﮑﺮد ﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﯿﺾ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
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ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮاﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﯿﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ً
و آن روﯾﮑﺮد ﺑﺸﺮی ﻋﻤﻼ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
ً
از آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ دوران ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ
ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺗﻠﻘﯽ ﻓﺮاﺑﺸﺮی اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺎی ﭘﺎی آن ﻧﺰاع ﻓﮑﺮی ـ اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﮐﻮﻓﻪ و ﻗﻢ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ آرای آن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،در ﻻﺑﻪﻻی آﺛﺎر رﻗﺒﺎی
ﻓﮑﺮﯾﺸﺎن ،ﺟﺴﺘﻪ وﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و
ﻓﻘﮫﯽ آن دوران ھﻢ ﺑﺴﯿﺎری از آراء ھﺮدو ﺗﻠﻘﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آراء ﻣﻌﺘﻘﺪان
ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺸﺮی ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ،در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻌﺪدی در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﻧﯿﺰ
ً
ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﮔﺎھﯽ ﺑﯽﻃﺮﻓﺎﻧﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ و
ﺧﺮدهﮔﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﻧﮫﺎ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اوﻻ ً،ﺗﻠﻘﯽ اوﻟﯿﮥ ﺷﯿﻌﯿﺎن
ً
از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯽ ھﺰارۀ اﺧﯿﺮ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺛﺎﻧﯿﺎ ،آن ﺗﻠﻘﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺗﺎ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﻗﺮون ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ،ﻗﺮاﺋﺖ ﻏﺎﻟﺐ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺷﯿﻌﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﯿﻌﯽ از اﻣﺎﻣﺖ ﺑﻪ ھﯿﭻوﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎی ﺗﺸﯿﻊ در ﻗﺮون ﺳﻮم
و ﭼﮫﺎرم ،ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺸﺮی از اﻣﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ  ....ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ـ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﺴﺘﺮدهاﺳﺖ ـ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺆال زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد:
اول :ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﺸﺮی از اﺋﻤﻪ ﭼﻪ ﺷﻮاھﺪ و ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ در ﮐﺘﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﯿﻌﯽ دارد؟
دوم :ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺪامﯾﮏ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،اﻋﻢ از ﻣﺘﮑﻠﻢ و ﻓﻘﯿﻪ و
ﻣﺤﺪث و ّ
ﻣﻔﺴﺮ ،و ﺑﺎﻻﺧﺺ اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺘﯽ از اﻣﺎﻣﺖ را
داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
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ﺳﻮم :ﺷﺎﺧﺺھﺎی اﻣﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ـ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،از ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﮫﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺮدهﺑﺮداری ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ زدودن ﻏﺒﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ھﺰارﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ
ﺷﻮاھﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ،ﻗﺪری از ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﮑﺎھﯿﻢ«.
از ھﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ،دﯾﺪﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ،و ﻧﯿﺰ روﺣﯿﮥ
اﺻﻼحﮔﺮی دﯾﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ»ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻣﺎﻣﺖ در ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮫﻀﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ،ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه از ﺳﯽ دی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ) :ﭼﺮا ﻋﻠﯽ
ﺗﻨﮫﺎﺳﺖ ؛ دﯾﻨﺪاری و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ؛ ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری ﺳﻨﺪ دﻋﺎی ﺗﻮﺳﻞ؛ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ
ﻟﻌﻦھﺎی اﻧﺘﮫﺎی زﯾﺎرت ﻋﺎﺷﻮرا ؛  ٢٤ﺳﺎل ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺗﺰوﯾﺮ]اردﯾﺒﮫﺸﺖ[٩٣
؛ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و.( ...
 -۲دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه

ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۳۳۵در ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس اﯾﺮاﻧﯽ و ﻋﻀﻮ
ھﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﮋوھﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻼت
داﻧﺸﮕﺎھﯽ او در رﺷﺘﻪھﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻟﮫﯿﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ .او ھﻢاﮐﻨﻮن در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﺗﮫﺮان ،ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ،ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،آزاد اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺆﺳﺴﻪ رﺧﺪاد ﺗﺎزه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﻣﻘﺼﻮد ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺪارد .او ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺶ
و ﺣﻀﻮر در ﺣﻮزۀ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ھﻤﻪ او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪھﺎ و اﻟﺒﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران راﺑﻄﻪای دوﺳﺘﺎﻧﻪ
دارد .دﮐﺘﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ.

٣٤

ﻧﻬﻀﺖ اﺻﻼح ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯽ اداﻣﻪ دارد

ﻣﻨﺘﻘﺪی ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .از ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺗﺎ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺳﮑﻮﻻرھﺎ و ...در
ﻃﯿﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ وی ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﻦ ،دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ
اﻧﺘﻘﺎدی ،اﻧﺪﯾﺸﻪ ،روﺷﻨﻔﮑﺮی ،اﺧﻼق ،داﻧﺸﮕﺎه ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و...
ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮫﻢ را ﭘﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ :ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ و ﺳﻮاﻧﺢ داﻧﺸﮕﺎه؛ دﯾﻦ ،ﺧﺮد ،داﻧﺶ:
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ؛ زﺑﺎن ﻗﺮآن؛ دﯾﻦ و ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺎﻻت(؛ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد دﯾﻦ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻃﻨﯿﻦ ھﺴﺘﯽ و ﺗﻤﻨﺎی وﺟﻮد و ...
وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪای از وی درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻮع
ﺗﻔﮑﺮش ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﺑﯿﺮان و ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﺎﻇﻢھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ و
ﮔﺮوهھﺎی ﭼﭗ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮم ھﻢ از ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺧﻠﻖ ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎن و
ﻓﻀﺎھﺎی ﻧﻮﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻮم ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮫﻨﺪس
ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺳﻮق ﯾﺎﻓﺘﻢ .در ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻠﻮپ دﯾﻨﯽ داﺷﺘﯿﻢ و
ً
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺘﯽھﺎی ﭘﺪر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺮ ،ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آل اﺣﻤﺪ،
ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﮥ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﻄﮫﺮی ،اﺣﻤﺪ آرام و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ ،ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﮐﺘﺎبھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآوردﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎ از زﯾﺮ ﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
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ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻧﮕﮫﺪاری آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ،ﻧﺴﺨﻪھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺗﺎﯾﭗ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ﻋﻠﯽ ﻣﺰﯾﻨﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﺒﺰواری و ...ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﺮﺣﻮم
ﻣﮫﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﺮ روی ﮐﺘﺎﺑﮫﺎﯾﺶ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﯾﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮد .ھﻤﮥ
اﯾﻨﮫﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد! ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.
در آن زﻣﺎن ،ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﺑﺎ آﺛﺎر و آﻣﻮزهھﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی دﯾﻨﯽ و ﻧﺤﻠﮥ
ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ژاﻧﺮ ﻓﮑﺮی آل اﺣﻤﺪی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .از اﯾﻦ رو آن
زﻣﯿﻨﮥ ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهام ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی
ﻣﺘﮑﺜﺮ و ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و رﺷﺪ اوﻟﯿﻪام در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روی ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ.
در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻠﻢھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطھﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ ﻧﺤﻠﻪھﺎی ﭼﭗ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﻓﺪاﯾﯽ ﺧﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ،آرﻣﺎنھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ آﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ در ﻣﻦ ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﻌﻠﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿﻪ و اﻓﺮادی ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎندھﻨﺪه و
ﻧﺎﻓﺬ و ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮضاﻟﺤﺴﻨﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪای ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ و
روﺣﯿﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ ﺧﻮﮔﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﮥ ﺟﺴﺖوﺟﻮﮔﺮ دﮐﺘﺮ ﻓﺮاﺳﺘﺨﻮاه ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺮاﻓﯽ و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ دﯾﻨﯽ آﺑﺎء و اﺟﺪادی راﯾﺞ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دل ﺑﺒﻨﺪد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ! ﻟﺬا ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ آﺛﺎر و ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ
ھﻮﯾﺪاﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن دﮐﺘﺮ
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ وی از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن و
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اﺻﻼحﮔﺮان اﻧﺪﯾﺸﮥ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮑﺪۀ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮫﺮان در ﻓﺮوردﯾﻦ
و اردﯾﺒﮫﺸﺖ اﻣﺴﺎل) (١٣٩٣ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» :ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در اﯾﺮان
ﻣﻌﺎﺻﺮ« ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﯾﺮاد ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪﮔﺎه اﺻﻼﺣﯽﮔﺮی
او را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﺮد .وی در اﺑﺘﺪای ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺮاز داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺷﯿﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻃﺮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ از
ﻣﺸﺮوﻃﻪ آﻏﺎز ﺷﺪهاﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ،ﻃﺮﺣﯽ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ در ﭼﺎﻟﺶھﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ،دارای دو ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ آن ،ﻣﺸﮑﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،و
دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﺶ ﻣﺸﮑﻞ روﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .درک ﺑﻨﺪه از ﻣﺸﮑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ آﻧﭽﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﯿﺪه و ﺗﻘﺪس ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪان و رؤﺳﺎی آﻧﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ اﺑﻌﺎد ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ،ﭼﻨﺪان ﺑﺎ ﻧﻘﺪ و اﯾﺮاد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﺎب
ﻋﻘﺎﯾﺪ و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎور داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﻘﺪس ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ ،ﻣﺄﻧﻮس و ﺧﻮﮔﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎ و اﮔﺮ و ﻃﺮح ﺑﺤﺚ ،ﺣﺘﯽ از ﺳﻮی ﺧﻮدیﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد -
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ -ﺑﺮای او ﮔﺮان ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻘﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺎ ھﺰﯾﻨﻪ دارد؛ ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪھﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ رﯾﺸﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
وی در اداﻣﮥ ﺳﺨﻦ ،ھﻔﺖ ﻧﻮع ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻌﺎﺻﺮ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»در اﯾﻦ ﺗﯿﭙﻮﻟﻮژی ،ھﻔﺖ ﻧﻮعﺷﻨﺎﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدی از ھﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻧﺠﻢآﺑﺎدی ،ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺳﻨﮕﻠﺠﯽ» ،ﺟﺴﺘﺎرﮔﺮاﯾﺎن آﻏﺎزﮔﺮ« ﺗﻠﻘﯽ
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ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﺴﺮوی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ »ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺷﺎﻟﻮدهھﺎ« اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮔﺮوه ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮﺣﮑﻤﯽزاده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﭘﺮﺳﺶاﻓﮑﻨﯽ از درون« را داﻣﻦ زدﻧﺪ .ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ دﺳﺘﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺗﺠﺪدﺧﻮاھﺎن ﺷﯿﻌﯽ« ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮد؛
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻣﮫﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن و ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻧﺤﻠﻪ» ،ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ« اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ در
اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﯿﺎن دو ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهام :ﻧﺨﺴﺖ ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﯿﻌﻪ و دوم،
ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ در ﺷﯿﻌﻪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ »ﺑﺮ« ﺷﯿﻌﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺪاران
و ُﺑﺮﻗﻌﯽ و ﻏﺮوی ھﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﮐﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ،رادﯾﮑﺎلﺗﺮ اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪی
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰھﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ ﺧﻄﻮط
ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﻪ ﭼﻮن و ﭼﺮا ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶھﺎﯾﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ در ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺗﯿﭗ» ،ﻧﻘﺪ دﯾﻨﯽ در ﺷﯿﻌﻪ« اﺳﺖ.
اﯾﻨﺎن ﻧﻘﺪﺷﺎن را در داﺧﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻧﺠﻒآﺑﺎدی و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﮫﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﯿﭗ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻦ ،ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﮔﺮوه را ﻣﯽﺗﻮان »ﺷﯿﻌﻪ ﭘﮋوھﯽ اﻧﺘﻘﺎدی در دوران ﭘﺴﺎ
اﻧﻘﻼب« ﻧﺎﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﮋوھﺸﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢﺗﺮی ﺧﯿﺰ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﮐﺪﯾﻮر را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﺤﻠﮥ اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻘﯿﺪه داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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