به خاطره مهسا امینی ( )۹۷۳۱-۹۰۴۹قربانی بیعدالتی به نام دین
تصویرسازی از اینستاگرام نسیم بهاری @nasim.bahary

دوفصلنامه | سال سوم | شامره  |۸بهار و تابستان

 ۹۶۷ | ۹۰۴۹صفحه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :حسن یوسفی
اشکوری

سردبیر :یاسر میرداامدی

شورای سیاست گذاری :حسن یوسفی اشکوری،
محمد جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،حسن

فرشتیان ،صدیقه وسمقی

ooo.naidedini.wrw
فصلنامه با پست الکترونیکی زیر میزبان نامه

ها و مقاالت خواننداگن است:

gmaiiniindw@naidedini.wrw

حق چاپ و نشر الکترونیکی و اکغذی فصلنامه
نقد دینی محفوظ است.
بازنشر مقاالت یا بخشی از آنها با ذکر أمخذ آزاد

است

سخن سردبیر:

دین در ایران قرن چهاردهم خورشیدی | یاسر
میرداامدی | ص۹
پرونده | دین در ایران قرن چهاردهم خورشیدی
یهودیان ایران در سدهی چهاردهم خورشیدی |
امیرعلی فالحیان | ص۵
آیین یارسان در ایران قرن چهاردهم خورشیدی | سیده
بهناز حسینی | ص ۲۲
اسامعیلیان ایران در قرن چهاردهم خورشیدی |
داریوش محمدپور | ص ۲۱
ناگهی اجاملی به جامعه بهائی ایران در قرن
چهاردهم | ایقان شهیدی | ص ۰۲

الهیاتی بنیادگرایی
تحلیل ریشههای جامعه شناختی-
ِ
در ایران قرن چهاردهم | محمدمسعود نوروزی | ص

۵۵
اسالم ،جامعه و سیاست در قرن سیزدهم و چهاردهم
خورشیدی | حسن یوسفی اشکوری | ص ۶۱
روحانیت شیعه در قرنی که گذشت | حسن فرشتیان |
ص ۸۵
تئوری های کالمی و فلسفی اصالحگران دینی معاصر
در ایران :مورد قرآن گرایان | خلیل الرحامن طوسی |
ص ۱۳
داستان یک قرن نواندیشی دینی | سید هادی
ِ
طباطبایی | ص ۹۴۶

خارج از پرونده |
غرب و دین :اساطیر ،دانش و ایدیولوژی | دنیل
دوبوی یسون ،ترجمهی محمد میرزایی | ص ۹۹۱

پدیدارشناسی دین در برابر بازسازی دین | علیرضا
سمنانی | ص ۹۲۳
ٓ
ّ
نواندیشی دینی ،اافت و براکت ( | )۹رضا بهشتی معز |
ص ۹۷۵
کتابخانه |
فهم منهای شناخت؛ روایتی از »درس گفتارهای
فلسفهی زبان« محمد مجتهد شبستری | یاسر
میرداامدی | ص ۹۰۷
تامشاخانه |
تاریکی جعبه سیاه شرودینگر ،روایتی از سریال
»تاریک« | علی افتحی | ص ۹۵۷

طنزینه |
استفالس (استفتائات فلسفی) | محمود فرجامی | ص
۹۵۱

۱

++

سخن سردبیر | دین در ایران قرن

چهاردهم خورشیدی |
یاسر میرداامدی

++

ایرانیان ،قرن چهاردهم خورشیدی را در حالیی آزز کیردنید کیه

ظالامنه و غیر اقنونی به گوش میرسد .در میانهی دو همه گییری

همه گیری آنفوالنزای اسپانیایی بیرون آمیده بیود و بیا انیحیالل

پوست عوض کرده :از استبداد سکوالر به استبداد دینی رسییده و

بود .ایرانیان اام قرن چهاردهم را در حالی به پایان رساندنید کیه

داامن استبداد سکوالر بازگردد.

بیش از یک دهه از جنبش مشروطه گذشته بود و کشیور تیازه از

سلسلهی اقجار ،سلسلهی پادشاهی جدیدی در کشور آزز شیده

در آزز و پایان قرن ،استبداد هنوز دامن گیر ایرانیان است و تنهیا

در چرخهای معیوب و گویا بیپایان چه بسا در آینیده دوبیاره بیه

هنوز از همه گیری بیامری دیگری (ویروس کرونا) اکمیل بیه در

دین در قرن چهاردهم تحوالت شگرفی را پشت سر گیذاشیت ،و

مدیریت و استبداد داخلی کمر خم کرده و زمزمیهی نیامیییمیون

میشود؛ از آیین یهود در ایران گرفته ،تا بهائیان ،پیییروان آیییین

نیامدهاند ،کشور زیر فشار تحرییمهیای بییینالیمیلیلیی و سیو

رهبری موروثی با بیانیهی اعتراضی میرحسین موسوی از حصیر

این نه فقط شامل اسالم که شامل تاممی ادیان رایی در اییران

یارسان و غیره .برخی روشنیفیکیران اییرانیی امنینید فیتیحیعیلیی

۲

آخوندزاده در میانهی قرن سیزدهیم خیورشیییدی پیییشبییینیی

وجود پیگیریها به قول خود واف نکرد .تالش ام بیرای ایین کیه

می کردند که با گسترش سواد و علوم جدید و به ویژه با گستیرش

نویسندهی مقاالت در باب هر یک از آیینهای ایران از پیییروان

ایران رخت برخواهد بست .آخوندزاده در نامهای به ملکم خیان

نشد .خانم شیریندخت دقیقیان ،روشینیفیکیر و نیویسینیدهی

انتقاد از خرافه و تحجر ،اسالم به کلی از جهان اسالم و به وییژه

در خرداد  ۹۲۵۴خورشیدی مینویسد» :این دین اسالم که سد راه

الفبا میشود :این دین اگر ز بیخ و بن برنکنم  /من خود نه علیی
ّ
میتیعیدد » کیاملالیدولیه« [ کیتیاب
ابن تقی حسنم .نسخهجات
افرسی آخوندزاده در انتیقیاد از اسیالمر در دسیت دوسیتیان و
همرازان من در اطراف اعلم موجود است .عن قریب دوسیتیانیم
ّ
نسخه را در طرفی به چاپ خواهند رساند و در کل اسیا و افریقیه
منتشر خواهند کرد .آن وقت ببینیم که وزرای اسالمبول چگیونیه

محقق هامن آیین باشد ،در مورد مقالهی آیین ییهیود میحیقیق
ِ

کلیمی ایرانی مقیم آمریاک ،دعوت ام را برای نوشتن مقالیهای در

باب یهود ایران نپذیرفت .با این حال ،آاقی فالحیان نویسینیدهی
مقالهای با همین موضوع در این شامره گرچه کلییمیی نیییسیت
مقاله را همدالنه و همهناگم محققانه ناگشته است.
این شامرهی هشتم ،نخستین شامرهای است کیه مین تیوفیییق
سردبیری دوفصلنامهی »نقد دینی«را دارم .از سردبیر پییشییین
جناب محمدجواد اکبرین ،مرد کوشا و نازنین ،سیپیاس فیراوان

دین خودشان را ناگه خواهند داشت .آن وقیت دیین ایشیان از

دارم که بارِ سردبیری هفت شامره را به دوش کشید و بدین سیان

اگر یک فقره داوری در میورد سیرنیوشیت دیین در اییران قیرن
ّ
چهاردهم مسلم باشد آن داوری هیامنیا ایین اسیت کیه ایین

مرا :هفت شهر سردبیری را جواد گشت  /من هنوز اندر خم ییک

۹

دست خواهد رفت«.

یییی با اعتذار از تحریف ناموزون شعر ،که مفتعلن-مفتعلن کشت
کوچهام.

پیشبینی آخوندزاده درست از اکر در نیامید .زییرا گیرچیه عیلیم
مدرن ،سواد ،فناوری و حتی انتقاد از خرافه و تیحیجیر در اییران
قرن چهاردهم گسترش بیسابقه یافت ولی اسالم نیه تینیهیا از

میان نرفت که تجدید قوا کرد و حاال قدرت را به شکل انحصیاری
در ایران در دست دارد .بر این اساس ،پیشبینی میتیفیاوتیی کیه

آخوندزاده یک امه پیش از پیشبینی باال و در اردیبیهیشیت ۹۲۵۴

رویدادهای برجستهی سیااسا -اجاتای ا در ایاران قارن

چهاردهم خورشیدی
•

 - ۹۷۴۴پایان همه گیری آنفوالنزای اسپانیایی

•

 - ۹۷۴۰انحالل سلسله اقجاریه و برکناری احمد شیاه و تیییییییر

خورشیدی کرده بود ،درستتر از اکر در آمید» :در اییران دیین
اسالم پایدار و برقرار خواهد بود ،چون که عمر دین اسالم هینیوز

۳

سلطنت از خاندان اقجار به پهلوی و پادشاهی رضا شاه
•

 - ۹۷۴۵ساخت راهآهن سراسری ایران

•

اام چهها شد که دینهای ایرانی ،از جمله اسالم ،امندند و بلکیه

 - ۹۷۴۱تولید و نامیش اولین فیلم سینامی ایران آبی و رابی

•

 - ۹۷۲۴اشیال ایران در جنگ جهانی دوم و استعفای رضیاشیاه از

دینهای ایرانی را دگرگون کرد و آنان را مهامن دائمی این قرن پر

•

 - ۹۷۲۴کمبود مواد غذایی  ۹۷۲۴–۹۷۲۲ایران قحطی بزرگ

•

 - ۹۷۲۴آزز پادشاهی محمدرضا پهلوی

•

 - ۹۷۲۱تصویب اقنون ملیشدن صنعت نیفیت و آزز نیهیضیت

۲

به آخر نرسیده است اام نه بدان روش و حالت که سابق بود«.

شاخ و برگ افزودند؟ در این شامره به رخدادهایی میپردازیم کیه
افت و خیز کرد .این شامره پربارتر مییبیود اگیر مییتیوانسیتیییم

نویسندهای برای موضوع دین و جینیبیش زنیان در اییران قیرن
چهاردهم بیابیم اام با وجود تالشها نیافتیم .از ایین گیذشیتیه،
نویسندهای روزنامهناگر از ّ
خطهی جنوب به ام قولهای مضاعف
داد که مقالهای در مورد صابئین مندایی اییران بینیویسید اام بیا

پادشاهی

ملیشدن نفت به رهبری محمد مصدق
•

 - ۹۷۷۲کودتای  ۲۸مرداد و عزل محمد مصدق از نخستوزیری

———————————————————————
 .۹فتحعلی آخوندزاده ،الفبای جدید و مکتوبات ،تبریز  :نشر احیا،۹۷۵۳ ،

صص .۲۷۰-۲۷۵

۳

 .۲هامن ،ص .۲۲۷

———————————————————————
 .۷به نقل از مدخل »سده ( ۹۰خورشیدی)«از ویکیپدیا ،با اصالحات و
اضاافتی چند.

•

– ۹۷۷۰اعدام نواب صفوی

•

 - ۹۷۳۳ناپدید شدن روستای آباکر لبد کوهرنگ

•

 - ۹۷۷۵تأسیس ساواک

•

 - ۹۷۳۸حمله به کوی دانشاگه تهران

•

 - ۹۷۰۹زمینلرزه  ۹۷۰۹بوئینزهرا

•

 - ۹۷۸۲انفجار قطار نیشابور

•

 - ۹۷۰۹انقالب سفید و آزز اصالحات اقتصادی و اجتامعی

•

 - ۹۷۸۲زمینلرزه بم

•

- ۹۷۰۲قیام  ۹۵خرداد

•

 - ۹۷۸۰سقوط هواپیامی سی۹۷۴-

•

 - ۹۷۰۶تاج گذاری محمدرضا پهلوی

•

 - ۹۷۸۸اعتراضات به نتای انتخابات ۹۷۸۸

•

 - ۹۷۵۴اعالم رسمی جدایی بحرین از ایران

•

ٔ
جایزه ریاضیات ،مدال فیییلیدز تیوسیط
 - ۹۷۱۷دریافت باالترین

•

- ۹۷۵۳زمینلرزه  ۹۷۵۳طبس

•

 - ۹۷۵۳آتشسوزی سینام رکس آبادان

•

ٔ
 - ۹۷۵۳وقوع انقالب  ۹۷۵۳ایران و انحالل سلسله پهلوی

•

 - ۹۷۵۸تشکیل رسمی نظام جمهوری اسالمی ایران و نهیادهیای

مریم میرزاخانی به عنوان نخستین زن ایران و جهان
•

 - ۹۷۱۹برگزاری شانزدهمین نشست جنبش غیییرمیتیعیهیدهیا در
تهران

•

 - ۹۷۱۰برگزاری بازی ستاراگن ایران و جهان

•

 - ۹۷۱۵درگذشت علی اکبر هاشمی رفسنجانی

•

 - ۹۷۵۸گرواگن گیری در سفارت ایاالت متحده آمریاک

•

 - ۹۷۱۵آزز توافق برجام

•

 - ۹۷۵۱درگذشت محمد رضا شاه در مصر

•

 - ۹۷۱۵آتشسوزی و ریزش ساختامن پالسکو

•

 - ۹۷۵۱آزز جنگ ایران و عراق

•

 -۹۷۱۶زلزله کرامنشاه و زمین لرزه در مرز ایران و عراق

•

 - ۹۷۶۴بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی

•

ٔ
 - ۹۷۱۶درگذشت مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته ایرانی

•

 - ۹۷۶۴انفجار در دفتر نخستوزیری جمهوری اسالمی ایران

•

– ۹۷۱۶اعتراضات دی امه ۹۷۱۶

•

 - ۹۷۶۴سقوط هواپیامی سی۹۷۴-

•

 - ۹۷۱۳آزز تحریمهای شدید آمریاک علیه ایران

•

 - ۹۷۶۹آزادسازی خرمشهر

•

 - ۹۷۱۳آزز بحران بزرگ اقتصادی ایران

•

 - ۹۷۶۳پایان جنگ ایران و عراق و صدور قطعنامه  ۵۱۸شیورای

•

 - ۹۷۱۳رشد قیمت دالر تا مرز  ۲۴٬۴۴۴توامن و سپس سقوط آن به

متعدد وابسته به آن

 ۹۷٬۴۴۴توامن

امنیت
 - ۹۷۶۳اعدام دستهجمعی زندانیان سیاسی اییران در تیابسیتیان

•

 - ۹۷۱۳اعتراضات اکرگری خوزستان

۹۷۶۳

•

 - ۹۷۱۸اعتراضات آبان  ۹۷۱۸بر سر گرانی بنزین

 - ۹۷۶۳هدف قرار گرفتن پرواز شامره  ۶۵۵ایران ایر توسط نییروی

•

 - ۹۷۱۸ترور اقسم سلیامنی

دریایی آمریاک در خلی افرس

•

 - ۹۷۶۸درگذشت روحاهلل خمییینیی و آزز رهیبیری سییید عیلیی

 - ۹۷۱۸سیلهای  ۹۷۱۸ایران

•

 - ۹۷۱۸هدف قرار گرفتن هواپیامی مسافربری اوکراینیی تیوسیط

•

 - ۹۷۶۱زمینلرزه  ۹۷۶۱رودبار و منجیل

•

 ۹۷۱۸تا کنون – شیوع ویروس کرونا در ایران

•

 - ۹۷۳۷بمب گذاری در حرم اامم رضا

•

 - ۹۷۱۱قیمت دالر برای اولین بار از مرز  ۲۵٬۴۴۴توامن گذشت.

•

 - ۹۷۳۳وقوع قتلهای زنجیرهای در ایران

•

 - ۹۷۱۱قیمت دالر برای اولین بار از مرز  ۷۵٬۴۴۴توامن گذشت.

•

 - ۹۷۳۳مرحله مقدامتی جام جهانی فوتبال ۹۱۱۸

•

 -۹۰۴۴هشدار میرحسین موسوی از حصیر نسیبیت بیه احیتیامل

•

 - ۹۷۳۳مسابقه فوتبال میان آمریاک و ایران

•

•

•

خامنهای

موشکهای سپاه پاسداران

موروثی شدن رهبری در ایران

۴

یهودیان ایران در سدهی چهاردهم خورشیدی |
۱

امیر ل فالحیان
به یاد دکتر روحاله سپیر

پزشک یهودی ایرانی که به آرامن انسانیت پایبند امند.
 .۹دکترای تاری خ ادیان ،دانشاگه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران،
پژوهشگر تاری خ و فرهنگ یهودیان ایران.

یهودیان ایرانی با مجموعهای از چالشهیای جیدیید و

محدودیتهای تاریخی پا به سدهی چهاردهم شمسیی
گذاشتند .با استقرار حکومت شیعی صفیوی و سیاامن

یافتن نهاد روحانیت شیییعیه ،اییدههیا ،میفیاهیییم ،و
نهادهای تازهای خلق و بازسازی شد که در حیوزههیای
اجتامعی ،اقتصادی و مذهبی نتای نامیطیلیوب ،و اگه

افجعهباری ،برای یهودیان و عموم غیرمسلامنان در پی
داشت .جزیه بار دیگر برقرار شد و قوانییین تیبیعییی

،

اجیبیاری
که در چندین مورد به ِاعامل تیییرکییشهیای
ِ
۵
ناموفق علیه یهودیان منجر شد.
در دوران اقجار وضعیت به مراتب پیچیدهتر و دشوارتیر
بود .سیاست عمومی علیه غیرمسیلیامنیان بیر نیوعیی
»جداسازی« ۶استوار بود .در ایران هیچ اگه » گیتیو « ییا

محلی که یهودیان در آن مجبور به سکونت بیه دور از

غیری هودیان باشند وجود نداشت؛ محلههای ییهیود از

تییامیییز ،نشییانییه گییذاری ،ارج جییدیییداالسییالم ،تییفییاوت
خونبهای غیرمسلامن ،و مجموعهای از محدودیتهیا
در انتخاب مشاغل ،سبک پوشش ،اجرای مناسک ،و...
وضع و اجرا شدند .رواج ایدهی نجس بودن ییهیودییان،
که در فتوای اکثر فقیهان شیعه آمیده اسیت ،و اتیهیام

وارداتی »افترای خون« ۲بیه انیزوای هیرچیه بیییشیتیر
ِ

یهودیان انجامید و اگه برخی جوامع یهود ایران را تا مرز

نابودی پیش برد ۷.با وجود آن که میوضیع ییکیسیان و
یکدستی در نوع مواجهیهی پیادشیاهیان صیفیوی بیا
غیرمسلامنان نمیتیوان ییافیت اام تیامییل آنیان بیه
سیاست »مشابهسازی« ۰اقبل اناکر نیست .تیامییالتیی

———————————————————————
 .۲اتهام ریختن خون کوداکن غیری هودی در نان فطیر  .این مضمون
یهودستیزانه به همراه مواردی امنند اعملیت یهودیان در همه گیری بیامریها
و بالیای طبیعی رهاورد سفیران و مبلیان مسیحی در عصر صفوی به ایران
بود .افترای خون را در زبان افرسی ،نخستین بار یک کشیش پرتیالی به نام

اتهام واردات ِ »افترای خون«به انزوای
هرچه بیشتر یهودیان انجامید و اگه برخ
جوامع یهود ایران را تا مرز نابودی پیش برد.
دیرباز تنها به جهت نزدیکی یهودیان به یکدییگیر ،بیه

مراکز آموزشی و مذهبی و میازههای فروش گیوشیت و
اغذیه اکشر شکل میی گیرفیت .ایین گیرچیه اقیتیدار و
همگرایی بیشتر آنها را در پی داشت به انزوای آنان نیییز
میانجامید .با شدت گیری وضع قوانیین میحیدودییتزا
علیه آنان این انزوا و جداافتادگی عمیقتر نیز مییشید.

سرنوشت ییهیودییان اییران در ایین دوران در دسیت
ّ
ّ
»مالیان بالد« قرار داشت .فتوای یک مالی مسیلیامن
میتوانست زندگی یهودیان یک شهر را زیر و رو کینید و

آنتونیو دوژزو ،که در ابتدای دوران سلطنت شاه سلطان حسین در اصفهان به

هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نداشت .همچنیان کیه

تشیع گراییده بود ،مطرح کرده است» :اام عداوت یهود به مرتبهای است که در

محلههای یهود در میراغیه (۹۲۹۵ق۹۸۴۹/.م ،).تیبیرییز

نان به خون
میان خود روز عید در هر سال قرار دادهاند و در آن روز البته ِ
مسلامنان خمیرشده باید که بخورند و این عمل را از واجبات دین خود
میدانند («.جعفریان ،رسول .۹۷۳۶ .علیقلی جدیداالسالم و نقد تورات.

مقاالت تاریخی ،دفتر دوم .قم :الهادی)۳۰-۳۵ .
 .۷نک :شریفی ،یوسف .۹۷۸۳ .درد اهل ذمه :نگرشی بر زندگی اجتامعی
اقلیتهای مذهبی در اواخر عصر صفوی .لس آنجلس :مؤلف .صص.۶۹-۳۹ .
۰ . Assimiiatiwni

(۹۲۰۶ق۹۸۷۹/.م ،).بارفروش (بابل) (۹۲۸۵ق۹۸۳۴/.م،).
کرامنشاه (۹۷۲۳ق۹۱۴۱/.م ،).و شیراز (۹۷۲۸ق۹۱۹۴/.م).
۳

به تحریک مالیان ،مورد هجوم و زرت قیرار گیرفیت.

———————————————————————–
 .۵نک :بابایی بن لطف .۹۰۴۴ .کتاب انوسی .تصحیح امیرعلی فالحیان .لس
آنجلس :شرکت کتاب.
۶ . Separatiwn

۸

همزامن در شهرهایی امنینید هیمیدان ،ییزد ،اکشیان،

سلطانآباد (اراک) ،و ...به دلیل حضور میالییان روادار

یکجا نرفتن و غیره و غیره چقدر امیهی انزجار انسانی
است؟ آخر بگو ببینم از برای وصل کردن آمیدی ،ییا از

وضییعیییییت تییا حییدی

بییرای فصییل کییردن

متفاوت بود.

آمدی ،یا برای افتیضیا

تا پیش از مشیروطیه،
یییهییودیییان مییوضییوع

تا پیش از مشروطه ،یهودیان موضو ع
بحثهای موم قرار نم گرفتند.

بحثهای عمومی قیرار

نمی گرفتند و اگر بحثی بودّ ،
ردییهنیویسیی بیر میتیون

یهودی و فهرست کردن محدودیتهای فرد یهودی بیر
اساس باب فقهی مواجهه با غیرمسلم و ّ
ذمی بیود .اام
ِ
به نا اگه در آثار روشنفکران صدر مشروطه در تیبییییین
مفاهیمی چون مساوات و ّ
حریت پای آنان به مباحیث
متفاوتی باز شید .میییرزا میلیکیم خیان در رسیالیهی

کنسطیطوسیون ،که عریضهوار خطاب به مظفرالیدیین

شاه نوشته است ،نخست می گوید علت عدم اسیتیفیاده

از یهود و ارمنی و زردشتی در ساختن کشور و پاشیدگیی
و پراکندگی آنها »بیانصافی و بیرحمی عیلیامی گیرام
ایران« است و سپس بیه صیراحیت مییپیرسید» :ایین
حاکیت "نجس" و "پرهیز" را یک مشت شیعیان اییران
از کجا آوردهاند؟ این که خونبهای غیرمسلیم قیییمیت
یک خر مصری است رأی کدام بیانصاف است؟ این که
جدیداالسالم وارج شرعی و مقدم بر سایر وراج اسیت
یاداگر کدام اعدل و افضل اسیت؟ جیدییداالسیالم را از

سیاست قتل اقربای خویش معاف داشتن موافق کیدام

مذهب و آیین مملکیتداری اسیت؟ بیا غیییرمسیلیم
همسفر نشدن و طبخ آنها را نجیس دانسیتین ،در روز
بارندگی مالاقت با آنها را جایز ندانستن و در حیامم

۸

اسالم آمدی؟«

طییولییی نییکییشییییید کییه
تسییییاوی حییییقییییوق
مسیییییییلیییییییامن

غیرمسلامن به عنوان یکی از مصادیق برابیریخیواهیی
به فهرست مطالبات موافقان تیجیدد و مشیروطیه راه
یافت و مضمون نخستین درک و درییافیتهیا کیه از
مفهوم ملت در نشریات این دوره شکل گرفت این بیود
که »ایرانی ،مسلامن را برادر ایامنی و غیییرمسیلیامن را
۱

برادر نوعی یا وطنی مییخیوانید «.در سیوی دییگیر،
مخالفان مشروطه ایین امیر را بیه عینیوان ییکیی از

روشنترین دالیل در ضدیت مشروطهخواهان با اصیول
ّ
مسلم اسالم در نظر می گرفتند و از آن بهره مییبیردنید.
آنان تصری ح می کردند که »یک غیرمسلامن تینیهیا در
یک صورت میتواند در یک سرزمین اسالمیی بیا ییک
مسلامن دارای حقوق برابر بیاشید ،کیه قیبیول اسیالم
ح
کند ۹۴«.غیرمسلامنان نیز که زلیبیا حیامیی مشیروطیه

بودند ،مخاطب چنین سخنانی قرار می گرفتند» :ای که
میل داری مساوی با مسلم باشی در بیلید اسیالم ،تیو

اسالم قبول نام تا مساوی باشی و اال به حیکیم خیالیق
۹۹

قهار ،باید در بلد اسالم خوار و ذلیییل بیاشیی «.ایین
اختالافت هناگم تدوین متمم اقنون اساسی مشیروطیه
———————————————————————

 . ۸میرزا ملکم خان .۹۷۶۷ .رساله کنسطیطوسیون .تصحیح هام ناطق.

۹

و

———————————————————————

الفبا .دوره جدید (.۰۱ :)۵

 .۳لوی ،حبیب .۹۷۷۱ .تاری خ یهود ایران .ج .۷.تهران :کتابخانهی بروخیم.

 . ۱شریفی .۹۷۸۳ .ص.۷۲۳ .

صص.۸۷۶-۸۰۴ ،۵۷۱ ،۵۲۰ .

 . ۹۴نوری ،فضلاهلل .۹۷۳۰ .تذکرة الیافل .در رسائل مشروطیت .به کوشش

به چالشی اساسی تبدیل شد ،آن گونه که مخبرالسلطنه

در حین انتخابات و پیس از آن اعیتیراضیات بسیییاری

رختخوابها در صحن مجلس پهن شد و مردم مجیاور

با کسب هشتاد درصد آرا به مجلس راه ییافیت .بیا آزز

امندند ،باالخره چاره در این جستند که در اجرای حیدود

ششم مجلس شورای ملی بیار دییگیر
انتخابات دورهی
ِ

متساویالحقوق خواهند بود .اقنون دولتی چه میعینیی

به نفع نهورای خیاتیمیه ییافیت .حیییم دوامه پیس از

دارد [؟ر معلوم نیست«.

انتخابات به همراه چند تن از افسران ارتیش ،بیه جیرم

هدایت نوشته است» :در سر امده تساوی ملل متنوعیه
[صاحبان ادیان مختلفر در حدود با ُمسلم ،شیش امه

بنویسند:[ ،ر اهالی مملکت ایران در برابر اقنون دولتیی
۹۲

با آزز به اکر مجلس ،اقلیتهای مذهبی نیییز اجیازه

یافتند نامینداگن خود را میعیرفیی کینینید ،اام فضیای

صورت گرفت و حتی موضوع تقلیب در انیتیخیابیات و
خدشه در آرا نیز مطرح شد ۹۰.در نهایت شموئیل ّ
حیییم

نهورای و حیم به راقبت پرداختند که این بار انتخیابیات

توطئهچینی علیه رضاشاه به زندان افتاد و شیش سیال
بعد در ۹۷۹۴خ۹۱۷۹ /.م .اعدام شد.

۹۵

ناشکیبایی مذهبی در مجلس به قدری شدید بیود کیه

تا آزز سدهی چهاردهم ،جوامع یهود ایران در شیهیر و

تنها نامیندهی زردشتیان توانست بیه اکر خیود ادامیه

روستاها همچون جزیرههیاییی دور از هیم ،مسیاییل

دهد .نامیندههای یهودیان و مسیحیان استعفا دادنید

داخلی خود را مدیریت می کردند .هر جامعه ،رهبری به

و این دو جامعه ،نامیندگی خود را بیه سییید عیبیداهلل

بهبهانی و سید محمد طباطبایی تفوی

کیردنید ۹۷.بیا

نام »ناسی« داشت که مسایل اجتامعیی را میدییرییت
می کرد و انجمنی به نام » ِحبرا « که بر امور مذهبیی و

گونه مخالفتها بر جا نامند و نامینداگن یهودی نیییز

خودخواسته در انزوای اجتامعی میزیستند و تامیلی به

دوم شورای ملی دیگر نشانی از ایین
گشایش مجلس ِ

آموزشی نظارت داشت .این جوامع به طور کیلیی و اگه

در کنار سایر نامینداگن

تییعییامییل بییا دیییگییر

در مییجییلییس حضییور

گروههای اجیتیامعیی و

داشتند.
در دورهی پییینیییجیییم
مجلس ،راقبت داخلیی

غیرمسلینان ایران  ،از جمله یهودیان ،نیز
ً
اغلبا حام مشروطه بودند.

میان دو یهودی ،لقامن
نهورای و شموئیل ّ
حیم ،برای کسب این کرسی ،شیاکف
عمیقي میان جامعه یهود ایران پیدیید آورد .گیروههیا،
نشریات ،و بزراگن جامعه روبهروی یکدیگر ایستادنید و
———————————————————————-

 . ۹۹هامن ،ص.۹۳۸ .

 . ۹۲آجودانی ،امشااله .۹۷۸۳ .مشروطهی ایرانی .تهران :اختران .ص.۹۰۵ .

 . ۹۷لوی .۹۷۷۱ ،ص.۸۰۸ .

 . ۹۰نك :سازامن اسناد و کتابخانهی ملی ایران .سند  ۲۱۷۴۴۵۲۲۴در
۹۹۵ف۲ب آ ،۹و بهویژه سند  ۲۱۷۴۴۵۲۷۴در ۹۲۵ف۲ب آ.۹

مذهبی و ارتیبیاطیی بیا
همکیییشیان خیود در

سایر شهرها نداشتینید.
ُ
نشیییرییییهی شیییالیییم،

نخستین جریدهی یهودیان ایران به شامر میرود که بیه
زبان افرسی و خط عیبیری در ۹۱۹۵م .از سیوی آشیر و
مردخای ،دو برادر که افرغالتحصیالن مدرسهی آلیانس
بودند ،در تهران منتشر میشد .این نشریه اهمیت ایین
———————————————————————-
 .۹۵ادهمی ،داود .۹۱۱۱ .شخصیت پرسشبرانگیز شموئیل حییم .در ترواع:
یهودیان ایرانی در تاری خ معاصر  .ویراستهی هام سرشار .ج .۷ .بورلی هیلز :
مرکز تاری خ شفاهی یهودیان ایرانی .صص.۵۰-۵۶ .

۱۱

تعامل و ارتباط را به خوبی درک کیرده و در ییکیی از

مطالب خود از یهودیان شهرستانها خواسته است کیه
از احوال خود خبر و اطالاعت بفرستند و خطاب به آنهیا

مینویسد که هراگه »در موقع لزوم از حاالت ییکیدییگیر
مطلع باشیم میتوانیم به همدیگر کمک نموده خیود
را ترقی دهیم و به همین طور در موقع لزوم همدیگر را

از ذلت نجات دهیم«.

۹۶

دوران رضا شاه پهلوی
در نظر روشنفکران مشروطه ،تجیدد جیز بیا اولیوییت
دادن به ایران و شکل گیری یک دولیت میقیتیدر میلیی

زمینهی تحقق نداشت .ناسییونیالیییسیم در بیاور ایین
روشنفکران پایاگهی محکم در بیرابیر فیرقیه گیراییی و

قوم گراییها بود .نویسندهی نشرییهی اییران نیو ،اراگن
حزب دموکرات ،در  ۹۷۲۸ق .در سرمقالهای بیا عینیوان
»ام

یییکییی از مییهییمتییرییین
رخدادهیا در ایین زامن
تأسیس مؤسسات مدرن
آمییوزشییی و بییهویییژه

در دوران پادشاه رضا شاه تیم قوانین
تبعیض آمیز لیه یهودیان و سایر جوامع
مذهب لغو شد.

مدارس آلیانس ،تیحیت
سرپرستی مرکز آلیانیس

ایسرائلیت فرانسه ۹۳در برخی شهرهای ییهیودینشییین
ایران بود .دوران سوادآموزی در مالخانهها و گیوشیهی

کنیسهها و تنها آشنایی با تورات و متون دیینیی پیاییان
یافت و برای نخستین بار نوجوانان ییهیودی در کینیار
مسلامنان نشستند و معیلیامن مسیلیامن و ییهیودی،
تاری خ ،جیرافیا ،تعلییامت میدنیی ،ادبیییات افرسیی و
فرانسه و ...به آنان آموختند .ارتباط دانیشآمیوزان ایین

مدارس با یکدیگر تأثیر عمیقی بر درکشان از دییگیری
۹۸

گذاشت و روند هم گرایی محلی آزز شد.

ییییییییییییک

ملیتیییم «میینیویسید:
»نییهییضییت مشییروطییه
بسیاری از گیروههیا را
متحد ساخت و رژییم

استیبیدادی را سیاقیط

کرد .برای اطمییینیان از

این که چنیین رژییمیی

دوباره ظهور نخواهد کرد ،ایران باید هیمیهی میردم –

[اعم از ر مسلامن و کلیمی ،مسیحی و زرتشتی ،افرس و
۹۱

ترک -را برابر و آزاد و اکمًال ایرانی بدانید «.دنیییاگیروی،
ناگه آرامنی به تاری خ ایران پیش از اسیالم ،تیأکییید بیر
مسأله ملیت و وحدت ملی و شناسایی یک مجیمیوعیه

هویتی با نام ایران از مشخصههای ناسیونالییسیم ایین
۲۴

دوره بود .رواج چنین دییداگههیاییی زمییینیهی قیدرت
گرفتن رضا شاه و تأسیس حکومت پهیلیوی را فیراهیم

کرد .رویکرد رضا شاه در بهساامن کردن ملت ،بر ایدهی

»یکپارچگی«  ۲۹استوار بود و در این روییکیرد ،اقیوام و
———————————————————————
 .۹۶پیرنظر  ،ژاله .۲۴۴۴ .یهودیان ایران ،هویت ملی و روزنامهناگری .در ترواع:

یهودیان ایرانی در تاری خ معاصر  .ویراستهی هام سرشار .ج .۰ .بورلی هیلز :
مرکز تاری خ شفاهی یهودیان ایرانی.

۹۳. AiiianceiIsraeiiteiUniverseiie

۱۱

۹۸. Netzer,iAmnwn.i1976.iTheiJeosiwdiPersiaiandi
AiiianceiinitheiLateiNineteenthiCenturyniSwmeiAspect.iInniInternatiwnaiiCwnderenceiwniJeoishiCwmmunitiesiiniMusiimiLands.iJerusaiemniBeniZviiInstituteianditheiHebreoiUniversityiwdiJerusaiem.i21.ii

مذاهب مختلف در یک مفهوم فراتر و فراگییر بیه نیام
———————————————————————
 .۹۱به نقل از :آبراهامیان ،یرواند .۹۷۸۹ .ایران بین دو انقالب :از مشروطه تا

انقالب اسالمی .ترجمه اکظم فیروزمند ،حسن شمس آوری ،محسن مدیر

شانهچی .تهران :مرکز .۱۵ .

 .۲۴انتخابی ،نادر .۹۷۱۴ .ناسیونالیسم و تجدد در ایران و ترکیه .تهران :ناگره
آفتاب۷۶-۰۲ .
۲۹. Intewratiwn

ّ
ایرانیت جای می گرفتند و جایی برای تشتیت میذاهیب،
منازاعت مذهبی ،و قوم گرایی نبود.
در دوران پادشاهی رضا شاه تاممی قوانین تبعی

این جنبش صهیونیسم بود که برای
آمییز

علیه یهودیان و سیاییر جیوامیع میذهیبیی لیییو شید.
نشانه گذاری و تحمیل قوانین تامیز در عمل به پیاییان
رسید؛ یهودیان در شهرهای مختلف به کسب و اکر در

بازارها و مراکز تجاری ،و گشودن داکن و دافتر بیازراگنیی
پرداختند؛ اخذ هرگونه عوارض غیراقنونی تحت عینیوان
جزیه یا حق سرشامری از اقلیتها ممنوع شد؛ از اجرای
اقنون ارج جدیداالسالم جلوگیری بیه عیمیل آمید؛ بیا
تشکیل دافتر ثبتی و حقوقی ویژه در جوامیع میذهیبیی

اقلیت موافقت شد ۲۲.یهودیان حق خدمت و استخیدام
در ارتش و استفاده از مرخصیها در اعیاد یهودی ،حیق

اشتیال در ادارات دولتی ،حق ثبتنام در مدارس دولتی
و دانشاگهها یافتند و هر جا که امییل بیودنید سیاکین
۲۷

شدند و به کسب و اکر پرداختند.

شاید بتوان گفت که این جنبش صهیونییسیم بیود کیه

برای نخستین بار جوامع یهود ایران را به یکدیگر پیونید
داد و بعدتر ارتباط این جامعه را بیا میجیامیع جیهیانیی
یهودیان برقرار کرد .در آزز ،آ اگهی چندانی از امهیت و
اهداف صهیونیسم در ایران وجود نداشت و اهمیت آن
در این زامن از جهت احیای خودباوری و حس اعیتیامد
به نفس و غرور یهودیان بود .واقعهای که سرعیت رشید
این جنبش را در بسیاری از کشورها افزایش داد صیدور

اعالمیهی بالفور در دوم نیوامیبیر ۹۱۹۳م ۹۳ /.میحیرم
———————————————————————

 .۲۲لوی.۸۵۷-۸۵۶ .۹۷۷۱ .
۲۷. Rahimiyan,iOriyiR.i2011.iJudew-Persiani
Cwmmunitiesivi.itheiPahiaviigrai(1925-1979).iInni
gncyciwpaediaiIranica.ied.ig.iYarshater.iNeoYwrki/i
WinwnaiLakenigncyciwpaediaiIranicaiFwundatiwni
Inc./gisenbraunsiInc.ivwi.iXV,idasc.i2,i124-132.i

نخستین بار جوامع یهود ایران را به یکدیگر

پیوند داد و بعدتر ارتباط این جامعه را با
مجامع جهان یهودیان برقرار کرد.

۹۷۷۶ق .بود که بنا بر آن دولت بریتانیا موافقت خود را

با ایجاد یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین اعیالم
کرد .در این سال »انجمن صیونیت تهیران« تشیکیییل
شد و در بهار ۹۱۲۴م .در  ۹۸شهر ییهیودینشییین اییران
دافتر این انجمن گشوده شدند و در سالگرد اعیالمیییه

بالفور در این شهرها جشنهای باشکوهی برگزار شید.
سال بعد ،برای نیخیسیتییین بیار نیامیینیداگن سیازامن
صیونیت ایران ،در سییزدهیمییین کینیگیرهی جیهیانیی

صهیونیسم شرکت کردند ۲۰.از همین زامن ییهیودییان
ایران برای توسعهی اراضی یهودیان در فلیسیطییین بیه

صندوق »قرن قیمت« ۲۵مبالیی میپرداختند.

۲۶

در ۹۷۴۰خ .که نخستیین حیرکیتهیا بیرای کیمیک بیه
سکونت یهودیان ایران در فلسطییین از سیوی آژانیس
یهود و سازامن صیونیت ایران شکل گرفته بود ،دولیت

شاهنشاهی ایران مهاجرت یهودیان به فیلیسیطییین را
ممنوع کیرد .ایین میمینیوعیییت میبیتینیی بیر اهیداف

ایدئولوژیک نبود؛ در نامهی ادارهی سیاسی وزارت امیور

خارجه به دفتر وزارت داخله پیش از اعالم ممنوعیییت،
———————————————————————
 .۲۰لوی.۱۲۹ .۹۷۷۱ .

 ،)KereniKayemet( .۲۵یک سازامن امداد املی که در ۹۱۴۹م ،.به
پیشنهاد تئودور هرتصل ،براي خرید زمین در فلسطین بنا نهاده شد.
 .۲۶کرامنشاهچی ،حشمتاله .۲۴۴۳ .تحوالت اجتامعی یهودیان ایران در

قرن بیستم .لسآنجلس :شرکت کتاب.۲۶۴-۲۶۹ .

۱۲

نخست به وضعییت فیالکیتبیار ییهیودییان اییران در

پادشاهی او همراه با رواج الگوی برتری نیژادی و ورود

ایدههای یهودستیزانه ،سویههایی از یهودبیزاری را علیه

فلسطین اشاره و سپس تأ کید شده است» :با [توجه بهر
ّ
قلت نفوس و سکنهی مملکت نسبت به آب و خیاک

یهودیان برانگیخت .انتشار نشریاتی که با تیأکییید بیر

آن ،البته مهاجرت آنها بر خالف مصالح مملکتی است

برتری نژاد آریایی ،ییهیودییان را افیرادی پیولپیرسیت،
خودخواه ،و اعمل بدبختی بشر ،و محلههای ییهیود را
اکنون توطئه و بیزرگتیریین خیطیر جیهیان میعیرفیی

رضا شاه در میاناهی دوران پاادشااها اش

می کردند به گسترش این ایدهها در جیامیعیه مینیجیر

فعالیت انجمنهای صهیاونایاساتا را در

شد ۷۹.حاخام شوفط ،رهبر مذهبی یهودیان اییران در

ایران محدود کرد.

عصر پهلوی ،در خاطرات خود وضعیت روحی یهودیان

و باید جلوگیری نمود ۲۳«.در سالهای بعد ،یهودیان بیا

جان و توان زندگی براییامن بیاقیی نیامنیده بیود .روح

اخذ گذرنامهی سوریه به فیلیسیطییین مییرفیتینید کیه

نداشتیم ،شبانهروز گیرییه و زاری میی کیردییم ...آن

دولت شاهنشاهی درخواست کرد که با متوقیف کیردن

میزد[ ،بهرامر شاهرخ را می گویم ،شیبهیا از رادییو

این روند » ،عنایات دولیت اییران در مینیع میهیاجیرت

آلامن به افرسی صحبت میکرد .برای این که بیبییینیییم

شییاه در میییییانییهی دوران پییادشییاهیییاش فییعییالیییییت

یکی دو جا جمع میشدیم...[ .ر از تامم اوضاع و احوال

و

ایسرائلها از جمله کشتن و سیوزانیدن آنیهیا بیاخیبیر

ادارهی مدارس در ایران را نیز برای بییاگنیاگن میمینیوع

میشدیم...[ .ر هرچه داشتیم یا نداشتیم جیمیع کیرده

امینالحسینی ،مفتی وقت مسلامنیان فیلیسیطییین از

یهودیهای ایرانی به فلسطین تکمیل گیردد«.

۲۸

انجمنهای صهیونیستی را در ایران میحیدود کیرد

رضیا
۲۱

ساخت .مدیریت مدارس آلیانس در این زامن در اختیار

یهودی شهرها و زیر نیظیر وزارت میعیارف
انجمنهای
ِ
ح
قرار گرفت و نام این مدارس عمدتا به اتحاد ،اتیفیاق ،و
۷۴

وحدت ملی تیییر یافت.

روابط گستردهی رضا شاه با آلامن در سالهای پایانی
———————————————————————
 . ۲۳یزدانی ،مرضیه .۹۷۳۰ .اسناد مهاجرت یهودیان ایران به فلسطین (۹۷۴۴
۹۷۷۴-ش .).تهران :سازامن اسناد ملی ایران .سند .۹۴

 .۲۸هامن ،سند .۰۱
 .۲۱نک :آبراهامیان.۹۷۹ .۹۷۸۹ .
 .۷۴عبدی ،عیسی .۹۷۸۹ .اسنادی از مدارس ایرانی در خارج و مدارس خارجی
در ایران (۹۷۹۳-۹۷۴۹ه.ش) .تهران :سازامن چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و

۱۳

را در این دوره توصیف کرده است» :ام ایسرائلها دیگر

ارشاد .اسناد  ۱۹و .۱۷

خدانشناس هم هر شب از رادیو آلامن به افرسی حرف

چه خبر شده است ام تامم ایسرائلها شبها میرفتیم

بودیم در سوراخی یا در گودالی در زیرزمین پنهان کرده
۷۲

بودیم که فرداروز به دست دشمنان نیافتد«.

با وجود تبلیییات هیواداران اییدهی بیرتیری نیژادی و

پروپا اگندای رسانههای وابسته به دولت آلامن ،در ایین
زامن نه تنها آزاری نسبت به یهودیان در اییران گیزارش
نشده است ،بلکه بنا بر اسناد موجود ،حربهی دسیتیاگه
آلامنی مرتبط بیا
وزارت خارجه و دیپلامتهای ایرانی و
ِ
———————————————————————
۷۹. Menashri,iDavid.i2002.iPwiiticaiiLideniJeoishi

IranianiInteiiectuaisiiniToemtieth-CenturyiIran.iInni
gsther'siChiidren.ied.iHwumaniSarshar.iBeveriyiHiiisi
CAniTheiCenteridwriIranianiJeuishiOraiiHistwry.i389.
 .۷۲شوفط ،یدیدیا .۲۴۴۹ .خاطرات حاخام یدیدیا شوفط .تدوین منوچهر
کوهن .لسآنجلس :بنیاد فرهنگی حاخام یدیدیا شوفط.۳۱ .

ایران جان یهودیان ایرانی را در آلیامن و کشیورهیای

تحت اشیال نازیها نجیات داد .آنیهیا در پیاسی بیه
پرسشهای وزارت داخیلیهی آلیامن دربیارهی مینیشیأ

یهودیان ایرانی اعالم کردند که این یهودیان ،تییرهای از
ایرانیان هستند که به دین موسی گراییدهاند و موساییی
۷۷

خوانده میشوند و ارتباطی بیا قیوم ییهیود نیدارنید.

استداللی که عالوه بر حفظ جان یهیودییان اییرانیی در
آلییامن ،عییبییدالییحییسییییین سییرداری ،کیینییسییول دولییت

شاهنشاهی در فرانسه را بر آن داشت که با اتاک بیه آن،
جان بسیاری از یهودیان را در فیرانسیه نیجیات دهید.

۷۵

آلامن بودند نپذیرفت.

دوران پادشاهی رضا شاه دورهی بسیط رواداری بیود و

اقتدار دولت در جهیت پیاسیداری از حیقیوق اولیییهی
غیرمسلامنان و کوتاه کردن دست ّ
مروجان ناشکیباییی
مذهبی به اکر گرفته میشد .در این دوران ،یهودیان بیه
یکباره در عرصهی اقتصادی و صنعتی وارد شدنید و در

امور تولید ،تجارت ،بازراگنی و صیادرات و واردات بیه
فعالیت پرداختند و سبک زندگیی جیدییدی را تیجیربیه
کردند .آنها وارد دانشاگهها شدند و در مراکز دولیتیی و

نییظییامییی جییایییاگههییای

»سرداری با استناد بیه

بیییاالییییی را بیییه خیییود

توافقنامیهی حیقیوق

شهروندی میان دولت
شاهنشاهی اییران بیا
آلامن نازی ،بیین ۵۴۴

دورهی پادشاه محمدرضاشاه را صر
طالی یهودیان ایران م دانند.

تییا هییزار گییذرنییامییهی

سفید را به یهودیان ایرانی و غیرایرانی در فرانسه داد؛ در
هر گذرنامه نام دو سه نفر از یهودیان به عنوان افمییل،
امنند همسر یا پدر و یا امدر ،نوشته میشد -حیتیی اگیر

به راستی نسبتی نیز با یکدیگر نداشتند ۷۰ «.همچنیین

رضا شاه چند امه قبیل از اشیییال اییران ،درخیواسیت
سفارت برلین در تهران را برای بازگرداندن متخصیصیان

یهودی آلامنی که به عنوان فراری تحت تعقییب دولیت
———————————————————————
 .۷۷مهراد ،احمد .۹۱۱۱ .سرنوشت ایرانیان یهودی طی جنگ جهانی دوم در
اروپا .در ترواع :یهودیان ایرانی در تاری خ معاصر  .ویراستة هام سرشار .ج.۷ .
بورلی هیلز  :مرکز تاری خ شفاهی یهودیان ایرانی.۱۶-۹۴۴ .
 .۷۰فرهمند ،میترا .۹۷۱۴ .تالش دیپلامت ایرانی برای نجات یهودیان در

بحبوحه جنگ جهانی دوم .در سایت رادیو فردا .دسترسی ۹۹ :شهریور :۹۰۴۹
ooo.radiwdarda.cwm/a/
d7_The_Iranian_Schindier_Sardari_ohw_saved_Jeos
/24430707.htm

اخییتییصییاص دادنیید .بییه
دلیل امنیت بیییشیتیر و

رونق اقتصادی باالیی کیه
در پییایییتییخییت جییریییان

داشت ،بسیاری از یهودیان از سایر شیهیرهیا بیه سیوی
تهران روانه شدند و سیکیونیت آنیان در میحیلیههیای
مختلف و کسبواکرشان در بازارها در بیهیبیود فضیای
تعامل و رشد سیر هم گرایی تأثیر بسیار داشت.
دوران محمدرضا شاه
دورهی پادشاهی محمدرضاشاه را عصر طالیی یهودیان
ایران میدانند .این شاید نخستین بار در تیاری یخ اییران
است که رویکرد حاکمیییت بیه اقیوام و میذاهیب بیه

شاخصههای »چندفرهنگ گرایی« ۷۶نزدیک مییشیود.

در این رویکرد ،اقوام و باورمندان به ادییان میخیتیلیف،
بدون برتری بر یکدیگر ،عضوی از ملت ایران هسیتینید،
در هویت ملی سهیمند ،با فرهنگ و زبان مشیتیرک بیه

———————————————————————
 .۷۵مهراد.۱۱-۹۴۴ .۹۱۱۱ .
۷۶. Muiticuituraiism

۱۴

هم مرتبطند و در پویاییی و غینیای آن نیقیش دارنید.

جامعهای متکثر و متنوع که در عین یکپارچگی میلیی،
تفاوتها در آن به رسمیت شناخته میشود .پیاییبینیدی

دولت پهلوی به سکوالریسم ،فضیای مسیاعیدی بیرای

صورت گرفت و به افزایش خودباوری و مشارکت بیشتر

اقشار مختلف جامعه در فعالیتهای اجتامعی منجیر
شد.

۷۸

با نایاب شدن ارزاق و دارو پس از شهرییور ۹۷۲۴خ .و

فعالیتهای اجتامعی یهودیان و سایر جوامع مذهیبیی

همه گیری بیامریهای عفونی ،گروهی از یهودییان بیه

پیشرفت پروژهی مدرنیزاسیون در ایران به فعل درآورد.

یهودی در کنیسایی در تیهیران بیه میداوای بیییامران

در ایران فراهم کرد و این تیوان بیالیقیوه را در مسیییر

یهیودییان در تیحیوالت

سرپرستی دکتر روحاله سیپیییر ،ییک پیزشیک جیوان
مشیییییول شییدنیید .بییا

صنعتی و تجاری جامعه

نییقییشآفییرییین شییدنیید،
صنایع مختیلیفیی را در
ایران پایه گذاري کیردنید،

شیییییدت گیییییرفیییییتییییین

گرایش بخش از یهودیان به حزب توده از
ناکت جالب توجه دههی بیست است.

و به تأسیس شرکتهای

بزرگ و بینالمللی مبادرت ورزیدند .آنها همچنییین در
فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،و ورزشی در سطیح میلیی
وارد شدند و در امور سیاسی و تصمیمسازیهای کیالن
۷۳

نقشآفرینی کردند.

احییداج شیید و دکییتییر
سییپیییییر بییه هییمییراه
پزشاکن و پیرسیتیاران

یهودی فعالیت خود را گسترش دادند و بیامران یهودی
و غیری هودی و بهویژه نیازمنیدان را بیه راییاگن میورد

مداوا قرار میدادند .روحاله سپیر در این فعالیییتهیای

شبانهروزی و ایثارگرانه به تیفوس مبتال شید و انیدکیی

تشکیل سازامنها ،نهادها و انجمینهیاییی کیه بیر
بهبود وضعیت یهودیان در حوزههای مختلف متمرکیز
بودند ،در این زامن در جامعهی یهود رو بیه گسیتیرش
نهاد .انجمن کلیمیان تیهیران ،بیه عینیوان ییکیی از

قدیمیترین تشکلهای این جامعه ،اکنون و هسیتیهی
اصلی این فعالیتها بود و نه فقط امیور میربیوط بیه

جامعهی یهودیان تهران که مسایل کلی یهیودییان در

ایران را مدیریت می کرد .ایجیاد صینیدوق میلیی بیرای
تمرکیز امیور املیی جیامیعیه ،بینیییادگیذاری سیازامن
دانشجویان یهود ایران ،سیازامن خیدامت اجیتیامعیی

جوانان ،سازامن دوشیزاگن و سازامن بانیوان ییهیود و

دیگر گروههای فرهنگی ،و ورزشی از جملهی اقداامتیی
بود که در جهت بهبود وضیعیییت داخیلیی ییهیودییان
۱۱

همه گیری ،کلینیییکیی

———————————————————————
۷۳. Rahimiyan.i2011.i124-132.

بعد درگذشت .اکنون خیرخیواه ،کیه دکیتیر سیپیییر را
همراهی می کردند ،آن کلینیک را به بیامرستانی بیزرگ
۷۱

و خیریه به نام او ارتقا دادند که تا امروز برقرار است.

در این دوران برخی از سازامنهای غیرانتفاعی جهیانیی
نیز جامعهی یهود اییران را ییاری مییدادنید .سیازامن
۰۴

آمریکن جوینت در امور بهداشتی و درامنی و مشیاوره
و کمکهای املی در جامعه فعالیت داشیت ،سیازامن
———————————————————————

 .۷۸اکمران ،شموئیل .۹۱۱۶ .تاریخچهی سازامنهای یهودیان ایرانی .در
ترواع :یهودیان ایرانی در تاری خ معاصر .ویراستهی هام سرشار .ج .۹ .بورلی
هیلز  :مرکز تاری خ شفاهی یهودیان ایرانی.۹۹۵-۹۰۸ .

 .۷۱طوب یا ،نسیم .۲۴۴۴ .مقدامت تشکیل اکنون خیرخواه و هماکری های املی
و علمی »آمریکن جوینت «در ایران .در ترواع :یهودیان ایرانی در تاری خ
معاصر  .ویراستهی هام سرشار .ج .۰بورلی هیلز  :مرکز تاری خ شفاهی
یهودیان ایرانی.۱۳-۹۴۶ .
۰۴. AmericaniJeoishiJwintiDistributiwniCwmmittee

ُ
ارت جهانی ۰۹در رشتههای فنی و حرفهای بیه جیوانیان

مهاجرتها بود ،در ۹۱۰۶م۹۷۲۵ /.خ .نامینیدگیيهیاییی

سرپرستی یک یهودی لهستانی به نام راب اسحق مئیییر

فعالیت این گروهها ۷۴هزار یهودی ایرانی تا اواخر ایین

آموزش میداد ،و مؤسسهی »اوتصیر هیتیورا« کیه بیه

در شهرهای مختلف اییران داییر کیرد .در نیتیییجیهی

لوی و حامیت املی یهودییان اییران و چینید ییهیودی
آمریاکیی ایجاد شد در امر آموزش عبری در جیامیعیه و

ایجاد کالسهای درس عبری در تهران و شهرسیتیانهیا
۰۲

فعالیت داشت.

در دههی بیست انتشار نشریههای ییهیودی رشید و
گسییتییرش یییافییت و امهیینییامییهی راهیینییامی یییهییود،

هفتهنامههای اعلم یهود ،بنیآدم ،نییسیان ،ایسیرائیل،
و ...از سوی یهودیان منتشر شدند .همچنیین گیراییش
بخشی از یهودیان به حزب توده از ناکت جالب تیوجیه
در این زامن است .اام در دو دههی پایانیی حیکیومیت
پهلوی ،دیگر خبر چندانی از نشریههای میخیتیص بیه

یهودیان نیست و نسلی از روزنامهناگران ییهیودی وارد

روزنامهها و مجالت عمومی و تیخیصیصیی شیدنید و
بیشترِ جوانان یهودی نیز همزامن از گیراییش چی
۰۷

افصله گرفتند.

در دههی بیست خورشیدی بار دییگیر سیازامنهیای
صهیونیستی و آژانس یهود ،فعیالیییت خیود را از سیر

مراد ار یه ،نییندهی یهودیان در ماجالا
شورای مل » :در ایران جای برای جناباش
صاایااوناایااساات ا

یااا ماانااافااع اساارا اای ا

نم شناسم«.
دهه و به خصوص با اعالم استقالل اسرائیل ،اییران را

به مقصد اسرائیل ترک کردند ۰۵.شاه گرچه بیه شیکیل
رسمی تشکیل اسرائیل را به رسمیییت نشینیاخیت ،اام

بهویژه در دو دههی پایانیی حیکیومیتیش مینیاسیبیات
اقتصادی ،سیاسی و امنیتی گستردهای با اسرائیل برقرار

کرد .بهبود وضعیت یهودیان در این سالهیا حیتیا بیه

بازگشت تعدادی از یهودیانی که پیشتر بیه اسیرائیییل
مهاجرت کرده بودند منجر شد .شاه بیا میئیییر عیزری،
سفیر غیررسمی اسرائییل در اییران رابیطیهی خیوبیی

داشت و نسبت به مهاجرتها حسیاسیییت چینیدانیی
نشان نمیداد .شاید به این دلیل که اکثر این مهاجران

گرفتند و به سازامندهی مهاجرت ییهیودییان مشیییول

شامل گروههای کمبرخوردار ییهیودی بیودنید و افیراد

آشناسازی یهودیان بیا سیرزمییین امدری و تسیهیییل

امندن در ایران را ترجیح میدادند و برخی از آنیان بیه

———————————————————————

اسرائیل و فعالیتهای صهیونیستیی نیییز بیه دییدهی

۰۹. OrwanisatiwnidwriRehabiiitatiwnithrwuwhiTraininw

تردید و اناکر مینگریستند .مئیر عزری دییدار خیود بیا

شدند ۰۰.نهضت هاخالوتص ،که مرکزی آموزشی بیرای

 .۰۲اکمران.۹۷۷-۹۷۶ .۹۱۱۶ .

سرشناس و ثروتمند و صاحبیان صینیاییع هیمیچینیان

مراد اریه ،نامیندهی یهودیان در مجلس شورای ملی ،را

 .۰۷پیرنظر  .۹۷-۷۵ .۲۴۴۴ .نیز نک :فرهومند ،ایرج .۲۴۴۴ .ایرانیان یهودی و

چنین شرح داده است» :از رفتار سرد وی یکه خیوردم.

حزب توده ایران .در ترواع :یهودیان ایرانی در تاری خ معاصر .ویراستهی هام

پس از اینکه خود را به وی شناساندم و از برنامیههیاییم

سرشار .ج .۰ .بورلی هیلز  :مرکز تاری خ شفاهی یهودیان ایرانی.۹۴۳-۹۲۴ .

آ اگهش کردم بر سردی رفتارش افزود و گفت :در ایران

 .۰۰عزری ،مئیر  .۲۴۴۴ .یادنامه .برگردان ابراهیم حاخامی .اورشلیم :بینا.

———————————————————————

دفتر دوم.۹۳۸ .

 . ۰۵هامن .دفتر اول.۵۱ .

۱۱

جایی برای جنبش صیونیسیتیی ییا مینیافیع اسیرائیییل

امنند این سفر من رفتهاند .مسافرتی هیم کیه مین در

یهودیان این کشور از تسیاوی حیقیوقیی بیا دییگیران

دهان خودش شنیدم که دارد مییرود دییگیر طیاقیت

برخوردارند ،لذا احتیاجی به أممور اسرائیییلیی در ایین

نیاوردم .به گریه افتادم .شاه و همهی حاضرین خییلیی

کشور نداریم!«

تحت تأثیر قرار گرفتند«.

نمیشناسم .تحت توجهات اعلیحیضیرت هیامییونیی،

۰۶

پیش دارم در تاری خ ثبت خواهد شید ] «. [...وقیتیی از

۰۳

ِسر دیوید آلیانس ،صنعتگر بزرگ یهودی ایرانیی نیییز

در تهران تعدادی از یهودیان در راهپیییا
ید فطر سال  ۱۳۱۱شرکت کردند و بعادتار

در مراسم استقبال  ۱۲بهامان در فاروداگه
حضور یافتند.

دربارهی دیدارهایی که در میانهی دههی ۹۱۳۴م .با شیاه
ح
داشت ،مینویسد» :در این سالها من مرتبا شاه را در
اکخش مالاقت می کردم...[.ر من همییشیه شیاه را بیه

خاطر آنچه که او و پیدرش بیرای اییران انیجیام دادنید
تحسین می کردم و بیوییژه بیرای اقیداامتشیان بیرای
یهودیان ،که آزادیشان را به دست آوردند و بسیییاری از

آنها امنند همهی ایرانیان در دوران پهلیوی پیییشیرفیت

رهبران سیاسی ،اقتصادی و مذهبی یهودیان ایران در

کردند .تا جایی کیه خیود شیاهید بیودم در ایین دوره

این سالها همراه با سایر جوامع میذهیبیی دییگیر در

یهودستیزی بسیار کم بود و یهودیان از نردبان ترقی باال

مراسم و مناسبتهای عمومی به اکخ پیادشیاه دعیوت

رفییتیینیید و بییه اسییتییاد دانشییاگه ،جییرا  ،بییانییکدار،

میشدند .حاخام شوفط ،خاطرهی آخرین دیدار خود را

موسیقیدان ،مهندس ،تاجر ،و حیتیی سیییاسیتیمیدار

با شاه چنین بیان کرده است» :روز چهیارم آبیان سیال

برجستهای تبدیل شدند«.

۰۸

 ۹۷۵۳شمسی ،روز تولد شاه ،آخیریین سیالیی کیه شیاه

میخواست برای همیشه از ایران برود ،به حضیور شیاه
رفتیم و صحبتهایی کردیم .من با منتیهیای جیرأت از
شاه تقاضا کردم که اجازه بدهد مطالبی بیگیوییم .شیاه
گفت» :بگو ]«. [...بنده از شاه تقاضا کردم که از »رفتن

به مسافرت خارج کشور « منصرف شوند .همه ایستیاده
بودند و متعجب شدند ،مرا ناگه می کردند کیه چیطیور
یک یهودی به خودش اجازه داده که به شاه نصیییحیت
کند و بگوید» :مسافرت نرو « .واقعا خیلی همه تعجب
کرده بودند .شاه در پاس حقیر گفیت» :بیایید بیروم و

جز شاهانی خواهم بود که قبیًال بیه مسیافیرتهیاییی
———————————————————————

۱۱

 . ۰۶هامن .دفتر دوم.۲۴۷ .

دوران جمهوری اسالم
حاخام شوفط پیس از آخیریین دییدارش بیا شیاه در
جلسههای متعدد از ثروتمندان ،بزراگن و سرشینیاسیان
یهودی درخواست کرد که برای حفظ جان و املشیان
کشور را ترک کنند .با توجه به دیداگههای فقهی آیتالیه
خمینی و رویکرد ضداسرائیلی او و اغیلیب گیروههیای
مؤثر در انقالب اسالمی ،نگرانیها در جامعهی ییهیود
شدت گرفته بود .در پاریس ،سر دیوید آلیانس به دییدار
———————————————————————
 .۰۳شوفط.۲ .۲۴۴۹ .
۰۸. DavidiAiiianceioithiIvaniFaiiwn.2015.iAiBazaari
LideniTheiAutwbiwwraphyiwdiDavidiAiiiance.iLwndwnni
TheiRwbswniPress.i240.

آیتاله خمینی رفت»:حدود نیم ساعت منتظیر امنیدم

خیرمقدم به ایشان بگویم ... .تبریک ورود را میفیصیل

تا آیتاله در حالی که ردای مذهبیاش را میپوشیید بیه

گفتم .مقامشان را هم گرامی داشتم و پشتیبانی خیودم

میبرد تا به من و افراد دیگر ناگه کند...[ .ر بعد از رد و

نشستم .آیت اهلل در جواب نمیدانم چه شد؟ چه فیکیر

بدل کردن تیعیارافت میرسیوم بیه ایشیان گیفیتیم کیه

کرد و چرا شروع کرد از وضعیت بچه که در رحیم امدر

خانوادهی من هنوز در ایران زندگی می کنند و از این کیه

است حرف زدن و اینکه چه اعلمی دارد و چیه وضیعیی

نگران هستند .خیلی محکم پاس داد :یهودییان اهیل

بودم ،بزراگن یهودیان پاریس و نامینداگن کلیمیان یک

کتابند و دلیلی برای نگرانی ندارند«.

روز آمدند نزد من و گفتند» :حضرت آیت اهلل شام ییک

سرعت وارد اتاق شد و نشست .به ندرت سیرش را بیاال

چه اتفاقی ممکن است برایشان بیییفیتید بیه شیدت
۰۱

در تهران تعدادی از یهودیان در راهپیامیی عید فیطیر
سال ۹۷۵۳خ .شرکت کردند و بعدتر در مراسم استقیبیال
 ۹۲بهمن در فروداگه حضور یافتینید .پیس از اسیتیقیرار
آیتاله خمینی در قم ،رهبران یهودی برای نخستین بار
در ایران با او مالاقت کردند .شیوفیط ایین دییدار را در

و همهی یهودیان ایران را از اعامل ایشان ابراز نمودم و

دارد و بعدش هم گفتند :موقعی کیه مین در پیارییس

روزی تشریف مییبیریید بیه اییران و صیاحیب قیدرت
ح
میشوید .لطفا از یهودیان ایران تیوجیه بیفیرامیییید «و
آاقی خمینی گفت» :من پیییشبییینیی آنیهیا را هیرگیز
فراموش نمی کنم« و آیت اهلل به آنها اطمینان داده بیود
که تا وقتی یهودیان ایران بر خالف میل ایشیان رفیتیار
۵۴

خاطرات خود بیان کرده اسیت» :پیس از ده دقیییقیه

نکنند از آنها پشتیبانی خواهد کرد«.

»اامم «وارد اطاق شد و نزدیک بنده نشسیت .زانیو بیه

حبیباله القانیان ،سرامیهدار بزرگ و صنعتگر مشیهیور

زانو بودیم .چند دقیقه گذشت .بنده اجازه گیرفیتیم کیه

یهودی و بنیادگذار صنایع پروفیل آلومینییم و شیرکیت

———————————————————————

———————————————————————

۰۱ . Ibid. 241-242.

 .۵۴شوفط.۲۱۶ .۲۴۴۹ .

۱۸

پالسکو به عنوان بزرگترین و پیشرفتهترین اکرخانیهی

حاکامن جدید ایران به ارمیان آورد و میوجیب صیدور

صنایع پالستیکسازی در ایران ،با سیابیقیهی  ۲۴سیال

نخستین قطعنامهی حقوق بشیری عیلیییه جیمیهیوری

عضویت در اتاق بازراگنی و ریاست انجمن کیلیییمیییان

اسالمی در مجلس نامینداگن آمریاک شد.

تهران دو هفته پیش از انیقیالب از آمیرییاک بیه اییران
بازگشت .او در پاس به اعضای خانوادهاش که مخالیف
سفرش به ایران بودند گفته بود که من بیه اییران بیدی
۵۹

نکردهام که کسی بیخیواهید از مین تیاوان بیگیییرد.

القانیان پنج روز پس از پیروزی انیقیالب دسیتیگیییر و

زندانی شد .کوشش رهبران مذهبی و فعاالن جامیعیهی
یهود برای آزادی او نیز به جایی نیرسییید .در حیالیی کیه
افرادی امنند آیتاله طالقانی و آیتاله منتظری و حیتیا
هانی الحسن ،نامیندهی سازامن آزادیبخش فلسطیین

بییرای نییجییات جییان

۵۰

یهودیان ایران این اعدام را پییامیی صیری یح از سیوی
حکومت تازه به خود دانستند و در پی این رخداد ،میوج
مهاجرت یهودیان از ایران شیدت گیرفیت .جیمیعیییت

» کلیمیان ایران« که در ۹۷۵۵خ ۶۲۲۵۸ .نفر ثبت شیده
بود در اولین سرشامری پیس از اسیتیقیرار جیمیهیوری

اسالمی به  ۲۶۷۵۰نفر اکهش یافت ۵۵.رویکرد رسیمیی
جمهوری اسالمی در مواجهه با غیرمسلامنان در اصیل
سیزدهم اقنون اساسی آن بیان شده است» :اییرانیییان
زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تینیهیا اقیلیییتهیای دیینیی
شناخته میشوند که در

القانیان وساطت کردند
و نامه نوشتند ۵۲،او در

بامداد  ۲۴اردییبیهیشیت
 ۵۸پییس از بییرگییزاری
داداگهی  ۲۴دقیییقیهای،
به اتهام جاسوسی برای

اسرائیل و معیاونیت در

جمعیت » کلیمیان ایاران« کاه در ۱۳۱۱

خورشیدی  ۱۲۲۱۸نفر ثبات شاده باود در
اولین سرشیری پ

اسالم به  ۲۱۳۱۴نفر اکهش یافت.

کشتار مبارزان فلسطیینیی بیه فیرامن داداگه انیقیالب

تیرباران شد ۵۷.این اعدام ،اتهام یهیودسیتیییزی را بیرای
———————————————————————

مراسم دینی خود آزادند

و در احوال شخصییه و
تعلیامت دینی بیرطیبیق
آیییییین خییود عییمییل
می کنند «.

۵۶

بیا وجیود

آن که رهبران جمهوری

اسالمی در فتاوا و نظرات خود دربیارهی اهیل کیتیاب،
تفاوتی با پیشینیانشان ندارند ،در عیمیل ،ییا اجیرای
برخی از آن فتاوا را مسکوت گذاشتهاند و ییا راهیاکری

 .۵۹دهقان ،سارا ۹۸ .آذر  .۹۰۴۴گفتگوی صدای آمریاک با شهرزاد القانیان.

جایگزین یافتهاند .به عنوان نمونه ،آیتاله منتظری در

دسترسی در  ۲۵مرداد :۹۰۴۹

پاس به پرسشی دربارهی حکم دییهی غیییرمسیلیامن،

httpsn//ir.vwaneos.cwm/a/shahrzad-eiwhanayan-bwwktitan-wd-tehran/6347680.htmii

———————————————————————

 . ۵۲فتاحی ،اکمبیز .۹۷۱۷ .اولین اعدام خلخالی که صدایش به گوش کنگره

آمریاک رسید .در بیبیسی افرسی .دسترسی ۹۴ :شهریور .۹۰۴۹
ooo.bbc.cwm/persian/iran/2015/02/150206_u01revwiutiwin-eiwhanian
 .۵۷اسرار جاسوسی القانیان به نفع اسرائیل .در روزنامه اطالاعت۹۱ .

۱۹

از استقرار جاماهاوری

حدود اقنون در انیجیام

اردیبهشت  .۹۷۵۸شامره .۲ .۹۵۸۰۱

 .۵۰فتاحی .۹۷۱۷ .هامن.
 .۵۵دراگه ملی مرکز آامر ایران .دسترسی ۲ :شهریور .۹۰۴۹
ooo.amar.wrw.iri
 . ۵۶اقنون اساسی جمهوری اسالمی ایران .سایت مرکز پژوهشهای مجلس.
دسترسی ۲ :شهریور .۹۰۴۹
httpsn//rc.majiis.ir/da/cwntent/iran_cwnstitutiwn

وجود نابرابری در دیهی مسلامن و غیرمسلامن را طبیق

دولیت جیمییهیوری اسیالمییی کییوشییییده اسییت میییییان

میداند اام »برای رفع دغدغهی هموطنان و جلیوگیییری

عمومی موارد مختلفی از طیرح و انیتیشیار اییدههیای

از تبلییات مخالفین نظام اسالمیی«راهیاکر پیرداخیت

یهودبیزارانیه اقبیل مشیاهیده اسیت .در آثیار بیرخیی

امبقی دیه را از بودجهی دولت جمهوری اسالمی مطرح

پژوهشاگههای دولتی و کتب و نشریاتیی کیه از سیوی

غیرمسلامنان اجرای سیییاسیت »تیعیلیییق«  ۵۸اسیت،

در برخی فیلم و سریال و بیرنیامیههیای تیلیوییزییونیی،

احاکم فقهای شیعه علیه آنان را تأیید می کند اام اجرای

یهودیان افرادی افسد ،منحرف ،پولپرست ،فتینیه گیر و

نمیداند.

شدهاند ۶۹.در ۹۷۳۳خ .سیزده یهودی در شیراز بیه جیرم

کثرت اخبار و عمل مشهور فیقیهیا غیییراقبیل اغیامض

می کند ۵۳.در واقع ،رویکرد جمهوری اسالمی نسبت بیه

برخی از آن احاکم را در شرایط امروز جهانی بیه صیال

صهیونیسم و یهودیت تامیز بگیذارد ،اام در عیرصیهی

نهادهای زیرمجموعهی حاکمیت منتشر میشود ،نیییز

طعمههایی برای سیروییسهیای جیاسیوسیی میعیرفیی

آیتاله خمینی به عنوان بنیان گذار جمهوری اسیالمیی

جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و به احیاکم  ۰تیا ۹۷

در تحریرالوسیله به نجاست غییرمسیلیامنیان ،وجیوب

سال زندان محکوم شدند .در نتیجهی فشار اتحادیههیا

شهر مسلامنان ،عدم جواز ساخت بنای بلندتر از ملک

ملل و گفتوگوی دبیرکیل ایین سیازامن بیا میقیاامت

مسلمین ،عدم قصاص مسلامنی که غیییرمسیلیامن را

جمهوری اسالمی ،این زندانیان طی پنج سال به تدری ی

جدیداالسالم تأ کید دارد ،فتوایی که مبنای فقهی امدهی

از سوی باالترین مقاامت جمیهیوری اسیالمیی صیورت

 ۸۸۹مکرر اقنون مدنی جمهوری اسالمی اسیت » :اگیر

گرفت نیز از جملهی مواردی است که زمییینیه را بیرای

بین ورثهی متوافی اکفری مسلم باشد وارج اکفیر ارج

تحریک عواطف علیه یهودیان فراهم کرد و بیه میدت

مذهبی در مجلس شورای اسالمی خواهیان حیذف ییا

در ایران را در سطح جهانی افزایش داد.

اخذ جزیه از ذمیان اهل کتاب ،منع ساخت میعیبید در

بکشد ،اقئل است ۵۱.وی همچنین بر اجرای اقنون ارج

نمیبرد ».اقنونی که سالهاست نامینداگن اقلیتهای
۶۴

اصال آن هستند و تاکنون راه به جایی نبردهاند.

و سازامنهای یهودی جهانی و دیپلامتهیای سیازامن

آزاد شدند ۶۲.اناکر هولواکست و افسانه خواندن آن کیه

چندین سال حساسیتها نسبت به وضعیت یهیودییان

در سالهای پس از پیروزی انقالب ،بیا وجیود آن کیه

ایران امروز جز طبقهی متوسط شیهیری
یهودیان در
ِ
ح
هستند که در کسبواکرهای عمومی و عمدتیا در بیازار
ُ
در فروشندگی و تجارت و تولید خرد و نیییز مشیاغیلیی

 . ۵۳شریفی.۰۴۸ .۹۷۸۳ .
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۵۸ . Suspensiwn
 .۵۱نک :شریفی .۹۷۸۳ .پیوست  .۰احاکم اهل ذمه در کتاب تحریرالوسیله.

.۰۷۵-۰۶۰
 .۶۴نامینده مسیحیان ارمنی شامل ایران در مجلس :قوه قضاییه رسیدگی به
اصال امده  ۸۸۹مکرر اقنون مدنی را در اولویت قرار دهد 5 .بهمن  .۹۰۴۴در
سایت ایسنا .دسترسی ۹۴ :شهریور isna.ir/xdKWTC .۹۰۴۹

. ۶۹نک :قلیپور ،بهنام ۹۵ .آذر  .۹۰۴۴یهودیستیزی در جمهوری اسالمی؛ ۰۴
سال آزار ،اذیت و اناکر .در سایت ایران وایر  .دسترسی ۹ :شهریور .۹۰۴۹

httpsn//iranoire.cwm/da/deatures/54766/
۶۲. Cwiiier,iRwbert.i2013.iThirteeniPriswnersiiniIranni
TheiUntwidiStwryiwdiaiNewwtiatiwniThatiWwrked.iinni
natiwnaiinterest.ihttpsn//natiwnaiinterest.wrw/
cwmmentary/thirteen-priswners-iran-the-untwid-stwrynewwtiatiwn-owrked-9544

۲۱

امنند پزشکی ،دندانپزشکی ،مهندسی ،و ...مشیول بیه

سکونت دارند .جیوامیع بیزرگ ییهیودییان اییرانیی در

مشییاغییل دولییتییی وجییود نییدارد اام وجییود مییوانییع و

اروپایی زندگی می کینینید و بیا تشیکیییل بینیییادهیا و

دشواریهای زیاد و اگه آسیبهای آن باعث شده اسیت

سازامنهای اقیتیصیادی ،فیرهینیگیی و اجیتیامعیی و

تا عطای آن را به لقایش بیبیخیشینید .اقعیدهی »نیفیی

مؤسسات خیریه در پاسداری از میییراج فیرهینیگیی و

در حکومت اسالمی ،تکلیف حضور غیرمسیلیامنیان را

عنوان قومی که بیش از  ۲۳۴۴سیال هیمیچیون جیزئیی

در مناصب مدیریتی روشن کرده اسیت .ییهیودییان در

جداییناپذیر در تاری خ و هویت و فیرهینیگ و تیمیدن

اکر هستند .اقنونی عیلیییه حضیور آزادانیهی آنیان در

سبیل«  ۶۷به عنوان یکی از پراکربردترین اصول فیقیهیی

معنوی خود کوشا هستند .حیات یهودییان اییران ،بیه

برگزاری آیینهای دینی خود در کینیییسیههیا آزادنید و

ایرانی اثرگذار و اثرپذیر بودهاند ،همچنان پویا و غنی و

اگرچه دو کنیسه در شیراز و مدفن استر و میردخیای در

مؤثر تداوم دارد.

همدان در سالهای اخیر مورد تعرض برخی افراد قیرار
گرفتهاند ،به طور کلی مزاحمت و محدودیتی در اجرای

مناسک خود ندارند .عالوه بیر انیجیمین کیلیییمیییان،
اکنونهای دانشجویی ،جوانان ،و بانوان نیییز در ایین
جامعه همچنان به فعالیت خیود ادامیه مییدهینید و

جوانان یهودی در حوزههای آموزشی ،فرهنگی ،هینیری
و ورزشی مشارکت دارند .کرسی نامیندگی ییهیودییان در
مجلس شورای اسالمی نیز اگه میجیالیی بیرای بیییان
اعتراض نسبیت بیه بیرخیی قیوانییین و گیراییشهیای
محدودیتزا علیه یهودیان فراهم کرده است.
جمعیت یهودیان در ایران در  ۹۷۳۵به  ۹۲۳۷۳نیفیر،
در  ۹۷۸۵به  ۱۲۵۲نفر ،در  ۹۷۱۴به  ۸۳۵۶نفر ،و در ۹۷۱۵
به  ۱۸۲۶نفر رسید .از این میزان ،بنا بر اراقمی که میرکیز

آامر ارائه کرده است ،بیش از پنج هزار نفر در تهران ،دو
هزار و هشتصد نفر در شیراز ،هزار نفر در اصفیهیان ،و
جمعیتهای زیر صد نفر در کرامنشاه ،یزد و همدان و

تعداد محدود ،شامل چند خانواده ،در سایر استیانهیا
———————————————————————

ح
ُّ ْ
ْ ْ
اهلل ِللک ِافرِین علی ال ُمؤ ِم ِنین س ِبیال( .خداوند
. ۶۷سوره نسا .۹۰۹ :ل ْن ی ْجعل
ّ
هرگز بر [زیانر مؤمنان ،براى اکفران راه [تسلطیر قرار نداده است) .در یک
مورد ،در ۹۷۱۶خ .یک عضو زردشتی در شورای شهر یزد با وجود انتخاب از

۲۱

اسرائیل ،آمریاک ،اکنادا ،انگلستان ،و ساییر کشیورهیای

سوی شهروندان ،با استناد به همین اقعده از سوی شورای نگهبان برکنار شد.

آیین یارسان در ایران قرن
چهاردهم خورشیدی |
سیده بهناز حسین

۱

———————————————————————
 .۹پژوهشگر مدعو در مطالعات اقلیت ،دانشاگه آ کسفورد.

۲۲

آیین یارسان آیینی کمتر شناختهشده در غرب فالت ایران اسیت.

برای فهم درست تاری خ این دین باید در نظر داشت که سیلیطیان

کهن کردی ،واژه «سان »اشاره به خورشید دارد .یارسیان
در زبان ِ

سحاک خود به تنهایی مجموعه مراسم و مینیاسیک و بیارهیای

پیرو منبع نور .ریشه این دین بازامنده
یعنی یارِ خورشید ،همدم و ِ

از اندیشه مغهای آیییین میهیری در هیزارههیای کیهین اسیت.

یارسان را صورتبندی نکرد .او افزون بر تیالشهیاییش در ایین

راستا ،وارج دستاوردهای دیگر اندیشمندان هم کیش خود بیود.

یارسانها بر این باورند که چرخه مرگ و زنیدگیی آنیقیدر ادامیه

»بهلول امهی«» ،شیاه خیوشییین«» ،بیابیا نیاووس«» ،بیابیا

مییابد تا انسان از ناپاکیها پالوده شود.

سرهنگ«از جمله کسانی بودهاند که پیش از سلطان سحاک به
تروی این آیین همت گامشتند و سلطان سحاک ادامه دهینیده

ر یشه آیین یارسان به اندیشه مغهای آیین
مهری در هزارههای کهن بازم گردد.

راه آنان و نیز تکمیل کننده این آیییین کیهین بیوده اسیت .اگیر
بخواهیم به ریشه پیدایش این دین برسیم باید هزاران سیال بیه
عقب برگردیم .ریشه این دین ،بیازامنیده از انیدیشیه میییان در
هزارههای کهن است .آنچه که از یک هزار سال پیش تا کنون در

آامر دقیقی از جامعه یارسان ایران وجود ندارد .یکی از دالیل این
امر فرهنگ ویژه این اقلیت دینیی اسیت کیه بیدلیییل شیراییط
اجتامعی و جو حاکم که اکثریت مردم جامعه مسلامن هستنید،
پیروان این آئین ترجیح می دهند از آشاکر نمودن باورهای دینی
خویش خودداری نامیند.

متن این آیین وارد شده ،مناسک و آداب و رسوم فرهنگیی بیوده
است .مناسک و آداب و رسوم این دین در طول قیرون میتیامدی
تیییرات اندکی به خود گرفته است و اصول و جیهیانبییینیی آن
بیشترین شباهت را به اندیشههای باستانی زاگرسنشینان دارد.
در ادامه این متن ،به فلسفه این آیین پرداخته خواهد شد.

یارسان پیش از آنکه یک دین باشد ،یک نیظیام فیکیری اسیت،
درست امنند هر دین دیگری .ادیان و میذاهیب گیونیاگیونیی از

آیین یارسان در آینه شعر پارس

جهانبینی یارسانی نشأت گرفتهاند .دروزی ،علوی و ایزدی تینیهیا

در ادبیات کالسیک افرسی به اشاکل گوناگون از ایین دیین ییاد

سه نمونه از وامدارنداگن از این کیش هستنید .ایین دیین دربیر
دارنده مجموعه گستردهای از باورها و مناسک جمیعیی بیود تیا

شده میتوان دریافت که کییش ییارسیان بیازامنیدهای از اییران

اینکه در انتهای قرن هفتم هجری توسط سلطیان سیحیاک بیه

باشکوه به شامر میرفته .در حقیقت این دین اکرکردی نیامدیین

درواقع سلطان سحاک روح تازه ای به این دین داد و به باورهیای

در ادبیات افرسی داشته است .به این معنا کیه داللیت بیر ییک
ح
تمدین کهن دارد که ظاهرا از یادها زدوده شده است .در اسناد و

یارسان نظمی دوباره بیخیشییید .از سیوی دییگیر بینیییان گیذار

کتب تاریخی قرون اولیه اسالمی از پیروان یارسان با نام گیوران

خاندانهای این آیین شد و در نزد پیروان این دین تقدس یافت.

یاد شده .فردوسی نیز در اثر خود شاهنامه در به نظیم کشیییدن

شایان ذکر است هم اکنون زیارتاگه سلیطیان سیحیاک ییکیی از

لشکر کشی کیخسرو پادشاه کیانی به هینیاگم گیردآوری لشیکیر

اام کن مقدس پیروان این آیین می باشد .کتاب میقیدس آیییین

برای جنگ با تورانیان از گوران ها اینگونه یاد میکند:

شکل مجموعهای از باورها ،مناسک و اصول معرفی شد.

یارسان »نامیه سیرانیجیام« ییا »دییوان گیوره« نیام دارد کیه
دربرگیرنده گفتارهای سلطان سحاک و ییاران نیزدییک او میی
باشد.
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شده است .از مقایسه شعرهایی که در آنها به ایین آیییین اشیاره

دو تن نیز بودند همرزم سوز
ُ
چو گوران شه آن گرد لشگر فروز
رِندی حافظ نیز بیتأثیر از یارسانان نبوده است .هیامنطیور کیه

اشاره شد تمدن کهن یاریها به مثابه بازامندهای از شکوه تمدن

سوی دیگر جنگی خونین روی داد که تلفات سنگینی به هیر دو

ایران در نزد گذشتاگن نمود داشته است .این نامد ،رفیتیه رفیتیه

سوی درگیری وارد کرد .در نهایت اقئله با عقبنشینی نیییروهیای

اکرکردی زی باییشناسی به خود گرفت و در شعر افرسی نمود پیدا

تزاری روس ختم شد.

کرد .یکی از نمونههای آشاکر چنین اشعاری ،بیت مشهور حافظ
است:
شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار

با آزز جنگ ایران وعراق در سیال » ،۹۷۵۱سییید نصیرالیدیین
حیدری«رهبر معنوی جامعه یارسان با تشکیل نیروی چریکی از
عشایر یارسان شامل هزاران جوان ونوجوان وبزرگسال منطقیه،

مهربانی کی سر آمد شهرِ یاران را چه شد

در حفظ مرزهای اییران شیرکیت داشیت .ایشیان هیمیچینییین

البته فراتر از شعر و ادبیات نیز ،یافتههایی در دست داریم که بیه

فرامندهی این بسی مردمی را نیز بر عیهیده داشیت .افیزون بیر

کشیف
قدمت دین یارسان صحه می گذارند .پیاییهای تیریین راه
ِ

اینکه در طول جنگ همواره در خط اول دافع از اییران بیود ،در

قدمت این آیین در فلسفه این دین نهفته است.

زلزله ،سیل و دیگر مشکالت کشور ،مردم یارسان را تشویق برای
کمک رسانی به سایر مردم ایران می نامید.

آیین یارسان در تاری خ معاصر
تاری خ معاصر خاورمیانه نشان می دهد مردامن یارسان در خط
مقدم جنگ با دشمنان ایران بوده اند .با شروع جنیگ جیهیانیی
اول ،یکه تازی ها و حمالت قشون عثامنی به مناطق غربی اییران
آزز گردید .در نتیجه این حمله ،جنگی بزرگ در منطقه کرند از

پیروان آ ین یارسان ترجیح م دهند از
آشاکر نمودن باورهای دین خویش

خودداری نییند.

شهرهای استان کرامنشاه رخ داد .مردامن این منطقه باورمند به
عقاید یارسان هستند .در این جنگ بیش از  ۵۴۴نفیر از میییهین
پرستان ایران کشته شدند که شامل مردم شهر کرند اعم از میرد،
زن و کودک وهمچنین سربازان ایالت گوران و سینیجیابیی کیه
دربرابر قشون متجاوز عثامنی از خاک ایران دافع نمودند .چینید
تن از سادات حیدری از جمله سید جمشید ،سید نعیم و سییید
فرج حیدری پس از وارد آوردن تلفات بر ستون دشمن به سیبیب
پایداری مورد هدف قشون عثامنی قرار گرفته و جان باختنید .در
نهایت ارتش عثامنی نیز با دادن حیدود  ۲۴۴کشیتیه و تیلیفیات
سنگین مجبور به پذیرش شکست شید .امحصیل ایین روییداد
پیامن صلحی بود که در دشیت خسیرو آبیاد مینیعیقید شید و

عثامنیها را وادار به عقبنشینی کرد.
در جریان جنگ جهانی اول ،با ورود سپاه روسیه به کرامنشاه در
منطقه پاتاق کرند بین ایالت میتیحید گیوران و سینیجیابیی (از
باورمندان به آیین ایرانی یارسان) از یک سو و قیوای روسیییه از

جغرافیا امدر تمدن
در شیراز و دیگر شهرهای جنوبی ایران نیییز جیمیعیییت اقبیل
توجهی از جامعه یارسان میزیستهاند .البته چنانکه اشیاره شید،
ستیزههای سیاسی و دینی از دیرباز تا کنون باعث شده که پیروان
این آیین به مناطق کوهستانی پناه ببرند .چنانکه در حال حاضر
نیز در مرتفعترین نقاط ایران یعنی اوراامنات ،پاوه ،لکیسیتیان و
صحنه تراکم جمعیت دارند.
اگرچه فرهنگ کردی با این آیین درهمآمیخته است ،اام نیبیایید

گستره جمعیتی یارسانان را به خطه کردستان محدود کرد .اقوام
ُ
ُ
ترک و لر ،پس از کردها بیشترین باورمینیدان بیه ایین آیییین را
تشکیل می دهند .از اطراف کوههای زاگرس تا میرزهیای ییونیان
کنونی خاستاگه پیدایش این دین بوده است .حتی گسیتیره ایین
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آنها بر این باورند که جان آدمی پس از هزار و ییک بیار رفیت و

دروزی ،لوی و ایزدی تنها ساه ناماوناه از

برگشت (مرگ و تولد دوباره) میان اکلبد تن و دنیییای بیییرون از

وامدارنداگن از آیین یارسان هستند.

جسم به حقیقت زیی میرسد .در ادبیات دینی یارسان بیه ایین

رفت و برگشت »دونادون« گفته میشیود .در حیقیییقیت ایین
فرصتها به انسان داده میشود تا خود را از بند پلیدی بیرهیانید.

دین به ایران هم محدود نمیشود .ترکیه کنونی ،عیراق و اییران
کشورهایی هستند که بیشترین جمعیت یارسان را دارند.
البته گسترش این دین پس از قرنهیا نیییز بیه سیواحیل درییای
مدیترانه نیز رسید ،تا جایی که لبنیان و سیورییه کینیونیی نیییز
جمعیتی اندک از یارسانان را در خود داشت.

پس آدمی باید برای کوتاه کردن این رفت و بیرگشیت طیوالنیی و
اکستن از رنج زیستن در دنیای امدی به چهار اصل اساسی تکیییه
کند :پاکی ،راستی ،نیستی و ردا .این چهار مفهیوم سیتیونهیاییی
هستند که این دین را از دیرباز تا کنون استوار نگه داشته است.
البته ممکن است که این عدد ،صراف اکرکیردی نیامدیین داشیتیه
فراوانی فیرصیتهیای بیاشید کیه انسیان
باشد و فقط داللت بر
ِ
میتواند برای زیست اخالقیتر از آن استفاده کند .بیا ایین حیال

مردان یارسان سبی یا شارب خود را
نم تراشند.
ایزدیها یکی دیگر از اقلیتهای دینی شناخته شده در خاورمیییانیه
(ساکن عراق) هستند که باورهای مذهبی آنها به پیروان یارسیان

زایش انسان در اکلبدهای گوناگون از باورهای کیلیییدی در ایین
دین است .به عبارت دیگر ،باورمندی به نوعی چرخه زندگیی کیه
مرگ و نوزایی در همین جهان روی میدهید از اصیول انیدیشیه
یارسان ست .این اعتقاد شباهت بسیار زیادی به اندیشه تنیاسی
در ادیان هندی دارد .چنین به نظر میرسد کیه تیطیبیییق دادن
ادیان هندی و آیین یارسان حاکیت از ریشه مشترک آنیهیا دارد.

بسیار نزدیک می باشد .اعتقاد به پیر (باالترین درجه دیینیی) و

تأثیر پذیری و گذاری این آیین بر مسیحیت ،آیین امنوی و حیتیی

نیز باور به تناس یا بازگشت مجدد روح به زندگی از اصلیییتیریین

اسالم نیز بر این دین آشاکر است.

تشابهات دینی میان یارسان و آیین ایزدی می باشد .با توجه بیه
نزدیکی محدوده جیرافیایی پیروان آیینهای مذکور و نیز اکثریت
ُ
پیروان آنها که کرد می باشند اینگونه بنظر می رسد که اییزدییهیا
دسته جداامنده (به دلیل جیرافیای سیاسی) از جامعه ییارسیان
باشند .البته جامعه ایزدی بدلیل برخورد و همزیستی با جیوامیع
مسلامن تا حدودی برخی باورهای آنها دستخوش تیییرات شده
است.

فلسفه آیین یارسان
 ۹۴۴۹برای پیروان آیین یارسان یک عدد معمولیی نیییسیت .ایین
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نخستین چیزی است که با وا اکوی این دین به دست مییآورییم.

آداب و مناسک آیین یارسان
مهمترین مناسک در میان پیروان آیین ییاری رسیمیی بیه نیام
»خاوناکر « است .خاوناکر یا »روزه مرنو « هر ساله در آبیانامه
برگزار میشود .بنابر این رسم دیرینه هر باورمنیدی مییبیایسیت
سه روز را روزه بگیرد و در پایان سومیین روز نیذری خیود را بیه
پیشاگه خداوند تقدیم کنم؛ قربانی کردن یک خروس و نذر ییک

من برنج در واپسین روز خاوناکر اکمل کننده این مراسم است.
رقص سامع ،با ضربآهنگی منظم و سروده های دینی که بیدان
» کالم« گویند و در وصف بزراگن دینی خوانده میشود از دییگیر
خصیصه های آیین یارسان است .در مناطق یارینشین هامنینید

 خوانیدن میتیون دیینیی و، لرستان و ایالم، کردستان،کرامنشاه

اگاارچااه فاارهاانااا کااردی بااا ایاان آیاایاان
 اام نباید گستره جماعایاتا،درهم آمیخته

.یارسانان را به خطه کردستان محدود کرد
Ahi-iiHaii.iBwwkiwdiMahiTarikhiandiJwwhrada,i
76–75,
147–153.
httpsn//
ooo.nwwrmaws.ir/vieo/da/
articiepawe/3971/147/texti Accessedi 22i
Marchi2019i
Hwit,iP.iM.,iAnn,iK.iS.,iLambtwn,iL.,i&iBernard.i (2008).i Thei Cambridwei Histwryi wdi Isiami (Vwi.i 2A).i Cambridwei Universityi Press.i
httpsn//dwi.wrw/10.1017/i
CHOL9780521219488i
Hwsseini,i S.i B.i (2016).i Lidei adteri deathi ini
ManichaeismiandiYarsan.iFritiiiariaiKurdicia,i
Buiietini wdi Kurdishi Studies,i 13–14, 4–34.
httpn//ooo.kurdishstudies.pi/?en_dritiiiariakurdica-nw.-13-14,154.i Accessedi 16i Auwusti
2019
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همآوایی عبادت کننداگن یاری یکی از جذابترین موسیقییهیای
 گویی عبادت کننداگن با چیرخیانیدن سیر.آیینی ایران بوده است

خود و هامهنگی با موسیقی وارد حالت خلسه میشیونید و بیه
 این رسم هم اکنون بیش از هیر جیای.این شکل نیایش می کنند
.دیگری در کردستان رواج دارد
نواختن تنبور در جمخانهها و نیایشهای دستهجیمیعیی ییکیی
 میردان.دیگر از عناصر هویتسیاز خیانیدانهیای ییاری اسیت
 البته باید بیه خیاطیر.یارسان سبیل یا شارب خود را نمیتراشند
میردان ییارسیان و
 حتی سبیل بیلینید،داشت که نواختن تنبور
ِ
اهمیت میوه انار از نامدهای مقدس مذهبیی میییان آنیان میی
 این نامدها در طول زامن پیوست شدهاند تا هسته بنیادین.باشد
 تینیهیا ییکیی از۹۴۴۹ این دین را پویا کنند؛ نامدهایی کیه عیدد
.آنهاست

منابع برای مطالعهی بیشتر
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اسی یلیان ایران در قرن چهاردهم

خورشیدی |

داریوش محمدپور

۱

اسامعیلیان ۲در قرن چهاردهم خورشیدی میراجدار فیرهینیگ،

ایران و افصله گرفتن تدریجی از صورتبندیهای نیوافیالطیونیی

عقاید و اندیشهی قرنهای پیشین اسامعیلیان نزاری – و پیییش

سدههای پیشین بود .به جای اینها اسامعیلیان نزاری به تدری

از آن اسامعیلیان افطمی – هستند .اام این میراجداری را تینیهیا

به رویکردهای اعرافنهی صوفیان خراسانی نزدیکتر شدنید و از

میتوان در پرتو تحوالت تاریخی فهمید .چند تحول تیارییخیی و

جملهی اینها میتوان از سنایی غزنوی یاد کرد که نقش مهمیی

اعتقادی مهم در شکل دادن به اندیشهی اسیامعیییلیییان نیزاری

در شکل دادن به اندیشهی باطن گرای اسامعیلیان نزاری داشیت

سهم مهمی ایفا کرده است .نخستین تحول میهیم بیه جیداییی

(و رد پای این اثرگذاری را در آثار به جایامنیدهی اسیامعیییلیییان

شیعیان اسامعیلی نزاری از اسامعیلیان مستعلوی در زامن اامم

نزاری عصر الموت میتوان به روشنی دید) .بسط این نیکیتیه از

مستنصر باهلل هشیتیمییین خیلیییفیه افطیمیی ،بیاز میی گیردد.
اسامعیلیان ایران به رهبری حسن صبا مدافع حق ااممت نیزار
فرزند بزرگ مستنصر باهلل بودند در برابر اسامعیلیان مستعلیوی
– که آن زامن بدنهی اصلی خالفت افطمی را تشکیل میدادند و
اقیل به ااممت فرزند کوچکتر مستنصر باهلل ،یعنی المستعیلیی
– بودند .این جدایی تبعات عقیدتی و سیاسی آشاکری داشت .دو

نخستین تحول مهم به جدای شیعیان

اسی یل نزاری از اسی یلیان مستعلوی در

زامن اامم مستنصر باهلل هشتمین خلیفه
افطم باز م گردد.

نمونه از تحوالت بارز فکری اینها هستند :برجسته شیدن اصیل
»تعلیم« با صورتبندی تازهی حسن صبا ( که خالصیهاش در

روایت شهرستانی صاحب الملل و النحل آمده است) و دییگیری

این مجال خارج است اام اینقدر کفایت می کند که اشاره کنیم تا

سادهتر شدن ساختار تشکیالتی دستاگه دعوت اسیامعیییلیی در

زامن حسن صبا افصله گرفتن از زبان یونانیمحور و میییل بیه

———————————————————————

صورتبندیهای تمثیلی و اعرافنهی متأثر از عرافن خراسانی بیه

 .۹دکترای علوم سیاسی از دانشاگه وستمینستر  ،پژوهشگر ارشد در
مؤسسهی مطالعات اسامعیلی ،لندن.

 .۲در ابتدا ضروری است تصری ح کنیم وقتی از اسامعیلیان ایران صحبت
می کنیم ارجاع به اسامعیلیان نزاری اقسمشاهی است که چهل و نهمین اامم

ویژگی مهم گفتار و تفکر اسامعیلیان نیزاری تیبیدییل شید .لیذا
غریب نیست اگر ردپای تفکر عینالقضات همدانی ،ابیوسیعییید
ابوالخیر ،ابوالحسن خراقنی و عطار را در اندیشهی اسامعیلیییان

حی و حاضرشان شاه کریم الحسینی – مشهور به آاقخان چهارم – است .این

———————————————————————

عنوان از این جهت مهم است که در طول تاری خ و همچنین در تاری خ معاصر

ح
» آاقخانیه« تعبیری است که عمدتا بار سیاسی دارد و در پرتو اختالافت

اسامعیلیان با تامم شعباتشان در طول تاری خ به نامهای مختلفی خوانده
شدهاند که انگیزههای سیاسی یا موضع گیریهای عقیدتی باورمندان به
طریقههای دیگر باعث رونق گرفتن آن نامها و عناوین شده است و اینها
نامهایی نبودهاند که خود اسامعیلیان از آنها استفاده کنند .در زمرهی

مشهورترین نامها :قرامطه ،مالحده ،بابکیه ،خرمیه ،س ْبعیه و این اواخر

» آاقخانیه«یا »خوجه«(در برابر » ُبهره«است) .در مورد اخیر  ،انشعابی در
تاری خ اخیر رخ نداده است که کسی به صراحت پس از محمد حسن
الحسینی ،حسنعلیشاه مشهور به آاقخان اول ،که چهل و ششمین اامم
اسامعیلیان نزاری اقسمشاهی است ،مدعی ااممت باشد لذا تعبیر —

خاندان ااممت اسامعیلی با خویشاوندانشان در خاندان سلطنتی اقجار
موضوعیت یافته است .آاقخان بنیان گذار هیچ مذهب و آیین جدیدی نبوده
است .او جانشین پدرش ،شاه خلیلاهلل ،چهل و پنجمین اامم اسامعیلی شد
که لقب آاقخان نداشت ولی امنند سایر اسالفاش اامم موروثی اسامعیلیان
بود و نسباش به اسامعیل بن جعفر صادق میرسید .اشاکل اساسی تعبیر

آاقخانیه این است که مذهب اسامعیلی را مذهبی برساخته معرفی میکند که
پیش از زامن آاقخان سابقهای نداشته است و این اداع به روشنی دست بردن
در تاری خ است.

۳۱

۷

نزاری و منابع به جا امنده از آن دوران پیدا کنیم .

از پایان استتار اامامن نزاری – است کیه در فیهیرسیت رسیمیی
ذریهی اامامن اسامعیلی اامم بیست و سیوم بیه شیامر مییآیید.

ا الم قیامت یک مضمون کلیدی و روشن
داشت :صرف تمسک به ظواهر شر یعت
امیهی رستاگری نیست.
قیامت :باطن گرای اعرافنه در برابر فهم قشری و مناسک از
دین
تحول تاریخی مهم دیگری که در دورههای آتی برای اسامعیلیان
نزاری بسیار سرنوشتساز بود ،اعالم قیامت بود .پس از جیداییی
نزاریان از مستعلویان ،حسن صبا  ،کیا بزرگ امید و محمد بین
بزرگ امید ،سه داعی و فرامنروای الموت بودند .پس از محمد بن
بزرگا امید ،به روایت نزاریان ،حسن کیه مشیهیور بیه فیرزنیدی
محمد بن بزرگ امید بود ولی به باور نیزارییان از اوالد نیزار بین
مستنصر بود که در خفیا در خیانیه میحیمید بین بیزرگ امییید
می زیست .با وافت محمد بن بزرگ امید ،پس از مدتی حسن بیه
نیابت از اامم زامن ،اعالم قیامت باطنی کرد و میدتیی بیعید در
کسوت ااممت به هدایت جامعت اسامعیلیان نزاری پرداخت.

اعالم قیامیت کیه دسیتامییهی سیو تیفیاهیمهیای بسیییار و

برداشتهای نادرست در قرون بعدی شد ،یک مضمون کلیییدی
و روشن داشت :صرف تمیسیک بیه ظیواهیر شیرییعیت امییهی
رستاگری نیست .مضمون اصلی دعوت قیامت این بود که دیین
ح
برای تحقق اهداف اخالقی آمده است نه صیراف بیرای اسیتیقیرار
احاکم و موازین شرعی .احاکم و موازین شرعی اگر اسیبیاب دور
افتادن راهروان از صراط مستقیم الهی شوند ،حجاب راه خواهند
بود  ۰.این مضمون چیزی نبود جز هامن که بسیاری از صوفیییان
همعصر اسامعیلیان نزاری ملتزماش بودند .این باطن گیراییی و
تمرکز بر معنای باطنی شریعیت کیه در میییان اسیامعیییلیییان
سابقهای طوالنی داشت ،این بار حمیل بیر ابیاحیی گیری شید و
مستمسکی قویتر برای دشمنان اسامعیلییان شید تیا پیس از
سقوط الموت آنها را متهم به عدول از اصول اخیالقیی کینینید.

منابع دست اول و نسخههای منتشر شده و منتشیرنشیدهی آثیار
عقیدتی دوران الموت حاکیت از سیخیت گیییریهیای میعیرفیتیی
بسیاری در این زمینه دارد و میتوان با اطمینان گیفیت تصیوییر
اباحیمسلکی که دشمنان قسمخوردهی نزاریان از آنهیا اراییه
میدادند با باورهای آنها سازاگری نداشت.

حسن ٰ
علی ذکره السالم ،نخستین اامم اسامعیلی الموت – پیس
———————————————————————-
 .۷برای تفصیلی از این ناکت ،بنگرید به فصلی به قلم ناگرنده با مشخصات
زیر :
Mwhammadi Pwwr,i Darywush,i ‘gxtra-Ismaiiii Swurcesi
andi ai Shidti wdi Paradiwmi ini Nizarii Ismaiiism’ ini Intellectual Interactions in the Islamic World: the Ismaili
Threadi(2019),ied.iO.iMir-Kasimwv.
 .۰برای تفصیل این ناکت بنگرید به مقدمهی ناگرنده بر تصحیح و ترجمهی

تازهی »مجلس مکتوب خوارزم« محمد بن عبدالکریم شهرستانی با

۳۱

مشخصات زیر :
ShahrastānīiMuḥammadiIbn-ʿAbd-ai-Karīm,iandi
DarywushiMwhammadiPwwr. Command and creation
a Shi'i cosmological treatise: a Persion edition and
English translation of Muhammad al-Shahrastani's
Majlis-i Maktubi(2021).iLwndwnniBiwwmsbury.

سقوط الموت :آاغز تقیه و ز یستن در پوشش تصوف
با این مقدامت ،کلیدیترین نکتهای که میتوان متذکر شد ایین
است که این تحوالت مهم فکری-تاریخی ،پس از سقیوط دولیت
نزاریان الموت به دست میوالن ،زمینه و ابزارهای مهمی را بیرای
ادامهی حیات آنها در قرون بعدی و بازسازی و تطابق فیکیری-
عقیدتی-مناسکی آنها در دورانهای بعدی فراهم کرد .پیس از

سقوط الموت ،جامعت اسامعیلی و ااممت اسامعیلی تیا حیدود
یک قرن و اندی در استتار زندگی می کردند – دورههای اختیفیای
اامم اسامعیلی در این طریقه مشهور است به »دورهی سیتیر «.

مهمترین و اکرآمدترین نوع استتار ،زیستین در ظیل مینیاسیک
صوفیانه بود .از زامن سقوط الموت در سال  ۶۵۰ه .ق ۹۲۵۶/ .م.
در این دورهی نخستین ستر ،چهار اامم به نامهای شمسالدیین

محمد ،اقسمشاه (نیای اامم فعیلیی اسیامعیییلیی) ،اسیالمشیاه،
محمد بن اسالمشاه ااممت کردند .پیس از وافت میحیمید بین

آداب و مناسک صوفیانه ،ادبیات و

رویکردهای دین شان آرامآرام در میان
جی تهای اسی یل راسخ شد.

اسالمشاه ،فرزند او مستنصر باهلل (دوم) مشهور به شاه قلندر در
سال  ۸۶۸ه .ق ۹۰۶۷-۹۰۶۰/ .م .بیه ااممیت رسییید ۵.از دورهی

بیرون ،اسامعیلیان نزاری اقسمشاهی ،در زی صوفیان میتیفیاوت

ااممت این اامم است که اسامعیلیان آرامآرام دوباره به صحینیهی

از جمله صوفیان نعمتاللهی مینمودند و تنهیا در خیلیوت و

اجتامعی باز می گردند .ایین دوره مشیهیور بیه دورهی احیییای

مجالس محرامنهشان از باورشان به دسترسیی بیه اامم حیی و

انجدان (شهری در استان مرکزی) است.

۶

حاضر و اقئم سخن می گفتند آن هم در مجالیس اخیتیصیاصیی

تصوف که پس از حملهی میول به ایران تبدیل بیه رایی تیریین

خود جامعت اسامعیلی .این زیست دواگنه از سال  ۶۵۰هیجیری
ح
قمری تا سال  ۹۲۵۳قمری که آاقخان اول رسیام از اییران خیارج

به آیین محبوب بسیاری از زاممداران – از میییوالن مسیلیامن و

شده و راهی افیانستان و سپیس هینید شید ادامیه پیییدا کیرد.

نوع زندگی مناسکی جمع کثیری از مردم شده بود و بعدها تبدیل
شیعهشده گرفته تا صفویان – شد .لذا آداب و مناسک صوفیانیه،
ادبیات و رویکردهای دینیشان آرامآرام در میان جیامعیتهیای

اسامعیلی راس شد .در این میان ،پیشینهی عیرافن خیراسیانیی
اسامعیلیان نزاری این بار با عرافن ابن عربی آشنا شد .نیقیطیهی
تالقی نزدیکتر این دو تجربهی عرافنی البیتیه درهیمآمیییخیتین
بسیار نزدیک اسامعیلیان نزاری با تصوف نیعیمیتالیلیهیی بیود.
میدانیم که شاه نعمتاهلل ولی (متولد  ۳۷۹/۹۷۷۴در حیلیب؛
وافت ۸۷۰/۹۰۷۹ :در کرامن) بنیان گذار سلسلهی صیوفیییانیهی

میدانیم که در زامن آاقخان اول و آاقخان دوم پیوندهای مییان
خاندان اسامعیلی و سلسلهی صوفیان نیعیمیتالیلیهیی چینیان

نزدیک بود که یکی از علل مهم اختالف ااممت اسیامعیییلیی بیا
خاندان اقجار همین قرابت بود .حیاجیی میییرزا آاقسیی ،وزییر
محمدشاه اقجار ،صوفی بود و دست بر قضیا از نیامیزدی بیرای
پیشوایی سلسلهی صوفیانهی نعمتاللهی حامیت میی کیرد کیه
رقیب نامزد نزدیک به آاقخان اول بود .این اختالف ،دسیت کیم
یکی از علل مهم اختالف میان آاقخیان اول و حیاجیی میییرزا
۳

نعمتاللهی که سلسلهای شیعی دوازدهااممی بود ،نسیباش را

آاقسی و به تبع آن سلطنت اقجار شد .

به اامم اسامعیل بن جعفر صادق ،میرساند .در قیرون بیعیدی،

پیوند میان خاندان ااممت اسامعیلی و سلسلههیای صیوفیییان

ارتباط بسیار تناگتنگ و نزدیک خاندان ااممت اسامعیلی نیزاری

نعمتاللهی شیعهی اثنیعشری تا زامن وافت آاقخیان دوم در

اقسمشاهی با صوفیان نعمتاللهی تبدیل به مهمترین خصلت

هند ادامه یافت .همسر آاقخان اول ،یعنی امدر آاق عیلییشیاه،

ّ
تیقیییه شید .در
زیست دواگنهی اسامعیلیان نزاری زییر پیردهی

———————————————————————-

 .۵برای شرح زندگی سلسلهی اامامن نزاری ،بنگرید به کتاب تازهی فرهاد

دفتری با مشخصات زیر :
Dadtary,i Farhad,Thei Ismaiiii Imamsni Ai Biwwraphicaii
Histwry.(2020)iLwndwnniInstituteiwdiIsmaiiiiStudies.
 .۶بنگرید به :دفتری ،فرهاد ،تاری خ و عقاید اسامعیلیه ،ترجمه فریدون
بدرهای( ۹۷۸۷ .ص ۵۲۹ .تا )۵۰۷

اامم چهل و هفتم اسیامعیییلیی ،سیرو جیهیان خیانیم ،دخیتیر
———————————————————————-

 .۳برای اطالعات مفصل و بررسی بهروز منابع مختلف دربارهی زمينههای
بروز اختالف ميان آقاخان اول و سلطنت قاجار بنگرید به مقدمهی دنيل بينب
در اثر زیر:
AwaiKhaniI.iThe First Aga Khan: memoirs of the 46th
Ismaili Imam.igditedianditransiatedibyiDanieiiBebeni
andiDarywushiMwhammadiPwwri(2018).iLwndwnniI.B.i
Tauris.
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فتحعلیشاه اقجار بود و لذا ،آاق علیشاه ،آاقخان دوم از سیوییی

حضور فیزیکی او معادالت اقیتیصیادی میتیصیدییان امیور ایین

اامم موروثی شیعیان اسامعیلی نزاری بود و از سوی شیاهیزادهی

جامعت را تیییر داد .با ورود او بیه هینید ،عیدهای از طیاییفیهی

اقجار و نوهی فتحعلیشاه اقجار .همسر آاقخان دوم ،امدر اامم

مشهور به »خوجه« که تا آن زامن هویت اسامعییلیی صیری یح و

سلطان محمد شاه آاقخان سوم نیز شاهزاده خانمی اقجار بیود.

روشنی نداشتند و در زیر نقاب سلسلههای صوفیانه و در تیقیییه

بیبی شمسالملوک ،دختر میرزا علیمحیمید نیظیامالیدولیه از

میزیستند ،آرامآرام مدعی داشتن هیوییتیی میتیفیاوت شیدنید و

احفاد دختری فتحلیشاه اقجار بود .از سوی دییگیر بسیییاری از

اختالافت آنهیا بیا آاقخیان اول بیه داداگه رفیت .نیتیییجیهی

خویشاوندان نزدیک خاندان ااممت اسامعیلی ،از جمله محمید
ح
صادق محالتی دایی آاقخان اول ،در این دوره رسام مشیهیور بیه

داداگههای طوالنی این شد که آنها که ااممت آاقخان اول را بیه
عنوان چهل و ششمین اامم اسامعیلیان نزاری اقسمشیاهیی بیه

پیروی از طریقت تصوف نعمتاللهی و پیرو میذهیب شیییعیهی

رسمیت شناختند ،مشهور شدند به خوجههای اسامعیییلیی (در

اثنیعشری بودند  .این ارتباط تناگتنگ به خوبی توضیح میدهد

واقع اسامعیلیان شبهاقرهی هند) .عدهای دییگیر خیود را سینیی

که چگونه زبان و ادبییات و هیمچینییین مینیاسیک صیوفیییان

دانستند و عدهای دیگر خود را پیرو مذهب اثینییعشیری اعیالم

نعمتاللهی در میان جامعت اسامعیلی نزاری ریشه دوانییید .از

کردند و در عمل تا مدتی بحرانی هویتی در میان اسیامعیییلیییان

نیییمیییونیییههیییای بسیییییییار

نزاری اقسمشاهی پدید آمید

برجستهی زبان و اندیشیهی

که حاصیل چینیدیین قیرن

تصوف نعمتاللیهیی اثیری

اسییت صییوفیییییانییه بییا نییام
»رساله در حقیقت دیین «
به قلم شهیابالیدیین شیاه
الحسینیی فیرزنید آاقخیان

بسیاری از خویشاوندان نزدیک خاندان
ً
ااممت اسی یل رسی مشهور به پیروی از

طر یقت تصوف نعمتالله و پیرو مذهب
شیعهی اثن

دوم – که تا پییش از وافت

شری بودند.

تقیه و زیستن بیا بیاورهیای

طیریییقییههییای نییزدیییک بییه
باورهای اسیامعیییلیی بیود.
پس از تثبیت والیت آاقخان
اول و چیینیید پییرونییدهی
داداگهیی دیییگیر ،در زامن

زودرساش در دورهی حیات پدرش گامن میرفت اامم بعدی این

آاقخان سوم سیاست رسمی اامم چهل و هشیتیم اسیامعیییلیی

طریقه باشد – صیورتبینیدی روشینیی از بیاورهیای عیقیییدتیی

شفافتر کردن هویت اسامعیلیان نزاری بود تا به روشنی میییان

اسامعیلیان نزاری اقسمشاهی داریم.

خودشان و صوفیان یا اثنیعشریان افصله گیذاری کینینید ۱.ایین
سیاست تا زامن وافت آاقخان سوم ادامه داشت .تینیهیا در زامن

از سیاست تثبیت هویت تا سیاست پ ساختن و گفتوگو
این رویکرد آمیخته به تصوف در زامن اامم سلطان محیمیدشیاه،
آاقخان سوم ،به تدری تیییر کرد .دالیل این تیییییییر ریشیه در

اتفااقت سیاسی و قضایی دورهی آاقخیان اول داشیت .بیا ورود
آاقخان اول به هند ،ااممی که قرنها از دور پیشوای اسامعیلیان
نزاری شبهاقره بود ناگهان حضوری جسامنی و متعین پیدا کرد و

۳۳

اامم چهل و نهم ،یعنی شاه کریم الحسینیی بیود کیه سیییاسیت
رسمی اامم اسامعیلی برداشتن دیوارها و پیل سیاخیتین میییان
طریقههای مختلف اسالم جایگزین سیاست هیوییتسیاز اامم
قبلی شد .در دورهی آاقخان سوم ،تحوالت میهیم اجیتیامعیی و
نهادسازیهای کلیدی ااممت اسامعیلی در زمییینیهی آمیوزش،
———————————————————————-
 .۱بنگرید به :دفتری ،تاری خ و عقاید .صص ۵۱۹ .تا .۶۴۹
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بهداشت و اقتصاد آزز شد و با ااممت شاه کریم الحسینی فصیل

مناسک و شعا ر دین

تازه و بیسابقهای در تاری خ ااممت اسامعیلی آزز شد.

در امور مناسکی ،شیعیان اسامعیلی نزاری در قیرن چیهیاردهیم
خورشیدی مجموعهای از عقایید ،آداب و مینیاسیک دارنید کیه

تفاوتهایی با سایر طریقههای مسلامنی دارد ولی به لحاظ فنی

توازن ق و دین و توازن دین و دنیا
باز تعریف اکرکرد ااممت اسامعیلی زیر عنوان مسئولیت بیهیبیود
کیفیت زندگی جامعت اسامعیلی و هیمیهی کسیانیی کیه ایین
جامعت میانشان زندگی می کنند ،بیر شیالیودههیای تیحیوالت
قرنهای پیشین ساخته شد .چینید عینیصیر کیلیییدی در قیرن
چهاردهم خورشیدی مبنای تفکیر اسیامعیییلیی میعیاصیر شید.

کام اکن در چارچوب شریعت ولی با رویکردی صوفییانیه تیلیقیی
میشوند .اصول کلی باورها و عقاید شیعیان اسامعیییلیی نیزاری
کامبیش با شیعیان اثنیعشری یکسان اسیت .هیر دو میذهیب
اقیل به والیت و ااممت اامم علی ابن ابیطالب پس از پیامیبیر و
استمرار ااممت در نسل فرزندان او از طریق حسییین بین عیلیی

نخستین عنصر که ریشه در فرهنگ شیعی قرون امضیی داشیت
باور به سازاگری و حفظ توازن میان عقل و دیین بیود (هیامن
مضمونی که عنصر کلیدی تفکر ناصر خسیرو ،شیاعیر و داعیی
اسامعیلی نامآور ایرانی است) .در رویکرد اامم اسیامعیییلیی ،بیر
خالف ناگه شرقشناسانهی متأثر از خرد عصر روشنگری ،عقل را
نباید در تعارض با دیین دیید .وظیییفیهی مسیلیامن شیییعیهی
اسامعیلی حفظ توازن میان معرفت برآمده از خیرد انسیانیی و
معرفت برآمده از وحی بود .در کنار این ،ااممت اسیامعیییلیی بیا
تداوم ایجاد نهادهایی برای بهبود کییفیییت زنیدگیی ،پیرچیمیدار
سازاگری دین و دنیا شد .اینجاست که زندگی زاهدانهی صوفیییان
قرون پیشین جای خود را به زیست مسلامنی شیعی اسامعیییلیی
معاصر داد که پرداختن به امور دنیوی و تمتیع از نیعیمیتهیای
اینجهانی را در تعارض با آخیرت و حیرکیت بیه سیوی زنیدگیی
سعادتمندانهی پس از مرگ نمیدید بلکه نحیف شدن زنیدگیی
دنیوی را در برابر زندگی معنوی یا روحانی ،نادرست میشمرد.

۹۴

در زامن آاقخان سوم سیاست رسم اامم

چه و هشتم اسی یل شفافتر کردن

هویت اسی یلیان نزاری بود تا به روشن

میان خودشان و صوفیان یا اثن

شر یان

افصله گذاری کنند.
هستند .اسامعیلیان نزاری اقیل به ختم نبوتاند .قرآن را آخریین
پیام االهی برای نوع بشر تلقی می کنند .پس از پیییامیبیر اسیالم،
اقیل به پیامبر دیگری نیستند .اسامعیلیان نزاری اقیل به حییات
پس از مرگاند و باور دارند که آدمی برای آنچه در ایین جیهیان
انجام میدهد در جهانی دیگر باید پاسخگو باشد .تنها تیفیاوت
بارز اسامعیلیان با (عموم) شیعیان اثنیعشری باورشان به معاد
روحانی است .اسامعیلییان از هیامن قیرون اولیییه بیه میعیاد
جسامنی – دست کم به میعینیای ظیاهیری و سیادهاش – بیاور

———————————————————————-

———————————————————————-

 .۹۴برای شرح مبسوطی از این مضامین تازه در ااممت اسامعیلی ،بنگرید به:
Mwhammadi Pwwr,i Darywush.i Authority without Territory: The Ismaili Imamate and the Aga Khan Development Network. 2014.iNeoiYwrkniPaiwraveiMacmiiian.

 .۹۹برای اطالاعتی بهروز از آداب و مناسک جامعت اسامعیلی سراسر جهان

– از جمله اسامعیلیان ایران – بنگرید به فصل تازهمنتشر شدهای در اثر زیر :
Kabani,i Shiraz,i ‘Thei Ismaiiisni Histwry,i Dwctrinesi andi
RituaiiPractices’, iniLeamaniOiiver.i2022.iRoutledge
Handbook of Islamic Ritual and Practice.i Abinwdwni
OxwnniRwutiedwe.
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نداشته و ندارند .اسامعیلیان مقر به حشر (معنوی) و حسابانید

نوروز .اعیاد قربان و فطر با ادای فیریضیهی نیامز امنینید سیاییر

و به مالئک ایامن دارند چنان که باور سایر مسلمین اسیت .در

مسلمین در ماکنهای عبادی اسامعیلی برگزار میشود (دسیت

عین حال ،اسامعیلیان نزاری میعیاصیر هیمیچیون بسیییاری از

کم در کشورهایی که امنعی از سوی حکیومیت بیرای ادای نیامز

فیلسوافن قرون امضی و صوفیان ،برای دین اقیل بیه ظیاهیر و

عیدین نباشد) .ماکن عبادی اسامعیلیییان در سیراسیر جیهیان

باطن هستند و نزد آنها اامم حی و حاضر و اقئیم تینیهیا کسیی

»جامعتخانه« نامیده میشود اام در میان اسامعیلیان سورییه

است که یاگنه مرجع ارایهی برداشت درست از دین در هر عصیر

جامعتخانه همچنان »مسجد« هم خوانده میشود .در مییان

و زامنهای است.

اسامعیلیان ایران جامعتخانه ،تا مدتی »خانقاه« هم نیامیییده
میشد .جامعتخانه به روشنی برگرفته از سنت صوفیانه است و

داعی یومیهی اسی یلیان نزاری

آداب و مناسک آن را نیز مییتیوان در میقیایسیه بیا مینیاسیک

اسامعیلیان نزاری روزانه سه نوبت ،یک بار در سحراگه و دو بیار
در غروب »داع« میخوانند که کامبیش هیامن »نیامز « ایشیان
است و تیییرات آن حاصل قرنها معیاشیرت و هیمزیسیتیی بیا
صوفیان و در عین حال تصویب و ارشاد اامم زامنشان است .داع
یا نامز روزانهی اسامعیلیان نزاری با سورهی افتحه آزز میشود و
به سورهی اخالص ختم میشود .تامم بخشهای این مینیاسیک
عبادی با بسماهلل و آیاتی از قیرآن آزز مییشیود کیه مضیمیون
کلیدیشان فهم مسلامنی شیعی است و هر بخش با ذکر سجده
به پایان میرسد .در بخش آخر داعی اسامعیلیان نزاری فهرست
تامم اامامن از علی تا شاه کریم الحسینی روزانه سیه میرتیبیه در
مناسک دینی خوانده میشود .بخشهای دیگری ایین داع ،بیه
روشنی متأثر از میراج اسامعیلییان دورهی الیمیوت و قیرنهیا
آمیختگیشان با تصوف است .

۹۲

ا یاد و مناسبتهای دین
اسامعیلیان چندین عید و مناسبت رسمی و میهیم دارنید :عییید
غدیر ،عید فطر ،عید قربان ،معراج پیامبر ،شب قیدر ،شیب اول

امه قمری ،سالگرد تولد اامم حاضر ،سالگرد ااممت اامم حاضیر،

تنها در زامن اامم چه و نهم ،یعن شاه

کر یم الحسین بود که سیاست رسم اامم

اسی یل برداشتن دیوارها و پ ساختن

میان طر یقههای مختلف اسالم جایگزین
سیاست هویتساز اامم قبل شد.
طریقههای مختلف صوفیانه بازشناسی کرد .جامعیتخیانیه بیه
معنای فنی مسجد نیست ولی فضایی خاصتر و خصیوصییتیر
است برای اسامعیلیان نزاری بر خالف مسجد که ماکنی عیبیادی
است که – دست کم در ظاهر – کسی از مذهب شرکت کننده در
مناسک مسجد نمیپرسد .جامعتخانهها ،در بیخیش اجیرای
مناسک عبادی ،کامبیش امنند خانقاههای صوفیانه هستینید بیا
ح
این تفاوت که این فضاها انحصارا اختصاص بیه میرییدان اامم
اسامعیلی دارد .تعابیری مثل »مرید«و »پیر «در ادبیات و گفتار
اسامعیلیان نزاری به روشنی گواه قرنها هیمزیسیتیی آنهیا بیا
صوفیان است .جامعتخانهها در نیمقرن اخیر پس از اهیتیامم
اامم حاضر اسامعیلی آرامآرام معامری خیاص و حسیابشیدهی

———————————————————————-

خود را یافتهاند و جامعتخانههای بزرگ و مرکزی امروز بیه نیام

 .۹۲برای خواندن متن اکمل داعی مناسکی یومیهی اسامعیلیان نزاری،

»مرکز اسامعیلی«شناخته میشوند که در حال حاضر این مراکز

بنگرید به :فراقنی ،افروق .تاری خ اسامعیلیان قهستان .۹۷۸۵ .صص ۷۲۷ .تا

.۷۲۳
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در شهرهای :لندن ،تورنتو ،دوبی ،دوشنبه ،لیسبون ،ونیکیوور و

اامم حی و حاضر و اقئم بود .لذا اسامعیلیان برای هییچ ییک از

هیوستون واقعاند ۹۷.در ایران ،طبق آخرین اطالع ناگرنده دسیت

اامامن سوگواری نمی کنند؛ روز وافت هر ااممیی روز بیه ااممیت

کم  ۰۲جامعتخانهی اسیامعیییلیی در نیقیاط میخیتیلیفیی کیه
ح
اسامعیلیان در آنها ساکناند وجود دارد و ظاهرا اسامعییلیییان

رسیدن اامم بعدی است و هامن روز جشن گرفته میشود چیون

در باور اسامعیلیان نشان رحمت پرورداگر است که ااممی حی و

بدون مزاحمت و اخالل آداب و مناسک روزانهی عبیادیشیان را

حاضر و موجود و اقئم همچنان هدایت و ارشاد آنها را به عهده

به جا میآورند.

دارد.
ذکر

در رویکرد اامم اسی یل  ،بر خالف ناگه
شر قشناسانهی متأثر از خرد صر

روشنگری ،ق را نباید در تعارض با دین
دید.

اسامعیلیان شبهاقره مشهور است به »مجلس بیییتالیخیییال«،
تمسک به آیین ذکر و تهجد است .اسامعیلیان سااعتی پییش از
سحر در سکوت در محل جامعتخانه به ذکر مینشیننید و ایین
اذاکر تلقین و تعلیم اامم حاضر هستند .پس از اتامم حدود ییک
ساعت ذکر که در سکوت مح

انجام میشود ،میراسیم داعی

شب قدر  ،روز تولد و ااممت اامم وقت

صبحاگهی آزز میشود .شرکت در مجلس ذکر اختیاری است و

اسامعیلیان در بسیاری از نقاط دنیا شب بیست سوم امه رمضان

تکلیف اجباری هر اسامعیلی نیست .هر فردی وقتی که احساس

را با بیدار امندن تا سحر و داع و ذکر ،بزرگ میدارند .شب اول امه

آامدگی برای گرفتن ذکر کند ،خود را ملتزم آن می کند و از آن پس

قمری ،اسامعیلیان با داعها و اذاکر وییژهای – از جیمیلیه ذکیر

این مناسک تکلیف روزانهی آن فرد خواهد شد .ایین سینیت بیه

استیفار و اذاکر و تسبیحات مشهور به تسبیح حضرت افطیمیهی

روشنی برگرفته از سنت صوفیانهی ذکر گفتن است.

زهرا  -به استقبال امه نو قمری میروند .مناسبتهایی امنند عید

دیدار

غدیر ،معراج پیامبر و عیدهای میالد و مسندنشینی اامم حاضیر،
ح
عمدتا با جشن و سخنرانیهای ویژه همراه است .اسامعیییلیییان
نزاری اقسمشاهی از زامن آاقخان سوم ،مناسک عزاداری میحیرم
ندارند .آاقخان سوم به صراحت عیزاداری میحیرم را مینیع کیرد.
ریشهی اصلی این منع ،سیاستهای وقت او برای تقویت هوییت
شیعیان اسامعیلی و متامیز کردن آنها از شیعیان اثنیعشری از
یک سو و از سوی دیگر برجسته کردن اعتقاد اسامعیییلیییان بیه
———————————————————————-

 .۹۷برای دیدن اطالاعت مفصل دربارهی معامری این مراکز و فلسفهی
ساخت آنها و دیدن تصاویری از فضاهای داخلی و بیرونی آنها ،بنگرید به

وبسایت رسمی جامعت جهانی اسامعیلی:

۳۱

یکی از سنیتهیای میهیم اسیامعیییلیییان نیزاری کیه در زبیان
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یکی از مهمترین و گرامیترین مناسبتها و مینیاسیک آیییینیی
اسامعیلیان نزاری ،مراسمی است که در آن اامم وقت اسامعیلیی
به مریداناش دیدار عمومی میدهد .این دییدارهیا در فضیاییی
ح
معنوی رخ میدهد که در آنها عموام اامم وقیت در کسیوت و
لباسی خاص این نوع دیدارها حاضر میشود .اقعدهی عیمیومیی
این مناسک این است که اامم در میان ذکر میدام صیلیوات وارد
ماکن دیدار میشود و مسیر عبور او از میان جمیعیییت تیا زامن
نشستن بر مسندی که برای این مراسم تیدارک دییده مییشیود،
جوری انتخاب میشود که جمعیت بییشیتیری بیتیوانینید او را از
نزدیک ببینید و اامم در ضمن عبور برای یاکیک مریداناش داع

می کند .پس از جلوس بر مسند ،رهبران جامعت پس از کسیب
ح
اجازه از اامم کنار او بر زمین مینشینند .اینها عموام نامینیداگن

اصول کل باورها و قاید شیعیان

شخص اامماند که در هر کشور و ماکنی معموًال دو نفری هستند

اسی یل نزاری کیبیش با شیعیان

که با نامهای موکی و اکمریا شناخته میشونید و مسیئیول اداره

اثن

مناسک عبادی در جامعتخانهها هستند  ۹۰.این دو نفر در یک

شری یکسان است.

سمت اامم و همسرانشان در سمت دیگر اامم مینشینند .پیس
از جلوس اامم ،ابتدا آیاتی از قیرآن تیالوت مییشیود و سیپیس

دیدارها برای جامعت اسامعیلی اهمیت و معناییی فیوقالیعیاده

مناجاتی مذهبی ( گنان ،قصیده ،مدیحه یا نشید ،بسته به زبان و

دارند .آرزوی هر مرید اسامعیلی است کیه در طیول حیییاتاش

فرهنگ جامعت مورد نظر ) قرائت مییشیود .پیس از آن اامم

دست کم یک بار به دیدار اامم زامناش نایل شود .این دییدارهیا

سخناناش را ایراد می کند .این سخنان ،عنوان »فرامن« دارند و

جدای از مالاقتهای دیگری است که ممکن است در آنها هیر

شامل ارشادات مشخص اامم به جامعت هستند .این فیرامنهیا

کسی اامم اسامعیلی را در فضاهیای عیمیومیی بیبییینید .میهیم،

معموًال اقلب مشخصی دارند .با داعی اامم بیرای جیامعیت آزز

مضمون و نوع ارتباط اعطفی اامم اسامعییلیی و میرییداناش و

میشود و سپس ناکتی که اامم وقت امیل است بیا جیامعیت در

فضای روحانی حاکم بر این مالاقتهاست که اهمیتی ویژه برای

میان گذاشته میشود و در انتها نیز باز اامم بیرای جیامعیت داع

اسامعیلیان دارد .در ایران تا کنون در دورهی ااممت اامم حاضیر،

می کند .عرف این است که در دیدارها ،جامعت هدیهای بیه اامم

این دیدارها دو بار رخ داده است و هر دو بار پیییش از انیقیالب

میدهند ( که ممکن است کتابیی نیفیییس ،شیییئیی کیه ارزش

سال  ۵۳بوده است .اامم چهل و هشتم اسامعیلی ،آاقخان سیوم

فرهنگی و تاریخی دارد ،یا نسخهای خطی از میراج میرتیبیط بیا

هم یک بار در قرن بیستم در سالهای آخر حیاتاش در شیهیر

فرهنگ و اندیشهی اسامعیلی باشد) .و اامم پیس از درییافیت

محالت که خانهی آبا و اجدادیاش بوده است ،به جامعیتاش

هدیه ابراز تشکر می کند و باز برای جامعیت داع میی کینید .ایین

در ایران دیدار داده است.

———————————————————————-
 .۹۰فرهاد دفتری مینویسد» :او [آاقخان اولر مسئوالنی را برای
جامعتهای بزرگ خوجه منصوب کرد .از جملهی این مسئوالن ،موکی و
اکمریا بودند .موکی کسی است که معموًال در هر گروه محلی از خوجهها
هدایت امور اجتامعی و دینی را به عهده دارد و دستیار او اکمریا نامیده
میشود .هر جامعتی با داشتن حداقلی از جمعیت برای خودش موکی و
اکمریای مخصوصی دارد با وظایفی که به روشنی تعریف شدهاند از جمله
جمعآوری وجوهات دینی ،هامن دهیکی یا سهم اامم و نظارت بر مراسم و
مناسک دینی در جامعتخانهها .این دو اصطال مشتق از زبان

نوروز
بزرگداشت نوروز یکی از سنتها و مناسک مهم اسیامعیییلیییان
نزاری در سراسر جهان است .پیشینیهی بیزرگیداشیت نیوروز بیه
دورهی خلفای افطمی باز می گردد و این سنت را اسیامعیییلیییان
ایران تا امروز حفظ کردهاند .سنت بزرگداشت نوروز ییک سینیت
جهانی اسامعیلی است و اسامعیلیان افرغ از ملیت و پیشیینیهی
قومی و فرهنگیشان نوروز را بزرگ میدارند .به مناسبت نیوروز،
اامم اسامعیلی داعهای ویژه برای جامعتاش مییفیرسیتید .لیذا

سانسکریتاند و جامعتخانهها نیز به نوبهی خود در میان همهی

نوروز هر چند ریشه و پیشینهی ایرانی دارد ،هیمچینیان میییان

جامعتهای اسامعیلی نزاری غیرخوجه ،پذیرفته شدند («.دفتری ،هامن،

اسامعیلیان نزاری در کشورهای دیگر هم جشن گرفته میشود.

ص ،۰۳۰ .ویرایش دوم انگلیسی کتاب ،چاپ کیمبری  .)۲۴۴۳ ،همچنین
ص ۶۴۷ .ترجمهی افرسی فوقالذکر.

۳۸

که اگر پدر و امدری دو فرزند دارند و یکی دختر و دییگیری پسیر

اسی یلیان نزاری روزانه سه نوبت ،یک بار

است اام استطاعت املی برای تحصیل فقط یک فرزند را دارنید،

در سحراگه و دو بار در غروب »داع «

اولویت اصلی با فرزند دختر است چون اکنون اصلی خیانیواده و

ترب یت نسل آینده خواهد بود .ااممت اسامعیییلیی در آزز قیرن

م خوانند که کیبیش هین »نیز «

بیستم به صراحت با پوشش سنتی زن به مثابهی رکینیی از بیاور

ایشان است.

دینی یا ضامنتی برای رستاگری اخروی مخالفت کرد .امروزه زنان
اسامعیلی جز در کشورهایی که به حکم اقنون آن کشور ملزم به

کسب دانش و حکمت
پارهی مهمی از تحوالت فکری و اعتقادی اسامعیلیان نیزاری در
برخوردشان با جهان مدرن رخ داده است .محور اصلی روییکیرد
ااممت اسامعیلی در برخورد با جهان مدرن از زامن آاقخان سوم
این بوده است که :آنچه در غرب و اروپا خوب و مفید و اخالقیی

حجاب نیستند و حجاب را امری شرعی نمیداننید بیلیکیه آن را
امری اجتامعی و عرفی میدانند.
نه اعدات اجتی

مذموم

است باید بی هیچ تبعیضی اخذ شود (الحکمة ضالة الیمیؤمین،

اامامن اسامعیلی معاصر به ویژه پس از مهاجرت اسامعیییلیییان

فخذ الحکمة ولو من أهل النفاق) و آنچه کیه بیرای سیالمیت

در یک قرن اخیر به کشورهای اروپایی و آمیرییاکی شیاملیی بیه

اخالقی و زیست اجتامعی یک مسلامن مضر است بیایید کینیار

دفعات به مریدانشان دربارهی استعامل دخانیات ،استیعیامل و

گذاشته شود.

خرید و فروش مواد مخدر و نوشیدن مشروبات الیکیلیی هشیدار

ارشادهای اامامن اسامعیلی از دییربیاز بیا عینیوان »فیرامن «

داده است .استدالل اصلی ااممت اسامعیلی در نهی اینها مبتنی

شناخته میشود به این معنا که یاکیک جمالت و ارشادهای هر
اامم اسییامعیییییلییی در زامن خییودش فییریضییهای اسییت بییرای
اسامعیلیان .از جمله فرامین مهم اامامن اسامعیییلیی در ییک
قرن اخیر ،تأکید بر آموزش و تحصییل بیوده اسیت .تیحیصیییل
سکوالر نزد اامامن اسامعیلی تعارضی با کسیب میعیارف دیینیی
ندارد .در نیتیییجیه در دورهای کیه در بسیییاری از کشیورهیای
مسلامننشین ،علام بیا سیاخیت میدارس جیدیید میخیالیفیت
۹۵

می کردند ،ااممت اسامعیلی پرچمدار جدی مدرسهسازی بیود.

مضاف بر این ،یکی از تأکیدهای مهم ااممت اسامعیلی بیرابیری
حقوق زن و مرد بود تا جایی که آاقخان سوم تصری ح کیرده بیود
———————————————————————-
 .۹۵در یکی از پیامها یا »تعلیقه«هایی که آاقخان سوم در تاری خ  ۹ذوالقعده

 ۹۷۵۰قمری مصادف با  ۹۶بهمن  ۹۷۹۷شمسی ،برای پیرواناش در ایران
نوشته است آمده است» :پس به جمیع مؤمنان واجب است که اعدات و

۳۹

راعیت پوشش عرفی و اقنونی آن کشور هستند ،مکلف به راعییت

خیاالت کهنه خود را عوض نموده مطابق احاکامت دولت علیه جمیع رسوم

زندگی و آداب معاشرت اقدام نامیند ودر هر قریه مکتب خانه تشکیل نموده

بر این اصل است که مهمترین و ارزشمندترین نیعیمیت االهیی
برای انسان خرد اوست .دخانیات و به طیور خیاص الیکیل بیه
توانایی عقلی انسان – به شهادت دستاوردهای علمی – آسیییب
میزند و از نظر ااممت اسامعیلی این تصیرف در نیعیمیتهیای
االهی کفران نعمت است و آدمی را از اخذ تصیمیییم اخیالقیی و
عقالنی درست باز میدارد.
آموزش زبان انگلیس
از دیگر فرامنهای اامامن اسامعیلی در قیرن حیاضیر در کینیار
تأکید بر کسب دانش در باالترین سطح ،آموختن زبان انگلیسیی
———————————————————————-
اطفال خود را کلیه در تحصیل علوم مقرر نامیید و برای مخارج لوازم درسی

املیه واجبی را بعد از آنکه کلیه فراهم نمودید از صدی بیست هامن جدا
ح
نموده امبقی هشتاد آنرا در لوازامت درس اطفال صرف نامئید« و صراحتا
فرامن صرف وجوهات مذهبی و سهم اامم را در ساخت مدرسه و تأمین املی

آموزش کوداکن را صادر کرد .نسخهی اکمل این پیام نزد ناگرنده این فصل،
محفوظ است.

است .فراگیری زبان انگلیییسیی وظیییفیهی اییامنیی هیر میریید

در کشور مزبور موضوعیت پیدا می کند نه به اعیتیبیار بیاورهیا و

اسامعیلی است .اامم سلطان محمدشاه ،آاقخیان سیوم ،زبیان
ح
امدریاش افرسی بود ولی عمدتا به زبان انگلیسی تکلم می کرد.

عقاید دینیشان.

اامم فعلی ،شاه کریم الحسینی ،به چندین زبان مسلط اسیت اام
زبان رسمی تامم نوشتههیا و فیرامنهیا و سیخینیرانییهیای او
انگلیسی است و در نیتیییجیه الیگیوییی اسیت بیرای جیامعیت
اسامعیلی .دانستن زبان انگلیسی کیه زبیان عیلیم ،فیرهینیگ،
فناوری و دانش در روزاگر امست در کنار حفیظ زبیان میلیی هیر
بخشی از جامعت از وظایف مهم اسامعیلیان است.

جی تخانهها ،در بخش اجرای مناسک

بادی ،کیبیش امنند خانقاههای صوفیانه
ً
هستند با این تفاوت که این فضاها انحصارا
اختصاص به مر یدان اامم اسی یل دارد.

میثاق ایین و ب طرف سیاس

ساختار مدیر یت

حیات سیاسی و اجتامعی اسامعیلیان نزاری بیخیش میهیمیی از

ساختار مدیریت جامعتهای اسیامعیییلیی در سیراسیر دنیییا،

رویکرد اعتقادی آنان است .در روزاگر معاصر ،ااممت اسامعییلیی

ساختاری عقالنی-حقوقی-بوروکراتیک است که ذیل میییثیاقیی

داعیهی سیاسی به معنای پی گیری آرزو یا آرامن تشکیل حکومتی

حقوقی-اعتقادی با نام »اساسنامهی مسلامنان شیعیه ااممیی

دینی به رهبری اامم اسامعیلی ندارد .در عمل رفتن به سوی هیر

اسامعیلیی نیزاری« تیعیرییف و تیعییییین مییشیود ۹۶.رهیبیران

نوع تشکیل حکومت به رهبیری اامم اسیامعیییلیی مینیجیر بیه

جامعتهای مختلف اسامعیلی دنیا که در بیییش از  ۲۵کشیور

فروپاشی نهادهای مهمی میشود که طی یک قرن اخیر ااممیت

جهان پراکندهاند به طور دورهای به تشخیص شخص اامم حاضر

اسامعیلی برای بهبود کیفیت زندگی اسامعیلیان و کسیانیی کیه

اام با پیشنهاد رهبران هر جامعتی به مدت سه سال و با استمرار

آنها در میانشان زندگی می کنند ایجاد کرده است .لذا رویکرد و

تصدی حداکثر یک دوره در منصب مزبور انتصاب میشوند .این

سیاست اصلی اامم اسامعیلی و ارشاد او به اسامعیلییان در هیر

ساختار شورایی و زیر نظر مستقیم اامم حاضر است ولیی اصیل

نقطهای از دنیا این است که هر اسامعیییلیی دو مسیئیولیییت و

کلیدی در انتصابها ،شایستگی ،دانیش ،تیعیهید بیه بیاورهیای
کلیدی مسلامنان شیعهی اسامعیلی و گردش مینیاصیب اسیت.
اساسنامهی اسامعیلی که مهمترین مضموناش تقرییر اصیل

آاقخان سوم به صراحت زاداری محرم را

گردش قدرت است ،دیباچهای دارد کیه اکنیون اصیلیی هیوییت

منع کرد.

اسامعیلی است .اسامعیلیان اقیل به شهادتینانید و بیه خیتیم

وظیفهی مهم دارد .نخست ،بیعت با اامم زامن و وافداری به اهل
بیت پیامبر به عنوان میراجداران هدایت علوی .و دوم ،وافداری

به کشور متبوعشان و کوشش در راعیت اقنون هر کشوری اسیت
که مسئولیت حفظ امنیت و رافه آنها را بر عهده دارد .هیر نیوع
ورود (یا عدم ورود) اسامعیلیان در هر جای دنیا به فعالیتهیای
سیاسی و گرایشهای حزبی ،تنها در ظل حقوق شهرونیدیشیان

———————————————————————-
 .۹۶نخستین نسخههای این اساسنامهها که در ابتدا عنوان مقررات و

ضوابط داشتند ،در ابتدای قرن بیستم میالدی – کامبیش همزامن با وقوع

مشروطیت در ایران – در زامن اامم سلطان محمدشاه ،آاقخان سوم ،تدوین

شدند .برای تفصیلی دربارهی محتویات و چارچوبهای اساسنامههای
اسامعیلی ،بنگرید به:

MwhammadiPwwr,iDarywush.iAuthority without
Territory: The Ismaili Imamate and the Aga Khan
Development Network. 2014.iNeoiYwrkni
PaiwraveiMacmiiian.,ipp.i54,i128-130.i
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بزرگداشت نوروز یک از سنتها و مناسک
مهم اسی یلیان نزاری در سراسر جهان

است.

یک از تأکیدهای مهم ااممت اسی یل

برابری حقوق زن و مرد بود.

تیییر و تحوالت مدیریتی و مؤسساتی جامعت اسامعیلی تیحیت
نبوت پیامبر اسالم باور دارند .قرآن را پیام نهایی خدا میدانند و

ارشاد چهل و نهمین اامم – یعنی شاه کریم الحسینی اامم حاضر

اقیل به حساب پس از مرگ جسامنیاند .همچنین اسامعیلیییان

– و به ویژه پس از انتقال مسند و دیوان ااممت اسیامعیییلیی بیه

اقیل به حق ویژه و انحصاری اامم زامنشان در تفسیر و تیأوییل

لیسبون در پرتیال بعد از توافقی با دولت پرتیال و به رسیمیییت

دین بر حسب نیازهای زامنهاند .لذا دو اصل تعلیم (اامم حاضر )

شناختن ااممت اسامعیلی در تراز نهادی چون واتیاکن با اعطای

و تأویل (یا فهم تمثیلی و باطن گرایانه از ظاهیر دیین) از اراکن

مصونیتهای دیپلامتیک به نیهیادهیای ااممیت اسیامعیییلیی،

باورها و عقاید اسامعیلی هستند که کام اکن به قوت خود بیاقیی
امنده است .اسامعیلیان در پیروی از مذهبشان اجبار ندارند و
هر کس اختیار کند این مذهب را ترک کند میتواند آزادانیه تیرک
این آیین بگوید ولی پس از ترک این آیییین اجیازهی حضیور در

مناسک و شعائر این جامعت را نخواهد داشت .مضمون اصلیی

اسی یلیان اقی به حق ویژه و انحصاری
اامم زامنشان در تفسیر و تأوی دین بر

حسب نیازهای زامنهاند.

این باور ،اختیار هر فرد است در باورهای دینی.
باور به اامم ح  ،حاضر و موجود
اسامعیلیان اقیل به غیبت اامم نیستند لذا اامم همیشه باید حیی
و حاضر و موجود باشد .در دورههیای اسیتیتیار اامم بیه دالییل
سیاسی ،همواره داعیان یا نامینداگن خاص اامم که با او ارتیبیاط
مستقیم دارند مسئولیت هدایت جامعت را تا زامن حضور علنیی
اامم بر عهده دارند .اسامعیلیان اقیل به ختم ااممت نیستند لیذا
تا جهان باقی است ،اسامعیلیان باور به ااممیی حیی و حیاضیر

وجههی تازهای به حیات اجتامعی و مدنی اسامعیلیان بخشییده
است ۹۸.اسامعیلیان ایرانیی در چیارچیوب بییینیش کیالن اامم
اسامعیلی و در راستای سیاخیتیار سیازامنیی جیهیانیی جیامعیت
اسامعیلی زندگی می کند .حوزهی پژوهشهای نظری و معرفیتیی
مربوط به اسامعیلیان نزاری معاصر ،حوزهی بکر و بیدییع اسیت
که جای پژوهش گسترده دارد.

دارند که از طریق نص مشخص میشود و با تصری ح اامم قیبیلیی
به جانشینی اامم بعدی که از اوالد ذکور اامم قبلی اسیت میعییین
میشود .لذا اسامعیلیان اقیل به استمرار ااممتاند نه قیطیع ییا

توقف آن .یاکیک اامامن اسامعیلی بالقوه اقئم هیم هسیتینید و
اامم حاضر در هر دورهای اقئم آل محمد خوانده میشود.

۹۳

در پایان ،مهمترین نکتهای که باید متذکر شید ایین اسیت کیه

۴۱

———————————————————————-

 .۹۳بنگرید به :طوسی ،خواجه نصیرالدین .روضهی تسلیم ،به تصحیح سید
جالل حسینی بدخشانی .تهران( ۹۷۱۷ :میراج مکتوب) .ص.۹۴۸ .

 .۹۸بنگرید به:
Mwhammadi Pwwr,i Darywush.i Authority without Territory: The Ismaili Imamate and the Aga Khan Development Network. 2014.iNeoiYwrkniPaiwraveiMacmiiian.,ipp.i196-197.

ناگه اجیل به
ایران

جامعه بها

در قرن چهاردهم |
ایقان شهیدی

۱

 .۹دانشجوی دکترای تاری خ اندیشه،
دانشاگه کمبری

مقدمه

اختالف و ضیینه و بیضا منامئید۰«.در اندیشه بهائی ،نه تینیهیا

از آنجا که عملکرد جامعه بهائی در قرن گذشته ،انعاکس اصول

هدف از دین ایجاد اتحاد و یاگنگی در اعلم اسیت ،کیه اسیاسیا
ّ
ّ
هدف از خلقت انسان نیز چنین است » :کل از بیرای اتیحیاد و
ّ
اتفاق خلق شدهاند […] ای دوستان سراپرده یاگنگی بیلینید شید

نموده و سپس طرحی از تاری خ جامعه بهائی در قرن چهیاردهیم

بچشم بیاگناگن یکدیگر را مبینید همه بار یک داریید و بیرگ

اعتقادی این آئین و امتداد تاری خ آن از قرن سیزدهم است ،ابتیدا

ناگهی اجاملی به اصول اعتقادی بهائیان و تاریخچه این آئییین
بیان میشود.

۵

یک شاخسار«.

اصل یاگنگی نوع بشر ،محور باورهای بهائی و اصیولیی دییگیر

بها یان معتقدند که نو ع بشر در آستانه
مرحله جدیدی از فرایند تاکم جمع
خود رسیده است.

همچون برابری زنان و مردان ،تعلیم و ترب یت عمومی ،غلبه بیر
تعصبات اعم از نژادی ،جنسی و مذهبی و هیامهینیگیی عیلیم و
دین ،دیگر معتقدات زیربنیاییی ایین اصیل اسیت .ایین اصیول
بهروشنی در صدها صفحه از آثار بهائی اشیاره و تشیری یح شیده
است .آثار بهائی ،دین را صراف به عنوان مجموعیهای از شیعیائیر

فهم آئین بهائی و عملکرد جامعه بهائی با درک چشمانداز ایین
آئین از تاری خ اجتنابناپذیر است .بهائیان معتقدند که نوع بشیر
در آستانه مرحله جدیدی از فرایند تاکمل جمعی خیود رسیییده
است؛ مرحلهای که بیشباهت به گذار از دوران کودکی به دوران
بلوغ نیست .هامن گونه که دوران بلوغ ،مرحلهای پیرتیالطیم اام
مملو از ظهور قوا و استعدادهای جدید است ،نوع بشیر نیییز در
آستانه چنین تحولی است .در این دوران باید بسیاری از اعدات و
نگرشهای دوران گذشته خود را که دییگیر اکراییی نیدارد کینیار
بگذارد و باورها و عملکردهایی را دنبال کند که چنین گیذاری را
تسهیل کند .به گفته بها اهلل ،شارع آئین بهائی» :هر روز را رازی
است و هر سر را آوازی درد امروز را درامنی و فردا را درامن دییگیر
۲

امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید«.

آئین بهائی معتقد است که ضروریترین و بینیییادیتیریین نیییاز
امروز بشر اصل »یاگنگی نوع بشر «است .بها اهلل بیان مییدارد

۴۳

که مقصود آئین بهائی »اصال اعلم و راحت امم بوده«و اینکیه
ّ
ّ
»این اصال و راحت ظاهر نشود مگر باتحاد و اتفاق« ۷و انیذار
ّ
میدهد که »دین اهلل و مذهب اهلل از بیرای حیفیظ و اتیحیاد و
ّ
ّاتفاق و ّ
محبت و الفت اعلم است او را سبب و عیلیت نیفیاق و

فردی و جمعی در نظر نمی گیرد ،بلکه آن را شامل رهنمودهایی
برای کمک به پیشبرد تمدن میبیند .از این رو آئین بیهیائیی بیه
پیروان خود توصیه می کند که عالوه بر باور به یاگنگی خداوند و

وحدت ادیان ،تامم تالش خود را به اکر ببندند تا بتوانینید اصیول
اجتامعی را که برای ساخت جهانی جدید الزم است جامهی عمل
بپوشانند .بها اهلل مینویسد» :بخود مشیول نباشییید در فیکیر

اصال اعلم و تهذیب امم باشید اصال اعلیم از اعیامل ّ
طیییبیه
ّ
مرضییه بیوده نیاصیر امیر اعیاملسیت و
طاهره و اخالق راضیه

معینش اخالق « .۶آموزههای اجتامعی آئین بهائیی ،هیمیچیون
آزادی اندیشه ،حفظ حقوق بشر ،فهم منابع کره زمین به عینیوان
ثروت مشترک جمیع ساکنین زمین ،مسئولیت جامعه بیرای رافه
شهروندان ،گسترش تحقیقات علمی ،هامن مرجیعیییتیی را دارا
———————————————————————-
 .۲بها اهلل» ،لوح امنکچی صاحب« ،در سراپرده یاگنگی .اقبل دسترس در:
ooo.bahai.wrw/r/825528201i
 .۷بها اهلل ،منتخباتی از آثار حضرت بها اهلل (آلامن :موسسه مطبواعت
بهائی آلامن۲۴۴۶ ،میالدی) .۹۹۲ ،اقبل دسترسی در:
ooo.bahai.wrw/r/811898132
 .۰بها اهلل ،منتخباتی از آثار حضرت بها اهلل.۸۰-۸۵ ،
 .۵بها اهلل ،منتخباتی از آثار حضرت بها اهلل.۸۶ ،

 .۶بها اهلل ،منتخباتی از آثار حضرت بها اهلل.۷۸ ،

هستند که نواهی کتب مقدسه در مورد منع بتپرستی ،سرقت و
شهادت ۳.از این رو ،بهائی بودن صراف بیه میعینیای اعیتیقیاد بیه
پیامبری جدید با کتاب و احاکم متفاوت نیست ،بلکه به مینیزلیه

اص یاگنگ نو ع بشر  ،محور باورهای بها

است.

تعهدی برای به اکربستن این اصول در زندگی فیردی و جیمیعیی
است.
از آنجا که محور آموزههای بها اهلل گسترش یاگنگیی و وحیدت
است ،روشی نیز که بهائیان برای محقق کردن دیگر اصول آئیین
بهائی ،نظیر برابری زن و مرد ،غلبه بر تعصبات و برقراری عدالیت
اجتامعی ،به اکر بستهاند ،وحدتآفرین بوده است .برای بهائییان

اجتامعی میبیند و واقف است که برای به واقعیت در آوردن ایین
۸

اصول راه درازی در پیش دارد .با توجه به این اصول در رابطه با
دینورزی بهائیان ،این مقاله سعی در معرفی اجاملی بیرخیی از
اقداامت بهائیان ایران در طی قرن گذشته دارد.
آ ین بها

بهاءاهلل» :هر روز را رازی است و هر سر را
آوازی«.

در قرن سیزده

سید علی محمد شیرازی میعیروف بیه »بیاب« از خیرداد ۹۲۲۷
شمسی ،در سن  ۲۵سالگی ،آئینی را تروی نمود که از سویی بیر
لزوم نس سنن و آداب کهنه ،که بشر را از پیشرفت بیاز مییدارد،

اصل یاگنگی نوع بشر ،به طور همزامن هم هیدف و هیم ییک

اصل اجرایی است .به اکربستن اصل یاگنگی ،مستلزم نواندیشیی

تاکید داشت و از سویی دیگر بر ضرورت پاییبینیدی بیه اصیول و
قواعدی متناسب با ترقی جامعه بشری اشاره می کیرد .او اعیالن

داشت که هر آئینی دارای اجلی است و هر زامن که اجل آن فیرا

اکمل در مناسیبیات نیظیام اجیتیامعیی اسیت .در ایین مسیییر

برسد ،ظهوری دیگر از سوی خداوند رخ خواهید داد .او در آثیار

اساس مقتضیات دنیایی که دائام در حال وابستیگیی میتیقیابیل

خود عنوان کرد که آئین او ،زمینهساز آمدن »ظهوری عظیمتیر «
ْ
یا »م ْن ُیظ ِه ُر ُهاهلل«۱است و به همین علیت خیود را »بیاب«آن

ساختارهای اقتصادی ،سیاسی ،آموزشی و فیرهینیگیی بیایید بیر
بیشتر است مورد بازاندیشی قرار گیرند .این مسئله امری تدریجی
است و مستلزم کوشش آ اگهانه ،مستمر و سیستامتیک نه تنهیا
بهائیان ،که تعداد فزایندهای از افرادی است کیه بیه ایین اصیول
اجتامعی متعهدند .جامعه بهائی اداعی کامل ندارد و خود را در
یک مسیر یادگیری در کنار دیگران برای به اکربستن ایین اصیول

ظهور عظیمتر میدانست .او تاکید می کرد که هیچ چیز ،نیبیایید
مردم را از شناخت آن ظهور عظیم منع کند و حتی اجرای قوانیین
دینی خود را منوط به تایید آن ظهور عظیییمتیر مییدانسیت .در
حقیقت باب ،با مشروعیتزدایی از روحانیت مسلیامن ،و نسی
سنن قدیمی و حتی تعلیق احاکم بابی ،زمینهی فیکیری را بیرای

———————————————————————-

»ظهوری عظیمتر «آامده می کرد .باب چندین بار تیبیعییید و در

 .۳بیت العدل اعظم ،دین الهی یکی است (سوئیس :دفتر جامعه جهانی

نهایت در  ۷۹سالگی ،در سال  ۹۲۲۱شمسی در تبیرییز تیییربیاران

بهائی در سازامن ملل متحد .۲۵ ،)۲۴۴۵ ،اقبل دسترسی در:

ooo.payamha-iran.wrw/nwde/221

 .۸برای آ اگهی بیشتر از چارچوب فکری حاکم بر مجهودات بهائی بنگرید به:

———————————————————————-

 .۱کسی که خداوند او را ظاهر میسازد.

بیت العدل اعظم ،پیام مورخ  ۹۲اسفند ۹۷۱۹خطاب به بهائیان ایران .اقبل
دسترسی در:

ooo.payamha-iran.wrw/nwde/78

۴۴

شد.

۹۴

منافی با پیشرفت جامعهی

بییهییا اهلل از چییهییرههییای
شناخته شده آئین بابی بود

و مدتی پس از تیرباران باب

بشری میدانست.

بهاءاهلل از چهرههای شناخته شده آ ین
باب بود و مدت پ

بها اهلل در نوشتههایش که

از تیرباران باب به

در اصطال بهائی »الوا «

بغداد تبعید شد.

به بیداد تبعید شد .او پیس

نامیده مییشیود بیه شیرح

از چیینییدییین سییال ،در

آموزهها و ساختن شالودهی

اردیبهشت  ۹۲۰۲شمسی در بیداد اظهار کرد کیه هیامن ظیهیور

آئین جدید پرداخت؛ اصولی که شکلدهنده دینورزی بهائیان از

عظیمی است که باب بشارت به آمدنش داده است؛ حیرفیی کیه

آن زامن بوده است ۹۷ .او به برخی از رهبران سیاسی و دینی دنیییا

اکثریت قریب به اتفاق بابییان را بیه دنیبیال داشیت .بیا
اقبال
ِ

نامه نوشت و خواستار اجرای اصول مشورت ،عدالت اجتیامعیی،

شکل گیری و رشد آئین بهائی در ایران و عثامنی ،و با تقاضاهیای

صلح جهانی و یاگنگی نوع بشر توسط ایشان شد ۹۰.بها اهلل در

مکرر دولت ایران ،بها اهلل ابتدا از بیداد به استانبول ،سپس بیه

کتاب اقدس ۹۵،مهمترین اثرش ،و در وصییتنیامیهاش ،کیتیاب

ادرنه و نهایتا به عاک تبعید شد تا در دورترین نقیطیه میمیلیکیت

عهد ۹۶،به جانشینی عبدالبها پس از وی ،بیه عینیوان میبییین و

عثامنی و به دور از مرزهای ایران باشد .او تا پایان عمیر در عیاک

مفسر آثارش ،اشاره می کند .بها اهلل در خیرداد  ۹۲۳۹شیمیسیی

۹۹

بود و از وی دهها کتاب و هزاران نامه بیه جیای امنیده اسیت.

بها اهلل از هامن ابتدا با وضع اصول آئییین بیهیائیی ،هیمیچیون

توصیه به معاشرت با پیروان ادیان و باورها ،رفع نجاست از همه
افراد و گروهها ،نفی جهاد و خشونت ،بابیانی را کیه بیه تیدری ی

———————————————————————-
 .۹۹از تفاوتهای عمده آئین بهائی با دیگر ادیان آن است که به جای آنکه

بهائیان یک کتاب مقدس داشته باشند ،مجموعهای از آثار رهبران بهائی،
کتب مقدس آئین بهائی را تشکیل میدهد .از مهمترین آثار بها اهلل

میتوان به کتاب اقدس ،کتاب ایقان ،کلامت مکنونه ،چهار وادی ،هفت

بهائی نامیده میشدند را دعوت به تعامل سازنده با انسانهیاییی

وادی ،الوا ملوک ،بشارات ،تجلیات و طرازات اشاره کرد.

از افاکر و عقاید مختلف نمود .او دین بهائی را نیز امنینید ادییان

 .۹۲بنگرید به :بها اهلل ،کتاب ایقان (آلامن :موسسه ملی مطبواعت بهائی،

دیگر زامنمند و اعتقاد به خاتمیت را در بییین پیییروان ادییان
———————————————————————-

 ۹۱۱۸میالدی) .۱۴-۹۰۹ ،اقبل دسترس در:
httpsn//ooo.bahai.wrw/r/303321764i
 .۹۷برای مطالعه برخی از نامههای بها اهلل و اصول آئین بهائی بنگرید به:
بها اهلل ،مجموعهای از الوا جامل اقدس ابهی ]بها اهلل [(آلامن :نشر آثار
بهائی ۹۷۵۹ ،شمسی) .اقبل دسترس در:

 .۹۴برای مطالعه بیشتر در رابطه با آئین بابی بنگرید به :فریدون وهمن ،باب
و جامعه بابی ایران :یادنامه دویستمین سالگرد میالد باب ۹۸۹۱-۲۴۹۱

(سوئد :نشر باران .)۲۴۹۱ ،اقبل دسترس در:

ooo.bahai.wrw/r/202778111
 .۹۰شش نامه توسط بها اهلل در دوران تبعید در ادرنه و اوائل سالهای عاک
خطاب به ملوک و رهبران آن زامن از جمله ناپلئون سوم امپراطور فرانسه،

httpsn//ooo.aasww.wrw/da/bwwks/3912
نادر سعیدی ،باب و آئین بابی (بدون تاری خ ،بدون محل چاپ) .اقبل دسترس
در:

الکساندر دوم تزار روسیه ،ویکتوریا ملکه انگلیس ،ناصرالدین شاه ایران و

پاپ پی نهم نوشته شد .برای مطالعه این نامهها بنگرید به :بها اهلل ،ندای

رب الجنود ( کتابخانه آثار بهائی ،بدون تاری خ) .اقبل دسترس در:

ooo.bahai.wrw/r/369094161

;httpsn//bit.iy/3cHDjQmi

NaderiSaiedi,iGate of the Heart: Understanding the
Writings of the Bábi(WiidridiLaurieriUniversityiPress,i
2008).i
بنگرید به :باب ،منتخباتی از آثار حضرت نقطه اولی (ایران :موسسه ملی
مطبواعت بهائی ۹۱۳۸ ،میالدی) .اقبل دسترس در:

۴۱

۹۲

ooo.bahai.wrw/da/iibrary/authwritative-texts/the-bab

 .۹۵بها اهلل ،کتاب اقدس (حیفا :مرکز جهانی بهائی ،)۹۱۱۵ ،بند  ۹۲۹و .۹۳۰
اقبل دسترسی در:

ooo.bahai.wrw/da/iibrary/authwritative-texts/
bahauiiah/kitab-i-aidas/
 .۹۶بها اهلل » ،کتاب عهدی« در مجموعهای از الوا  .۹۷۰ ،اقبل دسترس در:
ooo.bahai.wrw/r/886183783

درگذشت و عبدالبها مدیریت جامعهی بهائی را برعهده گرفت.

بهائیان هر چند به آرامنهای مشروطه اعتیقیاد داشیتینید ۹۱،اام

عبدالبها از  ۹۲۳۹تا  ۹۷۴۴شمسی جامعهی بهائی را ،کیه در آن

تعامالت مخاصمهآمیز موافقان و مخالفان مشروطه و هیراس

زامن در  ۷۵کشور دنیا از شرق تا غرب گسترش یافته بیود ،اداره

می کرد؛ در حالی که جامعه بهیائیی اییران هیمیچینیان ییکیی از

از سرکوب مشروطهخواهان به دلیل مداخلهی بهائیان ،امنیع از

مداخله مستقیم این جامعه در فرایند مشروطه شد.

۲۴

بزرگترین این جوامع بود .هناگمی که عبدالبها  ۷۹سال داشیت،

جامعهی بهائی ایران با آنکه مورد حمالت علیامی مسیلیامن و

کتاب رساله مدنیه ۹۳را به درخواست بها اهلل در رابطه با راههای

پیروانشان قرار می گرفت ،با راهنامئیهای عبدالبها  ،پییوسیتیه

ترقی و پیشرفت ایران ناگشت .میروری بیر ایین کیتیاب نشیان

در تالش برای به اکربستن آموزههایی نظیر برابری زنان و مردان،

میدهد که عبدالبها به خوبی با مبانیی نیظیری سینیت و نیییز

تعلیم و ترب یت عمومی ،مشورت به عنوان ابزار تصمیم گییری ،و

اندیشههای لزوم حاکمیت اقنون آشنا بود .وی در ایین اثیر ،کیه
حدود سی سال قبل از آزز مشروطه نوشته شده است ،بیه نیقید
استداللهای مخالفان تجیدد مییپیردازد و بیا دافع از اصیول
مشروطهخواهی و حاکمیت اقنون ،ایرانیان را میتیوجیه مسیییر
پیشرفت ایران می کند .این اثر که در زمره پیشروترین رسالههای
سیاسی-اجتامعی دوران اقجار است ،در کینیار اثیر پیراهیمیییت
۹۸
حکمرانی اعدالنه را
های
دیگری با نام رساله سیاسیه ،که مولفه ِ
ِ

مورد بحث قرار میدهد ،نشان از توجه و عالقه شدید عبدالبهیا
به ایران و سرنوشت آن دارد .آنچه عبدالبها را نسبت بیه دییگیر

بها یان هر چند به آرامنهای مشروطه

ا تقاد داشتند ،اام تعامالت مخاصمه آمیز

موافقان و مخالفان مشروطه و هراس از
سرکوب مشروطهخواهان به دلی

مداخلهی بها یان ،امنع از مداخله مستقیم
این جامعه در فرایند مشروطه شد.

روشنفکران ایرانی متامیز میسازد ،تنها در آشنایی او بیا میبیانیی
نظری سنت و تجدد و دافع صری ح او از تجیدد بیومیی خیالیصیه

به اکر گیری علوم و فناوری مدرن از جمله اصول بهداشتیی بیود.

نمیشود .بلکه نقطه تامیز اصلی آن است کیه راهینیامئییهیای

تاکید عبدالبها بر تعلیم و ترب یت سبب شد که جوامع بهائی در

عبدالبها توانست به تدری به شکل گیری جوامعی در شهرها و

روستاها و شهرهای مختلف ایران به تاسیس مدارس پسیرانیه و

روستاهای مختلف ایران منجر شود که اعضیای آن بیه دنیبیال

دخترانه مبادرت کنند ۲۹.در برخی از شهرهای اییران ،بیا کیمیک

تحقق آموزههای روحانی و اجتامعی آئین بهائی بودند.
———————————————————————-
 .۹۳عبدالبها  ،رساله مدنیه (آلامن :النگنهاین ،نشر آثار بهائی۹۱۸۰ ،
میالدی) .اقبل دسترس در:

ooo.bahai.wrw/da/iibrary/authwritative-texts/abduibaha/secret-divine-civiiizatiwn
 .۹۸عبدالبها  ،رساله سیاسیه (هند :محفل ملی هند ۹۱۷۰ ،میالدی) .اقبل
دسترس در:

httpsn//rederence.bahai.wrw/da/t/ab/RST/index.htmi

———————————————————————-
 .۹۱بها اهلل در کتاب اقدس به حکومت جمهور اشاره کرده بود .در عمل نیز
بهائیان به دالیل اعتقادی و به دلیل تجربه سرکوب و تبعی

برابریخواهانه را گسترش میدادند.

 ،اصول

 .۲۴برای مطالعه در رابطه با نسبت بهائیان و مشروطه بنگرید به:
Yazdani,iMina.i“‘Abdu’i-BaháianditheiIranianiCwnstitutiwnaiiRevwiutiwnnigmbracinwiPrincipiesiWhiieiDisapprwvinwiMethwdwiwwies”. The Journal of Bahá’í
Studiesi24i(1-2).iOttaoa,iCanadani47-82.ihttpsn//
dwi.wrw/10.31581/jbs-24.1-2.4(2014).
 .۲۹برای مطالعه بیشتر در رابطه با مدارس بهائی بنگرید به :سلی شاهور،

مدارس فراموش شده :بهائیان و آموزش و پرورش نوین در ایران ،۹۸۱۱-۹۱۷

ترجمه حوریوش رحامنی (سوئد :نشر باران.)۲۴۹۷ ،

۴۱

بهائیانی از اروپا و آمیرییاک،
درامن اگههایی تاسیس شید
که تاممی ساکنین محلی را

تیییحیییت پیییوشیییش قیییرار
میدادند .بهائیان از رفیتین

در اوای قرن چهاردهم ،برخ از جوامع
مبادرت به برگزاری کالسهای

بها

آموزش زبان اسپرانتو نمودند.

به خزینه که حاممی ناپیاک
بود خودداری کرده و بیرای

خود حاممهایی ساختند که دارای دوش آب بود ۲۲.در اوایل قرن

تیییوانسیییت اتیییحیییاد

چهاردهم ،برخی از جوامع بهائی مبادرت به برگزاری کالسهیای

جامعهی بهائی را بیر

آموزش زبان اسپرانتو نمودند زیرا هامنطور که بیهیا اهلل گیفیتیه

سر اصیول اعیتیقیادی

بود ،آموزش یک زبان بییینالیمیلیلیی عیالوه بیر زبیان امدری،

بهیائیی و آمیوزههیای

میتوانست سبب نزدیکی انسانها و افزایش وحدت شود.

۲۷

اجتامعیی آن حیفیظ

پیشرفت کیفی زندگی جوامع بهائی در ایران ،سبیب رشید کیمیی

کند.

جامعهی بهائی ایران نیز گشت .تعداد بهیائیییان در شیهیرهیا و

جامعه بها ا ایاران

روستاهای ایران افزایش یافت و افیراد از تیاممیی زمییینیههیای

در قرن اخیر

اجتامعی و اقتصادی به جامعه بهائی پیوستینید؛ از روحیانیییون

عبدالیبیهیا در سیال

مسلامن ۲۰تا افرادی از پیشینههیای ییهیودی

۲۵

و مسیییحیی و

زرتشتی ۲۶،از تجار و بازراگنان تا دهیقیانیان و صینیعیتیگیر،

۲۳

از

مسئولین دولتی تا روستائیان .هر چند حفظ وحدت و انسیجیام
این پراکندگی و تنوع اکر سادهای نبود ،اام عبدالبها با تیاکییید بیر
مفاهیمی همچون »وحدت ادییان«و »وحیدت در کیثیرت«،

درگییذشییت و طییبییق
وصیییییییتنیییامیییهاش،
»شییوقییی افیینییدی«،
نوهی وی ،که جوانی  ۲۰ساله و مشیول تحصییل در آ کسیفیورد

———————————————————————-

بود ،جانشین او شد .شوقی افندی مدت سی و شش سال هدایت

 .۲۲تورج امینی ،اسناد بهائیان ایران از سال  ۹۷۴۵تا پایان سال ( ۹۷۹۱اسپانیا:

———————————————————————-

نشر نحل) .برای مطالعه بیشتر در رابطه با فعالیتهای بهائیان برای تروی

بهداشت عمومی بنگرید به :سینا افضل و مینو فؤادی« ،ابتاکرهای بهداشتی

بهائیان در ایران :یک بررسی مقدامتی »در بهائیان ایران :پژوهشیهای

تاریخی-جامعهشناختی ،ویراستار و به کوشش فریدون وهمن (سوئد :نشر

باران.۲۹۹-۲۰۲ ،)۲۴۹۹ :

 .۲۵بنگرید به:
MehrdadiAmanat,iJewish Identities in Iran: Resistance and Conversion to Islam and the Baha’i
Faithi(I.B.iTauris,i2010).
 .۲۶بنگرید به فریدون وهمن» ،ایامن زردشتیان ایران به دیانت بهائی« در

 .۲۷بیت العدل اعظم ،قرن انوار (آلامن :عصر جدید.۹۴ ،)۲۴۴۹ ،

بهائیان ایران.۶۵-۹۴۲ ،

 .۲۰ایامن روحانیون مسلامن به آئین بهائی ،علیرغم خطراتی که برای

 .۲۳از آن رو که بسیاری از بابیان ایران بهائی شدند ،تحقیق عباس اامنت در

ایشان وجود داشته است ،از هامن سالهای اول ظهور آئین بهائی آزز گردید
و همواره ،حتی در دهههای اخیر  ،ادامه یافته است .موج ابتدائی این فرایند،

در ایامن روحانیون مسلامن ،که برخی از ایشان از علامی طراز اول زامن خود

۴۱

 ۹۷۴۴شمسی در حیفیا

بودند .بها اهلل در کتاب ایقان نام برخی از این علام را آورده است.

رابطه با ساختار جامعه بابی ،بینشهایی در رابطه با ساختار اجتامعی جوامع

بهائی ابتدائی ایران نیز عرضه می کند .برای مطالعه این مقاله بنگرید به:
عباس اامنت« ،ساختار جامعهی بابی :مالیان ،بازراگنان ،پیشهوران و

دیگران »در باب و جامعه بابی ایران.۹۳۸ -۹۹۱ ،

جامیعیهی بیهیائیی را در

دلیل حساسیتهای فرهنگیای کیه در اییران وجیود داشیت،

دست گرفت و به عینیوان

انتخاب زنان در این محافل اداری را به تدری اجرا شید؛ بیا ایین

مبین آثار بهائی ،وظییفیه

وجود چنین سیاخیتیار انیتیخیابییای ،از اولییین سیاخیتیارهیای

گسترش و حفظ وحیدت

دموکراتیک تاری خ ایران بود که زنان در آن میتوانستند انتیخیاب

جامعه بهائی را در زامنیی

شوند .در هر کشوری که چندین محفل محیلیی وجیود داشیت،

کییه رشیید فییزاییینییدهاش

یک »محفل ملی« تشکیل میشد که به امور جامعه بهائیی در

انعاکسیی از تینیوع نیژاد

سطح آن کشور رسیدگی می کرد .در ایران ،با تشیکیییل میحیافیل

انسییانییی بییود بییرعییهییده

محلی در روستاها و شهرهای مختلف ،اولین محیفیل میلیی در

داشت .وی همچنیین بیا
گسییتییرش نییظییام اداری
بهائی که توسط بهیا اهلل
خطوط کلی آن مشخص
و بارقیههیاییی از آن در
زامن عبدالبیهیا ظیاهیر

آزار و اذیت بها یان همواره بخش

جدای ناپذیر از تاری خ این جامعه بوده
است که از هین روزهای اول ظهور آ ین
بها

شده بود ،ابزار الزم را برای

وجود داشته است.

شکل گییری میوسیسیات
۲۱

انتخابی بهائی در سیطیح

سال  ۹۷۹۷انتخاب شد.

محلی و میلیی فیراهیم

این محافل محلی و محفل ملی ،به ویژه در ایران ،ضیمین اداره

آورد.

امور جامعه بهائی ،در به اکربستن اصولی نظیر بیرابیری زنیان و

عییبییدالییبییهییا در زامن

مردان ،تعلیم و ترب یت عمومی و عدالت اجتامعیی ،در جیوامیع

زندگیاش ،به بیهیائیییان

محلی ،حامی و راهنامی بیهیائیییان بیودهانید .ییکیی از اولییین

روستاها و شهرهای مختلف کمک کرد تا هامنطور کیه در آثیار

نمونههای این اقداامت ،تشکیل »انجیمین تیرقیی نسیوان« در

بها اهلل آمده بود ،انجیمینهیای شیور بیرای ادارهی امیورشیان

شهرهای مختلف ،و برگزاری اکنونشین میلیی زنیان از دهیه ۲۴

تشکیل دهند .چنین انجمنهایی ،فضایی برای تمرین مشورت،
به عنوان ابزار تصمیم گیری جمعی بود .شوقی افندی نیز جوامیع
بهائی را تشویق کرد تا در یک فرایند انتخاباتی که بدون اکنیدیید
شدن و انجام تبلییات برگزار میشد ،نه نیفیر را کیه سیجیاییای

اخالقی همچون دانایی ،فروتنی ،خدمت ،از خیودگیذشیتیگیی و
وافداری از خود نشان میدهند جیهیت ادارهی امیور میخیتیلیف
جامعه بهائی انتخاب کنند ۲۸.این نه نفر برای مدت یک سال به
عنوان »محفل محلی «آن شهر یا روستا شناخته میشدنید .بیه

———————————————————————-
 .۲۸برای اطالاعت بیشتر در رابطه با انتخابات بهائی بنگرید به :آرش ابیزاده،
در انتخابات بهائی چگونه باید رای داد ،ترجمه عرافن ثابتی (نشر آسو،

 .)۹۷۱۰اقبل دسترس در:

ihttpsn//ooo.aasww.wrw/da/articies/83i

 .۲۱برای جزئیات تاریخی و آامری بیشتر در رابطه با نظام اداری بهائی در

ایران ،بنگرید به:
Radati,iVahid.i‘BAHAISMiv.iTheiBahaiiCwmmunityiini
Iran’. Encyclopædia Iranica,iVwi.iIII/5,ipp.i454-460.i
Avaiiabieiwniineiatihttpsn//iranicawniine.wrw/articies/
bahaism-vi

۴۸

شمسی بود .این انجمنهای ترقی نسوان سعی در توانمندسازی

سه دوره تقسیم کرد ۷۵:مرحله نخست از سیال  ۹۷۲۴تیا سیال

زنان برای انجام مسئولیتهای میخیتیلیف اجیتیامعیی و اداری

 ۹۷۷۰که بهائیان ایران در معرض انواع خشونیت و سیرکیوب از

داشتند .با دنیبیال کیردن کیالسهیای سیوادآمیوزی ،حیتیی در

سوی روحانیون و مردم بودند و حکومت دخالیت چینیدانیی در

دورافتادهترین روستاهای ایران ،تیا سیال  ،۹۷۵۲میییزان زنیان

توقف آن نداشت .در این دوره ،دهها بهائی به قیتیل رسیییدنید و

باسواد زیر چهل سال را به صد در صد برسانند در حالیکه مییزان

صدها خانه و محل اکر بهائیان ویران یا به آتش کشیده شید .در

ایرانی هامن محدوده سنی ،بیییسیت درصید
سواد در میان زنان
ِ
بود.

۷۴

این سالهیا آییتاهلل بیروجیردی

۷۶

تیامم تیالش خیود را بیرای

اضمحالل جامعه بهائی به اکر برد .در همین دوره تشکلهیاییی
ضدبهائی همچون انجمن حجتیه در ایران شکل گرفت و بیرای
اولین بار اتهاامتی سیاسی علیه بهائیان میطیرح شید.

آیتاهلل بروجردی تیم تالش خود را برای
اضمحالل جامعه بها

برخی اسناد و کتب تاریخی پشتوانه این اداع قیرار گیرفیت و بیه

به اکر برد.

همین علت از این دوره به بعد شاهید اضیافیه شیدن اتیهیاامت

در کنار تاممی این پیشرفتهای اجتامعی و اداری جامعه بهائیی
ایران ،آزار و اذیت بهائیان همواره بخشی جداییناپذیر از تیاری یخ
این جامعه بوده است که از هامن روزهای اول ظهور آئین بهائی

وجود داشته است .این آزار و اذیتها طیف وسیعیی از اقیداامت
شامل توهین ،تهدید ،تبعید ،حبس و زندان ،تخریب و آتش زدن
و مصادره اموال و امالک ،محرومییت از حیقیوق اجیتیامعیی و
مدنی ،بازداشتهای خودسرانه ،شکنیجیه ،زنیدان و اعیدام را
شامل میشده است .بسیاری از این موارد در قرن چهاردهم ،چه
در حکومت پهلوی و چه در دوران جمیهیوری اسیالمیی ،ادامیه

———————————————————————-
۷۴ . Bahá’íiInternatiwnaiiCwmmunity,iFor the
Betterment of the World: The Worldwide Bahá’í Community’s Approach to Social and Economic Development (NeoiYwrkni2018),i3n

httpn//di.bahai.wrw/bahai.wrw/wsed/betterment-owridstandard-iuaiity-print.pddi
 .۷۹ساختامنهای اداری بهائی.

 .۷۲مینا یزدانی ،ناگهی به تاری خ جامعه بهائی ایران در دوران حکومت

محمدرضا شاه ( ۹۷۲۴تا  ،)۹۷۵۳ترجمه پویا موحد (لس آنجلس :نشر آسو،
 .۹۴ ،)۹۷۱۸اقبل دسترسی در:

httpsn//ooo.aasww.wrw/da/dadtarha/2543i
 .۷۷برای مطالعه پیرامون وضعیت بهائیان در دوران حکومت پهلوی،

بنگرید به :فریدون وهمن ،یکصد و شصت سال مبارزه با دیانت بهائی

یافت .در حکومت رضا شاه ،مخصوصا در سالهای پایانی آن ،هر

(سوئد :نشر باران ،چاپ سوم.)۲۴۹۴ ،

چند »امنیت بهائیان در مقابل حمالت فیزیکی تامیین شید اام

 .۷۰بنگرید به :تورج امینی ،اسناد بهائیان ایران از سال  ۹۷۲۴تا پایان سال

حکومت ،جلسات بهائیان را ممنوع کرد ،حظیرةالقدسها

۷۹

و

مدارس بهائیان را بست ،و شروع به آزار بهائیییان در ارتیبیاط بیا
فرمهای سرشامری و اسناد ازدواج کیرد« .

۷۲

اخیراج شیامری از

بهائیان از ادارات دولتی محدودیت دییگیری در زامن رضیاشیاه
۷۷

بود.

با روی اکرآمدن محمدرضاشاه ،وضعیت بهائیان در تینیاسیب بیا
تعامالت میان حاکمیت و روحانیون صورتهای میتیفیاوتیی بیه

۴۹

۷۳

جیعیل

خود گرفت ۷۰.سالهای  ۹۷۲۴تا  ۹۷۵۳را شاید بتوان به اعتباری به

( ۹۷۷۹سوئد :نشر باران.)۹۷۱۹ ،

 .۷۵این تقسیم بندی را وام گرفته از دکتر مینا یزدانی هستم .بنگرید به:

یزدانی ،ناگهی به تاری خ جامعه بهائی ایران؛ برای تقسیمبندی تاریخی دیگر
و مطالعه نامههای موسسات بهائی به جامعه بهائی و موسسات دولتی

بنگرید به :مهرک کاملی ،زمینههای تاریخی نفرتپراکنی علیه بهائیان (از

 ۹۷۲۴تا  ،)۹۷۶۲رسانه پارسیhttpsn// ،
/persianmediaprwductiwn.wrw/articieزمینههای-تاریخی-
نفرتپراکنی-علیه-ب./

 .۷۶از دیگر روحانیونی که در تحریک مردم علیه بهائیان نقش داشتند
میتوان از حجتاالسالم فلسفی ،آیتاهلل ابوالقاسم اکشانی و سید محمد
بهبهانی نام برد.

سیاسی ،عالوه بر ایرادات مذهبی به بهائیان اییران هسیتیییم.

۷۸

سالهای  ۹۷۷۰تا  ۹۷۵۶را میتوان مرحلهای دییگیر در تیعیامیل
حکومت و روحانیون با بهائیان در نظر گرفت.

۷۱

جامعه بهائیی

در مرداد  ۱۳۱۹هر نه نفر ا ضای محف مل

بها یان ایران ربوده و ناپدید شدند.

در این دوران خشونت به نسبت کمیتیری را تیجیربیه کیرد ولیی
همچنان در معرض حمالت روزنامهها ،خطابههای روحانیون و
در مواردی هجوم برخی از مردم و قتل تعدادی از بهائیان بیدون

اماکن پیگیری قضائی یا نهایتا با آسان گیریای ظالامنه خاتیمیه
۰۲

محاکمه اقتلین بود .مرحله سوم شامل سالهای  ۹۷۵۶و ۹۷۵۳

مییافت.

است .در این دوره ،هجوم بر بهائیان مجددا افیزاییش ییافیت و

یکی از مهمترین اتفااقت قرن گذشته در درون جامعه بیهیائیی،

بهائیان در شهرهای مختلف به قتل رسیدنید و خیانیههیایشیان

تشکیل »بیتالعدل اعظم«در سال  ۹۷۰۲بود ۰۷.بیا درگیذشیت
شوقی افندی در سال  ۹۷۷۶و تشکییل ایین میوسیسیه ،رهیبیری

یک از مهمترین اتفااقت قرن گذشته در
درون جامعه بها  ،تشکی »بیتالعدل
ا ظم« در سال  ۱۳۴۲بود.
تخریب یا آتش زده شد ۰۴.چون جامعه بهائی در هیچ زامنیی بیه
عنوان اقلیتی رسمی و دارای یک هویت حقوقی مستقل شناخته

جامعه بهائی دیگر نه به صورت فردی ،بلکه توسط این شیورای
بینالمللی نه نفره صورت می گیییرد ۰۰ .وظیییفیه اصیلیی ایین
موسسه حفظ یکپارچگی و انعطافپذیری آئین بهائی ،گستیرش
وحدت ،ارتقای تعلیم و ترب یت ،تروی ی صیلیح جیهیانیی و رافه
جامعه بشری است .در همین راستا بیت العدل اعظیم وظیییفیه
———————————————————————-
 .۰۴تنها در یک مورد ،در شیراز ،در سال  ۹۷۵۳به حدود سیصد منزل بهائی در

نشد ۰۹،هر گونه ظلمی علیه بهائیان ،حتیی قیتیل آنیان ،بیدون

شیراز حمله شد و حدود  ۲۴۴خانه به آتش کشیده شد .محفل ملی ایران در

———————————————————————-

آتش کشیدهشده را بیش از پانصد برآورد کرد.

 .۷۳بنگرید به :محمد توکلی طرقی» ،بهایی ستیزی و اسالم گرایی در

 .۰۹برای مثال بهائیان هیچ اگه حق چاپ کتاب و اماکن دافع از خود را در

نامهای مورخ  ۹۲بهمن  ۹۷۵۳تعداد خانهها و محلهای کسب

ایران« ،ایران نامه  ،۹۱شامرههای ( ١-٢زمستان/بهار .٩٧-١٢۰ :)٢٠٠١
 .۷۸یکی از این کتب که در سال  ۹۷۲۲منتشر و به عنوان سندی برای اثبات

سیاسی و جاسوسی بودن بهائیان استفاده گردید ،خاطرات کینیاز دالگورگی
است .جعلی بودن این کتاب بعدها توسط عباس اقبال آشتیانی ،استاد تاری خ
دانشاگه تهران ،مجتبی مینوی ،استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشاگه تهران ،و همینطور کسروی ،تصری ح شده است .این کتاب سرمشقی
برای وارد شدن اتهاامتی به آئین بهائی شد که آن را ساخته انگلیس ،روس یا
عثامنی میدانستند .با شکل گیری اسرائیل در  ،۹۷۲۳نام اسرائیل نیز به این

سیاهه اضافه شد؛ مخصوصا به دلیل قرار داشتن اام کن مذهبی بهائی در آن

برابر اتهاامتی که به ایشان وارد میشد نیافتتند.
 .۰۲موضع رسمی حکومت و اقنون همواره مامنعت از استخدام بهائیان در

ادارات دولتی بوده است .دولت به طور خاص در زامن هویدا الیحه اخراج
اکرمندان بهائی را صادر کرده است .اگر بهائیان توانسته بودند در ادارات

دولتی استخدام شوند ،به دلیل چشمپوشی مسئول مربوطه بود .در رابطه با
اتهام بهائی بودن برخی از اکرمندان اعلیرتبه دولت بنگرید به :یزدانی،

ناگهی به تاری خ جامعه بهائی ایران در دوران حکومت محمدرضا شاه۰۴- ،

.۵۶

 .۰۷تاسیس بیت العدل اعظم توسط بها اهلل در کتاب اقدس طرح شده بود

و عبدالبها  ،در الوا وصایا ،توضیحات بیشتری در رابطه با نحوه انتخابات آن

داده بود .در دوران شوقی افندی از طریق ازدیاد و تقویت محافل ملی در

سرزمین ،که البته نتیجه تبعید بها اهلل ،دههها قبل از تشکیل دولت اسرائیل

کشورهای مختلف أساس آن پیریزی شد .این موسسه ،هر پنج سال یکبار و

به آن سرزمین توسط دو پادشاه مسلامن ایران و عثامنی ،بود.

توسط رای مستقیم محافل ملی سراسر دنیا انتخاب میشود.

 .۷۱بنگرید به :تورج امینی ،اسناد بهائیان ایران از سال  ۹۷۷۲تا انقالب

اسالمی (سوئد :نشر باران.)۲۴۹۰ ،

 .۰۰برای دسترسی به سایت رسمی بیت العدل اعظم بنگرید به:
httpsn//universaihwusewdjustice.bahai.wrw/i

۱۱

هدایت جوامع بهائی را برای بیه

عالوه بر تالش برای گستیرش

اکربستین آمیوزه هیا و اصیول

جامعه جهانی بهائی ،بهائیان

بهائی بنابر میقیتیضیییات ییک

جامعه دائام در حیال تیرقیی و
پیییییشییرفییت عییهییدهدار اسییت.
بها اهلل در رابطه بیا فیلیسیفیه
وجودی بیت العدل اعظم بییان

در سالهای اول انقالب ،بیش از دویست

بها

ایران بر اساس راهنامییهیای

ا دام و صدها نفر دیگر بازداشت،

بیت العدل اعظم ،و با تیوجیه

شکنجه و زندان شدند و هزاران خانه و

به نیازهای خاص اجیتیامعیی
کشور ایران ،سعی در کیمیک

امالک شخص یا متعلق به جامعهی بها

به بهسازی و پیشرفیت اییران

مصادره شد.

می کند« :چیونیکیه هیر روز را

نمودند .برخیی از بیهیائیییان

امری و هر حییین را ُحیکیمیی

اییییییران

مقتضی لذا امور به وزرای بیت عدل راجع تا آنچیه را مصیلیحیت
۰۵

وقت دانند معمول دارند«.

بهائی ایران را بر اساس آثار بهائی هدایت و راهنامئی کرده است.
یکی از این هدایتها در زمینهی گسترش پیام بها اهلل به سیاییر
نقاط دنیا بود .بیت العدل اعظم ،از بهائیان کشورهای مختیلیف،

به ویژه ایران ،خواست که همچون گذشته برای انتشار پیام آئین
بهائی ،به سرزمینهایی بروند که تا آن هناگم آئین بهائی بیه آن
راه نیافته بود یا جامعه بهائی در آنها کوچک بود .بدین ترتییب
هزاران نفر از بهائییان اییران ،بیه میهیاجیرتهیای داخیلیی ییا
بینالمللی رفتند و با در میان گذاشتن آمیوزههیای بیهیا اهلل بیا
دیگران ،صدها جوامع بهائی محلی و ملی را ،از میان سیاکینییین
۰۶

———————————————————————
 .۰۵بها اهلل ،مجموعهای از الوا  .۹۰ ،برای مطالعه اقنون اساسی بیت العدل
اعظم بنگرید به:

httpsn//ooo.payamha-iran.wrw/nwde/321i
 .۰۶به دلیل همین مهاجرتها ،جامعه بهائی بعد از جامعه مسیحیت،

گستردهترین آئین از لحاظ پراکندگی جیرافیایی است .امروزه بهائیان در

تاممی کشورهای دنیا ،و در بیش از  ۹۴۴.۴۴۴نقطه حضور دارند .در  ۹۱۲کشور،
موسساتی در سطح ملی وجود دارد و در هزاران روستا و شهر  ،محافل محلی

وجود دارند .نزدیک به  ۰۹۴افراد انتخاب شده در این محافل ،زنان هستند- .
بیت العدل اعظم ،بیانیه عمومی در رابطه با آامر اعلم بهائی (مرکز جهانی

۱۱

بهائی ۹۶ ،دسامبر .)۲۴۲۴

محمدرضاشاه ،علیرغم تاممی محدودیتهیا ،در عیرصیههیای
مختلف علمی و آموزشی ،انواع هنر از جمله موسیقی و ادبییات،

از سال  ۹۷۰۲بیت العدل اعظم ،اعلم بهائی و از جمله جیامیعیه

هامن نقاط ،تشکیل دادند یا تقویت کردند.

کیییییه در

دوره

صنعت ،کشاورزی و بهداشت مشارکتهای عیمیدهای نیمیودنید
عبارتند از :ژینوس محمودی،

۰۳

جیاملالیدیین مسیتیقیییمیی،
۵۴

۰۱

۰۸

۵۹

هوشمند عقیلی  ،عهدیه بدیعی ،هوشنگ سیحون ،حسین
۵۲

اامنت ،روحی اربیاب،

مییودت،

۵۵

۵۷

حیبیییباهلل زانییی زاده،

عییلیییحییداد هییامیییونییی،

۵۶

۵۰

فیرهینیگ

رحییمییتاهلل بییدیییعییی،

۵۳

———————————————————————
 .۰۳نخستین زن هواشناس ایران و مدیر مدرسه هواشناسی.
 .۰۸پدر آناتومی ایران.
 .۰۱خواننده.
 .۵۴خواننده.
 .۵۹معامر آراماگههای فردوسی ،نادرشاه ،خیام و ابوعلیسینا و رئیس
دانشکده هنر دانشاگه تهران.
 .۵۲معامر دانشاگه صنعتی شریف ،برج و موزه آزادی.
 .۵۷مترجم آثار الکسی تولستوی ،آنتون چخوف و ام کسیم گورکی.
 .۵۰پدر گراورسازی رنگی در ایران و از پیشتازان صنعت چاپ.
 .۵۵از پیشتازان صنعت قندسازی ایران.
 .۵۶از پیشتازان صنایع فلزی سنگین ایران.
 .۵۳دارنده مقام درجه نخست هنر ایرانی و بازنویس ردیف ابوالحسن صبا.

علیمحمد خادم میثاق ۵۸،خلیل ارجمند،

۵۱

حیبیییب ثیابیت،

علیمراد داوودی ۶۹،محمدباقر هوشیار ۶۲،لیییلیی آهیی،

۶۷

اییرج

ایمن ۶۰،ابوتراب سهراب ۶۵،احمد عطائی ۶۶،منوچهر حیکیییم،

مهدی میثاقیه ۶۸،اسامعیل قدیریان

۶۱

و شاپور راسی

۶۴

۳۹ ۳۴

.

۶۳

ایین

لیست تنها نام برخی از آنانی را در بردارد که فرصت اکفیی بیرای
ترقی اجتامعی و شناخته شدن را داشتند .صیدهیا هیزار بیهیائیی

هماکری بها یان با سایر فعاالن اجتی
در جهت پیشرفت ایران ،مخصوصا در ط
دهههای گذشته ،آ اگه اجتی

را از

امهیت و اهداف این جامعه بیش از پیش
افزایش داده است.

دیگر ،در روستاها و شهرها ،سعی در بیه اکر بسیتین اصیول و
آموزههای بهائی در حیات روزانه خود و جیوامیع میحیلییشیان
داشتهاند و از این رو در پیشرفت و ترقی ایران سهیمیی آ اگهیانیه

اتهاامت به بهائیان ،محفل ملی ایران در طی نامههایی میتیعیدد

ایفا نمودهاند.

خطاب به مردم ایران ،جامعه بهائی و مسئولین حکیومیتیی ،بیه

در سالهای قبل از انقالب اسالمی ،با شدت گرفتن حیمیالت و

بسیاری از شبهات سیاسی و اعتقادی وارد شده به بهائیان پیاسی

———————————————————————
 .۵۸رهبر ارکستر هنرستان موسیقی ملی ،نوازنده ارکستر سمفونیک تهران.
 .۵۱بنیان گذار شرکت سنایع ارج و بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی ایران.
 .۶۴بنیان گذار نخستین شبکه تلویزیونی ایران و موسس اکرخانههای پپسی

کوال و جنرالتایر.
 .۶۹استاد فلسفه دانشاگه تهران و مترجم متون فلسفی.

داد و خواهان راعیت حقوق شهروندی و محافیظیت از افیراد و
جوامع بهائی در برابر آزار و اذیتها شد.

۳۲

با وقوع انقالب اسالمی ،جامعه بهائی ایران بیش از پییش میورد
هجوم عناصر متعصب که توسط برخی روحانیون شیعه تحریک

شده بودند ،قرار گرفت .تفاوت عمده این حمالت در سیالیهیای
بعد از انقالب ،نسبت به قبل از آن ،در سیستامتییک و عیمیدتیا

 .۶۲استاد دانشکده ادبیات تهران ،مترجم آثار فلسفی و از بنیان گذاران تعلیم

حکومتی بودن آن بوده است .در اولین امههای انقالب ،نه تنیهیا

و ترب یت مدرن در ایران.

بسیاری از بهائیان شناختهشده ناپدیدسازی قیهیری شیدنید ،کیه

 .۶۷از بنیان گذاران شورای کتاب کودک و مشاور وزارت آموزش و پرورش.

برخی از ایشان با اتهاامتی سیاسی اعدام شدند .در میرداد ۹۷۵۱

 .۶۰مشاور یونسکو ،رئیس موسسه ملی روانشناسی.

هر نه نفر اعضای محفل ملی بهائیان اییران ربیوده و نیاپیدیید

 .۶۵مترجم آثار فلسفی.
 .۶۶رئیس دانشکده دامپزشکی دانشاگه تهران.
 .۶۳از موسسان بیامرستان میثاقیه (شهید مصطفی خمینی) و استاد
اکلبدشناسی دانشکده پزشکی تهران.

شدند .همزامن با تشکیل محفل ملی بعدی ،اعضای بعیضیی از
محافل محلی نظیر یزد ،تبریز و همدان دستگیر و اعدام شدنید.
در دی امه  ۹۷۶۴هشت نفر از نه نفر اعضای محفل جدید میلیی
۳۷

 .۶۸از بنیان گذاران بیامرستان میثاقیه ،هیئت مدیره اتحادیه صنایع فیلم

بهائیان ایران دستگیر و اعدام شیدنید.

ایران.

———————————————————————

 .۶۱مشاور سازامن بهداشت جهانی در برنامه ریشه کنی امالریا و استاد و مدیر
گروه انگلشناسی و اقرچشناسی دانشاگه تهران.

 .۳۴از بنیانگذاران جامعهشناسی در ایران و معاون سازامن برنامه و بودجه.
 .۳۹برای مشاهده لیست اکملتری از این افراد بنگرید به :عرافن ثابتی،

تبعی

علیه بهائیان ،ضربهای به پیکر ایران ،بیبیسی افرسی:

ihttpsn//ooo.bbc.cwm/persian/biww-vieopwints49707382

در پیاسی بیه اعیالن

 .۳۲بنگرید به بخشهای »نامهها و بیانیههای جامعه بهائی به مقاامت
حکومتی« و »نامههای نهادهای اداری بهائی« در سایت »خانه اسناد

بهائیستیزی در ایران«
ihttpsn//iranbahaipersecutiwn.bic.wrw/da
 .۳۷بنگرید به مستند »عدالت انقالبی :محفلی که تیرباران شد «از بیبیسی
افرسی ،پیرامون داداگه دومین محفل ملی بهائیان بعد از انقالب:
httpsn//ooo.ywutube.cwm/oatch?v=93jtzWpV4G4i

۱۲

دادستان کل ایران در سال  ۹۷۶۲که خواهان انحالل موسیسیات

فعالیت در تقری با بیست رسته شیل آزاد ۳۶نیز منع شده بیودنید.

اداری بهائی ایران شده بود ،محفل ملی بهائیان ایران به نشانهی

از سال  ۹۷۸۰این فشارها ،که همواره هدفشان ریشه کن کیردن

ابراز حسن نیت به دولت ،تاممی موسسات اداری بهائی را منحل

جامعه بهائی ایران بود ،شدت بیشتری یافته است .اسیتیفیاده از

در سالهای اول انقالب ،بیش از دویست بهائی اعیدام

رسانههای گروهی همچون روزنامهها ،رادیو و تلویزیون ،فیلیم،

و صدها نفر دیگر بازداشت ،شکنجه و زندانی شیدنید و هیزاران

سایتهای اینترنتی و شبکههای اجتامعی ،بیرای بیدنیام کیردن

خانه و امالک شخصی یا متعلق به جامعهی بهائی مصادره شد.

آئین و جامعه بهائی افزایش چشمگیری داشته است .بیازداشیت

در سال  ،۹۷۶۱شورای اعلی انقالب فرهنگی ،در سینیدی کیه بیه

و زندان خودسرانه هزاران بهائی و تخریب قبرستانها همچنیان

نمود.

۳۰

امضای رهبر جمهوری اسالمی ایران ،علی خامنهای ،نیز رسید از

ادامه یافت و افزایش فشارهای اقتصادی

مراجع دولتی خواست که «راه ترقی و توسعه »بهائیان را مسدود

شدن بعد جدیدی به آزار و اذیت بهائیان دارد.

کرده و برای »از بین بردن ریشههای فرهنگی آنیان در خیارج «

نحوه پاسخگویی بهائیان به این آزار و اذییتهیا ،انیعیاکیسیی از

۳۵

فعالیت کنند.

عقیده ایشان در رابطه با نحوهی مناسب پاس گوییی بیه ظیلیم

پس از مدتی از انقالب اسالمیی و در راسیتیای رفیع نیییاز هیای

است ۳۸.بهائیان در صورت مواجهه با شرایط ظالامنه اجتامعیی،

اجتامعی و اداری جامعه سیصدهزار نفری بهائی ،ترتیباتی غیییر

همچون آزار و اذیتهای قبل و بعد از انقالب اسالمی ،هیمیواره

رسمی با نام گروه یاران در سطح ملی و گروههای خیادمییین در

در ابتدا از ظرفیتهای اقنونی موجود در کشور برای رفع آن بهیره

سطح محلی شروع به فعالیت کردند .نهادهای یاران و خادمیین

جستهاند؛ ظرفیتهایی چون نامهناگری و مالاقت با مسئیولییین

در طی  ۲۴سال بعد ،به طور مرتب ،اگهی با روشیی دوسیتیانیه و

محلی و سپس اولیای امور در سطح ملیی ۳۱ .در صیورت عیدم
ّ
وصول به پاس مطلوب ،از ظرفیتهای اقنونی فراملی ،همچون

ارتباط و مشورت بودند تا اینکه در سال  ۹۷۸۳با دستگیری گیروه

نهادها و سازامنهای حقیوق بشیری ییا سیازامن میلیل ،بیرای

یاران ایران ،دادستان کشور همین تیرتیییبیات میوقیتیی را نیییز

دادخواهی استفاده می کنند.

غیراقنونی اعالم کرد .اذیت و آزار اقتصادی بهائیان ایران نیییز در

فعالیتهای دادخواهانه در تامم سطوح ،بیخیشیی از اقیداامت

اگهی تحت بازجوییهای خشن و طوالنی با نهادهای دولتیی در

طی تاممی سالهای بعد از انقالب ادامه داشت و بهائیان عیالوه
بر ممنوعیت رفتن به دانشاگه و استخدام در ادارات دولیتیی ،از
———————————————————————-
 .۳۰بنگرید به نامه مورخ  ۹۲شهریور  ۹۷۶۲محفل ملی بهائیان ایران درباره
تعطیلی موسسات بهائی در ایران:
httpsn//iranbahaipersecutiwn.bic.wrw/da/archive/namhmhdi-miy-bh-jamh-bhayy-ayran-drbarh-ttyiy-mossatbhayy-dr-ayrani

 .۳۵برای دسترسی به این سند دولتی بنگرید به:
httpsn//ooo.bic.wrw/sites/dedauit/diies/pdd/iran/1991%
20Bahai%20Questiwn%20Memw%20PgR.pddi
httpsn//iranbahaipersecutiwn.bic.wrw/da/archive/shamnyoz-mshawhi-mmno-bray-bhayyani

۱۳

۳۳

نشیانیی از اضیافیه

———————————————————————-
 .۳۶برای مطالعه لیست این مشاغل بنگرید به:
httpsn//iranbahaipersecutiwn.bic.wrw/da/archive/shamnyoz-mshawhi-mmno-bray-bhayyani
 .۳۳نظیر مصادره اموال ،عدم صدور پروانه کسب ،امتناع از پرداخت وام
بانکی.

 .۳۸برای مطالعه در رابطه با ناگه بهائی در رابطه با نحوه پاسخگویی به ظلم
بنگرید به:
MichaeiiKariberw,iThe Pursuit of Social Justice,iThei
BahaiiWwridnihttpsn//bahaiowrid.bahai.wrw/iibrary/thepursuit-wd-swciai-justice/.
 .۳۱برای نمونه بنگرید به بیانیه  ۹۵مرداد  ۹۷۵۸جامعه بهائی ایران در رابطه
با اقنون اساسی جدید:
httpsn//iranbahaipersecutiwn.bic.wrw/da/archive/byanyh
-jamh-bhayy-ayran-drbarh-ianon-asasy-jdydi

بهائیان برای اکهش ظلم و ستم است .بهائیییان ،بیا امنیدن در

سوی بیش از صد دانشاگه معتبر جهانی شناخته شده است .ایین

ایران و تالش بیوقفه ،سیعیی در رفیع ریشیه ایین سیتیمهیا و

مثال نشان میدهد که چارچوب عمل بهائی در مواجهه با ظلم،

بیعدالتیها ،که تعصب و ناآ اگهی یا بدآ اگهی بوده ،داشتیهانید.

ضمن توصیه به دادخواهی از راههای اقنونی ملی و بینالمللیی،

تعصب که ریشه در جهل دارد تنها دامن بهائیان ایران را نگرفتیه

بر کنشهایی سازنده ،به جای نافرامنی مدنی یا اعامل خشونت،

است و بهائیان واقفند که راه مقابله با آن ،گسیتیرش دانیائیی و

تاکید دارد .این روش پاسخگویی به ظیلیم ،نیزد بیهیائیییان بیه

معرفت نسبت به اصولی است که جامعه را به اتحیاد و عیدالیت

»استقامت سازنده « ۸۹معروف است.

میرساند .به همین دلیل جامعه بهائی ،هامنند گذشته ،تیالش

هماکری بهائیان با سایر فعاالن اجتامعی در جهیت پیییشیرفیت

می کند تا درک جمعی از آموزهها و اصولی را افیزاییش دهید کیه
آنها را برای یک زیست جمعی در عصر بلوغ جمعیی نیوع بشیر
اجتنابناپذیر میداند؛ اصولی همچون یاگنگی نوع بشر ،برابری
زنان و مردان ،بهره گیری از دانش علمی در کنار بینشهای دین،
مشارکت عمومی ،و عدالت اجتامعی .در این راستا بهیائیییان بیر
اهمیت ترب یت کوداکن و نوجوانان با چنین اصولی ،کیه زیسیت
معنادار در دنیای معاصر را میییسیر مییسیازد ،تیاکییید دارنید و
تجرب یات و فرصتهای ترب یتی خود را با سایر افراد مشیتیاق در

میان می گذارند .همچنین ،بهائیان سعی دارند تا ابعیاد امدی و
اجتامعی حیات جوامعی که در آن زندگی میی کینینید را بیهیبیود
بخشیده و با مشارکت در گفتامنهای سازنده اجتامعی ،برخی از
بینشها یا تجرب یات جمعی خود را ،خاضعانیه بیا دییگیران بیه
اشتراک گذارند.
نمونهی دیگر از نحوه پاس گویی بهائیان به ظلمی که بر همین
جامعه در سالهای بعد از انقالب رفته ،تاسیس و تداوم »موسسه
آموزش اعلی بهائی« ۸۴است .این موسسه در پاس به محرومیت
دانشجویان بهائی از دانشاگههای ایران در سال  ۹۷۶۶تیاسیییس
شد و از آن زامن تا حال ،به صورت ماکتبهای ،حضوری و آنالیین،
توانسته است به ارائه بیش از  ۰۴رشیتیه در میقیاطیع اکردانیی و
اکرشناسی ارشد بپردازد .این موسسه ،بارها مورد حمله نیروهیای

امنیتی قرار گرفته و اساتید و دانشجویانش تهدیید ،بیازداشیت و
زندانی شدهاند .با تداوم فعالیتهای این موسسه ،میدارک آن از
———————————————————————-
)۸۴. Baháí Institute for Higher Education (BIHE

ایران ،مخصوصا در طی دهههای گذشته ،آ اگهی اجتامعی را از
امهیت و اهداف این جامعه بیش از پیش افیزاییش داده اسیت.
آ اگهی اجتامعی ایرانیان ،به طور ویژه ،به دلیل تجربه تبیعییی
دردناک دهههای گذشته ،بیش از پیش بر ضیرورت و اهیمیییت
همزیستی جمعی واقف گشته و هیمییین امیر سیبیب حیامییت
روشنفکران ایرانی و فعالین مدنی-سیاسی از گروههای مختلیف،
از جمله بهائیان ایران ،شده است .ظهور این خودآ اگهی جمعیی
در سطح روشنفکران ایرانی و اقعده جامعیه ،اسیاسیی را نیهیاده

است ،که نویدبخش زیست مسالمتآمیز گیروههیای میخیتیلیف
ایران و تالش و هماکری آنها برای پیشرفت و بیهیسیازی اییران
آینده است.
موخره
نوشتن از جامعه بهائی ایران دشوار است زیرا بسیاری از ایرانییان
اطالع ندارند که جامعه بهائی ایران بخش کوچکی از اعلم بهائی
است .در عین حال عمدتا ایرانیان از امهیت اعتیقیادات بیهیائیی
بیخبرند و آنچه شنیدهاند محصول دههها جعل و معوج نشیان
دادن اعتقادات بهائی در رسانهها بوده است .حذف این جامیعیه
از عرصههای اجتامعی ،به خصوص در چهار دهه اخیر ،فرصیت
تعامل با ایشان را نیز بسیار محدود کرده است .بهائیان ایران ،و
دیگرانی که به هر دلیلی به حاشیه رانده شدهاند ،باید فرصیت و

جرات روایت کردن خود را بیابند .این رواییتهیا ،داسیتیانهیای
ایران امست.
———————————————————————
۸۹. Constructive resilience

۱۴

تحلی ر یشه های جااماعاه
شااانااااخاااتااا -الاااهااایااااتااا ِ
بنیادگرایا در ایاران قارن

چهاردهم |

نمینامیند؛ و اگر با دو عنصر علم و زامن ،در راسیتیای اهیداف
رهاییبخش اولیه ،بازنگری نشوند ،به صورت »بیالیقیوه« آامدۀ
تبدیل شدن به بنیادگرایی میباشند .اام هنیوز چینییین آیییینیی،

»شرط اکفی« برای قرار گرفتن در دستۀ بنییادگیراییی را نیدارد و
ّ
راست سنتی دستهبندی کیرد .ییعینیی ایین
میتوان آن را در زمرۀ
ِ

قیدرت
پدیدۀ بالقوه ،هناگمی بالفعل مییشیود کیه وارد حیوزۀ
ِ
ّ
یتیی
سیاسی و نظامی گردد .بنابراین بنیادگرایی ،ورود خوانش سن ِ
محافظه اکر ،در دوران نوین ،به حوزۀ اجیتیامعیی-سیییاسیی ،بیا

امهیتی تاممیتخواه است.

محمدمسعود نوروزی۱

بدیهی است که در هر آیین و مذهبی ،اماکن چینییین بیرداشیت
جزماندیشانهای توأم با ورود به حوزۀ اجتامعی-سیییاسیی وجیود
دارد و لذا بنیادگرایی میتواند در هر آیین و مسلیکیی بیه وجیود

مقدمه

بنیییادگیراییی بیوداییی (در میییانیامر )،
آید .چنانکه آشاکر است
ِ
بنیادگرایی هندو ،بنیادگرایی یهودی و مسیحی و حتی بنیادگرایی

به لحاظ جامعهشناختی ،بنیادگرایی یا افندامنتالیییسیم ۲ییا بیه
عربی »اصولیه« یا »رجعیه« ،به معنای بازگشت ّ
تام به پایههای

اام بحث ام در اینجا ،به طور خاص مربوط به بنیادگرایی اسالمی

آنها به »جامعه و سیاست« است .بنابراین ،طبق ایین تیعیرییف،

بنیادگرایی ،علیرغم ویژگیهای مشترکشان ،دارای تفاوتهیاییی

الئیک وجود دارند.

ّ
سنت بدون توجه به تیییرات زامنی و ماکنی به منظور تحیمیییل

ایران قرن چهاردهم شمسی است .بدییهیی اسیت کیه انیواع
در
ِ

نوعی خشکاندیشی و ظاهرگرایی ۷در فهم یک آیین در صورتیی

با یکدیگر نیز هستند .بنابراین مشخص است که مینیظیور ام از

که بخواهد وارد حوزۀ اجتامعی-سیاسی شود بنیادگرایی نام دارد.
اگر بخواهیم با تأمل بیشتری وارد موضوع شویم ،باید بگیوی یییم
ّ
که در سنت یا میراج گذشته ممکن است دو مشکل بیه وجیود
ّ
زناگرهیای خیرافیی و
بیاید :یکی ،سنت طی زامن میتواند دچار
ِ
بیخیش
افزود و اکستهایی گردد که در تضاد با اهیداف رهیاییی
ِ
نخستین و واقعیت اولیۀ خویش است؛ پس باید با میتین میوثیق
اولیه پیرایش شود .دوم ،حتی اگر بیر فیرض دچیار جیرمهیای
ح
بیرونی هم نشود (یا آن جرمها پیرایش شیونید) ،ضیرورتیا دارای

گزارههایی است که فرازامنی یا فراماکنی نیستند ،یعنی با گذشیت
ح
زامن و رشد علم ،برخی از آن گزارهها کیه تیامام پیوسیتیههیا و
ّ
اقلبهای آن سنت هستینید ،دییگیر مینیصیفیانیه ییا عیقیالنیی
———————————————————————-
 .۹دکترای مهندسی عمران گرایش هیدرولیک ،دانشاگه صنعتی خواجه نصیر

طوسی ،دانشجوی دکترای جامعه شناسی دین ،دانشاگه لیورپول ،انگلستان.
۲. Fundamentaiism

۷. dwwmatismi&isuperdiciaiityi

بنیادگرایی ،آنچه ادامۀ جنبش پروتستان در بییین مسیییحیییان
آمریاکیی (اوانجلیاک در  )۹۱۲۴بوده ،یا سایر موارد مشابه ،نیست.
هرچند تعریف مقدامتی آنها ،که عبارت بود از »برداشت سطحی
از واژاگن متن مقدس ،بدون توجه به سیاق ،و بینیاز از تفیسیییر
هرمنوتیکی« میتواند برای فهم ام نیز مفید بیاشیدّ ،امیا ام در
اینجا با ویژگیهای خاص دیگری در میوضیوعیی وییژه میواجیه
هستیم که آنها را با اندکی تسامح در هفت دسته بیان خیواهیییم

نمود.

ویژگ های بنیادگرای ایران ا شیع
ّ
به طور کلی ،شاید بتوان ویژگیهای بنیادگرایی ایرانی ی شیعی را
در هفت مورد به این قرار خالصه کرد:

ّ
مشروعیت مطلق را از آن »سنت« تاریخی-رواییتیی مییدانید.
.۹
ِ
ّ
این سنت یا میراج دینی ،به طور خاص ،در ایران بعد از صفوییه،

احادیث متضاد و آشفته استوار است .شاید بتوان بیه
بر روایات و
ِ
ّ
تقریب خوبی گفت که بیش از هشتاد درصد این سنت به »اخبار
ِ

۱۱

آحاد« اتاک دارد .اخبار آحاد،

جیییامیییعیییهشییینیییاسیییانیییۀ

روایاتی هستند که تنها دارای

هوشمندانهای بر »تقیه و

یییک سییلییسییلییه راویانیید و

فقیهان اولیه شییعیه امنینید
ّ
سید مرتضی یا ابینادرییس،
آنها را حتی در زمینۀ احیاکم
(و نه فقط اعتیقیادات) نیییز

خشکاندیش و ظاهرگرای در فهم یک

آیین در صورت که بخواهد وارد حوزۀ

اجتی

– سیاس شود بنیادگرای نام دارد.

معتبر نمیدانستند .در ییک
ّ
کالم ،اخبار آحاد ،ظنی و گامنی هستند و نه یقینآور .به عینیوان
نمونه ،بسیاری از احادیثی که درباره »واقیع آخیرالیزامن« ،و ییا
«تذلذل و تقیه از روی ترس دربارۀ اامامن »در کتاب  ۹۹۴جیلیدی
ّ
محمدباقر مجلسی ( ۹۴۴۶-۹۴۳۳هی.ش) آمده از ایین
بحاراالنوار
دستهاند .برخی احادیث آخرالیزامنیی ،ییکیی از میبیانیی افیاکر
موعودگرایانۀ سیاسی اسیت کیه خصیوصیییت مشیتیرک اکیثیر
بنیادگرایان محسوب میشود .تصور کنید وقتی این اخبارآحاد را
بدون یک روش منسجم علمی ،به موضواعتی امنند فراامسونری
و مسیحیت صهیونیستی متصل می کنند چه آش شلهقلیمیاکری
در میآید! بحار مجلسی یکی از مصداقهای تلقی حداکثیری از

دین است؛ مجلسی میخواست نشان دهید هیمیه عیلیوم یی از

مسائل پزشکی و جنسیت نوزاد و بهداشت زنان گرفته تا نجوم و
جیرافیا و آداب مسترا و  - ...همه در بیانات ائمه آمده اسیت.

۰

چنانکه یکی از جامعهشناسان دین یعنی هنریش شیفر(متیولید
ّ
ّ
 ۵)۹۱۵۵می گوید بنیادگرایی با نحلۀ دینداران سنتی و سنت گرا در
هویت فرهنگی« تا حدود زیادی هم مسیییر و
قسمت دافع از »
ِ

هم عقیده است.

چه اامم سجادی است کیه

مجلسی برای ام ساخیتیه؟!

ااممی ترسو و اهیل دروغ
حرف زبان و دلش یکی
که ِ

نیست؟! »…چیرا اامم ،در
آسامن همپای خدا  ...است ولی در زمیین ایینیچینییین هیمیاکر

ضعیف و تسلیم خلیفه؟« و شریعتی پاس را چیه خیوب پیییدا
سیلیطیان صیفیوی در کیتیاب
می کند :ثنای متعفن مجلسی ،از
ِ
زادالمعاد را ببینید! او باید ابتدا ،اامم را هماکر و تسلیم و میداّ
ح
فالن خلیفۀ اموی نشان دهد تا خودش بعدا بتواند برای مید و
هماکری سلطان خونریز توجیه شرعی بیاورد.

۳

مشیکیوک شیرییعیتیی،
ولی خمینی ،درست چند امه پس از مرگ
ِ
ح
تلویحا به نقدهای شریعتی پاس میدهد…» :نباید یک کسی تیا
به گوشش خورد که مثًال مجلسی رضواناهلل علییه  ...بیا شیاه
صفوی روابط داشتند  ...خیال کنند که اینها امنده بودند برای جاه
یا احتیاج داشتند به اینکه شاه سلطان حسین و شاه عیبیاس بیه
آنها عنایتی بکنند ... .آنها مجاهده نفسانی کردند «. ...

۸

ّ
میییراج رواییتیی،
نمونه دیگر این مشروعیت بر مبنای سنیت و
ِ

احاکمی امنند »سنگیسیارِ زنیا اکر « ،ییا »عیدم جیواز قضیاوت
زنان«است که هی کدام ،دلیلی در »قرآن« ندارند .و حتی برخی
نوگرایان مسلامن امنند دکترعلی اصیر غروی اصفهانی ،ریشیۀ
از
ِ

روح اهلل خمینی در دافع از کتاب مجلسی می گوید» :بحار خزانۀ
همۀ اخباری است که به پیشوایان اسالم نسبت داده شیده ،چیه

درست باشد یا نادرست . ۶« ...در نقطه مقابل ،علی شریعتی ،که
به محتوا و عمل ،بیش از اقلب و شعار بیهیا مییدهید ،در نیقید

———————————————————————
 . ۰البته منصفانه این است که بگوی یم اگرچه مجلسی اداع داشت که اسالم

و سیرۀ اهلبیت همۀ چیزهای اعلم را تبیین کردهاند ،ولی قصد اصلی او

در بحار جمع و حفظ میراج شیعی بوده و نه لزوام تأیید همۀ روایات و اخبار.

۵. Heinrich Wilhelm Schafer.

 . ۶کشف اسرار  ،بیجا ،بیتا؛ موسوی اکشف الیطا  ،صص .۷۹۱-۷۲۹

۱۱

تذلذل «می گوید کیه ایین

بسیاری از این احاکم را تلموت و اسرائیلیات میدانند ۱.بنابراین،

بنیادگرایان شیعی در اییران،
خوانش به روز از قرآن،
افرغ از عدم
ِ
ِ
ّ
به پیروی از سنتیها ،ثقل اکبر را در اسیتیخیراج احیاکم ،هیامن
احادیث آحاد و نامعتبر قرار می دهند؛ و قرآن ،زینتی به عینیوان

———————————————————————
 . ۳تشیع علوی ،تشیع صفوی (مجموعه آثار  ،) ۱ص  .۹۶۲نقل به مضمون.

( البته در تکمیل و اصال سخن شریعتی باید گفت که مجلسی چنان اامم

سجادی را به تنهایی نساخته بلکه در منابع متقدم وجود داشته و او از آنها

نقل کرده است).

 .۸صحیفه ،جلد  ،۷صص.۲۷۰-۲۵۲

 .۱ر.ک .مقالۀ »سنگسار زانی و زانیه بدعتی در اسالم« ،دکتر علی اصیرغروی

اصفهانی ،سایت ارباب حکمت.

ح
ثقل اصیر است .به بیان دیگر ،بنیادگرایی ،رندانیه ،عیمیدتیا بیه
ّ
بخش کماعتبارتر سنت (یعنی احادیث) تکیه می کند و بیخیش
معتبرتر آن (متن قرآن) را »در عمل«نادیده می گیرد .در صیورت
رجوع به قرآن نیز ،به قسمتهای خاصی از آن که توجیه گر رفتار و

بنیادگرای  ،ق مدرن را منحرف و باط ِ
ّ
مطلق م داند .تمدن مدرن و مدرنیته را

سلیقه شان است اکتفا می کنند و نیز آن را بیه کیمیک هیامن
ّ
فقهی سنتی میفهمند؛ یعنی فهیمیی کیه افقید
احادیث و متون
ِ
درکی از علوم و حقوق این زامنی است.

نف و تکفیر م کند.

مبانی فلسفی آن (و نه هیر
 .۲تضاد بنیادین با »عقل مدرن« و
ِ

مسیحیت تندرو ،اسالم تندرو و مدرنیسم اروپیاییی« ۹۴بیه نیکیتیۀ

باطیل میطیلیق
چیز مدرن) .بنیادگرایی ،عقل مدرن را منحرف و
ِ
میداندّ .
تمدن مدرن و مدرنیته را نفی و تکفیر می کند .نیتیییجیۀ

ظریفی هشدار میدهد و می گوید مدرنیته دارای دو عنصر ییا دو

چهره است :اولی »عقل بازتأملی/بازتابندگی« ۹۹طبیق تیعیرییف

عملی چنین پیشزمینۀ نظری ،عدم پذیرش و لذا عدم همیراهیی

عیقیل ابیزاری« ۹۲طیبیق
پییر بوردیو و آنتونی گیدنز؛ و دومیی »
ِ
تعریف ام کس وبر.

گویی غرب ،یک موجود عینی با ماکنی جیرافیییاییی و هیوییتیی
ح
است که ذاتا تمدنی گسسته و منقطع با سایر جوامع انسانی دارد
و در عین حال ّ
شر است.

عقل بازتأملی ،عقلی انتقادی است که باعث اییجیاد آزادیهیای

واقعی با قوانین و نهادهای بینالمللی است .بر این مبنا ،نوعیی
دواگنگی حق و باطل میان خود و اعلم غرب در نظیر میی گیییرد.

نکتۀ ظریف اینجاست که اگرچه واژۀ بنیادگرایی ،ترکیبیی جیدیید

در ساختار عیلیوم اجیتیامعیی اسیت و نیییز اگیرچیه ییکیی از

خصیصههای آن ،ضدیت با مبانی فلسفی مدرنیته است ،اام ایین
به این معنا نیست که چنین پدیدهای ،به هیییچوجیه در تیاری یخ
جهان اسالم مشابهی نداشته است .در گذشته ،شاید با تسیامیح
ِ
بتوان در خوارج ،بعضی ویژگیهای بنیادگراییی را دیید .اگیرچیه
ح
خوارج نحلههای مختلفی داشتند ولی اکثرا در »مشرک حربی «
و »مهدورالدم«دانستن مخالفانشان هم عقیییده بیودنید .عیدم

پذیرش آنها توسط سایر مذاهب ،و طرد و سرکوب آنها ،بیه طیور

متفقالقول ،نشان میدهد که چنین مشربی ،باب طبع اکثیرییت
جوامع مسلامن نبوده است .اکفی است بینیگیرییم کیه خیوارج،

علیالرغم توان نظامی و تعصب در جانفشانی و حیتیی کسیب

قدرت سیاسی در مقاطعی در قسمیتهیاییی از جیهیان اسیالم
(امنند سیستان و کرامن در قرون ۷و ۰هجری) سرانجیام عیمیًال

مضمحل شدند .و اکنون ،یکی از نحلههای معتدل آن که دیگیر

از روشهای گذشته پیروی نمی کند به نام »اباضیه« در عیامن
و قسمتهایی از شامل آفریقا زندگی میکند.
در رابطۀ بین بنییادگیراییی بیا میدرنیییتیه ،هینیرییش شیییفیر
جامعهشناس و متأله آلامنی ،در کیتیاب »نیبیرد بینیییادگیراییی:

سیاسی و مدنی ،مردمساالری ،توجه به حقوق انسیان ،میدارا بیا
افاکر مخالف و  ...میشود ،زیرا عقلیی اسیت کیه در آن سیوژه
(انسان صاحب عقل) ،به خویش و ساختار و اعملیت و موقعیت
خود آ اگه میشود .به بیان دیگر ،مدرنیتۀ بازتأمیلیی بیه انسیان
مسئولیت و آزادی و به جامعه حق انتخاب سرنوشیت در اقلیب
دموکراسی میدهد .بینیییادگیراییی ،از اسیاس بیا ایین آزادی و
مردمساالری و سازواکرهایی امنند میجیلیس نیامیینیداگن میردم
مخالف است .به این سخن شیخ مصبا ییزدی در سیال ۹۷۳۱
ش .بنگرید :از دیداگه اسالمی [=بخوانید بنیادگیرایییر میجیلیس
ح
شورا یا مجلس اقنونگذاری ،صراف بازوی مشورتی ولیفقیه است.
و ولیفقیه بعد از شنیدن نظر متخصصین براساس قواعد فقهیی

میسنجد و امضا می کند .این فلسفۀ مجیلیس شیورا در نیظیام
والیت فقیه است ۹۷«.او یی امنند سلف تاریخیاش شیخ فضیلاهلل

گیذاری مسیتیقیل بیرای
(۹۲۲۲-۹۲۸۸ش ).ییی بیه نیقیش اقنیون
ِ
نامینداگن مردم عقیده ندارد .نقل است که در دهۀ چهل ،ییاران
———————————————————————
۹۴.i KampdideriFundamentaiismenniRadikaiesi
Christentum,iRadikaiersiIsiamiundigurwpasi
Mwderne,i2008,i252ipawes,
۹۹.rediexivity.
۹۲. instrumentaiireaswninw.

 .۹۷پرسشها و پاس ها ،والیتفقیه ،خبراگن ۷ ،جلد ،محمد تقی مصبا ،
انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی خمینی ،۹۷۳۱ ،صص .۱۴-۱۵

۱۸

نزدیک خمینی به همراه فرزند بزرگش مصطفیی ،بیرای تیبیادل

نظر سر قبر شیخ نوری جمع میشدند ۹۰،شیخیی کیه در میرداد
 ۹۲۸۸خورشیدی به جرم هماکری با ّ
محمدعلی شاه اقجار اعیدام
شد .نوری فتوا داده بود که تأسیس مجلس ،ضید اسیالم اسیت.

نوری نامد مخالفت با آزادی و برابری انسانها اسیت» .رسیالیۀ
حرمت مشروطه« ،مستمسکی برای خشونت ّ
محمد عیلیی شیاه
بود .و پس از توپباران مجلس شوری نوشت» :سلطان اعدل در

ح
ّ
محمدعلی شاه آن را مهر کرده است و اساسا شیفیتیۀ مشیروطیه
۹۳

بوده است! میبینید که نوعی دورویی و تیییر موضع بر حسیب
تعادل قوا در این کالم دیده میشود .آیا این رویکرد شیخ ،نیوعیی

تقیه با قرائت شیعۀ صفوی بود؟

آنتونی گیدنز در سیاق روریارویی با مدرنیته ،معیتیقید اسیت کیه
بنیادگرایی عکسالعملی در برابر گلوبالیزیشن و جیهیانییسیازی
در این عصر است .چیزی که امرکس و دورکیهیاییم آن را پیییش
بیبینی نکرده بودند و گامن می کردند دین از عیرصیۀ سیییاسیی
حذف خواهد شد.

شاید با تسامح بتوان در خوار ج ،بعض

عقل ابزاری در مدرنیته ،نوعی پیشرفت سیاسی و نیظیامیی و
اام ِ

ویژگ های بنیادگرای را دید.

اقتصادی به کمک فناوری و علوم است که منجر به استیعیامر و

حق آنان اکری کرد که در حق اصحاب فییل شید ... .بیا تیأیییید
ّ
ولیامر مسلمین ،مجلس وییران گیردیید و کیفیار میالحیده و
مفسدینی که در آنجا أممن داشتند ...به سزای مفاسدی که علییه
۹۵

اسالم [=بنیادگرایی و استبدادر انجام داده بیودنید ،رسیییدنید«.

البته نباید این برداشت بنیادگرایانۀ نیوری را بیه حسیاب اصیل
اسالم گذاست .زیرا پیشتر و نیییز در هیامن دوره ،میتیفیکیران
نوگرایی چون ّ
سید جاملالدین اسدآبادی ،شیخ هادی نجمآبادی
ّ
(در کتاب تحریرالعقیال در ۹۲۳۸ش) ،و نیییز ّ
میحیمید
سییید
ّ
محمد حسین نائینی (در کیتیاب
طباطبایی و آخوند خراسانی و

تنبهاالمه و تنزیهالمله در ۹۲۸۸ش ۹۶).برداشتهایی اکمًال به نفع

نواستعامر و هژمونی جهانی شد .این هیامن چیییزی اسیت کیه
ح
نظریهپرداز اجتامعی ایرانی ،عیلیی شیرییعیتیی ،آن را تیلیوییحیا
امشینیسم مینامد و آن را از امشین متامیز می کنید ۹۱.میدرنیییتیۀ

ابزاری ،سبب بیشینهسازی سرامیه و فرهنگ مصرف گراییی شیده
که البته عواقب مثبت و مینیفیی خیود را داشیتیه اسیت .طیبیق
نظرهنریش شیفر ،بنیادگرایی ،مشکلی با مدرنیتۀ عیقیل ابیزاری

ندارد و چه بسا گوی سبقت را در استیفیاده و سیو اسیتیقیاده از

محصوالت این چهرۀ مدرنیته ،امنند سال های کشتار جمعی ،از
دشیمین »میدرنیییتیۀ
غرب یان میرباید؛ ولی بنیادگرایی مشکل و
ِ
بازتأملی« است .و معموًال به خوبی این چهرۀ مدرنیته را عیلیییه
چهرۀ دیگر مدرنیته به اکر می گیرد.

آزادی سیاسی و اقنون و مجلس ی در حد زامن خودشان ی داشتند

تاکمل زیستشناختی و تاکمل اجتامعی .به
 .۷ضدیت با ناگه
ِ

محاکمۀ نوری این است که ی به گفتیۀ نیاظیماالسیالم کیرامنیی ی

نیز قبول بیچون و چرای احادیث آحاد ،آنها نیز امنند دینداران
ّ
سنتی ،نمیتوانند نظریۀ علم تجربی داروینی را بپذییرنید .اسیالم

تحریم مشروطه را نیز دیگران نوشیتیهانید و او فیقیط از تیرس

میداند .از سوی دیگر ،بنیادگرایی به دلیل اسیتینیاد بیه اخیبیار

که در تضاد با نظر شیخ نوری بیود .نیکیتیه جیالیب در هینیاگم

بالافصله با دیدن تیییر تعادل قوا به نیفیع میجیاهیدیین ،تیامم
گذشتۀ خود را منکر شد و مدعی شد که آن فتوای مکتیوبیش در

دلیل برداشت قشری و غیرهرمنوتیکی بنیادگرایان از متن قرآن و

تاکمل زیستشناختی را بیاطیل
فقاهتی سیاسی ،نظریۀ تطور و
ِ
ِ

———————————————————————-

سست مربوط به آخرالزامن امنند بدتر شدن اوضاع و توسعۀ کفر
ِ

» .۹۰شیخ فضل اهلل برندۀ انقالب مشروطه؟« ،احمد زیدآبادی ،نشریه هفته،

———————————————————————-

 ۸آ گوست.۲۴۲۲

 .۹۵رسائل مشروطیت ،غالمحسین زرگرینژاد ،نشر امیرکبیر  ،۹۷۳۰ ،ص.۹۵۳

 .۹۶آیتاهلل طالقانی ،صاحب تفسیر پرتوی از قرآن ،این کتاب را در  ۹۷۷۰ش،
یعنی دو سال پس از کودتای شاه و اکشانی علیه مصدق ،تصحیح و با

۱۹

۹۸

پینوشتهایی منتشر کرد و به این ترتیب ،اعتراض تئوریک خود را به استبداد
اعالم نمود.

 .۹۳تاری خ بیداری ایرانیان ،ج ،۵ص .۵۷۶

 .۹۸جامعهشناسی ،آنتونی گیدنز  ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،نشر نی ،۹۷۸۹ ،ص

.۵۹۶

 .۹۱مجموعه آثار  :۷۹ویژگیهای قرون جدید؛ دکترعلی شریعتی ،فصل
امشین در اسارت امشینیسم.

بیهیبیودگیراییی
و بیبندباری با گذشت زامن ،عمًال مخالف نظریۀ
ِ
اجتامعی که مبتنی بر سیر تاکمل دیالکیتیییکیی جیهیان اسیت
ّ
میباشد .وقتی به سخنان سید قطب ،نسخۀ سنی بنیادگرایی ،در

بنیادگرای خشونت و جنا را نعمت و خیر

م داند.

ستیز با غرب ( که او آن را جاهلیت مدرن مینامید) میینیگیرییم

یاد این سخن نسخۀ ایرانیاش میافتیییم» :در دوران قیبیل از

مدرنیته ،انسان به دنبال انجام تاکلیف خود بود و خیدا میحیور
فعالیت او بود .ولی در عصر مدرن انسان محور شده و حکومیت
تابع خواست مردم میشود ... .مفهوم آزادی اهیرمیی در دسیت
ّ
کشورهای سلطه گر است تا به قدرت برسند و از آن لذت بیشتیری

ببرند و  ۲۴«. ...و نیز» :اصیل امیاکن تصیادف ،ییکیی از اصیول
اندیشه داروینی است که  ...اگر آن را از او بگیییرییم شیالیودهاش

بازراگن نیز در درسهای تفسیر قرآنش تحت عنوان »پرتیو نیور،
جلسه  «۳۲۵اعالم کرد که آیات قرآن تضادی با نظیرییۀ تیاکمیل
ح
اسالم چ گرا
قرائت
حذف
و
سرکوب
با
اساسا
داروین ندارد .ولی
ِ
از جامعه ایران توسط قدرت سیاسی و حتی انتقادهای غیرعلمی
دیینیی راسیت بیر آن تیحیت عینیوان »بید بیودن
روشنفکری
ِ
ّ
ایدئولوژی« ،راه برای غلبۀ تفکر سنتی فیکسیسیم در  ۰۴سیال
گذشته باز شد.

بنیادگرای مشکل با مدرنیتۀ ق ابزاری
ندارد.
فرومیریزد  ۲۹«. ...یا ناگه کنید به کتابهای شیخ عبداهلل جوادی
آملی که با به اکرگیری تامم فلسفۀ اصالیت وجیود و تشیکیییک
وجود و حرکت جوهری و  ...تالش می کند نشیان دهید نیظیرییه
۲۲

تاکمل داروین غیرعقلی و ضداسالمی است!

(شیرییعیتیی) و نیییز

دینیی چی
در نقطۀ مقابل آنها ،نوگرایان
ِ
نوگرایان دینی دموکرات (مهندس بازراگن) قرار دارند که معیتیقید
به تاکمل زیستی و نیز اجتامعی بشرند .در بحث پذیرش تاکمیل

بیولوژیکی توسط نوگرایان مسلامن ،میتوان به »قرآن ،تیاکمیل
خلقت انسان« دکتر یداهلل سحیابیی در ۹۷۰۶ش .و سیپیس
و
ِ

علمی »تبیین جهان« مسعود رجوی ،رهیبیر
درسهای فلسفی-
ِ

مجاهدین خلق ،در دانشاگه صنعتی شریف در آذر تیا بیهیمین

۹۷۵۸ش .طی شانزده جلسه اشاره کرد .در سال  ،۹۷۱۴عبدالعلیی
———————————————————————-
. .۲۴مصبا یزدی ،خبرگزاری رسمی حوزه ۶ ،خرداد .۹۷۸۱

 .۲۹مصبا یزدی الگوی علمی و عملی اسالمیسازی علوم انسانی ،احمد
حسین شریفی ،روزنامه فرهیختاگن ۹۹ ،دی .۹۰۴۴

 .۲۲ر.ک .مقالۀ »بررسی انتقادی فرضیه تاکمل داروین با تکیه بر آرا جوادی
آملی« ،مهدیه علوی و افطمه عرب گورچونی ،نشریه اندیشه نوین اسالمی،

پاییز  ،۹۷۱۸شامره  ،۵۸صص .۱۱-۹۹۲

۲۷

بیهوده نیست که استاد جامعهشناسی سیاسی بریتانیایی ،انیدرو
هی وود» ،شکست سوسیالیسم انقالبی« را ییکیی از عیوامیل
ح
پیدایش بنیادگرایی میداند ۲۰.زیرا اساسا تفکر چ  ،مدرنیتیه را
در سیر تاکمل طبیعی بشری میداند و اگر به ُبعد سرامیهسیاالری
آن نقد داشته ،با ارزشهای انسانی و آزادی یا علوم تجربی آن سیر
ستیز نداشته و بلکه خود را یکی از مدافعان آن ارزشهای مدرن
میداند .لذا در اینحا باید به تفاوت ظرییف انیقیالبیی بیودن بیه
معنای »چ و تاکملی« آن ،با تخریب گری و تروریست بودن به
معنای ارتجایی و ینیادگرایانه آن توجه کرد .و ایین دو را از هیم
متامیز نمود .تامیزی که میتیأسیفیانیه تیحیتتیأثیییر فیرهینیگ

راست جهانی ،مورد بیتوجهی و حیتیی بییمیهیری
سرامیهداری
ِ
روشنفکران دینی جدیدتر قرار گرفت.
برخی از
ِ

از میان تبار تاریخی نوگرایان دینی ،میتوان بیه ّ
میحیمید عیبیده

مصری نیز اشاره کرد که درحدود ۹۲۸۷ش .در تفسیر الیمینیار از
———————————————————————-

 .۲۷نکتۀ جالب این جاست که در دوران  ۹۷۰۴تا  ۹۷۶۴شمسی برداشت

»نوگرایانه و روشنفکرانه« از اسالم چنان هژمونی داشت که قرائت اسالم
ح
تاکملی تقری با مورد قبول اکثریت بود و حتی سنتیون و روحانیون بنیادگرایی

امنند علی اکبر فی

مشکینی معروف به میرزا علی مشکینی نیز کتابی با

عنوان »تأملی پیرامون مسألۀ تاکمل از دیداگه قرآن« نوشت که در آن با
طبقهبندی کردن آیات قرآن در مورد آفرینش ،اعالم کرد که قرآن تضادی با

نظریۀ تاکمل ندارد.
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۱۱

نظریه تاکمل دافع نموده و آن را یکی از »سنن الیهیی« دانسیتیه
ّ
محمد اقبال الهوری ،به عنوان یکی از پیدران فیکیری
است .نیز

همچنین علی شریعتی در  ۹۷۰۸ش .مینویسد» :هر تیمیدنیی،

تعلیامت قرآن که بر اماکن بهبود و رشد رفتار انسان و کنترلش
»
ِ

تمدن بتپرستی جاهلی ،تمدن اسالم میزاید ،یا مذاهب مزدک

این نحله ،در  ۹۷۴۳ش .در بیان سیر تاکمل اجیتیامعیی گیفیت:
بر نیروهای طبیعی استوار است نه خیوشبییینیانیه اسیت و نیه

بدبینانه .آموزۀ قرآن بهبودگرایی است ،به گونهای که یک جیهیان

۱۱

انسان بر بدی برانگیخته مییشیود را تصیدییق میی کینید ۲۵«.و

در حال رشد و تاکمل ،و جهانی که با امید بیه پیییروزی نیهیاییی

موجود تازهای است که از تمدن پستتری میزاید :چینیانیکیه از

و امنی با مذهب زرتشت در نزاعاند و مذهب مسیح با هر سیه ،و

مذهب اسالم با هر چهار مذهب در نزاع اسیت ....بیعید تیمیدن
اسالم در قرن چهارم هجری به وجود میآیید .ایین تیمیدن نیوع

تازهای است که از تبدیل نوع پستتر خودش به وجود آمده«

۲۶

ش .بر اساس آموزههای شریعتی ،بیرداشیتیی هیرمینیوتیییکیی و

یا در جای دیگری احیتیامًال در  ۹۷۰۱ش .میی گیویید» :آنیکیه

نامدین از امجرای آدم و همسرش و فرشتاگن و شیطان و میییوۀ

زامن را میداند ،و نه "حال" را ،که تاری خ را میشناسد ،این اصیل

بنیادگرایان از این آیات میباشد.

وضع حال ی را میبیند و "جیهیت" حیرکیت
"جریان" تاری خ یی و نه ِ
را در گذر طوالنی زامن تجربه کرده است که کم ِمن ِفئه قیلیییلیه

غلبت ِفئه کثیره ،یقین دارد که فردا از آن آنان اسیت ۲۳«.حسین
یوسفی اشکوری نیز در کتاب »بازخوانی قصۀ خلقت «در ۹۷۳۳

ممنوعه در قرآن ارائه کرد که در تضاد با تفسییر ظیاهیرگیراییانیۀ

متفکران نوگرا ،بر نظریات تیاکمیل غیربیی
البته بدیهی است که
ِ
نقدهایی هم دارند و شاید بتوان نظریه آنها را »تاکمل توحیدی«

۱۲

ً
داستان مخالفت با آزادی بیاان ،تاقاری اباا
ّ
وجه مشترک سنت ها و بنیادگرایان است.

عقیدۀ مخالف« ،و در نتیجه مجاز دانسیتین قیتیل میخیالیفیان
عقیدتی برای ایجاد ترس و جلوگیری از نقد در همین راستاست.
سالخی وحشتناک و غیرانسانی احیمید کسیروی و دسیتیییارش

حدادپور در  ۲۴اسفند  ۹۷۲۰ش .به این جیرم کیه »بینیییانیگیذار

مذهبی ضد شیعه بوده« ۲۱،توسط فداییان اسالم نمونۀ کوچکی
از رفتار بنیادگرایانه است .اجازه دهید در اینجا برای روشن شیدن
دانست؛ تاکملی که امنند آنچه بیوشیمیست روس ،الیکیسیانیدر
ُ
اپارین ،می گوید » گویی نوعی نیروی هیوشیمینید آن را هیداییت

می کند و کور نیست ۲۸«.ولی نیکیتیه جیالیب ایینیجیاسیت کیه
ّ
ّ
سنت گرایان (امنند سید حسین نصر ) ،سنتیها و بنیادگراییان از
ّ
اساس با تفکر تاکملی مخالفند.
اکرگیری وحشت و خشونت برای رسیییدن بیه قیدرت ییا
 .۰به
ِ

اثبات آیین خود .بنیادگرایی خشونت و جنگ را نعمیت و خیییر
ُّ
الص ُ
لح خیر «(سیورۀ نسیا ،
میداند .حال آنکه قرآن می گوید »و
آیۀ  .)۹۲۸بنیادگرایی از این میترسد که قیرائیت او از دیین ،کیه
تصور می کند عین دین است ،بر اثر گسترش مدرنیتۀ حیاصیل از
عصر روشنگری به حاشیه بیرود .تیرس روانشینیاخیتیی از عیدم
جدید معتقد به سکوالریسم و ییا
پذیرفته شدن توسط نسلهای
ِ
ّ
اعتقادات سنتییاش در
الئیسیته ،او را که می خواهد همچنان با
ِ
متن اجتامع و سیاست بامند ،وادار به ایجاد رعیب و تیهیدیید و

تقتیل در جامعه می کند .هدف بینیییادگیراییان ایین اسیت کیه
بییان
سایرین را تحت سلطه خود درآورند» .عدم اعتقاد به آزادی
ِ

در جنبش مشروطیت ،شاهد تحول
پارادایم مهم در گفتین ااممت سنت
شیع هستیم.
———————————————————————-
 .۲۵تجدیدبنای اندیشۀ دینی در اسالم ،محمد اقبال ،ترجمۀ محمد مسعود

نوروزی ،فصل  :۷تصور خدا و معنای نیایش ،ص.۹۳۵

 .۲۶م.آ :۷۹ .ویژگیهای قرون جدید ،دکتر علی شریعتی ،فصل داروینیسم در

تبدیل انواع تمدنها به یکدیگر.

 .۲۳م.آ :۲۱.میعاد با ابراهیم ،دکتر علی شریعتی ،فصل تاری خ ،سیر تکوین
طبیعی آدم.

۱۳

۲۸. A.I. Oparin, The Origin and Development of Life,
tran.,1953, 2nd Ed, Annotation by Morgulis, Chapter 4.

تفاوتهای نحلههای مختلف دینی به نکتیهای اشیاره کینیییم.
فرض کنید شخصی امنند احمد کسروی ،طی تحیقیییقیاتیش بیه
ّ
نتایجی رسیده که او را ملزم به مخالفت با سنت دیینیی (ادعیییه
شیعه) و حتی میراج ادبی ایران (حافظ یا سهیروردی) میی کینید.
ّ
واکنش سه گروه سنتیون ،بنیادگرایان و نوگرایان مسلامن به این
ّ
واقعه چیست؟ سنتیها امنند اکثر قریب به اتفیاق حیوزییون از
ابوالقاسم اکشانی گرفته تا علی اصیر حلبی (بنیانگزار انیجیمین
ح
ح
حجتیه) و تا حسین قمی و ابوالحسن اصفهانی و  ...عمدتا قلیبیا
معتقد به ارتداد کسروی بودهاند و او را آشاکرا یا در خفا تکفیییر
مجازات »فقهی« تکفیییر نیییز قیتیل
می کردهاند و میدانیم که
ِ
است ،فقط چون آنان معموًال جرأت و یا ابزار عملی کردن آن را

در دوران مدرن نداشتهاند ،انجام آن را با لطایفالحیلی به دوران

بعد از ظهور حواله می کردهاند! ولی به لحاظ نظری و تیئیورییک

فرد مورد نظر را مهدور الدم میدانند و حتی از کشته شدن او بیه
وسیلۀ بنیادگرایان ناراحت نمیشوند .دلیل سادهاش این اسیت
که وقتی تالش اولین بار نواب برای ترور کسروی در  ۸اردیبهشت
۹۷۲۰ش .موفق نشد و دستگیر گردید ،بسیییاری از روحیانیییون
ّ
سنتی قم و نجف تالش کردند تا او آزاد شود .البته بیایید انصیاف
ح
داشت و اذاعن کرد که فقیهان سنتی (جدای از فقه شان) زلبا از

باب »احتیاط در حفظ دام « از حکم (و نه البته فیتیوای) قیتیل
ح
مرتدان خودداری می کردهانید و صیراف از روی تیرس ییا عیدم
اماکنات نبوده است .یعنی می گفتهاند و می گویند فالنیی میرتید

است ولی من مبسوطالید نیستم!

ح
ّ
داستان مخالفت با آزادی بیان ،تقری با وجه مشترک سنتیهیا
و بنیادگرایان است .شاگرد خمینی ،مرتضی مطهری ،که آخیونید
پرمطالعهای نسبت به زلب حوزویون بود ،به ّ
شیدت میخیالیف

بیان« اعالمیه جهانی حقوق بشر بود ولیی
»حق آزادی عقیده و ِ

———————————————————————-

 . ۲۱مقدمۀ کتاب راهنامی حقایق یا نامیندۀ کوچک حقایق نورانی جهان
بزرگ ،نواب صقوی ،تجدید چاپ .۹۷۵۳

با هوشمندی ،ابتدا دو تعریف جدا اگنه از »آزادی فکر «و »آزادی
عقیده« ارائه می کرد و سپس می گفت ام با آزادی فکر مشیکیلیی
نداریم بلکه مخالف آزادی عقیده هستیم ۷۴.به نظر میرسد کیه

او در اینجا بیشتر با کلامت بازی می کند تا به گیونیهای از اتیهیام

مخالفت با آزادی بیان تبری جوید!

اام نوگریان دینی امنند ّ
سید محمود طالقانی یا مهدی بازراگن ییا
ّ
محمد حنیفنژاد علیرغم اینکه ممکن بود به بیرخیی نیظیرات
مثًال کسروی انتقاد علمی داشته باشند ،ولی هرگز معتقد به قتل
او نبودند .آیتاهلل طالقانی در تفسیر »پرتوی از قیرآن «در ذییل
آیه »ال اکراه فیالدین قد تبین الرشد من الییی« ( ۲۵۶بیقیره) بیه
صراحت از حق آزادی عقیده و بیان دافع می کند.
چنانکه میدانیم اکر بنیادگرایان در دهه  ۷۴قرن  ۹۰شمسی ،تیا
جایی پیش رفت ،دکتر حسین افطمی ،وزیرخارجهای کیه بیرای
ملی شدن نفت ایران بسیار زحمت کشیده بود را نیز در زمستیان

مسلامن آزادیخواهی بود که خود
۹۷۷۴ش .ترور کردند .افطمی
ِ

را پیرو حسین بن علی میدانست و جوانک بنیادگرا را بزرگوارانیه
ّ
بخشید.دو سال بعد ،نواب صفوی برای دیدن نسخۀ سنی خیود،
ّ
سید قطب ،به فلسطین رفت .علی خامنهای کیه در ایین زامن
ح
جوانی حدودا ۹۶ساله بوده ،بعدها به ترجیمیۀ جیلید ّاول »فیی
ظالل القرآن« قطب اقدام و آن را در  ۹۷۰۸ش .منتیشیر نیمیود.
خامنهای بعدها گفت که در سفری که نواب در سال  ۷۹به مشهد
داشته ،اعشق او شده و »اولین جیرقیههیای انیگیییزش انیقیالب
اسالمی به وسیله نواب در من بوجود آمد ۷۹«.نواب صیفیوی در

هناگم بازگشت ،در مصاحبهای ،کودتای آمریاکیی-انگلیسی ۲۸
مرداد  ۹۷۷۷ش .را تأیید کرد و بازگشت ّ
محمدرضا پیهیلیوی بیه
قدرت را تبریک گفت! و در آن ضمین ایینیکیه مصیدق بیزرگ و

یارانش را »رجالههای بیاگنهپرست«نامید ،از شاه خیواسیت تیا
ُ
»مشروبات الکلی و لختی و بیقیدی شرمآور زنان و موسیقیی و
ّ
محمد رضا پهیلیوی اکر
قوانین قضایی اروپایی« را از بین ببرد! و
نیمه تامم بنیادگرایان علیه حسین افطمی را به اتیامم رسیانییید!

بیهوده نیست که بعدها ،علی اکبر هاشمی رفسنجانی ،که زامنیی

پول سال فداییان را تأمین کرده بود ،گفت» :فداییان اسیالم از
———————————————————————-
 .۷۹سایت تاری خ ایرانی ۲۳ ،دی .۹۷۱۹

۷۴ .ooo.navideshahed.cwm

درحال که بنیادگرایان ،غرب و تمدن
غرب را مظهر شر و فساد م دانند ،اام از

جدیدترین فناوریهای آنان برای حم و
نق و یا سالحهای جناافروزانه استفاده
م کنند.
سابقون مبارزه با تفکرات انحرافی و غیربیی [=روشینیفیکیری و
مصدقیر بودند ... .نواب در بازگشت از نجف ،شعارش را اجیرای
مو به موی اسالم [=احاکم فقهیر قرار داد «.پس از حدود پینیج
ّ
محمد افضل لنکرانی ،علیه پیزشیک و نیویسینیدهای
دهه ،شیخ
آذربایجانی به نام رافق تقی ،فتوای ارتداد داد که باعث شید او را
در آذر  ۹۷۱۴ش با ضربات چاقو بکشند.
ّاما در ناگه نوگرایی دینی »راه مقابله با افیاکر نیادرسیت عیلیییه
۷۲

اسالم ،نقد علمی است و نه حذف فیزیکی  «.سالها پییش از
ّ
محمد جواد غیروی
مجتهدان نوگرا به نام سید
این واقیع ،یکی از
ِ
با رد هرگونه »مجازات«برای مرتد ،در سال  ۹۷۳۳ش .نیوشیت:
»مرتد در قرآن هیچ حکم مجازاتی ندارد .و خدا بنداگن را فیقیط
هدایت می کند و در آیات عدیده بر آزادیشان تأکید کرده تیا هیر
طور بخواهند زیست کنند .از جمله دو آییۀ  ۹۷۳انیبیییا و ۱۴
آلعمران  ...خدا از عدم غفران و هدایت خود سخین میی گیویید
ولی هیچ حکمی در کشتن مرتد صادر نمی کند ... .روایاتیی هیم
که زلب آنها از اخبارِ آحاد است ،حتی اگر روایات صحیح بیاشید،

نمیتوانند آیات صحیح قرآن را تخصیص زنینید«.

۷۷

بینیابیرایین

ترور ،اراعب و قتل یا آزار مخالف فیکیری ،در دییداگه نیوگیراییان

مسلامن محکوم و ممنوع است.
 .۵ضدیت با زنان و عدم اعتقاد به برابیری انسیانیی میردان بیا
ح
زنان .درک بنیادگرایان از زن ،درکی امدون مدرن است و اسیاسیا
برای او حق حیات برابر و مستقل از مرد اقئل نیستند .آنان اصیل

برابری زن را معادل ولناگری جنسی میدانند .و آن را به قول سید

قطب »اختالط حیوانی جنسیتها« مینامینید .اکیبیرهیاشیمیی
———————————————————————-
 .۷۲ر.ک .مجازات ارتداد و آزادی مذهب ،دکتر محسن کدیور.۹۷۱۷ ،
 .۷۷فقه استداللی ،حکیم غروی اصفهانی ،صص .۶-۲-۶۴۵

۱۴

رفسنجانی در  ۲۵آبان ۹۷۶۷چنین سخنرانی کیرد» :دییدنید کیه

سنگباران میشود تا بمیرد ... .طبق الیحۀ  ۹۱۸۲قصاص ،ارزش

غرب به چه بالیی دچار کرده نسل خودشان را  ...وقتی که جنس

حیات زن ،نصف ارزش مرد اسیت .هیاشیمیی رفسینیجیانیی در

یک سینهبندی یا شورتی یا یک زیرپوشی را نامیش دهد  ...ایین

زنانی که هنوز حجاب فقهی را راعیت نمی کنند در ییک اردواگه

زن را غرب به صورت امنکن توی ویترین فروشاگه می گیذارد کیه

کردن [...ر خلق شیده ...اگیر زنیهیا
زن؟  ...زن برای معرفی
ِ
آزادی ِ
یک ذره شعور داشتند ،همین نکته اکفی بود کیه عیلیییه غیرب

نامزجمعه  ۰می  ۹۰=] ۹۱۸۶اردیبهشت ۹۷۶۵شر ...گیفیت کیه

زندانی خواهند شد تا در آنجا تعالیم مذهبی را دوباره بیاموزند و

اکر اجباری انجام دهند .برخالف زندانیان معمول ،باید هیزیینیۀ

شورش بکنند ... .در غرب ،خانمهای لخت و عور را در ویترینها

زندگی آنها در اردواگه را شوهران یا پدرانشان پرداخت کنینید «.

که هاشمی به اقتضای شرایط ،مواضع و سخنان متفیاوتیی ارائیه

مقدار احتیاج به خشونت دارند «.شیخ مصبا یزدی نیز کیه بیه

به عنوان فواحش مطرح می کنند ۷۰«. ...البته جای گفتین نیدارد

میداد تا بتواند در صیحینیه

در همین جا ،رفسنجانی گفته بود» :مثل اینکه این زنیان ،ییک
اصطال در جینیا دییگیر

قدرت سیاسی ایران بیامنید.

حییکییومییت والیییتفییقیییییه

سخن هاشمی را در ایینیجیا
به عنوان نمونهای از فضای
فکری مذهبیون در انتیقیاد
ازغرب در آن دوره آوردهایم.
چنین تلقی (شیی انیاگری
زن در تمدن غربی) توسیط
ح
منتقدین تقری با عمومیییت

فعالیت می کرد ،چنین ابیراز

ممکن است میان بنیادگرای با
سوسیالیسم برخ ناکت مشترک باشد،

ول این خطای افحش روششناسانه است
که آنها را یک بگیر یم.

داشته است .و لذا ایین کیه

بنیادگرایان چه نتیجهای از آن می گیرند حرف دیگری است.
در نوشتۀ محققانۀ »جنسیت و بنییادگیراییی اسیالمیی«چینییین
میخوانیم» :هناگمی که خمینی به قدرت رسیید ،سین اقنیونیی
ازدواج را از  ۹۸به  ۹۷سال؛ و اکنون به  ۱سال اکهش دادند .تعیدد
زوجات ،قبًال محدود به اقنون حامیت از خانواده بود ولی اکنیون

مرد میتواند  ۰زن به عالوۀ سایر ازدواجهیای میوقیت (از چینید
دقیقه تا نود و نه ساله) به نام ُمتعه داشیتیه بیاشید .چینیانیکیه
ح
ّ
حائری ۷۵می گوید متعه صراف به هدف لذت جنسی مردان انجیام
میشود ... .زن پس از طالق یا حتی پس از مرگ شوهرش اجیازۀ
سرپرستی فرزندانش را ندارد  ...زن بر بدنش حاکم نیست .سقیط

زن محکوم به زنای محصینیه ،آنیقیدر
جنین غیراقنونی استِ ... .
———————————————————————-

 . ۷۰افیل صوتی سخنرانی هاشمی در دهۀ شصت ،به نقل از اکنال تلگرامی
اکبر گنجی.
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۷۵. Haeri,iS.i1983,i“TheiInstitutiwniwdiMut’aiMarriawei
iniIranniAiFwrmaiiandiHistwricaiiPerspective.” IniG.i
Nashat,ied.,iWwmeniandiRevwiutiwniiniIran.iBwuider,i
Cwiw.niWestvieoiPress.

فضل می کینید» :ییکیی از
نتای این اختالف [=تفیاوت
زن و مردر نقص نسبی حزم
و دورانییدیشییی زن اسییت.
غلبیۀ احسیاسیات بیر زن،
ّ
قدرت تفکر و داوری درست

را سلب می کند .زن به طیور

معمول ،در تامم دوران عمر ،دچار چنین حالتی اسیت .روحیییۀ
انفعالی زن ،قدرت حکومت و نظارت عقل را ضعیف می کند .بیه
همین جهت ،داوریهای او اغلب سطحی و غیییرواقیع گیراییانیه

است ۷۳«.مشابه این تفکر در سایر روحانیون نیییز هسیت .بیه
عنوان نمونه مرتضی مطهری ،نظریهپرداز حکومت والیت فقیه،
همین »عدم برابری« میان زن و مرد را با میالطه چنییین بیییان

می کند» :تساوی غیراز تشابه است .تساوی برابری است و تشابیه
مساوات انسیانهیا را
یکنواختی ... .اسالم [با برداشت امر اصل
ِ
دربارۀ زن و مرد راعیت کرده است .اسالم با تساوی حقیوق زن و

مرد مخالف نیست ،با تشابه حقیوق آنیهیا میخیالیف اسیت... .

نمیدانم چرا اکر ام  ...باید به آنجا بکشد که غربیها بیخیواهینید
نظریات خود را در باب تشابه حقوق زن و مرد ،بیا نیام میقیدس

تساوی حقوق به ام تحمیل کنند؟«  ۷۸چنانکه میبینید ،مطهری
———————————————————————-
۷۶. Gender and Islamic Fundamentalism,iFeministi
PwiiticsiiniIran,iNayerehiTwhidi,iNatiwnaiiLiberatiwni
andiSexuaiiPwiitics,iPp.253-256.
 .۷۳پرسشها و پاس ها ،جلد : ۵حقوق زن در قرآن ،محمد تقی مصبا
یزدی ،انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی خمینی ،۹۷۱۹ ،ص .۲۳۸
 . .۷۸م .آ .مطهری ،ج  ،۹۱ص.۹۲۱-۹۷۴

که مخالف حقوق برابر زن با مرد اسیت ،بیا بیازی بیا کیلیامت،
میخواهد مسأله را حل کند! می گوید ام فقط با تشابه زن و میرد
تعریف تساوی را برای تشابیه
مخالفیم نه با تساوی آنها؛ آن وقت
ِ

می گذارد و تعریف جدیدی برای تساوی خلق می کند! در تیفیکیر
بنیادگرایان ،زن ،انسانی ناقص و اعمل فساد و ّ
شر است.

ّ
در این وجه نیز سنت گرایان و بینیییادگیراییان دارای ریشیههیای
مشترک هستند .بیهوده نیست کیه پیروفسیور وییلیییام شیپیارد،
جامعهشناس و دینپژوه آمریاکییی ،پیس از ذکیر هشیت نیوع
دینداری برای بازۀ نوگرایی تا تاممیتخواهی اسالمی ،سیه نیوع
ِ
ّ
ّ
گیراییی
»اسالم گرایی«» ،سنت گراییی تیکیفیییری« و »نیوسینیت
ِ
ح
۷۱
تکفیری« را مشتراک بنیادگرا مینامد.
.۶فرهنگ ریا اکری و تظاهر و توجه به فروع دین .بینیییادگیراییی
برخالف آنچه مدعی است با »اصول اخالقی «و »جیهیت گیییری

اصلی«دین اکری ندارد و بیشتر بر فروع حاشییهای تیکیییه دارد.
یک جنبۀ ریا اکری که از قدیم وجود داشته به این معناست که به
»پوستۀ دین« و فرعیات بیشتر از میحیتیوا و روح دیین تیوجیه
می کنند .تأکید بر ظواهر آرایشی و پوشیدنی ،یا احیاکم فیرعیی و

نقل شده که مجتبی نواب صفوی(۹۷۴۲-۹۷۷۰ش ،).سرکردۀ این
ّ
فقهی سنیتیی بیه
گروه ،به عنوان یکی از آززگران تحمیل احاکم
ِ
جامعه در دوران جدید ،هناگمی که در مینیزل ّ
سییید میحیمیود
طالقانی پناهنده شده بود ،آنچنان در سحر با صدای بلینید بیرای

اذان بانگ سر میداد که اعتراض آیتاهلل طالقانی را برانگیخیت

و به او دستور توقف این اکر را داد! ۰۹ظیاهیرگیرایییهیاییی امنینید

حمله به سینامها و تخریب مراکز موسیقی و نیز ورود با اسلحیه
به دبیرستان دخترانه ،از جمله دالیل دستگیری نواب صفوی در
دوران حکومت اقنونی و دموکرات دکتر مصدق بود.
در تاری خ  ۹۷۲۱ش» .اعالمیه فداییان اسالم« که هدفش ایجیاد
فقهی اسالمی بود منتشر شد و در آن بر خانه نشییینیی
حکومت
ِ
زنان ،اجرای حکم فقهی شالق برای شرابخوار یا سنگسیار بیرای
زنان زانی در مال اعم و سانسور کتاب و تعطیلی پخش موسیقی
و فیلم تأکید شده بود .نکتۀ جالب اینجاست که در آن زامن ،نیه
فقط این گروه به عنوان پدرخواندۀ بنیادگیراییی ،بیلیکیه عیمیوم
ّ
ّ
سنتگرایان و سنتیها نیز با این ناگه موافق بودند.
لذا بر خالف برخی تحلیلهای سطحی ،چینیانیکیه از قیرآن

شعائر درجۀ دوم ،در مقابل بیتوجهی به » گوهر دیین«(امنینید

میفهمیم؛ این گونه از دینداری ،ناشی از تحقیق و تحول عمییق

تالش برای قسط و رافه مردم ،حق و کیرامیت انسیان ،ییا آزادی

حرکت میتیهیورانیه واداشیتیه
باطنی (یقین) نیست که آنان را به
ِ

ریا اکری ،هامن است که قرآن در هفت آیۀ سیورۀ امعیون ،از آن

آنان را به این اکر می کشد؛ البته تعصبی که آمیختگی نامعینی بیا

الدین« میداند» :آیا توجه کردهای به آن کس که در عمل و نیه

حتی برخی روشنفکران به غلط ،رفتار فداییان اسالم و یا انصیار

می راند .و شور و شوقی برای سیر کردن بییینیواییان نیدارد .پیس

توهم یقین است! یقین ،بدون
گفت رفتار آنان ناشی از تعصب و
ِ

تفکر و حق انتخاب) در رفتار آنان میوج مییزنید .ایین جینیبیۀ
بیم میدهد و مرتکب آن را تکذیب کنندۀ عملی »دین« و »یوم
به حرف ،روز جزا را رد می کند؟!هامن کسی که یتیم را بیا تینیدی،
مالمت بیاد بیر ایین نیامزگیزاران!هیامنهیا کیه در نیامزشیان

سهلاناگرند ،آنهایی که نامز ریا اکرانه ااقمه می کنند .و آنهایی کیه

امنع از توزی ع نعمتهای عمومی میشونید ۰۴ «.در واقیع اشیارۀ
ح
اسالم
یا
«
گرایانه
هویت
اسالم
»
بر
صراف
قرآن به کسانی است که
ِ
ِ
اقلبی تأکید می کنند و از »خودآ اگهی « و نیز »عیمیل« بیه روح

دینی زفلند.

———————————————————————-
۷۱. IsiamiandiIdewiwwyniTwoardiaiTypwiwwy’,
Shepard,ig.iWiiiiam,iInternatiwnaiiJwurnaiiwdimiddiei
eastistudies,ivwium19,i1987,ip.321.
 .۰۴قرآن مجید ،سورۀ امعون،آیات  ،7-1ترجمۀ آزاد.

است .بلکه این ،تعصب و جاهلیت (یا توهم یقیین) اسیت کیه
ریا اکری و تظاهر در ضمیر ناخودآ اگه (به رواییت ییونیگ) دارد.
حزب اهلل را ناشی از یقین می دانند و به یقین میی تیازنید ،بیایید

خودآ اگهی به وجود نمی آید.

اام معنای جدیدتر ریا ،در دواگنیگیی نیظیری و عیمیلیی نیحیلیه
بنیادگرایی نهفته است .درحالی که بنیادگرایان ،غیرب و تیمیدن
غربی را مظهر شر و فساد می دانند ،اام از جیدییدتیریین فینیاوری
های آنان برای حمل و نقل و یا سیال هیای جینیگ افیروزانیه
استفاده می کنند .این نکتۀ ظریف نشیان میی دهید کیه آنیان

برخالف ظاهرشان ،انسان هایی نادان و ساده لوح (حیداقیل در
———————————————————————-
 .۰۹صحابۀ صبح ،ص ،۶به نقل از پسر آیتاهلل طالقانی.
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سطح نخباگنشان) نیستند .بلکه شیفتاگن زر و زور و تیزوییری

فعالیت سیاسی گرایشات اسالم راسیت
در شهریور  ۹۷۲۴و اماکن
ِ

تا به آالفی برسند .چنانکه می دانید روی پوستین ،زی بیا بیوده ،و

ملی گرای معتدل ،در چند دهه بعد ،به قدرت بالمنازعه تیبیدییل

هستند که زرورق اسالم را چون پوستینی وارونه به تن کیردهانید

سنتی در جامعه میباشد .جریانی که با حیذف جیرییان چی

داخل آن پشمهای ضمختی داشته است؛ بنیادگرایان ،در خلوت

شد .شاید ریچارد نیکسون ،رئیسجیمیهیور دمیوکیرات آمیرییاک،
دوست نزدیک ّ
محمد رضا پهلوی ،زودتر از سایر سییاسیتیمیدران

داخل خود ،از رافه و آسایش و زی بایی فناوری های نوین بیهیره
و
ِ

می گیرند ولی در محراب و منبر ،زهد خشک و خشن و اقلیبیی را
به نامیش می گذارند! » گوی یا باور نمی دارنید روز داوری/اکیین
همه قلب و دغل در اکر داور می کنند ۰۲«.به لحیاظ مشیابیهیت
نسبی ،شاید این وجه رندانۀ طبقۀ باالی بنیادگیراییی ،در تیاری یخ
اسالم ،معاویه بن ابی سفیان و مشاورش عمرو بن اعص باشینید
که به خاطر کسب قدرت سیاسی ،قلنج اجیرای حیکیم قصیاص

واجیب
اقتالن عثامن را گرفته بودند! و یقۀ علی را که چیرا ایین
ِ
ّ
دینی را بالفور اجرا نمی کنی؟! ولی در هامن حیال ،از تیعیدی و

درآوردن خلخال از دست و پای زنان ۰۷و یا کشتن ِ یاران پیامیبیر
ّ
محمد ابوبکر و حجر بین عیدی
امنند عامر یاسر و املک اشتر و

و  ...کوتاهی نمی کردند! ناگه کنید که برای بنیادگرایان ،موسیقی

و

غربی اعالم کرد که »تیییرات در جهان سوم شیروع شیده و بیه
مرحلۀ طوافن رسیده است .ام اقدر نیستیم آن را متوقف کینیییم.
جهان اسالم ،بنیادگرایی جای کمونیسم را گرفته اسیت «.آییا
در
ِ
ّ
نباید دستهای نئو استعیامر را در سیرنیگیونیی دولیت میلیی و
ضدبنیادگرای دکتر مصدق ببینیم؟ تالشهای فراوان نیکسون ی
که در آن زامن معاون آیزنهاور بود ی در اجیرای کیودتیای ۹۷۷۲
اکمًال برجسته است .باعث شرمساری است که نیییکیسیونیی کیه

نوگرای دین  ،آلترناتیو بنیادگرای است.

وقتی که در قدرت نیستند حرام است ولی وقتیی بیه قیدرت میی
رسند و برای پر کردن برنامه های رادیو و تیلیوییزییون چیاره ای

ندارند حالل می شود! هرچند شاید بتوان گفت که علیت حیالل
شدن برخی حرام ها ،فقط منفعت و مصلحت نظام نیییسیت .و

خطر بنیادگرایی را اعالم می کند و البته خود در  ۹۷۵۲ش .بر اثیر
رسوایی واترگیت مجبور به استعفا میشود ،چیرا در عیمیل ،بیه

برخورد عملی و آشنایی با واقعیتها نیز در این تیییییر میواضیع

مامشات با بنیادگرایان همت می کند؟ جز منیافیع اقیتیصیادی و
برخی مالحظات کوتاه ّ
مدت امنیتی ،دلیلش چییسیت؟ نیمیونیۀ

و میان طبقۀ نخباگن آن با بدنه و عوام آنها میتیفیاوت و حیتیی

داد .پس از آشتی شگفتانگییز سیران نیواسیتیعیامرِ راسیت بیا
بنیادگرایان دیوبنیدی در اسیفینید ۹۷۱۸ش .در دوحیۀ قیطیر،
ِ

دلبستگی کور و
بیتأثیر نیست .لذا در بنیادگرایی ،مرزهای میان
ِ
ظاهرگرایی با ظاهرسازی و منفعتطلبی چندان مشخص نیست
اگهی متضاد است.
ح
ُ
راگنیگ ناپیدا با نئیواسیتیعیامر .اسیاسیا عصیر پسیا
 . ۳رابطۀ ا
ِ

استعامر یا استعامر نو یکی از عوامل پیدایش بنیادگراییی اسیت.
در عین پرهیز از نظریۀ توطئه و ناگه داییجان ناپلئونی ،چنانکه

برخی محققان اذاعن کردهاند ،آززِ واقعی بنیادگرایی در منطیقیۀ
خاورمیانه پس از اشیال ایران توسط روس و انگلیس و آمیرییاک

———————————————————————-
 .۰۲دیوان حافظ ،غزل .۹۱۱

 .۰۷نهجالبالغه ،خطبه» :۲۳اینک فرامندۀ معاویه ،زمدی ،با سپاهش به شهر انبار
تجاوز کرده و استاندارمن ،حسان بن حسان بکری ،را کشته و مدافعان مرزی امن را از

مواضعشان رانده است .به من خبر رسیده که مردی از لشکر معاویه به خانۀ زنی
مسلامن و نیز زنی غیرمسلامن که در پناه حکومت ام بوده وارد شده و دستبند و
گردنبند و گوشوارههای آنها را به زرت برده ،در حالی که هیچ وسیلهای برای دافع،
جز گریه و التامس کردن نداشتند .لشکریان معاویه با غنیمت فراوان رفتند «

دیگر این میازلۀ نواستعامر با بنیادگرایی ،در همسایگی ایران رخ

افیانستان در تابستان ۹۰۴۴ش ،.در کامل ناباوری روشنفکران و
آزادی خواهان به طالبان تحویل داده شد.

بنیادگرایی مدعی است که می خواهد غرب و نئواستعامر را ی افرغ

از ادبیات ارتجاعی خاص خودش ی محو کینید .ولیی سیوال ایین
است که چگونه و با چه ابزاری؟ و نیز پس چرا بیا نیئیواسیتیعیامر

رابطۀ مخفیانه برقرار می کند؟ الزم به توضیح است که جایاگه ییا

زاویۀ دید ۰۰جریان های چ و یا نوگرایی دینی در ورود به بحیث
ح
ح
نقد غرب یا استعامر ،اساسا و امهیتا با آنچه بنیادگرایی انجام می
دهد متفاوت است .ولی به دلیل وجود برخی اشترا اکت ظاهیری،
———————————————————————-
۰۰. pwintiwdivieo.
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بیر

دیینیی چی
که در واقع نوعی میالطه است ،نقد نیوگیراییان
ِ
نواستعامرغرب ،با ستیزه جویی و مرگ خواهی بنیادگرایان علییه
کلیت غرب ی اگهی اگر دقیق نباشیم ی اشتباه گرفته مییشیود .از
ِ

سوی دیگر ،به دلیل خاطره استعیامری بیرخیی دول غیربیی در

خاورمیانه ،شعارهای ضدغربی بنیادگرایان ابتدا مورد اقبال تودۀ
مردم هم قرار می گیرد .و لیذا ،خشیونیت کیالمیی ییا عیمیلیی
بنیادگرایان علیه غرب یان ،در آزز ،با مخالفت اکثرییت جیامیعیه
مواجهه نمیشود .این تامیز ظریف را حتی جامعه شناسی امننید
منصور معدل نیز در کتاب »مدرنیسم اسالمی ،ناسیونیالیییسیم،

بنیادگرایی اسالمی«  ۰۵نتوانسته تشخیص دهد و آنها را بیا هیم
خلط کرده استّ .اما متفکر نواندیش مصری ،حسن حنفیی ،بیه
خوبی فهمیده بود که چ ِ مسلامن ،نه بنیادگراست و نه الئیک!
و آن را ادامۀ تجدیدبنای دینی سید جامل و اقبال و نوعی گرایش
نواعتزالی و نو ابنرشدی میدانست.

۰۶

نتیجاه گایاری
ّ
بنیادگرایی دارای برخی ریشه ها و علتهایی هست که تیا آنیهیا،
خشاکنده نشوند ،این پدیده از بین نمی رود .راهحلهای سیاسیی

و حمالت احساسی به کلیت اسالم ،یا اینکه گفته شیود دییگیر

مردم از دین روی گرداندهاند ،پاس علمی جامیعیه شینیاسیانیه ی
الهیاتی به این پدیده نیست .در جامعهای که طبق آامر انیجیمین
جامعهشناسان ایران ۲۲ ،میلیون نفر در عرض سیال  ۹۰۴۴ش.
طلسیم دنیدان و آلیت و ُدم
برای ّرمالی و ورد نویسی و گرفتن
ِ
حیوانات! خرج کردهاند ،مذهب از بین نرفته است ،فقط محتوای
۰۸

دین پویا و رهایی بخش ،تبدیل به مذهبی مملیو از
آن ،از یک ِ

خراافت و رکود و شرک و خشونت شده است .پیس تیالش بیرای

حذف و طرد دین ،یا نادیده گرفتن آن ،پاسخی پیاییدار نیییسیت؛
ح
ّ
یعنی رفع مشکل ،صراف به طور موقتی و ُمسکنی است .راهحیل
درگیرشدن فکری و نقد عمییق ریشیههیای میعیرفیتیی و
واقعی،
ِ

شایان توجه است که رابطه بنیادگرایان با نئواستعامر ،به دلیییل

جامعهشناختی بنیادگرایی است .میثیًال ایینیکیه بیرخیی گیامن

غیرشفاف بودن و عدم اطالع عمومیی از آن ،بسیتیرسیاز فسیاد

می کنند با حذف فالن فرد بنیادگرا ،بنیادگرایی در حیال نیابیودی

و  ، ...نوعی روحیه ضداستعامری وجود داشته ،که بستر مناسیبیی

فقط تعداد اندک  ۷۴۴نیفیری در اقهیره تیجیمیع کیردنید و لیذا

برای حرکتهای ضیداسیتیعیامری سیوسیییالیییسیتیی هسیت ،و

بنیادگرایی در حال نابودی است ،ناشی از سطحی دییدن عیمیق

میشود .اگرچه به دلیل تاریخچه دخالتهای روس و انگلیییس

است و یا مثال میزنند که پس از بهارعربی و در پی مرگ بنالدن

بنیادگرایی در آزز و در جلوی صحنه از این آرامنها به نیفیع خیود

مسأله است .درست است که بنیادگرایی دارای ابعاد سیییاسیی و

استفاده می کند ،ولی به دلیل نداشتن مبانی اخالقی مشیخیص،

نظامی و امنیتی است ،اام نیابد فقط به این ابعاد فرواکسته شیود

کوچکی از آن را در خاطرات شییخ حسییینیعیلیی مینیتیظیری در

شود .ممکن است در دورههایی ،بنیادگرایی خود را تعدیل کینید،

در برهههایی ،زد و بندهای رازآلودی با نواستعامر می کند .نمونۀ
معامالت احمد خمینی و اکبرهاشمی و حسن روحانی با رونیالید
ریاگن برای خرید موشک از اسرائیل برای آزادسیازی قیدس! در

امجرای موسوم به ایران کنترا ( کیک و کلت رابرت میکافرلییین)
در تابستان  ۹۷۶۰ش .خواندهایم.

۰۳

و ابعاد الهیاتی و روانشناختی و جامعهشناختی آن نادیده گرفتیه
اام تا نطفۀ آن به طور نقد ناشده وجود دارد ،با فراهم شدن بستر

مناسب ،دوباره رشد و نمو خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه ،ممکن است میان بنیادگرایی با سوسیالییسیم

برخی ناکت مشترک باشد ،ولی این خطای افحش روششناسانه
است که آنها را یکی بگیریم .به همین تیرتیییب میمیکین اسیت

آرامنهای مشترکی میان یک دیندارنوگرا با دینداربنیادگرا وجیود
———————————————————————-

———————————————————————-

۰۵. IsiamiciMwdernism,iNatiwnaiism,iandi
FundamentaiismnigpiswdeiandiDiscwurse,iManswwri
Mwaddei,iUniversityiwdiChicawwiPress,i2005.
 .۰۶ر.ک .نشریه نقددینی ،شامرۀ  ،۳پاییز و زمستان ۹۰۴۴ش ،میثم بادامچی،

 .۰۸منظور هامن تعریف فیلسوف آمریاکیی جیمز است» :دین باور به یک

ص.۸
ٔ
 .۰۳امجرای مکافرلین  -ویکیپدیا افرسی ،دانشنامه آزاد.

۱۹

نظم پنهانی است که سعادت نهایی ام مبتنی یر هامهنگی با این نظم است.
 ...ایامن به حقیقتی ناپیدا که گسترۀ نامتناهی از ارزشها درآن هست و به

انسان یک خود گسترده تر میدهد«
WiiiiamiJames,iTheiVarietiesiwdiReiiwiwusigxperienceniAiStudyiiniHumaniNature,iCambridwe,i1975,i
p51,ip.405.

داشته باشد ،ولی این ناگهی تقلیل گرایانه است که این دو را در

کنار بگذارد و پراگامتیک گردد ،عمًال پدییدۀ بینیییادگیراییی ،زاده

یک دسته قرار بدهیم یا از غرضورزی است که هرگونه دیینیداری

میشود .این پراگامتیسم و عملگراییی ،بیه تیدری ی طیی زامن،

تندروان دستهبندی کنیم .البته بدیهی است که دیینیداری نیوگیرا،

برای حفظ قدرت ،در عرصۀ مذهبی نیز دست از میحیافیظیه اکری

و معنویتخواهی ،ولو بردبار و معتقد به مدرنیییتیه ،را در زمیره

منتقد و رقیبی برای الییسیته دینستیز است! رقیبی که به دلیییل

منافع فرصتطلبانهشان ،و
بنیادگرایان را وادار می کند بر حسب
ِ

بردارند و برخی احاکم فقهی سنتی را تیییر دهد .دقت کنید که

ریشهداری و نیز مسلح بودن به قوانین دنیای مدرن ،به سیادگیی
ّ
از میدان به در نخواهد شد! شاید علت مخالفتهای آشیاکر بیا

این تیییر ،نه مبنایی و روشمند به قصد بازسازی دینی بیلیکیه از
ُ
روی اپورتونیسم میباشد .نمونۀ بارز این چرخش ،فیتیوای حیرام

چ نام اشتباه نگیرید!یی و عدم تامیز آنها با بینیییادگیران تیوسیط

است که سپس در یک چرخش بدون مبنا و روش مشخص ،در

نحلههای نوگرایی دینی و اسالم چ ی با نسیخیههیای بیدلیی و
دینداری نوگرا ،نقد و پیاالییش
برخی ،همین باشد! یکی از اهداف
ِ
ّ
ّ
سنت است .زیرا سن ِت نقد ناشده ،به طور بالقوه خطرناک است و

بودن تولید و ساخت و آموزش موسیییقیی در سیال ۹۷۰۴ش.

۵۴

سال  ۹۷۶۳ش ۵۹ .تبدیل به حالل و حتی در عمیل واجیب شید!
راستی چگونه میشود حرام خدا ،ناگهان تبدیل به حالل گردد؟!

محل رشد بنیادگرایی است .چنانکه ،جامعهشناس بریتانیبیاییی،
ّ
جان تامپسون می گوید ،اگر از مفاهیمی کیه در سیییاق سینیت

فردی ،احترام متقابل و مدارا برای ادیان و عقاید مختلف اسیت.

اکرکرد دارند ،به طور نادرست در سیاق نوین برای تولید قیدرت و

و مخالفت با این موارد را افراطگرایی میداند .نوگرایی دینی ،نیه

سلطۀ سیاسی استفاده شود ،معضالت عدیدهای برای بشر پییش

خواهد آمد ۰۱.مشاهده جوامع مشابه که دارای برخی اشیتیرا اکت
با ام ایرانیان هستند ،به ام کمک می کند که یکی از عیلیل رشید

نوگرایی دینی ی افرغ از تنوعش ی مدافع حاکمیییت اقنیون ،آزادی

فقط مخالف بنیادگرایی است ،بلکه مخیالیف نیاسیییونیالیییسیم
افراطی ،نژادپرستی ،افشیسم ،نئونازیسم و یهیودسیتیییزی

۵۲

میباشد .نوگرایی دینی ،آلترناتیو بنیادگرایی است.

نیییز

بنیادگرایی در بین طبقه متوسط را بفهمیم .به عنوان میثیال در

جامعه مصر ،هناگمی که به دلیل دیکیتیاتیوری ،هیییچ ییک از

جریانهای سکوالر یا مسلامنان چ گرا و نوگرایانی کیه طیرفیدار
ّ
محمد عبده و یا حسن حنفی بودند یا حزب الیوسیط (در ،)۹۱۱۰
اماکن فعالیت نداشتند ،اخوانالمسلمییین رشید کیردهانید .در
ّ
محمدرضا پهلوی و
ایران  ۹۷۵۳ش .نیز به دلیل استبداد
جامعۀ ِ

نظام تک حزبی و سیرکیوب سیاییر نیییروهیا تیوسیط سیاواک،
ّ
راسیت سینیتیی ،بیر میوج
بنیادگرایی توانست به دلیل دست باز
ِ

احساسات آزادیخواهانه سوار شود و سیرانیجیام قیدرت گیییرد.
ِ
چنانکه گفتیم نیای بنیادگرایان شیعه ،به شیخ فضلاهلل نیوری

میرسید .اگرچه شیخ فضلاهلل ،متعلق به قرن سیزدهیم بیود و
ح
مستقیام به بحث ام مربوط نمیشد ولی به لحاظ اثیرگیذاریاش
بر بنیادگرایان قرن چهاردهم ،مورد توجه قرار گرفت.

ّ
هیینییاگمییی کییه خییوانییش راسییت سیینییتییی از اسییالم ،ویییژگییی
محافظه اکریاش در عرصۀ اجتامعی -سیاسی (و نه مذهیبیی) را
———————————————————————-
۰۱. IdewiwwyiandiMwderniCuitureniCriticaiiSwciaii
ThewryiinigraiwdiMassiCwmmunicatiwn,iJwhniB.i
Thwmpswn,iPwiityiPress,iUK,1990.
ooo.payamha-iran.wrw/nwde/221

———————————————————————-
 .۵۴ر.ک .کتابهای ماکسب محرمه ،مؤسسه تنظیم ونشر آثار ،ج ،۹صص
۹۷۸۵ ،۷۴۷-۷۴۵؛ و تحریرالوسیله ،روحاهلل خمینی ،مؤسسه مطبواعت

دارالعلم ،ج ،۹چاپ اول۹۷۰۷،ش ،.ص  .۰۱۳خمینی حتی در آزز نیز چنین
گفت» :این دستاگه صدا و سیام را اصالحش کنید ،یعنی غربی نباشید  ...که
ح
حتام باید بین این خبر و این خبر  ،موسیقی باشد .این غربزدگی است... .

یک اکرهایی کنید تا موسیقی را ترکش کنید ... .موسیقی خراب می کند دامغ

بچههای ام را .موسیقی میز بچههای ام را افسد می کند «(سخترانی مورخ
۲۸تیر  ،۹۷۵۸در جمع اکرکنان صدا و سیام).

 .۵۹او در پاس استفتایی درباره آالت موسیقی گفت« :خرید و فروش آالت
مشترکه به قصد منافع محلله آن اشاکل ندارد (».فتوای  ۹۱شهریور

۹۷۶۳ش).

۵۲. extremeinatiwnaiism,iraciaiism,idascism,iNewNazismiandiAnti-Semitism.

۱۱

اسالم ،جامعه و سیاست
در قرن سیزدهم و

و تحوالت مدنی و اجتامعی و سیاسی ایفا کرده است .این روند از
عصر پهلوی اول آزز شد و تا مقطع انقالب ایران ادامه پیدا کرد
و به رخداد انقالب ایران و در نتیجه به زوال رژیم پادشاهی

چهاردهم خورشیدی

(قسمت اول)

ایرانی و در نقطه ی پایان آن فروپاشی رژیم پادشاهی پهلوی
منتهی شد .این ارتباط و تعامل دین و جامعه و سیاست
(حکومت و رژیم سیاسی) در این بیش از چهار
دهه در قرن چهاردهم نیز در اشاکل دیگر

۱

حسن یوسف اشکوری

تداوم داشته و دارد.
در چهارچوب انگیزه ها و زمینه های خاص
این نوشتار ،مداع آن است که در این ادوار
مختلف و متنوع در تاری خ معاصر ایران،

درآمد

اسالم شیعی به لحاظ نظری و

هرچند جریان موسوم به »اصال دینی« در میان مسلامنان

عملی ،از یک سو از مقتضیات و

دیرینه سال است و گزاف نیست گفته شد که به قدمت تاری خ

شرایط اجتامعی و فرهنگی

اسالم از مقطع درگذشت نبی اسالم است ،اام از نیمه دوم قرن

و سیاسی جامعه ی

سیزدهم هجری قمری  /نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی ،به

متکثر

دالیل اجتامعی و سیاسی مختص این دوران در مواجهه با
آشنایی بیشتر مسلامنان با تمدن و تجدد غربی ،جنبشی نوین
آزز شد که به اصال دینی و یا اصال فکر دینی شهرت یافت.
در ایران معاصر ،جنبش اصال

دینی از اواسط سلطنت

ناصرالدین شاه اقجار آزز شد و در دوران سلطنت مظفرالدین
شاه با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد و در نهایت به رخداد مهم
و اثرگذار مشروطیت ایران منتهی شد .اام با وقوع
مشروطیت در اواخر قرن سیزدهم ،تحوالت دینی و
اجتامعی و سیاسی و حتی اقتصادی در ایران ادامه
یافت و در روزاگر سلطنت  57ساله پهلوی ها ،باز هم
به مقتضای شرایط و نیازهای جامعه ی ایرانی با

اکثریت مسلامن و اغلبیت شیعه اثنی عشری ،آموزه ها
و انگیزه های اسالمی – شیعی نقش پررنگی در تیییرات
———————————————————————-

۱۹

.۹دین پژوه و محقق تاری خ

ایرانی اثر پذیرفته و تیییرات و تحوالتی را مستقیم و غیر

این مداع را روشن و مدلل می کند.

مستقیم تجربه کرده و از سوی دیگر در روند تیییرات مدنی و

در این نوشتار ،تحوالت دینی – سیاسی ایران معاصر در پنج

تمدنی ایرانیان به شدت اثر نهاده است .مروری کوتاه به

رخدادهای این قرن و شخصیت های فکری و سیاسی و
فرهنگی آن و نیز نهادها و سازامن های آموزشی و
فرهنگی و حتی احزاب سیاسی از مشروطیت تا کنون،
گواه آن است که اسالم شیعی نه تنها در هیچ
یک از این رخدادها و تحوالت زیب نبوده است
بلکه عموام در تیییرات و دگرگونی ها (اعم از
مثبت و منفی) نقش آفرین بوده اند .اسناد تاریخی
نشان می دهد که اسالم شیعی سهم مؤثری در این
تحوالت داشته است .به گونه ای که بدون پرداختن به
این نقش ،فهم و تحلیل رخدادها و تحوالت متنوع این
قرن ناممکن خواهد بود .در واقع اصال دینی معاصر
در ایران ،چنان با تحوالت اجتامعی و سیاسی عجین

شده است که تفکیک آن دو ممتنع

فصل مرور می شود:
– ۹جنبش مشروطه خواهی تا آزز سلطنت رضاشاه
 – ۲از آزز برآمدن رضاشاه تا شهریور ۹۷۲۴
 – ۷از شهریور  ۲۴تا خرداد ۹۷۰۲
 – ۰از خرداد  24تا بهمن ۹۷۵۳
 – ۵از  ۵۳تا ( ۹۰۴۹پایان قرن چهاردهم).
از آنجا که فهم و درک رخدادهای قرن اخیر بدون درک حداقلی
از تحوالت و تیییرات فرهنگی و اجتامعی حول اسالم و تشیع از
تحوالت قرن گذشته ممکن نیست و حداقل ابتر می نامید،
ناگزیر در آزز رخدادهای مرتبط با دگردیسی های اخیر و مورد
بحث مرور خواهد شد .با الهام از سخن شریعتی می توان این
۲

مرور را »ناگهی شتابان از فراز دو قرن« دانست.

می نامید .ناگهی به دو رخداد
مهم و دوران ساز این قرن
یعنی مشروطیت و
انقالب

ایران

و

تحوالت بعدی تا
حدودی

الف .جنبش مشروطه خواه تا آاغز سلطنت رضاشاه
نخست الزم است اشاره کنم که از رخداد مشروطه معموال با
عنوان »انقالب« یاد می شود ولی به گامنم نمی توان آن واقعه
مهم را ذیل عنوان انقالب تعریف کرد .هرچند که در عمل در
توالی ایام و در طی یک قرن ،مشروطیت به تحوالت دینی و
اجتامعی و فرهنگی و ادبی و اقتصادی و سیاسی منتهی شده و
در نهایت به روند انقالبی شدن جامعه ایران کمک کرده است.
از این رو ،رخداد بزرگ انقالب بهمن  ،۹۷۵۳خود پدیده ای
تاکملی در روند جنبش مشروطه خواهی ایرانیان شمرده می
———————————————————————-

 .۲دکتر شریعتی در مجموعه آثار  ۲۳مقاله ای دارد با عنوان »تولد دوباره

اسالم در ناگهی سری ع از فراز یک قرن «.وی در آنجا تحوالت فکری اسالمی

را در قرن چهاردهم تا زامن خودش مرور کرده است .در این نوشتار بخشی از
آن عنوان وام گرفته شده و از آنجا که تقری با دو قرن مورد توجه قرار گرفته

است ،کلمه دو قرن در عنوان آمده است.

۱۲

شود .شرح این دو رخداد مهم تاری خ معاصر ایران ،این مداع را

کشورهای مهم اروپایی اعزام می شدند .این اقدام که از زامن

روشن تر خواهد کرد .در هرحال شاید عنوان »جنبش« برای

عباس میرزا آزز شده بود ،تا پایان اقجار و بعدتر تا پایان

حرکت و نهضت مشروطه طلبی ایرانی مناسب تر و واقع بینانه

سلطنت پهلوی ادامه یافت .این دانش آموختاگن جدید ،حامل

تر باشد.

و ناقل علوم جدید به ویژه علوم دقیقه به ایران و به مراکز
آموزشی سنتی و غیر سنتی ایران بودند و همراه آن تجارب نوین

از رخداد مشروطه معموال با نوان
»انقالب «یاد م شود ول نم توان آن
واقعه مهم را ذی

نوان انقالب تعر یف

کرد.

خود از آشنایی با تمدن و تجدد غربی را به ایران انتقال می
دادند.
سومین اگم تبادالت فرهنگی و اجتامعی و تمدنی است که به
وسیله دیپلامت ها (سفیران) و سیاحان (جهانگردان) و
تاجران از دو سو و انتقال تجارب مدرن فرنگی به ایران زمین
است که در طول عصر اقجار و پهلوی انجام شده است .اینان

زمینه ها (مشروطه سازان فرهنگ )

هریک به سهم خود وجهی از وجوه تمدنی خارجی را به

جنبش مشروطه خواهی با طرح اندیشه هایی حول ضرورت

سرزمین ایران آورده و خواه و ناخواه به رواج تجدد و ضرورت آن

تیییرات اجتامعی و اصال فکری و دینی از اوایل سلطنت اقجار

۱۳

دامن زده اند .آثار مکتوب به جاامنده از این دوران به ویژه انبوه

در عهد فتحعلی شاه ( ۹۹۸۵-۹۲۵۴قمری) آزز شد و تا بروز و

سفرنامه ها مؤید این مداعست.

ظهور و بعدتر پیروزی این جنبش ادامه یافت .حامالن و

چهارمین اعمل بسترسازی های فرهنگی و تمدنی در ایران

مروجان چنین اندیشه هایی را می توان »مشروطه سازان

معاصر ،وجود انبوه روزنامه ناگر و روزنامه ها و به طور کلی

فرهنگی« تعریف کرد .بی تردید نخستین فردی که این ضرورت

مطبواعت است که هریک به سهم خود نقشی مهم و اثرگذار در

را درک کرد و برای تحقق آن کوشید شاهزاده عباس میرزا (۹۲۴۷-

انتقال تجارب جدید غربی به اذهان و افاکر مستعد در ایران

 ۹۲۰۱قمری) فرزند ارشد فتحعلی شاه و ولیعهد او بود .او که به

داشته اند .از مطبواعت عصر امیر کبیر (میرزا صالح شیرازی و

سنت عصر اقجار فرامنروای ایالت مهم آذربایجان بود و در تبریز

اکغذ اخبار او) ۷گرفته تا مطبواعت عصر پهلوی جملگی در

ااقمت داشت و از طریق آشنایی با تحوالت روسیه و قفقاز و غیر

تحوالت فکری و ضرورت تیییرات اجتامعی و فرهنگی و سیاسی

مستقیم از تحوالت جدید اروپا به نیاز تیییراتی تمدنی پی برده

و اقتصادی سهم و نقش داشته اند .به همین دلیل است که

بود ،صاداقنه برای ایجاد تحوالت سیاسی در نوع حکمرانی و نیز

مطبواعت وارباب جراید همواره مورد خشم و سرکوبی ارباب

در عرصه فرهنگ و جامعه و اقتصاد و به ویژه (به دلیل آشنایی

قدرت بوده و سانسورهای مختلف و تودرتو و پیچیده ای را بر

با فنون نظامی و کسب و اخذ ادوات نظامی و رزمی مدرن و

ضد مطبواعت و رسانه های آزاد همواره و به طور پیگیر اعامل

پیشرفته در طی دو جنگ با روسیه تزاری) ،کوشید و در این زمینه

کرده و می کنند.

دست به اصالحات و اقداامتی کم و بیش مهم زد.

جاانداختن ضرورت انواع
اعمل جاافتادن و
باالخره پنجمین
ِ
ِ

دومین اگم برای انجام اصالحات و تیییرات تمدنی از طریق

———————————————————————-

کسانی بود که از زامن عباس میرزا برای کسب دانش غربی به

 .۷از سال زایش و مرگ میرزا صالح اطالعی به دست نیامد .ضمنا

سفرنامههای این روزنامه ناگر نیز مهم اند.

تحوالت و تیییرات تمدنی در ایران معاصر اهل اندیشه و تفکر و
کتاب و قلم بوده اند .گزاف نیست گفته شود که این جریان
بیش از عوامل دیگر در ایجاد ذهنیت مساعد برای قبول ضرورت

تیییرات همه جانبه یعنی طرح و طراحی هامن انقالب فکری و
فرهنگی عصر اقجار و حتی پهلوی نقش ایفا کرده اند .هرچند

نخستین فردی که ضرورت مشروطه را درک
کرد و برای تحقق آن کوشید باس میرزا
فرزند ارشد فتحعل شاه و ولیعهد او بود.

بخشی از همین اهل اندیشه و کتاب و قلم در مطبواعت هم
فعال بوده اند ولی در عین حال آنان دارای شخصیتی مستقل

عقب امنده آن دوران می دانست و آثار مختلف میرزاآاقخان

بوده و در عمل فراتر از روزنامه ناگران و ارباب جراید عمل کرده

کرامنی (از جمله »سه مکتوب« در نقد دین البته اثرپذیرفته از

و نقش داشته اند.

کامل الدوله آخوندزاه و »هشت بهشت« و » آئینه سکندری یا

فهرست این سلسله طوالنی است ولی می توان به برخی از چهره

تاری خ باستان« ).البته برخی نشریات مهم که در خارج از کشور

های شاخص و اثرگذار آن اشاره کرد :فتحعلی آخوندزاده (۹۹۱۹-
 ۹۲۵۶قمری) ،طالبوف تبریزی ( ،)۹۲۹۷-۹۲۸۱زین العابدین
مراغه ای ( ۹۲۵۵-۹۷۲۸قمری) ،مستشارالدوله (،)۹۲۴۲-۹۲۳۰
میرزاملکم خان ( ،)۹۲۹۲-۹۲۸۳میرزا آاقخان کرامنی (۹۲۳۴-
 ۹۷۹۰قمری) و ده ها متفکر و نویسنده از این شامر بوده اند که

با انتشار کتاب و مقاالت اجتامعی و انتقادی شان در نشریات
عمدتا انتشار یافته در خارج از مرزهای سیاسی و جیرافیایی
ایران اقجاری در نیمه دوم قرن سیزدهم در تروی و جاانداختن
اندیشه ی تیییر و ضرورت تجدد ایران و ایرانیان نقش
آفریدهاند ۰.اینان آثار زیادی خلق کرده اند که برخی از آنها در
اقلب رامن و داستان است و بعضی شان در قوالب دیگر از

نیز انتشار می یافتهاند در این زمینه بسیار اثرگذار بوده اند .شاید
نشریه »اختر « که در استانبول منتشر می شد و ارباب اندیشه و
قلم زلبا در اختر و امنند آن در اقهره قلم می زدند ،اقبل ذکر
باشد .فضای عمومی داخلی چندان اجازه انتشار افاکر ترقی
خواهانه و تجددگرایانه و اصال طلبانه را نمی داد .زیرا نه نرخ

سواد در اقشار مختلف جامعه ایرانی چندان باال بود و نه به ویژه
اختناق و استبداد حاکم در عصر ناصری و بعدتر چنین اجازه ای
را می داد .این در حالی بود که از عصر میرزا تقی خان (امیرکبیر )
( )۹۹۸۶-۹۲۷۴مطبواعت در ایران اقجاری کم و بیش وجود
داشت .از جمله می توان به روزنامه »واقیع اتفاقیه «اشاره کرد
که در عصر امیرکبیر منتشر شد و در واقع پس از اکغذ اخبار مهم

جمله فلسفی و ادبی و تاریخی تحریر شده اند .شاید اثرگذارترین

ترین روزنامه افرسی زبان ایرانی در داخل کشور بوده است.

آنها این آثار باشد» :مکتوبات کامل الدوله« و »مقاالت

اام آنچه در این مقال مورد بحث و نظر است ،تحوالت فکر دینی

فلسفی« از آخوندزاده» ،مسالک المحسنین« اثر طالبوف

در قلمرو جامعه ایرانی در دوران پیشامشروطه (و البته در تداوم

تبریزی» ،سیاحتنامه ابراهیم بیگ« به قلم زین العابدین مراغه

آن در ادوار پس از آن) است .هرچند محور مشترک افاکر و آموزه

ای» ،یک کلمه« اثر مستشارالدوله» ،اقنون« نشریه اثرگذار

های تاممی این متفکران و نویسنداگن قرن سیزدهم و بعدتر،

میرزاملکم خان که (امنند مستشارالدوله) اقنونگرایی را تبلیغ

دین و به طور خاص دین اسالم و آموزه های شیعی بوده و

می کرد و حاکمیت اقنون را راه حل اصلی و بنیادین جامعه

هماگن اصال و تحول در فکر اسالمی و سنت مذهبی رای را

———————————————————————-
 .۰گفتنی است که تاری خ ها در حد اماکن هجری خورشیدی اند ولی در

مواردی که چنین نبوده قمری قید شده است.

حداقل یکی از پیش شرط های بنیادین و مقطوع هر نوع اصال
و پیشرفت در روزاگر جدید می دانسته اند؛ از این رو تفکیک این
دو جریان شاید چندان روا و معقول نباشد ،با این حال ،بی

۱۴

نقش مصلحان دین در رخداد مشروطه خواه

سید جیل الدیان اسادآباادی در آخاریان
سفرش به ایران در سالهای آخر سلطانات

ناصرالدین شاه اولین اقنون اساسا ایاران
را ،ولو ناقص و در حد پیش ناویا

اولایاه

نوشت.

اییران ۹۵۴
سلسله مصلحان بسی دراز است و افراد پرشامری در
ِ
سال اخیر (و نیز در جهان اسالم و در خاورمیانه عربی) در ایین

زمینه شهرت دارند و اقبل طرح و بحث اند ولی به اتفیاق عیمیوم

تاری خ ناگران و تحلیل گران این جیرییان ،سییید جیامل الیدیین
اسدآبادی ( )۹۲۹۳-۹۲۳۵نخستین شخصیتی است که از جیهیات
مختلف و از طرق گوناگون به تعامل دین و جامعه و سیییاسیت
کمک کرده است .او بود که در اوایل قرن سیزدهیم هیجیری بیه
ضرورت «تنویر و تطهیر نفوس »در جوامع اسالمی سخن گفت.

گامن ،متفکران و مصلحان دینی خاص و شناخته شده ی
مسلامن بوده اند که بیش از دیگران در تیییرات اجتامعی عصر
اقجار (و البته در عصر پهلوی) مؤثر بوده و بیش از دیگران در
تحوالت دینی–اجتامعی و سیاسی قرن سیزدهم و چهاردهم
ایران ایفای نقش کرده اند .اینان بوده اند که در ایران (و البته در

او بود که از ضرورت اخذ علوم و فنون فرنگی و از جیمیلیه لیزوم
درانداختن نوعی فلسفه علم مدرن در میان مسلامنان پییش از
اخذ علوم جدید یاد کرد و علم را بی وطن دانست کیه فیقیط در
سرزمین های مساعد می روید و رشد می کند .به طور خاص سیید
جامل بود که بیش از پیش از دیگران در گفتار و بیشتر در رفتیار
و سیره عملی ،ضرورت اجتامعی و سیاسی شدن دین را ییادآوری

جهان عرب و اسالم نیز ) به مصلحان مسلامن شهره اند و

کرد .در پیشاگمی سید در این مورد همین بس که او بود کیه در

عنوان جریان مرتبط به تاکپوهای فکری و اجتامعی آنان به

آخرین سفرش به ایران در سال های آخرین سلطنت طیوالنیی و

»نهضت اصال

دینی« (رفرامسیون اسالمی) نامبردار شده

است .این عنوان دیری است که در دانشنامه ها و دایره المعارف
های مهم اروپایی و غربی و نیز اسالمی و ایرانی در قرن بیستم

پنجاه ساله ناصرالدین شاه اقجار ،اولین اقنون اساسیی اییران را

ولو ناقص و در حد پیش نویس اولیه نوشت و شاه خیوداکمیه و

مستبد اقجار ،به دالیل مختلف و بیش از همه به دلیل میحیدود
شدن اختیارات مطلقه پادشاه ،نه تنها با آن متن مخالفیت کیرد
بلکه خشم گرفت و با سید به درشتی بیرخیورد کیرد و او را بیا
وضعیت زننده و توهین آمیزی از ایران اخراج کرد و سید تندمیزاج

فقیهان برجسته امنند سید محمداکظم

و پرشور را به دشمنی آشتی ناپذیر تبدیل کرد ۶.با توجه به جیمیع

یزدی در راق و شیخ فض اهلل نوری در

———————————————————————-

ایران مشروطه را کفر و مشروطه خواهان را
خار ج از دین م شمردند.

 .۵بنگرید به مقاله نویسنده در شامره نخست فصلنامه »نقد دینی« با

عنوان »راهبردها و بایسته ها«.

 .۶برای آشنایی مستند با افاکر و آموزه های سید جامل منابع بسی فراوان
است ولی در قلمرو مورد بحث بیش از همه می توان به کتاب کم حجم و

پرمحتوای »مقاالت جاملیه« ( که شامل آخرین آموزه های دین شناسی سید

میالدی و چهاردهم هجری خورشیدی به رسمیت شناخته شده
و عمدتا در همین مدخل در باره افاکر و آموزه ها و چند و چون
این جنبش و شخصیت های اثرگذار و شناخته شده آن سخن
گفته شده و می شود.

۱۱

۵

است و به وسیله پسر خواهر سید لطف اهلل جاملی اسدآبادی تنظیم و منتشر

شده است) و نیز کتاب »درای اقفله – هفت مقاله در معرفی زندگی ،آثار و

افاکر سید جامل الدین اسدآبادی« به قلم اینجانب مراجعه کرد .این کتاب

در سال  1771به وسیله انتشارات چاپخش در تهران منتشر شده است.

گفتنی است هرچند که سید به »افیانی« (افیانستانی) نیز شهرت دارد و حتی

او اگه خود را افیانی معرفی کرده است و حتی سالها بعد پیکر برجای امنده او
در استانبول به هر دلیل به اکبل منتقل شده و اکنون مزارش در آنجاست،

صفات پرشامر در سید بود که وی را سلسله جنبان نهضت هیای
اسالمی در تاممی اقطار جیهیان اسیالم در قیرن سیییزدهیم و

چهاردهم دانسته اند .از حسن البنا ( ۹۱۴۱-۹۱۰۱میییالدی) در

مصر تا اقبال الهوری ( ۹۲۵۶-۹۷۹۳خورشیدی) در شبه اقره هند و

در صر مشروطه نصر »جمهور «(و نه
لزوام جمهوری خواه ) برای نخستین بار

شریعتی ( )۹۷۹۲-۹۷۵۶و مرتضی مطهری ( )۹۲۱۸-۹۷۵۸در ایران

وارد ادبیات دین و سیاس ایران م شود.

اام پس از سید جامل اعلم دینی دیگری که در پیوند دین و

آن
اام در قلمرو دین و جامعه و سیاست ،بیشترین نقش و اثر از ِ

جامعه و سیاست نقش آفریده است ،شیخ هادی نجمآبادی

اعلامن و فقیهان شیعی است که در تهران و برخی شهرهای

( ۹۲۵۴-۹۷۲۴قمری) است .وی اعلمی وارسته و مردمی و در عین

مرکزی ایران و نیز در عراق (نجف و کربال) می زیسته اند.

حال تا حدودی آ اگه به زامن و تجددخواه بوده و عمری را در

فهرست این اعلامن دراز است ولی شاید بتوان در سطح اعلی

پایتخت یعنی تهران زیسته و به روشنگری خلق اهتامم داشته

مقاامت روحانی ،اثرگذارترین شان را دو تن در ایران یعنی سید

است .شیخ دوست سید جامل بوده و در رویکردهای دینی به

محمد طباطبایی مجتهد ( )۹۲۲۹-۹۲۱۱و سید عبداهلل بهبهانی

جامعه و سیاست از وی اثر پذیرفته بود .از شیخ یک اثر به قلم

( )۹۲۹۱-۹۲۸۱و در نجف نیز اعلامن ثالثه یعنی آاقیان مال

خود او باقی امنده با عنوان »تحریرالعقال « که بارها چاپ و

محمداکظم خراسانی ( ،)۹۲۹۸-۹۲۱۴شیخ عبداهلل امزندرانی

منتشر شده است ۸.وی در این کتاب ،که متن آن عربی – افرسی

(اصالتا لنگرودی گیالنی) (درگذشته  ۹۷۷۴قمری) و میرزاحسین

است ،محورهای فکری و اصالحی خود از منظر دینی را هرچند

خلیلی تهرانی ( ۹۲۷۴-۹۷۲۶قمری) دانست .اعلامن ایرانی ،در

پراکنده و نامنظم برشمرده است .مهم ترین این محورها عبارت

تدارک مشروطیت و در اکمیابی مشروطه اول فعال بودند و

اند از :تحقق شعار بازگشت به قرآن (شعاری که سید جامل آن را

فقیهان ایرانی–عراقی ،در پیروزی مشروطیت دوم و شکست شاه

مطرح کرده بود) ،عقل گرایی و برجسته کردن عقالنیت در دین

مستبد اقجار و تبعیدش از ایران نقش افئقه و برجسته ای داشته

شناخت مسلامنان (عنوان کتاب او به روشنی اهمیت تعقل و

اند .دو مجتهد بزرگ تهران (به تعبیر مکرر کسروی در تاری خ

عقالنیت را در اندیشه های شیخ هادی نشان می دهد) و خرافه

مشروطه :سیدین سندین) ،هم در عرصه ی نظر و هم در عرصه

زدایی از ساحت دین با معیار آموزه های قرآنی و نیز عقالنیت

ی عمل نقش پیشاگم داشته اند .شاید بدان سبب که آنان در

معاصر و عقل زامنه .عموم تجددگرایان و مبارزان ضد استبداد

مرکز جنبش و در قلب تحوالت عینی اجتامعی جاری می زیسته

در عصر ناصری و بعدتر از شیخ اثر پذیرفته بودند .او حدود چهار

و در تعامل مستقیم با مردم و مطالبه گران اجتامعی و

سال پیش از مشروطه در تهران درگذشته است.

کنشگران کم و بیش گسترده بوده اند.

———————————————————————-

با این حال ورود مجتهدان نجف در اعلی ترین سطح با زاعمت و

—ولی به دالیلی که در هامن کتاب درای اقفله ارائه شده است ،ایرانی و

پیشاگمی آخوند خراسانی ،که در آن زامن اعلی ترین مقام فقهی

از وی الهام گرفته و او را به بزرگی و پیشاگمی ستوده اند.

۳

شیعه بودنش اگر نگوی یم تردیدناپذیر می نامید ،حداقل آن است که اقنع
کننده تر است و می تواند نظر راجح باشد.

 .۳این دو به ویژه شریعتی بارها در باره سید جامل الدین و نقش او در
بیدارگری مسلامنان سخن گفته اند.

 .۸بنگرید به آخرین چاپ آن که با همت و ویرایش تازه نواده او سیف الدین
نجم آبادی در سال  ۹۷۸۸خورشیدی در هامبورگ – آلامن – منتشر شده

است.

و دینی در سطح مرجعیت اعم شیعی در عراق و ایران و در جهان
تشیع شمرده می شد ،سهم بی امنند و مؤثری در شکست
استبداد و اکمیابی نهایی مشروطه خواهان ایرانی داشت .در
اثبات این مداع اشارتی به فتوای دینی مشهور این سه مجتهد

۱۱

۱۱

نامدار عصر در توجیه اسالمی و فقهی تأسیس نظام مشروطه به

تأثیر تحوالت فکری و تمدنی جهان مدرن است ،در قلمرو دین

عنوان بدیل نظام سیاسی و دیرینه سال استبداد حاکم مبنی بر

و جامعه و سیاست ،از اهمیت تاریخی اثرگذاری برخوردار است.

این که »این ضرورت مذهب است که در عصر غیبت ،حکومت

اگر چنین نظر دوران سازی نبود ،به احتامل زیاد نه آرامن های

مسلمین با جمهور مردم است« ۱،کفایت می کند .چنین نظر

مشروطیت در ذهن و زبان مؤمنان مقبول می افتاد و نه زمینه

سیاسی ،از منظر مرجعیت اعلی فقهی – شیعی ،در تاری خ شیعی

های عملی و عینی برای وحدت نیروهای حاضر در صحنه برای

بی امنند است و بی سابقه .چنین اندیشه ای ،که بی تردید تحت

مقابله با دیو استبداد فراهم می آمد .از یاد نبریم که در آن زامن

(سال های  )۹۲۸۶-۹۲۸۳از قضا بخشی از جامعه مذهبی ایران و

این پایاگه پرنفوذ مذهبی حامیت می کرد و در واقع از اماکنات

عراق با رهبری فقیهانی برجسته و اثرگذار امنند سید محمداکظم

بالفعل و بالقوه آن برای موجه سازی نظام سیاسی استبدادی

یزدی (درگذشته  ۹۷۷۳قمری) در عراق و شیخ فضل اهلل نوری

خود سود می برده است .آنان مشروطه را کفر و مشروطه

( )۹۲۲۲-۹۲۸۸در ایران در حامیت دینی و سیاسی از نظام

خواهان را خارج از دین می شمردند .در چنین فضایی ،وقتی

سلطنت استبدادی اقجار با تامم قدرت و اقمت فعال بوده و در

فقیهان نامداری در نجف از دو عنصر کلیدی یعنی »ضرورت

مقابل شاه اقجار نیز با بسی تاممی اماکنات امدی و معنوی از

مذهب «و »جمهور مردم« استفاده می کنند تا مدعی شوند که

۱۸

در »عصر غیبت« حکومت
از آن جمهور مردم است،
اهمیت اجتامعی آن بیش از

پیش روشن می شود .گزیده

دادهاند.

نا ین اثرگذارترین اعلم دین در
موجهسازی مشروطه است.

سخن آن است که عنصر
»جمهور « ( و نه لزوام جمهوری خواهی) برای نخستین بار وارد
ادبیات دینی و سیاسی ایران می شود .چنین تحولی دوران ساز
است؛ تحولی که آثارش در قرن چهاردهم به تدری آشاکر می
شود .چنین می نامید که اگر کلمه جمهور مردم وارد قلمرو
اسالم و فقه و فقاهت نشده بود ،مدل مدرن جمهوری (ولو با
پسوند اسالم) در اواسط قرن چهاردهم خورشیدی در ذهن و
زبان فقیه عصر انقالب آیت اهلل خمینی و همفکرانش خطور
نمی کرد و جامه شرعیت نمی پوشید (در فصول بعد این دقیقه
روشن تر خواهد شد).
با این همه ،گفتن ندارد که حداقل در بعد نظری و نظریهپردازی،

اثرگذارترین اعلم دینی که از طریق موجه سازی مشروطه خواهی

اشاره کتاب مهم و از

جهاتی بی امنند »تنبیه
االمه و تنزیه المله« است

که نائینی آن را در سال  ۹۷۲۳قمری و پیش از فتح تهران به
دست مجاهدان مشروطه خواه گسیل شده از گیالن و اصفهان
و تبریز نوشته است .در فصل بعد در باره این کتاب و اثرگذاری
اش در قرن چهاردهم بیشتر خواهیم دانست .اجامال اشاره می
کنم که در نیمه نخست قرن چهاردهم و به طور مشخص از
مشروطه تا پیروزی انقالب ایران در اواسط قرن ،این کتاب
محرک و در واقع امنیفست مبارزان عمدتا مذهبی بر ضد
استبداد پهلوی بوده است .نانی

محورهای مهم آرای نا ین در کتاب تنبیه االمه کتاب تن

و آرامن ها و اهداف آن جنبش نوین در اجتامعی و سیاسی شدن

در اینجا به ناکت برجسته و کلیدی اثر تعلیمی –تبلییی نائینی

اسالم و تشیع نقش آفریده است ،میرزا محمدحسین غروی

اشارتی می شود و با اندکی شرح موقتا از آن عبور می کنیم.

نائینی ( )۹۲۰۴-۹۷۹۵بوده است.

اهمیت و آثار عملی این ناکت در قرن چهاردهم آشاکر می

نائینی در مکتب نجف پرورش یافته و فقاهتش نیز تحت تأثیر

شود.

اصول فقه آخوند خراسانی بوده است .اصوال وی در ذیل

 –۱طر ح یک نظر یه سیاس تا حدودی روشن و منسجم در

مرجعیت و فقاهت علامی ثالثه یاد شده بوده که با فتوای خود

چهارچوب اندیشه شیع

از مشروطه خواهی و مشروطه خواهان ایرانی حامیت جانانه

هرچند اهل تشیع ااممی از قرن پنجم به بعد دارای نظریه دینی

کرده بودند .بی دلیل نیست که دو تن از آنان یعنی شاخص ترین

– سیاسی کم و بیش روشنی در باب دین و جامعه و سیاست

شان یعنی خراسانی و بعد امزندرانی بر کتاب نائینی در دافع از

بوده و در گذر ایام نیز بر قلمرو نظری و عملی آن افزوده شده

مشروطیت تقریظ (مقدمهی تأییدآمیز ) نوشته و با صراحت

است ،ولی این دستاگه فکری در ادوار بعد به دالیلی (از جمله

محتوای نظری و فقهی نویسنده را مورد تأیید و حامیت قرار

برآمدن صفویه شیعی و چیرگی به تعبیر شریعتی »شیعه

———————————————————————
 .۱ناظم االسالم کرامنی ،تاری خ بیداری ایرانیان ،تحقیق سعیدی سیرجانی،

۱۹

می دانیم که اثر مورد

تهران ،انتشارات آ اگه ۹۷۵۳ ،بخش دوم ،ص .۲۷۴

صفوی« در ایران) ،سستی گرفته و از عرصه های زندگی و
سیاست دور شده و عمال قلمرو جامعه و سیاست را به شاهان
عرفی وانهاده است .البته در این دوران »علام « در کنار

»امرا « ۹۴یا شاهان حضور داشته اند ولی به لحاظ سیاست
عملی ،گروه نخست نقشی جز مشروعیت بخشی پادشاهان و
امیران و جناگوران قزلباش و یا نقش توجیه گری افاکر و

رفتارشان نداشته اند .در این مورد نقش مذهبی و سیاسی فقیه

در جنبش مشروطیت ،شاهد تحول
پارادایم مهم در گفتین ااممت سنت
شیع هستیم.

نامداری چون محقق کرکی (درگذشته  ۱۰۴قمری) در اوایل و
نقش محمدباقر مجلسی ( )۹۴۴۶-۹۴۳۳در اواخر سلطنت
صفوی اقبل توجه است .اام در جنبش مشروطیت ،شاهد تحول

تبیین و مدلل کند و در مجموع تا حدودی به ارائه یک نظریه

پارادایمی مهمی در گفتامن ااممت سنتی شیعی هستیم .تا آن

مدرن سیاسی و در عین حال مستند و مستمد به سنت اسالم

زامن گرچه نظرا دستاگه اعتقادی ااممت الهی محفوظ امنده

شیعی موفق گردد.

بود ،ولی در عمل اامم معصوم و منصوص شیعی در فرمت

 - ۲طر ح لم و صمت اامم به مجمو ه ای از نهادها

سلطان ذی شوکت شیعی نزول مرتب پیدا کرده و عمال در ّ
تعین
تاریخی اش جانشین اامم زیب شده بود.
در مشروطیت ایران یک اگم به جلو برداشته شد و آن هامن
فتوای مشهور علامی ثالثه نجف مبنی بر »این که ضرورت
مذهب است که در عصر غیبت ،حکومت مسلمین با جمهور

مردم است« میباشد .این جمهور نیز این بار در اقلب نظام
سیاسی مدرن و عرفی سلطنت مشروطه است و نه در اقلب
سلطنت مطلقه متعارف و دیرین .گرچه علامی مشروطه خواه
نجف عمدتا به هامن یک جمله مهم و کلیدی بسنده کردند
ولی مجتهد به نام دیگر نجف یعنی نائینی ،که بیش از دیگران
به روز بود و از تحوالت پاردایمی جهان تازه و مقتضیات آن
اطالع داشت ،در کتابی فقهی–سیاسی یاگنه ای هامن حاکمیت
جمهور مردم را تئوریزه کرد و تالش کرد با استفاده از مبانی
مفروض اسالمی و شیعی و نیز با ارجاع به منابع معتبر اسالمی
(روایی – تاریخی – فقهی) ضرورت حاکمیت مطلق جمهور را

اکر بسیار نواندیشانه و در عین حال هوشمندانه نائینی،
درانداختن طرحی اکمال نو در قلمرو دین شناسی و به اصطال
متعارف کالم اسالمی و شیعی بوده است .او بدون این که در دو
مقوله ی مهم و بنیادین »علم« و »عصمت« پیامبر و اامامن
خاص شیعی دست ببرد و متعرض دیداگههای سنتی و مقبول

عموم مسلامنان و شیعیان بشود ،با تفسیر اکمال فراخ و موسع از
این دو اصل بنیادین ،آن دو را به حوزه های جامعه و سیاست و
مدیریت اجتامعی به مقتضای نیاز عصر تسری می دهد و می
کوشد هامن دو اقعده سنتی و مقبول و آشنا را به صورت مدرن و
اکرآمد و گره گشا درآورد .او با سادگی و شفافیت تامم مطرح می
کند که علم و عصمت برای جلوگیری از خطا و گناه و انحراف در
فرد پیامبر و اامم معصوم است .در این صورت در قلمرو جامعه
و سیاست و حکومت ،می توان »قوای اقنونیه« را به جای
»ملاکت نفسانی« نشاند .به تعبیر ایشان »قوای اقنونیه« هامن
»قوای علمیه و صالحیه« است که در شخص معصوم وجود

———————————————————————

دارد .با چنین چرخش مهم اعتقادی و نظری ،نائینی قوای مدرن

 .۹۴در ادب روایی اسالمی دواگنه علام  /امرا پر بسامد است .این دواگنه

مشروطه خواهی جدید امنند آزادی ،مشروطه و به تعبیر خودش

عمدتا برآمده از دواگنه پادشاه  /مؤبد در عصر ساسانی است .این دواگنه اگه

در اقلب یاگنه تحت عنوان «مؤبدشاهی »ظاهر شده است .از جمله می
توان به سلطنت نخستین پادشاه و مؤسس ساسانیان یعنی اردشیر باباکن

اشاره کرد .اصوال صفویه به انضامم دستاگه مذهبی روحانی شیعی ،به صورت
امهوی و تاریخی ،بازنامیی به روز سلطنت ساسانی پس از هزار سال بوده

است.

» ّ
مقیده« ،پارلامن باز به تعبیر او »شورویه« ،اقنون ،احزاب،

مطبواعت و امنند آنها را هامن علم و عصمت دیرین تفسیر می
کند .در واقع ،وی ملاکت نفسانی و فردی را در قلمرو جامعه و
مدیریت سیاسی و حکومتی اکربردی و عینی می کند و در ظرف
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زامن و ماکن ّ
تعین می بخشد .به بیان دیگر ،مؤلف تنبیه االمه،

استبداد و پیوندش با دین بسیار بدیع و تازه و راهگشا بوده

مفاهیم کهن و انتزاعی دیرین را انضاممی می کند و می کوشد

است .البته الزم به گفتن است با این که در آن زامن مفهوم

گرهی از اکر فروبسته مسلامنان و شیعیان و ایرانیان زامن خود

استبداد دینی چندان مصداق نداشت و نائینی نیز از جمله

بگشاید .این اکری است اکرستان که به گامنم اهمیت آن در

ترکیبی »شعبه استبداد دینی« برای حمله و انتقاد به دشمنان

عرصه سیاست عملی ،هنوز هم چندان که باید ،درک و جذب

مشروطه و به طور مشخص به رهبر آن یعنی شیخ فضل اهلل

نشده است .نائینی در واقع اسالم و تشیع را به روزاگر ام می آورد و

نوری استفاده می کرد ،ولی واقعیت آن است که مصداق روشن و

نه برعکس .این تفاوت مهمی است.

اقبل فهم آن در جمهوری والیی پس از انقالب ایران اقبل لمس

 – ۳طر ح استبداد به مثابه ی شرک و کفر مل

و مشاهده است.

از نوآوری های بسیار مهم و دینی نائینی بیان این اندیشه است
که :استبداد شرک و کفر عملی است .به تعبیر مطهری در تاری خ
علامی شیعی ،این اولین بار است که یک اعلم و مجتهد رسام
اعالم می کند که استبداد مصداق شرک یا کفر عملی است.
همین دیداگه و در واقع فتوای شرعی و فقهی از موضع یک

از نوآوری های بسیار مهم و دین نا ین

بیان این اندیشه است که :استبداد شرک و
کفر مل است.

مجتهد و فقیه صاحب نام است که ،هم در عصر مشروطه مبارزه
با استبداد و استقرار مشروطه پارلامنی برای مؤمنان از نظر

مذهبی و شرعی موجه و حتی الزم و واجب می نامید و هم به
ویژه در روزاگران بعد یعنی در دوران استبداد نوین پهلوی ها،
هرچند در پوستین نظام مشروطه ،مبارزه با استبداد را موجه و
مشروع می ساخت .در بررسی تحوالت بعدی این مداع روشن تر
می شود .در همین زمینه است که نائینی از خطر »استبداد
دینی« یاد می کند و آن را به جهاتی خطرناک ترین نوع استبداد
و عالج ناپذیر می شامرد.
از آنجا که ،وفق گزارش تاری خ ناگران عصر مشروطه و از جمله
کتاب تنبیه االمه ،نائینی تحت تأثیر کتاب »طبایع االستبداد «
اثر محقق نوگرای مسلامن ایرانی االصل سوری عبدالرحامن
کواکبی (البته ایرانی االصل) ( ۹۲۶۶-۹۷۲۴قمری) بوده است ،به

در هرحال به زعم نائینی ،هر نوع استبدادی عالج پذیر است جز
استبداد متکی به دین و باورهای مذهبی .زیرا در جامعه زلبا
دیندار مستبدان و حاکامن زورمند و زورگو ،افاکر و اعامل خود را
در پوشش دیانت و با توجیهات مذهبی توجیه می کنند .به
گامن درست نائینی ،در چنین فضایی ،هر نوع مخالفت و حتی
انتقادی بر ضد استبداد و مستبدان ،مخالفت با خدا و پیامبر و
اامم و دین تلقی شده و در نتیجه مستبدان در زیر جامه زربفت
دین پنهان می شوند و از قهر و خشم مردم مذهبی در اامن می
امنند .تجربه اخیر این دیداگه را اکمال تأیید می کند.
 – ۴توجه به استبداد جمع که از استبداد فردی خطرناک
تر است

احتامل بسیار زیاد ،او تعبیر »استبداد دینی« را از کواکبی وام

از ابدااعت مهم و جذاب نائینی این است که وی به معضل مهم

گرفته است ولی هرچه هست در چهارچوب اندیشه های شیعی

»استبداد جمعی« توجه کرده و آن را برای جامعه و مشروطه

ایرانی و آن هم در حدود کمتر از صد و بیست سال قبل چنین

(بخوانید دموکراسی) بسی خطرناک تر از »استبداد فردی«

دیداگهی و چنان تعبیری از یک اعلم و فقیه نجف در باب

میداند .این در حالی است که در آن زامن هنوز مشکل استبداد
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فردی حل نشده بود و هنوز هم پس از بیش از یک قرن نه تنها

پول و اسلحه حاکامن را بر کنترل زلبا ناموجه و خالف حقوق

این مشکل حل نشده بلکه در دوران اخیر به مراتب خطرناک

بشری افراد توانا می کند و چه بسا به سرکوبی های گسترده و

تر هم شده است.

خشن و بی مهار منتهی شود که شده است.

تازه این پیامد در نظام های دموکراتیک و پیشرفته مدرن

کتاب »تنبیه االمه« اثر نا ین تحت تأثیر
کتاب »طبایع االستبداد «اثر محقق

نوگرای مسلین ایران االص سوری
بدالرحین کواکب بوده است.

امروزی به وفور دیده می شود ولی تکلیف چنین پدیده ای در
کشورهای با حاکمیت نظام های غیر دموکراتیک روشن است.
هرچند در نظام های مبتنی بر حاکمیت اقنون و وجود کم و
بیش نهادهای مردمی و مدنی (امنند احزاب سیاسی ،مطبواعت
و رسانه های متنوع آزاد ،نهادهای صنفی و ). . .تا حدودی زیادی
از استبداد و خوداکمگی ارباب قدرت می اکهد اام در نظام های

در هرحال استبداد جمعی در جهان مدرن بسی مهم است و این

اصالتا خوداکمه حتی در اقنون اساسی بیش از بیش از ابزارهای

هامن است که در چند دهه اخیر در جهان غربی از آن سخن

اثرگذار ثروت ملی و سال ارتش و پلیس و نهادهای امنیتی برای

گفته می شود و در اقلب خطر دیکتاتوری احزاب و یا رسانه های

سرکوبی مخالفان و دگراندیشان استفاده می شود .به ویژه در

اثرگذار یاد می شود .به ویژه رسانه های تصویری امروز ،آن هم

کشوری امنند ایران در نظام های پادشاهی ثروت ملی از جمله

در زیر نقاب آزادی و دموکراسی چنان اند که به سادگی می

نفت و قدرت ارتش و پلیس و زندان منحصرا در اختیار رژیم

توانند شب را روز و یا برعکس جلوه دهند و در سطح جهانی

حاکم بوده و در جمهوری اسالمی نیز با افزوده هایی چون

میلیون ها و احیانا میلیاردها نفر را تحت تأثیر قرار دهند و

تخصیص مفهوم فقهی انفال به دولت و در ظل والیت مطلقه

اغفال کنند .گفتن ندارد دستاکری در ذهن آدمیان در سطح

فقیه غیر پاسخگو ( که به روایت بسیاری از مدافعان نظام و

جهانی و در سطح گسترده به مراتب خطرخیزتر از استبداد فردی

والیت مطلقه فقیه حتی مشروعیت اقنون اساسی و قوانین

است.

اعدی نیز به تأیید ولی فقیه است) ،اقتدارگرایی حاکمیت و

 – ۱توجه مهم به وام یا نگهبانان استبداد

حاکامن به مراتب بیشتر می شود و پول و اسلحه و گلوله و

نائینی در اثر بی امنند خود فصلی را به عوامل استبداد اختصاص
داده است .این فصل از فصول درخشان تنبیه االمه است .وی از
جمله می گوید کنترل دولت بر ثروت ملی و ارتش و پلیس زمینه
ساز و یا از عوامل استبداد اند.
می دانیم که هنوز در تاممی نظام های دموکراتیک جهان البته
به درجاتی ،دولت ها و حکومت ها هستند است که بر ثروت
های ملی و قوه قهریه یعنی ارتش و پلیس چیره اند و کنترل آن
ها را کم و بیش در اختیار دارند .در این میان البته نظام اقنون
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اساسی آمریاک تا حدودی از این اقعده جداست .گفتن ندارد که

زندان و دستاگه قضایی و یا دستاگههای متنوع و پیچیده تبلییی
عمومی یکسره ار ابزارهای تولید و یا تحکیم استبداد خواهند
بود؛ چنان که هستند .در این احوال و با توجه به این واقعیت
ها ،اهمیت تفکر و در واقع دقت نظر یک مجتهد نجف در
اواخر قرن سیزدهم آشاکرتر می شود.
 – ۱تأکید بر ضرورت اصالحات اقتصادی

وفق اسناد و مکتوبات جنبش مشروطیت ،بی تردید موضوع
اقتصاد و تولید ثروت و ارتقای سطح معیشت مردم و در نهایت

اکهش افصله فقر و غنا ،مورد توجه بوده و یکی از اهداف
مشروطه خواهی تولید ثروت و بهبود معیشت مردم بوده که اگه
در آرامن بلند توسعه و رشد و پیشرفت (هرچند پیشرفت عمدتا

به معنای قرن نوزدهمی آن در اروپا) بوده است و نائینی نیز از
آن آ اگه بوده و بدان توجه کرده است .اام با این همه ،توجه این

نا ین در مجمو ع به دموکراس غرب

خوشبین است ول گین م کند که غرب یان
این ارزش ها و تجربهها را در اص از
مسلینان برگرفتهاند.

مجتهد مشروطهخواه به موضوع اقتصاد و رونق و رشد اقتصادی،
ویژه است و مهم.
ویژگی مهم این رویکرد آن است که نائینی موضوع اقتصاد و رشد
اقتصادی را ذیل مبحث آزادی تفسیر و تحلیل می کند و از این
رو سرامیه داران و ثروتمندان را در شامر نگهبانان استبداد
میآورد .این نکته بسیار مهم است و اقبل توجه و تأمل .در

در این زامن نیز ) بدان توجه ندارند .البته همین جمله را چند
سال پیش سید جامل الدین اسدآبادی البته در باره بریتانیا گفته
بود .با احتامل زیاد ،شیخ این دقیقه و حتی تعبیر را از سید
آموخته و یا نقل کرده باشد.

هرحال به زعم نائینی ،اعلامن مذهبی ذیل عنوان »شعبه

البته در مجموع می توان نقدهایی بر آرای نائینی وارد دانست

استبداد دینی« ،ثروتمندان ،قوای قهریه ای چون ارتش و پلیس،

امنند :ساده سازی برخی مفاهیم مدرن غربی ،طرح مسائل در

زندان ،رسانه های انحصاری تبلییی و  ،...جملگی نگهبانان

چهارچوب فقه و عدم پاسخگویی به برخی پرسش ها که پیش

استبداداند.

از آن در کتاب »تنبیه الیافل و ارشادالجاهل« ۹۹مطرح شده و

تنبیه االمه در مقام پاسخگویی مدعیات آن اثر بوده است .با این

به ز م نا ین  ،هر نو ع استبدادی الجپذیر

همه ،کتاب نائینی در زامن خود در دافع دینی و فقهی از نظام
مشروطه و اهداف آن بسیار اثرگذار بوده و بعدتر در قرن

است جز استبداد متک به دین و باورهای

چهاردهم نیز در ایران اثر بی امنندی داشته است .در ادامه این

مذهب .

گزارش ،با تفصیل بیشتر بدان بازخواهیم گشت.

 – ۱سییی دواگنه دموکراس غرب

———————————————————————-

نائینی هرچند در مجموع به دموکراسی غربی خوش بین است و

 .۹۹سالها شهرت داشت که این کتاب را شیخ نوری در رد میشروطیت نوشیته و

نظام شورایی پارلامنی را می پسندد و آن را تجویز می کند ،ولی
اوال ،در جایی با تلمیح به آیه  ۶۵سوره یوسف در قرآن »هذه

انتشار داده است .ولی در سال  ۹۷۶۲ایرج افشار در کتاب »اسناد مشروطیت «
متنی را منتشر کرد که وفق آن ایین اثیر تبلیییی بیه دسیت یکیی از مرییدان و

پیروان نوری بیه نیام مییرزا علیی اصیفهانی ناگشیته شیده و شییخ آن را بیرای

بضاعتنا ُر ّدت الینا« گامن می کند که غرب یان در اصل این ارزش

محمدعلی شاه فرستاده و از او خواسته که نویسنده را میورد حامییت و تفقید

ها و تجربه ها را از ام مسلامنان برگرفته اند؛ و ثانیا ،هامن

است که صد توامن به نویسنده بدهد .اقبل توجه این که شیخ در فضیلت این

دموکراسی شورایی غربی نیز دو چهره دارد؛ نسبت به خود
»شورویه« است و نسبت به دیگران »مستبده «.این دقیقهای
است که بسیاری از شیفتاگن تجدد غربی در آن دوران (و حتی

قرار دهد .شاه نیز با خط سبز در حاشیه آن بیه خزانیه دار دربیار فیرامن داده

کتاب و در اهمییت اندییشه نوییسنده ییادآوری کیرده اسیت کیه او مجلیس را

»دارالکفر « دانسته و در واقع همین فضیلت برای این که نویسنده را مستحق
حامیت و تشویق کند کفایت می کند .با این همه هنوز نیز بیه دقیت دانیسته

نیست که این کتاب به قلم چه کسی است .گامنه زنی هنوز هم ادامه دارد.

۸۴

روحانیت شیعه در قرن که گذشت |
۱

حسن فرشتیان

پیشگفتار :

مرکزیت محوری جامعه و سیاست کشانید .تیحیوالت پیرشیتیاب

شتاب تحوالت و دگرگونی های سده چهیاردهیم خیورشیییدی در

جامعه ،سبب دگرگونی و تحوالت میوازی در »سیاخیتیار درونیی

گذار به سوی دوران مدرن را می توان در ساحت های میخیتیلیف

نظام روحانیت« و در »ارتباطات برونی« آنان شد.

زندگی بشریت از صنعت ،ارتباطات ،اخترااعت و اکتشاافت ،روابط
خانوادگی و اجتامعی-سیاسی مشاهده کرد.
در این گذار تاریخی ،روحانیت شیعه نیز بسان سایر نهادهیا ،در

معرض چنین دگرگونی شتابنده ای قرار گرفیت .اام مسیییر ایین
دگرگونی ها ،در خط ممتدی میتیداوم نیبیود .بیرخیی تیحیوالت
روحانیت در نیمه دوم قرن پیشین ،نه تنها در امتداد سیییر آزز
شده در این قرن نبود بلکه در مسیری مجیزا و اگه در میقیابیل
تحوالت نیمه نخست این قرن بود.
تحوالت در »ساختار تشکیالتی نظام روحانیت« سبب جابجایی
در تعاریف و طبقه بندی »طییف هیای روحیانیییت« شید .ایین
تحوالت ،سبب دگرگونی های عمیقی در »جیاییاگه روحیانیییت«
گردید.

اول -ساختار درون نظام روحانیت
الف -از پراکندگ تا انسجام:
روحانیت تا پیش از قرن گذشته ،از جهت ساختاری ،تشیکیییالت
منسجمی نداشت .روحانیون هر ناحیه ،پیرامون روحانیی ارشید
هامن منطقه شکل می گرفتند و ارتباط آنان با مرجعیت نجیف،
گسسته و نامتداوم بود .اختراع تلگراف و اماکن ارتباطات ،اقتدار
مرجعیت واحد نجف را ممکن ساخت.
شیخ عبدالکریم حائری یزدی ( )۹۲۷۸-۹۷۹۵موفق شد در ابتدای
قرن چهاردهم ،حوزه علمیه قم را احیا کند و انسجامی نسیبیی
بخشد .پس از وی ،آیت اهلل سیدحسین طبیاطیبیاییی بیروجیردی
(  )۹۲۵۰-۹۷۰۴نیز ادامه دهنده همین مسیر بود .اام پس از فوت

در این یادداشت ،به پیروی از سیر تاریخی تحیوالت ،در بیررسیی

بروجردی ،مرجعیت واحد در قم ،به شکل سابق تداوم نیافیت و

روحانیت شیعه در ایران ،در نیمه نخیسیت ایین سیده تیا سیال

خوش فکر آن دوران ،به همراهی نوگرایان مسلامن ،در پی چاره

هر کدام از این تحوالت سه اگنه ،در آزز ،دگرگونی ها و تیحیوالت

مراجع جوانتر متعددی بروز پیدا کردند .در پیی آن ،روحیانیییون

 ،۹۷۵۳و سپس به مسیر طی شده پساانقالب ،پرداختیه خیواهید

جویی برای ساامن بخشیدن به تشکیالت حوزه و روحانیییت بیر

شد.

آمدند .انتشار مجموعه مقاالتی دهاگنه از شخصیت هایی مثیل

بخش اول -ساختار تشکیالت نظام روحانیت

حسینی بهشتی ،مرتضی مطهری و مهدی بازراگن ،در کتابچه ای

سیدمحمد حسین طباطبایی ،سیدمحمود طالقانی ،سیدمحمید

ایران در سال های نخست این سده ،شاهد بی ثباتی اجتامعیی و

سیاسی ،و سپس گذار از سلسله اقجار به پهلوی بیود .رضیاخیان

هر چند در آزز به قدرت رسیدن ،از حامیت هیای مسیتیقیییم و
غیرمستقیم و مشورت شامری از روحانیان بیرجسیتیه بیرخیوردار

بود ،ولی پس از تثبیت قدرت به ویژه پس از دیدار از تیرکیییه ،در

تحت عنوان «بحثی در باره ی مرجعیت و روحانیت« ۲در سیال
 ،۹۷۰۹ثمره این دغدغه های اصال طلبانه در ساختار روحانییت
در آن برهه است .هر چند بدنه سنتی حوزه مقاومت می کیرد و

اصالحات را به سادگی بر نمی تابید.

ب -از »نظم در ب نظم « بسوی انسجام اداری و آموزش :

تحقق هدفش در برقراری امنیت و نظم اقتدارگرایانیه ،احسیاس

در نیمه نخست قرن پیشین ،شعار مشهور نیظیام تشیکیییالتیی

دین را مزاحم تلقی می کرد .برخوردهای وی با روحانیون ،زمینیه

فردی اصال گرایان برای نظم بخشیدن بیه نیظیام روحیانیییت،

نیازی به تعامل و تفاهم با روحانیت نمی کرد بلکه نهاد علیام و

دگرگونی هایی در ساختار نظام روحانیت شد.

روحانیت» ،نظم ام ،در بی نظمیی امسیت« بیود .تیالش هیای
سبب انسجام اکمل و نظم تشکیالتی آن نشد.

پیروزی انقالب بهمن  ،۹۷۵۳روحانیت را از نقاط حاشییه ای بیه
———————————————————————
———————————————————————
 .۹حقوقدان و نواندیش دینی

 .۲بحثی در باره ی مرجعیت و روحانیت ،شرکت سهامی انتشار ،۹۷۰۹ ،تهیران،
 ۲۶۹ص.

۸۱

اام پییس از انییقییالب ،۵۳
حاکمیت در ابتدا به شیکیل

غییر مسیتیقیییم ،و سیپیس
مستقیییم ،سیاکن رهیبیری

تشییکیییییالت حییوزوی را بییه

چهیاردهیم ،بیاری دییگیر

برخوردهای رضاخان با روحانیان ،زمینه
دگرگون های در ساختار نظام روحانیت
شد.

دست گرفت .ورود به حیوزه
علمیییه نیییاز بیه میراحیل

کردند تا حضوری فعال تیر

در عرصه های اجیتیامعیی

داشتیه بیاشینید» .بیییوت

مراجع « بیه عینیوان ییک
نهاد متولی امور مذهیبیی،

گزینش داشت ،دروس حوزوی به شیوه نظام آموزشی مدرن اداره

در کنار فعالیتهای مذهبی-آیینی ،اکرکردهایی نیز در راسیتیای

گرفتن مدرک ،رای گردید .البته هسته مرکزی روحانییت سینیتیی

کمک به آسیب دیداگن حوادج طبیعی از قبیل سیییل و زلیزلیه

وافدار بامند.

د -از استقالل تا وابستگ سیاس  -اقتصادی:

دوم -ارتباطات برون روحانیت

تا پیش از انقالب ،منبع اصیلیی املیی حیوزه هیای عیلیمیییه و
روحانیت ،وجوهات شرعی و کمک های بازاریان و ّ
خیرین بیود.

شد ،واحدهای درسی و کتب درسی و سپیس امیتیحیان دادن و
همچنان تالش می کند تا حد اماکن به شیوه های سنتی خویش

الف -از جایاگه رفران

اجتی

منافع عمومی از قبیل تاسیس درامناگه ،کمک به نیییازمینیدان،
داشت.

اام پس از انقالب  ۵۳با به قدرت رسیدن روحانیت ،حکومت بیه

تا منزوی شدن:

در دهه های پایانی قرن سیزدهم خورشییدی ،نیفیوذ و اعیتیبیار
روحانیت» ،محلی« بود و ابزارهای تبلییاتی اینان نیز در هیامن

سطح سنتی و محلی بود .اام با برآمدن وسایل ارتباطی جیدیید از

قبیل تلگراف و تلفن و روزنامه ،روحانیت باری دیگر به عینیوان
یک رفرانس اجتامعی مطرح گردید .حضور روحانیون در حوادج
دهه های پایانی قرن سیزدهم ،از قبیل جنش تنباکو و نیهیضیت
مشروطه ،جایاگه اجتامعی آنان را مستحکم تر کرد.
ب -از انزوای تحمیل تا انزوای خودخواسته:
در پی به قدرت رسیدن رضاشاه ،روحانیت به انزوایی تیحیمیییلیی
دچار شد .برخی اقداامت وی از قبیییل لیبیاس میتیحیدالشیکیل،
واگذاری برخی از اختیارات سنتی روحانیون مثل ثیبیت اسینیاد و

حامیت اقتصادی و سیاسی از حوزه ها اقدام کرد .ایین حیامییت
های رانتی موجب وابستگی روحانیت به حکومت شد .در دهیه
های پساانقالب ،به تدری مراجع نسبتا مستقل یا از دنیا رفتند و

یا به حاشیه رانده شدند .حکومت ،با تضعیف مراجع مستقل و با
سلب مصونیت عرفی رای مراجع و بیوت آنان ،مردم نیازمند را از
یک نهاد حامیتی ،و خویش را از یک نهاد واسطه بین حاکمیییت
و مردم ،محروم کرد.

بخش دوم -طیف های روحانیت
اول -سنت گرایان
روحانیت سنتی ،که اکثریت جامعه روحانیت را شکل می دهید،

اداره اواقف به نهادهای دولتی و عرفی ،روحانیت را بیه حیاشیییه

بسان اقطبه شیعیان ،که حکومت را حیق اامم میعیصیوم میی

شیخ عبدالکریم حائری و پس از وی ،بروجردی ،اولویت خیوییش

پنداشتند.

سوق داد.

را حفاظت از حوزه و روحانیت و به دور بودن آنان از صحنه های

سیاسی دانستند .پس از آن نیییز ،روحیانیییت بیه ایین انیزوای

خودخواسته اعدت کرد.

ج -از انزوا تا بازگشت به جایاگه رفران

۸۱

روحانیت و مراجیع تیالش

اجتی

شدن:

پس از دوران انزوای روحانیییت در دو دهیه نیخیسیتییین قیرن

دانستند ،حکومت های عصر غییبیت را زصیب حیق اامم میی
نیمه نخست سده پیشین :فقیهان سنتی دوران پس از مشروطیه

نیز به هامن شیوه به یاداگر امنده از دوران اقجیار ،بیه میییراج

سیاسی اخباریون وافدار باقی امندند ،حیکیومیت هیای عیرفیی

موجود را به شکل »دواف کتو « به رسمیت شناختند و حیکیومیت
کردن را از وظایف فقها ندانستند.

در آزز قرن چهاردهم ،روحانیت سنتی ،تالش کرد که در مصاف

با اقتدارگرایی رضاشاه ،به شیوه سنتی فقیهان گذشته از سیاسیت
ورزی به معنای رای  ،خودداری کند .در این برهه ،مؤسس حیوزه
علمیه قم ،حائری نیز بر همین باور بود .آیت اهلل خمینی نیز در

نظریه نخست خویش ،در همین طیف قرار داشت و خیواسیتیار

نظارت فقیهان بر مبنای نظارت پیشبینی شده در اقنون اسیاسیی

مشروطه و متمم آن بود» :نمیگوئیم حکومت باید با فقیه باشد
بلکه میگوئیم حکومت باید با اقنون خدائی که صال کشیور و

مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانیت صورت نمیگییرد

چنانچه دولت مشروطه نییز ایین امیر را تصیوییب و تصیدییق
۷

کرده«.

دوران پس از انقالب :روحانیت سنتی تالش کرد تا همچینیان از
سیاست به دور باشد .روحانیون سنتی که به سکوت و مدارای بیا
حاکمیت پرداختند ،توانستند به شیوه پیییشییینیییان ،بیه دور از

روحانیت تا پیش از قرن گذشته ،از جهت

ساختاری ،تشکیالت منسجم نداشت.

اشاره کرد که در سال  ۹۷۰۰توسط آیت اهلل سید میحیمید اکظیم
شریعتمداری در راستای آموزش و تبلییات به شیوه های جیدیید،
بنیان گذاری شد .مجالت و نشریات حوزوی و دیینیی ،از قیبیییل
»درسهایی از مکتب اسالم« در سال » ،۹۷۷۳مکتب تشیییع«
در سال  ۹۷۷۸و نشریات دارالتبلیغ اسالمی ،به شکیل نشیرییات
متداول روز منتشر شد.
در میان روحانیون نوگرای آن دوران نیز می توان به ناصر میاکرم

سیاست به حیات اجتامعی خویش ادامه دهند .اام برخی از آنان

شیرازی ( )۹۷۴۵اشاره کرد که در آن زامن نویسنده ای میطیرح و

مشروعیت والیت فقیه بیان کردند ،توسط حیاکیمیییت سیرکیوب

گذار برخی مدارس و مراکز پژوهشی حوزوی جدید بود و بیعیدهیا

( )۹۲۸۰-۹۷۶۵در قم و آیت اهلل سیدحسن طباطبایی قمی (۹۲۱۴

 )۹۷۸۶-در مشهد ،از نمونه های بارز این طیف بودند.

پس از انقالب  :۵۳نوگرایی در شیوه ها شتاب گرفت .انفورامتییزه

شدن و دیجیتالیزه شدن منابع دینی و حیوزوی ،در حیوزه هیای

دوم -نوگرایان

علمیه بسیار سریعتر از دانشاگه ها شکل گرفت .دهها و بیلیکیه

که با صراحت لهجه بیشتری نقید و میخیالیفیت خیوییش را بیا
شدند و به انزوا رفتند .آیت اهلل سیدمحمد اکظم شیرییعیتیمیداری

نوگرایان حوزه ،طیف متنوعی بودند که در زمینه های گوناگیونیی
به نوگرایی تامیل داشتند این نوگرایی ها ،اگهی در حد استفاده از
»شیوه ها و ابزارهای مدرن« بود و اگهی اگمی فراتر برداشته می

شد و به سمت »نوگرایی محتوایی در زمینه انیدیشیه هیا« نیییز
گرایش پیدا می کرد.
الف -نوگرای در شیوه ها:

نیمه نخست سده پیشین :در دهه های پایانی نیمه نخست قرن

پیشین ،ام شاهد موجی از نوگرایی شکلی در استفاده از ابزارهای

جدید جهت اهداف سینیتیی روحیانیییت بیوده اییم .میوجیی از

روحانیون دست به قلم بردند و فراتر از شیوه های رای کیتیابیت
در حوزه ،برای مخاطبین عمومی نیز مطالب دینی را بیا زبیان و

فرهنگ اعمه مردم ارائه می کردند.

در میان تشکیالت حوزوی می توان به »دارالتبلیییغ اسیالمیی «
———————————————————————
 .۷خمینی روح اهلل ،کشف اسرار ،ص  ،۲۲۲نسخه بیتا۷۰۹ ،ص.

سالیانی مدیرمسئول نشریه درس هایی از مکتب اسالم و بنییان
مرجع تقلید شد.

صدها نشریه تخصصی در قم منتشر شد .نیهیضیت تیرجیمیه و
آشنایی با مفاهیم مدرن نیز در حوزه ها گسترش یافت .از سویی
دیگر ،ورود روحانیت به حاکمیت و اشتیال آنیان بیه مینیاصیب

حکومتی ،موجب پدید آمدن »مدرک گرایی« و ظهور نسل جدید
»حجت االسالم دکتر «ها در حوزه های علمیه شد.
ب -نوگرای محتوای در اندیشه ها:
نیمه نخست سده پیشین :نوگرایی محتوایی در ساحت انیدیشیه
های دینی ،همزامن در دو مقیولیه میتیفیاوت؛ در تیالش بیرای

انطباق باورهای دینی با عیلیوم و دسیتیاوردهیای بشیری ،و در

بازخوانی اسالم به مثابه یک اندیشه سیاسیی ،جیرییان داشیت.

باورهای اساسی این نوگرایان عبارت بود از  :الف -باورمنیدی بیه
اسالم به عنوان یک راه حل جامع و فراگیر؛ ب -بیاورمینیدی بیه
اسالم سیاسی؛ ج -باورمندی به حکومت اسالمی.
نوگرایی و گرایش به اسالم سیاسی در دهه هیای پیاییانیی قیرن
سیزدهم ،همزامن با جنبش مشروطه ،دوران جدیدی را آزز کرد.
در بین اندیشه های مذهبیی دوران مشیروطیه بیا دو انیدیشیه

۸۸

متفاوت مواجه می شویم که همچنان پس از یک قرن ،تاثییرات
خویش را برجا گذاشته است .شیخ فضل اهلل نیوری (۹۲۲۲-۹۲۸۸

ه.ش ).را می توان به عینیوان رهیبیر فیکیری -سیییاسیی جینیا ِ
روحانیون سنتی طرفدار مشروعه در نظر گرفیت .در بیرابیر وی،

میرزا محمد حسین غروی نائینی ( ۹۲۷۱-۹۷۹۵ه .ش ).ییکیی از

استوانه های مهم جریان نوگرایی در بییین هیواداران مشیروطیه
محسوب می شد .نائینی ساختار نظام مشروطه را در چیارچیوب
نظام فکری اسالم جای داد .شاهاکر فکری وی در رساله سیاسی
ّ
ارزشمندش »تنبیه ّ
األمه و تنزیه المله« ۰منتشر شد.

و هدف کلی حکومت اسالمی است«.

۵

در این برهه ،نوگرایان روحانیت کسانی بودند کیه بسیان سیاییر

نوگرایان جهان اسالم ،به عنوان دردمندان و آرزومندان سعیادت

امت اسالمی ،بر این باور بودند که مسیلیامنیان بیرای سیعیادت
دنیوی چاره ای جز بازگشت به اسالم پیشینیییان نیدارنید لیذا از

اسالم به عنوان یک راه حل استفاده می کیردنید» :اإلسیالم هیو
ّ
الحل«.
آیت اهلل سیدروح اهلل خمینی ( :)۹۲۸۹-۹۷۶۸هرچند در نیظیرییه
نخست خویش ،به مشروطه با نظارت فقیه باور داشت ،اام پیس
از حوادج  ۹۵خرداد  ۹۷۰۲و تبعید به نجف ،از نظیرییه »نیظیارت

شیخ بدالکر یم حا ری یزدی موفق شد در
ابتدای قرن چهاردهم ،حوزه لمیه قم را
احیاء کند.

فقیه« به »والیت فقیه« می رسد و در نهاییت پیس از پیییروزی
انقالب بهمن  ۹۷۵۳حکومت اسالمی را جایگزین مشروطه میی
کند و به نظریه »والیت مطلقه فقیه« می رسد .وی اسالم را دین
جامعی می دانست که قوانین همه امور در آن میوجیود اسیت :

»قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احاکمی اسیت کیه

بشر براى سعادت و کامل خیود احیتیییاج دارد« ۶ .وی ،اجیرای
در گذار از نوگرایی فقه سیاسی به شیوه نائینی (سازاگری مشروطه
با دین) به نوگرایی به شیوه خمینی (حکومت اسالمی و والییت
فقیه ،که البته به واپسگرایی پنهان منجر شد) ،طالقانیی را میی
توان ،واسطه ای میان دو نظریه فوق تلقی کیرد .هیرچینید وی،

لزوم اجراى احاکم ،که منجر به تشکیل حکومت پییامیبیر شید،

منحصر و محدود به زامن آن حضرت نیست؛ و پیس از رحیلیت

ایشان ،اجرای این احاکم و تشکیل حکومت ،بیر عیهیده اامامن
معصوم و در زامن غیبت اامم ،بر عهده فقیهان است.

۳

معاصر خمینی محسوب می شد اام سابقه کنش های سیییاسیی
وی ،او را در ّ
حد افصل زامنی میان اوج تفکرات نائینی در جنبیش

در همین برهه پیش از انقالب ،در ردیف بعدی نوگرایان هیوادار

آیت اهلل سیدمحمود طالقانی ( :)۹۲۸۱-۹۷۵۸مبانی اندیشه های

بهشتی ،علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای نیام

مشروطه و تفکرات خمینی در آستانه انقالب  ۵۳قرار می داد.
نوگرایانه او در مورد حکومت در اسالم ،بدون تردید تحت تاثیییر

اندیشه های نائینی قرار داشت ،لذا وی نیز مروج اندیشه و شیارح

کتاب نائینی گردید .او رساله نائینی را بیه میثیابیه »امنیییفیسیت

حکومت در اسالم« می دانست و معتقد بیود کیه ایین کیتیاب

» گرچه برای اثبات مشروعیت مشروطه نوشته شده ،ولی اهمیت
بیشتر آن به دست دادن اصول سیاسی و اجتامعی اسالم و نقشه

———————————————————————

 .۰این رساله در در دوران استبداد صییر در سال  ۹۷۲۳قمری ،در پاس کتاب
«تنبیه الیافل و ارشادالجاهل» منسوب به شیخ فضل اهلل نوری که یک سال
قبل منتشر شده بود ناگشته شد .ر .ک .فرشتیان حسن ،حکومت اسالمی:
طالقانی »پدر « ،نائینی »عالمه « و خمینی »اامم« ،منتشر شده  ۲۷شهریور

۸۹

قوانین اسالمی را راه حل مشکالت دانسته و تصری ح می کند کیه

 ۹۷۱۲در سایت جرس/httpn//ooo.rahesabz.net/stwry/75408 :

اسالم سیاسی ،می توان از مرتضی مطهری ،سیدمحمد حسیینیی
برد .مطهری که خود برخاسته از نهاد روحانیت و مدافع آن بیود،

به عنوان باورمند به اجتهاد با معیارهای رایی حیوزوی ،مینیادی
اندیشه های نوگرایانه در دین و در روحیانیییت بیود .بیرخیی از

پیشنهادات اصالحی وی در مورد روحانیت و حوزه هیا ،عیبیارت

بود از :تقویت شبکه تبادل اندیشه های اسیالمیی ،تیخیصیصیی
———————————————————————
ّ
 .۵طالقانی سید محمود ،مقدمه »تنبیه ّ
األمه و تنزیه المله« نائینی

 .۶محمدحسین ،شرکت سهامی انتشار ،۹۷۳۸ ،چاپ نهم ۹۳۶ ،ص ،ص  ۹۸و
.۹۱
 .۳خمینی روح اهلل ،والیت فقیه »حکومت اسالمی« ،امیر کبیر  ،تهران،
 ۲۴۸ ،۹۷۵۳ص ،ص .۷۷

۹۱

تا پیش از انقالب ،منبع اصل امل حاوزه
های لمیه و روحانیت ،وجوهات شر
کمک های بازار یان و ّ
خیرین بود.

و

سطح رهبران مذهبی و یا سیاسی ،می توان از طالقانی ،منتظیری
و صانعی ،و سپس در میان متاخران برخاسته از روحیانیییت ،از

اشکوری و کدیور ،یاد کرد.

آیت اهلل حسینعلی منتظری ( :)۹۷۴۹-۹۷۸۸به عنوان یک میرجیع
تقلید دینی ،وی مکتب خاصی را بنیان نهاد کیه در آن ،انسیان
فقط موضوع »تکلیف« نبود ،بلکه موضوع »حق« نیز بیود .وی

کردن رشته های حوزه ،تنظیم بودجه و درآمدهای روحانییت در

به نوشتن »رساله تکلیفیه« اکتفا نکرد و »رساله حقیوق« نیییز

دروان پساانقالب :در این برهه نیز نوگرایی محتوایی در دو حوزه

جایاگه والیت فقیهان ،هناگمی که با تجربه هیای عیمیلیی وی

دستآوردهای بشری ،و در بازخوانی اسالم در انطباق با مفاهیییم

دستیابی او به جمعبندی های جدیدی شد .وی پیش از پیییروزی

صندوق مشترک ،تشکیل شورای علام یا شورای فتوا.

۸

متفاوت؛ در بازخوانی باورهای دینیی در انیطیبیاق بیا عیلیوم و
حقوق بشری ،خودنامیی کرد.
ویژگی های مشترک این نوگرایان اخییر کیه میی تیوان آنیان را
»نواندیشان حوزوی« نیز نامید ،در مقایسه با باورهای نوگراییان
نیمه نخست قرن پیشین ،عبارت بود از :الف -عدم باورمندی بیه
اسالم به عنوان یک راه حل جامع و فراگیر؛ ب -عدم بیاورمینیدی
به اسالم سیاسی؛ ج -عدم باورمندی به حیکیومیت اسیالمیی و
والیت فقیه.

نوشت .تئوری آیت اهلل منتظری در مبانی مشروعیت حاکمیت و
آمیخته شد ،سبب عدول وی از مبیانیی نیخیسیتییین خیوییش و
انقالب به »والیت انتصابی فقیه« ۱باور داشت .پس از پیییروزی
انقالب ،به »والیت انتخابی و مقیده فقیه« ۹۴باورمینیدشید و در

نهایت به »دولت اسالمی منتخب مردم و بدون نیاز بیه والییت
فقیه« ۹۹گرایش پیدا کرد و مدل »نظارت فقیه« را ارائه نیمیود و

صراحتا اعالم کرد که این ،یک مدل پیشنهادی است و نیییاز بیه
تعریف اکرشناسی دارد و مردم هر زامنی ،باید شیییوه حیکیومیت
مناسب خویش را انتخاب کنند.
آیت اهلل یوسف صانعی ( :)۹۷۱۱-۹۷۹۶وی فقیهیی میتیفیاوت بیا

در دهههای پساانقالب ،به تدری ج مراجع
تقلید نسبتا مستق یا از دنیا رفتند و یا به
حاشیه رانده شدند.
نکته جالب توجه این اسیت کیه نیوگیراییان و ییا نیوانیدیشیان
روحانیت در دو نیمه سده پیشین ،مسیری متفاوت طی کیردنید.

شاخصه نواندیشان نیمه نخست قرن پیش ،باورمندی به اسیالم

به عنوان راه حل جامع و باورمندی به حکومت اسالمی بود .ولی
شاخصه نواندیشان نیمه دوم قرن ،عدم باورمندی به حیکیومیت
اسالمی و اسالم سیاسی ،و ارجاع آنان به حقوق عیرفیی و بیاور

آنان به دستاوردهای حقوق بشری بود.

۹۱

مراجع تقلید سنتی و از »برابراندیش ترین« مراجع تقلیید دوران
معاصر بود .شیوه های اجتهادی وی بر مبانی ّ
حریت و کیرامیت
 ،سهولت در شریعت و آسیانیی در

انسانی ،عدالت و نفی تبعی
زیست دیندارانه و نفی ُعسر و حرج ،سبب شد کیه فیتیاواییش از

نوآوری هایی راهگشا برخوردار بشود؛ از قبیل :مقدم بودن والیت
امدر بر والیت جد پدری ،برابری شهادت زن بیا میرد در اسیالم،

برابری دیه زن و مرد ،برابری قصیاص زن و میرد ،بیرابیری دییه
مسلامن و غیرمسلامن ،برابری قصاص مسلامن و غیرمسلامن،
———————————————————————-
 .۱منتظری حسینعلی ،بدرالزاهر ص  ۵۴به بعد .انتقاد از خود »عبرت و
وصیت« ،ص .۲۵
» .۹۴مطابق نظریه انتخاب ،مشروعیت و نیز تحقق عینی حکومت دینی

منوط به رای و بیعت مردم می باشد» ،منتظری حسینعلی ،انتقاد از خود

از چهره های بارز این گروه از نوگرایان نیمه دوم سده پیشین ،در

»عبرت و وصیت« ،ص ۲۰و ص .۹۳۸دراسات فی والیة الفقیه وفقه الدولة

———————————————————————-

اإلسالمیة ،ج  ،۹ص  ۰۱۷و  ۰۸۶و .۷۴

 .۸ر.ک .مرتضی مطهری ،مشکل اساسی در سازامن روحانیت ،بحثی درباره ی

 .۹۹منتظری حسینعلی ،حکومت دینی و حقوق انسان ،ص  ۲۹و .۲۲

مرجعیت و روحانیت.

انتقاد از خود »عبرت و وصیت« ،ص .۹۳۸

ُ
وجوب طالق خلع بر مرد ،ارج بری اکمل زن از شوهر ،ارج بیری
غیرمسلامن از مسلامن ،حرمیت ازدواج میجیدد بیدون اطیالع

همسر نخست ،عدم شرط »مرد بودن« برای مناصب حکومیتیی
و قضاوتی و مرجعیت دینی ،افزایش ّ
سن بلوغ دخیتیران ،حیالل
۹۲

بودن ربای تولیدی و حرمت ربای استهالکی.

حسن یوسفی اشکوری ( :)۹۷۲۸او به عنوان فردی برخیاسیتیه از
متن روحانیت ،از پیشاگامن گفتامن نواندیشی دینیی در دوران

در آاغز قرن چهاردهم ،روحانیت سنت ،
تالش کرد که در مصاف با اقتدارگرای

رضاشاه ،به شیوه سنت فقیهان گذشته از
سیاست ورزی به معنای رایج خودداری
کند.

پساانقالب محسوب می شود .شاید ،نخستین انعاکس بیییرونیی
نظریات نواندیشانه وی ،همزامن با اییفیای نیقیش میحیوری در
»دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی« نمود بییرونیی
و عمومی پیدا کرد .وی در مواجهه با غرب ،در بین شییفیتیگیی و
خودباختگی ،و ضدیت و تعارض ،راه سوم را شیوه اصال طلبیان
دینی در بازسازی اندیشه اسالمی می داند .او حکومت پیامبیر را
بخشی از امموریت نبوت وی نمی داند بلکه معیتیقید اسیت کیه
اسالم فقط یک دعوت است و نبی اسالم هم در قلمرو دین جیز
این نکرد برخی قضاوتها و حکمهای سیییاسیی و قضیاییی و
اجتامعی پیامبر ،برآمده از ضرورت اامرت و فرامنروایی وی بیوده
ح
است و نه لزوام به مقتضای دیانت و دعوت دینییاش ۹۷.وی بیه

درستی بر این باور است که والیت و حاکمیت متعلق به خداونید

است و خداوند آن را به انسان ،به عنوان خلیییفیه االهیی واگیذار
کرده است و مدل آن به عهده جوامع و مقتضیات زامنی و ماکنی
آنها واگذار شده است .به باور اشکوری ،بر مبنای تجربیه بشیری،
»دموکراسی« خردمندانه ترین شیوه حکومت است .وی دییداگه
جامع و تاریخی اش در زمینه دین و قدرت سیاسی را در کیتیاب

»دین و قدرت؛ گذری شتابان از فیراز چیهیارده قیرن«)۹۰۴۴( ۹۰

منتشر نمود.

محسن کدیور ( :)۹۷۷۸دارای مدرک اجتهاد از آیت اهلل منتظیری

و استاد مطالعات اسالمی در دانشاگه دوک (آمریاک) ،بیه دلیییل

شناخت درون حوزوی از فقه و اندیشه های اسالمی و آشنایی بیا
———————————————————————-
 .۹۲ر.ک .فرشتیان حسن ،آیت اهلل صانعی؛ از برابری دیه زن و مرد تا مسلامن

و غیرمسلامن ،منتشره در تاری خ  ۲۲اکتبر  ۲۴۲۴در سایت بی بی سی

متدها و شیوه های تحقیقی دانشاگهی توانست نقش مهمیی را
در مباحث نواندیشی دینی دوران پساانقالب ،ایفاد کند .وی بیه
عنوان متفکری مسلامن و شیعه متجیدد و نیوگیرا ،بیا وافداری
نسبت به ارزش های سنتی مسلامنان بیر ایین بیاور اسیت کیه
اماکن دافع خردمندانه و منطقی از این ارزش هیا وجیود دارد.
کدیور در اثرهای امنداگر خویش با عنوان »نظریه های دولت در

فقه شیعه« ( )۹۷۳۶و »حکومت والیی «( )۹۷۳۳با نقد و بررسی
نظریات نه اگنه ای در این زمینه ،مبانی مشروعیت فقهی دیینیی
والیت فقیه را به چالش کشید .وی در دو اثر مهم دیگرش »حیق

الناس :اسالم نواندیش و حقیوق بشیر «(  ،۹۷۸۳وییراییش دوم

 )۹۰۴۹و »مجازات ارتداد و آزادی مذهب :نقد میجیازات ارتیداد و
ّ
سبالنبی با موازین فقه استداللی «( )۹۷۱۷میبینیای »اجیتیهیاد
ساختاری در مبانی و اصول« را دو معضل معاصیر پیییاده کیرده

است ۹۵.کدیور در یکی از نظریات اخیر خویش ،در اسفند  ۹۰۴۴بیا
عنوان »طیفهیای جیدیید اسیالمیی در اییران میعیاصیر « بیه
تقسیمبنیدی دقیییقیی از ایین طیییف هیا پیرداخیت ،در ایین

تقسیمبندی ،وی »سنتیان« را به سه گروه ،سنتیی ،نیوسینیتیی و

تندرو ،و »نوگرایان« را به دو طیف نواندیش و تجدید نظر طیلیب
تقسیم کرد.

۹۶

به اجامل می توان گفت کیه روحیانیییون نیوگیرای دهیه هیای

پساانقالب ،برخالف همتایان پیش از انقالب خیوییش بیر ایین
باورند که اوال دین برای حکومت کیردن نیییامیده اسیت؛ ثیانیییا
حکومت منشا مشروعیت دینی ندارد؛ ثالثا اگر حکیومیتیی امنیع

———————————————————————-

httpsn//ooo.bbc.cwm/persian/biww-vieopwints-i
54646214
 .۹۷ر.ک .حسن یوسفی اشکوری ،دین رسمی ،حکومت دینی و فقه

 .۹۵ر.ک .به وب سایت رسمی وی /httpsn//kadivar.cwm

 .۹۰ر .کhttpn//ywusedieshkevari.cwm/?p=8208i .

 .۹۶ر .ک .کدیور محسن ،طیفهای جدید اسالمی در ایران معاصر،
i/httpsn//kadivar.cwm/19477i

ihttpn//ywusedieshkevari.cwm/?p=7285i

۹۲

رشد انسان شود ،دین به مبارزه و اصال آن بر می خیییزد؛ رابیعیا

امنیتی های رژیم پیشین ،اگرچه »اقتدار سیاسی« را در انحیصیار

ابزار دین برای کنترل حکومت ،ابزار گیفیتیامنیی ارشیادی بیرای

خویش می دانستند ،ولی مدعی »مشروعیت دینی« نبیودنید .در

راهنامیی افراد و جامعه است.

حالی که این نسل حجت االسالم سردارها ،وارد مرزهیای تیحیت
نفوذ روحانیت سنتی نیز شده اند .روحانیت سنتی حیاضیر نیبیود

سوم -وابستاگن به حکومت
در برهه پیش از انقالب ،روحانیون وابسته و یا طرفدار حکومت،
اقلیت کوچکی بودند که در نظام روحیانیییت جیاییاگه میهیمیی
نداشتند و بلکه اگهی مطرود روحانیت می شدند .برخی میییانیه
روهای این طیف می توانستند پایی در نزد مراجع و روحیانیییون
سنتی ،و پایی نیز در دربار و نزد اکرگزاران حکومتی داشته باشند.
اام هرچه به زامن انقالب  ۵۳نزدیک تر می شویم صیف بینیدی
فوق شدیدتر می شود و روحانیون طرفدار حکومت مینیزوی تیر
می شوند.

سلطه و اقتدار آنان را بپذیرد ،ولی رانت های سیاسی و اقتصادی،
جایاگه ویژه ای به آنان داد و روز به روز بر قدرت و سلطه آنان بر

حوزه و روحانیت افزوده شد.
بخش سوم -جایاگه روحانیت
اول -جایاگه اجتی

روحانیت

الف -از انزوا تا اوج گیری به مثابه رفران

برتر اجتی

:

هرچند در آزز قرن پیش ،روحانیت به انزوای اجتامعی رفت ولی
دیری نپایید که به ویژه پس از شهریور  ۹۷۲۴دوباره بیه صیحینیه
های اجتامعی بازگشت و در دهه پنجاه و در آستانه انیقیالب ۵۳

در دهههای پایان نیمه نخست قرن
چهاردهم شاهد موج از نوگرای شکل

در استفاده از ابزارهای جدید جهت اهداف

سنت روحانیت بودهایم.
این طیف ،هرچند قبل از انقالب  ۵۳در اقلیت مح

ب -نزول از رفران

برتر اجتی

به رفران

حاشیه ای:

در ابتدای پیروزی انقالب ،روحانیت جایاگه ویژه ای پییدا کیرد و
به عنوان یک رفرانس اجتامعی به مقبولیت پراهمیییتیی دسیت
یافت ،اام به موازات افیزاییش قیدرت سیییاسییاش ،بیه دلیییل

بیود ولیی

پس از انقالب ،به این دلیل که از منظر بسیاری از روحانیون و به
ویژه طالب جوان وابستگی به حکومت اسالمی ،نه تینیهیا امییه
شرم نبود بلکه یا وظیفه تلقی می شد و ییا هیمیزامن میوجیب

اعتبار اجتامعی و بهره وری از منافع حکومتی میی شید ،نسیبیت

آامری آنان افزایش یافت.

نا اکرآمدی حاکمیت در عیرصیه هیای اقیتیصیادی-اجیتیامعیی،
مقبولیت اجتامعی روحانیت اکهش یافت .ترب یت نسیل جیدیید
مدیرانی که دستی در علوم جدیده و دستی در آموزش های دینیی
داشتند ،سبب شد که انحصار مدیریت بخش هیای میرتیبیط بیا
دین ،از دست حوزه های سنتی روحانیت خارج شود .با شکسیتیه
شدن این انحصار ،رفرانس های جامعه نیز تییییییر پیییدا کیرد.

سپس ،هنرمندان ،ورزشاکران و سلیبریتی ها به عنوان رفیرانیس

در دهه نخست پیروزی انقالب ،هناگمی که طالب و روحانیییون

های مقبول اجتامعی ،مورد توجه قرار گرفتند .به عنوان میثیال،

تدری نسل جدیدی از »حجت االسالم سردار «ها تولید و تکثیر

روحانیون در لیست های انتخاباتی ،به نامزدهای مربوطه اعتبار

جوان به نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی پیوسیتینید ،بیه

در جریان انتخابات ها ،اگر در دهه نیخیسیت انیقیالب ،حضیور

گردید .این نسل ،که از در گسست از مراجع و روحانیت ،میتیکیی

و مقبولیت می داد ،در دهه هیای اخیییر حضیور ورزشیاکران و

به حامیت نهادهای نظامی-امنیتی بود ،به تدری تالش کرد تیا

نفوذ فزاینده نظامییان و
بر حوزه ها و روحانیت نیز تسلط بیابدِ .

نیروهای امنیتی و بخش هیای وابسیتیه از قیبیییل داداگه وییژه
روحانیت در حوزه های علمیه ،می توانست و میی تیوانید حیوزه
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مجددا جایاگه اجتامعی خویش را بازیافت.

های اقتدار روحانیت سنتی شیعه را خدشه دار کند .نظیامیییان و

هنرمندان و سلیبریتی ها ،اعتباربخش لیست ها شده است.

دوم -رابطه روحانیت با فرادستان و فرودستان
روحانیت شیعه در طول تاری خ ،زلبا در کنار فرودستان و در برابر

فرادستان جای می گرفت .البته اگهی نیز نقش »لوالگری میییان
فرادستان و فرودستان« را ایفاد می کرد که میوجیب اعیتیامد و

رضایت فرودستان جامعه بود.
نیمه نخست سده پیشین :اوج حضور روحانیت را در دهیه هیای
پایانی قرن سیزدهم و در قرن چهاردهم را می توان در جینیبیش

تنباکو ،نهضت مشروطه و انقالب بهمن  ۵۳مشیاهیده کیرد .در

از چهره های بارز نوگرایان روحان م توان
از طالقان  ،منتظری و صانع  ،و سپ

میان متاخران برخاسته از روحانیت ،از

جنبش تنباکو ،روحانیت توانست با فتوای تاریخی تحریم تنباکو،

اشکوری و کدیور  ،یاد کرد.

به سود فرودستان به مقابله با قوای سلطه و حاکم اقیدام کینید.
در نهضت مشروطه ،با تبیین مبانی مشروعیت فقهی مشروطیه،
توانست توازن قوایی ایجاد کند.
روحانیت به هناگم انقالب  ،۹۷۵۳به حامیت از فرودسیتیان ،در
برابر طبقه حاکمه کشور پرداخت .به هناگم تضعیف مشروعییت
نظام پادشاهی ،روحانیت موفق شد با ارائه نظام جدید والییتیی،
مشروعیت تاریخی و فقهی نظام سلطنت را زیر سوال برده و پایه

در

 ،۹۷۱۶و سپس در آبان  ۹۷۱۸نشان داد که روحیانیییتیی کیه میزه
مکنت و شوکت را چشیده ،نه تنها ،در بزناگه های تاریخی ،تیوان
ایستادن در کنار فرودستان را ندارد ،بلکه حتا توان ایفای نیقیش
لوالگری میان فرادستان و فرودستان را ندارد.

های مشروعیت آن را لرزان بسازد و سرانیجیام بیه فیروپیاشیی و
سوم -جایاگه سیاس روحانیت

اضمحالل آن اقدام کند.

الف -از انزوا تا اوج گیری به مثابه رهبران سیاس جامعاه و
کشور :

آیت اهلل خمین هرچند در نظر یه نخست

خویش ،به مشروطه با نظارت فقیه باور

داشت ،اام پ

از حوادث  ۱۱خرداد  ۱۳۴۲و

تبعید به نجف ،از نظر یه »نظارت فقیه« به

»والیت فقیه« م رسد و در نهایت پ

از

انقالب به نظر یه »والیت مطلقه فقیه «

م رسد.
در ابتدای انقالب بهمین  ،۹۷۵۳روحیانیییت بیه هیمیراهیی بیا
فرودستان اهتامم کرد و در خدمت آنان قیرار گیرفیت .اام ایین

وضعیت دیری نپایید که با تییییییراتیی رادییاکل هیمیراه شید و

روحانیت ،اندک اندک ،خود بخشی از طبقه حاکمه شد.

در دو دهه پایانی قرنی که گذشت ،دیگیر سیخین از هیمیراهیی

روحانیت با فرودستان و یا با فرادستان مفهومیی نیداشیت زییرا
روحانیت خود به عنوان طبقه الیاگرشی و فرادست ،بیخیشیی از
چالش و محل نزاع نبرد فقر و غنا گردید .سکوت روحیانیییت در

جریان حوادج اعتراضی مردم به افزایش قیمت هیا در دی امه

در ابتدای جنبش مشروطیت ،روحانیون ،نه تینیهیا حیامیی ایین

جنبش ،بلکه از رهبران آن محسوب می شدند .رسالیه نیائییینیی
ّ
»تنبیه ّ
األمه و تنزیه المله« مبنای مشروعیت فقیهیی مشیروطیه
شده بود.
در جریان انقالب  ۵۳نیز روحانیون در ابتدا ،همراه با توده هیای
مردم مشارکت داشتند و سپس رهبری سیاسی جریان انقیالب را

به عهده گرفتند .هرچند در ابتدای اوجگیری انقیالب ،خیواسیتیه
های مردم ،بیشتر معطوف به آزادی های سیاسیی بیود ولیی بیه

مرور که آتش انقالب شعله ورتر شد خیواسیتیه هیای اسیالمیی

انقالبیون بیشتر مطرح شد و هر مقدار که به بهمن  ۵۳نزدیکتر

می شویم شعارهای اسالمی فزونتر می شود و به هامن نسیبیت

نقش روحانیت نیز افزایش پیدا می کند و اکیثیرییت تیوده هیای
مردم نیز رهبری روحانیت را به عنوان یک رفرانس در انقالب ۵۳
پذیرا شدند.

ب -قرارگیری در جایاگه طبقه نخستین نخباگن حکومت:
ورود روحانیت به مناصب حکومتی ،هرچند بر خالف وعده های
رهبر انقالب در نوفل لوشاتو بود ،اام استدالل میی شید کیه بیه

دلیل شرائط اضطراری و عدم اعتامد به نیروهای بیجیا امنیده از

۹۴

رژیم پیشین ،حضوری موقت خواهد بود .اام این حضور موقت و

فرهنگ جوامع اسالمی« نزدیک شد ۹۳.در سطح داخلی نیییز در

اضطراری ،تبدیل به یک جایاگه ثیابیت شید .روحیانیییت کیه از

داخل کشور ،تحوالت عمیقی در همین راستا اتفاق افتاد و نوعی

امتیازات نخباگن سیاسی اجتامعی بهره مند شده بود ،دیگیر بیه

دین گرایی »فردی« و »انتخابی« و »موردی «رواج پیدا کرد .در

خویش بازگردد .به دلیل نا اکرآمدی حاکمییت در عیرصیه هیای

را به زیر سوال برد.

راحتی نمی توانست ،این مزایا را رها کرده و به خاسیتیاگه اولیییه

اقتصادی-اجتامعی ،بخش هایی از روحانیت که در حیاکیمیییت
بودند و به چشم می آمدند ،به عنوان طبقه حاکم سیاسی تلیقیی

سال های اخیر ،شیوع کرونا ،مشروعیت برخی از آموزه های دینی

مبادالت فکری در فضای مجازی رواج ییافیت» .فیوروم هیا« و
سالن های گفتگو به ویژه »اتاق های کیالپ هیاس« در سیال

شدند ،و در نهایت ،این نا اکمی ها ،به نام روحانیت ثبت گردید.

های اخیر ،جایگزین و یا مکمل ماکن های سنتی مثل مساجید

چهارم -جایاگه فقه  -کالم روحانیت

رفرانس های آنان ،اینترنت هست این »عالمه های اینترنتی« در

الف -مرجعیت و رفران

شد .به مرور ام شاهد نسلی از مدعیان اسالم شناسی هستیم کیه
هر زمینه ای خود را صاحب نظر دانسته و از میفیتیییان سینیتیی

انحصاری روحانیت:

اسالمی بی نیاز می دانینید .

نیمه نخست سده پیشییین:
روحانیت به موازات بازیابی
جایاگه اجتامعی-سیییاسیی
خویش ،در امیتیداد مسیییر
تارییخیی اش ،بیه میثیابیه
مرجعیت و رفیرانیس بیرای

این اعلیامن جیدیید ،بیرای

به باور اشکوری ،بر مبنای تجربه بشری،
»دموکراس «خردمندانه ترین شیوه
حکومت است.

مقلدان و باورمنیدان بیود.

در زمینه رفرانس بودن در مسائل فقهی ،روحانیت رقیبی دییگیر
نداشت .ولی در زمینه سایر اندیشه های درون دیینیی ،رقیییبیان
جدی دیگری مثل علی شریعیتیی ( )۹۷۹۲-۹۷۵۶پیا بیه عیرصیه
گذاشتند ،هر چند نفوذ و تاثیری عمیق بر نسل جوان و قشرهای
دانشاگهی داشتند ولی اتوریته آنان در جامعه متدینین ،هرگز به

مقدار مشروعیت روحانیت نبود.

ب -ظهور رقیبان جدید و در حاشیه قرارگرفاتان مارجاعایات
کالم و فقه روحانیت:

در ابتدای انقالب :به دلیل فراگیر شدن دانش هیای اسیالمیی و

مشییروعیییییت انییحییصییاری
اعلییامن و رفییرانییس هییای
رسمی و سنتی اسالم را زییر
سوال بردند.

اندک اندک ،دانش های اسالمی به گونه ای هماگنی گردید و از
انحصار مبلیان و مروجان رسمی و سنتی اسالمی خارج گردیید.
این پدیده از یکسو سبب گسترش و منیزه شیدن انیدیشیه هیای
اسالمی و به حاشیه رفتن برخی باورهای غلط سنتی گردید ولیی
از سویی دیگر سبب کم عمق شدن و اگهی بی محتوا شدن ایین

آموزش ها گردید.

کالم واپسین:
در دهه های نخست قرنی که گذشت ،روحانیت به انزوا کشانیده

مذهبی ،اکرشناسان و متخصصانی در دین ،در خیارج از حیوزه

شد و برخی از اختیارات وی به نهادهای اداری-حکومتی منتیقیل

از سویی دیگر ،دهه های پایانی قرنی کیه گیذشیت ،ام شیاهید

عنوان یک رفرانس دینی مورد توجه مردم قرار گرفت.

های سنتی روحانیت پیدا شدند.

گسترش فراگیر شبکه مجازی جیهیانیی »ایینیتیرنیت« بیودییم.

همچنانکه در سطح جهانی ،تالش شد تیا در فضیای میجیازی

»امت جهانی« تشکیل شود ،در این آرایش جدید ،امت اسالمیی

اسالم تهیی از
به مرزهای »بی فرهنگی« یعنی گرایش به سوی »
ِ
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کسب مشروعیت خیوییش،

شد .اام اندک اندک و همزامن با رشد اسالم سیاسیی ،دوبیاره بیه

پیروزی انقالب بهمن  ،۹۷۵۳به نا اگه روحانیت را از نقاط حاشیه

ای حجره های سنتی حوزه های علمیه و مساجد به نقطیه هیای

———————————————————————
 .۹۳ر.ک .اولیویه روآ ،Oiivieri Rwy ،اسالم جهانی شده ،ترجمه حسن
فرشتیان۲۰۴ ،۹۷۸۳ ،ص ،بوستان کتاب ،قم ،ص  ۹۳۱و بعد.

محوری جامعه و سیاست پرتاب کرد .روحانیت که آامدگی چنین

تاثیرگذاری و دیده شدن توسط جامعه ،به شکل اکیثیرییت دییده

هناگمی که با عروس قدرت همبستر شد ،شیرینی قدرت در اکم

روحانیت را به کل بدنه روحانیت تعمیم می دهد.

جایاگهی را نداشت ،در ابتدا با تردید و تعارف بدان نگریست ،اام

می شوند و جامعه در قضاوت خویش ،وضعیت ایین بیخیش از

وی امنداگر گردید .روحانیت از هیمیراهیی بیا فیرودسیتیان ،بیه

به موازات وصال روحانیت با قدرت سیاسی ،روحانیت »سیرامییه

در این یادداشت ،هناگمی که سخن از روحانیت بیه میییان میی

را از دست داد .برخوردهای تند و ناشایست مردم در ایین سیال

هایی از روحانیت در کنار فرودستان امنیده و در بیزنیاگهیهیای

قدرت و ثروت و فراموشی رسالت تاریخی عدالتخواهی خود میی

نکردند .روحانیون فرادست و همراه با قدرت ،اگر چه از جیهیت

روحانیت به جایاگه ارشادی تاریخی خویش است.

همراهی با فرادستان رسید و خود بخشی از طبقه حاکمه گردید.

آید ،منظور اقطبه مشهور روحانیت هست و گرنه همیشه بخیش

تاریخی ،رسالت عدالتخواهی و همراهی با فرودستان را فراموش
آامری ،درصد اندکی از جامعه روحانیت هستنید ولیی از جیهیت

اجتامعی« خویش در روابط تاریخی همدالنه با توده های میردم

های اخیر با روحانیت ،ثمره آن بهره وری های روحانیت از منافع

باشد .بازسازی این سرامیه اجیتیامعیی ،نیییازمینید بیه بیازگشیت

۹۱

تئوری های کالم و فلسف
اصالحگران دین معاصر در ایران:
مورد قرآن گرایان
خلی الرحین طوس
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خالصه
نهضت های اصال دین درجهان اسالم و ایران در ییکیصید و
پنجاه سال اخیردارای مراتب مختلفی از اهیمیییت بیه لیحیاظ

سیاسی ،دینی و فرهنگی بوده اند ،اام بدون تردید حرکت اصیال

رواج تجدد رضاشاه در سطح جامعه برای

اغلب روحانیون اقب هضم نبود و مخالف

آن بودند.

طلبی با منطقی درون دینی و به قصد دین پیرایی ،نیاب گیراییی
دینی یا بازگشت به قرآن چه در شیعه و چه در اهل سنت یکی از
مهمترین حوادثی بوده که آثار و واکنشهای میهیمیی در عیرصیه

آبادی (۹۲۸۹-۹۲۹۷ش) ،اسید اهلل خیراقنیی (وافت ۹۷۹۵ش) و

سیاست و اجتامع از خود برجا گذاشته است .رویکرد عقلگرایانه

محمد حسن شریعت سنگلجی (۹۷۲۲-۹۲۳۹ش) و ابیوالیفیضیل

به متون دینی ،تاکید بر آموزۀ توحید ،مبارزه با خراافت و دغیدغیه

برقعی (۹۷۳۲-۹۲۸۳ش) ،وجوه مشترک اندیشۀ آنان مورد بررسی

مندی نسبت به چرایی و چگونگی انحطاط ایران و مسلامنان از

خواهد گرفت .به باوراین نسل از اصالحگران قرآن گرا ،اولیوییت

عناصر مشترک میان شخصیتهای این جریان فکری در اییران و

در هر گونه حرکت اصالحی موثر در جامعۀ دینی ایران ،هیامنیا

جهان اسالم به حساب می آید .یکی از شاخص تیریین نیمیونیه

پیراستن مذهب از خراافت و آموزه هایی است که به نام دین در

های این جریان فکری ،مدرسه فکری المنار در مصر بوده اسیت

طول زامن نواع از طریق جعل روایت به تشیع اضافه شده اسیت.

که سید جامل الدین اسدآبادی آززگر آن بود ،محمد عبیده آن را

راه پیراستن دین ،رجوع به تعالیم قرآن و دوری گزیدن از مینیبیع

تثبیت کرد و محمد رشید رضا آن را به اوج خود رساند .هم زامن

معرفتی غیرمتقن یعنی روایات ظنی الداللة یا اخبار آحیاد اسیت

با جهان عرب ،در ایران نیز جریان اصال دینی مشابهی بیوجیود

که به تدری به اصلی ترین منبع معرفت دینی تبدیل شده است.

آمد که شخصیتهایی همچون شیخ هادی نجم آبیادی ،اسیداهلل
خراقنی ،محمد حسن شریعت سنگلجی ،احمد کسروی ،محمید

به عقیدۀ قرآن گرایان یکی از مهمترین دالیل چنین رویکردی در
تشیع ،رواج اندیشۀ ّ
غلو در باره جایاگه تشریعی و تکوینی ائیمیه

خالصی زاده ،علی اکبر حکمی زاده ،ابوالفضل برقعی ،حیدرعلیی

است که توسط آنان مورد چالشهای کالمی و فلسفی قرار گرفتیه

قلمداران و عبدالوهاب فرید تناکبنی ،ییوسیف شیعیار تیبیرییزي،

است.

محمد صادقی ،و مصطفی حسینی طباطبایی را پدید آورد.

***
بعد از اقداامت تند پهلوی اول علیه سنت و پروژه های اصیالحیی

به باور اصالح گران قرآن گرا اولویت در
هرگونه حرکت اصالح موثر پیراستن
مذهب از خراافت است.

حکومتش در اوایل قرن چهاردهم شمسی و خیامیوش کیردن
صدای علام در حوزۀ تازه تاسیس قم ( ۹۷۴۹ش) ،فضیای تیجیدد
خواهی به تدری بر اذهان نسل جدید که نواع همراه حکومت و
سیاستهای آن بودند غلبه کرده بود .جامعه ایران در آن سالها در
حال پوست انداختن از نظام سنتی به تجدد بود و در این زمیینیه

در این نوشتار با گزینش چهار تن از تاثیر گذارترین شخصیتهیای

این جریان و در عین حال نسبتا گمنام یعنی شیخ هیادی نیجیم

هر کسی که فکری داشت ،عرضه می کرد .اکثریت روحانیون ،بیه
دلیل برخورد خشن حکومت با مخالفین تجدد طیلیبیی و نیییز
تجربه های شکست خورده مشروطه از نظر آنها ،مشارکت خیود

———————————————————————-

را در مسائل سیاسی و اجتامعی ،به طور اکمل کنار گذاشتنید .بیا

 .۹دانشآموختهی حوزهی علمیهی مشهد در سطح اجتهاد ،دکترای فلسفه

این حال رواج تجدد رضا شاهی در سطح جیامیعیه بیرای زلیب

تطبیقی ،دانشاگه اکستر انگلستان ،سرویراستار انتشارات اسموس پرس در

لندن.

روحانیون اقبل هضم نبود و مخالف آن بودند .در ایین میییانیه،

۹۸

بخش بسیار اندکی از روحانیون تالش کردند زبان تجدد جاری را

در تاری خ علوم اسالمی قرآن گرایی به معنی انیتیقیاد از حیدییث

درک کنند .در واقع ،سالها بودکه انتقاداتی به برخی از عقاید رایی

گرایی سابقه بسیار طوالنی دارد و قدمت منازاعت در این باره بیه

در میان شیعه و سنت های مذهبی از جمله برخی از مینیاسیک

قرنها قبل از منازعۀ اصولی-اخباری در تشیع است .حدیث گرایی

مذهبی و عزاداری ها وارد می کردند .ایین گیروه اصیالحیگیر از
روحانیون متجدد ،بر این باور بودند اکنون که جامعیه در حیال

به معنی آنچه امروزه سلفیان به آن دامن میی زنینید در میییان
ح
اصحاب حدیث در تسنن شایع بود و بعدا حنبلیان و اخالفشیان

تیییر و اصال است ،بهتر است آنها نیز بیه اصیال میذهیب و

آن را اصل بنیادین خود قرار دادند .در مقیابیل ،ابیو حینیییفیه و

روحانیت بپردازند و تشیع را از خراافت و موهوامت بپیرایند.

اصحاب رأی در سده های آززین و فرقه های دیگری هیمیچیون
شامری از جهمیان امنند بشر مریسی (وافت ۲۷۴ق) ،نسبیت بیه

مطالب در نقد مذهب و روحانیت و حت
اگه خود دین ،در صر مشروطه و نشر یات
دوره مشروطه در ج م شد.
در این میان ،تهران مرکز تولید و تأثیرافاکر جدید بود و هر کسی
در شهرهای دیگرفکری داشت ،در نهایت در تهران بیازتیاب میی
یافت .آخرین نشریات مدافع مذهبی تعطیل شدند و مطالبی در

نقد مذهب و روحانیت و حتی اگه خود دین ،در عصر مشروطه و
نشریات دوره مشروطه درج می شد .یاگنه فکیر حیاکیم ،هیامنیا
تجدد بود که البته بخشی از آن هم شامل ارائه نظیرییاتیی نیو از
اسالم می شد .احمد کسروی ( ۹۷۲۰-۹۲۶۱ش) یکی از مهمترین
شخصیتهای این جریانات بود و نشریه پیامن در این زمییینیه از
پیشاگامن بشامر می آیید کیه از سیال  ۹۷۹۹میدل تیازه ای از
اصالحگری را آزز کرد .این بار نه به مذهب ،بلیکیه اصیل دیین

مورد هدف قرار می گیرفیت ۲.در چینییین شیرائیطیی ،راه حیل
اصالحگران دینی برای نجات اسالم و ارائیه قیرائیتیی ازمیذهیب
تشیع که از انتقادهای الحادی در اامن بامند و مورد قبول نسیل
جدید در دنیای مدرن قرار گیرد ،پیراستن آن از عیقیایید خیالف
عقل و موهوم از طریق بازگشت به قرآن بود.
———————————————————————-
 .۲احمد کسروی ،ام چه میخواهیم؟ (تهران :رشیدیه۹۰۶-۳۳ ،)۹۷۵۸ ،؛

همچنین ناگه کنید رسول جعفریان ،علی اکبر حکمی زاده( ،قم :نشر مورخ،

۲۱ ،)۹۷۱۸؛ هوشنگ اتحاد ،پژوهشگران معاصر (تهران :فرهنگ معاصر ،

۹۹

 ،)۹۷۸۹ج 2؛ احسان طبری ،آورنداگناندیشۀ خطا( ،تهران :کیهان (.)۹۷۳۸

مرجعیت احادیثی که اصحاب حدیث حجاز و حتی عیراق نیقیل
می کردند انتقاد نمودند .دائره بهره گیری اصحاب رأی از حدییث
محدود بود و بیشتر فتاوی خود را از طریق استحسان و قیییاس
صادر می کردند.
به دلیل وجود احادیث فراوان منقول از ائمیه میعیصیومییین و
مخالفت صری ح آنان با مبانی فقهی اهل الرأی ،میییان عیلیامی
ااممیه ،نزاع سنتگرایان با اهل الرأی شکل نگرفت بلکیه اکنیون
نزاع بعد از غیبت معصوم پیرامون "حدود و قلمیروی حیجیییت

اخبار امثور" بود .متلکامن ،فقیهان و علیامی عیلیم الیحیدییث
دوران نخستین شیعه ،روایت را به عنوان یک ثقل از دو ثقل بیه
ارج گذاشته از سوی پیامبر در کنار قرآن پذیرفتند .از نظر آنان در
صورتی که روایت به ّ
حدی نقل شده کیه هیییچ شیکیی در بیاره
صدورآن وجود نداشته باشد ،هامنند قرآن بیه عینیوان مینیبیعیی
معتبر شناخته می شود .تعداد سلسله راویان حیدییث بیایید بیه
ّ
حدی می بود که عقال احتامل هر گونه تحریف یا تیبیانیی بیرای
استناد یک قول به پیامبر یا اامم از سوی تیحیرییف کینینیداگن و
معاندین منتفی باشد .این دسته از روایات را واصیل ابین عیطیا
(وافت ۹۷۹ق) بنیان گذار معتزله برای اولین بار اخبیار "میجیمیع
۷

علیها" نام نهاد و این تعریف مورد قبول ااممیه هم واقع گردید.

بر اساس چنین مالکی یعنی اخبار مجمع علیییهیا کیه میوجیب
حصول یقین از صدور حدیث است ،عیلیامی ااممیییه در قیرون

اولیه (معروف به مکتب بیداد) هماگم با جینیبیش عیقیلیگیرای
———————————————————————-
 .۷ابوهالل العسکری ،االوائل (ریاض ،)۹۱۸۹ :ج .۹۷۴ :۲

معتزلیان ،احادیث را به متواتر یا هامن مجمیع عیلیییهیا وغیییر

متواتر تقسیم نمودند ۰.اام مالک "مجمع علیها" بیرای اعیتیبیار
روایت ،اکر را بر دانشمندان دشوار می ساخت از ایینیرو تیعیرییف

جمیع لیی ااممیه قرون اولیه اق

" دم حجیت خبرواحد" بودهاند.

قدیمی از متواتر به تدری به "خبری که از طرق بیییشیامر بیه ام
رسیده باشد" در مقابل خبر واحد یعنی "خبری که از یک طریق و
یا تنها چند طریق به ام رسیده باشد" تیییر یافت و بدین تیرتیییب
تعریف اصطالحی خبر واحد متولد شد .به این میعینیا کیه خیبیر
واحد خبری است که متواتر نباشد ،خواه از یک طریق نقل شیده

باشد یا چند طریق ۵.در باره حجیت خبر واحد در فیقیه از ییک
سو ،و ارزش معرفتی آنها در دیگر علومدینیی هیمیچیون اصیول
اعتقادی ،مباحث کالمی ،تاری خ ،مسائل میربیوط بیه خیلیقیت
آسامنها و زمین ،اخباره وارده درفضائل انبیا و ائمیه و جیاییاگه
تکوینی آنان از دیگر سو ،میان علامی ااممیه مباحث و منازاعت
بسیاری در قرون بعدی شکل گرفت .نزاع قرآن گراییان میعیاصیر
ایران با اندیشۀ حدیث گرایی که هم اکنون قرنها است بیر حیوزه
های شیعی مسلط شده است ،در واقیع ادامیه هیامن نیزاع بیا
ویژگیهای مختص به زامنه خود است.

به

اقضی ابن ّبراج (۰۸۹-۷۱۱ق) ،فضل بن حسن طبیرِسیی (۵۷۱-
۰۶۳ق) ،سید بین زهیره (۵۸۰-۵۹۹ق) ،و ابین ادرییس (۵۱۳-

۵۰۷ق) ،بقیۀ علامی ااممیه از جیمیلیه شیییخ طیوسیی (۰۶۴-

۷۸۵ق) و پیروانش همگی اقئل به "حجیت خبیرواحید" ۶بیوده

اند .اام با دقت در کلامت و منازاعت آنان بخوبیی میعیلیوم میی
گردد که جمیع علامی ااممیه قرون اولیه اقئل به "عدم حجیییت
خبرواحد" بوده اند مگر اینکه خبر به همراه قرائینیی بیاشید کیه
موجب حصول "یقین" به صدور آن از معیصیوم گیردد .نیام آن
روایت را "خبر محفوفة بالقرائن" گذاشتند .اخیتیالافت مشیهیور
میان شیخ طوسی و سید مرتضی و پیییروانشیان در حیقیییقیت
اختالف در تعیین مالک برای قرائن محفوفه بوده است نه عیدم
حجیت خبرواحد .به اعتقاد هر دو طرف نزاع  ،خبر واحد بیش از
ّ
ظن اافده نمی کند و اخبار ظنی الدالله تنها به دلیییل خیاص در
فقه حجت اند و در موضواعت دیگر -چنانکه در باال بییان شید-

در تاری خ لوم اسالم قرآن گرای به معن
انتقاد از حدیث گرای سابقه بسیار طوالن
دارد.

اخبارآحاد غیر محفیوف بیه قیریینیه
نیاز به یقین است ،بنابراین
ِ
یقین آور در این موضواعت افقد حجیت اند ۳.در این میجیادالت،
جبهه شیخ طوسی و اصحابش در تعیین قرائن یقین آور تساهل
بیشتری داشته و از اینرو دایره بیشتری از اخبار آحیاد را میعیتیبیر
شناخته اند .در باب حجیت خبر واحد در فیقیه ،فیقیییهیان در

اینگونه به اشتباه مشهور شده است که بر خالف معدود اعلامنی

مباحث اصول فقه دالیل عقلی (همچون اجتنیاب از تیعیطیییل

همچون شیخ مفید (۰۹۷-۷۷۵ق) ،سید مرتضی (۰۷۵-۷۵۰ق)

شریعت در زامن غیبت که باب علم مسدود است) و دالیل نقلیی

———————————————————————-
 .۰عبد الکریم شهرستانی ،الملل و النحل (بیروت ،)۹۱۱۴ :ج ۹۴۷ :۹؛ ابن
ّ
ادریس حلی ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (قم ،)۹۰۹۴/۹۱۱۴ :ج ۰۶ :۹؛ شیخ
مفید ،المجالس (=الفصول المختاره من العیون و المحاسن) (نجف :بی تا)،
ج .۶۴ :۹

 .۵شیخ مفید ،فصول المختاره من العیون و المحاسن (نجف :بی تا) ،ج :۹
ّ
(المبرد) ،الاکمل فی اللیة و االدب
۶۴؛ محمد ابن یزید الثاملی االزدی البصری

(مصر .۸۰ ،)۹۱۵۶ :
;Abduiiai-HadiiFadiii(2002).iIntroduction to Hadith
Including Dirayat al-Hadith by al-Shahid al-Thani,itr.i
NazminaiVirjee.iLwndwnniICASiPress,i93.

از کتاب و سنت ارائه کرده و نام آنرا "ظن خاص" یا "دلیل علمی"
نهاده اند.

۸

———————————————————————-

 .۶برای نظر شیخ طوسی در عدم حجیت خبر واحد در موضواعت غیر فقهی
ببینیید :التبیان فی تفسیر القرآن (نجف ،)۹۱۵۳ :ج .۳-۶ :۹

 .۳سید شریف مرتضی ،الرسائل (قم :دار القرآن ،بی تا) ،ج ۲۴۰ :۹؛ ج ۹۹۳ :۲؛ ج

.۷-۷۹۲ :۷

 .۸برای تفصیل این مبحث رجوع کنید به سید حسن صدر ،نهایة الدرایة (نشر

المشعر ۹۷۵۰ ،ق)۲۸۳-۲۳۸ ،؛ محمد حسین مظفر  ،اصول الفقه (نشر دانش

۱۱۱

با کناکش در ادله اهل الحدیث شیعه در قرون اولیه و حتی اکثر

اگر چه از مخالفت با آنان دم می زنند .این اصالحگران مشاهده

اخباری ین (در مقابل اصولیین) و حدیث گرایان معاصر تا زامن

می کردند که اعلامن در عمیل ظیواهیر آییات قیرآن را حیجیت

حاضر در حوزه های علمیه شیعه ،می توان دریافت که آنان نیییز

نمیدانند زیرا معتقد بودند که "انام یعرف القرآن مین خیوطیب

حصول یقین را در استفاده از حدیث شرط می دانند ،اام نیکیتیه

به"؛ یعنی معصوامن فقط میتوانند قرآن را بفهمند .همچینییین

آنستکه این طائفه بر این عقیده اند که قرائن یقین آور تیقیری یبیا

مشاهده می کردند که بر خالف حکم عقل و سیره قدامی ااممیه

برای تاممی روایات در خود کتب حدیث شیعه موجود است .بیه

به اخبار آحاد در غیر فقیه نیییز عیمیل میی کینینید ،رواییات را
قطعیالصدور می دانند و اگر بین دلیل عقلی و نقلی تیعیارضیی

جر یانات اصالح و جنبش قرآن گرای در
ایران معاصر را نم توان بدون توجه به

ظهور شیخیه و باب ها مورد مطالعه قرار
داد.

ایجاد شود ،در مقام عمل دلیل نقلی را ترجیح میدهند و بدیین
ّ
ترتیب معرفت ظنی را بر معرفت یقینی مقدم می دارند.
از زاویه ای دیگر ،جریانات اصالحی و جنبیش قیرآن گیراییی در
ایران معاصر را نمی توان بدون توجه به ظهور شیخیه و بابی هیا
مورد مطالعه قرار داد .شیخیه خود واکنشی به غیلیبیه فیلیسیفیه
صدرایی و نوصدرائی از یک سو و سیطره بالمنازع اصولیییون (در
مقابل اخباری گری) بخصوص با ظهیور میحیمید بیاقیر وحییید

اعتقاد آنان ،این قرائن -بر خالف نظر قدامی از ااممیییه -نیه از

بهبهانی (۹۹۶۱-۹۴۸۰ش) و شیییخ میرتضیی انصیاری (۹۲۰۷-

قرآن و یا عقل بلکه از دیگر روایات برای ام حاصل می گردد ،زیرا
ّ
ظنی اناگری اخبار ،برآمده از ناگه تجزیه ای ،گسسته و موردی بیه

۹۹۳۸ش) از دیگر سو بود .منازعه ای که نه تینیهیا زمییینیه هیای

الهیاتی؛ بلکه دالئل سیاسی و اجتیامعیی و وضیعیییت آشیفیتیه

آنهاست ،ولی ناگه کلی و مجموعی ،یعنیی بیررسیی میجیمیوعیه

فرهنگی اواخر دوران اقجار و اوائل دوران پیهیلیوی داشیت .در

روایات و مؤیدات و قراین تقویت کننده ،احیتیامل صیدور را بیه

زامنه ای که جریان مسلط اصولی درعراق و ایران پیاسیخیگیوییی

یقین حاصل از تواتر و دست کم به سطح استفاضه ارتقیا
سطح ِ

متناسب با مشکالت سیاسی ،اجتامعی و مذهبی را نیداشیت و

می بخشد.

۱

استدالل فوق البته مورد قبول جبهه مقابیل ایین جیرییان قیرار
نگرفته است .اصالحگران مورد مطالعه در این مقاله ،نقد خیود
بر سنت رای میان حوزه ها را از همین نقطه آزز نمودند و سعی
بر آن داشتند که با حدیث گرایی افراطی شیعیان و انحراف آنیان
از سنت ااممیه در قرون اولیه مبارزه کنند .به اعتقاد آنان سیلیوک
عملی حوزه تشیع هامن سلوک اهل الحدیث و اخباری ین اسیت
———————————————————————
اسالمی ۹۰۴۵ ،ق) ،ج ۶۵-۶۷ :۲؛ شیخ مرتضی انصاری ،فرائد االصول (قم:

مجمع الفکر االسالمی ۹۷۲۸ ،ق) ،ج .۹۸۳ :۲

 .۱محمد سید البحرانی" ،نقش روایات در امور اعتقادی" ،فصلنامه
پژوهشهای اصولی ،شامره ۵۶-۷۰ ،)۹۷۸۲( ،۶-۰؛ رضا برنجاکر ،روش شناسی

۱۱۱

علم کالم :اصول استنباط و دافع از عقاید (قم :موسسه علمی فرهنگی

دارالحدیث ۹۷۱۹ ،ش).۵۶-۵۰ ،

نوعی فرهنگ اخباری بر تبلییات عمومی دینی غلبه یافته بیود،
طبیعی به نظر می رسید برخی از اطالحگران تحت تأثیر اندیشیه
های شیخ احمد احسائی ،ایده هایی از او را چیاشینیی نیظیرات
اصالحی خود بر ضد جریان سنتی نامیند .شاید به همین دلیییل
باشد که این اصالحگران هدف تهمت هیای غیییر مینیصیفیانیه
شیخیگری و بابی گری و بهایی گری قرار گرفتینید و در بسیییاری
موارد در نزاعهای سیاسی علیه آنان استفاده کیردنید .گیزارشیات
تاریخی پراست از چنین اتهیاامتیی بیه نیجیم آبیادی ،خیراقنیی،
سنگلجی ،برقعی و دیگرهمفکرانشان بدون آنکه سند متقنی بر
پیروی آنان از شیخیه و بیابیییه ارائیه گیردد .اسیتیفیاده فیکیری
اندیشمندی از یک مکتب یا فرقه و یا اشتراک فکری در بیرخیی
مسائل و مبانی ،به معنای آن نیست که او تابع و یا عضوی از آن
مکتب یا فرقه شده است ،چنانکه به عنوان میثیال بسیییاری از
متکلمین اولیه ااممیه تحت تاثیر معتزلیان بوده اند اام آنیان را

نمی توان متهم به اعتزال نمود .نظیر این مثال در تاری خ اندیشه
بیشامر است.
تورج امینی ،شیخ هادی نجمآبادی را بابی مذهب میداند و برای

اثبات دیداگه خود به صورت غیر اعلامنه ای به تنها اثر او ( کتیاب

تحریر العقال) استناد می کنند ۹۴.امینی در این اداع تنها نیییسیت.
تورج اتابکی نیز هامن اتهام امینی را متوجه نجمآبادی میدانید.
ٔ
به اعتقاد اتابکی تالش نجم آبادی برای عرضه مفاهیییم غیربیی
حقوق ،آزادیها و ترقی و پیشرفت فناورانه غرب برای ایرانیان رو
به افول از یک سو ،و تأکید بر هویت ناب اسالمی و اعیتیقیاد بیه
آموزههای اجتامعی قرآن به عنوان بنیانهای اصالحگری اصییل
اسالمی از سوی دیگر ،ازعوامل گرایش وی به این فرقه نوظیهیور

بوده است ۹۹.سید مقداد نبوی رضوی در کتابیش تیحیت عینیوان
اندیشه اصال دین در ایران و کتاب دیگرش پیش از آن بیه نیام
تاری خ مکتوم و دیگر مقاالتش بر میدارایین نیظیرییه اسیت کیه
بسیاری از پیشاگامن مشروطه یا شخصیتهایی بسیار زییادی از
اصالحگران دینی که در پایان دوره اقجار ميزیستهانید و حیتیی

اکثر تاری خ ناگران جنبش مشروطه همگی بابي ،ازلیی و نیهیان
زیست بودهاند.

———————————————————————
 .۹۴سایت گفتامن ،مقاله "حاج شیخ هادی نجمآبادی" ،نوشته تورج امینی (

با مراجعه به آثار نجم آبادی هیچ نشانیه ای کیه ایین گیامن را
تقویت کند وجود ندارد .بخش بزرگی از آخرین یاداشتهای نیجیم

 ۹۷۸۵ش).

۹۹. TiAtabaki, Iran in the 20th Century: Historiography
and Political Culturei(I.B.iTauris,i2009).

۱۱۲

آبادی در کتاب تحریر العقال به ّ
رد بابیگری اخیتیصیاص دارد.

۹۲

کردن مبارزان مشروط خواه  -که از ویژگیهای اغلب اصالحگیران

شاید چنین برچسب هایی از جانب حکومت و قشر سنتی با این

قرآن گرا بود -با تهمت بابیه اشاره می کنید" .از تیلیگیرام اییران

هدف بوده است تا مومنین از آنان پیروی نکنند و دیگراعلامن با

چنین معلوم می شود که عقیدۀ شاه این است و می خواهد وضع

اندیشه های اصالحی جرات نکنند به این وادی قدم نهند .آنان تا

دارالشورای ملی را به وضع دوامی روسیه مرتب نامید و مشروطیه

حدودی در این توطئه موفق بود به حیثی کیه بیرخیی از سیاده

خواهان را به اسم مفسدین و بابیه دستگییر کینینید ۹۵"...ییکیی

لوحان به اتهام بابیگری نجم آبادی را تکفیر کردند.

دیگر از دالیل چنین اتهامی تجدد گرایی آنان بوده اسیت کیه بیا

۹۷

عقاید سنتی حاکم در دوران اقجار بسیار افصلیه داشیتیه اسیت.

آ ثار نجمآبادی هیچ نشانهای از باب گرای
ندارد.

کشمرز قزوین امست .خدا اعلم است ،من درجوانی که سید هیم
جوان بود و طهران بود ،شنیده ام بابی است .پسرش هم هیامن

اکبر ثبوت (پژوهشگر تاری خ) طی مقالهای با عنوان "بهایی گیری
علیه مشروطه خواهی" به ّاداعهای سید میقیداد نیبیوی رضیوی

ّ
میحیمید
پاس داده است .مباحثی هامنند پیوندهای بهاییان با
علی شاه اقجار ،هم آوایی بهاییان و مشروعه خواهان در تحلیل
جنبش مشروطه ،سخنان نجمآبادی در تخطئه باب و بیابیییان،

تضاد گفتههای باب و بابیان با معتقدات نجمآبادی به وییژه در
زمینه خداشناسی و توحید از عناوین این پاس است.

۹۰

است که در بدو مشروطه آن مقاله کفر آمیز را در حبل الیمیتییین
یومیه طهران نوشت و فرار کرد".

۹۶

در عین حال نباید از این نکته نیز عبورکرد که برخی از این افیراد
مبادرت به اکرهایی غیر منتظره از یک روحانی کرده اند که آنها را
در معرض اتهاامتی قرار داده است .مثال ابهاامتی در باره ارتیبیاط
نجم آبادی با برخی جمعیتهای مخفی و ّ
سرِی زامن خوییش و

با گروههایی همچون فراسونري ،جمعییت صیفیی عیلیییشیاه و

در البالی حوادج تاریخی شواهد زیادی بر تایید نظر اکبر ثیبیوت

انجمن اخوت وجود دارد و حتی در برخی از منابیع تیارییخیی از

موجود است .به عنوان مثال اسد اهلل خراقنیی در نیامیه ای بیه

شیخ هادی نجمآبادی به همراه کسیانیی چیون سییید میحیمید

فرزندش نورالدین به شگرد شاه اقجار بیرای سیرکیوب وبید نیام

طباطبایی ظلالسلطان ،شیخ ابراهیم زنجیانیي ،میحیمید عیلیی

———————————————————————
 .۹۲عالوه بر اصالحگران نامبرده ،شخصیتهای برجسته دیگری که در آن
دوران فعال بودند از اتهام بابی بی نصیب نامندند ،افرادی امنند سید

جاملالدین حسینی اسدآباد ،علی اکبر حکمی زاده و میرزا رضا کرامنی (اقتل
ناصر الدین شاه) و سید جامل واعظ .به عنوان مثال ایت اهلل خمینی در
ّ
کتاب کشف االسرار که در رد حکمی زاده ناگشته شده است بدون آنکه نامی
ازاو برده شده باشد ،چنین نسبتی را به او و همفکرانش -از جمله شریعت
سنگلجی که چهار بار از او نام می برد -داده است .به اعتقاد ایت اهلل
خمینی ،اندیشه این گروه از اصالحگران دینی در مبارزه با خراافت از میرزا

فروغی و چند تن دیگر به عینیوان افیراد پیییشیکیسیوت فیرقیه
فراامسونری در ایران یاد شده که قضاوت درباره صحت و ُسیقیم
این مطلب از دایرۀ این مقاله خارج است.

۹۳

اصالحگران این نسل از تاری خ معاصر ایران با اتهام سنی گری و
وهابیگری نیز مواجه بوده اند .دلیل چنین اتهامی تاثیر پیذییری
———————————————————————

ابوالفضل گلپایاگنی صاحب کتاب فرائد ریشه گرفته است .کشف االسرار

 .۹۵محمدمهدی شریف اکشانی ،واقعات اتفاقیه در روزاگر (تهران :نشر تاری خ

 .۹۷حسین عسکری" ،انسان تر از دیگران :ناگهی به زندگی و مبارزات آاق شیخ

 .۹۶خاطرات عین السلطنه ،به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار (تهران:

 .۹۰اکبر ثبوت" ،بهایی گری علیه مشروطه خواهی" ،مجله مهرنامه ،ش

 .۹۳اسامعیل رائین ،فراموشخانه و فراامسونری در ایران (تهران :انتشارات

(تهران :کتابفروشی علمیه۹۷۲۷ ،ش).۵۶ ،

هادی نجمآبادی" ،روزنامه شرق ،ش  ۲۶( ،۷۹۳مهر .۹۱ ،)۹۷۸۷

۱۱۳

عین السلطنه در خاطراتش به همین دلیل چنین اتهامی را بیه
خراقنی وارد می سازد" :این سید اسداهلل اهل ّ
شرنید ،هیمیسیاییه

( ،۷۱بهمن .۹۱۰-۹۱۳ ،)۹۷۱۷

ایران ،)۹۷۶۲ ،ج .۲۲۵ :۹
 ،)۹۷۳۱ج .۶۸۴۳ :۱

امیرکبیر  ۵۰ ،)۹۷۵۳ ،و .۵۲۷

آنان از جریان احیا سنی مذهب مصر که دیگر شکیل سیلیفیی
گری اکملی پیدا کرده بود ،و همچنین گرایش به آموزه های سنی

اصالحگران قرآن گرا با اتهام سن گری و

درباره ااممت ،شفاعت ،رجعت ،ظهور حضرت مهدی و نقد پیاره
ای از باورهای ّ
غلو گرایانه شیعیان درباره جایاگه تکویینیی ائیمیه
معصومین که در بخش دوم به تفصیل بدانها خواهیم پرداخت.
این گروه با مطالعه نوشته هیای ابین تیییمیییه و میحیمید بین
عبدالوهاب و بعضا ترجمه آثار آنان به افرسی ایده های توحییدی
و نفی شرک به همه اقسامش را از این دو شخصیییت سینیی وام
گرفتند و جنبه هایی از باورهای اعمیانه شیعی را مورد انتقاد قرار

ابهاامت درباره ارتباط نجم آبادی با برخ
ّ
سر ی زامن خویش و
جمعیتهای مخف و ِ
با گروههای فراسونری وجود دارد.

وهاب گری نیز مواجه بودهاند.

مورد جایاگه تکوینی ائمه معصومین در خلقت اعلیم و دییگیر
صفات فوق بشری آنان که عمدتا توسط فیییلیسیوافن وعیراف در
قرون بعدی تئوریزه شده است همسو با اندیشه زلیان شیعه در
قرن سوم و چهارم هجری است .به نظیر میییرسید اییده اصیلیی
مدرسی در این اثر نوعی همدلی با این دسیتیه از اصیالحیگیران
است که خود را شیعیان راستین و معتدل می دانند و دیگیران را
به عقاید غیر ّ
غلو آمیز مذهب ااممیه در قرون اولیه دعیوت میی
کنند .مولف در یکجا می گوید اصالحگران معاصر در زامنه خود
ّ
غیلیو و پیییران
متهم به وهابیگری بودند همچنانکه مخالفین
راستین ائمه که شیعیان را از هرگونه افراط گری پرهیز می دادند،
توسط زلیان متهم به مرجئه می شدند.

دادند که آنها را مخالف با تعالیم قرآن میی ییافیتینید .شیرییعیت

سنگلجی و پیروان او همچون خالصی زاده ( ۹۷۰۲-۹۲۳۴ش)،
ابوالفضل برقعی ،حیدر عیلیی قیلیمیداران ( ۹۷۶۸-۹۲۱۲ش) و
مصطفی حسنیی طباطبائی (م  )۹۷۹۰ریشه بسیاری از خراافت در
تشیع را در عقیده ّ
غلوگرایان به جایاگه وجودی ائمه معصومیین،
والیت تکوینی ،علم غیب ودیگر صفات فیوق بشیری آنیان میی
دانستند.
در دهه نود میالدی ،حسین مدرسی طباطبایی کتاب مهمیی در
باره سرگذشت ّ
غلو در تشیع به زبان انگلیسیی نیاگیشیت کیه بیا
مطالعۀ آن بهتر می توان خاستاگه اندیشۀ جریانهای ضد ّ
غلیو و
خرافه در تشیع را دریافت ۹۸.مدرسی در این اثیر بیا اسیتیفیاده از
منابع اولیه ااممیه ،داستان نشو و نمو ّ
مفوضه یا زلیان شیعیه و

فرقه مقابل آنانّ ،
مقصره را شرح می دهد و تالش می کند اثبیات
نامید که اندیشه های ّ
غلو آمیز میان طیف بزرگی از شیعیییان در
———————————————————————-
۹۸. Hwsseini Mwdarressi,i Crisis and Consolidation in
the Formative Period of Shi‘ite Islam: Abu Ja'far Ibn
Qiba al-Razi and His Contribution to Imamite Shi'ite
Thoughti)PrincetwnniTheiDaroiniPress,i1993),i23-50.

۹۱

ّ
منابع اولیه همگی حاکی از تولد و رشد زلیییان و میفیوضیه در
قرون سه به بعد هجری است .بنابرتوصیف شهرستانی در باره دو
طائفه از شیعیان در این مقطع تاریخی ،مفوضه کسانی هسیتینید
که به ورطه افراط افتادند و صفات و درجات وجودی ّ
غلو آمیییزی
به ائمه نسبت می دادند و اگه آنان را به رتبة خدائی باال می بردند
و انجام هر گونه عمل غیر طبیعی و ّ
محیرالیعیقیول را بیه آنیان

نسبت می دادند و در مقابل به گروهی که آنان را تا ّ
حید انسیان
ّ
مقصره می دادند ۲۴.شییخ صیدوق
اعدی پایین می آوردند نسبت

(۷۸۹-۷۴۶ق) اعلم برجسته ااممیه و نامیینیدة میدرسیۀ قیم بیه
صراحت علیه مفوضه قیام نمود که از اواخر قرن سوم تا پیاییان
قرن چهارم به جعل احادیث در بارۀ صفات فیوق بشیری ائیمیه
———————————————————————-
 .۹۱مدرسی ،مکتب در فرایند؛ .۵۲

 .۲۴شهرستانی ،الملل و النحل ،ج ۹۳۴ :۹؛ برای توصیف عقاید زلیان ببینید
حسن ابن موسی نوبختی ،فرق الشیعه( ،نجف ۵۹ ،۰۱ ،)۹۱۶۱ :و ۶۵؛ سعد بن

عبد الهالل ،المقاالت و الفرق (تهران ۷۱ ،)۹۱۶۷ :و ۰۹؛ محمد عبد العزیز
ّ
ّ
کشی ،کتاب معرفة الناقلین (رجال کشی)( ،مشهد۹۷۰۸ :ش) ۷۲۰ ،۷۲۹ ،و

.۷۶۷

۱۱۴

قرن چهارم به جعل احادیث در بارۀ صفات فیوق بشیری ائیمیه

مشیول بودند ۲۹و درعین حال علام قم -مهمترین مخیالیفییین
ّ
غلو -را به صفت موهن مقصره نسیبیت مییدادنید .در رسیالیة

االعتقادات ،شیخ صدوق پس از تأکید بر این نکته کیه غیالت و
ّ
مفوضه اکفرند و از همۀ فرق دیگر کفر و ضالل بدترند ،تصری یح
می کند که نشانۀ مشخصۀ ّ
مفوضه و غالت و نظیائیر آنیان ایین
۲۲

است که علام و مشایخ قم را به تقصیر متهم می کنند.

ح
بیفروزد و تامم منقوالت شیعه را بسیوزانید ۲۰".طیبیعیییا چینییییین
رواییاتی بعیدها بیراسیاس ضیبیط در کیتیاب مینیسیوب بیه آن
دانشمندان راستین ،با هامن اسناد عمومی کتیاب در متون بعید

روایت میشد .سیستم سنتی رواییت حیدیث بییرخیالف آنیچیییه
حدیث گرایان و اخباری ین گمیان می کنند نمی توانست جیلیوی
چنین جعلها را بگیرد.
سخن پایان :

مقدار معتنابه از روایااات مافاوضاه بااه
سیساتم حادیث شایعه رخنه کرد.
ّ
بنا بر گزارش منابعی همچون رجال کشیی و احیتیجیاج شیییخ
طوسی ،در دوره غیبت صیری تمرکز ّ
مفوضه بیر روی تیألیییف و
تدوین متون و تنظیم و نقل روایاتی بود که پیاره ای را گذشیتاگن
آنیان بیه یاداگر گذارده و برخی دیگر را خود در ایین نسیل ابیداع

استبداد سیاسی از یک سو و خرافه گرایی و تحجر دینی از دییگیر
سو به ّ
حد افراط رسیده بود ،این نسل از اصالحیگیران دیینیی راه
نجات جامعه را در بازخوانی دین ییافیتینید ،اام حیرکیت تیجیدد
خواهی آنان به دالیل بسیاری از جمله تندروی و افراط بیرخیی از
سنت حاکم ،و فقدان اماکنات رسانه ای بیرای ابیالغ
آنان در نقد ِ
پیام شان به آحاد جامعه ،نتوانست رنسانس فرهنگیی و دیینیی
ّ
موثری را ایجاد کند .اکنون بعید از گیذشیت حیدود ییک قیرن،

مي نمودند ۲۷.نتیجه آن شد که علیی رغم تامم کوششهای علام

حکومت دینی مستقر در ایران شرایط اسفیبیار دوران اقجیار را

قم ،مقدار معتنابهی از اینگونه رواییات بیه سیییسیییتیم حییدییث

دوباره در ایران حاکم نموده و در کناراستبداد سیاسی-دینی ،بیر
ّ
تحجر ،خرافه گرایی ،روایت محوری در میعیرفیت دیینیی
شیپور

اامم صادق جعل و تحریف حدیث با موفقیت انجام شده بیود و

دمیده و حتی پا را فراتر نیز نهاده ،با ایدۀ دین گریزانه اش ،کیمیر

منحرفین در متون قدیم که توسط دانشمندان معتمید نیوشیتیه

همت بر گسترش هر چه بیشتر قلمروی دین بسته و امیاکنیات

بودند دست برده بودند ،و اکنون نوبیت مفوضیه بییود .جیعیل و

سیاسی و امدی کشور را سخاوتمندانه در خدمیت پیروژه هیاییی

انتحال نسل های اولیه جاعالن احادیث شیعه ،اکر را به جیائیی

همچون اسالمی کردن متون درسی ،طیب اسیالمیی ،اقیتیصیاد

رسانیده بود که زراة بن اعین ،بزرگترین دانشمند ااممی در نییمیۀ

اسالمی ،مدیریت جهادی و نظایر آن قرار داده است .میطیالیعیه
ّ
موفقیتها ،خطیاهیا و
ایده های جریان اصالحگری قرآن گرایان،

———————————————————————-

راه مصلحانی بیاشید کیه بیرای
نا اکمی های آنان می تواند چراغ ِ

شییعه رخنه کرد .پیش از این یکبار دیگر در روزاگر اامم بییاقیر و

اول قرن دوم هجری آرزو می کیرد اکش میی تیوانسیت "آتشیی
 .۲۹آنان با استناد به روایتی که مدعی بودند از ائمه شنیده اند به صورت
"نزلونا عن الربوب یة و قولوا فینا ام شئتم" به بیانات ّ
غلو آمیز خود مشروعیت-
میبخشیدند .این روایت و دیگر روایات با مضمون مشابه بر منبری های

زامنه ام نیز بسیارشنیده می شود .دالئل حمیری (۹۷۸۹ش ،)۹۱۶۹/ج ۰۴۱ :۲
ّ
(به نقل از کشف الیم اثر بها الدین اربلی)؛ ابوجعفر محمد صفار ،بصائر

الدرجات (تبریز ۹۷۸۹ :ش۲۰۹ ،)۹۱۶۹/؛ ابو منصور طبرسی ،االحتجاج (نجف:

 ،)۹۱۶۶ج ( ۲۷۷ :۲به نقل از مدرسی ،مکتب در فرایند).۵۳ ،

۱۱۱

در اواخر حکومت اقجار و اوایل دوران پهلوی اول ،زامنه ای کیه

 .۲۲ببینید شیخ صدوق ،االعتقادات (تهران۹۷۳۴ :ش ،)۹۱۵۹/باب سی و هفتم
در نفی ّ
غلو

ّ

 .۲۷به عنوان نمونه ببینید بصائر الدرجات ،۲۷۳ ،رجال کشی.۷۲۷-۷۲۹ ،

رهایی ایران از وضعیت کنونی تالش می کنند .در بخش دوم این
نوشتار با بررسی گفتامن مهمترین شخصییتیهیای آنیان ،نشیان
خواهیم داد چرا و چگونه آنها بر این باور بودند که اصیال هیر
گونه امر سیاسی و فرهنگی در جامعیه اییران و فیراهیم شیدن
شرائط برای حرکت بسوی جامعه ای میتیمیدن و اخیالقیی میی
بایستی ضرورتا با خوانشی جدید از دین آزز گردد.
———————————————————————-
 .۲۰باقر مجلسی ،بحار االنوار  ،ج .۲۸۲ :۲۵

داستان یک قرن نواندیش دین
سید هادی طباطبای

۱

۱۱۱

دور از ذهن نبود .وقوع نزاع ،اقبل پیش بینی بود .کشتی مدرنیتیه
لنگر انداخته بود .در ماملک غربی ،انقالبی علمیی در گیرفیتیه

دل
بود .صدایش رفته رفته به
گیوش هیمیاگن مییرسییید .در ِ
ِ
بسیاری هم اثر می کرد .باورهای دینی را هم به عقب میراند .اام

مگر میشد به یکباره از داشتههای خیود دسیت کشییید؟ بیایید

جیهیان
میراج دینی را میشناختند.
افرادی میآمدند .کسانی که
ِ
ِ
جدید را هم ُحرمت میینیهیادنیدّ .
سیییدی چینییین کیرد .سییید
جاملالدین اسد آبادی .ظاهرش هم نشان میداد م ِنشی مییانیه

سید جیلالدین اسد آبادی نه جامهی
ّ
مدرن به تن داشت و نه سنت  .در مذهب و
ّ
مکتبش هم همین رویهی میانه را داشت.
روحانیان
برگزیده است .عاممهای به سر میبست اام نه به سبک
ِ
لباس روحانیییت
سنتی .عبایی بر شانه نداشت .گویی به نیمی از
ِ
بسنده کرده بود .نه جامهی مدرن به تن داشت و نه تیاممیه بیه
ّ
سنت میامنست .در مذهب و مکتبیش هیم هیمییین ّ
روییه را
ّ
داشت .برخی او را از اهل سنت دانسیتینید .بیرخیی بیه میذهیب

جعفری میخواندندش .به جامع االزهر رفته بود .هیامنیجیا کیه
فقیه شیعی شیخ انصیاری
پایاگه اهل سنت است .اام به
پیشنهاد ِ
ِ
ِ

علیوم
راهی هندوستان شد .آنجا بود که آتشی در انبانش افتاد .با
ِ
ِ
ملل اسالمیی بیه ضیعیفیی گیرفیتیار
جدید آشنا شد .دانست که ِ
آمدهاند .سید به لندن رفت .به پاریس سیفیر کیرد .روزنیامیه راه

جوامیع
ضعف
راه نجاتی می گشت .راهی که
ِ
اندازی کرد .به دنبال ِ
ِ
اسالمی را نشانشان دهد .آنها را بیدار کینید .بیه اییران آمید .بیا
ضیرورت اقنیون بیا پیادشیاه
ناصرالدین شاه هم مالاقت کرد .از
ِ
سخن گفت .فهم سخنانش بر شاه سنگین آمد .هنوز هناگمیه

ای نبود که شاه به یکباره تن به امرِ جدید دهید .بیایید چیونیان
گوش پادشاه میخواندند .باید جامعیه را
سیدی بارها و بارها در
ِ

حال آن کرد .غرب یهیا
ساختارِ قدرت ،معیوب است .باید فکری به ِ

راههایی اندیشیدهاند .مسلامنان هم باید به فکرِ چیاره بیاشینید.
متون دینی هم میتوان مبارزه با قیدرت را
دل همین
ِ
می گفت از ِ

اسلوب اسیالمیی هیم مییتیوان بیا
ردیابی کرد .از طریق همین
ِ
۲
دستاوردهای غرب یها همراهی کرد.
سید شمعی روشن کرده بود .شمعی که باید میراقیبیت مییشید،
افروخته میشد و خانهای را گرم می کرد .سید جامل اثرِ خود را بر
جای گذاشت و دیده از جهان فرو بست .یک دهه پس از ّ
سییید،
ّ
بیحیرانیی خیود رسییید .امجیرای
میراحیل
نزاع سنت و تجدد به
ِ
ِ
ِ
مشروطه در گرفت .پای دین هم در میان بود .زلزلهای در دیین
یامن دیینیی را بیه میحیاجیه
افتاده بود .دستاوردهای غربیِ ،
اعل ِ
میطلبید .یکی مشروطه را مخالف با شریعت میدید .دیگری به
رأس
مقبولیت آن حکیم میی کیرد .شیییخ فضیلاهلل نیوری در
ِ
ِ
اقنون الهی است .چه
مخالفان بود .می گفت که بهترین قوانین،
ِ

نیهیاییی
مخالفت شیخ اام رأی
قوانین بشری؟ ۷این
نیازی است به
ِ
ِ
ِ
امن دینی نبود .روحانیونی هم در سوی دیگر حضور داشتنید.
ِ
اعل ِ
آخوند خراسانی سر سلسلهی آنان بود .او نظرِ دییگیری داشیت.
قوانیین
می گفت مشروطه با اسالم مخالفتی ندارد .می گفت این
ِ

بشری ،به عدالت نزدیکتر اسیت .اسیتیییالی قیدرت را اکهیش

میدهد .چرا با شرع مخالف باشید؟ میگیر شیرییعیت جیز ایین
ح
می گوید؟ ۰می گفت اساسا این قوانین هم از شرع اسیالم أمخیوذ
ِ
۵
شده است.
متن دینی دو برداشت را نشان مییدادنید .بیه
دو روحانی از یک ِ
متن واحد ،میتوان بیرداشیتیهیای
ِ
زبان دیگر می گفتند که از این ِ
نزاع نخستین در این وادی به نامالیامتیی
متفاوتی به دست دادِ .

اعلیامن را بیه انیزوا
انجامید .شیخ فضلاهلل اعدام شد .بیرخیی ِ
جدال جدید و قدیم قربانی بر جای می گذاشت .نزاعی که
کشاند.
ِ

قیرن جیدیید
گریزی از آن نبود .جدالی که در آستانهی ورود بیه
ِ
شکل گرفته بود.

آامده می کردند ،تا مگر رفته رفیتیه اثیری حیاصیل شیود .سییید

امنع پیشرفت مییدیید .میی گیفیت کیه ایین
ِ
حاکمیت مطلقه را ِ

۱۱۱

———————————————————————

———————————————————————

 .۲افرغ التحصیل اکرشناسی ارشد فلسفه اسالمی از دانشاگه عالمه

 .۷غالمحسین زرگری نژاد ،رسائل مشروطیت ،صص ۹۳۵-۹۳۳

طباطبایی ،نویسنده کتابهای »فقیهان و انقالب ایران« و »حدیث نواندیشان

دینی«.

 .۰هامن ،ص ۹۳۸

 .۵رک :احمد کسروی ،تاری خ مشروطه ایران ،صص ۲۸۵-۲۸۶

ورود به قرن چهاردهم هجری
قرن چهاردهم آزز شد .با جدال هم آزز شید .جیدالیی میییان
ّ
ّ
تام سنت ،دین بود .طیاییفیهی
جهان جدید و عصرِ سنت .و ِ
ِ
نامد ِ

روشنفکران ،دستاوردهای جدید را بر میی کشیییدنید .رضیا شیاه

پهلوی هم نوسازی هایی را آزز کیرده بیود .نیقیش دیین را هیم
کمرنگ می کرد .حاال بعضی روشنفکران هیم بیر دیین طیعینیه

این فقط فرنا رفتهها نبودند که ناگه نو

به دین را معرف م کردند .پیشرفتهای دنیای
دل برخ روحانیون هم اثر گذاشته
غرب ،در ِ
بود.

میزدند .احمد کسروی از آن جمله بود .او برخی آموزههای دینی
را به نقد می کشید .آیینی جدید را معرفی می کرد .نامش را »پیاک
دینی« گذاشته بود .به روحانیت هم میتاخت .اام روحانیت هم

رویکرد او در شاگردانش اثیر گیذاشیت .میییرزا
مقبول نبود .این
ِ
آموزان او بود .به تفسیر توجه کرد .تفیسیییر
محمد ثقفی از درس
ِ

مبلیان دین بایستی با
»روان جاوید« را نوشت .در آنجا گفت که
ِ

ابوالحسن فروغ ناگه نو به متن مقدس
ناگه لم به دین را
داشت .ق ِ تجرب و ِ
م پسندید.

رسانی جدید آشنا باشند .باید روشن اندیشانیه بیه ایین
ابزارِ پیام
ِ
عرصه وارد شوند .باید به دگرگونیهای جدید توجه داشته باشینید.

شیاگیردان
بر اساس آن به آموزههای دینی نظر کنند ۳.حاال برخی
ِ
اقلب ُرامن و داسیتیان بیه
شیخ هم چنین می کردند .بعضی در ِ

مباحث دینی پرداختند .ابوالفضل خراسانی از آن جمله بیود .او
ِ

کتاب احسن الحاکیات ۸را نوشت .کتابی بود بیا نیثیری روان و
ِ

بی اکر ننشسته بودّ .
تحولی در قم به وقوع پیوسیتیه بیود .شیییخ

شاگرد شیییخ ،سییید احیمید
آ کنده از ضرب المثل و شعر  .دیگر
ِ

اساتید بنامی هیم دعیوت کیرد .حیوزهاش
شهر بنا گذاشت .از
ِ

راه بیرون رفیت از انیحیطیاط
برنامهی سید را میپسندید .آن را ِ

عبدالکریم حائری آن را رقم زد .حوزه علمیهای مستقل را در ایین

طالب بسیاری ترب یت کرد .شیخ هم کوشیید تیا بیه
رونق گرفت.
ِ

نظرات راهگشا هم ارائه داد.
تحوالت جدید التفات کند .او برخی
ِ
ِ
خواهان آن بود که عدهای از طالب بیه زبیانیهیای خیارجیی
شیخ
ِ

عیلیوم جیدیید را
مقدامت
تسلط بیابند .گفته بود بعضی طالب،
ِ
ِ
زبیان
تعلیم بگیرند .باید بتوانند در محیطهای تحصیل کرده بیه
ِ
آنها سخن بگویند و از اسیالم دافع کینینید .ایین اییدهی شیییخ
ّ
ُ
عبدالکریم اام برخی مقلدان را خوش نیامد .بر او خرده گرفتینید.
سهم اامم زامن(عج) را به افرادی بدهیم که
گفتند که وجوهات و
ِ

زبیان اکفیران فیرا
علم غربی میآموزند؟ به کسانی دهیییم کیه
ِ
ِ
۶
می گیرند؟ شیخ هم پا پس کشید  .این امور هینیوز در جیامیعیه
اقبل هضم نبود .بر آنها گران میآمد.
دینداران ِ

تبلیغ دین تأکید داشت .به
ضرورت اصال در
شیخ عبدالکریم به
ِ
ِ

جنبههای دیگری از دین هم توجه داد .منحصر امندن در فیقیه
———————————————————————-
 .۶عامدالدین فیاضی ،حاج شیخ عبدالکریم حائری ،موسس حوزه علمیه قم،

ص ۳۴

زنجانی بود .او با اندیشههای سید جامل آشنایی داشت .طیرح و
میدانست.

۱

در همین سالها که سنگ بنای حیوزه قیم نیهیاده مییشید و
شاگردان شیخ به دافع از دیین بیر مییآمیدنید ،در تیهیران هیم
ِ
فعالیتهایی صورت می گرفت .سییید ابیوالیحیسین طیالیقیانیی و

عباسقلی بازراگن به همراه برخی دیگر ،میؤسیسیهای تشیکیییل

پیییروان سیاییر
دادند .مؤسسهی بحث و مناظره دینی .در آنجیا
ِ
ادیان حضور مییافتند .به بحث و مینیاظیره مییپیرداخیتینید .از

همین جلسات بود که برخی به اسیالم امییل شیدنید .در ایین
ح
صراف روحانیون ،که برخی غیر ّ
معممین هم از دیین
جلسات ،نه

سخن می گفتند.

———————————————————————-
 .۳میرزا محمد ثقفی تهرانی ،روان جاوید در تفسیر قرآن مجید ،ج ،۹ص ۶۴۴
حجاب زنان.
 .۸احسن الحاکیات فی حجاب السافرات ،یا بهترین رامن در
ِ

 .۱رک :رساله خیر االمور ،در برخورد سنت و تجدد ،سید احمد زنجانی ،مندرج
در مقاالت تاریخی ،رسول جعفریان ،ج ،۹۹ص ۲۱۰

۱۱۸

حاکمیت پهلوی هم مجال را بر روحانیت تنگتر کرد .رضا شیاه
ِ

استقبال بسیییاری از آن شید .اکنیونیی کیه مییخیواسیت
شد.
ِ
اندیشههای اسالمی را تروی دهد .اام نه با اناگرههیای سینیتیی،

زبیان افیرادی
راه تحلیل و تبلیغ دین نبود .دین میتیوانسیت از
ِ
ِ
بیان شود که جامهی روحانیت به تن نداشتینید .میحیمید تیقیی

جای روضه خوانی ،شخصی غیر روحانی از فلسفه اعشورا سخین

شریعتی اینچنین کرد .او فردی روحانی زاده بود .در خانوادهای به
دنیا آمد که اجدادش به جامهی روحانیت ّ
تقید داشتند .او هم در

بیان میشد .اکنون سه وظیفه عمده داشیت .اول میقیابیلیه بیا

بی پروا به مقابله با روحانیت برخاست .لباس از تنشیان بیییرون
مبلیان دینی دشوارتر شد .اام اینها امنعیی در
کرد ۹۴.شرایط برای
ِ

ابتدا به حوزه علمیه رفت .مقدامت را در مشهد خواند .اام بیه آن
ّ
خیالف اجیدادش ،لیبیاس
مدارس ملی رفت .بر
بسنده نکرد .به
ِ
ِ
روحانیت هم به تن نکرد .کت و شلوار پوشید .کاله شاپو به سیر
گذاشت .هر چند که به طرح مباحث دینی می پیرداخیت .بیه او

بلکه با رویکردی جدید .در آنجا خراافت در دین نقد میشد .بیه

رف روخیوانیی آن
می گفت .تفسیر قرآن و نهج البالغه به جای ِص ِ

اندیشههای امرکسیستی .دوم نقد تفسیرِ سنیتیی از دیین .سیوم
سیاست حاکم .شیرییعیتیی ،خیود را افرغ از سیییاسیت
مبارزه با
ِ
گیوش
تعطیلی اکنون شد .خبرِ آن به
نمیدید .همین هم سبب
ِ
ِ
آیتاهلل میالنی رسید .وی از شریعتی خواست تا آن میجیالیس را
مخالفت بیرخیی
بیت ایشان برقرار کند .اکنون اگرچه
ِ
این بار در ِ

اصرار کردند که لباس روحانیت را برگزیند .نمیپذیرفت .بیه نیزد

حامیت آیتاهلل میالنی غنیمیتیی
روحانیون را برانگیخته بود ،اام
ِ
ّ
میلیبیس ،از دیین
مرجع شیعیان بود که فردی غییر
مقبول
بود.
ِ
ِ
سخن بگوید .با حامیت آیتاهلل میالنی ،اکنون سیه سیال بیعید

دسیت غیییر
اهلل هم مخالفتی نداشت .اینکه تروی ی ِ دیین بیه
ِ
معممین هم صورت پذیرد.

مجادالت دینی باال گرفته بود ،در تیهیران هیم
در مشهد اگر این
ِ

گوش آیتاهلل خواندند که او را مجاب
آیتاهلل بروجردی رفت .در
ِ
کند ّ
ملبس شود .اام آیتاهلل گفت :آزاد باش؛ بگذارید راهیی کیه
خودش انتخاب کرده برود .آن راه برایش بهتر است ۹۹.گویی آییت

فعالیت خود را از سر گرفت.
دوباره
ِ
تحوالتی در حال وقوع بود .فرنگ رفتهها به کشور باز می گشتند.
آنها که روحیهای دینی داشتند اام برای تحصییل بیه اروپیا رفیتیه

مسجد هدایت م شدی امنند
وقت وارد
ِ

بودند .یداهلل سحابی و مهدی بازراگن از آن جمله بودند .این دو

در ایام نوجوانی ،ابوالحسن فروغی را دیده بودند .فروغی ناگهیی

این بود که به یک محیط دانشجوی وارد

ناگه علمی بیه دیین را
عقل تجربی و ِ
نو به متن مقدس داشتِ .

شدهای.

سحابی در این مدرسه تعلیم دیدند .این دو بعدهیا بیه فیرانسیه

مؤسسان مدرسه دارالمعلیمییین بیود .بیازراگن و
میپسندید .از
ِ

اعزام شدند .رفتند تا تحصیل کنند .در رشتهای غیر مرتبط با دین
حاال محمد رضا پهلوی بر سر اکر آمده بود .او نیز راه پدر را دنبال

اییران
ایران پیش از اسالم گیراییش ییافیت.
ِ
کرد .به بزرگ نامیی ِ
باستان را بازسازی می کرد .اندیشههای امرکس هم زبان به زبیان

می گشت .هر کدام از منظری ،دین را مینواختند .شریعیتیی هیر

دافعیییات جسیتیه و
کجا مجالی یافت به دافع پیرداخیت .ایین
ِ

گریخته اام باید ساامنی مییافت .مجالسیی مینیسیجیم شیکیل

می گرفت .شریعتی خود به این مهم اقدام کرد .در مشهد اکنونیی
تأسیس کرد .اکنون نشر حقائق اسالمی در سال  ۹۷۲۷تیأسیییس

———————————————————————-
 .۹۴اقنوان اتحاد لباس اتباع ایرانی در سال  ۹۷۴۸تصویب شد .بر اساس آن،

۱۱۹

قید شرایطی میباید لباسی امنند سایر مردم به تن می کردند.
روحانیون با ِ

 .۹۹کیهان فرهنگی ،ش ۹۷۶۷ ، ۹

تحصیل کردند .اام یافتههای جدید در نگرش آنها به دیین هیم

اثر گذاشت .در سیاست هم وارد شدند .برخی نهادهای سییاسیی

همراهی یکدیگر بنا گذاشتند .اام آنچه سیاسیت را هیم در
را با
ِ

نظرشان مقبول می کرد ،ناگهشان به دین بود .می گفتند از روی

وظیفهی دینی به سیاست وارد شدهاند .آنها در پی این بیودنید تیا
علمی جدید نزدیک کنند .بیگیویینید کیه
دین را با دستاوردهای
ِ

اینها از هم جدا نیست .اکر به آنجا رسید که سحابی کتیابیی در

تاکمل تدریجی نوشت .این نظریه را منطبیق بیا
خصوص نظریه
ِ

کیمیک املیی
آموزههای قرآنی تفسیر کرد .او در سال  ۹۷۷۳بیا
ِ

برخی دوستانش مدرسهای را تیأسیییس کیرده بیود .شیعیارِ آن
»تحکیم دین از راه تروی علم بود« .این شعار گویای دغدغیهی

خلقت انسیان« ،بیرخیی روحیانیییون را
کتاب او »
سحابی بود.
ِ
ِ
خوش نیامد .اام حامیانی هم یافت .علی مشکینی کتابچهای بیا

خون تازهای در رگهای
شر یعت م خواست
ِ

عنوان »تاکمل انسان در قرآن« نوشت .گویی بر اداعی سحیابیی
ُمهر ّ
صحه می گذاشت .سحابی که زمین شناسی خوانده بود ،این

شیعه تزریق کند.

علم را در تحلیلهای خود از قرآن هم دخیالیت داد .ییادداشیتیی
نوشت در خصوص افسانه طوافن نیوح .آن واقیعیه را از نیظیر

مباحث دینیی را
زمینشناسی مورد بررسی قرار داد .می کوشید تا
ِ

میجیالیس پیدرش بیا
گذاشتند سید محمود طالقانی بود .او در
ِ
روحیه تشکیالتی آشنا شده بود .ناگهی اجتامعی هیم بیه دیین

میپسندید .می گفت آنچه را بشر به علم و تجربه رسیده ،پیامبیر

دهد .تشکلهای متعددی راه اندازی کرد .در فعالیتهای سیییاسیی

علم روز انطباق دهید .مییخیواسیت از ایین راه،
با پیشرفتهای ِ
جوانان را به دین راغب کند .بیازراگن هیم هیمییین نیگیرش را

تنظیم امر اجتامع نشان
داشت .میخواست اقبلیتهای دین را در
ِ

با وحی بیان کرده است .این دو از هم جدا نیییسیت .بیازراگن در

شرکت می کرد .می گفت که اسالم با دموکراسی همخوانیی دارد.

مسجد سپهساالر سخنرانی میی کیرد .از هیمییین اییده سیخین

اسالم نه تنها امنعی در این امر نیست ،بلکه خود به آن ترغیییب

وجود خدا گواهی مییدهینید.
افتراقی در میان نیست .هر دو به
ِ

» اکنون اسالم« به فعالیت میپرداخت .مهدی بازراگن و ییداهلل

می گفت .عنوان می کرد که قرآن و طبیعت دو دفترِ الهی هستند.

اخالق اکری در غیرب قیرار
بازراگن تحت تاثیر نظم ،تکنولوژی،
ِ
داشت .اسالم را هم در قرابت با این مفاهیم تفسیر می کرد.

اام این فقط فرنگ رفتهها نبودند که ناگهی نو به دین را معرفیی
دل برخی روحانییون هیم
می کردند .پیشرفتهای دنیای غرب ،در ِ

اثر گذاشته بود .آنها هم می کوشیدند تا اقبلیییتیهیای دیین را در

کرده است .طالقانی بعد از شهریور امه  ۹۷۲۴در انجمنی بیه نیام
اصلی این انجمین،
سحابی هم در آنجا فعالیت می کردند .هدف
ِ

ارائه اسالم به مثابه دینی سازاگر با نوگرایی بود .میی گیفیتینید کیه
دین با علم همخوانی دارد .اکفی است خراافت را از آن بزداییییم.
آن اگه است که علم و دین در کنار هم مینشیینینید .طیالیقیانیی

اجازههای اجتهاد از مراجع هم داشیت .اام بیه دروس فیقیهیی

توجه خود را معطوف به قرآن کرد .کتاب »پرتیوییی
بسنده نکرد.
ِ
عدم توجه به قرآن را در جوامع اسالمی میورد
از قرآن« را نوشتِ .

حسینیهی ارشاد نخستین حسینیهای بود
که مردم به جای زمین ،بر روی صندل
م نشستند.

نقد قرار میداد .او به همراه سیید میرتضیی عسیکیری گیروهیی
تشکیل داده و به بحثهای تفسیییر قیرآن مییپیرداخیتینید .ایین
فعالیتها در »مسجد هدایت« شکل منضبط و منسجمی یافیت.
این مسجد پایاگهی شید بیرای طیالیقیانیی .او میی کیوشییید تیا

مسیجید
دانشاگهیان را هم به این مسجد بیاورد .حاال وقتی وارد
ِ

هدایت میشدی امنند این بود که به یک محیط دانشجویی وارد
مواجهه با این دسیتیاوردهیا نشیان دهینید .در تیهیران بیرخیی

روحانیون گرد هم آمدند .تشکلی با نام »هیأت علمیه تهران« را
ح
روحیانیییون حیامیی
تأسیس کردند .اعضای این تشکل زلبیا از
ِ
رأس آنیهیا بیرادران
شدن صنعت نفت بیودنید .در
جنبش ملی
ِ
ِ
ِ
زنجانی قرار داشتند .سید ابوالفضل و سییید رضیا زنیجیانیی دو

۹۷
افراد غیر روحانی هم در این مسجد سخینیرانیی
شدهای .برخی ِ
خالف ّ
رویهی سایرِ مساجید بیود .سیبیب
می کردند .این موضوع
ِ
جذب بسیاری از جوانان به این مسجد هم شد .بر همین اسیاس
ِ

بود که از طالقانی به عنوان پایه گذارِ آشنایی نسل جوان با اسالم

یاد میشد.

روحانی حامی مصدق بودند .دیداگه نواندیشانهای هم داشیتینید.
ِ

مفاهیمی امنند آزادی و حقوق بشر را در دین جستجو می کردند.

———————————————————————-

دل متون دینی اقبل استنباط است .میدعیی
می گفتند که اینها از ِ

 .۹۲جعفر سعیدی ،یاداگری امنداگر ،ص ۹۱۰

ندارند ۹۲.از دیگر روحانیونی که هییأت عیلیمیییه تیهیران را بینیا

۲۲۶

فهم صحیحی از دین
بودند افرادی که این مفاهیم را باور ندارندِ ،

 .۹۷محمد بسته ناگر ،اندیشههای اجتامعی سیاسی آیت اهلل طالقانی ،ص

۱۱۱

در همین سالها در حوزه علمیه قم هم بیرخیی طیالب در پیی

جمله ناگرش کتاب »شهید جاوید« بود .کتابی که نیعیمیتاهلل

رضایت آیت اهلل هم پیییش
اصالحات در حوزه کنند .تا آستانه ی
ِ

هیدف اامم
اامم حسین(ع) بود .نویسینیده اداع کیرده بیود کیه
ِ

اصالحاتی برآمدند .کوشیدند تا آیتاهلل بروجردی را میجیاب بیه

آمدند .اام بروجردی در نهایت موافقت نکرد .روابط برخی طالب

طیییف
با آیتاهلل شکر آب شد .پیس از درگیذشیت بیروجیردی،
ِ

۱۱۱

سخنیان جیدیید
اصالحگرای حوزه ،مجال بیشتری یافتند .برخی
ِ
ح
هم بیان شد .سخنانی که بعضا جنجالی بیه پیا میی کیرد .از آن

صالحی نجف آبادی آن را نوشته بود .کتاب در موضوع شیهیادت

هدف اامم را
حسین ،تشکیل حکومت بوده است .او باورِ رای که
ِ
شهادت می دانست ،رد کرده بود .گیفیتیه بیود آنیچیه کیه خیدا
خواسته ،دافع از دین است نه کشته شدن ۹۰.این رویکیرد ،سیییل
انتقادات را از جانب حوزه علمیه به سمت نویسنده روانیه کیرد.

برخی آن را جزو کتب ضاله خواندند .مطالعیه ی آنیرا صیحیییح

سال  ۹۷۰۶حسینیه ای در جاده قدیم شیمیییران سیاخیتیه شید.

گذاشته شد که تازه بنا شده بود.

صورت فضایی میدرن هیم طیراحیی شید .نیخیسیتییین
متر  .به
ِ

نمیدانستند ۹۵.برخی از این مجادالت در حسینیه ای بیه بیحیث

———————————————————————-
 .۹۰صالحی نجف آبادی ،شهید جاوید ،ص ۰۴۴

 .۹۵نقل از رضا استادی ،سرگذشت شهید جاوید ،ص ۹۸۹

نامش را حسینیه ارشاد گذاشتند .در زمینی به مساحت دو هیزار

حسینیهای بود که میردم بیه جیای زمییین ،بیر روی صینیدلیی

مینشستند .حاال مستمعان به جای صیلیوات ،بیرای سیخینیران
دست میزدند .در آنجا هم برنامههای تفسیرِ قرآن برگزار میشد

روشنفکران دینی شیده
و هم نامیشاگه هنر و تئاتر  .محلی برای
ِ

۱۱۲

بود .در این سالها جهت دهندهی اصیلیی حسییینیییه ،میرتضیی

مطهری به این رویکردهای او واقف بود .او را به حسینیییه ارشیاد

مطهری بود .او از دل حوزه علمیه بر آمده بود .اام بر آن بیود تیا

دعوت کرد .شریعتی حاال پایاگهی یافته بود تا سخنش بیییشیتیر

برخی باورهای نامقبول را تصحیح کند .کتابهای بسیاری نوشیت.

یکی از آثارِ او هم موفق شد جایزه یونسکو را دریافت کینید ۹۶.اام

تالش مطهری بر این بود تا برخی انحراافت را نیقید کینید.
عمده
ِ
ّ
خرافه در دین را ّ
میعیمیم بیود ،اام
مذمت کرده بیود .اگیر چیه
سازامن روحانیت داشت ۹۳.مطهری اهل مشهد بیود.
نقدهایی به
ِ
شناختی از هم شهری اش محمد تقی شریعتی و فرزندش عیلیی

داشت ۹۸.آنها را برای سخنرانی به حسینیه ارشاد دعوت کرد.

قدرت بیان و رویکردش به دین ،بسیییاری را بیه او
شنیده شود.
ِ
راغب کرد .او خمودگی در دینداری را نقد می کردّ .
تشی ِع صفوی را
نامقبول میدانست .می گفت که تشیعی است آمیخته به خرافیه
تشیع عیلیوی قیرار مییداد.
و تقلید و جبرگرایی .آن را در
ِ
مقابل ِ
خون تازهای در رگهای شیعه تیزرییق کینید.
شریعتی میخواست ِ

وضع میوجیود را افیزون کینید.
میخواست روحیهی اعتراض به ِ
مکتب تشیع ،انتظاری است که میتینیاسیب و
می گفت انتظار در
ِ
متالئم با اعتراض است .به روحانیت نقد داشت .میی گیفیت کیه

اصطال روحانیت را یک اصطال اسالمی و شیعیی نیمییدانیم.

سروش و شبستری مکرر در ایدههای خود
بازنگری م کردند .به نتایج جدیدی دست
م یافتند.
علی شریعتی از هامن روزهای نخست تشیکیییل » اکنیون نشیر
حقائق اسالمی« به همراه پدر شرکت می کرد .بعدها به هیمیراه

می گفت این اصطال از مسیحیت گرفیتیه شیده اسیت .بیرخیی
نظریات او ،در جامعه روحانیت هم انتقاداتی برانگیخیت .حیاال
ِ

مطهری هم دیگر با برخی ایدههای شریعتی موافقتیی نیداشیت.
مطهری دیگر به فعالیت در حسینیه ارشاد نیپیرداخیت .اام ایین

حسینیه هم اثرِ خود را گذاشته بود .دین را به عرصیهی اجیتیامع
برآمدن اعتراضات و بر کرسی نشستن حاکیمیییتیی بیا
آورده بود.
ِ

پشتوانهای دینی دور از انتظار نبود.

نوجوانان حاضر در آن اکنون ،سازامنی ویژه بیرای
برخی دیگر از
ِ
خود تشکیل دادند .آنرا انجمن اسالمی دانش آموزان نامیییدنید.

روحیهای تشکیالتی یافته بودند .گویی میباید خود را تحت یک
گروه تعریف می کردند .اغلب اعضای این اکنون هم بیعیدهیا بیه
»نهضت خداپرستان سوسیالیست« پیوستند .عیلیی هیم از آن

جیوانیان
جمله بود .این نهضت در سال  ۹۷۲۲توسط عیدهای از
ِ
نگرش اسالمی را بیا
مذهبی تشکیل شده بود .آنها می کوشیدند
ِ
اندیشههای مدرن چ و ملی گرایی تلفیق کنند .می گفتینید کیه
برابری اقتیصیادی و اجیتیامعیی
آموزههای قرآن ،سازاگر با اصول
ِ
است .علی شریعتی تحت تأثیر این نهضت بود که کتاب »ابوذر،

خداپرست سوسیالیست« را ترجمه کرد .شریعتی در مشهید ،در

اکنونهای مختلفی سخنرانی کرد .جهت تحصیل به فرانسه هیم

رفت .رویکردی نقادانه به برخی باورهای مذهبی و دینی داشیت.
———————————————————————-
 .۹۶کتاب داستان راستان

 .۹۳مطهری ،مجموعه آثار ،ج  ،۲۰ص ۰۱۸

 .۹۸مطهری زادهی فریامن از توابع مشهد بود و شریعتی متولد مزینان از توابع

۱۱۳

مشهد .عمده فعالیتهای اولیهی آنها در مشهد به انجام رسید.

انقالب اسالم
انقالب شد .حاکمیتی مستقر شد که داعیهی دین داشت .برخیی
روشنفکران هم بر مسند امور نشستند .مهدی بازراگن نیخیسیت
وزیر شد .محمود طالقانی ااممت جمعه را برگزید .یداهلل سحابی

وزیر مشاور شد .به مجلس هم رفت .مرتضی مطهیری مسیئیول
تشکیل شورای انقالب شد .مطهری چند امهی بیشتر حاکمییتیی

اسالمی را تجربه نکرد .وقتی که از جلیسیهای در مینیزل ییداهلل
سحابی باز می گشت ،مورد حمله قرار گیرفیت و جیان سیپیرد.
طالقانی هم چند امه بعد دیده از جهان فرو بست .بازراگن دو امه

رسیالیت
گیوییی
مرگ طالقانی از سم ِت خود استعفا کرد.
پس از ِ
ِ
ِ
روشنفکران دینی به اتامم رسیده بود .قرائتی که آنهیا
این نسل از
ِ
از دین معرفی کردند هم به حاشیه مییرفیت .در دانشیاگهیهیا

جدالهای فکری باال گرفته بود .اگه به نزاع ِ فیزیکی مینیجیر شیده

پیام نوروزی خیود
بود .دانشاگهها بسته شد .آیتاهلل خمینی در ِ
در سال  ۹۷۵۱اعالم کرد که بیایید انیقیالبیی اسیاسیی در تیامم
دانشاگههای کشور بیوجیود آیید ۹۱.سیتیادی تشیکیییل شید تیا
کیردن
دانشاگهها را بازگشایی کند .ستادی که وظیفهی اسالمیی
ِ

دانشاگه را هم بر عهده داشت .اعضایی هفت نیفیره از جیانیب
آیتاهلل برگزیده شدند .جوانی  ۷۵سیالیه در میییان آنیان بیود.
عبدالکریم سروش .تازه از فرنگ برگشته بود .در لندن فیلیسیفیه

علم خوانده بود .متأثر از اندیشههای اکرل پوپر شده بود .به نقد

ّ
آموزی طالب
خارجه
زبان
به
دان،
مقل
امروز
ِ

ا تراض ندارند.

امرکسیسم امیل بود .کتاب »تضاد دیالیکیتیییکیی« را در نیقید

اندیشههای امرکسیسم نوشته بود .مرتضی میطیهیری هیم آنیرا
تحسین کرده بود .سید محمد بهشیتیی بیود کیه سیروش را بیه
ُ
تایید آییتاهلل ،سیروش را بیه
ِ
آیتاهلل خمینی معرفی کرد .مهرِ
عضویت ستاد انقالب فرهنگی رساند .این عضیوییت اام دییری
ِ
نپایید .دید که در بر پاشنهای دیگر میچرخد .استعفا کیرد ۲۴.از

تأمالت خیود پیرداخیت .او
مسئولیت دولتی بیرون آمد و به
این
ِ
ِ

روشنفکران دینی که در مجله کیهان فیرهینیگیی بیه
حمله شد.
ِ
ارائه دیداگههای خود میپرداختند هم بیا مشیکیالتیی میواجیه

شدند .آنها مجلهای دیگر تدارک دیدند .مجلیه کیییان در سیال
ُ
راگن روشنفکری دیینیی بیدل شید .طیییف
 ۹۷۳۴منتشر شد .به ا ِ
نویسنداگن کیان را بعدها حلقهی کیان نام گذاشتند .عبدالکریم
ِ

دلبستهی مولوی بود .در صیدا و سیییام بیه تیفیسیییرِ میثینیوی
نخست انقالب ،تفسیر سوره حیمید
میپرداخت .در این سالهای
ِ

رهبرِ فکری آن بدل شد .وی در این مجله ،آرا دیین شینیاسیانیه

برکشیدن دیداگههای عرافنی و فلسفیی
این برنامه مخالفت شد.
ِ

هم منتشر می کرد .در همین فضا بود که برخی ایدههای سروش

هم توسط آیتاهلل خمینی از صدا و سیام پخش مییشید .اام بیا
همچنان مخالفانی داشت .نیاز بود تا این فضا تلیطیییف گیردد.

نشان داده شود که دین منحصر در فقه نییسیت .سیاحیتهیای

سروش اگرچه سمتی رسمی در این مجله و حلقه نداشت ،اام به

خود را بیان می کرد .کیان ناگهی یک سویه نداشت .انتقادات را
هم مورد نقد قرار گرفت ۲۲.در این زامن ،مهدی بازراگن هیم بیه

تأمالت خود میپرداخت .مقالهای نوشت .گفت کیه بیرنیامیهی
ِ

دیگری هم دارد .سروش همین دغدغه را داشت .می گفت همیه

اصلی انبیا  ،آخرت و خدا است .او نیتیییجیه گیرفیت کیه دییگیر
ُ
نمیتوان بر دین خرده گرفت که چرا برنامیههیای اقیتیصیادی و

انسانی سخن گفت .می گفت که علم وحشیی اسیت .بییوطین

مشکالت بشر را حل نمی کنید .چیرا
سیاسی ندارد .و چرا همهی
ِ

علوم اسالمی کرد .او در خصوص عیلیوم
چیز را نباید منحصر در
ِ
است .اسالمی و مسیحی ندارد .غیربیی و شیرقیی نیمییپیذییرد.
میخواست روحانیون را ملتفت کند .آنهایی که علوم انسیانیی را
رقیب علوم اسالمی میدانستند .او به ایدهای رسید .نظریهای کیه
ِ
از اردیبهشت امه  ۶۳تا خرداد  ۶۱آن را صورت بندی کرد .آن را در

و بسیط

نام آن را قیبی
مجله » کیهان فرهنگی« منتشر کردِ .
تئوریک شریعت گذاشت .می گیفیت کیه دیین چیییزی اسیت و
ِ

معرفت دینی چیزی دگر  .دین اگر چه اکمل و الهیی اسیت ،ولیی
ِ

معارف بشری است .ناقص است .خطیا
معرفت دینی امنند دیگر
ِ
ِ

که دین برای آخرت است ۲۷.او اداع کرد که مدیریت و سیییاسیت،

به عهدهی بشر است .نمیباید در کتاب و سنیت بیه دنیبیال آن
گشت.
عبدالکریم سروش هم یک قدم فراتر گذاشت .گفت کیه حیتیی

مناسیبیات
تجربهی پیامبر هم زمینی است .وحی هم آمیخته به
ِ
بشری است .او به مناسبت میالد پیامبر(ص) سخنرانی کرد .آن
را در مجله کیان منتشر کرد .سپس در کتابی مستقل با عینیوان

»بسط تجربه نبوی« به چاپ رساند .اداع کرد که تجربهی پیامبر،

منتقدان بسیاری یافت ۲۹.جنجال به پا کیرد.
پذیر است .این ایده،
ِ

تحت تأثیر شرایط و زامنهای محقق شده است .همییین شیراییط

———————————————————————-

———————————————————————-

 .۹۱صحیفه اامم ،ج  ،۹۲ص ۲۴۳

منتقدان نخستین این نظریه در حوزه علمیه ،عبداهلل جوادی
 .۲۹از جمله
ِ

نام سروش را بیشتر بر سر زبانها انداخت .به سیخینیرانیییهیاییش
ِ

 .۲۴سروش در تعبیری گفته بود که میخواهیم از دانشاگه رائحهی اسالمی

بیاید .وی در سخنی دیگر  ،مقصودش از رائحهی اسالمی را دانشاگهی

میدانست که در آن »هنر « و »علم« شکواف شود .او بعدها در گفتگویی
عنوان کرد که برخی میخواستند فقط »حجاب« و »داعی کمیل« در
دانشاگه فراگیر شود ( .گفتگو با برنامه به عبارت دیگر بیبیسی)

عربستان صدر اسالم در آن
مفاهیم جامعه
سبب شده تا برخی
ِ
ِ

آملی ،صادق الریجانی ،محمد حسین حسینی طهرانی بودند که نقدهای
مستقلی نوشتند.

 .۲۲از جمله میتوان به مقاالت سعید حجاریان در نقد »فربه تر از

ایدئولوژی« و مقاالت محسن کدیور در نقد »صراطهای مستقیم« اشاره کرد.
 .۲۷مهدی بازراگن ،آخرت و خدا هدف رسالت انبیا  ،ص ۶۸

۱۱۴

رسوخ کند .سروش با این تحلیل ،می کوشید برخی احاکم فقیهیی

ُ
این مثل شد که گل بود و به سبزه نیز آراسته شد ۲۰«.سروش نییز

از قبیل بریدن دست و پای مفسدان و یا جواز برده داری را به نقد

سخن آیتاهلل سبحانی بی راه نیبیود.
پاسخهای مبسوط میداد.
ِ

سروش هم مخالفان را به میدان آورد .مینیاظیرههیاییی قیلیمیی

نتای جدیدی دست مییافتند .سروش در دهه نیود بیه اییده ی

هامبورگ را به عهده داشت .به توصیه سید محمد بیهیشیتیی بیه
آنجا رفته بود .در سال  ۵۳به ایران بازگشته بودّ .
ملبس بیود .در

اقتدارگرا« را مطرح کرد .شبستری هم گفت که دیین در دنیییای

بکشد .میخواست آن را خارج از دایرهی دین بداند .ایین اییدهی

درگرفت .سروش در بحث از وحی ،تنها نبود .همراهی دیگر هیم
ح
یافت .محمد مجتهد شبستری .او سابقا سرپرستی مرکز اسالمیی

هامن سالهای نخست به سیاست هم وارد شد .به مجلس رفت.
پایان دور اول مجلس ،دیگر از سیاست پا پس کشیید.
اام پس از
ِ
تیأمیالت
لباس روحانیت را هم به کناری گذاشت .به تحقیییق و
ِ
خود مشیول شد .عمده تأمالتش بر مباحث هرمنوتیکی بود .او

ادبیات دیینیی بیاز کیرد .در سیال
پای مباحث هرمنوتیکی را به
ِ
 ۹۷۳۵کتاب »هرمنوتیک ،کتاب و سنت« را تألیف کرد .از پییش
فهمهای ّ
مفسران و فقیهان سخن گفت .گفت که آنیهیا نیییز در
متن دینی ،از پیش دانستههایی مدد میی گیییرنید .ایین
رجوع به ِ

پیش دانستهها در تفسیرشان از دین اثر می گذارد .این روییکیرد
انتقاداتی برانگیخت .اام جنجال آفرین نشد .شبستری با همیین

قرائت رسیمیی از
رویکرد ،از ایامن و آزادی سخن گفت .نقدی بر
ِ

دین نوشت .تأمالتی در قرائت انسانی از دین را مکتوب کیرد .او

حصیول
کالم پیامبیر اسیت .قیرآن
به این نتیجه رسید که قرآن
ِ
ِ
خود وحی .در سلسلیه میبیاحیثیی بیه میوضیوع
وحی است و نه ِ
میتین
»قرائت نبوی از جهان« پرداخت .گفت کیه اوًال تیاممیی
ِ
فعلی قرآن از ناگه تاریخی ،اثرِ یک شخص است .دوم اینکیه آن
شخص ،هامن محمد مصطفی (ع) است .وی این ایدهی خود را

میقیاالت
با مجلهی مدرسه نیز در میان گذاشت .مجیلیهای کیه
ِ

روشنفکران دینی را بیازتیاب مییداد .ایین اییدهی شیبیسیتیری
ِ
حساسیت برانگیز شد .مجله مدرسه بعد از هفت شامره ،با ایین
مصاحبه تعطیل شد .در همییین سیال ،عیبیدالیکیرییم سیروش

مناظرههایی قلمی با آیتاهلل جعفر سبیحیانیی انیجیام مییداد.
سبحانی تذاکر میداد که سروش پله پله از دیین دور تیر شیده

جینیس رؤییا اسیت .و
»رؤیای رسوالنه« رسید .گفت که وحی از
ِ
روایت رؤیاهای پیامبر است .چندی بعد ،ایدهی »پیییامیبیر
قرآن
ِ

جدید ،یک
ِ
نگرش معنوی است .گفت که مسلیامنیان در عصیرِ
اجتهاد فقهی را ببندند .کیتیاب و
حاضر باید پرونده علم اصول و
ِ

سنت را با رویکردی دیگر بنگرند ۲۵.او گفت که هر انسانی بیایید

زندگی انسانی با معضالتی مواجه شده که دیین
خود راهی بیابد.
ِ

نمیتواند در آن خصوص حرفی بزند.

۲۶

اثیرات
نواندیشان دیینیی
ایدههای سروش و شبستری در میان
ِ
ِ
خود را بر جای می گذاشت .منتقدانی هم برمیانگیییخیت .حیاال
ااعظم حوزه به میدان نمیآمدند .به مناظرهای قلمی هیم
دیگر
ِ

همفکران نواندیشی دینی
تن نمیدادند .این ایدهها حتی بعضی
ِ
را به مخالفت کشاند .برخی را به این نتیجیه رسیانید کیه میییان

»روشنفکری دینی«» ،نواندیشی دینی«» ،روشنفکری مذهبی«،

مسلامنان تجدید نظر طلب« ۲۳تامیز بگذارند .خواستند از این
»
ِ

پدران روشنفیکیری دیینیی جیدا
نظریات
راه خود را از این
طریقِ ،
ِ
ِ
اثرات خود را بر جای گذاشته بود .آن را به
کنند .ایدههای آنان اام ِ
ّ
آمیوزی
هر نامی که بخوانند .امروز مقلدان ،بیه زبیان خیارجیه
ِ
طالب اعتراضی ندارند .دستاوردهای جدید را در تیالئیم بیا دیین

ین
نیگییریسیتیین ،خییون بیه پیا نییمیی کیینید .حییوزوییان ،آمیوخییتی ِ
معرفتشناسی را ضرورت میداننید .هیرمینیوتیییک در دیین را
ّ
میشناسند .بر هماگن مسلم شده است که دین چیزی اسیت و
فهم از دین سخنی دیگر  .سخن گفتین از ذات و گیوهیرِ دیین
———————————————————————-
 .۲۰دومین نامه آیتاهلل سبحانی به عبدالکریم سروش ،خبرگزاری حوزه،

دوستان شام
تأمالت سروش را بر میشمرد .می گفت» :
است .او
ِ
ِ

۲۵/۹۲/۹۷۸۶

بسط تئوریک شریعت را مطرح کردید ...طرح مسأله صیراطیهیای

 .۲۶محمد مجتهد شبستری ،مشخصات ویژه دین و دینداری در پنج دوره

از زامنی به تدری از شام افصله گرفتند که شام مسأله قیبی

و

مستقیم در مقابل قرآن باز افصله را زیادتر کیرد؛ خیاتیمیییت و

۱۱۱

سروش و شبستری مکرر در ایدههای خود بازنگری می کردند .بیه

مرجعیت علمی اامامن معصوم مطرح شد و ...اسیبیاب فیراق و
ِ
ح
جدایی گردید .اخیرا نیز مسأله تفسیر وحی بییان شید .مصیداق

 .۲۵وبسایت محمد مجتهد شبستری ۲۹ ،بهمن ۹۷۱۰
تاریخی ،قسمت دوم

تأمالت اخیر سروش و شبستری ،آنها را به
 .۲۳محسن کدیور با توجه به
ِ

عنوان تجدید نظر طلبان معرفی می کند( .رک :محسن کدیور ،طیفهای جدید

اسالمی در ایران معاصر )

عیرافن دیینیی سیخین
مقبول افتاده است .میتوان از اخالق و
ِ
گفت .میتوان احاطهی فقه بر دین را به پرسش کشید .محدوده

اش را مشخص کرد .حاال دیگر میتوان دانست که سبکیهیای
مختلفی از دینداری وجود دارد .اینها یک شبه به دست نیییامیده

خون دلها به همراه داشته اسیت .ییک قیرن زامن بیرده
استِ .
است.

۱۱۱

غرب و دین:
اساطیر  ،دانش و اید ولوژی
دنی دوبوی یسون
ترجمهی محمد میرزای
۱۱۱

۱

سخن مترجم:

میییان ایین
خطایی ایدئولوژییک و اروپیامیحیورانیه اسیت .در
ِ

کتاب »غیرب و دیین:
پیش رو ترجمهای است از مقدمهی
متن
ِ
ِ
ِ

اسمیت ۸،توموکیو امسیوزاوا ۱،دییویید چیییدسیتیر ۹۴،تیییمیوتیی

دانشیاگه
پژوهش علیمیی ۰در
ملی
ِ
ِ
پژوهشگرِ بازنشستهی مرکزِ ِ

مفیهیوم
هژمونی خود
تثبیت
کرده اند که
ِ
ِ
ِ
دانش اروپایی در مسیرِ
ِ
عنوان نیوع
اساس تصویرِ خود از مسیحیت به
دین را نخست بر
ِ
ِ
ِ
آرامنی دین طراحی و سپس آن را همچون مفهومی جهانروا بیر
ِ

عنوان
کتاب را با
ِ

است.

۷

اساطیر ،دانش و ایدئولوژی« ۲نوشتهی دنیییل دوبیوی یییسیون

انتشیارات
توسط
سال ۹۱۱۸
ِ
ِ
لیل  ۷در فرانسه است .این کتاب در ِ

سیال ،۲۴۴۷
iCwmpiexeدر بروکسل چیاپ شیده اسیت .در
ِ

نام ویلفرد کنتول اسمیت ،۳جیانیاتیان زد.
اندیشمندان میتوان به ِ

مقاالت خود استدالل
فیتزجرالد ۹۹و  ...اشاره کرد که در کتابها و
ِ

دانشاگه جانز هاپکینز ترجمهای انیگیلیییسیی از ایین
انتشارات
ِ
ِ

تحلیل خود از همهی فرهنگهای دییگیر پیوشیانیده
توصیف و
ِ

The Western Construction of Religion: Myths,

اام آن چه به اکرِ دوبوی یسون اهمیتی ویژه میدهد این است که

Knowledge, and Ideology

انیتیقیال اییدهای بییینیادیین بیرای
ِ
او به این پرسش نه از محورِ
اهمیت
دانشمعاصر از اروپا به سایرِ ِ
ِ
ِ
نقاط جهان ،بلکه از منظرِ

قلم ویلیام سایرز  ۵منتشر کرد.
به ِ

میفیهیوم
ناگه او،
هویت
بنیادین »دین« برای
غربی مینگرد .از ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
» «reiiwiwnاز آن رو برای غرب اهمیتی چنین حیییاتیی ییافیتیه

ناگه نیخیسیت در
نهاد اصلی دوبوی یسون در این کتاب در ِ
پیش ِ

تامم دغدغههای فکری و فلسفی
است که تاری ِخ اندیشهی غربی ِ

اندیشمندان دیگرِی قرار می گیرد کیه
ردیف فکرتهای شامری از
ِ
ِ

اجتامعی خود را در آن درفشرده است .دوبوی یییسیون در ایین
و
ِ

مفهوم دین را رد می کنند.
بودن
ِ
ِ

که بر مبنای آن ،غرب از » «reiiwiwnآیینه که نه ،بلکه چشمیی

پدیدارشناسی دین جهیانروا
مکتب
ِ
ِ
به ویژه با صفآرایی در برابرِ

میطیالیعیات ادییان از
ناگه این متفکران ،گزارهای که رشتهی
در ِ
ِ
اصیل
عینیوان
قیرن بیییسیتیم بیه
ِ
قرن نوزدهم تا اواخرِ ِ
نیمهی ِ
ِ
اصلی خود تثبیت کیرده
ستون
عنوان
موضوعی چالشناپذیر به
ِ
ِ
ِ
پدیدارشناسیدین ۶آن را تئیوییزه کیرده اسیت،
مکتب
و به ویژه
ِ
ِ

جوامع انسانی در همهی ادوارِ تاری یخ درکیی
یعنی این که همهی
ِ

ابتدایی یا پیشرفته از مفهومی داشته اند که میتیوان آن را بیه
مفهوم ireiiwiwnدر زبانهای اروپایی میتیرادف دانسیت،
مفاد
ِ
ِ
———————————————————————-
 .۹دانشجوی دکترای مطالعات دین ،دانشاگه وندرب یلت ()Vanderbilt

ایاالت متحدهی آمریاک

۲. L’wccidentietiiaiReiiwiwnnimythes,iscienceieti
idéwiwwie
۷. DanieiiDubuisswn

۰. Centreinatiwnaieideiiairechercheiscientidiiuei
)(CNRS
۵. WiiiiamiSaoyers
۶. PhenwmenwiwwyiwdiReiiwiwni

کتاب روایتی منسجم و هیجانانگیز به خواننده عرضه میی کینید

ساخته است که هم خود و هم دیگران را فیقیط از مینیظیرِ آن

کل واحد و معنادار ببیند.
میتواند به
ِ
صورت یک ِ

شکم نیهینیگ هسیت؟ -
»فریاد زدم چه؟! جز من هم کسی در
ِ
گفت :بسی کسان دیگر ،وان گه همه ناخیوشروی و بیا سیر و
شکلی غریب«.
داستان واقعی)۷۵ ،
(لوکیانوس ساموساتی،
ِ
اسیاس
» اگر انسانها میتوانستینید هیمیه اکرِ خیوییش را بیر
ِ

برنامهای ثابت تدبیر کنند یا اگر بخت همیشه ییارشیان مییبیود
———————————————————————-

۳. WiidrediCantoeiiiSmith
۸. JwnathaniZ.iSmith

۱. TwmwkwiMasuzaoa
۹۴. DavideiChidester

۹۹. TimwthyiFitzweraidi

۱۲۱

تنگینیای
بندی خراافت نمیبودند .اام چون اغلب چنان در
هرگز
ِ
ِ

سده تاری خ در چند هجا .و چه واژهای بهتیر از واژه ِی ireiiwiwn

هیوای خیواسیتیههیاییی
تمنای بی حد و اندازهشان از بخیت در
ِ
ِ

هیای خیردورزانیه ِی ام هیرگیز
همه ِی
ِ
تأمالت عقالنی و تحلییل ِ

اکری فروامنده اند که دیگر نمیداننند چه تدبیر کنینید ،و چیون

میییان
ناپایدار محکومشان داشته است که کم و بیش بی وقفه
ِ
بیم و امید آوناگن باشند ،الجرم روحشان به نیهیاییت میرتیبیه ِی

سادهباوری می گراید«.

(اسپینوزا ،رساله ِی االهیاتی-سیاسی)

دوبوی یسون در این کتاب به ویژه با
برابر
صف آرای در
مکتب پدیدارشناس ِ
ِ
ِ
مفهوم دین را رد
بودن
دین جهان روا
ِ
ِ
م کند.
درآمد

دین ،غرب و تاری ِخ ادیان
»دین«» ،غرب« ،همین که این دو واژه را ،هرچنید بیا حیدی از

تکوین آن شود یا مجموع عناصرِ آن را
میتواند
ِ
ِ
فهم سیرِ
مدعی ِ
ِ
یکجا فهرست کند؟
از این روست که تاری ِخ ادیان ،با هر مداعیی و هیر کیییفیییتیی از

فضل و دانش ،هرگز نمیتواند و نیخیواهید تیوانسیت گیونیهای
انواع شناخت یا دانیش را طیرح
شناخت یا دانشی از
ِ
قبیل دیگر ِ

برای چنین اکری را این نکته کمتر می کند کیه
توان تاری خ ِ
بریزدِ .
تاری خ اغلب سرسرایی بوده است نه چینیدان روشین کیه در آن

پیشاناگرهها ،بنبستهای منطقی ،و عیمیدهی تینیاقی

هیای
ِ

نوعی غربی را دارنید،
های
خاص علومی که بیش از همه ویژگی ِ
ِ
ِ
علوم انسانی ،به هم برخورده اند.
یعنی
ِ

نام یک رشتهی علمی توانسته باشد متعیارف و
هر اندازه هم که ِ

اعدی بشود ،چه آن رشته به حقیقت خود را علمی بدانید و چیه
ح
مدعی علمی شدگی بیاشید ،آن نیام هیرگیز نیام گیذاریای
صراف
ِ

معمولی نیست .زیرا آن چه این نام به شکلیی تیرکیییبیی بیر آن

داللت می کند همیشه مجموعی است از گزینیشهیای نیهیادی،

پشت سرِ هم به زبان بیاوریم یا در عبیارتیی بیه
درنگ و احتیاطِ ،

سنیت عیقیالنییای چینیدشیکیلیه،
فرایند تاریخی،
نتای ِ چندین
ِ
ِ
مجادالت نظری ،نظامی کم و بیش نیامیتیجیانیس از
عرصهای از
ِ

همچنان تا حدی سردرگم ،حیس میی کینیییم کیه بیا ییکیی از

لیوازم
معارض هم ،مجموعیهای از ورزههیای فیکیری و
تزهای
ِ
ِ
ِ
ح
قلم این سیاهه ،کالفی گوریده از
روششناختی و ،عجالتا آخرین ِ

زیت مختصرِ »غرب و دین« کنارِ هم بنشانیم ،فی الفور ،گرچیه
درخورِتوجهترین و پرتأثیرترین مسائلی رو به رو ایم که در تصیور

فضیای نیه چینیدان
می گنجد؛ یکی از آن مسائلی که گیوییا در
ِ
خیام
های همچنان
شناخته و کم و بیش تیره و تاری که معرفت ِ
ِ
های خود را در آن کشف می کند و بیرمییسیازد
ام نخستین بیان ِ
دانش ام از آنها بسیار کوتاه است؛ نیز یکی از آن
دست شناخت و
ِ
ِ

مسائلی که به درستی حس می کنیم که موضوع بحثشان در واقع
ِ
فرهینیگ ام .از
معنای یک جهان و یک فرهنگ است :جهان و
ِ
ِ

خود ام هم هست.
این رو بحث بر سرِ ِ

قدرت
ِ
تداعی برخی واژهها شاید چیزی نباشد میگیر ِ
ِ
روی دییگیرِ

میییزان شیگیفیتآوری از اطیالاعت،
فروفشردن
تواناییشان در
ِ
ِ
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سیامی غرب را در سه هجا خالصه کند؟ آییا
میتواند سرنوشت و
ِ

کردن چندین و چینید
نامدپردازی بیشامر ربط و پیوند و خالصه
ِ
ِ

روابط میانرشتهای با تعریف و سوگیریهایی که سر و اکرشان به
ِ
ح
بخش تکافتاده (و در نتیجه بیزییان) از
هیچ وجه صراف با یک
ِ
خیالل
انسانییسیابیق الیذکیر نیییسیت ،بیلیکیه از
علوم
هامن
ِ
ِ
ِ

های محدود و کلیای که بسیاری افراد از ایین عیرصیهی
شناخت ِ
خاص به وام می گیرند به طورِ نامستقیییم بیر آن افیراد تیأثیییر

می گذارد.

ح
خاص
تاری ِخ ادیان به معنای مستقیم و تقری با روشنش بر تاری ِخ
ِ
خیاص جینیبیهای از ادییان (مینیاسیک،
هیر دیین ییا تیاری ِیخ
ِ
یزدانشناخت ،اسطورههای کیهانزادی و  )...داللت می کنید .در
ویژگیی
واقع ،در هیچ یک از این دو حال پژوهش در نهایت هیچ
ِ

دیین
تاریخیای از خود عرضه نمی کند .چه از این رو که دربارهی
ِ

نیاگه تیارییخیی
مورد نظر هیچ سندی مظنون به ارائهی گونهای
ِ
ِ
دین قبیلهای در آامزون)،
وجود ندارد
(دین هند-و-اروپاییها یا ِ
ِ
چه بدین دلیل که روی کردی که پژوهش گر برگزیده است گونهای

توصیف
دیگر از تحلیل را اقتضا کند (تعبیرِ نامدی ،معنای متنی،
ِ

تاری ِخ ادیان پدیداری تار یخ است و در

دوم سدهی نوزدهم)
برههای از زامن (نیمهی ِ

و در ماکن خاص (اروپای غرب ) پدید آمده

امری یا مقایسهی دادههایی مشابه) .در نادقیق بودن اصیطیال ِ
داللیتیی صیرفیش هیم
اکرکرد
»تاری ِخ ادیان«هم ،که در هامن
ِ
ِ

است.

عنوان حیوزهی دانیش ،رشیتیهی آ اکدمیییک ییا
تاری ِخ ادیان به
ِ

نیقید
تحلیل آنیهیا،
نمی کند :چیزهایی که دینی میخوانیمشان،
ِ
ِ

چنان که عقل سلیم درمییابد ،این است که در برههای از زامن

نیز همچنان تاریخی اند.

پیداست ،همهی این ویژگیهای دیگر دخیل است.

معنای این سیخین،
شاخهای از علم ،خود پدیداری تاریخی است.
ِ

دوم سدهی نوزدهم) و در ماکنی خاص (اروپای غیربیی)
(نیمهی ِ
دل جهانی خاص که خود ویژگیهاییی
پدید آمده است ،یعنی در ِ
ح
عمدتا فیرواکسیتنیاپیذییر داشیتیه کیه بیایید بیرجسیتیهتیریین

جنبههایشان را بازیابی و توصیف کرد.
اام تاری خ داشتن پیش و بیش از هر چیز به معنای تاریخی بودن
ح
است (و نه صراف »در تاری خ بودن«) .در نتیجه ،وقتی از تیاری ِیخ
ادیان سخن می گوی یم آن چه در ذهن مییپیرورییم ییقییینیا نیه
ّ
ّ
الیتییر ،بلکه تیییر و تطیبیییقهیای
وضعیت
هبوط فالن
حدیث
ِ
ِ
ح
منفرد گامنهها و
آرایش
چیزی است که در همه حال ضرورتا یک
ِ
ِ
دانشهایی است که برخی مستعجلتر اند و برخی دیرپیاتیر ،اام
همگی موقت اند ( گرچه قرنهای بسیار بپایند) و کیم و بیییش
هم به یک سان در همه جا هستند.
کردن ِرد تاری ِخ یک رشته یا ییک
از سوی دیگر ،ناگشتن یا دنبال
ِ

حوزهی معرفت آن را از تاری خ نه بییرون مییبیرد و نیه در اامن
ح
میدارد .هیچ چیز هیچ اگه صراف به این دلیل که تاریخش از آن
زامن به بعد نوشته شده یا کیمتیر میجیهیول اسیت نیاتیارییخیی
نیاگری
نمیشود .چون آن تاری خ (تاری خ یا بهتر بگوی یم ،تیاری یخ
ِ

علیم ام،
تاری ِخ ادیان) خود به هامن اندازه تاریخی است .این که
ِ
سطح اول یا دوم یا سوم ،خوش نداشتیه بیاشید بیپیذییرد کیه
در
ِ
حبس هزارتو است (هر دیداگهی چون تیارییخیی
محکوم به این
ِ

است و اماکنی جز تاریخی بودن ندارد خودش موضوع تیارییخیی
ِ
است که آن تاری خ هم خود آمًال تاریخی است و هکیذا الیی غیییر
ح
تاریخی آن سرِ مویی تیییییییر اییجیاد
سرشت اساسا
النهایه) در
ِ
ِ

مختلف فرا ۹۲-که به آنها میبینیدییم
این تحلیل و نیز درجههای
ِ

جای پرسش است که آیا اینها همه به یک نحو و در
اام همچنان ِ
ّ
تاریخیت برای همهی آنیهیا
ضریب
یک حد تاریخی اند؟ یعنی آیا
ِ

برابر است؟ آیا ،به عبارتی که برای پرتوعنصرهیا بیه اکر مییرود،
میییان
تفاوت بسیار ندارد؟ از همین روست کیه
دورهشان با هم
ِ
ِ
همهی ایین امیور بیایید آنیهیاییی را کیه سیاخیتیارِ سیادهتیر و

محکمترشیان امیاکن مییدهید از پیدییدههیای دارای دورهی

طوالنیتر پشتیبانی کنند از آنهایی که زودگذرتر اند ،هیامنهیاییی
که ریزتاری خهای حوزهای در هر قدم کشف میی کینینید ،تیمیییییز
میوضیواعت
دهیم .مثالوارههای کالن ،درونامیههای عمده و
ِ
رغم تحولها و تیییرهای پیوسته به نظر میرسد
کلیای را که به ِ

بیدون تیردیید در
چارچوب تاری خ اندیشه ِی غربی بوده اند بایید
ِ
ِ

حیس
ردهی نخسیت قیرار داد .تیاری ِیخ انیدیشیهی غیربیی آن
ِ
رغم هر آن چه رخ داده بیاشید از خیود
اطمینانبخشی را که به ِ
فکری زنیده
سنت
ابراز می کند از
دولت این رده از امور دارد .یک ِ
ِ
ِ
اگرچه صورتهای متکثری داشته و پیر از مینیاقشیه بیاشید ،بیا

تالشهای مداوم و نهادهایی که اقتضا می کند و با پیییونیدهیای
روی
برآمدن هر نسل برقرار می کند در
فرزندی تازهای که با
پیش ِ
ِ
ِ
ِ
ح
زامن بارویی پی میافکند که تقری با هیچ گزندی نمییابد.
عین توجه به این چشماندازها و این ساختهایی که پینیداری
در ِ
همگی به یک سان ممکن است در برابر زامن ویران شوند یا آن
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را به چالش کشند ،باز هم خوشبختانه جای آن هست که تأثییرِ

دهشتآورِ آنها را با ارایهی تصحیحی ضروری و جدی همین جا
قیبیییل
و همین حاال باکهیم .این کیه آفیریینیشهیای بشیر ،از
ِ

مختلیف آنیهیا ،تیا بیه اعلییتیریین و
فرهنگها و فرآوردههای
ِ

انسان اجتامعیشده و در جوامع؟ اام مگر نه ایین اسیت کیه
در
ِ
چندین و چند الگوی جامعهشناختی داریم هر یک از متامییز از

اسیاس تیزهیای اکرل
دیگران؟ برداشتهای متنازع از دیین بیر
ِ

امرکس ،امیل دورکهایم ،ام کس وبر ،ژرژ باتای یا پیر بوردیو هییچ

ظریفترین نمودهایشان پدیدههایی تاریخی اند نکتهای مسلیم

ارزش اکتشافیشیان
تعریف ساده و اقطعی به دست نمیدهند که
ِ
ِ
ُ
کیل
محل ِان قلت نباشد و از این رو بتوان آنها را گیرفیت و بیه ِ
ِ

علوم انسانی یکسره معنایش را از دست میداد
تأسیس
پروژهی
ِ
ِ

میرسد که این شبکهی مناقشات به این فکرت یا تز که اثبیاتیش

مسلم دیگری بیه هیامن انیدازه عیظیییم و
است که با نکتهی
ِ
خیود
مناقشهناپذیر ،در تعارض میافتد ،نکتهای که اگیر نیبیود
ِ

بشری شناختهشده انتقال داد .در مقابل ،بیه نیظیر
های
ِ
فرهنگ ِ

و بر سرِ خود آوار میشد .چون اگرچه آن آفرینشها تاریخی انید،

وجیود
هم سخت است اعیتیبیار مییبیخیشید کیه دیین نیوعیی
ِ

فرهنگها هم تاریخی و البته هامن قدر از بیخ و بن آفریدههایی
فرط گسیتیردگیی اغیلیب
انسانی اند.
گوناگونی آن آفریدهها که از ِ
ِ
گویی جایی برای تأمل نمی گذار و بدان سو میبردامن کیه سیپیر

بیندازیم و دیداگهی نسبی گرا اتخاذ کنیم در تیعیارض اسیت بیا
مسلم دیگیری کیه
نکته ِی
ِ
هر ییک از ام بیه شیهیود
درمییابیم ،نکتهای که بیه
یم آن ،هییمییهی اییین
حییکی ِ
تفاوتها ،هر اندازه هم کیه
مهیب باشد ،چیزی نییسیت
سیطیحیی
نیمیودهیای
جز
ِ
ِ
کیفیتهایی مشابه ،مشتی

جامعهشناختی داشته است .به همین سان ،به نظر میرسد کیه
فکرت الوهیت نیوعیی سیازواری مییدهید
مناقشات االهیاتی به
ِ
ِ
ح
تیوافیق ایین
صراف به این دلیل که این فکیرت تینیهیا نیقیطیهی
ِ

گیرایی این بحثها اغلب
مناقشات است .در هر دو حال ،شور و
ِ
این نکتیه را از خیاطیرامن

ییاگه
مییییبیییرد کیییه جیییایی ِ

مفهوم
سخن گفتن از تاری ِخ ادیان و
ِ
مرکز یش ،دین ،بارت است از مداعهای از

اندیشیدن
مدرن غرب دربارهی
دانش
سوی
ِ
ِ
ِ
ِ
مبنای کدهای که غرب
انسان و جهان بر
ِ

ثوابت که اعلم و آدم به آن

آفر یده است.

گواهی میدهد .اینها همیه

وجیود دیین
خدا ییا
ِ
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بیه

شناختی
مثابه دادهی انسان
ِ
ِ
بنیادین) بیه هیییچ رو بیه
خیود ایین
ِ
روشها و نتای ِ
بحثها بستگی نیدارد ،گیو
اییین بییحییثهییا سییدههییای
متامدی هم دنباله داشیتیه

وحدت نوع بشر است.
خالقیت انسان و از
نشانههایی مسلم از
ِ
ِ ِ

باشد.

برآمدن پیرسیشهیای بسیییار
شدن این فرضیه هامن و
اام طرح
ِ
ِ

دلیییل
در تعالیای منزه از بیییان؟ ایین فیرضیییه را نیبیایید بیه
ِ

حساس دیگر هامن .این کیفیتهای مشابه کجا جای می گیرند
ِ

انسیانیی
عیلیوم
میان
عقل گریزیش دست کم گرفت ،چرا که در
ِ
ِ
ِ
دسیت کیم
وییژگیی بیدییع و
معاصر ،حوزهی تاری ِخ دیین ایین
ِ
ِ

منفرد دیگر ) و از تازهترین
تاریخی
آفرینش
فکری خودامن (یک
ِ
ِ
ِ
ِ

قدرتمندی) را زیرِ بال و پرِ خود می گیرد که مواضعشان چینییین

قیوای فیکیرییش ،از
شناختی انسان ،از غریزههیاییش ،از
زیست
ِ
ِ

ح
اام این کیفیتهای مشابه را باید بیش از هیر چیییز (ییا صیراف)

و ریشه میدوانند؟ در فرد به مثابه موجودی کم و بیش باثبیات؟

سینیت
اام اگر چنین باشد باز هم باید مطابق با تامیزاتی کیه از
ِ

هیای انیدیشیگیی (و البییهیای
شگفتیآفرین را دارد که جرییان ِ

وجیود
علم روزاگرِامن به ام رسیده است آن چه را که از
ِ
یافتههای ِ

نسبت و تبارِ آسامنیای را اقتضا می کند.

مختلف روانش،
سطوح
دستاگه عصبی و میزیش و از
ذهنش ،از
ِ
ِ
ِ
و – چرا نگوی یم؟ – از روحش برمیآید از هم جدا کنیم.

۱۲۳

(وجیود
فرض آززیین
ِ
پیش ِ
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اکرکردی دانست یا ساختاری یا استعالیی یا فطری یا وحییانیی ییا
قسمی دیگر؟ هر کدام از این اصطال ها خیود ،اگیر نیگیوی یییم
فلسفی متعارض دارد .بیه عیالوه،
تعریف
تعاریف پرشامر ،چند
ِ
ِ
ِ

بودن این کیفیات در تاری خ و در تفاوتی که هر
مسألهی غوطهور
ِ

نشان بی چون و چرای اصیالیت خیود حیفیظ
عنوان
فرهنگ به
ِ
ِ

هیای بیه
می کند دوباره مطرح میشود .چهطور باید ایین پیدییده ِ
میفیروض
ابیدییت
ظاهر ناسازاگر را با هم سازاگر کنیم :یک سیو
ِ
ِ
ِ
کیفیت ذاتی و در نتیجه تیییرناپذیر و ِ
سوی دیگر تکثیرِ امییهورِ

آرایشهای متامیزی که تاری خ پدید آورده است؟ با این همیه ،بیه
اهمیت
سرشت بسیار ویژهی موضوع تاری ِخ ادیان و معنا و
سبب
ِ
ِ
ِ
ِ

میداعهیای
فکری برخاستیه از
فرهنگ غرب ،مناقشهی
برای
ِ
ِ
ِ
آن ِ
ح
متعارض تاری خ و انسانشناسی را گویا تقری با همیشه حملههای
ِ

هناگم استداللهای متافیزیکی به بیراهه مییبیرد .اغیلیب
نابه
ِ

ثوابت خود را آزز
کردن
احتامل موفقیت اکرِ پژوهیدن و تعریف
ِ
ِ
ِ
کند ،و اگر میتواند بر چه اساسی و با چه ابزارهایی؟

تاریخمنید
در اشارهی گذرایامن به خاست اگههای غربی و بسیار
ِ

چارچوب نوعیی
کلی
ِ
طرح ِ
تاری ِخ ادیان تا همین جای اکر داشتیم ِ

وجیود ایین رشیتیهی
انتخاب تعیین کننده را مییرییخیتیییم کیه
ِ
ِ

وجیود
دانشاگهی ام را با آن مواجه می کند .آیا تاری ِیخ ادییان بیا
ِ
زدن آززینش در حوزهی تاریخی و فیرهینیگییای خیاص،
ریشه ِ

توانسته است رختش را از آن نقطه برکند و یک مجموعه مفهوم،
روند تحلیل تعریف کند که از خاست اگههای ایین رشیتیه
روش و ِ
اقبیل اتیاک و
فراتر برود و وسایل و
ِ
ابزراهای اکتشافی کم و بیش ِ

پژوهش انسانشناختی فراهم کند؟ ییا
برای
مهمتر از هرچیز زایا ِ
ِ

بندی خیاسیت اگههیای خیود نیییسیت و
بر عکس ،آیا همچنان ِ
آفریدهای غربی دارای پیوندی تناگتنگ با شیوههای اندیشه و در

حتی اکر بدان جا میرسد که استداللهای متافیزییکیی میوضیوع
ِ
بحث را یکسره به انحصارِ خود درمیآورند.

حالت دوم باشد فیقیط در
بودن خود نامنده؟ که اگر این
جهان
ِ
ِ

میییان مسیلیمتیریین
اشارهی مختصر به همین چند امیاکن از
ِ

علمی حقیقی بدانیم.
رسالت
یک
ِ
ِ

اماکنها بیدرنگ این نکته را به ذهنامن میآورد که ترکیبی کیه
آنها را به هم میآمیزد از معمولترین سن ِ نطقی بیرنیمییآیید و
ثوابت انسانشناختی در هر حال در سطیحیی واقیع
خود همین
ِ
ِ
ح
شده اند مطلقا فراتر از مشاهدهی مستقیم.
این نکته همچنان بر جا میامند که در هر حال در حیوزهی اکرِ

تاری ِخ ادیان است که بیش از هر ِ
جای دیگری مییتیوان انیتیظیارِ

توهم قوممحورِانهای بزرگ امروز همچنان میتوانیییم آن را
اثرِ
ِ

اگر به جای ناگهی کلنگر به تاری ِخ ادیان از خود فقط دربیارهی

مفهوم دین بپرسیم پاس به هامن اندازه مشخص و معطوف به
ِ

هامن سو خواهد بود .خالصه کنیم :گرچه این میفیهیوم زادهی

سیال اخیییر
طول دو هزار
غرب و از
ِ
زهدان فرهنگی است که در ِ
ِ
ّ
بیرکیت
رغم این تعلق ،از
ِ
پیوسته دین نامدش بوده است ،آیا به ِ
قیرن
پژوهشهای انتقادیای که تاری ِخ ادیان در بیییش از ییک
ِ

وجود این ثوابت را داشت ،هیرچینید بیایید پیذییرفیت کیه بسیی
ِ

اخیر پی گرفته است به تعریفی بی چون و چرا و منسجم رسیییده

قوام این انتظار شیده
امیهی دوام و ِ

شناختی مشیهیوری کیه
ثوابت انسان
شناخت
است که بتواند به
ِ
ِ
ِ

وییژگیی
اکرکرد دینیی«
رسالههای علمی همواره می گوی یم که »
ِ
ِ

بند خاست اگهها و تاری ِخ خودش ،همچنیان نیوعیی
فروامنده در ِ

انگیزههای نهفتهی متناق

اند .مگر نه این است که هم در گفتوگوهیای اعدی و هیم در

بنیادین پدیدارِ انسانی است ،تازه وقتی که ،به شکلی از این هیم
ِ
مطلقتر ،نگوی یم که این اکرکرد به تنهایی زبدهی ارجمندترین و

بخش این پدیدار را در خود دارد؟ اام پیرسیش ایین
شریفترین
ِ

اکرکرد دینی« و آن چه ایین
مدلول این »
جاست که آیا میدانیم
ِ
ِ

انسانیت بنیادین در خود خالصه می کند چیست؟ و آییا تیاری ِیخ
ِ
ادیان ،به صورتی که هست و از بیش از یک سده پیش تا کینیون
توان آن را دارد که با خاطرِ آسوده و با حدی از
شکل گرفته استِ ،

پیش از این از آنها سخن گفتیم کیمیک کینید؟ ییا بیه عیکیس،

نوعی اروپایی است که در زیرِ نیامیش
های
مفهوم بومی با ویژگی ِ
ِ
ِ
ّ
وجدان غربی در تقال با خودش را جیمیع و خیالصیه
تالشهای
ِ
می کند؟

میقیصیود
دست کیم
کردن چارچوبهای این دو انتخاب،
با برپا
ِ
ِ
ِ
اصلی این کتاب به روشنی طرح شده است .چون در سخن گفتن
ِ

مفهوم مرکزیش ،دین ،آن چه در میان است ،نه
از تاری ِخ ادیان و
ِ

میدرن
دانیش
سیوی
بیش و نه کم ،عبارت است از مداعهایی از
ِ
ِ
ِ

۱۲۴

مبنای کیدهیاییی کیه
اندیشیدن انسان و جهان بر
غربی دربارهی
ِ
ِ
غرب آفریده است و راهنشانهایی که غرب چیده اسیت .ییا ،اگیر

شکل سرراستتری به این سخین بیدهیییم،
ترجیح بدهیم سر و
ِ
شینیاسیی غیربیی ،بیه وییژه
پرسش ایین اسیت کیه آییا انسیان
ِ

پی انسیان،
انسان
پی دیگری و در ِ
شناسی دینی ،در تاکپویش در ِ
ِ

توان حاکیت کردن از چیزی جز خیودش ،ییعینیی چیییزی جیز
ِ

ادراک جیهیان را
برای
ِ
ِ
مقوالت خودش ،و جز شیوههای خودش ِ
دارد؟

۱۲۱

۱۲۱

پدیدارشناس دین در برابر
بازسازی دین
لیرضا سمنان

۱

پیش گفتار

ح
نوشتار حاضیر کیه عیمیدتیا و بیه صیورت روشیی بیر تیقیابیل
پدیدارشناسی در برابر بازسازی میبیتینیی اسیت ۲،میی کیوشید بیا

اختالف روشی در فهم دین ،به نقد پروژۀ بیازسیازی
محوریت این
ِ
———————————————————————-
 .۹دکترای عرافن اسالمی از دانشاگه آزاد اسالمی تهران مرکز  ،کربنپژوه در
»مجمع فالسفه ایران« ،تهران.

 .۲دعوتی که از سوی دکتر یاسر میرداامدی برای یک گفتوگوی خصوصی

۱۲۱

انجام گرفت ،منجر شد به طرحی مقدامتی که مبنای جلساتی گشت که یکی

فکر دینی بپردازد .رویکرد پدیدارشناسانه-تأویلی کربن بیه دیین
یا امر دینی ،به طور اعم ،میتواند در برابر الهیاتهای جیدیید در

نظر گرفته شود .افرغ از اینکه طیفهای مورد نقد ،خود را به چیه

———————————————————————-
از این نشستها در اکنال تلگرامی »حباب« به صورت یک افیل صوتی

منتشر شد .بعد از آن بر اساس همین طرح در یک جلسه در فضای
کالبهاوس در حلقۀ »دیداگه نو « نشستی با طیفهای گوناگون فکری در

همین باب برگزار شد .این نوشتار صورت مکتوب بخشی از هامن طرح اولیه
ح
است که بدون آنکه ناگرنده آن را ضرورتا به استانداردهای شکلی و محتوایی
یک مقالۀ علمی پژوهشی ارتقا دهد در اختیار فصلنامۀ »نقد دینی «قرار

عنوانی نامیدهاند به نظر میرسد که مییتیوان ایین نیقید را بیر

نوشتار حاضر مدعی نیست که تاممی میبیانیی و ظیرفیییتهیای
۷

دست کم عمدۀ این طیفهای فکری اعم از روشنفیکیری دیینیی،

فکری اندیشۀ هانری کربن ( )۹۱۳۸-۹۱۴۷برای ایین نیقید گیرد
ّ
آمده است .لذا خواننده با یک طرح کلی از وجوه اندیشۀ کربن ییا

———————————————————————-

———————————————————————-

داده به این امید که صورت مکتوب آن گفتارهای شفاهی زمینههای بیشتری

 .۷فیلسوف معاصر فرانسوی که او را با عناوینی چون شرق شناس ،اسالم

تأمین اهداف گفتگو در نقد روشنفکری دینی با الهام از اندیشۀ هانری کربن

بهترین وصفی که ناظر بر فلسفۀ وی به طور کلی است ،میتواند مستشرق نه

صورتبندی شده و ارائۀ یک مقالۀ جامع علمی پژوهشی متوقف بر یک

در معنای رای بلکه به معنای ریشهای کلمه و در معنای پدیدارشناسانه آن،

مدرن است.

بست ،باشد.

نواندیشی دینی یا سنت گرائی انتقادی و  ...تعمیم داد.

را برای تبادل آرا فراهم کند .الزم به ذکر است که متن حاضر تنها به منظور

تحقیق بنیادی بر اساس پروژۀ فکری کربن و نقد بنیادین او بر الهیاتهای

احصا نظری پروژۀ روشنفکری دینی مواجه نخواهد بود بیلیکیه

شناس ،شیعه شناس ،ایران شناس و  ...توصیف کردهاند .به نظر ناگرنده

یعنی پدیدارشناسی به هامن صورت که خود او در نظر داشت و آن را به اکر

۱۲۸

این طرح مقدامتی در نهایت به طرح مسیائیل ییا پیرسیشیهیاییی

است ،میدانیم که مکتب مدرسی قرون وسطی و مکتب داکرتی

محتمل بر اساس یا با الهام از فلسفۀ کربن مییانیجیامید .بیرای

مجموعههایی ناهمگون نبودهاند و بازتاب و حتی تکرارِ دقیییق
مدرسی قرون وسطیی اسیت،
ویژگی تاری ِخ فلسفۀ
فجایعی را که
ِ
ِ

اطالع از تقریر ناگرنده از فلسفۀ کربن مخاطبین را بیه میقیالیۀ
»وجوه فلسفی اندیشۀ کربن ( کربن در اقبی دییگیر ) «۰دعیوت

می کنم.

اقلب اصطالحاتی متفاوت ،حتی در فیلیسیفیۀ میتیأخیر نیییز
در ِ

میتوان یافت«.

۱

فراروایت کربن از تاری خ مدرنیته بر داقیقی بنیاد شده که وی آنهیا

خاستاگه و بحران مدرنیته
به طور کلی در برابر مدافعان روشنگری و ایدۀ مشروعیت دوران
مدرن ،جریانی از متفکران قرار دارند که میتوان آنها را متفکران
منتقد مدرنیته نامید .هانری کربن با کمترین تردیدی باید از این
جریان شمرده شود .در این زمینه کربن با متفکرانی چون اتییین
ژیلسون ،اکرل اشمیت ۵و اکرل لوویت همنواست .در نظر آنیهیا

»مدرنیته نتیجۀ سکوالرشدن آرامنهیای مسیییحیی اسیت«  ۶و
های دینی به ایدههای سیکیوالر «۳
مدرنیته محصول تبدیل »ایده ِ

را نقاط عطف و کلیدی تاری خ تفکر غربی میداند .نظریۀ کربن از
تاری خ اندیشۀ غربی از جایی آزز میشود که مسییحیییت آززیین
یعنی مسیحیت گنوستیک به مسیحیت اکتولیک مبتنی بر آموزۀ
ّ
تجسد که کربن آن را »انکشاف اکمل الوهیت «۹۴میخواند ،بدل
شد۹۹.دقیقه یا لحظۀ خیطیییر ّ
دوم حیذف نیفیوس فیلیکیی از

جهانشناخت سینایی و »فکیرت حیقیییقیت دواگنیۀ میکیتیب

۹۲
کی میانی در نزد
ابنرشدی التینی« یعنی »فروپاشی سلسلۀ مل ِ

ابیینرشیید و در مییکییتییب

اسییت و در مییدرنیییییتییه

ابنرشدی«  ۹۷است کیه بیر

»آخرتشناسی مسیحی بیه
فییلییسییفییههییای تییاری ییخ
روشنگری تیبیدییل شیده و

سییرانییجییام بییه هیییییئییت
ایییدئییولییوژی امرکسیییییسییم
درآمییده« اسییت ۸.کییربیین

تصری ح می کند که »از زامن
تحقیقاتی که ابتاکر عیمیل

لحظۀ سوم یعنی بیر تیولید

رویکرد پدیدارشناسانه-تأویل کربن به

دین م تواند در برابر الهیاتهای جدید ،از
جمله در مقاب جر یان روشنفکری دین
در نظر گرفته شود.

آنها از آن اتین ژییلیسیون
———————————————————————-
 .۰علیرضا سمنانی ،وجوه فلسفی اندیشۀ کربن ( کربن در اقبی دیگر )،

اطالاعت حکمت و معرفت ،سال شانزدهم ،شامرۀ سوم( ،پیاپی  ،)۹۶۴پاییز

سوژه و نظریۀ ثنویت داکرتی
و آنیچیه کیه کییربین آن را
»ثنویت اندیشه و امتداد«

۹۰

در فلسفۀ غرب میخیوانید،
ّ
مقدم است .در واقع حیذف
فیییرشیییتیییهشییینیییاسیییی از
جهانشناسی مدرن مقدمۀ

حذف قوۀ خیال در انسانشناسی مدرن شد .و لیحیظیۀ چیهیارم
ّ
تاریخیت است که با پدیدارشناسی روح در نیظیام
ظهور اصالت
فلسفی هگل آزز میشود.

 ،۹۰۴۴صص .۵۷-۶۴

 .۵به نظر ناگرنده فلسفۀ کربن بر نفی هرگونه الهیات سیاسی مبتنی است
چرا که الهیات سیاسی در نظر کربن صورت سکوالر و عرفی شدۀ امر دینی
ح
است .از این حیث فلسفۀ کربن مطلقا در برابر فلسفۀ اشمیت است.

 - .۶امیکل آلن گیلسپی ،ریشههای الهیاتی مدرنیته ،ترجمۀ زانیار ابراهیمی،

 .۱هانری کربن ،اسالم ایرانی ،چشم اندازهای معنوی و فلسفی؛ مکتب
ّ
شیخیه ،جلد چهارم ،بخش اول ،ترجمۀ انشا اهلل رحمتی،
اصفهان ،مکتب
تهران ،سوفیا ،۹۷۱۸ ،ص .۹۳۲

چاپ دوم ،تهران ،انتشارات موسسه فرهنگی هنری پاگه روزاگر نو ،۹۷۱۸ ،ص

 .۹۴هامن ،ص .۵۲۰

 .۳جوپل کرول ،پایان الهی یا بشری تاری خ :مجادلۀ هانس بلومنبرگ ،اکرل

امده و معنا به عنوان حلول الهوت در ناسوت که مستلزم محو شدن

ابراهیمی ،ویراستار ادبی مصطفی نخعی ،تهران ،انتشارات موسسۀ فرهنگی

 .۹۲هامن ،ص .۲۳۰

.۵۳

لوویت و اکرل اشمیت در باب سکوالریزاسیون و مدرنیته ،ترجمۀ زانیار
هنری پاگه روزاگر نو ،۹۷۱۸ ،ص .۶۶

۱۲۹

———————————————————————

 .۸هامن ،ص .۳۳

 .۹۹عالوه بر انکشاف اکمل الوهیت ،کربن آن را با عباراتی نظیر درهمتنیدگی
()kenosisالهوت در جسم است ،توصیف می کند.

 .۹۷هامن.
 .۹۰هامن.

»تقدیر فیلسوف غربی کنونی چنیین اسیت کیه نیتیوانید بیه
گونهای از بازگشت به هگل خودداری کند .ام نیز به هیگیل بیاز

می گردیم و البته نه از این حیث که اجازه دهیم تا امجرای هگیل
خود را بر ام تحمیل کند ،بلکه برای اینیکیه خیود را از بینید آن

برهانیم ،زیرا تنها در این صورت به روشنی خواهیم دانسیت کیه

ّ
دائم است« ،۲۴چرا که »سنت فقط به مدد نوزایی معنوی میداوم،
ّ
زنده میامند ،به عبارت دیگر روح سنتی ،فقط در صورتی که روح
ّ
ّ
ّ
خالق باشد ،کام اکن ،روح است و بدون این روح خیالق سینیت
۲۹

فقط درحد نوعی تشییع جنازه خواهد بود «.سنت به میعینیای
۲۲

»فرادهش« با انتقال دادن یا »فرانهادن امر صیییانیت شیده،

چرا درگیر صورتهای متنوع دیالکتیک تاریخیی بیعید هیگیلیی

هربار دستاورد تازهای دارد« ۲۷.احیا در انیدیشیۀ کیربین وجیوه

هستیم«.

گونانی دارد و تحقیق او همزامن احیا فیلیسیفیۀهیای اشیراقیی

۹۵

لحظۀ پنجم ظهور امتریالیسم تاریخی و در زامنیۀ کیربین بیا
پوزیتیویسم فلسفی و علمی مواجهیم و امروزه انواع فلسفههای
پروگرسیویستی؛ فلسفههای پستمدرن و پساسیاخیتیارگیرا بیاب
ّ
تیجیسیدانیدیشیی تیا
روزاند .بدینسان کربن مییآمیوزد کیه »از

امده گرایی تاریخی ،افصلۀ چندانیی وجیود نیدارد« ۹۶و فیکیرت
ّ
تجسد الهی پایانی جز فرو افتادن در تاری خ نخواهد داشت.
ح
منتقدین مدرنییتیه بیر
بدینسان عموام وجه ایجابی فلسفههای
ِ
ایدۀ بازگشت ،نوعی بازگشت به اشاکل قدیمی یا پیشین تیفیکیر،

افرغ از راه حلهای متفاوت و اگه متعارض ایشان ،استوار اسیت.
در این زمینه ،پروژه کربن بر محوریت گنوس اسیالمیی-شیییعیی
بنیاد شده است که با گنوس دیگر ادیان صاحب کتاب پیوسته و

متحد است ،لذا الهیات اعم ادیان را ممکن مییسیازد .حیامیالن
تاریخی ایین جیرییان کیه کیربین ایشیان را افیالطیونیییان ییا
نوافالطونیان پارس میخواند ،هامن حکام و عیرافی اسیالمیی
هستند .فکرت احیا در نظر وی از »میعیکیوس سیازی«  ۹۳زامن

یعنی زامن تاریخی خارجی ،که به »نوعی رجعت همه جانبیه«

۹۸

آن گیذشیتیه
منتج میشود ،ممکن میشود .و این یعنی »آنچه از ِ
است ،از این پس از ام جاری میشود« ،۹۱و این »جیز بیه لیطیف
ّ
بالفعل پیییام
انتقال
عزمهایی همواره نوشونده ،سنت زنده یعنی
ِ
ِ
ّ
وجود ندارد .سنت وقتی اینگونه فهیمیییده شیود اکمیال چیییزی
مخالف با مشایعت یک جنازه است .این سنت مقتضیی نیوزاییی

———————————————————————-
 .۹۵هانری کربن ،فلسفۀ ایرانی و فلسفۀ تطبیقی ،ترجمۀ سید جواد

طباطبایی ،ویراست دوم با تجدید نظر اکمل در ترجمۀ و متن ،چاپ دوم،

تهران ،مینوی خرد ،۹۷۱۸ ،ص .۵۹

 .۹۶هانری کربن ،اسالم ایرانی ،چشم اندازهای معنوی و فلسفی؛ تشیع دوازده

ااممی ،جلد اول ،ترجمۀ انشا اهلل رحمتی ،تهران ،سوفیا ،۹۷۱۹ ،ص .۵۵
 .۹۳هامن ،ص .۰۱
 .۹۸هامن.
 .۹۱هامن.

حکامی ایرانی تا احیا چشمانداز مثالی فراموش شده و امیاکن
نجات منظرۀ اصیل و آززین را دربر می گیرد.
سه پیاکر معنوی تشیع باطن
کربن در اسالم ایرانی برای تشیع باطنی یا عیرافنیی سیه پیییاکر
معنوی ترسیم می کند .نخستین پیاکر معینیوی دربیرابیر »دیین
مح

شریعت« ۲۰،دین اهل سنت یا ظاهر است یعینیی »دیین

فقیهانی که احیا این شریعت از طیرییق حیقیییقیت روحیانیی،

عرافن« ۲۵را اناکر می کنند .امیروزه »بیه بیهیانیۀ میدرن کیردن
شریعت ،شریعت دینی را به دین اجتامعی« ۲۶بدل ساختهاند ،در

حالی که »شریعت امری فردی میان مومن و خیدای اوسیت و

البته مشروط است به اینکه به [نور ر حقیییقیت حیییات ییافیتیه

باشد« .۲۳پیاکر معنوی دوم در برابر فقیهانی کیه »در سیاحیت
ظاهر به تشیع معتقدند ولی خود رسالت [یا دعوتر تشیییع را از
یاد برده ،تعلیم باطنیاش را که هامنیا تیعیمیییق و [تیأوییل ور
ّ
متجلی ساختن [حقیقتر وحی نبوی ازطریق ّ
ائیمیه اسیت ،بیه
ِ
۲۸

دست فراموشی سپردهاند« .لذا در طول تاری خ ،تشیع عیرافنیی
تاممیت خود بیایید بیه نیحیوی« ۲۱از انیحیا
»برای پاسداری از
ِ

———————————————————————-
 .۲۴هامن ،صص  ۰۸و .۰۱
ّ
 .۲۹هانری کربن ،اسالم ایرانی ،چشم اندازهای معنوی و فلسفی؛ خاصان
تشیع و ّ
عشقّ ،
تصوف ،جلد سوم .ترجمۀ انشا اهلل رحمتی .تهران ،سوفیا،
 ،۹۷۱۰ص .۲۱۰

 .۲۲کربن ،اسالم ایرانی ،ج  :۹ص .۹۹۳

 .۲۷هامن.

 .۲۰هامن ،ص .۹۸۶

 .۲۵هامن.
 .۲۶هامن.

 .۲۳هامن ،ص .۹۹۰

 .۲۸هامن ،ص .۹۸۶
 .۲۱هامن ،ص .۹۸۹

۱۳۱

همواره خود را از معرض دید »تشیع رسمی« ۷۴مخفی ییا نیهیان

به اکر گرفته و همچنین دست کم برخی وجوه پدیدارشناسی او با

داشته یا باید بدارد .پیاکر سوم با »نوع خاصی از تصیوف« ۷۹کیه

مراحل روش پدیدارشناسانه در جنبیش پیدییدارشینیاسیی دوران

مصداق خاتم والیت به اشتباه میافتند و در اثر افراط در عمل به

پدیدارشناسیی آلیامنیی؛ پیدییدارشینیاسیی هیوسیرل و خیاصیه

»با فراموش ساختن سرآززهای خود و سرچشمۀ والیت ،دربیارۀ

عرافن [حقیقیر ،میتیوانید
پارهای از آداب به بهای از دست رفتن
ِ
به نوعی تاریکاندیشی پارسامنیشیانیه تینیزل ییایید کیه دییگیر

پاسخگوی مسائل و انتظارات انسانها نباشد« .۷۲کربن همواره

پدیدارشناسی هایدگر است .هرچند کیه بیه نیظیر مییرسید کیه
پدیدارشناسی هرمنوتیکی کربن همچون هایدگر میرحیلیهای از
مراحل روش پدیدارشناسانه نیست یا حداقل میتوان از بیه اکر

بستن مراحل این روش صرف نظرکرد ۰۴.در واقع خیود تصیری یح

دارد به »جریان مشخصی در زمینۀ پدیدارشینیاسیی میلیتیزم«

هانری کربن را م توان از متفکران منتقد

۰۹

نیست و پدیدارشناسی را به »معنای لیویاش در نظر « ۰۲دارد و

پدیدارشناسی »به این معنا معادل است با چیزی کیه بیا شیعیار

مدرنیته نامید.

یونانی نجات دادن پدیدارها از آن تعبیر می کننید .نیجیات دادن

نسبت به خطر عرفییشیدن و دنیییوی شیدن دیین و تیبیدییل
»رستاخیز روحانی« ۷۷به »آشوب [و شورشر اجیتیامعیی«

۷۰

در

غیاب آموزۀ غیبت اامم زیب هشدار میدهد .بدون آن »از اسالم
چیزی جز مناسک یک دین اجتامعی باقی نمیامند و علمی کیه
خودش سکوالر شده است ،أممور تبیین و توجیه این مناسک بر

مبنای اکرکرد اجتامعیشان میشود« ۷۵.والیت »وجه عیان شدۀ
حق در مظهریت اامم« ۷۶یعنی » ّ
وجه عییان
سرِ مظاهر حق ،راز ِ
شدۀ ناشناختنی« ۷۳است » که جز با نهان امندن در صورتهایی
که عیانش میدارند ظاهر نمیتواند شد و همین است که میییان
ااممشناخت و باطن پیوندی همیشگی برقرار میدارد«.

معاصر منطبق و همراستاست ،که مرهون مطالعات او در زمینۀ

۷۸

تحقیق او متکفل نجات دو پدیدار »از راه عیان ساختن باطن [یا
۰۰
سر [یا التفات ّ
معنای نهانرّ ،
سر ِیر نهان در اساس آن« اسیت،
یکی پدیدار کتاب قدسی و دیگری پدیدار آینه به مثیابیه نیظیرییۀ
ّ
ّ
تجلی یعنی »یک نوع کلی از درک اعلم« .۰۵کربن میآمیوزد کیه

«پدیدار کتاب خفا را به منزلۀ غیبت ،حیجیاب افیکینیدن بیر ام
ّ
پدیدار می کند» ،چرا که »این پدیدار ،تجلی ظاهر ولیی درعییین
حال غیبت باطن است ،هامن باطن که از حییث بیاطین بیودن

مخفی میامند« .۰۶در نظر کیربین بیواطین کیتیاب قیدسیی راه
فرارفتن از تفسیر منطوقی به تأویل را همیواره گشیوده مییدارد
این تأویل وظیفۀ »روشن ساختن ظاهر از طریق اعیامق آن«

پدیدارشناس
کربن همزامن پدیدارشناسی را در معنای موسع کلمه آنچنان کیه
که در این سیاق ،افالطون نخستین پدیدارشناس خوانده شیده

پدیدارها به معنای مواجهۀ با پدیدارها [و دیدار آنهار اسیت ،در
ح
جایی که در آن رخ میدهند و [اساسار جیاییاگه آنهیاسیت«.۰۷

۷۱

۰۳

———————————————————————-
 .۷۱هربرت اسپیگلبرگ ،جنبش پدیدارشناسی؛ درآمدی تاریخی ،ترجمۀ

مسعود علیا ،دو جلد ،ویراست دوم ،تهران ،نشر مینوی خرد ،ج  ،۹صص ۳۴-

.۳۹
———————————————————————-
 .۷۴هامن.

 .۷۹هامن ،ص .۹۸۶
 .۷۲هامن.

 .۷۷هامن ،ص .۹۲۳

 .۷۰هامن.

 .۷۵هامن ،ص .۲۷۱
 .۷۶هامن ،صص .۹۳۴-۹۳۹

 .۷۳هامن ،ص .۹۱۱

۱۳۱

 .۷۸هامن.

 .۰۴در واقع میتوان به طریق موسعی اظهار داشت روششناسی کربن روشی
در میان یا در عرض دیگر روشها نیست .ادراک امر دینی و دیدن/دیدارِ
()visionذات جز از طریق مشاهده/ماکشفه اماکنپذیر نیست .لذا

پدیدارشناسی چیزی جزکشفالمحجوب نیست.

 .۰۹کربن ،اسالم ایرانی ،ج  :۹ص .۵۲
 .۰۲هامن.

 .۰۷هامن.

 .۰۰هامن ،ص .۵۷
 .۰۵هامن.

 .۰۶هانری کربن ،واقعاناگری رنگها و علم میزان ،مقدمه ،ترجمه و توضیح
انشا اهلل رحمتی .تهران ،سوفیا ،۹۷۸۱ ،ص .۹۱۷

را برعهده دارد .در واقع عالوه بر آن این »تأویل که وظیفهاش نیه
ّ
توجیه و تبیین ظاهر ،بلکه روشن ساختن ظاهر از طریق شفاف
کردن اعامق آن است ،ظاهر را محو یا ملیی نمی کند«.۰۸

ای خدا مرده است فیقیط حیاکییت از میرگ گیویینیدهاش
نیچه ِ
۵۲

دارد« .

از طرف دیگر پدیدار آینه همزامن هم راه را بر هیرگیونیه فیکیرت

کربن» :تأوی که وظیفهاش نه توجیه و

تجسد ،حلول و اینهامنی یا همذاتی خداوند با امسوی را میبندد
و الهیات تنزی هی را به مثابه پادزهر نهیلیسم بیرقیرار مییدارد و
هم راه را بر هرگونه اندیشۀ تعطیل مسدود میسازد ،جیاییی کیه

تبیین ظاهر  ،بلکه روشن ساختن ظاهر از
ّ
طریق شفاف کردن ا یق آن است ،ظاهر را

میشوند .کربن بر این باور است که »تهدید نهیلیسم درست در

محو یا ملغ نم کند«.

»ایامن اهل ظاهر و نفی و اناکر مطلق میلیحیدان«

۰۱

میتیحید

جایی واقعیت مییابد که ساحت معنوی ،امورایی و فرشتیهسیان
فیرورتیی شیخیص کیه بیدون
شخص گم شود .یعنی ،خالصیه،
ِ
ساحت آنجهانی او را به وی عطا میی کینید ،از
میانجی نهادینه،
ِ
ِ
دسییت بییرود .هیینییاگمییی کییه اییین سییاحییت کییه اصییل بییرییین

فردانیتپذیری است ،گم شود ،هجوم نهیلیسم آزز میشود«.۵۴

حیقیییقیی
کربن میپرسد« :برای گنوستیکهایی که به معینیای
ِ
ّ
آمدن خدا به دنیا ،معنای ظهورات /تجلیات واحید بیرای واحید،
معنای فرشته ،علم دارند ،سخن نیچه چه میعینیاییی مییتیوانید

داشت؟« .۵۹و در این اقنون باطنی ییعینیی در ایین تیأوییل کیه
متوقف و مبتنی بر فکرت حجت/هادی است برای کربن »فریاد

پدیدارشناس در برابر بازسازی
ح
کربن صراحتا پدیدارشناسی را در مقابل بیازسیازی دیین بیه اکر

میبرد .در نظر کربن این »جهانبینی مدرن و غیربیی« ۵۷اسیت
که با »پدیدار دینی اولیه« ۵۰که »مبدأ تبیین« ۵۵اسیت » ،اکمیال

بیاگنه« ۵۶شده و آن را »در حد افراط به فراموشی سیپیرده«

۵۳

و

برای بازسازی متحمل »بسی رنجها« ۵۸شده است.در حالیی کیه
»پدیدار ّاولیه چیزی نیست که بر مبنای چیز دیگر تبییین شیود،
چیزی نیست که از چیز دیگر مشتق شده باشد .پدیدار ّاولیه دادۀ

———————————————————————

حذف فرشتهشناس از جهانشناس مدرن
مقدمۀ حذف قوۀ خیال در انسانشناس
مدرن شد.
———————————————————————
 .۰۳هانری کربن  ،اسالم ایرانی ،چشم اندازهای معنوی و فلسفی؛ سهروردی
و افالطونیان پارس ،جلد دوم ،ترجمۀ انشا اهلل رحمتی ،چاپ سوم ،تهران،

سوفیا ،۹۷۸۱ ،ص .۷۷۴
 .۰۸هامن.

 .۰۱هانری کربن ،زامن ادواری در مزدیسنا و عرافن اسامعیلیه .ترجمه
انشا اهلل رحمتی .تهران ،سوفیا ،۹۷۱۰ ،ص .۲۶۰

 .۵۴هانری کربن ،یزدانشناخت تنزی هی همچون پادزهری برای نهیلیسم،

ترجمۀ فریدون بدرهای ،در مجموعه مقاالت هانری کربن ،گردآوری محمد
امین شاهجویی ،زیر نظر شهرام پازوکی ،تهران ،نشر حقیقت ،۹۷۸۰ ،ص

.۷۱۸

 .۵۹کربن ،زامن ادواری در مزدیسنا و عرافن اسامعیلیه ،ص .۵۲۵

 .۰۳هانری کربن  ،اسالم ایرانی ،چشم اندازهای معنوی و فلسفی؛ سهروردی
و افالطونیان پارس ،جلد دوم ،ترجمۀ انشا اهلل رحمتی ،چاپ سوم ،تهران،

سوفیا ،۹۷۸۱ ،ص .۷۷۴
 .۰۸هامن.

 .۰۱هانری کربن ،زامن ادواری در مزدیسنا و عرافن اسامعیلیه .ترجمه
انشا اهلل رحمتی .تهران ،سوفیا ،۹۷۱۰ ،ص .۲۶۰

 .۵۴هانری کربن ،یزدانشناخت تنزی هی همچون پادزهری برای نهیلیسم،

ترجمۀ فریدون بدرهای ،در مجموعه مقاالت هانری کربن ،گردآوری محمد
امین شاهجویی ،زیر نظر شهرام پازوکی ،تهران ،نشر حقیقت ،۹۷۸۰ ،ص

.۷۱۸

 .۵۹کربن ،زامن ادواری در مزدیسنا و عرافن اسامعیلیه ،ص .۵۲۵
 .۵۲کربن ،اسالم ایرانی ،ج  :۹ص .۲۰۳

 .۵۷هامن ،ص .۳۸

 .۵۰هامن.

 .۵۵هامن.
 .۵۶هامن.

 .۵۳هامن.
 .۵۸هامن.

۱۳۲

سنجش مقاطع یکنواخت است ،تکهتکهاش کرد« .۶۰لذا »بیرای
واقعیت امور ایامنی ،افصلۀ تقویمی درخور اعتنا نیسیت .هیمیه

از نظر کربن ،انسان الادری مدرن باه اناوا

چیز به مجاورت التفاتی برمی گردد« .۶۵کربن نسبت به هرگیونیه
ّ
تبیین علی و هر نقد دیگری در خصوص قصد صیاحیب کشیف؛

متفاوت از الادری گاری از »الادری گارایا

متدینانۀ فقها و اخالف اجتی ا شاان تاا

ماکشفه یا مشاهده هشدار میدهد و میپیرسید کیه »چیگیونیه

ممکن است کسی که ندیده است ،به حق بیتیوانید در شیهیادت

پوز یتیویسم تکنوکراتها« مبتالست.

آنانکه دیدهاند مناقشه کند؟« .۶۶لذا »پیدییدارشینیاسیی اکمیل و

آززین ،مبدأ تبیین ،چیزی است که بسی چیزهای دیگر را تبییین

از پدیدار است .از این رو میعیادل واژۀ پیدییدارشینیاسیی هیامن

زیرا روح هرجا که بخواهد میدمد .ادراک امر دینی خیود دلیییل

است و »پدیدار ،چیزی که عیان میشود ،اول از همه مشروط بیه
ح
اقبلیت کسی است که بر او عیان شیده اسیت« .۳۹ایین دقیییقیا

می کند [...ر تکرارهای امر دینی آزادانه و پیشبینیناپذیر اسیت،
اکفی [برای وجود آنر است« .۵۱چرا که »آنچه مربوط به دییدن/

دیدار است ،دقیقا چیزی است که به کمند تبیینها در نمییآیید؛
تبیینهایی که انواع و اقسام عوامل شناخته شده از طرق دیگر را
ّ
گرد میآورند ،یک موضوع [یا امر دینیر را که فیالحال [مسیلیم
ور اعطا شده است بازسازی میکنند – ولی اگر از آزز شیعیوری
برای دیدن وجود نداشته باشد ،هیچ گونه تحیلیییل ییا بیازسیازی

نمیتواند آن را به ام اعطا کند ۶۴«.لذا باید به پیدییدار ییا »امیر

دینی مجال دهیم تا خود را نامیان سازد ،به هیامن صیورت کیه
نامیان شده است بر کسانی که از موهبت دییدار آن بیرخیوردار

۶۲

شدهاند« ۶۹و »ناظر که هامن پدیدارشناس است باید مییهیامن

معنوی کسانی شود که این موضوع [یا امر دینیر خود را بر آنیان
نامیان میسازد و به همیراه آنیان مسیئیولیییتیش را بیر عیهیده
بگیرد«.

۶۷

کربن میآموزد که »وجهۀ تاریخی امور ایامنی عییین

واقعیت این ایامن است که میوضیوع خیود را در دل ییاکییک

مؤمنان درک می کند .تاریخیت آن یک چارچیوب امدی خینیثیی
نیست که بتوان بر حسب برشهای نوعی اگهشناسی که میعیییار
———————————————————————
 .۵۱هامن ،ص .۳۳
 .۶۴هامن ،ص .۳۸
 .۶۹هامن ،ص .۶۲
 .۶۲اصطال به اکر رفته در زبان فرانسه توأامن بر معنای میهامن و میزبان

داللت دارد .به نظر میرسد کربن هردو معنی را در نظر دارد و عالوه بر
میهامن معنوی شدن بر میزبانی به مثابه از آن سرایی در خویش ساختن نیز
نظر دارد.

۱۳۳

جامع« ۶۳متکفل وظیفۀ »نجات دادن« ۶۸و »صیانت کردن«

۶۱

 .۶۷هامن.

اصطال کشفالمحجوب به منزلۀ »عیییانسیاخیتین نیهیان«

۳۴

لحظهای است که پدیدارشناسی کربن بیر تیأوییل بیه میعینیای
۳۲
ریشهای کلمه یعنی »باز بردن چیزی به ّاول آن ،به اصیل آن«
فهامندن معینیای نیهیانیی ،میعینیای
به مثابه »عمل فهمیدن و
ِ
باطنی« ۳۷منطبق میشود .وی تصری ح می کند» :تأوییل هیامن
کشفالمحجوب است«.

۳۰

دین و جهان اگنوستیک
مسیحیت اکتولیک با کنارگذاشتن مسیحشناخت گنوستیک و از
کفدادن لوگوس خویش به مقدمهای بر انیواع عیرفییشیدن در
جهان جدید از عرفیشدن متافیزیک ،عیرفییشیدن الیهیییات و
موعودباوری الهیاتی تا عرفیشدن زاعمت تعبدی کلیسا در اقلیب
۳۵

سکوالر »الزام اجتامعی موازین جمعی« و صورتهای دییگیر
———————————————————————
 .۶۰هامن ،ص .۷۳۶
 .۶۵هامن ،ص .۷۳۳
 .۶۶کربن ،اسالم ایرانی ،ج  ،۲ص .۹۱۴
 .۶۳هامن ،ص .۷۴۰
 .۶۸هامن.
 .۶۱هامن.
 .۳۴امن ،ص .۲۳۷

 .۳۹هامن ،ص .۹۸۱
 .۳۲کربن ،اسالم ایرانی ،ج  ،۹ص .۶۷
 .۳۷هامن ،ص .۳۴
 .۳۰کربن ،اسالم ایرانی ،ج  ،۲ص .۷۴۳
 .۳۵کربن ،اسالم ایرانی ،ج  ،۹ص .۱۸

مشابه انجامید .کربن بر »استیالی ایامن تاریخی و زمینیهسیازی

اسطورهزدایی از متن مقدس و پیشتر از آن با قیداسیتزداییی از

تیأکییید

جهان بر اثر عرفی شدن امبعدالطیبیییعیه در هیمییین دام فیرو

امتریالیسم تاریخی رابطهای پنهانی میبیند» .مییتیوان گیفیت
ح
نهانی وییرانیگیر میییان ظیهیور و اقیتیضیائیات
یقینا یک پیوند
ِ
ایامنهای تاریخی و زمینهسازی برای دورانی که باید امتریالیسیم

ازیادآوری رمزهای ازدست رفته ناتوان ساخته و میوجیب هیبیوط

یا ظهورِ چیزی که هامن امتریالیسم تارییخیی اسیت«

۳۶

می کند و میان پیدایش و لوازم ایامن تاریخی ،اصالت تیاری یخ و

افتادهاند .راز زدایی و اسیطیوره زداییی ،انسیان میدرن را حیتیی

مضاعف اوست .کربن تأکید می کند »پدیدار عرفیشدن بیتردید

حول پدیدار کتاب قدسی نامیان میشود« ۸۰و در حقیقت »نیه

تاریخی باشد ،موجود است« ۳۳و امیروزه غیرب »الیهیییاتهیای

بیدینان کیه فیقیط اهیل اییامن اقدر بیه هیتیک حیرمیت و

جهان صادر می کند« .۳۸انسان الادری مدرن به انواع متفاوتی از

که کربن در برابر مینهد .در اینجا تنها به طرح آموزۀ غیییبیت ییا

سکوالر را در کنار صدور ابزارهای تمدن امدیاش ،به جای جیای
اگنوستییسیم از »الادری گیراییی میتیدیینیانیۀ فیقیهیا و اخیالف

اجتامعیشان تا پوزیتیویسم تکنوکراتها« ۳۱مبتالست .در واقیع

قداستزدایی [از مقدساتراند ۸۵«.این مسألهای است بینیییادی
اامم زیب اکتفا می کنیم .هامنطور که پدیدار آیینیه بیه میثیابیه
ّ
نظریۀ تجلی راه را بر هرگونه تجسد به منیزلیۀ انیکیشیاف اکمیل

» گروه نخست شینیاخیت

الوهیت میبندد ،آموزۀ غیبت

شناخت امور طبییعیی ییا

باطن را از میعیرض عیرفیی،

امور روحانی را بیه سیطیح
اجتامعی تنزل میدهند و
گروه دوم از هرگونه عیلیم
روحییانییی بیییخییبییرنیید.
هامهنگی [و هیمنیوایییر

میان ایین دو گیروه ،اکر

سیییییادهای اسیییییت«.

عالوه بر آن ،هیمزامن هیم

کربن» :نه ب دینان که فقط اه ایین
اقدر به هتک حرمت و قداستزدای [از
مقدسات]اند«.

۸۴

شریعت به مثابه »دین فقهی و اجتامعی« ۸۹و »طیبیییعیت بیه
معنایی که در علم تکنوکراتیک مورد بحث و بیهیرهبیرداری قیرار

۸۲

وجه [متفاوتر انحطاطی واحیدنید«.
می گیرد فقط و فقط دو ِ

عرفی شدن و اجتامعی شدن امر روحانی با ارادۀ میعیطیوف بیه
۸۷

قدرت یک علم افیدهمدار و الادری همراه و همعنان است«.
جمعبندی

الهیاتهای مدرن و دین عرفی شده و ایامن تاریخیی نیزد پیروژه

اجتامعی ،جمعی و دنیییوی
شدن پیاس مییدارد و هیم
تأویل را هیمیواره گشیوده و
زنده میدارد .در نظر کیربین

در مکتب شیخیه عیالوه بیر

این با آموزۀ رکین رابیع ایین
موضوع به نحو شایستهای رادیاکل شده و مییتیوانید پیاسیخیی
ریشهای به تاممی رونیدهیای »عیرفیی شیدن«(،)iaicizatiwn
»سییکییوالر یییا دنیییییوی شییدن« (ّ » ،)secuiarizatiwn
امدی
شیییدن« ( » ،)materiaiizatiwnاجیییتیییامعیییی شیییدن«
(  )swciaiizatiwnو جمعی شدن در تاری خ تشیع فیرض شیود.
تشیع عرافنی چیزی است که برای کربن مبنای الهیات اعم ادییان

واقع میشود .این آموزۀ حیییاتیی از سیوی پیروژۀ بیازسیازی در

طیفهای گوناگون یا نادیده اناگشته شده یا با نفیی و تیحیرییف

موسوم به روشینیفیکیری ییا نیوانیدیشیی دیینیی بیا راززداییی و

مواجه شده و یا قوا و ظرفیتهیای فیراتیارییخیی آن در جیهیت

———————————————————————

رستاخیز روحانی با آشوب و شورش اجتامعی میخواند.

 .۳۶هامن ،ص .۹۴۷

تاریخی شدن به اکر گرفته شده است ،چیزی که کربن آن را خلط

 .۳۳هامن ،ص .۹۹۴
 .۳۸هامن ،ص .۱۱

 .۳۱هامن ،ص .۲۴۳

 .۸۴هامن.

———————————————————————

 .۸۹هامن ،ص .۲۴۸

 .۸۰هامن ،ص .۲۰۷

 .۸۷هامن.

 .۸۵هامن ،ص ۲۰۴

 .۸۲هامن.

۱۳۴

نواندیش دین ،

پرداختن به همه این پرسشها دراماکن محدود این مجلس
نیست و بنابراین بنده گوینده درحد بضاعت و فرصت به زاویهای

از بحث ورود می کنم تا دوستان دانشمند ام در نشستهای آتی

آافت و براکت

ُ
رضا بهشت معز

پی کنند.

بحث امشب من در باره نواندیشی دینی و نسبت آن با الهیات

۱

دگامتیک است ،با این گامن که بحث از دگمها یا هامن تعبیر
هسته سخت و نرم ،مناقشه زلب مباحث نواندیشان در
چندسال اخیر بوده است .چنانکه از مباحث اخیر پیداست گویا
اجامعی بر سر دگمها یا هامن دکترینهای الهیاتی و دینی

عنوان سخن من ،موانع و لوازم نواندیشی دینی است .در
چندسال گذشته از سوی برخی چهرههای حاضر این محفل
مطالبی در طرح و طرد بایستههای نواندیشی دینی مکتوب و
انتشار یافته که من ورود و تکرار نمی کنم .نیز قصد ارایه مطلبی
انتزاعی و بیجان هم ندارم که در صورتبندی و مفهومسازی
خشک خالصه میشود .بنابراین می کوشم دراینجا باختصار و

دگمهای اعتقادی هست ،مرزی مشترک در تلقی و نقد آنها
نیست .پرسش ام هم ناشی از همین غیبت اجامع ،تشکیک
مفهومی یا تفصیل مصداقی است که شبهه ارتداد ،تکفیر یا
تجدید را به میان کشانده است.
آنچه اکنون بر ام می گذرد بحران تفسیر است ،تفسیرهای نونام

اقتضای وقت ،پارهای تامالت خودم را با شام درمیان بگذارم،

از برخی دگمهای الهیاتی درحقیقت بازسازی شبهههای کهنی

رفته در آن گفتگو باخویش و با صدای بلند است و البته ناظر بر

اسالمی مطرح بوده و امروز باقتضای طوافن تجدیدنظرطلبی

وبسطهای روی داده

اام اشاکل این است که اغلب بازسازی و صورتبندی نو ،هم به

تازه این است که :نواندیشی در چه ،با چه ،تا کجا و چگونه میسر

روایی و سزایی هرنوع بازخوانی (اغلب نومینالیستی) داعیه دارد.

بحران پیش آمده در اصال اندیشه دینی بویژه با نوآوریهای

الهیاتی است و کدام اصل یا دگم را میشود صورتبندی نو

تامالتی که اگه محا اکت است و بنابراین بایدها و نبایدهای باکر

وضعیت کنونی اندیشه دینی و نواندیشان ایران ام.
پرسش ناظر بر جلسات اخیر ام درپی قب

در فضای فکری چندسال اخیر نواندیشان دینی و صفبندیهای
است؟
بدیع و کمسابقه برخی چهرههای محترم این جریان پرسشی را
مدام در میان دوستان و همفکران ام مکرر کرده است که در

میراج و سنت دینی تا کجا میتوان نوآوری کرد ،یا میزان اهلیت

است که پیشتر در حوزههای کالمی و فلسفی قرون میانه

برآمده از شکست اسالم سیاسی ،بازسازی و بازآفرینی میشود.

صورتبندی نخستین الهیاتی وافدار نیست و هم طرفه آنکه در
و از اینروست که ام با این پرسش روبروی یم که چه چیزی دگم
کرد و سرانجام ام تا کجا مجازیم تفسیری از اصول دگامتیک

ارایه کنیم چندان که وافداری و سنخیت کمینه به نسخه و روایت
اصل داشته باشد.

چگونه و ابزار معرفتی و روششناختی بازخوانی و نوآوری این

به گامن من و بر اساس خرد یا هامن حجت باطنی حاضر ،ام

———————————————————————

تفسیر نو ناگزیر(سنخیت) باید برآمده از اصول موضوعه و

میراج چیست؟

 .۹پژوهشگر فلسفهی سیاسی و عضو انجمن فلسفهی فرانسه

 .۲آنچه میخوانید بخش نخست صورت پیراسته سخنرانی ناگرنده در
نشست مجازی نواندیشان دینی است .از جناب آاقی اشکوری که باب این
گفتگو را گشودند سپاسگزارم.

۱۳۱

دستکم در بخشی از نواندیشان وجود ندارد یا اگر توافقی بر سر

مرزی برای ورود به مرزهای دگامتیک یا تفسیر آنها نداریم اام هر

Axiwmeهای هامن حوزه بوده و با تعریف استاندارد و عرفی
مفاهیم آن حوزه نسبت داشته باشد .بزرگترین سود این ناگه
فرار از ورطه آناکرونیسم یا تفسیر زامنپریشانه مفاهیم

(زامنپریشی برخالف تعریف رای مفهوم مرکب و پیچیدهای
است) و نیز پرهیز از میالطات نومینالیستی است.

مثالی میزنم تا مراد خود را روشنتر کرده باشم .فرض کنیم
اسالم (همین اسالم عرفی ام مسلامنان) پدیدهای مرکب از سه

اکردینال خدا ،وحی و نبی است .هریک از این سه
عنصر اصلی و
ِ
مفهوم در صدور آززین و بافتار تاریخی خود معنایی پذیرفته و

بیناالذهانی دارد که در گذر تاری خ و با همه تفاسیر ،رزونانس
یا بازآوایی کامبیش پایداری را حفظ کرده و حد منطقی تعریف آن
ترکیب را بدست میدهد .بی تردید و با ارتعاش زامن و گسست
ماکن ،هرنوع رزونانس یا بازآوایی ،اکهش و افزایش فراکنس این
مفاهیم را درپی خواهد داشت اام مهم آنست که وقتی شنونده
عرفی و تاریخی ،آن را میشنود ،باید بتواند بیواسطه به مفهوم
امدر یا اکردینال منتقل شود.
اکنون و در مقام تفسیر ،بازخوانی و نواندیشی هر مفهوم از
ترکیب اصلی اسالم ،نمیتوان بدون ارجاع ،سنخیت و بافتار و
صراف بر اساس تفسیری نومینالیستی ،روایتی اصیل بدست داد.
بنابراین بباور من شایسته است هرنوع بازاندیشی یا تفسیر نو از
هر پدیده ازجمله اسالم ،به سه پارادایم "مفهومی"" ،تاریخی" و
"متدولوژیک" از آن پدیده وافدار باشد.

۱۳۱

بر این مبنا بازتعریف و نوخوانی از دگمهای خدا ،وحی و نبوت

مییابد .آنچه مربوط به اختصاصات اوست ناشی از تکوین

در تعریف اسالم (اگر بنا را بر ترکیب اصلی بنیادهای اسالم

مبانی کالمی پیش و پسانبیست ،اام در تعریف اصل نبی دخل

دریافت اعم مفهومی از خدا ،وحی و نبوت
بر پایه اجامع و
ِ

نبی به عنوان یک شخص هم ،تاری خ دارد .یعنی از زامن ظهور او

بگذاریم) ،ناگزیر باید:
بایستد.

باید متضمن تاری خ اعم خدا ،وحی و نبوت باشد .و سرانجام باید
از روششناسی مسان و تخصصی هامن حوزه مفهومی برای
شناخت و کشف پدیدار موردنظر استفاده شود.
درغیر اینصورت آنچه تولید شده نسبتی با اصل ندارد و تنها
تصرف و برداشتی ذوقی ،ابتاکری و آزاد از پدیده موردنظر امست
و از به میالطه اناکرونیستی و نومینالیستی در بازاندیشی
مفاهیم (در اینجا اسالمی) در اامن نخواهد بود.

چندانی ندارد.

که مویداتی خارق اعدت و مستند به رویدادهای فرازین و شواهد
پیشینی و پسینی دارد تا امروز ،مجموعهای از سیره عقال و
مورخان و ادبیات نبوی و وحیانی و قصص االنبیا ،به تاری خ او
صورت تکوینی و جان میدهد .خالی از این تاری خ تشخص یافته
و مستند فراهم آمده در درازنای زامن ،نمیتوان در معرفی یک
شخص جعل عنوان کرد و مثال با برداشتی ذوقی یا تصرفی
هدفمند او را از مقام نبوت به مرتبه شاعر ،اعرف ،رزمجو،
خوابگرد ،خیالپرداز و از این دست فرواکست و رسانید .این اکر
هرچند با نیت نزدیکی ،گفتگو و آموزش با جهان نبی صورت
پذیرد اام نوعی دستاکری ،تحریف و سرقت هویتی تاریخی و

نب یک مفهوم متعین است ،تبار مفهوم
و بار مشخص اجی

دارد.

پایبندی هر بازخوانی و بازاندیشی به سه پارادایم "مفهومی"،
"تاریخی" و "متدولوژیک" ،درست حکم دیوارهای آ کوستیکی
فیزیک را در حفظ اصالت و بنابراین بیشینه سنخیت روایت
تولیدی با اصل دارد و با همه افزونی و اکستی طبیعی روایتهای
تاریخی ،از ورود آوای ناسن یا جعلی ،بجا و بنام پدیده اصلی

جلوگیری می کند.

نمونه را میتوانم مثالی برای نبی به عنوان مفهومی ابراهیمی
در هر سه پارادایم بزنم .نبی یک مفهوم متعین است ،تبار

مفهومی و بار مشخص اجامعی دارد ،نشانهها و اختصاصات
نبی مضبوط است ،بنابراین تعریف نبی روشن و مورد اتفاق است
چونان که تعریف پزشک ،نجار ،مهندس ،واعظ و معلم روشن
است (ورای مناقشه مصادیق) .هر تعریفی از نبی که او را بدون:

دریافت وحیانی ،گزینش الهی ،فضایل پسندیده عصری ،رسالت

انسانی اعم و پیام اخالقی فراگیر ( گرچه قومی) و اعجاز معرفی
کند ،تعریف تصرفی و ذوقی است و نسبتی با تعریف اصل و

استاندارد نبی ندارد .صدور آززین این تعریف کتاب مقدس
است و در رفتوبرگشت نبی با خود متن ،استقرار و مقبولیت
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مصادره به مطلوب است.
و سرانجام اینکه نبی شناسی ،در حقیقت انسانشناسی وحی و
چیزی فراتر از آنست .کوشش برای ورود در پدیدارشناسی و
قلمرو رفتاری موجودی است که درک تفصیلی همه عوارض آن

به سبب پیچیدگیهای امدی و معنوی خاص ،ممکن نیست.

داوری در باره رفتار و عوارض وجودی این موجود همیشه ناقص
است و ام با ابزارهای نظری و مفهومی مدرن علوم انسانی ،به
بخشی از کنشهای او وقوف و ناگزیر نسبت به بخشی دیگر
سکوت یا حیرت می کنیم.
اام استنتاج و تحصیل همین میزان از شناسایی نیز روششناسی
خاص میطلبد و ام به سبب فرب هی پوشش و ابهام امر قدسی،
به بخشی پنهان از نبی راه نداریم و ابزارها و روشهای تجربی یا

پوزیتیو نه میتواند ام را به کنه همه تجارب نبوی راه برد و نه

میتوانیم برای درک و تشخص بیشتر ،همه او را به مرتبه وجود
یک انسان اعدی فروباکهیم و تفسیری سراسر انسانی از عوارض

وجودی او بدست دهیم.

به عنوان مثال تجربه معراج نبوی یک تجربه انحصاری و
پیچیده است یا روایتهای معادشناختی iApwcaiyptiiue
اغلب گنگ یا در حد فهم عوام است .ام جز شواهد تاریخی و

مستندات مستقیم نزدیک به رویداد ،هرگز تصویری دقیق یا
اقبل درک از این موارد بدست نخواهیم آورد .تاویل این رویداد

به پدیدارشناسی ایامژ یا خیال نوعی سادهاناگری است که تنها

بر ادبیات این حوزه خواهد افزود اام احتامال معام را در بلندمدت
بیشتر خواهد کرد .ام حق داریم برای شناخت پدیدهای که جان

و جهان ام را متاثر کرده اکوش کنیم ،اام همچون هر مقوله

علمی دیگری ام محتاطانه ناگزیر از راعیت اقتضائات و لوازم

مناسب آن اکوش هستیم .اهلیت هم بخشی از همین ضرورت
پژوهشی است ،بویژه اگر موضوع پژوهش ذاتا پیچیدهتر و

ابزارها نا اکرآمدتر باشد .اهلیت روشی ،اهلیت مفهومی و اهلیت
ذهنی ،نسبت دقیقتری میان ام و پدیده پیچیده مورد بحث
برقرار میسازد که در اغلب موارد میسر نیست .نمونهها کم
نیست و یکی از سادهترین آنها ورود تجربی یک اکوشگر غربی

هر تعر یف از نب که او را بدون :در یافت

وحیان  ،گز ینش اله  ،فضای پسندیده

صری ،رسالت انسان اعم و پیام اخالق

فراگیر ( گرچه قوم ) و ا جاز معرف کند،
تعر یف تصرف و ذوق است و نسبت با
تعر یف اص و استاندارد نب ندارد.

در حوزه شریعتی بیاگنه است که جز توهم پدیدارشناختی هیچ
نسبتی با آن ندارد.
نبیشناسی در مرزهای الهیات ،فلسفه ،روانشناسی ،زبان و
تاری خ ایستاده است اام هیچیک از این دانشها ،جزئی یا کلی
نمیتواند با معرفتشناسی نو و روششناسی مصطلح راه به
صدق و کذب تاممی گزارههای نبوی ببرد .اگر بباور زلب
زبانشناسان" ،خیانت" از عوارض ناگزیر ترجمه متون با همه
آشنایی و تسلط واژاگنی دوسویه و امدیت این حوزه است ،چطور

نمیتوان به ناتوانی ام در تاویل و تفسیر بسیاری از عوارض
وجود وحیانی یا داقیق شهودی اعتراف کرد ،بخصوص اگر
مستند به تجربه زیسته ام نباشد!
متنهای تاریخی و نشانهها تنها بخشی از نیاز امدی اکر ام را در
این حوزه پیچیده فراهم می کنند ،بخش دیگری در گرو درک
شهودی و ماکشفاتی است که نه میسر است ،نه هماگنی و نه

چندان اقبل اعتامد .آنچه امروز بنام Étudei dei iai

iiPrwphétie/bibiiiuesi /Reveiatiwnمیشناسیم تنها
کوششهایی مقدور و تجربی در این حوزه را بازتاب میدهد.

بنابراین باعتقاد ناگرنده و برای رسیدن به نتای اطمینانبخش و

اصیل در پژوهشهای الهیاتی باید به تعریف ،تاری خ و روش
مناسب ،پایبند و وافدار امند و هر نوع نواندیشی که نتواند در

فضای این سه مهار نظری پایبند بامند ،نوعی ارتاکب ذوقی است
که در اصالت و روایی آن حتام باید تردید کرد و اعتبار پایداری

نخواهد داشت.

اام از این مقدمه نظری و ضروری گذشته ،مرز نواندیشی و
نوآوری دینی کجاست ؟ بدعت و تحریف یا اصال و تجدید؟ اگر

دومی است نیاز به الگوریتم تازه و مدل جایگزین برای اثبات

اکرامدی دارد ،اگر اولی است اعتبار دینی ندارد.
من فکر می کنم نواندیشی معاصر اجامعی بر سر دگمها یا
دکترینهای اکردینال ندارد یا در تعریف تنگ و گشوده ،مدرن و
قدیم از این دگمها اتفاق ندارد ،یا درک واحدی دارد اام
نمیخواهد به لوازم مفهومی و نظری آن وافدار بامند ،یا پروژهای
سیاسی را دنبال می کند که محمل اکمیابی آن رویکردهای

نومینالیستی است.

اام چرا بخشی از جریان نواندیش نمیخواهد با تکیه به تاری خ
مستند ،بافتار عرفی دگمها و اقلب استاندارد دست به نواندیشی،
بازسازی یا نوسازی بزند؟ چون بگامن من نیاز و تقاضای زامنه از
مرز وافداری به سنت گذشته و در پی گشودن راهی تازه است و

چون از تکرار و نا اکرآمدی منطق دیروز بیم دارد راه را با تفاسیر

غریب و بدیع اام رادیاکل کوتاه می کند .از این روست که مناقشه
بر سر خروج از مرزهای ارتدکسی یا ذات اناگری و واقع گرایی و ...

از هردو سوی طایفه بلند است.

نیک روشن است که با ناگه طیفی از نواندیشان ،امروزه ام در

سنت اسالمی با همه تناوری و پرباری ،مرزهای روشنی میان
کفرواسالم ،شبهه و ارتداد یا خروج و تجدید ،نداریم .اگرچه این

نحله بوصف کلی و به مفهوم سنتی با مقوله ارتداد و کفر بیاگنه

است اام دقت و وسواس در نواندیشی اقتضا می کند تا با تعریف

و تدقیق ترمینولوژیک ،اکر اصال و بازنگری را از ورطه آشوب و

میلطه مفهومی و منطقی رهانید و آن را با وافداری به مرزهای

پژوهش علمی منضبط و مضبوط ساخت .یکی از این راهها
آشنایی با ادبیات تطبیقی این حوزه در ادیان ابراهیمی و
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طبقهبندی مفاهیم ارتدکسی در

در تیییر فهم مبانی دینی

پژوهشهای تازه است.

برای رسیدن به نتایجی

ام در سنت مسیحی و الهیات

اکتولیک چند واژه داریم که

نب شناس  ،در حقیقت انسانشناس وح

بطور نسبی تکلیف روشنی
دارند:

مطلوب از اجتهاد در اصول

که رسالت همه اصال گران

و محیییان دینی است،
اکرآمدی مبانی دینی است .یعنی دین باید با حفظ شاکله و

•

 kerywmaiکه به بشارت یا سروش آززین الهی اقبل

•

 iDwwmaiکه معادل هامن دکترین یا آموزه اصلی است

•

 Paradwsisکه خوبست به سنت تاریخی ترجمه شود

دین!

•

 iprincipeکه اصول شریعت است

اجتهاد در اصول یا اجتهاد در مبانی یا اجتهاد ساختاری یا هر

•

 Sentenceو  Maximeiهم حکمتهای الوهی و شبه

ترجمه است و شانی فرازین دارد

الوهی است.

اصول بتواند در برابر تندباد زامن بایستد و با جهان و انسان به
زبان روز حرف بزند .دین باید بتواند حرف بزند و معنای اجتهاد
در اصول بزبان آوردن دین است ،اام دین نه پدیده مشابهی بنام

تعبیر و عنوانی نزدیک این عناوین در بنیادهای معرفتی و
تاریخی دین نمیتواند به حذف و جایگزینی اراکن اصلی دین
ختم شود .یعنی مثال نمیتوان خدا را به امر موهومی فرواکهید،

این عناوین و دهها عنوان مشابه در ادبیات ارتدوکسی جهان

معاد را تنها در مجاز خالصه کرد ،وحی را تنها به رویا و

و نمیتوان با وجود استاندارد عرفی و رسمی مشهور ،انقالب

اعرف مسلح و از این دست رسانید.
خوابگزار و ِ

یهود/مسیحی ،مرز بنیادهای عقیدتی باورمندان را روشن می کند

ترمینولوژیک صورت داد یا بدون انتساب به انحرافی ،تفاسیر
ذوقی را به عنوان اصل معرفی کرد و از اعتراض برآشفت.

در سنت اسالمی هم کامبیش عناوین مشابهی هست هرچند

بافتههای شخصی تاویل کرد یا نبی را تنها به مرتبه شاعر،

این تصرافت ناامنوس یا علیل ازقضا ساده و مبتذلسازی
گزارههای پیچیدهای است که تنها اماکن فرار به مصلح و
نواندیش مبتکر میدهد اام در بلندای تاری خ از مهابت امر قدسی

شاید بر اثر کثرت مناقشات فرقهای/کالمی دچار آشفتگی

یا اصالت پدیده الوهی و عوارض آن نمی اکهد که سهل است

نمیشود تعریفی ناگهان از خدا ،وحی یا نبی بدست داد که

از دین خواهد شد ،و این درست خالف رسالت نواندیش در

تعریفی شود .با اینهمه بنظر میرسد که در "نقد درون دینی"

موجب تقویت روایت ارتدکسی رواگریز و تصلب خوانش طبقاتی

نسبتی با تبار واژاگنی و تاریخی آن مفاهیم ندارد.

رهایی الهیاتی است.

کیفیت تصرف در مفاهیم باال و روزآمدی تعاریف آن با مقصدی

تفسیر آنتروپومورفیک از ذات و هستی خداوند میتواند در ناگه

اگر هدف استمرار سنت دگامتیک اام اکرآمدی آن نیست ،انقطاع

دین از خدا یک موجود اعجز ظالم بسازد.

که نواندیش برای مسیر خود تعریف کرده ،نسبت مستقیم دارد.

و باژگونی سنت یک راه است و هرمنوتیک استمرار هم راه

دیگر  .اام برآورد هزینههای هر راهی مهم است و شایسته است
پروژه نواندیشی تصویری نزدیک به واقع و عینی از هزینههای هر

راه داشته باشد تا نسخه پیشنهادی بتواند شاکف نقد تاریخی و

دیسکور ایامنی را پر کند.

"اجتهاد در اصول" عنوانی است که میتوان زیر پوشش آن
ایستاد و ریشه اصول را زد و این اکری است که برخی کردهاند .من
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است.

متفاوت

است.

نتیجه

تعریف خود را عرضه می کنم :اجتهاد در اصول به معنای کوشش

ام به عدالت ،خلقت یا مقوله شر موثر افتد اام نمیتواند بنام
معاد میتواند برای لطافت درک ام تاویل متافوریک پیدا کند اام

نمیتواند بنام دین تنها داستانی خیالی برای ترساندن یا
امیدواری آدمها معرفی شود.

در تفسیر وحی میتوان ابزار هرمنوتیک باکر گرفت یا آن را در
مرتع خیال آدمی پرورش داد اام بنام دین نمیتوان وحی را تنها

به رویا و خواب فرواکست.

احوال و اطوار نبی را میشود به عیار عقل آدمی اندازه زد و

داوریها کرد اام شخص نبی و همه آثار و انگیزشهای وجودی
او را بنام دین نمیتوان به محرکهای رفتاری و گفتاری بشر

اعدی و خیالباف ترجمه کرد.

من فیلسوف و نواندیش میتوان کرد اام بنام
این همه را بنام ِ

دین نمیتوان کرد .نتای این کوششها را میتوان معرفت دینی

نامید اام نام دین نمیتوان بر آنها گذاشت و قس....
نسبت نوآوران با دین ،هامن نسبت آثار اصالحی ایشان با "روح

نیاز و تقاضای زامنه از مرز وافداری به سنت

گذشته و در پ گشودن راه تازه است و

چون از تکرار و نااکرآمدی منطق دیروز بیم
دارد راه را با تفاسیر غر یب و بدیع اام
رادیاکل کوتاه م کند.

دین" است و اگر اصول و اراکن دین هامن روحی است که
"جمهورِ مسلمین" از ان درک واحدی دارند ،هر میزان زاویه با
روح دین و درک جمعی جمهور مسلمین میتواند به تصور
افصله از دین یا تجدید و بدعت و آوردن آیینی نو دامن بزند .در
نفی و اثبات نسبت این مدعیات با دین ،تنها اظهار تاکتیکی
مصلحان اکفی نیست ،بلکه آثار مداع و دریافت جمعی جمهور
مسلمین هم شرط است ،چون معرفت تاریخی دین در خال
صورت نمیبندد .برای اینکه نقد دینی سترون نامند میتوان
شجااعنه مسئولیت معرفت متامیز تولیدی را پذیرفت اام
نمیتوان بر معرفتی ضعیف ،یا دریافتی ناسن و متصرافنه،
هرچند مصلحانه ،مهر خدا ،دین ،وحی و نبوت زد.
بنظرم نواندیش دینی عطار دواری نیست که در قوطی کیمیای
آن هر نوع افسون دینی را بتوان رازگشایی کرد ،باب حیرت باید
گشوده بامند .در میان اصحاب معارف ،نواندیش دینی حیرت
آلودهترین عنصری است که با امر قدسی گفتگو می کند ،اگه
بلطف مقوالت افهمه یک فیلسوف دریچهای نو می گشاید و با

پای استدالل به حقیقتی تازه راه میبرد و اگه چون اعرفی با
مواجید ذوقی و انکشاف روحی تفسیری شهودی از امری قدسی

ارایه میدهد و اگه با فروتنی یک دانشمند تجربی مویشاکف در
برابرعظمت نامکشوف قدسی و راز هستی ،خاموشی می گزیند.

آنچه هست این است که تفسیر او از دین ،دین نیست .ایامن،

راز خاموش و مواج برآمده از مجموعه دین که با هزارتوی هستی

ام ادمیان گره خورده نباید با تاری خ دین آمیخته و در یک
میالطه آناکرونیک (مصادیق آناکرونیسم بسیار وسیع و گسترده

است) بنام دین بستهبندی معرفتی و روششناسانه شود.

متفاوت است ،اکری مسئوالنه نیست .تمیز دلیری از تهور در
ورود به مرزهای ایامنی و راعیت آن از مقوله سیاحت
پوزیتویستی نیست که بتوان در البراتوار معرفتی نواندیشان آن را
به چند گزاره محتمل و ذوقی فرواکست و رها کرد .دلیریهای
اعم معرفتی چون پرواز معنوی باید از نقطهای محکم آزز و در
نقطهای امن مستقر شود .همین نکته نشان میدهد که ام در
پژوهشهای نواندیشانه تا به لوازم روششناختی امر قدسی،
تعریف و تاری خ و پرهیزهای ناگزیر آن ملتزم نباشیم ،نمیتوانیم

بنایی معرفتی را به امید گشودن راهی ،تخریب و سرخوشانه در
نیمه راه رها کنیم.

بهعنوان نمونه داوری در باب مواجید و ماکشفات برخی اعرافن
سنتی ،کسانی که با لوازمی خاص در یک وادی معرفتی پیچیده
ورود کرده ،به نوعی یقین معرفتی/شهودی رسیده و در سلسله

مراتب استاندارد و رسمی مستقر و معتبر شدهاند دقت میطلبد.
این تجارب جز برخی نمودهای خاص ،اغلب ظهوری اعم ندارد و

محکوم به آزامیش با هر گزاره معرفتی پوزیتیو هم نیست .اینجا
و در فهم و مفاهمه با این پدیده معنوی ،وظیفه نواندیش دینی

تفسیر نومینالیستی و جعل عبارات نیست ،کوشش برای
گفتگوی همدالنه و یا خاموشی و حیرت است.

بر همین قیاس ،علت برخی شرایع نامفهوم یا انطبااعت و

ادرا اکت ایامنی و پدیدههای ناشناخته را باید افزود که اگه نه با
هرمنوتیک تاریخی ،نه با متدولوژی تجربی/روانشناختی و نه با

اجتهاد اصولی اقبل شرح و بسط نیست .در تاممی این موارد

در اکر بسطوگشاد ایامن خالیق و بازخوانی دین" ،مسئولیت"

رویکرد نومینالیستی یا تفاسیر پوزیتویستی و فرواکستن عناصر

آدمیان در حیرتی که با حیرت دانشمند دیناندیش از اساس

راهگشا نیست که اصوال علمی نیست.

ضرورت نواندیشی است ،تخریب بنای مستقر سنت و رها کردن

ناشناخته ایامنی به چند گزاره بیروح و خام یا تجربی نه تنها
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فهم منهای شناخت؛
روایت از » درس گفتارهای

فلسفهی زبان« محمد مجتهد

»درس گفتارهای فلسفهی زبان« که مرداد امه  ۹۰۴۹خیورشیییدی

شبستری

پیادهشدهی درس گفتارهای محمد مجتهد شبسیتیری (م۹۷۹۵ .

یاسر میرداامدی

۱۴۳

 .۱درآمد
به رایاگن و به شکل الکترونیک منیتیشیر شید ،میتین اولیییهی

خورشیدی ،شبستر ) روشنفکر دینی و الهیدان ایرانی اسیت .بیه

۱

تصری ح اطالاعت روی جلد ،این درس گفتارها را شبستری میانهی

سالهای  ۹۷۱۲تا  ۹۷۱۷خورشیدی در حسینیهی ارشیاد تیهیران

———————————————————————
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 .۹مدرس و پژوهشگر اخالق زیستی-پزشکی اسالمی در مؤسسهی مطالعات

 .۲این متن» ،اولیه« است به این معنا که به تصری ح اطالاعت روی جلد اثر ،

اسامعیلی ،لندن.

این متن در آینده ویرایش خواهد شد.

برای عموم ارائه کرده است .منبع اصلی این درس گفتارها کتابیی

از یک فیلسوف و الهیدان آلامنی به نام برنارد اکسیپیر  ۷اسیت.
کتاب اکسپر ،که به آلامنی نوشته شده »زبان و الهیات :در آمیدی

فلسفی « ۰نام دارد و سال  ۹۱۳۵میالدی مینیتیشیر شیده اسیت.

اکسپر در فضای فکری افرسی اکمال ناشناخته است به طوری کیه

تا کنون اثری از او یا در مورد او به افرسی ترجمه نشده است.

از زبان تنها برای انتقال فکر استفاده نمی کنند؛ در عوض ،تفکیر
در زبان شکل می گیرد ،بلکه تفکر هامن زبان مسألهمند است.
زبان امری اجتامعی است .زبان خصوصی وجیود نیدارد ،ییعینیی

زبانی وجود ندارد که فرد به تنهایی تامم اجیزای آن را بیه ابیداع

خویش بپروراند .خصوصیترین نجیواهیای درونیی ،دییگیری را
هدف گرفته حتی اگر آن دیگری اکنون حاضر نیبیاشید .زبیان بیا
قدرت پیوند تناگتنگ دارد .هر کالمی هر چقیدر هیم انیتیزاعیی

در خود درسها هیچ اگه به این منبع اشارهی مستقیم نمیشیود
و تنها روی جلد اصلی کتاب نام منبع ذکر شده است .وانیگیهیی،
اهمیت این اثر که مبنای درس گفیتیارهیا اسیت ،تیوضیییح داده
نمیشود و هیچ عباراتی از آن نقل مستقیم نمیشود .گویی ایین
ْ
منبع زیب همیشه حاضر درس گفتارها است» .درس گفتارهیای
فلسفهی زبان« مجموعهی شانزده درس است .درسها عینیوان
محتوایی جدا اگنهای ندارند و تنها با عنوان عددی »درس گفتار ۹
ِ
تا  «۹۶از هم جدا شدهاند .با این حال ،هر صفحه از کل کیتیاب،
عنوانی فرعی دارد که کنار هر پاراگراف در بخش سیفییید کیتیاب
نشسته و محتوای اصلی آن صفحه را به خوبی خالصه میی کینید
یییی شیوهای جذاب در انتقال مطلب کیه اواییل دهیهی هیفیتیاد

باشد رقیبانی را هدف گرفته ،کسانی را نقد می کند ،دیگرانی را بیه
خود میخواند ،یارکشی می کند ،می کوشد گفتامنی را به هم بزنید
و گفتامنی بدیل بپروراند ،توی دهان متنی مییزنید و دهین بیه
دهن متنی دیگر می گذارد .در یک کالمْ ،
متن معصوم و از قدرت
برکنار نیست حتی اگر خود را چنین بنامید .قدرت الیبیتیه بیا زور
فرق دارد و این دو همیشه یکی نیستند .اگندی ،رهبر هند عیلیییه
استعامر بریتانیا قدرت داشت اام زور نداشت زیرا نیروی نیظیامیی
نداشت .مردم سخن او را میشنیدند و راه مبارزه با استعامر را از
او میجستند .بریتانیای استعامرگر ،در مقابل ،زور داشیت زییرا
نیروی نظامی داشت اام قدرت نداشت ،از آن رو کیه مشیروعیییت
مردمی نداشت.

خورشیدی در برخی کتابهای روشنفکری افرسیی رایی شید و

خیلی زود از رونق افتاد.

زبان تنها برای بیان »واقع« هم نیست بلکیه در میواردی اصیال

در این مقاله ابتدا روایتی از ایدهی اصلی کتاب به دست خیواهیم

برای بیان »واقع «نیست؛ بلکه اکرکردهای بسا متنیوعتیری دارد.

داد و در انتها نکتههایی در سنجش آن خواهم آورد.

ام با زبان نیایش می کنیم ،وعده و وعید مییدهیییم ،واقیعیییات
اعتباری میآفرینیم (مثل برقراری رابطهی زوجیت از سیوی اعقید
در مراسم عقد) ،ناسزا می گوی یم ،ناز می کنیم ،نیییاز مییآورییم،

 .۲ام هیچ ،ام زبان

چانه میزنیم ،اغراق می کنیم ،خشونت کالمی مییورزییم و در

دوسوم نخست ،ویژگیهای کلی زبان را بیان می کنید و
کتاب در
ِ

یک کالم با زبان ،جهان خویش را میآفرینیییم و در گیذر زامن

شبستری ،زبان اساسا اکر و باری حیوانی ،اعم از انسان و دییگیر

وجود ندارند» :اصال این تصور غلط است که واقعیات ،قطع نظیر

در یکسوم نهایی به سراغ ویژگیهای زبان ایامن میرود .از نظر

بازمیآفرینیم .به تصری ح شبستری ،واقعییت مسیتیقیل از زبیان

حیوانات است .حیوانات هم راهی برای ارتباط با یکدیگیر دارنید

از زبان انسانی وجود دارند .انسان با سخن گفتین ،واقیعیییات را

نیست .البته زبان انسانی بیا تیفیکیر هیامنیا پیییونیدی وییژه و

خواهم گشت) .زبان در یک بستر ( اکنتکست) رخ میدهد .زبان

پس به نوعی زبان دارند .در نتیجه ،زبان امر اختصیاصیی انسیان

واقعیات می کند«(ص  ،۷۴به این نکته در انتیهیای میقیالیه بیاز

ناگسستنی خورده؛ به این صورت که ،خالف تصور قدام ،آدمیییان

تنها بیان الفاظ نیست بلکه شریک شدن در یک سبیک زیسیت

———————————————————————-

فهم لیتنامهای .زبان در صورتی فهم مییشیود
فهم است نه با ِ

)۷.iBernhardiCasperi(1931-2022

۰.iSpracheiundiThewiwwienigineiphiiwswphischei
Hindührunwi

زبانی است و تنها با ارجاع به هامن سبک زیست زبانی هم اقبیل

که گوینده و مخاطب ،تجربههای مشترکی داشته باشینید (درس

پنجم).
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از نظر شبستری ،میعینیای ییک
متین ،میعینیای لیییتنیامیهای

نیست بلکه معنا امیر سیییالیی

است که در درون یک فعالیییت

ْ
متن معصوم و از قدرت برکنار نیست حت

اگر خود را چنین بنیید.

زبانی و سنت کالمی رخ میدهد
و در نتیجه امری سراسر تاریخی است .درست به همیین دالییل،

نمیشود (ص .)۰۳

آیا راهی الهیاتیی بیرای حیل
دشوارهی رابطهی خدا و زبان

وجود دارد؟ شبستری ،دست کم در این اثر ،به این راه حلها هیچ

میتین ییکبیار
هر سخن یا متنی نیازمند بازتفسیر دائمی است.
ِ
برای همیشه تفسیرشده و واجد معنای مطلق و ثیابیت نیدارییم.
ْ
متن سیال است زیرا معنا سیییال اسیت .میتین چیونیان بسیتیر

دارد :خدا از طریق تجسد در عیسی مسیح ،وارد جهان انسانیی و

دشت و صحراها می گذرد و به دریا میریزد .آن اگه دوبیاره بیخیار

یافته است .پس زبان عهد جدید میتواند بی هیچ مشکلیی هیم

رودخانه است و معنا چونان آب رودخانهای جاری اسیت کیه از
میشود و با باران به رودخانه بازمی گردد؛ و این چرخهی تیولییید
معنا بی نهایت است.

 .۳دشوارهی ۱خدا و زبان

ح
درست همینجا است که شبستری اشاره یییی و البته صیراف اشیاره

یییی می کند که زبان تنها در افیق تیجیربیههیای مشیتیرک شیکیل

اشارهای نمی کند .اام میدانیم که بیه وییژه الیهیییات مسیییحیی
اماکنی منحصر به فرد برای حل مشکل رابیطیهی خیدا و زبیان
زبان بشری شده و به این معنا تجربهای مشترک با بشر بدنمینید
بشری باشد هم الهی.

گرچه در الهیات اسالمی ایدهی تجسد یا حلول (دییگیر ) وجیود
ندارد ،آیا میتوان راه حل مشابهی را در مورد قرآن پروراند؟ شایید
کیالمیی
آری .اگر پیامبر را تجلی الهی بدانیم و/یا قرآن را تجسم
ِ
ارادهی ازلی الهی ۶بدانیم ،دشوارهی خدا و زبان راه حلی مییابید.

می گیرد و به فهم درمیآید .از آنجا که خدا و انسان تجربیههیای

به تعبیر دیگر ،اگر خدا از عرش خود پایین آید و بیه نیحیوی از

تجربه کردن هامنا صفتی بشری است ،پس زبان متون میقیدس

«نازل »شود ،چه در اقلب تجلی یا الهام قلبی) آن اگه مییتیوان
ْ
هناگم انسانی و الهی دانست.
زبان قرآن را هم

———————————————————————

اام این راه حل با فرض خدای تشبیهی و الهیات اییجیابیی پیییش

مشترکی ندارند ،زیرا خدا بشر نیست و صفات بشری هم نیدارد و
نمیتواند زبان الهی (فرابشری) باشد .در نتیجه ،خدا زبان بشیری
ندارد و متون مقدس که زبان بشری دارند ،کالم خدا نیست .اگیر
» .۵دشواره« را به جای iprwbiematiciدر وجه اسمیاش به اکر میبرم.
ترجمهی iprwbiematiciدر وجه اسمی به »مسألهزا «خطا است زیرا
»مسألهزا« ترجمهی این کلمه در وجه وصفی است .ترجمهی آن به
ح
»مسأله« نیز شاید رسا نباشد ،زیرا تامیزگذارانه نیست» .مسأله« عموام به

انحا در دل تاری خ شیرجه بزند (به تعبیر قرآنی اگر کیالم الیهیی

———————————————————————
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جای iprwbiemiبه اکر میرود .ترجمهی iprwbiematiciبه »مسألهی

ّ
این واژه به معنای » ّ
تصحف« یا »تکتب« است ،یعنی خدا به صورت
مصحف یا کتاب در آمده است .این نام گذاری بر سیاق » ّ
تجسد« صورت

بنیادین« چنان که آشوری در فرهنگ علوم انسانی آورده است ،رسا و دقیق

گرفته اام از نظر الهیاتی ،در مقابل آن است .گرچه در الهیات مسیحی ،خدا

است اام اگر بخواهیم آن را تنها به یک واژه ترجمه کنیم »دشواره «هم یک

گزینه است .این گزینه اکنون همهفهم نیست اام اگر جابیفتد چنین خواهد
شد» .دشواره« ترکیبی است از »دش « و »واره» «.واره«پسوندی به معنای
نظیر و شبیه است ،امنند امهواره و اگهواره« .دش« نیز به معنای بد ،زشت و
پلید است .ترکیبهایی مثل »دشمن « و »دشنام« هم از ریشهی »دش «
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زبان متون دینی الهی بیاشید
ح
اساسا میتین ،دییگیر ،فیهیم

آمده است.

در عیسی تجسد مییابد اام در اسالم این تنها کالم خدا و نه خود خدا است

که در اقلب قرآن لباس لفظ به تن می کند؛ خدا خود متعالی باقی میامند .به

تعبیر دیگر  ،در اسالم خدا تجسد نمییابد اام کالم او تنزل در اقلب کتاب

مییابد .در این باب بنگرید به:
HarryiAustryniWwidswn.iThe Philosophy of the Kalam.i
Cambridwe,iMass.;iLwndwnniHarvardiUniversityi
Press,i1976,ip.i279.i

میرود .خدای تنزی هی (سلبی) رادیاکل که از عرش پایین نیامده
و بلکه تنزلنایافتنی است ،به شکل زبان بشری درنیمییآیید .بیه

بیان دیگر ،خدا در الهیات سلبی رادیاکل به هیییچ صیورتیی در

نمیآید از جمله صورت لفظی در اقلب کتابهای میقیدس .اام

شبستری این راه حلهای الهیاتی را مرور نمی کند ،زییرا تصیری یح

میشود حدس زد که منظور او از شناخت ،شناخت علمی اسیت.
ّ
در مقابل ،در فرایند فهم ،یک » کل« به شام اعطا میشود که از

رهگذر آن تامم چیزها به هم ربط پیدا می کنند و میعینیای تیازه
ح
فهم اعطایی هامنا دائام نوشونده است و همییشیه
مییابند .این ِ
افق بازی دارد.

می کند که قصد دارد فلسفهی زبان بگوید نه الهیات زبیان (ص
)۹۳۵؛ گرچه در ثلث آخر کتاب هناگم بحث از زبان اییامن ،وارد
پروراندن نوعی الهیات وجودی زبان میشود.

 .۴زبان ایین
از درس یازدهم به بعد ،شبستری اندکاندک وارد بحیث از زبیان
ایامن میشود .از نظر او زبان ایامن زبان سخن گیفیتین از امیر

شبستری» :این تصور غلط است که
واقعیات ،قطع نظر از زبان انسان وجود

دارند .انسان با سخن گفتن ،واقعیات را
واقعیات م کند«.

مطلق است .یعنی از ساحتی سخن می گوید که استعالیی اسیت،
از تجربههای متعارف فراتر میرود و ام را از سیاهچالهی اکینیون
به افق باال فرامی کشد .با این حال ،شبستری معتقد اسیت زبیان
همیشه از درک »ساحت برین« ناتوان میامند و از این رو زبیان
ایامن گرچه ناظر به امر مطلق است ،خود مطلق نیست بیلیکیه

نقدپذیر و دائام نوشونده است .شبستری زبان ایامن را نه ِاخیبیار

(آفرینش) »واقع« میداند .زبیان
(خبردهی) از »واقع« که انشا ِ
ِ
ایامن چیزی را توصیف نمی کند بلکه جهانی مییآفیریینید کیه از

متفاوت) پیامبران و اعرافن
تجربههای »به کلی دیگر «(سراسر
ِ
برگرفته شده است .زبان ایامن ،واقعیت جدیدی جلوی چشم ام

در حالی که در فرایند شناخت ،شام چیزها را به احیاطیهی خیود
درمیآورید ،اام در فرایند فهم این افقها هستند کیه شیام را بیه
درون خود می کشند .در فرایند شناخت ،شام شاکرچی هسیتییید
ْ
فیهیم
اام در فرایند فهم ،شام خود مبدل به شاکر میشوید .پس،

شناخت نیست بلکه عبارت است از زیر -و-زبر شدن فهمنده که

فهم اعطایی رخ مییدهید .فیهیم
از طریق شاکر شدن به دست ِ
اعطایی از رهگذر روایتی ایامنی به شام داده میشود که حیاصیل
تجربهای سراسر زیر -و-زبرکننده است.

نمی گذارد ،بلکه سرمهای به چشامن فرد می کشد تا طور دیگری
ببیند ،بلکه خود طور دیگری بشیود .پیس زبیان اییامن ،زبیان

از نظر شبستری زبان هنر نیز از جنس فهم است نیه شینیاخیت.

فهم میآورد نه شناخت ،واقع میآفریند نه آن که واقع را توصییف

روی غزلی از حافظ و ابیاتی از مثنوی مولوی پیییاده میی کینید تیا

شناخت واقع نیست بلکه زبان روایت است ،روایتی کیه بیرای ام

شبستری این تلقی از زبان را در یکی دو جلسه از جلسات درس،

کند.

نشان دهد که این ابیات به شام شناخت نمیدهند بیلیکیه افیق

تامیز مهمی که شبستری میان »فهم« و »شناخت« مینهید در

نشاندادنی است نه یاددادنی .گزارهی »دروغ گوییی بید اسیت «

می گشایند .از نظر او ،زبان اخالق نیییز چینییین اسیت .اخیالق

سراسر درس گفتارها مبهم میامند .نیهیاییت تیالش مین بیرای
سردرآوردن از این تامیز بدین قرار است :در شنیاخیت ،شیام بیه

امری جزیی احاطه مییابید که یک بار برای همیشه رخ میدهد،
شناخت تاممشدنی است ،افقی بسته دارد و تحیول وجیودی در

گزارهای نیست که ام به آن علم پیدا کنییم چینیان کیه میثیال بیه
گزارهی »آب در صد درجه به جوش مییرسید« شینیاخیت پیییدا

می کنیم؛ بلکه چیزی است که آن را در درون یک سبیک زیسیت
اخالقی به فهم در میآوریم و درونی می کنیم.

شام ایجاد نمی کند بلکه به فراچنگ ادراک شام درمیآید و تامم

میشود .گرچه شبستری به این نکیتیه تصیری یح نیمیی کینید اام

شبستری سپس به مفهوم امید میپردازد و این که امید چیگیونیه
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از نظر شبستری اگر زبان متون دین الاها
ً
باشد اساسا متن ،دیگر  ،فهم نم شود.

معنای واژاگن نیست بلکه در گرو فهم موقعیت گوینده و شریک
شدن در آن است.

 .۱نقدی بر کتاب
فعالیتی هرمنوتیکی اسیت .گیرچیه ام بیه درک امیر میطیلیق
نمیرسیم اام این امید است که ام را به تقالی دائم برای فهم امر
مطلق می کشد» :هر گونه سخن گفتن [...ر مسبوق به یک امید
است؛ که اگر آن امید نباشد انسان نمیتواند سخنورزی فلسفی،
اخالقی و هنرمندانه بکند «(ص  ،۹۶۶قالب از امست) .این یعنی
نومید در بند فهم نیست زیرا خود را در معرض فهم نمینهد (بیه
موضوع امید در انتهای مقاله بازمی گردم).

خدا در الهیات سلب رادیاکل به هیچ
صورت در نم آید از جمله صورت لفظ در
اقلب کتابهای مقدس.
» .۱زندگ همین بود؟«
درس گفتارهای شبستری جزئیات خاطره گون وجودینی دارد .از
(اگزیستانسیل) انتظاری جیز
شبستری در مقام متفکری وجودی
ِ

این هم نمیرود .این خاطرهها خوانندهی مشیتیاق را بیه درون
ْ
جهان خویش می کشد و عیمیال نشیانامن مییدهید کیه زبیان
شراکت در یک زیستجهان است؛ مثل موقعی که شبیسیتیری از

جلسهای خصوصی تعریف می کند که خود او رو -در -رو از پیروییز

۳

واقعنا گرایانه است .این دیداگه جذابیتهای خاص خود را دارد
۸

پیش روی واقیع گیراییی (رئیالیییسیم)
و در پاس به چالشهای
ِ
شکل گرفته است .زبان دین واقع گرا زبانی است کیه قیرار اسیت
واقع مستقل از ذهن و زبان را به نحوی بازتیاب دهید .اام زبیان
دین واقعناگرا قرار نیست که واقع مستیقیل از ذهین و زبیان را
بازتاب دهد بلکه خودش واقعآفرین است .واقعناگراییی بیخیش
فلسفی ییهیودی-مسیییحیی و
مهمی از فکر دینی (به ویژه فکر
ِ
ح
اخیرا فکر فلسفی اسالمی) اسیت و نیه »خیروج از دیین« ییا
»آوردن دینی جدید «.

گرچه نظریههای رئالیستی در زبان دین هم با چالشهایی جدی

مواجه است که در جای خود باید به آنها پرداخت ،۱نیظیرییهی

دین پیشنهادی شبستری که واقعناگرا اسیت ،بیا پیرسیش
زبان ِ

های مهمی مواجه است :اگر زبان دیینِ ،اخیبیار از واقیع آافقیی

(عینی) ۹۴نیست بلکه انشا واقع انفسی (درونی ،ذهنی) ۹۹است،
ح
و در عین حال ،به گفتهی او این زبان را دائیام بیایید نیقید کیرد،
———————————————————————-
۳. Irrealistic

اصطال »واقعناگرایی« اعم از »ناواقع گرایی« ( )non-realismاست و با آن

مساوی نیست .به تعبیر دیگر  ،واقعناگرایی عنوانی فراگیر ()umbrella term

حال تو موقع آهنگسازی چگونه است؟ آییا
مشاکتیان میپرسدِ :

است که چند نوع را ذیل خود در برمی گیرد .یکی از انواع واقعناگرایی

می کنی نوایی بر دل تو وارد میشود؟ شبیسیتیری سیپیس پیاسی

همهی انواع واقعناگرایی در مخالفت با واقع گرایی مشترک اند اام این

این حس را داری که خودت آهنگ مییسیازی ییا ایین کیه حیس

»ناواقع گرایی« است و نوع دیگر آن »ضدواقع گرایی« ()anti-realismاست.

فروتنانهی مشاکتیان را نقل می کند کیه مشیاکتیییان تیلیوییحیا

مخالفت را به شکلهای مختلفی صورتبندی می کنند .برای توضیح این

واردات قلبی را تأیید می کند (ص )۹۶۸؛ یا موقعی که از هیمیسیر

یکی از دوستان دانشمندش یاد می کند که بیامری ِام ِاس داشت،

سالها رنج کشید و روزهای آخر عمر گفیت» :زنیدگیی هیمییین

تامیز بنگرید به:
HiiberwiSiNathan.iReligious Truth and Religious Diversity.iNeoiYwrkniPeteriLanwiPubiishinw,i2009,ip.i
10dd.i

۸.iReaiism

بود؟«» ،از زندگی سیر شدم «(صیص  ۹۹۶و  .)۹۲۷اسیتیفیادهی

 .۱در این باب ،این اثر خواندنی و زودیاب است:
MichaeiiScwtt.iReligious Language.iNeoiYwrkniPaiwraveiMacmiiian,i2013.

جنس »زندگی همین بود؟«و »از زندگی سییر شیدم« بیه فیهیم

۹۴. Objective

هرمنوتیکی شبستری از این خاطرهها این است :فهم جمالتی از
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شبستری نظریهای در زبیان دیین پیییش میینیهید کیه آشیاکرا

۹۹. Subjectivei

چگونه میتوان زبانی را نقد کرد که واقعسرِخیود اسیت ،ییعینیی
اناگری روی پای خود میایستد و حاکی از »واقع« بیرونی نیست؟
مشکل میتوان تصور کرد که چهسان میتوان راهی بیرای نیقید

مستقل واقعیت خودبسندهی انفسی یافت.

این پرسش را میتوان به این شکل صورتبندی صری حتری کیرد:
واقعیت بیرونینام میداشت آ ن اگه میشد
اگر زبان دین ،جنبهی
ِ

آن زبان را با وارسی مستقل واقع بیرونی آزمون کیرد :اگیر ادییان

فرد را بست و بیه جیای اییامن هیامنیا جیزمیییت ،تیعیصیب و
دیگریستیزی در درون فرد ریخت ،زبانی اسیت »نیاراسیتییین«،
یعنی اعریتی ،غیر اصیل و ناموفق.

نومید در بند فهم نیست زیرا خود را در
معرض فهم نم نهد

ابراهیمی می گویند خدایی شخصوار وجود دارد میتوان ادلیهی
ااقمه شده به سود خداباوری و ادلهی ااقمه شده علیه خیدابیاوری
را با یکدیگر سنجید و بدین سان صدق و کذب زبان خدابیاورانیه
را علی االصول احراز کرد .اام شبستری تصری ح می کند که به هییچ

بر این اساس ،ممکن است گفته شود که در تلقی واقیعنیاگیرا از
ح
زبان دین ،نقد اساسا منتفی نمیشود بلکه تنها نقد واقع گرایانیه
منتفی میشود .همچنان میتوان موفقیت یا عیدم میوفیقیییت،
اصیل بودن یا اعریتی بودن سبک زیست دینی را سنجید .اام بیه

تییز مهم که شبستری میان »فهم «و
»شناخت« م نهد در سراسر درس گفتارها
مبهم م امند.

نظرم چنین نیست .بعید به نظر میرسد که تلقی واقعنیاگیرا ،بیه
شکل سازواری ،به آزمونپذیری عملی تن در دهید .در تیلیقیی
واقعناگرا راه و مقصد یکی است» :اصال ام هم راهیم ،هم رهیرو
و هم مقصد [...ر .ظاهرا بیرون از خودامن جیاییی نیییسیت کیه

پایامن را بر آنجا بگذاریم«(ص  ،۸۲قیالب از امسیت) .فیرد در
خود و به سوی خود قدم میزند .درسیت اسیت کیه فیراروی از

وجه از این راه نمیرود» :مسأله این نیست که خطاب [ ِ-ایامنیر

خیود
خویش هم مطرح است اام ایین فیراروی نیییز فیراروی از
ِ

مطابق واقع نیست .مسأله این است که آیا این خطاب »راست «

حالی است که برای آزمونپذیری عملی به معیار بیییرونیی نیییاز

»درست« است یا »نادرست« اسیت ،میطیابیق واقیع اسیت ییا

خود فرازین (متعالی) اسیت .ایین در
فرودین (پست) به سمت ِ

است یا »راست« نیست یییی و »راست« غیر از »درسیت« اسیت.

داریم .اام تلقی واقعناگرا اصال بیرونی را تصور نمیی کینید کیه آن

آیا »حق« است یا »حق« نیست؟ «(ص  ،۹۳۲قالب از امست).

میینییظییور شییبییسییتییری از »راسییت« یییا »حییق« در مییقییابییل
»درست«چیست؟ او در اینجا توضیحی نمیدهد .اام چیه بسیا

بتوان در پرتو توضیحاتی که او در جاهای دیگر درس گیفیتیارهیا
آورده منظور او را این گونه صورتبندی کیرد :صیدق و کیذب در

زبان ِاخباری به معنای مطابقت یا عدم مطابقت با واقع است اام
در زبان انشائی ،صدق و کذب هامنا به معنای موفقیت ییا عیدم

موفقییت اسیت (ص  .)۶۵پیس زبیان اییامنیی »درسیت« ییا
»نادرست« نیست بلکه »راست« یا »ناراست« است؛ بیه ایین
معنا که :اگر این زبان ،افق درونی کسی را گشود و او را سیالیک

طریق معنا کرد ،زبانی است راستین یعنی موفق ،اصیل و اگر افق

بیرون بخواهد معیاری برای سنجش بیه دسیت دهید .از سیوی

دیگر ،اگر واقعناگرا بخواهد معیاری بیرونی (یعنیی مسیتیقیل از

خود زبان دین) برای آزمونپذیری عملی پیشنیهیاد کینید ،آن اگه

چارچوب واقعناگرا به هم میریزد :فرض کنید که چیزی بیرون از

واقع انفسی وجود داشته باشد و معیار آزمونپذییری میوفیقیییت

یک زبان واقع شود .در چنین حالتی واقیعنیاگیراییی هیامنیا بیه

ناسازواری (عدم انسجام) میافتد؛ زیرا واقعناگرایی بر نفی وجیود
چیزی بیرون از واقع انفسی مبتنی است.

مقابل واقعناگرایان ،واقع گرایان دینی به دنبال درک حقیقیت
در
ِ
آافقی در حوزهی دین اند .حتی اگر چشیمانیداز دسیتییابیی بیه

عینیت در حوزهی دین چندان روشن نباشد ،واقع گرایان باز هیم
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ْ
زبان شراکت در یک ز یستجهان است.
فرض وجود حقیقت عینی را رها نمی کنند؛ زیرا به قول شبستیری
ران فیهیم اسیت.
امید را نباید از دست داد از آن رو که امید پیش ِ
واقع گرایان می گویند حتی اگر ایامن به خدا افق ام را گشیود اام
دالیل خوبی برای باور به وجود خدا در دست نیبیود ،زبیان دیین
دست کم از حیث واقعنامیی ناموفق از اکر در آمیده اسیت .در
چنین حالتی که دالیلی برای باور به وجود خدا نداریم ،چیه بسیا
اخالق باور « را نیز راعیت نکرده باشیم و در نتییجیه از حیییث
»
ِ

اخالقی هم زبان ام ناموفق شده اسیت .واقیع گیراییان نیتیییجیه
می گیرند که موفقیت زبان دین را نمیتوان سیراسیر از صیدق و
کذب زبان دین جدا کرد ،و این درسیت هیامن اکری اسیت کیه
شبستری می کند.

شبستری نظر یهای در زبان دین پیش
م نهد که آشاکرا واقعنا گرایانه است.
اام شبستری احتامال پاس خواهد گفت که »واقیع« در حیوزهی

ایامن چیزی جز هامن افق گشایی نیست .یک بار دیگر این نقل
قول محوری را مرور کنیم» :اصال ام هم راهیم ،هم رهرو و هیم

مقصد [...ر .ظاهرا بیرون از خودامن جایی نیست که پایامن را بر

واقع« ایامنی چیییزی
آنجا بگذاریم«(ص  .)۸۲از نظر شبستری » ِ
بیرون از انسان نیست که آدمی بخواهد بدان برسد یا نرسد و اگر
رسید زبان دین صادق باشد و اگر نرسید اکذب باشد .از نیظیر او،

این امر نه فقط در زبان ایامن بلکه در باب زبیان بیه طیور کیل

صادق است .پیشتر از او نقل کردیم که» :اصال این تصور غیلیط
است که واقعیات ،قطع نظر از زبان انسانی وجود دارند .انسان با

سخن گفتن ،واقعیات را واقعیات می کند «(ص .)۷۴

من باالتر استدالل کردم که تلقی واقعناگرایانه از زبان ،حق نیقید

۱۴۹

را ادا نمی کند .حال ،با تمرکز بر مفهوم امید نقد مشابهیی ااقمیه

خواهم کرد .هامنطور که اشاره کردم شبستری روی امید تأکییید
هرمنوتیکی بسیاری دارد .از نظر او اصال اکر و بار فهم ،بی امییید

شکل نمی گیرد و بدون آن به پیش نمیرود .اگیر امییید نیبیاشید
آدمی نمیتواند سخن بگوید و فلسفه بیورزد .حیال ،واقیع گیرای

دینی میتواند در رگ همین امید خیمه بزند

۹۲

و اداع کینید کیه

تحلیل واقع گرایانیه از امییید بسیا امیییدوارانیهتیر از تیحیلیییل
واقعناگرایانه است .به تعبیر دیگر ،واقع گرایی حق امید را بهتر از

حت اگر چشمانداز دستیاب به ینیت
در حوزهی دین چندان روشن نباشد،

واقع گرایان باز هم فرض وجود حقیقت
ین را رها نم کنند.

واقعناگرایی ادا می کند؛ زیرا اگر به دنبال امید واقعی هستییم نیه
امید واهی ،این امر هامنا جایی یافت مییشیود کیه در بیییرون
(یعنی مستقل از ذهن و زبان) حقیقتی الهی در اکر بیاشید کیه
لیرزان
شعلهی امیدی در شب تاریک روح مییافیکینید و دسیت
ِ
ّ
مضطر را به گرمی میفشیارد » :کیییسیت کیه
کمکخواه انسان
هراگه درامندهای او را بخواند ،اجابت نامید و بدی و نیاخیوشیی را

برطرف کند؟«(۹۷قرآن :نمل.)۶۲ ،

زبان دین واقعناگرا قرار نیست که واقع
مستق از ذهن و زبان را بازتاب دهد بلکه
خودش واقع آفرین است.
———————————————————————-
 .۹۲اشارهای است به بندی از شعر »مسافر «سهراب سپهری:
»عبور باید کرد

و هم نورد افق های دور باید شد
و اگه در رگ یک حرف خیمه باید زد«.

 .۹۷برای نقدی بر واقعناگرایی دینی ،در افرسی از جمله بنگرید به:

علی صادقی .واقع گرایی و ناواقع گرایی دینی ،بررسی و نقد آرای دان کیوپ یت،

پل بدام و دی .زی .فیلیپس ،پژوهشنامه فلسفه دین (نامهی حکمت) ،سال
چهاردهم ،شامرهی اول ،بهار و تابستان  ،۹۷۱۵پیاپی  ،۲۳صص .۱۹-۹۹۸
و نیز:

غزاله حجتی .ایامن :واقعگرا یا ناواقع گرا؟ نقد هبلثویت بر خداباوری

ناواقعگرایانهی کیوپ یت ،جستارهای فلسفی ،شامرهی بیست و پنجم ،بهار و
تابستان  ،۹۷۱۷صص .۱۵-۹۹۱

۱۱۱

ساعتها بحث و تئوریپردازی کنید اام در انتهای فصل آخر
چیزی جز استیصال برایتان نمیامند.

داستان سر یال

تار یک جعبه سیاه شرودینگر

داستان با خودکشی پدر یونس آزز میشود .مرگی که تا پایان

روایت از سر یال »تار یک«

شهر کوچک ویندن ۵در آلامن با گم شدن فرزندانشان در

فصل اول در مییابیم که کلید آزز است .چهار خانواده مقیم

دورههای مختلف زامنی هم داستان شدهاند و حاال در سال ۲۴۹۱
همزامن با آزز داستان و گم شدن امیکل فرزند خانواده چهارم،
جستجو

ل افتح

برای

حل

معام

آزز

شده

است.

با آزز داستان اگرچه درالیههای پر ابهام و پر پیچ خم داستان

۱

سردرگم میشویم ،اام در مییابیم که این روایتی از سفر در زامن
است .سفری که مسافران آن در تالش برای تیییر سرنوشت خود

شاید اکملترین تعریف از داستان سریال ،جملهای کلیدی باشد
که در ابتدای سریال روی تصویر نقش میبندد» :آنچه ام
میدانیم یک قطره ،و آنچه نمیدانیم یک اقیانوس است«؛

راهی مناسب برای توصیف »تاریک« ،۲سریال آلامنی

نتفلیکس ،اثر باران بو اودار  ۷و یانتیه فریز  .۰این سریال،

داستانی علمی-تخیلی است و شام را با خطوط زامنی متعدد،
شجرهنامههای به هم پیوسته و سواالتاش به وجد میآورد ،
سؤاالتی که بیشتر از آن است که بتوانید امیدوار باشید پاسخی
برای آنها بیابید .این سریال هامنطور که وجدآور است

از رهگذر تیییرِ گذشته اند .تالشی که پیش از به پایان رسیدن
فصل اول ،غیرممکن بودن آن را متوجه میشویم .هامنطور
که امیکل این سرنوشت را پذیرفت و تالش کرد به جای تیییر در
سرنوشتش یک زندگی اعدی را بپذیرد ،مخاطب هم میپذیرد که
تنها بیننده تحوالت در دورههای مختلف زامنی باشد.
با آزز فصل دوم به منشا اتفااقت نزدیکتر میشویم و داستان
حفر تونل زامن را میبینیم .اام همچنان در بستر زامن در حال
حرکتیم .شاید در طول این دو فصل مخاطب به این نتیجه
برسد که در واقع زامن هامن خداست و خدا هامن زامن است اام

هامنطور هم در آخر با خشم مواجهتان می کند؛ آنجا که
درمییابید در برابر درد ،مرگ و ویرانی ،با انتخاب عشق ،روابط

بیارزش و حذف دیگری توان تیییر سرنوشت را ندارید .میتوانید
———————————————————————
 .۹علی افتحی مستندساز ،سناریست و منتقد سینام متولد  ۹۷۶۹در اصفهان
است .او اکرشناسی ارشد خود را در رشته »هنر و سیاست« زیر نظر برونو
التور از مؤسسه »مطالعات سیاسی پاریس«(سیانسپو) دریافت کرده است.
او اکنون در زمینه معرفی آثار سینامی خاورمیانه به جهان ،در پاریس فعالیت

می کند.
۲. Dark
۷. BaraniBwiOdar

۱۱۳

۰. JantjeiFriese

———————————————————————
۵. Winden

همه این نظریه با آخرین ساکنس قسمت آخر فصل دوم برباد

دنیای دوم میشویم.

میرود .درست جایی که یونس کنار جنازه امرتا که توسط آدم

در این دنیای موازی ،یونس هرگز متولد نشده است .او یک
ح
ساعت اول را صرف تامشای سرن آخرالزامن می کند که تقری با

کشته شده ضجه میزند و امرتایی دیگر وارد میشود .وقتی که

امرتا گوی کوچک طالییاش را روی زمین می گذارد تا ثانیههایی

پیش از آخرالزامن ،او را از آنجا به جای دیگر ببرد ،یونس که با

سفر در زامن آشناست از او سوال می کند به چه زامنی میرویم؟

شبیه داستان فصل اول است و متوجه میشود در دنیایی
ایستاده که هرگز در آن متولد نشده و هنوز امنند دنیای دیگر
محکوم به فنا است .جایی که گامن می کرد علت و مقصر

امرتا جواب میدهد :سوال درست این نیست که چه زامنی ،باید

آخرالزامن است و حاال در دنیای دیگر که او هرگز در آن متولد

فصل سوم از هامن  ۰نوامبر  ۲۴۹۱و از هامن خانه قرمز جنگلی

دنیای دوم دنیایی است که در آن یونس هرگز به دنیا نیامده و

اام همه چیز تفاوت دارد .اینبار خانواده نیلسن در آن ساکن

دنیا ساکنین ویندن انتخابهای دیگری داشتهاند که در مدل

بگویی چه ماکنی.

نشده باز هم آخرالزامن وجود دارد.

امیکل در فصل اول در فضایی مه آلود و خاکستری آزز میشود.

کنترل آن اینبار نه به دست آدم ،که به دست حواست .در این

هستند .یونس به مدرسه میرود .همه را میشناسد اام کسی او را

زندگی آنها تاثیرات زیادی گذاشته است .اام آیا سرنوشتی

نمیشناسد .اناگر هرگز وجود نداشته و بدین سان کم کم متوجه

متفاوت با دنیای موازی دارند؟
این همه عبور از زامن و ماکنهای متفاوت در این داستان اکر
بسیار پیچیدهای است مخصوصا وقتی که از قسمت دوم
داستان ،بیننده مدام دچار آشناپنداری است :همه صحنهها را
دیده و میشناسد .شخصیتها بسیار به هم شبیه هستند و

داستان یک روایت ثابت در جیرافیایی ثابت دارد .تا پایان فصل
دوم چون این رفت و آمد فقط در زامن بود به لطف وسایل

صحنه (اکسسوار ) که در زامنهای مختلف ،متفاوت است این
جداسازی راحتتر بوده است اام با آزز فصل سوم و همزامنی دو
داستان در دو دنیای متفاوت اکر بسیار پیچیده میشود .برای گم
نشدن مخاطب در این هجمه اطالاعت مشابه ،نیاز به

نشانه گذاریهای درست و دقیقی است که خالقان این اثر به
خوبی از پس آن برآمدهاند .رنگ ،نور و تایپوگرافی در جداسازی،
نقش بسیار موثری دارند .مثال همیشه تیترهای روی تصویر

دنیای حوا (دنیای موازی در فصل سوم) با حروف برعکس

نوشته میشوند .اکدرها و چیدامن صحنه همه برعکس دنیای
آدم است .این را از هامن اولین تصویری که از ورودی زر ویندن

در فصل  ۷میبینم و متوجه میشویم .مبلهایی که در دو
فصل قبل در سمت چ

تصویر بود این بار در سمت راست و

به رنگ دیگری است .به غیر از اینها تصاویر خاکستری و

مه آلود است و البته گریم متفاوت نشانه دیگری است برای
اینکه بیننده در داستان گم نشود.

۱۴۲
۱۱۴

پررنگ ایفا می کند ،اگرچه تالشی زیراکنه از سوی سازنداگن اثر

هر تالش برای تغییر گذشته به تغیایار در
آینده خواهد انجامید.

برای بردن ذهن مخاطب به سمت ناگه دینی است اام درست

غیرمذهبی تصاویر تلسکوپ جیمز
امنند مخاطبان مذهبی و
ِ
وب ۱،هر دسته برداشت خود از این رویداد را دارند و آن را تاییدی

بر ناگه خود میدانند .در ناگه اول حوا نامینده درستی و آدم

نامینده سیاهی به نظر میرسد اام سفید و سیاهی در اکر نیست

نقد فیلم
سفر در زامن اگرچه دستامیه فیلمها و سریالهای زیادی بوده
درون داستان »تاریکی« آن را از
است اام نوع ناگه و فلسفه
ِ
دیگر آثار متامیز می کند .آثار مشابه عموام به دنبال ناگهی
سطحی با دستامیه طنز هستند که مخاطب را نهایتا در این رویا
میبرد که چه خوب بود اگر میتوانستیم حال و آینده را با یک
دستاکری در گذشته متحول کنیم.
اگر در قرن نوزدهم و همزامن با طرح نظریه نسبیت خاص ۶و

هر کدام تالش می کنند تا نوع ناگه خود را بر هر دو دنیا حاکم
کنند .باران بو اودار و یانتیه فریز (خالقان این سریال) ،دو دنیای
متفاوت را ساختهاند .دنیای آدم و دنیای حوا .بقیه اکراکترها از
جمله جوانی امرتا و یونس خواسته یا ناخواسته بازیگران این
بازی هستند که از سوی آدم و حوا هدایت میشوند .دو دنیای
موازی که اگرچه درکل با هم شبیه هستند اام سرنوشت انسانها
در آن متفاوت است.

انتشار داستانهای علمی-تخیلی برپایه سفر در زامن ،توضیح و
درک این مسئله برای مخاطب پیچیده بود ،اام امروز با علم بر
تحوالت در فضا و دانستن این نکته که تصویری که امروز از

آسامن میبینیم در واقع خاطره واقیع نجومی است ،درک این

موضوع سادهتر شده است .تصاویری که به لطف وجود
تلسکوپ جیمز وب ،امروز از هر دورهای برای ام شفافتر است.

سارتر » :ام محکومیم به آزادی؛ یعن
انتخاب ندار یم جز اینکه انتخاب کنیم و

بار مسئولیت انتخابین را به دوش
کشیم«.

آدم اختیارگرا است و حوا تقدیرگرا
جبرگرایی یا دترمنیسم ۹۴یک نظریه فلسفی است که بر طبق آن
ّ
هر رویداد از جمله رفتارها و کنشهای انسان ،به صورت ِعلی
(علت و معلول) به دست زنجیره پیوستهای از رخدادهای

پیشین بهطور اکمل تعیین شدهاست» .آدم« معتقد به این نوع
ناگه است و در عین حال نیست ،زیرا گامن می کند میتواند
گذشته را تیییر دهد .او در سراسر داستان به دنبال پیدا کردن

منشا تیییرات و دلیل اصلی این تحوالت است؛ زیرا معتقد
است اگر منشا را پیدا کند میتواند همه اتفااقت بعدی را تیییر

انتخاب اسامی چون نوح ،یونس ،آدم ،حوا ،امرتا ،بارتوش،

کلودیا و نامیش تابلو »لحظه سقوط آدم و حوا« ۳اثر لواکس

کراناخ پدر  ۸که در دفتر آدم قرار دارد و در سراسر فیلم نقشی
ِ
———————————————————————
۶ . Speciaiireiativity
۳. Adamietigvei/iLucasiCranachitheigider

۱۱۱

دهد .در ابتدای یکی از قسمتهایی که به دنیای آدم وارد

میشویم او میپرسد »منشا کجاست؟ در گذشته ،آینده یا حال «
او نیز با انیشتن موافق است که »تفاوت میان گذشته ،حال یا
آینده یک توهم است «.اام باید هر سه را در کنار هم ببیند تا پی

به منشا ببرد و این همه تالش آدم در طول این داستان است.

اام در این رفت و آمد زامنی و تالش برای تیییر در منشا ،یک

۸. LucasiCranachitheigider
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۹۴ . Determinism

نامی) بوت

پارادوکس (تناق
مشکل بزرگ هم وجود دارد:
ِ
استرپ .این پارادوکس می گوید اگر ابزار یا اطالاعتی از آینده به
گذشته فرستاده شود ،این عمل چرخهای بینهایت را ایجاد

می کند که بر اثرِ آن منشا آن ابزار واطالاعت نامشخص میشود.

آن ابراز و اطالاعت وجود خواهند داشت بدون آنکه منشا خاصی

آاغز پایان است و پایان آاغز .
جمله از شوپنهاور آزز میشود »انسان میتواند اکر دلخواهش

داشته باشند.

را انجام دهد اام نمیتواند اکر دلخواهش را انتخاب کند «.

مشکل از اینجا آزز میشود که آدم همزامن با اینکه در تالش

درست در مقابل ناگه هستی گرایانه سارتر که معتقد است» :ام

است پی به منشا ببرد ،برای کمک به ساخته شدن امشین زامن،
اطالاعت را از آینده به گذشته میفرستد .یعنی درست در زامنی

محکومیم به آزادی؛ یعنی انتخابی نداریم جز اینکه انتخاب
کنیم و بار مسئولیت انتخابامن را به دوش کشیم« .حال این دو
نوع ناگه به دنیا در مقابل هم ایستادهاند و هریک تالش

که در تالش است منشا را بیابد خود کمک به از بین بردن آن
ّ
می کند .پارادوکس بوت استرپ ۹۹یک حلقه علی فرضی در سفر

می کنند که تفکر خود را حاکم کنند.

در زامن است که در آن یک رویداد باعث رویداد دوم می شود که

این دور باطل تکرار در دو دنیای آدم و حوا آن دو را بیشتر و

است .او فرزند کودکی از آینده است .یعنی آنجا که تالش می کند

نمی کنند .اام عشق کلودیا به دخترش که به دنبال پایان دادن

خودش خواهد شد .یا کتاب امشین زامن که پیرمرد ساعتساز

راز حیاتشان در هر دو دنیا بزند و در این تحقیق گسترده و

در واقع ،علت اولی بود .تولد یونس بر پایه همین پارادوکس
منشا را پیدا کند در مییابد که هر تیییری باعث حذف شدن

بیشتر در اعتقادشان فرو میبرد تا آنجا که از هر جنایتی دری غ
به رنج بیپایان رجیناست باعث میشود تا دست به جستجوی

نوشته بود و توسط کلودیا به گذشته برده شد تا در اختیار خود او

وصل کردن نشانهها به یکدیگر ،متوجه حقیقتی بسیار بزرگتر

در جوانی قرار دهد .یعنی کتاب در زامنی به دست ساعتساز

میشود .دنیای سوم .او درمییابد که این دو دنیا حاصل یک

شارلوت که از آینده به گذشته رفته بودند و در تامم طول داستان

دلیل از دست دادن پسر ،عروس و نوهاش سعی دارد تا زامن را به

حوا اام تقدیر گرا ۹۲است .در این نوع ناگه ،اختیار نقشی ندارد.

دنیای موازی آدم و حواست .یونس ،امرتا و بسیاری از اکراکترها

رسیده بود که هنوز آن را ننوشته بود .یا داستان پدر و امدر
شارلوت به دنبال پدر و امدر خود بود.

تاری خ تنها در یک روال ممکن و از پیش تعیین شده حرکت

نقص در دنیای مرجع است .فیزیکدانی به اسم تنهاوز به
عقب برگرداند .تالش او با نقصی روبرو میشود که حاصلش دو

اصال در دنیای مرجع وجود ندارند و تامم مشکالت و دردسرهای

داستان محصول این بینظمی است.

می کند و کردار همواره به یک پایان اجتناب ناپذیر و همیشگی
ّ
حتمیت یا گریز ناپذیری ،از
میانجامد .از اینرو ،پذیرش این

دو دنیای موازی آدم و حوا شاید تعبیری از هامن آزامیش گربه

قسمتهای فصل سوم سریال وقتی به دنیای حوا وارد میشویم

خود تنهاوز توضیح داده میشود .جعبه باز نشده شرودینگر که

میمیریم .مهم نیست در این مسیر چه چیزی را انتخاب

است و هم مرده .حاال امموریت تیییر می کند .نه تقدیرگرایی و

خود و آدم ،باید شهر ویندن را به همین صورت که هست،

خالق دو دنیا
عشق
بازگشت به دنیای مرجع و حفاظت از
ِ
ِ
میتواند گره کور را باز کند ،هرچند به قیمت نابودی هر دو دنیا.

مقاومت در برابر آن مناسبتر است .در ورودی یکی از

او می گوید» :همه ام یک چیز مشترک داریم .متولد میشویم و

می کنیم «.حوا به این باور رسیده که برای برجا امندن دنیای
پذیرفت و از جنگ با سرنوشت پرهیز کرد .فصل سوم با این
———————————————————————-
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شرودینگر  ۹۷باشد که در ابتدای قسمت هفتم از فصل سه توسط
از سرنوشت گربه درونش بیخبریم و هم زامن هم گربه زنده

نه اختیارگرایی هیچ کدام گره از این دنیا باز نکردند .اینبار

اینبار کلودیا »آدم« را ترغیب می کند که از جعبه بیرون بیایند و
خودشان را به تنهاوز نشان دهند.
آزز پایان است و پایان آزز.

۱۱۱

استفالس
(استفتا ات فلسف )
محمود فرجام
۱۱۹

۱

چنانچه مشاهده و به تواتر آبزرو گردیده است ،اخییرا عیالوه بیر

چهار و سپس هفت دارم .چه کنم؟

حوزه شرعیات ،در حوزه فلسفیات نیز سیل استفتائات مومنین و

جواب :در یکی از کالسهای استاد ] [...ثبت نام کینییید .میجیرب

مومنات به دین و کفیر افیزون گیردییده اسیت .از ایین رو ،در

همینجا به یکیک این سواالت که عالوه بر دیین و فیلیسیفیه
میتوانند سایر دغدغههای بشری میثیل سیایینیس و اخیالق و
اقتصاد و حقوق و اضافه اکری و خصوصا مسایل عمومردکی بین
علام و فضال را در برگیرد پاس میدهیم .ذکر این نکتیه واجیب

است.

سوال :حکم عرق بعد از تفلسف چیست؟
جواب :بستگی به درصدش دارد.

است که در این ماکن نامقدس داشتن سنس آو طینیز ،واجیب،
رنجیدن از استفالس مکروه و واکنش نشان دادن بیه آن حیرام
میباشد.
دفتر ایشان

سوال :از معتقدان به حدوج قرآن هستم .بنا بیه ضیرورت اکری
مجبورم با یکی از معتقدان به قدم قرآن در ماکن خلوتی بیاشیم
و اماکن تامس هست .چه کنم؟
جواب :اجتناب کنید و چنانچه چاره نیست کمی الی پنجره را بیاز
بگذارید که در صورت لزوم خود را به پایین پرتاب کنید.

سوال :حکم اختالط فلسفهی ّ
اقرهای و فیلیسیفیهی تیحیلیییلیی
چیست؟ چه نحو آن شرعی تواند بود؟
جواب :فیلسوف ّ
رطوبت نشیسیتینیاگه او
اقرهای که برخاست ،تا
ِ
خشک نشده ،جایز نیست که فیلسوف تحلیلیی بینیشییینید .بیر
عکس آن اام امنعی ندارد زیرا نشستناگه فییلیسیوف تیحیلیییلیی،
رطوبت و بخاری ندارد.

سوال :عالقه عجیبی به تقسیم کردن هر چیزی به دو و سیپیس
———————————————————————-

سوال :با یکی از اخباریون همحجره هستم و میخواهم خیودم
را بکشم .چه میفرامیید؟
جواب :موید باشید!

سوال :اخیرا به ایین شیک دچیار شیدهام کیه شیایید حضیرت
صدرالمتالهین بهترین و بزرگترین حکیم و فیییلیسیوف تیاری یخ

بشریت نباشند .چه کنم؟
جواب :چنانچه در شعاع یک فرسخی موسسسیه آاقی مصیبیا
هستید ،فرار  .در غیر اینصورت به خودتان امیدوار باشید.

سوال :در جوانی جزو بسی دانشاگه بودم و سه بار توفیق پیییدا
کردم دکتر سروش را کتک بزنم .اکینیون سیروش در دسیتیرس
نیست و اینجانب هم زور و چامق سابق را ندارم .چه کنم؟
جواب :به یکی از گروههای برانداز آتیست خیارج بیپیییونیدیید و
جلسات ایشان را با فحشاکری بهم بزنید# .براندازم

سوال :منمشتعلعشقعلیمچهکنم؟

جواب :دکمه اسپیس صفحه کلیدتان را تعمیر کنید.

 .۹دکترای ارتباطات از دانشاگه علوم املزی ،طنزپژوه عالف در دانشاگه

اسلومت نروژ
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سوال :حکم عرق جنب از تفلسف چیست؟

جواب :یک روز این دانشمند بزرگ مشیول آزامیش تاثیر نسبیت

ّ
جواب :در تحلیلی احوط ترک آن است ،در اقرهای مستحب مؤکد

عوام بر روی نسبیت خواص بوده است .به این صورت که تقری یبیا

است.

سوال :پاس شام به این پاس نیچیه کیه آییا خیدا میرده اسیت
چیست؟
جواب :از دافتر سوال شود .اگر بیرای ادای نیامز و روزه قضیای
مشارالیه وجوهاتی اخذ شده ،بلی؛ در غیرایینیصیورت اهیمیییتیی
ندارد .ضمنا اگر این آاق هامن مردی است که شیاربیش را میثیل
دراویش بلند کرده بر سائل فرض است با مقراض آن را بیه حید

نیم سیر از اولی را روی دو نخود از دومی میریزد .نیاگیهیان نیور

شدیدی ظاهر میشود و به انیشتین الهیام مییشیود کیه نیامیه
معروف را به محضر ایشان بنویسد و به میذهیب حیقیه تشیرف
بنامید.

سوال :آیا انیشتین ختنه شد؟
جواب :خیر ،ایشان یهودی بود و راه یک بند انگشت کوتاهتر کیه
خیلی محسوب میشود .مصداق عینی نسبیت خاص.

شرعی برگرداند.
سوال :رابطه مال هادی سبزواری با صنعت عاکسی چگونه بود؟
سوال :متاسفانه به علت ناپرهیزی و مصرف انواع چیزهای لذییذ

جواب :ایشان پدر صنعت منطق عاکسی ایران هستند.

و چرب ،فربه تر از ایدئولوژی شدهام .چه کنم؟
جواب :به دین حداقلی مراجعه کنید.

سوال :آیا یافتههای اخیر جیمز وب که به ابعیاد عیظیییمتیری از
جهان دست یافته تاثیری در ناگه و عملکرد علامی دینی خواهد

سوال :حکم گرفتن اعتراف اجباری چیست؟

داشت؟

جواب :حکم زور .

جواب :اگر تکفیرخورش خوب باشد چرا که نه.

سوال :آیا ابن عربی شیعه بود؟ آیا نامز با دست باز میخواند؟ آییا

سوال :اخیرا جمعی از نواندیشان دینی بر سر این که همدیگیر را

از مرجع تقلید جامع الشرایط تقلید میی کیرد؟ سیهیم ااممیش را
میداد؟

جواب :اکر بسیار بدی کردهاند که چهره رحامنی دیینیی را مشیوه

جواب :یکی آن دیوار را بیاورد بکوبد توی سر من.

نمودهاند ،پس خونشان مبا است.

سوال :امجرای تشرف انیشتین به مذهیب حیقیه جیعیفیری کیه

سوال :فلسفیترین پرسشهای جهان چیستند؟

بواسطه حضرت آیتاهلل بروجردی صورت گرفته و مکررا تیوسیط

جواب :من کیام؟ اینجا کجاست؟ این ...؟!

علامی اعالم نقل می شود چیست؟
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تکفیر کردهاند یا نه ،اختالف کردهاند ،نظر شام چیست؟

سوال :مهمترین اکری که نواندیشان دینی در یک قرن گیذشیتیه

بادالفتق!

کردهاند چیست؟
جواب :ناگرش بیانیههای سه پاراگرافی و دهپانزده امضیاییی در

محکومیت اعامل حکومت جمهوری اسالمی و انتیشیار آن بیه
عنوان خبر فوری در بیبیسی افرسی.

سوال :با مرور تاری خ پرافتخار شریعت ،آیا میتوان استنتیاج کیرد
که شرط مشترک مرجعیت چیست؟
جواب :بله ،داشتن فرزند ناخلف.

سوال :فرقه مریمیه چیست؟
جواب :احتامال ترکیبی از مذهب حقه شیعه ،فلسفه و حیکیمیت
اسالمی ،و دفتر بانو فرح پهلوی .نصر من اهلل و بقیهاش غریب!

سوال :با عنایت به فلسفه ابنسینا ،چگونیه مییتیوان میخیتیار
بودن انسان را ثابت کرد؟
جواب :کله مبارک را در شعاع چوبدستی اینجیانیب قیرار دهییید
بقیهاش حله.

سوال :بهترین جا برای پژوهش روی فقه شیعه کجاست؟
جواب :لندن ،ادینبرا ،اند سام فیو پلیسز الیک دم.

سوال :افسردهام اام دوست ندارم رواندرامنی کنم یا دارو بیخیورم.
از ورزش و طبیعت گردی هم بدم میآید .چه اکر کنم این هیمیه

سوال :از ابن عربی متنفرم .از سهرودی بدم میآید .ابینسییینیا را

استعدادم در راه فلسفه باکر انداخته شود؟ اه.

افسد و افسق میدانم .فلسفه اسالمی را از کجا شروع کنیم و تیا

جواب :سعی کنید در حد یادگیری تلفظ کیلیمیه »شیوپینیهیاور «
تالش کنید .پس از آن هر ُدر و گهری که به دهانتان میآید را بیه

کجا ادامه بدهم؟
جواب :از قم شروع کنید و تا خود مشهد تفیکیییک کینیان ادامیه

آن بابا منسوب کنید.

بدهید.
سوال :تو فرسفه به کی فحش بیدم آیینیدهام روشین بیاشیه ییه
سوال :بسیار عالقه دارم در یکی از بهترین دانشاگههای جیهیان
فلسفه تحلیلی بخوانم اام زبان انگلیسی بلد نیستم .کجا بروم؟
ج .مؤسسهی اامم خمینی ،قم.

سوال :دارم برای کنکور دکتری رشتیه فیلیسیفیه اسیالمیی آامده

میشوم .آیا اگر مبادی العرب یه ج یک را بتوانم یاد بگیییرم اکفیی
است؟
ج .و هذا خیلی هم زیاد یا اخی .ال اشیکیف نیفیسیک و ال تیخیذ

استادی تو دانشاگهی چیزی بم بدن؟
جواب :سروش ،ملکیان ،طباطبایی ،مجتهد شبسیتیری ،کیدییور.
البته احتیاط در کتک زدن است.
برای منابع بیشتری ر.ک .خاطرات من و خطرات دیگران ،تالییف
حسن رحیمپور ازغدی.

سوال :آیا مرجعیت هم نوبتی است؟
جواب :خیر ،الکن احتیاط واجب زنبیل گذاشتن در صف است.
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سوال :تیحیصیییالتیی در روانشینیاسیی نیدارم اام دوسیت دارم
روانشناسی کنم ،چه کنم؟
ج .ده جلسه اگزیستانسیالیسمدرامنی کنید .مجرب است.

سوال :اگر سلامن رشدی کشته شود سودش به اسیالم و اییران
چقدر است؟
جواب :سودش به اسالم را که علامی ایسالم تعییین میی کینینید،
الکن سودش به ایران سه چهار میلیون دالری میشد که به اقتیل
میدهیم ،تحریمها و تف و لیعینیت جیهیانیی را نصیییب خیود
می گردانیم .خداوند همه آنها را آدم فرامید.

سوال :اسالمیترین اکری که علامی حکومتی میتوانند بیکینینید
چیست؟ یعنی چه کنند که بیشترین سود به اسالم برسد.
جواب :رهایش کنند.

سوال :چی چی امرکس ام را به سر منزلی مقصود میرسوند؟
جواب :آ اونجایی که شوامین کفشی ملی امرکس .ولی گیرونیس.
گیوم همونس.

سوال :این کفگیر چه ربطی به اعلامن دینی روشنفیکیر داره کیه
هی این روزها سر زبانها افتاده؟ زبانامن الل کفگیر کیه بیه تیه
دیگ نخورده؟
اشتباه شنیدهاید .صحبت از تکفیر است .کفگیر هم بحمداهلل به

ته دیگ نخورده ،سهل است یک وجب روی آش روغن ایستاده.

۱۱۳

