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  هاي دگراندیش در عصر پهلويبرخی جریان

  

  مدکتر محمدنبی سلی

  استادیار تاریخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

  و پژوهشگر آستان قدس رضوي 

  
  

   چکیده

گرائـی و  یکی از دستاوردهاي مدرنیته پس از نهضت مشروطه، ساختاري شدن تدریجی عرفی

هاي دینـی و  ضد دینی و سنتی دولت پهلوي بود؛ حرکتی با هدف تضعیف ارزشگیري موضع

  هـویتی   بحران و با پیدائیسلفی و وهابی  هايدر ادامه نهضت .شرق درائی زداسالم اخالقی یا

  عرب  روشنفکران ، و فرهنگی اقتصادي، سیاسی  و اهداف سلطه گرانغرب  يآرا معاصر،  ایران

  آغاز و در دوره  روشنفکرانبرخی با آثار   که  در این فضا. واداشت   تامل   را به  و ایرانی و ترک

و   گرائـی نسـان ا  ی ازرنگ  هایشانافکار و آرمان  کهبرآمدند   یخود رسید،  طیف  اوج  به  رضاشاه

: ، کسـانی نظیـر   در پرتوي تساهل دولت و همسوئی روشنفکران نوگرا.  داشت  اندیشه غیردینی

  اسالمانتقادي و بدیع،   یئها ها و نوشته با سخنرانی.. . و  زاده سنگلجی، حکمی  شریعتکسروي، 

-پنداشتند قادرند با نقد سطحی و تند از چهارچوبهند؛ زیرا  میرفتگ  را نشانهمظاهر سنتی آن و 

گـراي  گرائی اروپـائی را در جامعـه سـنت   و عقل) علم زدگی(هاي شریعت ، اصول سیانتیسم 

  . شرقی پیاده نمایند

ـ    بغرجامعه  مدرن   الگوهاي  حاکمیتبا هدف  بویژه در شرائطی که دولت رضاشاه   ونئبـر ش

  یــريگشــکل: داد؛ ماننــد  صــورترا   هــادگرگــونی  رشــته  یــک  ایــران یاعاجتمــ

  محـاکم   یـدن چو بر  دادگسـتري  تاسیس، نوین  ایجاد مدارس  ،)دیوانساالري جدید(بوروکراسی

  به  یک  به  یک  شاهنشاهی  بینیجهان  در قالب  هگرایانغرب  هاي باورداشتو در نهایت ... و   شرع

بررسی کوشش تنی چند از تجددگرایان دین ستیز یـا نواندیشـان دیـن    . شد  مورد اجرا گذارده
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تاویـل مـدرن و روزآمـد از     براي جایگزین کردن خردگرائی غربی بجاي تعبد دینی و یاخواه 

موضوع اصلی این مقاله است که همراه با ارائه کارنامه سیاست مذهبی رضاشاه ، مشـکل   ،دین

  .فکري معاصر را به بحث کشانده استروشن جریان اصلی بخشی از

دگراندیشـی، دیانـت، رضاشـاه، کسـروي، شـریعت سـنگلجی، حکمـی زاده،        : هـا کلید واژه

  ... .تجددخواهی دینی و 

  

  مقدمه

افسر سـابق بریگـاد    رضاخان سوادکوهیخورشیدی  1305اردیبهشت  4روز یکشنبه صبحگاه 

 .ی آکنده از خودکامگی و سرکوب را آغـاز نمـود  اساله 16 تکیه زد و دورهسلطنت  سریربر  ،قزاق

 بـا سسان ؤمجلس مزعمای قوم حاضر در ، همانا موافقت سواد و خشنبی افسراین  کامیابیعامل 

اسـتقرار   ضرورتبه  ی اجتماعی هابرخی گروه باوربه خاندان پهلوی و  یهانتقال سلطنت از قاجار

نکته الزم بذکر آن است که  .طلبی و نابسامانی ایران بودزیهبرای جلوگیری از تجپادشاهی نیرومند 

سیاسـی،   بروز مشکالت مـالی و  داشت ون چندان مهمی به همراهدستاوردهای نهضت مشروطیت 

نیرومند  ثبات و با یدولت ادجای خواهان درمشروطه به ویژه ناکارآمدی و هاگروه و هادرگیری جناح

، از همـین رو . ل شده بودایجاد روحیه یأس و انفعا به منجر هد،گسترش د که اصالحات را ادامه و

 سکوالریستی روند روحانیت نگران از .تجربگی و ناکارآئی خنثی باقی ماندندفکران بدلیل بیوشنر

 تضعیف نظارت جابرانـه دولـت دسـت از    بازاریان قانع از .ندبه انزوا گرائید جنبش )عرفی گرائی(

 بودنـد،  ورزدگـی غوطـه  سـنت  جهـل و  و فقر بستر در امه ملت که هنوزعو  ادامه جنبش برداشتند

بندی شـده  مراحل زمان از گذر سازی وکه بدون زمینه مشروطه جنبشبا زوال . منتظر تقدیر شدند

 ضـعف رهبـری،   آزادی، مـداری و عدم درک صحیح قـانون  اختالفات درونی، اثر برو شکل گرفته 

 بـرآورد  دیکتاتوری نوظهوری سـر  ناتوان گشته بود، ..ملی و عدم وحدت استعمار، حضور ماندگار

تجلی موفقیت این دیکتاتوری  !مورد خواست اکثریت بود جنبش وماندگی واپسکه حاصل طبیعی 

خواهان حکومـت   یکثریتبه خصوص ا جامعه مالحظه کرد؛ روز های رهبران آنرایشگ در باید را

  .پای تخت سلطنت رفتند اخان تاتجددگرایانی که همراه رضو باثبات  ملی و
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  دین و رضاخان

اقـدام نظـامی   صـدای   و رضـاخان تحـت تـاثیر سـر    ،  1299اسفند  3هرچند پس از کودتای  

مشروطه  نظامنباید در  ،دریافت ا گذشت زمانلیکن ب ؛نمودخشونت با دیگران رفتار می اب خویش،

مـذهبی  فرهنگی و لذا سیاست . دناده کگشائی به سوی مقصود استفاز عامل زور و ارعاب برای راه

دسـتور  : این اقدامات داد، از جملهپیش گرفت که وی را یک مسلمان معتقد نشان میدر را  یخاص

، ادارات خـواری در ، منـع روزه هـا پادگان عسکر درهای عزاداری، تعیین قاضیبه راه انداختن دسته

زنی و قرآن مراسم سینه درشخص او ت و یا شرک …اظر شرعیات برای مندرجات جراید وتعیین ن

  مآبانـه  هـای مقـدس  و ظاهرنمـائی  1بر سـر ریخـتن  گاه با کاه که  بودهای احیاء سرگذاری در شب

  . وی جلب نمایدایمان و دینداری مساعد مردم را نسبت به دیدگاه  توانستیم

اریـان و  جملـه باز مـن  هـای سـنتی  گـروه برخی خواهی پیش آمد و زمانی که مسئله جمهوری

، به جنب و جوش افتادندجمهوری الئیک آتاتورک در ایران برپائی از تکرار قضیه نگران  روحانیون

ه دارد و بـه  انگـ  از راست کیشی خـویش مطمـئن و خشـنود   را  تقلید کوشید تا مراجعسردار سپه 

   لـذا در تکیـه  . اصـول مـذهب رواج داشـت، خاتمـه دهـد      ی او بـه داعتقـا شایعاتی که در مورد بی

پـرآب و   یصیبت پرداخت و با شرح خوانی و ذکرمجالس روضه برپائیخانه به سوگواری و قزاق

اذعان  1303فروردین  12ه یدر بیانهمچنین . دانیبه رخ مردم کش راتاب حضورش در این مجالس 

  :داشت که

نخستین محافظت و صـیانت ابهـت اسـالم را     من و کلیه آحاد و  افراد قشون از روز ...« 

کـه   ایـم العین خود قرار داده همواره درصـدد آن بـوده  ترین وظایف و نصبکی از بزرگی

اسالم روزبه روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقـام روحانیـت کـامال رعایـت و     

  2»…محفوظ گردد 

به آنان اطمینـان داد کـه   بزرگ حوزه علمیه ،  ءدیدار با علماضمن به قم و  یدر سفرکمی بعد 

نجف نیـز قـول داده بـود کـه اصـل       روحانیونچنان که در دیدارش با  ؛نین شرع را رعایت کندقوا

بـا بسـتن    از آن،مـدتی پـیش   حتی . نماید اءجرا ی ملی رابر مصوبات مجلس شورا ءنظارت علما

جمال اصفهانی، پایبندی خـود را بـه   آقای بر دو زن بدنام با حکم حاجها و اجرای حد شرعخانهمی

   3.کام شرع به رخ کشانیده بوداجرای اح
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اسـت  سیچهـره   ؛بر سریر قدرت مستحکم گردیـد طلب این افسر زیرک و جاهاما پس از آنکه 

حمایـت یـک    ی، در پرتواوسکوالر بویژه آنکه طرفداران جوان و . مذهبی واقعی خود را نشان داد

، نمـود ذشته باستانی را میو رویکرد به گ) ملی گرائی(م سرژیم قدرتمند که ادعای احیای ناسیونالی

. کردندضدمذهبی ترغیب و تشویق می را برای اجرای قوانین نوین جدید و شاه بودند قدرت یافته

و جـایگزینی قضـات    نهـاد دادگسـتری  از جمله ایجـاد   رضاشاه اقدامات قضایی رژیمدر این راه، 

و اسـالمی  کیبـی از فقـه   تحصیل کرده در غرب به جای روحانیون و نیز تدوین قوانین عرفی یا تر

مند ، گرچه با هدف قانوناندرکاراندست متین دفتری و دیگر قوانین غربی توسط علی اکبر داور و

تـدوین   راهتا از  ش داشتوشکگرفت، اما در واقع کشور صورت می یکردن نظام قضایی و حقوق

نهاد قضایی را در   …و، مالکیت مجازات عمومی، طالق و ازدواج، ثبت اسناد و امالک :هایقانون

داور، تیمورتاش، تدین،  :ضاشاه همچونژیم رر کارگزارانخصوص که ه ب 4.کنترل دولت قرار دهد

جدائی دین از سیاست و استقرار یک از اصول آن حزب تجدد بودند که  نوابستگا از …فروغی و

فکران ایـن عصـر کـه    نروش خواهانهگرایانه و تجددتبلیغات ملی از سوئی،. بوروکراسی مدرن بود

تجلـی و  فراطـی  بسـیار ا ، گاه تا حـد  رای مدرنیزه کردن کشور شده بودندرضاشاه ب شیفته کوشش

، از جمله احیاء فرهنگ باستانی ایران به شکل رسـمی و دولتـی یـا جـدا کـردن      کردپیدا می نمود

حجاب  فس، کشغرب، چنانکه تغییر لباتمدن از  ا الهامب ،سیاستنهاد دین از های کارکرد حوضه

، روزنامـه  از همـین رو . قـرار گرفـت   ایشان ترکیه آتاتورک مورد توجه اتاقدامپارهای دیگر از و 

همانطور که کمال پاشا چند سال قبل در ترکیه : نوشت 1938آوریل  25تاریخ در  )Times(ز میتا

ریچـارد   باوربه  .کندجهت عمامه بر سر بگذارند زندانی میعمل کرد، رضاشاه نیز کسانی را که بی

کـرد و اصـالحات ترکیـه را سرمشـق      آتاتورک را تحسین می عمیقاً شاهرضا نویسنده معاصر،کاتم 

های اساسی وجـود دارد و لـذا در مـواردی    اما متوجه شد که بین دو کشور، اختالف ؛قرار داده بود

اسـت کـه چـون    ایـن نکتـه در خـور تامـل      5.نشینی در برابر نیروهای مذهبی شد ناگزیر به عقب

جلـوگیری از نفـوذ   : فکران ایـران از جملـه  گرای رضاشاه، برخی خواستهای روشنحکومت غرب

روحانیت، احیاء مفاخر ایران باستان و تجدید ناسیونالیزم ایرانی را برآورده ساخت؛ لهـذا آنهـا نیـز    

اقتباس از « سسپ» پشتوانه فکری الزم برای اصالحات و نوسازی در زمان رضاشاه را فراهم کردند«

» های مختلف، نقش و اهمیت شرع اسالم را در زندگانی اجتماعی کاهش دادقوانین غربی در حوزه
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و در کنار آن، کشف حجاب، تاسیس دادگستری، اصالحات ساختار آموزشی، احیاء پیشینه باستانی 

نیـت را  اسـتیالی فرهنگـی و ایـدئولوژیکی روحا   « به مذهب انجام گرفت که همگـی  اعتنائیو بی

  6.»تضعیف کرد

  ، تحتاز آن قبل  قرن  نیم منورالفکر  اسالف  انندهم  رضاشاه  عصر  انرویکرد روشنفکردر واقع، 

و   فالسـفه   از سـوی  19و  18  قرون یدر ط  که  گفتمانی. بود  ربغ شناسانهشرق  گفتاری  تأثیر نظم

ی در خصـوص  مشـترک   باورهـای   به  ...و  هگل، مارکس ولتر، هیوم، مونتسکیو،  :نظیر یفکرانروشن

  بـدنبال . بـود   همنتج شد  شرقی  وامعج  پرستی  ، خرافهبودن غیرعقالنی و  بربریت، احساساتی :تصور

از   بخشـی   جریـان، پـذیرش    ایـن   های العمل از عکس  ق، یکی 13/م19  در قرن  ایران  هویتی  بحران

  سـلطه  ورایدر   پـذیرش   ایـن . کردنـد  مـی   مول، تبلیـغ شـ جهـان  را  ها آن خود غربی  بود که  ائیآر

شناسـانه  شـرق   نامگفت  مبانی. قرار داشت  ایران  چون  یضعیف  یهابر کشور  غرب  اقتصادی، سیاسی

  طهطاوی. واداشت  مقلدانه  واکنش  را به و ایرانی  و ترک  عرب  روشنفکران  که داشت  هغلب  چنان آن 

  در ایـران   که  جوی 7.بود  الهاماتی  از چنین  برآمده  در عثمانی  جوان  ترکان  نهضت و   عرب  جهان از

خـود    اوج  بـه   رضاشـاه   و در دورهشـده   آغاز  خان ملکم  آخوندزاده و همچون  فکرانیبا آثار روشن

  theism و دئیستی  )انسان مدارانه( اومانیستی جوهره  از جهاتی  که شد  وسیعی  طیف  رسید، شامل

در  پـا   اخیـر یـک    جریان.  شرقی  یعرفان  التقاطی از سوی دیگر خصلتو   داشت )یزدان شناسانه(

  جهـان  ولـذا  داشـت   و سـنتی   بومی  و اندیشه  دین  دیگر در خیمه  و پای  غرب  بینیجهان گاه خیمه

  لفـۀ  دو مؤ  دارای  مقطع  این  فکریروشن  گفتمان. داد می  را تشکیل  گروه  این  اتمسفر حیاتی  برزخی

بایـد    پرستی افراطیدر مورد رویکرد میهن. ستیزی اسالم  و دوم  رویکرد ناسیونالیستی. ستا  اساسی

  آن  بـه  ئیاروپـا   از ناسـیونالیزم   تاثیرپـذیری بـا    ایـران   خواهانتجـدد م،  19از اواخر سده   گفت که

  فتحعلیشـاه  بـن میرزا   الدین  جالل .گشت  مطرح  شاهنشاهی  ایدئولوژی    سپس در قالبپرداختند و 

  سـتایی  باسـتان   فضا بـه   در همین. .. و  کرمانی  خوندزاده، میرزا آقاخانآ و  »خسروان  نامه«کتاب  در

در همـین راسـتا در     زاده و رسـول   لـپ ا کوک ءضیأ  و آرای  ترکیسم پان جریان چنانکه. آوردند  روی

 فـوق   گـرایش البته نباید از نظـر دور داشـت کـه     .شدنمائی میبزرگ همسایه غربی ایران مطرح و

بعـد    سـالهای   سیاسی، اجتمـاعی   ثباتی و بی  مشروطه  نهضت ناکامیجمله من اخلید  اوضاع  فرایند

  .بود
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  سیاست دینی رضاشاه

  فکـری   هـای آرمـان   ابـزار عملـی    عنـوان ه ب  شاهضااز ر  تجددخواه  جریاندر همین ایام بود که 

. دارد  آهنـین   دیکتـاتوری   نیـاز بـه    مدرنیستی  اهداف  معتقد بود حاکمیت  استفاده نمود، زیرا خویش

  هادگرگونی  رشته  یک  ایران یاعاجتم  ونئبر ش  غربجامعه مدرن   الگوهای  حاکمیتپس با هدف 

جدیـد و    دادگستری تاسیسجدید،   ایجاد مدارس  ،بوروکراسی  گیری شکل: ؛ مانند پذیرفت  صورت

  شاهنشـاهی   ایدئولوژی  در قالب  هگرایانغرب های باورداشتو در نهایت ... و   شرع  محاکم  یدنچبر

و  فروغی، کسـروی   ایرانشهر، محمدعلی  زاده کاظم ، زاده تقی  . شد  مورد اجرا گذارده  به  یک  به  یک

  ایـدئولوژیک   محملـی  ، مسئله ملیتاز   یدیقلتو   سطحی  نگرش  با  رژیم پهلوی  پردازاننظریه  دیگر

  تبلیـغ  یراسـتا مـذکور در    التقـاطی   ناسـیونالیزم  بعالوه،. پدید آوردند و سنت  تنابا دی  مقابله  برای

  و رسـوم   آداب  جتروی 8.قرار گرفت   باستانعصر طالئی  عنوان  ی باآمیز تحریفگاه و   جعلی  گذشته

پـرداختن بـه   و   شاهنشـاهی   تاریخنگارش فارسی،   تغییر الفبای ش برایو مهجور کهن، تال سوخنم

  .بود  فکری  جریاناین   راهکارهای  از جمله  غیرکاربردی شناسی اسطوره

ف برخی دروس ایجاد مدارس مختلط و حذ :، عبارت بود ازاول مات رژیم پهلویااقداز دیگر 

 ، تا جائی کهش برای نظارت دولت بر موقوفات، تشکیل اداره اوقاف و کوشدینی از نظام آموزشی

، ایجـاد فرهنگسـتان و   ن قدس آئین نامه اداری تدوین گشتآستا اتبرای موقوفشمسی  1305در 

، تدوین ضوابط برای پذیرش و آموزش طالب علوم ی زدودن لغات عربی از زبان فارسیتالش برا

کوشش گردید تا  نیز. 1313در خرداد  دینی در مدرسه سپهساالر و ایجاد دانشکده معقول و منقول

ولی به جهـت   ؛ها تدوین و اجرا شودقوانینی برای استفاده دولت از عواید اوقاف یا فروش موقوفه

ی اعالم علما پذیرشطرح گردید که مورد  تریقوانین معتدالنه ، رضاشاه آن را نپذیرفت ومصالحی

، که با مردم سروکار بیشتری داشـتند روحانیون از  جماعاتی نظارت بیشتر بربرای . گردیدنیز واقع 

خطابـه تحـت نظـارت وزارت اوقـاف تـدوین       اساسنامه تشکیل مجالس وعـظ و  1315در خرداد 

کـالم آنـان   ذ علما به دولت و تعدیل اثرات نفو آن در راستای وابسته کردن وعاظ وگردید که مواد 

وهای وعظ و منابر مذهبی بـرای تـرویج اهـداف    نیاز دولت به استفاده از بلندگ البته،  9.در مردم بود

، باعث شده بود تا دولت از نابودی خودجوشآنی این تجمعات  نابودیخویش و ناتوانی رژیم در 

  .و تعطیلی این گونه مجالس و واعظ خودداری ورزد 
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در صورت تمکین نکردن بـه   دینیو مدارس  علمیههای آن بود که حوزه رژیمهدف در واقع، 

تخریـب  . نقش اجتماعی و سیاسی دین به کلی فراموش گردد ود ونگرا شدرون دن، کامالًدولتی ش

ها و تبدیل آنها قبرستان سازیویران، جد دینی به دبیرستان یا نوانخانهس و مسااریا تبدیل برخی مد

  گردانـی بـه اسـم جلـوگیری از     خـوانی و تعزیـه  شـبیه  ،، منع قربـانی کـردن، زنجیرزنـی   وستانبه ب

، تشویق به شرکت …زنی و دعانویسی و قمه پسندیدهمراسم نادر کنار ممانعت از و  پرستیفهخرا

های مختلط بـا سـاز و آواز و ممنـوع کـردن مجـالس تـرحیم و       جشن در مجالس گاردن پارتی و

حال در منـابع رسـمی   همان  رد. گرفت، در همین راستا صورت میرژیمعزاداری و سایر اقدامات 

است که اسالم از جاده حقیقت خارج شده و باید سعی شود  بر این باورکه رضاشاه شد اذعان می

رضاشاه یکبار در یک سخنرانی گفته  بود که افکار صدر  .قیقت دین به مردم آموزش داده شودتا ح

اسالم به مرور ایام مورد سوء استفاده بعضی اشخاص قرار گرفته و باعث حرکت کشور بـه قهقـرا   

، ضـمن  یا مورخین وابسـته  10ماندگی را جبران کنیمنون وظیفه ماست که این عقبشده است و اک

ـ    …در قـم و مشـهد و    شاهاقدامات مذهبی  تعریف از اعتقادات دینی و  انامگـذاری فرزنـدان او ب

این  11.دانستندشاه میرضارا نشانه خلوص ایمان ) ع(ام امام هشتم نرضا و تبرک جستن از پسوند 

 غربـی  اسالم نداشتند و برخـی سـیاحان   و انتبه دیراسخ فیان شاه، اعتقادی ااطر در حالی بود که

و نزدیکان شـاه   نرایاز فقدان اعتقادات مذهبی در میان وز …هاکس، بلوشر، روزن، وست و :نظیر

پـس از  ی دینـی،  مکررش با علمانخستین و های دیدارخود رضاشاه نیز علیرغم  12.گفته اندسخن 

ماه محرم هم خودداری ورزید و میدان ایام ت حتی از حضور در مجالس دولتی سلطنیابی به دست

علیه مبادی اسالم  انیفصو جماعتی از ، کسروی وشریعت سنگلجی :را برای تبلیغات کسانی چون

از یکـدیگر  بتـدریج  روحانیت و رضاشاه  شمسی، 14لذا از دهه دوم قرن . گذاشت و روحانیت باز

پهلـوی اول  داشتند و نـه  در صحنه سیاسی  رغبتی به حضور ی مذهبیعلما، زیرا نه فاصله گرفتند

  دخالـت در سیاسـت اجتنـاب     روحـانیون از  شماری ازبویژه آن که . کرداحساس می نیازی به آنان

آیت اهللا سرمشقی که  هرچند .جستندبرای این وضع توجیه مذهبی می یگروهحتی ورزیدند و می

همچنـان  را با سلطنت  ی دینی، سنت خصومت علمازه داده بودبرای مبار )ش1317متوفی( مدرس

بـه   علمیه قـم  ، نوسازی و توسعه نهاد حوزهکه مهمترین واکنش در این زمینه ؛داشتمی هازنده نگ

  13.بود )ش1315م( یزدیعبدالکریم حائریاهللاوسیله آیت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  .شماره ششم. سال دوم. تاریخ فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 

92

  مخالفت سنت گرایان

ـ   آیـت اهللا ابوالحسـن اصـفهانی   ، انون خـدمت اجبـاری طـالب علـوم دینـی     پس از تصویب ق

در برابر رژیم دسـت   ایستادگی، هر دو از های اولیهاهللا حائری علیرغم مخالفتو آیت )ش1326م(

جلب کرد و حائری مذهبی  هایبا پویش قد بود که باید موافقت شاه رات، زیرا اصفهانی معکشیدند

اما بودنـد   .کردن را مینازی مسلما، تصور خونریعلمیه ب حوزهیخرتشاه مبنی بر رضاتهدید  نیز از

اندیشانه مرجعیت با های مصلحتکسانی چون آیت اهللا نوراهللا اصفهانی که بدون تبعیت از سیاست

ـ آ بعـالوه،  14.نمودندجریان سیاسی روز و نظام سیاسی جابره مخالفت می  ،بروجـردی  اعظـام ت ای

برخی  حتیقیام موافق نبودند، انجام  بامراجع تقلید در بقیه دوران سلطنت رضاشاه دیگر حجت و 

           گروهـی هـم    .پهلوی مبادرت ورزیدندهمکاری با رژیم  بهمناصب دولتی  ا گرایش به قبولعلماء ب

زیـرا بـه نتـایج یـک      ،کوشیدند تا به جای مبارزه، از نفوذشان برای ارشاد مردم کمـک بگیرنـد  می

ائری پس از ماجرای قم و قیام شیخ محمـدتقی  حتی آیت اهللا ح .شورش مسلحانه خوشبین نبودند

شود و با پرهیز از مداخله اعالم داشت که حرکت بافقی به حوزه علمیه مربوط نمی 1306بافقی در 

  15.کرد، از درگیری با رژیم اجتناب نوراهللا اصفهانیآیت اهللا حاج آقا در قیام 

مـدرس، بـافقی، اصـفهانی، آقـا      :های انفرادی کسانی چـون ها و حرکتقیام علت ناکامی البته

 علمـای مبـارز  هـای فـردی   حرکتهم از سیاست و  دوری مراجعهم ، ناشی از  …حسین قمی و

قمی، کفائی و اردبیلی در برابـر   :گرچه آیات عظام. بود ،دهی شدهسازمان بدون یک اتحاد منظم و

 شـهید عیـد و  و حتـی تب  نـد مدارس دینی مقاومت کردتعطیلی مسئله مهمی چون کشف حجاب و 

شهادت تعدادی از هرچند که . نداشتمطلوبی در پی اما تحرکات پراکنده آنها نتیجه چندان  ؛شدند

  . به رژیم گوشزد نمود رابرابر تحرکات ضد دینی در واکنش دستگاه مذهبی خطر روحانیون، 

اصوالً چنانکه گفته شد، یکی از مهمتـرین دسـتاوردهای ورود مدرنیسـم و نهضـت مشـروطه،      

در حقیقـت، مشـروطه زمینـه    . ساختاری شدن تدریجی سکوالریسم و جدایی دیـن و دولـت بـود   

سازماندهی دولت مدرن را بنا نهاد، جدایی دین و دولت را  تا حدودی نهادینه کرد و نقش علما را 

در نتیجـه، مراجـع شـیعه    . به ناظران غیر رسمی قوانین و گاه معترضان به دولـت محـدود سـاخت   

اما رضاشاه به . ا در راهنمایی دولتمردان دیدند و نه مداخله در امور دولت و سیاستصالح خود ر

قـانون سـجل احـوال، بنـای اداره     . این نیز اکتفا نکرد و به ساختارهای سنتی ایران اعالم جنگ داد
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ای از اختیـارات سـنتی   دفاتر اسناد رسمی، هر یک بـه گونـه  اوقاف، سازمان ثبت اسناد و امالک و 

قانون نظام وظیفه اجباری برای تشکیل ارتش مدرن، آشـکارا مصـونیت طـالب    . نیون کاستروحا

. دادگستری، قضاوت شرعی را از دست فقیهان و روحانیون در آورد .علوم دینی را از میان برداشت

ایجاد دانشگاه معقول و منقول و مؤسسه وعظ و خطابه به پاسداران شریعت هشدار داد کـه نبایـد   

فراینـد کنـار   . یق تائید رسمی دولت در امور اجتماعی و فرهنگی مداخلتی داشته باشـند جز از طر

  . نهادن عبا و عمامه شتاب گرفت و کشف حجاب جز با واکنشی محدود روبرو نشد

. توانست تنها در سایه چماق دولت پای برجـا مانـد  اما این روند سکوالریسم و بورژوائی نمی

چالش و فرایندی بـود  . نی را داشت و نه شکل یک فرمان همایونیزیرا نه صورت یک الیحه قانو

از آنجا کـه مانـدگاری سکوالریسـم، بـه نهادهـای      . تر از اصالحات ظاهری دوران رضاشاهگسترده

اشـت؛ لـذا پیشـگامان    فکـری نیـاز د   چالش آزادانـه های مردمی و فکری، احزاب و سازمانروشن

جنبشـی اجتمـاعی کـه در    . اندیشه تجددطلبی آغاز کردنـد ، کوششی را برای انتشار های نواندیشه

چـون چنـین چالشـی بـا سـاختارهای      . نهایت به تاسیس آرمانشهر ایـران توسـعه یافتـه بیانجامـد    

بـه   هشهریور بیسـت، فراینـد آرام هجمـ    ساله سازگاری نداشت؛ لهذا پس از 20خودکامگی دوران 

بدین خاطر رژیـم   . آغاز شد فضائی دموکراتیکگرایانه در کنار تالش برای ایجاد عرفیهای ارزش

های سوسیالیستی و رشد فزاینده حزب توده روبرو می دیـد؛  پهلوی دوم که خود را با نفوذ اندیشه

زنـی و  روضـه خـوانی و سـینه   . های مـذهبی برخاسـت  به پشتیبانی از گسترش ساختارها و پویش

جرای کشف حجاب معلق گذاشـته شـد و   ، ا مذهبی بدون پروانه دولتی آزاد شد مناسکبرگزاری 

  .در یک کالم تا حدودی با دین و دینمداران همدردی گردید

جـای  تـا حـدی   های مذهبی روحانیون پویش  ان پهلوی نخست،دور درنکته قابل تامل آن که 

آور صرفنظر از شرائط خفقان، این امر .ه بوددامذهبی د تجددطلبانه یاهبرخی جریانبروز خود را به 

کـه باعـث    شـت گ، به نتایج و پیامدهای اصالحات عمومی حکومت از ابعاد گوناگون برمیدموجو

شده بود و   16و نسل جوان گرایانخصوص ملیه های زیادی از طبقات اجتماعی بجلب نظر گروه

قلمروی موجب اشاعه افکار رفورمیستی در ضمناً ، که بود اقشار را برانگیختهاین نه تنها احساسات 

ایرانیسـم،  هـای پـان  فرهنـگ شـده بـود کـه نمونـه      شناسـی و معرفتهای حوزه ی و نیزذهبمامور 

پهلـوی  سیاسـت  اصـوالً،  . باشنداز این دست می …، پاکدینی و )وطن پرستی افراطی( ینیسموشو
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ـ  ،تمایالت خالص مذهبی و فشار بر روحانیـت  در سرکوب نخست، حـذف ایـن رقیـب     ا هـدف ب

پـذیرفت و در  مـی  بر روی امـور عرفـی و شـرعی صـورت     دولت سیاسی بالقوه و بازکردن دست

 دگراندیشـانی ، چنانکـه  گرفتمیمورد تشویق قرار  زنی یمذهببینش راستای فوق حتی اصالح در 

 … و  اکبر حکمـی زاده، پیـروان بهـاء اهللا   ، علیاحمد کسروی ،شریعت سنگلجیرضا قلی  :مانند

  . رد حمایت ضمنی دولت رضاشاه بودندمو

را  یشمحابا نغمه خـو س از منع نشر عقاید در دوره پهلوی، بیهرایاین اشخاص بآنکه  جالب

نمودند که نه تنها با بینش رایج عامه سازگار هایی را طرح میو در مجامع عمومی اندیشه هساز کرد

از  پذیر نبود و این مسئله خود نشـان امکان گویی به آنها از طرف مخالفان نیزبلکه حتی پاسخ ؛نبود

البته باید توجه داشـت  . ا سیاست سکورالریستی رضاشاه داردفوق ب پردازانهموافقت ضمنی اندیش

، در دوران نیـز  بینش بورژوازی اقشـار فعـال اجتمـاعی    بویژه ،عصراین که شرائط حاکم بر جامعه 

   م، 16 سـده همچون اروپای نوپـای قـرون بعـد از رفـورم دینـی       ودرگیری با مذهب قرار داشت 

 بـرآن بـود تـا    لذا. دخالت مذهب رسمیت بخشدیسیس خود را بأجدیدالت خواست تا نهادهاییم

ی ئهـای جدیـد بـورژوا   را به سازگاری با نهادها و آئین پس از کشمکش با اصول جازم مذهب آن

یش کار را نیز از طریق سازگار کردن مذهب با ایـدئولوژی رسـمی نـوین خـو     ترغیب نماید و این

کنـد  خونی روشنفکری در دوران رضاشاهی، اشـاره مـی  احمد با اطالق عنوان کمآل 17.دادمی انجام

  :که

هـر کـدام یـا ادای    ... بـازی و بازی، بهائیبازی و کسرویبازی بگیر تا فردوسیاز زرتشتی«

  18»روشنفکری بوده است یا ادای مذهب

فکری ایـران در مرحلـه   خورشیدی، جریان روشن 14البته در این سالها یعنی دو دهه اول سده 

 انق دور13/م19 هسـد از آنجـا کـه   . گذار از درک مفاهیم نوین به تطبیق سازی و الگوبرداری بـود 

ـ  که اسالمی شرقی و جوامع ؛ لذاجدی و فراگیر شرق و غرب بود رویاروئیو  تصادم دوری  دلیلب

عمار سیاسی و نظامی عوارض است اًناچارحتی و  بودند ماندگی شدهدچار واپس دینی یاز آموزه ها

 مسـلمان در جسـتجوی علـت    پـس دوراندیشـان  . یافتنـد  شـده  دگرگون یذهنیت؛ ندفته بودرا پذیر

مدرنیسم، لیبرالیسم، : مقوالت نظری نوینی چون  ، متوجه و آشنا باپیشرفت اروپا و فرو ماندن شرق

بـدین  . شـدند  م نظـریِ نوظهـور  یهامفـ  دیگردموکراسی، سکوالریسم،  بورژوازی، آموزش عالی و
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های الیه رونکه بتدریج در د گشتندکشورهای اسالمی با مباحثی درگیر  ننخبگان و مسئوال ترتیب،

روشنفکران، این قشر نوظهـور و خودآگـاه   ها، با تضارب آراء و تعامل اندیشه. یافتمی اجتماع راه

ن در عصـر جدیـد   ظری مـدر نبط فرهنگی، به درک و بررسی فرآورده های واتوانستند در پرتوی ر

هـای  ها و برداشـت بق با عناصر، آموزهاتط ی، بهماندگجوئی واپسبرای چاره و بکوشند تا بپردازند

مسلمانان را « جهان اسالم خستین پیشگامان تجددگرائی درین رو، نااز . دست یازندن سنتی و مدر

ه طعم سالمت و عافیت را آنک شوند مگرکه از بیماری خودشان آگاه نمی... }{}می دانستند{بیمارانی

  19»بچشند

هـای  ای نوسـازی و انجام پاره طریق ارائهزعم خویش، به  به اصالح جامعهتالش برای در آنها 

معتقد های متعدد و نابسامانیشعائر  سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای رهائی از چنگال خرافات،

درون انجـام اصـالحات داخلـی در    طلبانه وهـابیون و سنوسـیها و   های رجعتظهور جنبش .بودند

در قالـب سـه جریـان     مسلمانانتا بیداری فرصتی بدست داد ، ...و مصر ، ایران،ثمانیحکومتهای ع

سـید   از جملـه . خود را نشان دهـد پیروی از تمدن غرب، تجددخواهی دینی و ناسیونالیزم : فکری

. ..ن کـواکبی، رشیدرضـا و  شیخ محمد عبده، عبدالرحم: جمال الدین اسدآبادی و پیروانش همچون

اصالحات مذهبی بخشی از  .بر تجدید بینش و روش دینی و احیاء عظمت اسالمی تاکید ورزیدند

در اینجـا   .معاصـر سوی نمایندگان فکری بورژوازی نوپای ایران  آن هم ازو بازاندیشی تفکر دینی 

  .گیردمیمورد بررسی قرار 

  

  ن آشریعت سنگلجی و تفسیر نوین از قر

 1271عت سنگلجی پسر میرزا حسـن سـنگلجی و نـوه مـال رضـاقلی سـنگلجی در سـال       شری

با تاکید پدرش که خـود  . خورشیدی، در یک خانواده روحانی و متدین با په عرصه وجود گذاشت

از روحانیون و وعاظ به نام تهران بود، شریعت به همراه دو برادر دیگرش محمد و محمـدباقر بـه   

وی در مدرسه و سـپس حـوزه   . ده شد تا قواعد فقه و اصول را فرا گیردمدرسه علمیه دینی فرستا

گـر  عبدالنبی نوری، حسن کرمانشاهی، هاشم اشکوری و دی: علمیه عتبات از محضر اساتیدی چون

شریعت در بازگشت از عتبات با برپائی . را آموخت.. ، حکمت ومدرسان حوزه، دروس فقه، تفسیر

ها در تهران منبری د شرعی و تفسیر قرآن اهتمام ورزید و مدتمنبر درس و وعظ به آموزش قواع

علـت ازدحـام جمعیـت شـنوندگان، در محلـه گـذرتقی خـان          گرم و پرطرفدار داشت تا اینکه به

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  .شماره ششم. سال دوم. تاریخ فصلنامه علمی ـ پژوهشی

 

96

ائـی بنـام   های مـالی جمـاعتی از بازاریـان و طرفـدارانش موسسـه     با کمک) خیابان فرهنگ بعدی(

وی در سـاعت دو و  . ن به تفسیر و وعظ مبادرت نموددارالتبلیغ ساخته شد و سنگلجی در آن مکا

در . سالگی درگذشت 53ق در سن 1363خورشیدی برابر با عاشورای  1322دی  15نیم پنجشنبه 

همان ایام، روزنامه نجات ایران، او را از مصلحین دینی و فکری خواند و روزنامه کوشش مـرگش  

ائـی بـه قلـم    در مقاله 19/10/1322ایران مورخه  روزنامه مهر 20انگیز تلقی نمودای اسفرا ضایعه

شریعت از تیپ همان مصلحین سابق چون محمدبن عبدالوهاب و شیخ : احمد فرامرزی نوشت که

ائی نیز در مقاله» وقف جهاد بر ضد بدع و خرافات نمود«محمد عبده بوده است که حیات خود را 

اذعـان   1322دی  20به تاریخ شـنبه  31شماره دیگر به قلم عبدالرحمن فرامرزی در روزنامه بهرام 

شد که شخصیت و اهمیت اقدامات شریعت سنگلجی از محمد عبده نیـز بـاالتر اسـت و در بـین     

  21.»کنمجز غزالی نظیری برای او پیدا نمی«علمای اسالم 

یز تعدادی و ن» اسالم و رجعت«، »کلید فهم قران«، »محوالموهوم«: از شریعت سنگلجی کتابهای

در بـاره  . بـاقی مانـده اسـت   . ..مقابسـات، علـم القـران، تقریـرات و    : االت چـاپ نشـده ماننـد   رس

و برخـی   1324تـا   1322خصوصیات اخالقی و شخصیتی او مطالب بسیاری در جرائـد سـالهای   

» الموهـوم  محـو « از جمله؛ حسـینقلی مسـتعان در مقدمـه کتـاب    . های محققان موجود استنوشته

در تمام عمر «سنگلجی : چنان که می نویسد. ل از شریعت ارائه کرده استآتصویری زاهدانه و ایده

  لقمـه شـبهه   ..  . پـرور زیسـت و  دوسـت و نـوع  وطـن .. .صالح و پاکدامن، درستکار و خوشرفتار 

  به  پیروانش  ز سویا  سنگلجی  شریعتحائز اهمیت است که 22»... خورد و منت دونان نمی بردنمی

   .ه بودفتگر  کبیر لقب  مصلح

 رسمی با حمایت شاهرضاپادشاهی  انشریعت سنگلجی در دورشود که اصوالً چنین ادغان می

گری سازگاری تمام داشته های وهابیگرایش هایش باه و اندیشهکردتشیع فعالیت می مبانی او علیه

تشیع ارزیابی  کوشید تا با عنوان پیراستن مذهبیکی از کسانی بود که میاو نیز ادعا شده که  .است

به نوشته مولفین کتاب ایـران در قـرن بیسـتم    . ای را از اصول آئینی ایرانیان ارائه و طرح نمایدتازه

عقاید سختگیرترین عناصر مذهب تسنن اصـالح شـده موسـوم بـه     ... شریعت سنگلجی توانست «

کلید فهم «د در مقدمه البته او خو 23»عاری از خرافات تلفیق نماید سلفیه را با تاکید بر مذهب شیعه

  :دارد که علت نگارش کتابش را چنین بیان می» قرآن
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بـر  ... دیدم در دین خرافاتی پیدا شده است، به قران اباطیل و موهوماتی نسبت می دهند «

   24»که دین حقیقی را به مسلمانان معرفی کنم ...خود الزم دانستم 

او، عوام را بر علیه وی شوراندند و یا به مذاهبی  کند که در این راه، مخالفان عقیدتیسپس ادعا می

  .ها کردندخاص نسبت دادند و از وی سعایت

در . مسـئله مهـدویت بـود    بیینتفسیر قرآن و ت شریعت،دو محور اصلی بحثهای باید گفت که 

در جهـان   ترهای سنگلجی متاثر از نهضت تفسیر جدید قرآن بود که پیش، افکار و اندیشهمورد اول

فرید وجدی، طنطاوی، ابن بادیس و  :م توسط کسانی چون شیخ محمد عبده و پیروانش چوناسال

کوششی بود برای روزآمد کردن مفاهیم قرآنی با مقتضیات عصر جدیـد و   آن. راه افتاده بوده ب …

ه بـه حـوزه   کـ روزگار، پیش از آن اندر حقیقتی تاویلی نو از مفاهیم کتاب خدا و درخور فهم مردم

برای تبیین بهتر قضیه باید به سیر جریان تفسـیر   25.مفسران و فقها و مجتهدان محدود شود فعالیت

سید جمال الـدین اسـدآبادی   روزگار نوگرایی در تفسیر قرآن از اساساً  .نوین از قران اشاره داشت

قـرآن   تحت تأثیر او به.. . ، شیخ محمد عبده در مصر، اقبال الهوری در هند واوآغاز شد، به دنبال 

لیکن شخصیت نامدار این حرکت علمـی و   .رجوع کردند و این جریان در ایران نیز تأثیر گذاشت

که ) ق1323-1266( عبده. فرهنگی در جهان اسالم شیخ محمد عبده روحانی نواندیش مصری بود

 ضـمناً بـر  و آشنائی با سیدجمال الدین اسدآبادی  ، بر اثرساختمطالعات معمولی وی را قانع نمی

گران غربی که طرفدار نوع جدیـدی  اصالح برخی ها و الهام از آرایاثر مراودات با نهضت سنوسی

پس اعتقـاد  . دنموتقویت  را در خودگرائی نو اعتزالی های عقلاز پروتستانیزم مسیحی بودند؛ زمینه

در « گویند، صورت ظـاهری اسـالم اسـت و   یافت که بسیاری از چیزهائی که مردم به آن اسالم می

نتیجه آنچه که از بدعتها و خرافات در اسالم عارض شده، مردم مسلمان به جمود فعلـی کـه آن را   

های شـناخت  لذا درتالش برای همزیستی دین با خرد و دانش، روش» دین می شمارند، رسیده اند

ز دین را تئوریزه کرد و به نوعی اجماع در فقه سنت معتقد شد که بـر اسـاس آن بـاب اجتهـاد بـا     

ای گشـود کـه در آن بـرای    مکتب تازه«اما کار مهم عبده آن بود که در تفسیر قرآن . شدگذاشته می

سخنی کشیدن اسالم با عرف جدید شود و سعی بر همفهم مرادات قرآنی از خرد بشری استفاده می

رشیدرضا، طنطاوی، فرید وجدی، ابـن  : نظیر اونهضت تفسیر قرآن توسط شاگردان  سپس 26»است

، حـاج  شـریعت سـنگلجی  : در جهان اسالم انعکاسی تمام یافت و در ایران نیز امثـال . .. بادیس و
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آن را مطرح ...  و) خ1337م(، شیخ حسین اصحاب یمین خراسانی )ق1392-1320( یوسف شعار

تر، با رویکرد به مباحث متعـالی فقـه شـیعی توسـط آیـت اهللا      کردند ولی در شکل نوین و اساسی

عالمـه  : حمدتقی شریعتی و در قلمـروی حـوزه علمیـه توسـط    متی، مهدی بازرگان، محمود طالقا

و بـاز   1320 بعـد از شـهریور  بخصوص . انعکاس و استمرار یافت...  طباطبائی، محمدباقر صدر و

آیت اهللا طالقانی کـه   :جملهفعال شدند مندر زمینه تفسیر قرآن ای عدهشدن فضای سیاسی کشور، 

تـا  . ن را تفسیر کـرد آدگی، مبارزه و عقیده بازگرداند و با نواندیشی و نوگرایی قرآن را به صحنه زن

بدین وسیله کالم و زبان و فرهنگ دین با عرف و دانش روزگار مدرن منطبـق و سـازگار شـود و    

  . برای نسل جوان قابل فهم و طرح گردد

مرتبط با ظهـور   د اخبار و روایاترافکار شریعت سنگلجی در خصوص  ،اما در مورد دوم هم

صـاحب   .هـای پیشـینیان بـود   برگرفته از اندیشـه  …مانند قیام به سیف و ظهور دجال و ) ع(قائم 

  بـر آن اسـت کـه شـریعت     » شـریعت سـنگلجی نهضـتی ناشـناخته    «زمانی در مبحثی تحت عنوان 

ــی ــاره     م ــد پ ــا نق ــالم، ب ــخ اس ــدون نس ــا ب ــت ت ــث   خواس ــه احادی ــث از جمل ــی از احادی   ائ

را حذف و نقد نماید و .. .قیام به سیف و ظهور دجال و : ، مواردی چون)عج(ام مهدیمربوط به قی

جوئی را از قیام امام زمان بزداید و به آن بیشتر صورت یک نهضت بدین ترتیب روح جنگ و انتقام

وی موردی . بینی مقبول نسل نو قرار دهدخواه و دسته جمعی و اجتماعی بدهد و آن را جهانترقی

زند و معتقد است که همین اعتقاد و اندیشه را آیت اهللا شیخ حسین اصـحاب  را نیز مثال می مشابه

و البته پیش از شریعت سنگلجی، سیدجمال . یمین خراسانی استاد تفسیر در مشهد نیز، داشته است

: ئـی درسـر داشـت و بعـد از سـنگلجی، افـرادی نظیـر       الدین اسدآبادی چنین بینش اصالح طلبانه

  27.به شکل افراطی این نهضت فکری را دنبال کردندکسروی 

راعات در مبانی اصلی تفکر شیعی، با احتیاط تمام دالیـل نقلـی چنـدی    ظ مشریعت ضمن حف

همراه با ادله عقالنی در رد مسئله رجعت طرح نمود و بیان داشت که این مسئله چون جزء اصـول  

کـه بـاور    عـده کثیـری از روحـانیون    فبـرخال  28.تواند درست باشدنمی پس ،یا فروغ دین نیست

، رجعـت : چـون  یئلامسـ  توانست که نمیا متواتر گواه آن وجود اخبار و احادیث مکرر و داشتند

؛ سنگلجی ادعا داشت که مثالً آیات چندی داللت بر مـرگ  ظهور را نادیده انگاشت معراج، بعث و

  ی کـه وفـات ایـن پیـامبران را     تـوان بـا ایـن بـاور عمـوم     دارند و نمی) ع(عیسی و خضر و الیاس
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با این توجیه که فهم قرآن مبتنی بر شناسائی اسباب نـزول آیـات و محتـاج    . پذیرد، موافق بودنمی

اشـاره  ) ص( به تفسیر برخی آیات در باره معراج حضـرت رسـول   29شناخت عرب آن زمان است

حیرت است؛ زیرا برای بشر المنتهی در سوره اسری منتها درجه نویسد که مراد از سدرهکرده و می

شود، یکی حیرت جاهل از دانستن علـم و دیگـری حیـرت دانـا ناشـی از      دو قسم حیرت پیدا می

منظور از سدره پوشیدن در آیه اذا یغشی السدره ما . رسندکشف حقائق که علما و فالسفه به آن می

پیامبر را در اثر هیجان  یغشی، گرفتار شدن به حالت غش و تحیر همراه با یقین و مکاشفه است که

  هـای تردیـد در مـورد معـراج را بـر دامـان فقـه و تفسـیر         بدین ترتیب وی لکه. وحی عارض شد

او مراد از بعث  و معاد را هم . کندفشاند، لیکن صراحتاً یا به زبان عامیانه، داستان را تخطئه نمیمی

  اضـح و متقنـی بـه نـابودی عـالم در      داند و بر آن است که آیات قران هـیچ اشـاره و  تغییر عالم می

  30.دهندالقیامه ندارند، بلکه به تبدیل صورت گواهی مییوم

روشـنفکران عصـر    پیـروان از شـود تـا او را   مطالعه بخشی از ایده الهای سنگلجی، باعث مـی 

پوشـش  تـا در   شـت کوشش دازیرا ، نیمتلقی ک …و عبده، رشیدرضا  اسدابادی،: نظیر تجددطلبی

هماهنگ بـا نسـل جدیـد از     تر وامروزی به ظاهر تصویری » های اضافیدین از پیرایهپاک کردن «

کوشش سنگلجی و تبلیغ آزادانه افکـارش در  اما نکته در خور تعمق آن است که . مذهب ارائه دهد

است که   یفکراننافکار اصالح طلبانه روشآزادانه نمود دیگری از اشاعه  ،دوران اختناق رضاشاهی

و . های دینی و فرهنگـی داد سـخن داده بودنـد   نیز بر ضد باورها و سنتعصر مشروطیت  در قبالً

روسو ژان ژاک ولتر ،  فرانسوا هیوم ،دیوید : متفکران عصر خرد نظیرهای اندیشهاز  شانافکارالبته 

ذهب مـ ماهیت در مورد ) ابزارانگاری(پراگماتیستی  با بینش الهام گرفته بود؛ و تالش داشتند تا ...و

شریعت سنگلجی آزادانه عقاید از همین رو، . ارائه دهند یجدیدجسورانه و آن، نقد  یو کارکردها

گفت که دیـن را بایـد از سـلف    میه و در ادامه  نهضت سلفیه و وهابی مطرح کرد مذهبی خود را

و حمالت متعددی به بعضی از شعائر مذهبی شیعه به خصوص در مورد اسپس  .گرفت نه از خلف

هـا را  شـیوه وهـابی   و در ایـن راه   نمـود سل و شفاعت و نیز مطالبی در مورد جهت و انکار آن تو

شـاید بـه    .نفی کند ، نقد وتا آنچه را به گمان او خرافات مذهب شیعه بوده مراعات کرد و کوشید

را بـه   یکه رفـورم مـذهب   شاهرضادولت از نظر  سنگلجیحرکت دلیل ابراز چنین انتقاداتی بود که 

رفت، این در حـالی بـود کـه    گقرار  هم چندان اشکالی نداشت و مورد حمایت ،ود خود می دیدس
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 رد و در» کشـف االسـرار  « امام خمینی در ؛ چنانکهروحانیت مورد شدیدترین حمالت قرار داشتند

نوشت که چـرا و  زاده، سروی و پاسخ به سؤاالت انکارآمیز حکمیکمعتقدات شریعت سنگلجی و 

نوشـته  » ایمـان و رجعـت  « شریعت، کتابی به نـام  »اسالم و رجعت«کتاب وقتی در رد  به چه دلیل

  31.ندهدمیاجازه انتشار ن، شده

  

  کسروي و چالش با سنن دینی

گـرای باورهـای دینـی و از    روهای نام آشنای جریان دگراندیشانه منتقدان سـلفی یکی از دنباله

سنگلجی، مورخ، ادیب و نویسنده مشـهور اهـل    دهندگان راه روشنفکران سلف و نیز شریعتادامه

در محلـه   1269مهـر    8احمد کسـروی تبریـزی در   سید. باشد آذربایجان یعنی احمد کسروی می

سه نفر از اجدادش روحانی بودند و حاجی میرقاسم پـدرش  . تبریز بدنیا آمد )حکم آباد(هکماوار 

 .که درس مالئی بخوانـد ولـی مـال نشـود     به پسرش توصیه کرد که نیز بازرگانی ظاهراً متشرع بود

یت صـ گذشـته از و «: خویش می نگـارد  کسروی در شرح احوال .همچنان که خود چنین کرده بود

با توصیه پدر که  32»پدرم، خودم از مالئی بیزارم، آن گاه که در این کوی به مالیان سخت می گذرد

گذراندن دروس مقدماتی در مکتب و ظاهراً کسروی از وی تاثیر زیادی پذیرفته است، وی پس از 

  مدرسه علمیه طالبیه همراه با  دیگر طـالب، در حلقـه  بحـث و درس وارد شـده و مـدتی را نیـز       

اما از آنجاکه به لحاظ روحی تندخو و کم حوصله بود؛ زمانی که مورد انتقـاد  . نماز مسجد شدپیش

، بر اثر مطالعـه  سپس. رها ساخت صیل علوم دینیه راطالب روستانی مدرسه دینی قرار گرفت؛ تح

کمی . تغییری در احواالتش پدیدار شد.. . آثار متجددین و روشنفکرانی چون طالبوف، آخوندزاده و

شـد و در  بعد وارد مدرسه میسیونری مموریال در تبریز شد که توسط مبلغـین آمریکـائی اداره مـی   

دتی نیز در یـک مدرسـه دولتـی در    کسروی مدتی در مموریال و م. آنجا زبان انگلیسی را آموخت

تبریز به تدریس ادبیات عربی پرداخت؛ اما با وقوع جنبش مشروطه به عضویت حـزب دمـوکرات   

مع هذا . های این حزب در آذربایجان مشارکت نموددرآمد و ضمن کار در عدلیه تبریز، در فعالیت

در منطقـه دچـار اخـتالف     به علت تندروی و خوی جوانی با شیخ محمد خیابانی لیدر دموکراتهـا 

در آن شـهر ابتـدا در وزارت معـارف و    . رفـت  ها خارج شد و به تهرانو از حلقه دموکرات 33شد

سپس وزارت عدلیه مشغول بکار شد و کمی بعد به سمت رئیس عدلیه خوزسـتان منصـوب شـد؛    
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 1306پـس از ورود بـه تهـران در   . لیکن با مخالفت شیخ خزعل روبرو شد و بـه تهـران بازگشـت   

های قضائی در محاکم داوری در شهرهای گونـاگون  دادستان تهران شد و مدتی را نیز در مسئولیت

اما در این سـال،  . العموم یا رئیس عدلیه خدمت کردبعنوان مدعی 1309کسروی  تا . خدمت نمود

بدلیل شکایت مردی که ادعا داشت کسروی همسرش را به طالق ترغیب نمـوده و سـپس بـا وی    

های خود را نوشت و اندیشه» آئین«کتابی بنام  1311وی در . فصل شداز خدمت من 34ج کردهازدوا

هـای فکـری و   های جامعه صنعتی و مدرن بیان داشت و برای مقابله با گمراهـی درمورد ناهنجاری

با این حال، وی از تـالش بـرای اسـتخدام    . های اجتماعی درصدد مبارزه فرهنگی برآمدناهنجاری

منتشـر کـرد کـه    » قـانون دادگـری  «ائی با نـام  کتابچه 1312در . ی نیز غافل نبوددادگستر مجدد در

او در ایـن کتـاب کـه آن را بـه پیشـگاه      . دربردارنده پیشنهادهائی در زمینه وضع قوانین جدید بـود 

اعالم کرد کـه کارهـای رضاشـاه را ایرانیـان و      35تقدیم داشته بود) رضاشاه(شاهنشاه سترگ ایران 

 دوران حاکمیـت چه در حائز اهمیت است که کسروی . شمارنددانند و بزرگ میجیان قدر میخار

با باورهای مذهب جاری و  ستیزعلت ه ب،  1320ی و چه در فضای باز سیاسی دهه رضاشاه مطلقه

نظـام سیاسـی    اغمـاض ادبیات کالسیک مورد  و نقد های سنتی در تفکرات ایرانیانتقاد از گرایش

در طی این سـالها  . بپردازد شافکارآزادانه توانست در پرتوی این مسامحه به انتشار می ود بو وقت

در عین حال، بیشتر مقاالت . کسروی به تالیف کتاب و انجام تحقیقات ادبی و تاریخی مشغول بود

ـ پس از سـقوط رضاشـاه و   . شداو در مجله پیمان و سپس مجله پرچم چاپ می شـرائط  ه دلیـل  ب

قبول وکالت افرادی چون پزشک احمدی و سپس تاسیس باهماد آزادگان و انجام  ، باخاص کشور

ی در مجله پرچم در االبته کسروی در مقاله. سوزان نام خویش را بر سر زبانها انداختمراسم کتاب

اصالحات رضاشاه را ستود؛ ولی ضمناً او را بخاطر پایمـال کـردن قـانون اساسـی و      1321تیرماه 

وی در برخی مقاالتش در این دوران به شـدت بـا    .مورد سرزنش قرار داد... ان و کشتار روشنفکر

تفرقه ملی مبارزه کرد و معتقد بود که همانند تفرقه مذهبی این نفاق باعث فروپاشی جامعه خواهد 

که در آنها به اشاعه تفکر  ه بودزندگی خود را وقف انتشار جزوات متعددی کردلیکن کسروی  .شد

 36.پرداخـت میعنی ایجاد دینی مطابق با شرائط روز و همخوان با علوم و فرهنگ جدید پاکدینی ی

های تند و گاه وقیحانه کسروی که نه تنها بر علیه زیربنای فرهنگ ملـی و ادبیـات   و نوشته سخنان

ـ   شد، بلکه به انتقاد از باورها و قواعد دینی نیز میادعا می... کالسیک و  ا انجامید؛ باعـث گردیـد ت
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توسط شخص نواب صفوی، حسین  1324اردیبهشت  21پس از یک سوء قصد نافرجام در تاریخ 

 موفق شود تا احمـد کسـروی را بـه    1324اسفند  20امامی عضو جمعیت فدائیان اسالم در تاریخ 

اش محمدتقی حـدادپور را در آبـک شـمیران و خـارج از گورسـتان      پیکر او منشی. هالک برساند

  : احمد، ریشه مرگ کسروی را باید چنین جست کهبه باور آل 37مسلمین دفن کردند

نفرشان قبالً در کتابهای کسروی تمـرین   70-80ائی یکی به این دلیل از هر صد نفر توده«

اند و دوم به این دلیل که در آن دوره با پر و بال دادن به کسروی و عناد با مذهب را کرده

ائـی بـرای رفـرم در مـذهب بسـازند کـه       واستند زمینهخمیزاد گذاشتن مجله پیمان مثالً آ

   38»زدروحانیت قشری از آن سرباز می

کوشا و در  ،صریح الهجه ،مصمم ،کسروی فردی بود خودساخته اخالقی، به لحاظ خصوصیات

  بـه خیـال خـویش    خواسـت  خشـن و بـدبین  کـه مـی     ،افراطی ،عجول ،دشمن تراش :همان حال

اعتبار شود و جز منش راستین ارزش های کهن بیکه در آن بیشتر ارزش ریزی کندپی«ائی را جامعه

اما نمی دانست که براندازی ارزشهای سنتی و ماندگار نیاز بـه زمـان    39»دیگری وجود نداشته باشد

  .   های واالتر و جدیدتر داردطوالنی، کار گروهی و جایگزینی ارزش

فعالیت داشـت  ...  وون علمی، ادبی، تاریخی در زمینه های گوناگ حققمکسروی به عنوان یک 

، »یرامـون تـاریخ  در پ«، »تـاریخ مشـروطه ایـران   «: مچونبسیاری است، ههای صاحب نوشتهو لذا 

کتابهـای انتقـادی    ، و چنـدین رسـاله دیگـر   »زبان پاک«، »شیخ صفی و تبارش«، »شهریاران گمنام«

  : هـای هـای سـنتی ماننـد رسـاله    دیشـه یکـی در انتقـاد از مـذهب و ان   : انـد کسرویی شامل دودسته

و » بخوانید و داوری کنید«، »انشدین و د«، »بهائیگری« ،»صوفیگری« ، »دین و جهان« ،»گریشیعی«

حـافظ چـه              «، »در پیرامون ادبیات« :و دیگر در انتقاد از فرهنگ رسمی و ادبیات کالسیک چونان... 

: های او هستند نظیـر ری از آثار کسروی چکیده افکار و آرمانبعالوه شما... و » پندارها«، »گویدمی

 ... و» ما چه می خـواهیم «، »اکخوئیپ«، » یک دین و یک درفش«، »اریراه رستگ«، »ورجاوند بنیاد«

 یافت؛ امـا جالـب آنکـه   انتشار   مسیش 1324تا  1312سالهای   در فاصله کسروی های بابیشتر کت  

پهلـوی    رژیمبعدها،  بعالوه .رسید  چاپ  به   ایام انقالب اسالمی مجدداً و در 1357آثار او در   عمده

. کنـد   بـرداری بهـره  کسروی  ضدمذهبی  از مطالب کوشید  اسالمی انقالب  با موج  رویاورئیدر   دوم

  بدسـت   پیمـان مجلـه    مقاالت متعـدد   از البالی  توان را می  کسروی  و عقیدتی  اجتماعی  هایدیدگاه
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بـا    بتـدریج   ولی نماید؛و تمجید   تعریف  کرد از اسالم  سعی  نخستین  های در شماره  گرچه او. دآور

       شـاهی پادرا   افشـار   نادرشـاه . کـرد   شـروع   یاسـالم   فرهنـگ   برضدرا  شمالتح  عجیبی پروایی بی

؛ بدین یاد کرد  هبا طعن  ناو موال  سعدی ،  حافظ از  و دانست   و شجاع  ایران  وست، عالقمند بهدوطن

و   مقـاالت   کـه   در شرائطینکته قابل تامل آنکه  .است  و گمراهی  نادانی  وجبم  اهآن  راشعا عذر که

  بـه   تمام  با آزادی  کسروی ؛شدسپرده میسانسور   غهای کثیری از نویسندگان و اهل قلم به تینوشته

  مجله  1322  در سال ، کسروی 1321در   پیمان  نشریه  پس از تعطیلی .داد می  ادامه  تشاالقانتشار م

  در همان حـال، کسـروی بـا   . شد  کشیده  آتش  به توسط مخالفین  آن  چاپخانهکه  بنیاد را انتشار داد

  شـهرت   کسرویون  به  هواخواهانی پیدا کرد که  و خوزستان  آذربایجان در  بتدریج ، آئین  انتشار کتاب

او را   پیـروانش  .مطـرح مـی شـود    دینـی   پـاک بحث و انجمن   دوره است که  یندر هم .پیدا کردند

این کند تا از  می  ارائه  گرایانهاصالح  ایکارهراه  دینی  پیرایش  در راستای  تند کهشداپن  دینی  یمصلح

  .حل شود  جامعه  مشکالت  ،رهگذر

مدن ایرانـی و اسـالمی بـر ایـن     ماندگی تپردازان در مورد دالئل عقبجماعتی از نظریهاصوالً 

های سـاختاری در  باورند که پیدایش اسالم بعنوان یک دستگاه دینی و ایدئولوژیک عامل دگرگونی

نهاد جامعه ایران شد و همین غلبه، رشد اجتمـاعی و فرهنگـی ایـران را منحـرف کـرده و دچـار       

نیـافتگی ایـران را بایـد در    سـعه آنها با تاکید برعامل ذهنی برآنند که عامل اصـلی تو . ایستائی نمود

حمله اعراب، یورش مغوالن و سلطه استعمارگران : خارج از جامعه و در بطن تحوالت مهمی چون

  :گفتاز طرفداران این نظریه، یکی میرزا آقاخان کرمانی بود که می. جستجو کرد

تخم  زنیم، ریشه او کاشته عرب وهر شاخه از درخت اخالق زشت ایران را که دست می«

روزی عرب و یا فتحعلی آخوندزاده که اسالم را عامل سیه» او بذر مزروع آن تازیان است

  40».پنداشتبختی ایرانیان میو تنها علت نگون

میرزا ملکم خان ناظم الدوله و بویژه آخوندزاده، کرمانی، طالبوف تردیدی نیست که کسروی از 

و دیگر منورالفکرهای عهد قاجار و مشروطه تـاثیر   41»مرد آگاه و توانائی بود«که به ادعای خودش 

پرسـتی  جهالـت و خرافـه   ت،یکماضمن انتقاد از خودکامگی حمیرزا ملکم خان . زیادی گرفته بود

   حتـی . کـرده اسـت   خـودداری قانونی، از هرگونه برخورد ستیزه جویانه با مسئله دیـن  مردم و بی

ایجاد کرد و اسالم را با مشروطه مدل غربـی آشـتی   و مدرنیسم تلفیق  دیانتتوان بین می گفتمی
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ن در وبایـد از وجـود روحـانی   گفت که  ، محتاطانهاو با مالحظه اقتدار دین و دینداران در ایران .داد

  امور استفاده کرد و ضرورتی ندارد که برای نو شدن، اسـالم را منسـوخ اعـالم کـرد؛ بلکـه       دربپیش

دینی گام در مسیر پیشرفت و توسعه نهاد و دین را از خرافه ها و اروپاییان با رفرم  انندهمتوان می

در  و گـوئی شـده اسـت؛   دچـار تنـاقض  گرا، اصوالً همانند روشنفکران غرباما . زیاده گویها زدود

  42»های غربی و غیرمذهبیردن سرپوش مذهبی روی نوخواهیاگذ« طریق

هـای ضـد دینـی و عرفـی     بر جنبه یشت و گاهبر اهمیت دین و دخالتش در امور تاکید دا گاه

  .کردمی پافشاریهای جدید اصالحات و اندیشه

به پاک کـردن   او در ظاهر نیز،آن بود که  ،ساختلیکن آنچه کسروی را از سنگلجی متمایز می

این بدعت  .مطرح نمود "دین پاک" ایجاد را با  از مذهب یبلکه تفسیر جدید ؛دین التفات نداشت

، نه بسیار عمیق و مستحکم بود ،های دین اسالم در جامعه آن روز ایرانریشه طی کهیجدید در شرا

بلکه  ؛ت اجتماعی و فکری زمان خویش بوداکسروی و عدم درک او از واقعی بی ادراکیتنها گواه 

اندیشید که همه اصالحات را باید از مغز شـروع کـرد و   می که وی ناآگاهانه بودمبین این حقیقت 

تا شـرائط   اًکه مسلم ندارد، در حالی یچندان اهمیت… تماعی، فرهنگی، سیاسی و دیگر شرائط اج

درکتـاب تـاریخ    43.تحقق نخواهد پـذیرفت  نواندیشی دینی د؛فراهم نشوروحی و فکری مساعدی 

با مقدسات مـذهبی  .. مشروطه با نامیدن مذهب تشیع به اسم کیش شیعه و یادکرد علما به مالیان و

  از جمله کسـروی در ایـن کتـاب بـه نـاروا و شـاید از سـر کـین،         . کندیز میو معتقدات دینی ست

  : نویسددهد و میخواهان را مورد نکوهش شدید قرا میمشروعه

دینی نامیده ای را که از اروپا رسیده و در میان مردم رواج گرفته بود بیآنها  هر چیز تازه«

  44»اندگرفتهایراد می

خواهان و حتی شخص شیخ فضل اهللا نوری، نگران از اشاعه وعهدر صورتی که شماری از مشر

نگـران از تجـددگرائی شـتاب زده و ناآگاهانـه بـا ورود مظـاهر نـوین        های دین ستیز و دلاندیشه

  .نمودند و با نو شدن مشکلی نداشتندمخالفت می

  جامعه  تفکراتبر   کمحا  دینی  خرافات  مسأله  به  ملیت  مفاهیم  به  دنآور  روی  در توجیه کسروی

  را در تـرویج   و چـاره  کـرد   کشـور اشـاره    مانـدگی  ماحصل آن یعنی واپـس و   یذهبپراکندگی مو 

  و روحانیـت   اسـالم   به  وسیعی  حمالت  ایرانی  و قومیت  از ملیت  دفاع  بهانه  او به. دید  پرستی ایران
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انتقـاد    اسـالم   به  عربیتمسئله و   عربرش معضل تاریخی یوبا   مبارزه  پوششدر  نمود؛ همچنانکه

  سـخن   ای گونـه   بـه  ؛ لـیکن کنـد  مـی   دفاع  آن  بودن  و جاودانه  ز اسالما  کسرویگرچه   !وارد نمود

   و شـمارد  مـی   و باطـل   موجـود را خرافـی    او دیـن  . اسـت   سر آمدهه ب  اسالم  گویا زمان  راند که می

  :نویسدمی

  اصالت  مختلف  مذاهب  شکل  به  اصلی  و اسالم  شده  منشعب  مختلف  مذاهب  به  دین  این«

  ارشذگبنیان  آنکه  دوتاست، یکی  اسالم  که  باید دانست  نخست. است  داده  خود را از دست

  مسلمانان  امروز میان  آنکه  و یکی  است  بوده  پیش  سال  و در هزار و سیصد و پنجاه  آورده

  و مانند اینها بخش  اللهی، شیخی، صوفی  چند مذهب، از سنی، باطنی، علی  و به  است  روان

جـدا    دو را از هم  باید این و می  نیست  یکی  خوانیم، ولی می  ما هر دو را اسالم. است  شده

  »گرفت

زیرا امروزه مسلمانان مغزشان آکنده از هرگونـه  «افزاید که از آن اسالم چیزی باقی نمانده می و

، پنـدارهای صـوفیانه، فلسـفه بـافی     گنبدپرستی، مرده پرسـتی  :هائی نظیرگمراهی 45»اهی استگمر

کسروی سخن کسانی را که مدعی اند تا زمانیکه قرآن باقی است، .. یونانی، یاوه سرائی خراباتیان و

زینـه  ن بیداند ، زیرا به باور وی بسیاری از دستاورهای قرآاسالم هم پایدار خواهد ماند، اشتباه می

های دین شناختن معنی جهان و پی بردن به آمیغ«از دیدگاه او . اندگشته و بر طاق نسیان قرار گرفته

  بینـیم در پایـان کتـاب نتیجـه     و چقدر جالب است وقتی می» زندگانی و زیستن به آئین خرد است

مع الوصـف،   »باشدنمی هایش جز بنیاد آن دینپاکدینی دنباله همان اسالم است و پایه«گیرد که می

بـدتر از همـه زبـونی و خـواری مسـلمانان اسـت کـه        : کنـد در ادامه به نکته ارزشمندی اشاره می

 هطلب در راستای بهـر های قدرتهای بزرگ و دولتو سیاست قدرت. اندزیردست اروپائیان افتاده

فشاگری نمونه خوبی گیرد و در این ابرداری از اسالم امروزی با هدف برتری بر جهان صورت می

تحلیل از اسـالم اسـت؛    شناسان درهای مغرضانه شرقدهد؛ مقصود و منظور پویشکه به دست می

دهد شناسان تردید کرده و نمونه میاز زمره نخستین کسانی است که در درستی آرای ایرانچنانکه 

  پوسـیده بـه فرجـامی    بافند که جـز ثابـت کـردن افکـار     در باره صوفیه چنان اباطیلی میکه ایشان 

شاید اولین روشنفکری باشد که به روند استعماری «به اعتقاد سیمین فصیحی، کسروی  46.رسدنمی

او یکی از معـدود روشـنفکرانی اسـت کـه علـت العلـل       . »شناسی عمیقاً پی برده بودجریان شرق
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ادن آن به استعمار، کند و با نسبت دزدگی ایران را در بطن جامعه ایرانی جستجو میبدبختی و ستم

  47.آیددرصدد ساده کردن بیش از حد مسئله بر نمی

ضمن ارائه نقد تمسخرآمیزی از آداب شـیعی  » بخوانند و داوری کنند«احمد کسروی در کتاب 

و بـا  » اندافزودهسران شیعه از ستمدیدگی حسین بن علی به پیشرفت کار خود می«کند که ادعا می

  طـرح  : همچـون ) ع(اسـم عـزاداری سیدالشـهدا   تارهـای نادرسـت در مر  انتقاد تنـد و صـریح از رف  

 داردنویسد؛ اشاره که همگی را به پای کژرفتاری شیعیان می..  . های خرافی و یا قمه زدن وداستان

خـورد کـه   و تاسـف مـی  » داشت تا رضاشاه پهلوی جلو گرفتایران رواج می ها دراین نادانی« که

  رسـت را  دکتاب، دولت و رجال جلوی ایـن گونـه سـنتها و مراسـم نا     اینک، یعنی در زمان تالیف

هـای  های دیگری از کتاب بـا بیـان حکایـاتی از مراسـم دعـای ندبـه و قصـه       در بخش. گیرندنمی

کوشد آنها را فریبکاری و خرافـه  می) ع(معجزات انبیاء و ائمه و یا طعن نسبت به مسئله سهم امام 

  علیه  و فحاشی  با توهین  در زمانی چون کسروی 48.ای مالیان پنداردتلقی کرده و در زمره زورگویه

  نگـران   جامعـه   سیاسـی   در صحنه  راستین  از حضور روحانیت  رضاشاه  راند که می  سخن  روحانیت

شته بود؛ در نتیجه، او گذا باز   و روحانیت  با دین  را در مبارزه  کسروی  امثال  دستبود و بدین روی 

  :دسوینو می ردهانتقاد ک  شدیداً  و اجتماع  سیاست  در عرصه  ور روحانیتاز حض

  برای  هایی را کانون  و کربال و قم  نجف  از مالیان  گروهی  تواند بود که  این  از همه  پس... «

  پادشـاهی   و تخـت   تـاج   بی و بر پا گرداند  دستگاهی  و توده  خود گیرند و در برابر دولت

شمارند   گیرد حراممی  خوانند، مالیاتیرا که  برد او را غاصب می  کشور را راه  که  لتدو. کنند

  » ....اند  کاره  هیچ  که  و خودشان

  پـذیرد و نـه   را می  و اقتصادی  اجتماعی، سیاسی  مختلف  های در عرصه  دین  قوانین  دخالت  نه 

   :شاره به اینکهابا .  تابد راستا بر می  را در این  حضور روحانیت

ون   هـا سـپر انداختـه   در برابر دانـش ـ  مسیح  دین ـ  دین  است  سال  در اروپا دویست«   و زـب

  49» ..اند و  رو گردانیده  از آن  مردمان  انبوه  که  گردیده

  امـور عبـادی    بـه   صرفاً باید  زمین  مغرب  نیز همانند کشیشان  یاسالم  روحانیت  که  معتقد است

      .نمایدن  خلتمدا  د و در امور سیاسیبپرداز

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   هاي دگراندیش در عصر پهلويبرخی جریان                                                          

 

107

  اتتبلیغـ   گیـری اوجمقـارن بـود بـا      کسـروی فعالیـت   دوراناین نکته در خور اعتناء است که 

داشـتند    بـا آن   و یا ضـدیت   غیر شیعی  داعیه  که  بر برخی  عقاید ایشان  اهآن  گرائیو عمل ونوهابی

افزون بر ایـن،   .50ستدان می  گروه  بهترین  مسلمانان  در میان را  آنان  کسروی  که  بصورتی ؛ثر افتاد مؤ

و   شـرک   عنـوان   به  اسالمی  با مفاهیم  جزمی  ا ذهنیتیب و داشت  گریاصالح  داعیه  وهابیان  همچون

) ع(  پیامبر و ائمه  به  توسل  یا دینی  قبور پیشوایان  زیارت  منع. پرداختمی  مبارزه  به  و بدعت  خرافه

  ابن: پیشوایان مرجئه و سلفی گری نظیر  اعتقادات  صول اساسیاز ا  و شفاعت  مقدساتالتجاء به و 

 .بـوده اسـت    عبـدالوهاب   محمـدبن   الهـام   منبع  ایشان  فکری  آرای  که  است  جوزی  قیم  و ابن  تیمیه

و   نامیـد  می  پرستی را بت  هائم  ها ، شفاعت و وهابی  کرمانی  آقاخان  های دیدگاه  در تعقیب  کسروی

  برخی  سنگلجی  شریعت  همچون. ندارد  سودی  که  پنداشت می عملیکربال را شهدای قیام بر   گریه

  را ضـد خـرد و زیانمنـد معرفـی      شیعه  »شیعیگری«و در رساله را انکار کرد   از اخبار متواتر شیعی

  کهقان گرفته دیکتاتوری دوران بیست ساله در همین کتاب، وی با نادیده انگاشتن فضای خف .نمود

 عالمـان دینـی    بهه بود؛ انجامید  روحانیون  گریزی سیاست  به  وبود   کرده  تنگ  را بر روحانیت  عرصه

  خـود  د؟ و نـ خیز د چرا بـر نمـی  ندار  یشرع  حکومت  و تشکیل  رهبری  اگر داعیه   گیرد که می  خرده

   .است  محال  حکومتی  چنین  تشکیل نشیند کهمحابا و یک تنه به داوری میبی

  انگاشـت و تصـور   مـی اش باطـل  بازگرداندن اسالم را به پاکی اولیه اصوالً باید گفت کسروی 

 ، وی نه تنها بـا اسـالم بلکـه بـا بهـائیگری،     ین برای جهان امروز کهنه شده استد که این دنمومی

تـر از  آنهـا را بـه مراتـب خرافـی    و حتی  ف بودیز مخالدیگر تفکرات اعتقادی رائج ن صوفیگری و

 را عمـالً  ، آنو موهومـات  اتبه عقیده وی همراه شدن دین اسالم با برخی خراف .دانستاسالم می

بایست دینی مثبت و تحرک بخش پدیـد  ناسودمند ساخته و می 20برای نسل جدید و شرائط قرن 

 :داشـته باشـد و از موهومـاتی چـون    هـای قـرون وسـطائی ن   اسـلوب  آورد که ریشه در تفکرات و

می پنداشـت  البته او . ورزی بری باشد مآبی و تعصبسنت ،پذیری، تعلقگریزیتقدیرگرائی، لذت

ـ  اصالح مغزها و اندیشه یبرا عنـوان مـذهبی   ه ها باید از راه مذهب وارد شد و حاکمیت خـرد را ب

چون بر این عقیـده بـود کـه     51زی پالودرا از بدآمو افکارنوین و آئینی اصیل به خورد مغزها داد و 

آیـین   ،مضافاً اینکه. هاست و حال آنکه از علل دیگر غافل مانده بودالعلل همه بدبختینادانی علت

 قبالً اوپیش از بود که روشنفکران  18ی متفکران اروپایی سده پرستهمان خردشبیه  خرد کسروی،
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شـد کـه دیـن    کسروی در این خالصه می تالشم لذا تما .نددکرمی شبه آن ایمان آورده و ترویج

طـرد باورهـای   . ساز گرداندتنظیم و با آئین خرد هم غرب های مترقیانهرا با مقیاس یشابداعی خو

در همین راسـتا و در قالـب    ،فرهنگ راستین عنوان پندارهای موهوم و دفاع از  دانش وه مذاهب ب

ه باید قبل از شـناخت ماهیـت خـدا، آئـین او را     او معتقد بود ک. پذیرفتصورت می ی،تتفکر تئیس

وی در کتـابی  . شناخت و راه رستگاری را دریافت که این امر مستلزم استفاده از دین یا خرد است

به ستایش عقل و منطق پرداخته و معتقد است باید نیروی خـرد را شـناخت و   » پیرامون خرد« بنام

مـالک کسـروی در تمـام    «رد یا داوری بین نیک و بد لذا به تعبیری، خ. زنگارها را از آن پاک کرد

گری را البته کسروی در همان حال مادی 52»قضاوتهای سیاسی، تاریخی، اجتماعی و مذهبی اوست

ها پدیـد  ها با دینائی که از پیکار دانشنتیجه«کرد و معتقد بود نیز بزرگترین گمراهی بشر تلقی می

  53» اندناتوان شدهآمده، آنست که دینها سست گردیده و 

  :گفـت  در عین حال زیرکانه بر آن بود تا پاکدینی را جایگزین تقیدات اسـالمی جلـوه دهـد و    

آورنـد و از    ایمان  اصلی  یا دین  پاک  دین  به ، باید مختلف  مذاهب  به  آوردن  روی  جای  به  مسلمانان

  صـراحت  هرچنـد کسـروی بـه    .ورزنـد   اریخودد  شده  اسالم  نصیب  تاریخ  در طول  که  انحرافاتی

 و بر آن بود که دانست خدا می  از طرف  راهنمائی گاه خویشتن را  ولی کرده است؛ن  پیامبری  دعوی

  روی  بـه   رستگاری  راه  دهد و یک  رخ  خدائی  یکبار جنبش  هر چند گاه  که  خداست  خواست  این«

شـمارند و   می  یافته  پایان  را با اسالم  آن  مسلمانان  لکن. برود  ها از میان باز گردد و گمراهی  جهانیان

) مقـدس (ورجاوند   شورشی  را به  مردمکسروی  جالب آنکه »دانند می  خدا را بسته  دست  خردانه بی

» تـوده   داری سررشـته «بـا    ایجـاد شورشـی    در پـی » باهمـاد آزادگـان  »  د و بـا تشـکیل  اد مـی   وعده

  یـا » ورجاوند بنیـاد »  کتاب  دین منظور بپس . پاکدینی را بنیاد نهد  آن  به یاری  هبود ک) دموکراتیک(

  : و مدعی شد نمود  تهیه را  مقدس  اصول

  خدا و لـذا آئـین    خواست  و طبق  اسالم  جانشین  پاکدینی  این  است  اسالم  آن  پایه  با آنکه«

  54».اوست

کسروی که جوهره اعتقادات فلسـفی او بـود؛ متـاثر از    پاکدینی البته باز هم باید متذکر شد که 

و مبتنی بر پذیرش اصل توحید و مبـارزه  .. سنوسیه و وهابیت و: گری اسالمی مانندجنبش پیرایش

انـد کـه   گفتهگرچی برخی اشخاص  .ستیزی بودبا هر گونه آداب و اعتقادات مذهبی به اسم خرافه
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دیـن،    اصـالح   پوشـش   تحـت  ، اخیـر   در دورۀ  کریروشـنف   از عناصر مطرح  کیکسروی بعنوان ی

  ، نفـی  افراطـی   گرائـی  الحـاد، ملـی   استعمار و نشر  منافع  در جهت  ، عمالًو تنویر افکار  زدائی خرافه

  و تعمـیم   نبـوت   عای اد  و عاقبت، حتی ه استکردمی  عمل  ...و  اخالقی  با عفت  مبارزه روحانیت،

نیز  کسرویشود که خواننده منصف متوجه می ،مخالفینف تصور این گونه اما برخال .نمود  پیامبری

مانند هر روشنفکر ایرانی در صدد پیدا کرده راه عالج برای مشکالت کشـور و جامعـه و فرهنـگ    

هـای فکـری، پـاالیش دیـن و صـرفاً رفـع       کرد که راه درمان نابسامانیبوده است و البته تصور می

و   اسـت   خرد بسیار عامیانـه   از مقوله کسروی  بحثمین خاطر است که مدقیقاً به ه. خرافات است

از   ظاهراً وجهی. آشنائی نداشت  فلسفهکسروی چندان با مبانی  چرا که .ی ندارداستوار  بنیاد فلسفی

ایـن  وارد   مسـأله   ژرفـای   بـه   توجـه   دونبمدنظر او بوده و  )معترضانه(ی پروتستان  گرای عقل بینش

  مختلـف   های در حوزه و چون نبود  فکری  منظم  دستگاه  دارایبویژه که  .است  شده یمانحوزه گفت

او . دیشـ ک  گـویی  و پراکنـده   اندیشـی   تناقض  به کارش ،وارد شد... و   سیاست، تاریخ، اقتصاد، دین

  دارد و هیچ بر می  قدم  با خرافات  مبارزه  بهانه  به  و البته  دینی  اندیشه  سازی  ویران  در راستای  عمدتاً

  اصـول   سلسـله   یک  به  توان نمی  ؛ لذاسازدنمی  را جایگزین  منطقی  خودش  قول  هیا ب  نوین  اندیشه

از   را ناشـی    جامعه  از مشکالت  بخشی  گرچهحتی . یافت  او راه  در اندیشه  مشخصی  و مبادی  ثابت

بعنـوان  . کندمین  ارائهرا   جایگزین  آئینیطور کامل و مقبول ب  هیچگاه  اما  د،دان می  مذهبی  تضادهای

در فـرد ایجـاد     کـه   اسـت   شورشـی   یا بعثـت   برانگیختگی  که  معتقد است  بعثت  در تعریف نمونه،

  با این. است  در انسان  و خدایی  عظیم  کوشش  و باعث  گرفته  صورت  ایجاد شور در روان. شود می

  و عقالنیتـی   پاکـدینی   با خردگرا بودن  مفهوم  این  آنکه  اعتقاد دارد، حال  معنوی  قدرت  او به  وصف

  .او وجود دارد در تضاد است  بینی  در جهان  که

  

  حکمی زاده، دگراندیشی در حوزه

کتـابی تحـت عنـوان     و نویسـنده  زاده، یکی دیگر از تجددخواهان ایـن دوره اکبر حکمیعلی 

دین و دینداری پرداخت و با تقدیر از  موجودبه انتقاد از وضعیت  که در آناست  »اسرار هزارساله«

فرزند یکی از روحانیون قم به  او. اقدامات رضاشاه تالش نمود تا جایگاه روحانیت را تخطئه نماید

اند نیز گفته. را برعهده داشتنام شیخ مهدی پایین شهری قمی بود که بازسازی مدرسه رضویه قم 
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پس از آمدن به قم، نخسـت بـه خانـه او     ،الکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیهشیخ عبد که

اصـالحی قـم را بـه نـام     و  نخستین نشریه مذهبی زاده، بعنوان یک روحانیزاده، حکمی. آمدفرود 

و  بنیان حوزه علمیه قـم  مربوط بهمهمترین گزارش . خورشیدی منتشر کرد 1313همایون در سال 

 باروحانیون نیز  البته شماری از. ستاو قلمی االصول آخوند خراسانی از آثاری بر کفایهائنیز حاشیه

هـای  که برخی عبارتش آدمی  را به یاد اندیشـه  اسرار هزار ساله کتاب. ماهنامه او همکاری داشتند

  چنانکـه ! باشـد کسروی می اندازد، از انتشارات چاپخانه پیمان، همان ناشر نوشتارهای کسروی می

هـای  شبیه مطالب مجله پیمان کسروی بـود و حتـی در یکـی از شـماره    نیز مجله همایون مقاالت 

  6باشد، در آغاز  با گفتار می 6این کتاب که دارای . از کسروی به چاپ رسیدهم ائی همایون، مقاله

  :پرسش غیرمرتبط با اصل موضوع شروع می شود

  بودند یا پیش از او؟ تررضا شاه آسوده نآیا ایرانیان در زما -1

  آیا ادارات و نظام ایران را رضاشاه خراب کرد یا از پیش خراب بوده؟ -2

  آیا دخالت رضاشاه در کار انتخابات بجا بود یا بیجا؟ -3

  ؟آیا باعث این ضعف تقوی و ایمان کنونی، رضاشاه بوده یا علت دیگر داشته است -4

  کرد بهتر بود یا ترک مقاومت؟جنگ میاگر رضاشاه در برار متفقین ایستادگی و  -5

  هائی که داشت روی هم چگونه پادشاهی بود؟ها و بدیرضاشاه با همه نیکی -6

  خالصـه مطالـب کتـاب    : پرسش است کـه بـه ادعـای نویسـنده     15پایان کتاب نیز دربردارنده 

کـاش مخاطبـان و   د؛ این سواالت را به بحث و کنبرای اینکه تنها به قاضی نرفته باشاو باشد و می

  .گذاردمخالفانش می

، های خودجوش مردمی با ماهیت دیانتکوشد با همسو نشان دادن آئینزاده در آغاز میحکمی

  :  نویسدمی. جوهره دین و مذهب را واپس مانده و خرافی جلوه دهد

  »... دین ما امروز می گوید خدا یکی است، ولی درعمل پا را از شرک هم باالتر نهاد«

ین امروز ما عزاداری را یکی از بهترین کارها دانسته تا جائی که در حدیث ثواب آن را برابر د 

او . »شود بخدا بستمید دروغ و گزافه از این باالتر هم ببینی«... شمرده با هزار حج و هزار عمره و 

دیده آنها بـا عقـل،   توان مورد استناد قرار داد؛ زیرا بدالئل عدر جائی اشاره دارد که احادیث را نمی

  55.علم و زندگی سازگاری ندارند و بسیاری از آنها جز خرافات چیزی بیش نیستند
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معتقد است که راه نقد روحانی بسته . سپس لبه تیز شمشیرش را متوجه کیان روحانیت می کند

بلند ای بس در نتیجه برای روحانی پایه«. شویداست، چون اگر به کفش او بگوئید کفشک، کافر می

درست شد که هیچ کس نتوانست بقصد اصالح دستی بسوی این دستگاه دراز کنـد گـر چـه ایـن     

بزرگی شد برای دین و دنیای ما بلکه برای  مطلب در ظاهر به نفع روحانی است ولی در واقع لطمۀ

گیری و چون و چرا بر روی هر چه بسته شود راه فساد خود روحانی زیرا مسلم است که راه خُرده

دهند تا کسی آنان را نقـد کنـد و   به باور او هیچگاه علماء اجازه نمیپس » ر روی آن باز می شودب

معتقد است مزد گـرفتن  . اگر ایرادی متوجه ایشان نمایند؛ مورد تهمت و تکفیر قرار خواهند گرفت

علما برای بیان احکام دین عملی خطاست و حتی درحدیث آمده که پولی کـه از ایـن راه بدسـت    

فرجام داوری وی در باره روحانیون آن است که روحانی اگر خوب عمل کنـد  . آید، حرام استمی

تـر  از همه مـردم پسـت  «همانند پزشک فردی با ارزش برای اجتماع است؛ ولی اگر بد عمل نماید 

رضاشاه جلو قلم و زبان مردم را گرفت ولی همین که رفت، « که زاده با اشاره به اینحکمی »است

کوشد از دوران می 56»هایش را فراموش کردندنیکی... م یک درجه هم از دموکراسی گذشتند و مرد

کوشید سـتایش از  می... حکمی زاده «در حقیقت، . و باارزش ارائه دهدرضاشاهی تصویری طالئی 

نکـه او نیـز   آجالـب   57»رضاشاه و اصالحات او را با دفاع از اسالم عاری از خرافات آشـتی دهـد  

ناراضی بود، لذا کوشیده است  1320دهه  ند کسروی از سیاست میانه روانه حکومت وقت درهمان

با نقد مالیم سیاست دولت در عدول از اقدامات رضاشاه در امور عرفی، دولتمردان را به پیروی از 

کنـد کـه اصـالحات    حتـی اذعـان مـی   . های تندروانه و ضد دینی رضاشاه تحریض نمایـد سیاست

از : مـورد دیگـر آنکـه    .و بدبینی عامه مردم را نسبت به روحانیون زائـل کـرده بـود    رضاشاه نفرت

»  گذرانیدن قانون فروش اوقاف و صرف آن در راه فرهنگ و بهداری است« کارهای نیک رضاشاه 

نویسندگان و نمایندگان و زمامداران ما چـون در دوره دموکراسـی   «یا به تعبیر او  ولی رجال فعلی

  58»!! آنها را لغو نمودند و از این راه خدمت بزرگی به دین کردند!! شده اندطرفدار دین 

. اما مهمترین محور مطالب حکمی زاده مخالفت و اعتراض وی نسبت به حکومت دینی اسـت 

  پـردازد و آن را ناموجـه و   وی بعنوان معارض با اندیشه حاکمیت فقهاء؛ به نظریه والیت فقیـه مـی  

حال آنکه دیدیم به این «گویند حکومت باید بدست فقیه باشد می: نویسدمی. دنمایپایه تلقی میبی

باید فاتحه کشور و «مت دینی، همین دین فعلی است که و اگر منظور از حکو» سخن دلیلی ندارند
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 »سرارالا  کشف« کتاببا نگارش  خمینی  اماماما طرح این سخنان باعث شد تا  59»زندگی را خواند

زاده و این نکته جای تامل دارد که امثال کسروی، حکمینیز . زاده بدهندائی به حکمیکوبنده  پاسخ

بهاء اهللا در جانبداری از سلطنت مطلقه، آنهم با تداعی از نوع پادشاهی رضاشاهی، تالشی درخـور  

کیش عده تحقق فراگیر شدن ـ پس از دادن و حسینعلی بهاء اهللاز آنجا که  فی المثل. اندتامل داشته

  :معتقد بود ـ به پیروانش بهائی

   60»ن محروم مانندآیات الهی دوست نداریم مدن عالم از آ شوکت سلطنت آیتی است از«

  از همین رو بهائیان در دوره دیکتاتوری رضاشـاه، هـیچ مخالفـت یـا اعتراضـی را صـورت       

  .  دادند و از آزادی نسبی نیز برخوردار بودندنمی

  

  فرجام سخن

توان نتیجه گرفت، بررسی وضع دین و دینداری در دوره دیکتاتوری بیست ساله می از آنچه در

  :کرده استآن است که رضاشاه با حمله به مذهب، ظاهراً دو هدف را دنبال می

ساختار « زیرا  61.کارانه آن و نیز محو نهادهای اجتماعی مذهبیوننابودی تشیع و سنن محافظه

 62»تعارض بود در...  ا قدرت گیری نیروهای اجتماعی و مذهبیقدرت سلطانی و مطلق رضاشاه ب

های ضددینی، ایجاد یک فرهنگ جایگزین و متکی بر کیش مدرنیسم و هدف دولت از این حرکت

یا به عبارت دیگر، اقتباس  63.گرائی بود که به سیطره فرهنگی اسالم در ایران پایان دهدو ملی

اسی و قضائی از غرب، از لباس و معماری شهری تا قوانین های اقتصادی و سیمفاهیم و واقعیت

. داشتندکیفری و نظام آموزشی و ایدئولوژیهای غیردینی که شکوه دولت و ملت را پاس می

هایش اسالم ارمغانی از سوی بیگانگان تلقی همچنین ترویج نوعی ناسیونالیزم غیردینی که در آموزه

غافل از آنکه نیروی مقتدر دولتی در  64کمیت شده بودشد، اساس کسب مشروعیت و تحکیم حامی

کشف حجاب : ، علیرغم برخوردهائی نظیرقادر به عملکرد کامل نیست و لهذاساله  16یک فاصله 

باز هم ..  . زنان، برگزاری مجالس مختلط مردانه ـ زنانه، ممنوعیت عزاداری، تبعید علمای مبارز و

این همان سرنوشتی بود که برای . ن نیز متولی افکار عمومیمردم ایران مذهبی ماندند و روحانیو

از طرفی در این دوران، که ما آن را به . مهمترین جنبه اصالحات مذهبی رضاشاه مقدر شده بود

 توجهبی  ،ایران  روشنفکری  از جریان  مهم  بخشیمرتبط و پیگیری کردیم،  1320درستی تا نیمه دهه 
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  تداوم و در موجود برآمد  تغییر وضع  در پی  بیگانهری از الگوهای فکری یاو با   خودی  فرهنگ  به

  و در واپسین  گرفته بود  مشروطه، سرعت  پس از که پیش آمد ائی ستیزانه  ، تجدد اسالمحرکت  این

در   ائیبرجسته  نقش که  یتجددیناین م .گردید  شوونیستی و  شاهنشاهی  ایدئولوژی  ، حاملشحلامر

باورها ، مذهبی  در حوزه  تجددطلبانه  های و تصرف  با دخل ند؛خود داشت انورد  ایمانی  سستنشر 

، عزاداری، حج، پرداخت خمس و سهم )عج(  زمان  و ظهور امام  شفاعت توسل، :و مناسکی نظیر

اروپا   دینی رمورفبا نگرشی به و   هو سلفی  از وهابیت  تأسی  بهرا دیگر   دهها موضوع و نیز... امام و 

شاید  البته، .کردندرد  دینی  پیرایش  تیغ  زیربا خرافات، از   مبارزه  نامه و ب  دادندقرار   تأویل  مورد

و عمدی بوده تا اینکه به   یافته  سازمان  حرکت  کهمانند ی  اینان  نگری سطحیچنین بنظر آید که 

توانستند درک کنند که ن اشخاص نمیولی حقیقت آن است که ای .شبیه باشد  یفعالیتهای تحقیق

دیگر سنتها و نمادهای  و گانزاد اماممناسک و شعائر آئینی و انتقاد به وجود بقاع   کردن  مسخره

 هب  زدنضربه  بهانه  بهآنان . تواند نتایج موثری در اصالح اندیشه و آئین ایجاد کنداعتقادی نمی

  شریعتبعالوه، کسروی،  .پرداختند  از دین  حیتفسیر سط  به  دینی  گریو پیرایش  خرافات

را   و روحانیت  اسالمظاهراً انتقادی و نو بیان،   یئها ها و نوشته با سخنرانی.. و  زاده سنگلجی، حکمی

، اصول طحی و تند از چهارچوبه های شریعتقادرند با نقد س پنداشتندند؛ زیرا میرفتگ  نشانه

  .را در جامعه سنتگرای شرقی پیاده نمایندگرائی اروپائی سیانتیسم و عقل

بر آن بودنـد کـه دیـن    ی چون کسروی ستیزاندیشان دیندر شرائطی که دگرآید از طرفی بنظر می

 ،قابلیت نوسازی و بازسازی خاصی که به کار انسان بیاید و مشکالت جوامع انسـانی را حـل کنـد   

   !استن غیرممک اشبازگرداندن دین به اصل اولیه  و حتی ؛ندارد

سنگلجی این پیش فرض را نپذیرفته و با این ادعا که فرهنگ  شریعت روشنفکران مذهبی چون

 های مدرن و روز آمد از دیـن کوشیدند با تاویلمیو تعبیرگرا است،  خواهدینی اصالح پذیر، تجدد

ای نوین نیز که با دانشه ـ  های جدیدها و رهیافتخ با اندیشهنبا معرفی کردن معرفت دینی همس و

اجتمـاعی   و انسانینوین های کاربردی و تاثیرگذار دین برای تحقق اهداف از جنبه ـ  متوازی است

گرچه برخی تعابیر سنگلجی منطبق با معیارهای پذیرفته شـده   باید گفت  ین خاطردب. سود جویند

ن مـوثر و  مـذهب، چنـا  قـران و  ولیکن اهداف اصلی وی از تفسیر نـوین   ؛رسیدی به نظر نمیعشی
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این نکته را با بررسـی نهضـت    .متفکران دوران معاصر تاثیر گذاشتبرخی کارآمد بود که بر روی 

  . دار کشاندتوان به بحثی دنبالهتفسیر نوین و علمی قرآن می
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