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نهضت نواندیشی دینی؛ از تجددخواهی تا تجدیدنظرطلبی دینی
بررسی ماهيت، کارکردها، سير تطور،  ادبيات و گفتمان رايج

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

چکيده
در بررس��ی تحريفات و انحرافات دينی و در بازخوانی خاس��تگاه، مبانی و ريشه های 
شكل گيری افراط گرايی دينی، ضرورتاً می بايست نهضت نوانديشی دينی در بازه تاريخی 
دو قرن اخير- از سيد جمال الدين اسدآبادی و سر احمدخان هندی تا عصر حاضر- مورد 

بررسی و مداقه علمی  قرار گيرد. 
بررسی ره آورد آموزه های مستشرقين در ش��كل گيری پديده ای به نام »قرآن گرايی« 
و »قرآن بسندگی« و در نهايت »سلفی گری«، و نيز مشاركت جريان »منورالفكری« و 
بعدتر جريان »روشنفكری دينی« بايد در كنار فعاليت های فكری فرقه های انحرافی و يا 
سازمان های نخبگانی زيرزمينی- مانند فراموشخانه ها و كلوپ های روتاری و الينز و...- 
در كنار هم مورد بررسی قرار گيرد. به نظر می رسد پژوهشی كه اين منظومه گفتمانی در 

جهان اسام را در يك منظر مورد بررسی قرار ندهد، ناقص و ناتمام خواهد بود.
در اين نوشتار برآنيم، با بررسی گفتمان فكری و نيز سير تطور نهضت نوانديشی دينی 
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به جايگاه شناسی انديشه افراط و انحراف بپردازيم و در نهايت نقش مجتهدين نوانديش 
را در مواجهه با اين پديده فكری، مورد بررسی قرار داده ايم.

مقاله حاضر با بررسی تحوالت انديش��ه دينی در جهان اس��ام به ارايه تقسيم بندی 
جديدی در گفتمان نوانديش��ی دينی پرداخته است كه در آن، نوانديشی دينی با چهار 
رويكرد الحادی، ارتجاعی، التقاطی و اجتهادی مورد بررسی مستند و مستدل قرار گرفته 

است. 
کليدواژه ها: نوانديشی دينی، انديشه الحادی، التقاط، ارتجاع، اجتهاد در اصول.

مقدمه
عصری كه در آن به سر می بريم از سوی مقام معظم رهبری به »پيچ تاريخی«1 تشبيه 
شده است كه نش��ان از تحوالت مهم سياس��ی، اجتماعی، فكری در عرصه بين الملل و 
جهان اس��ام دارد. با توجه به طرح روزافزون گفتمان دينی- پ��س از پيروزی انقاب 
اس��امی- در محافل علمی  و فرهنگی بين المللی از يك س��و2 و صف آرايی همه جانبه 
قدرت های جهانی در مواجهه با گسترش اسام ناب، با ارايه الگوهای بدلی و غير اصيل، و 
با توسل به ترسيم چهره ای خشن و مخدوش از اسام، از سوی ديگر، مطالعه روش های 
دين پژوهی در حوزه های علمی  جهان اسام، در تبيين و تقويت گفتمان اسام ناب، و 
ريشه يابی انحرافات اجتماعی و تحريفات دينی-اس��امی، امری ضروری، مهم و مؤثر 

خواهد بود.
بيشترين سهم در تحوالت قرآنی و تفسيری در بس��تر جامعه علمی  اهل سنت شكل 
گرفته اس��ت؛ چه خاورپژوهان كه نوعاً با اتكا به منابع اهل س��نت ب��ه خوانش انتقادی 
اسام پرداخته اند و چه متفكران نوانديش مس��لمان كه در قامت اصاح گران دينی، با 
نقد منابع و روش دين پژوهشی موجود، رويه های تازه ای را بنيان نهاده اند. گرچه برخی 

1. رهبر معظم انقاب اسامی، آيت ال خامنه ای از چنين شرايط حساس��ی، تعبير به »پيچ تاريخی« كرده اند؛ 
نگاه به اوضاع سياسی جهان و منطقه نشان می دهد كه ما در مقطع حساسی هستيم؛ به معنای واقعی كلمه، امروز 

يك پيچ تاريخی است. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1393/4/16.
 http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2605

2. برای اطاعات بيشتر رك: محمد ستوده و محمدرضا منيری، »انقاب اسامی و احيای كاركردهای دين در 
عرصه جهانی«، حضور، ش74، 1389، ص102-133. 
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اين نوانديشی دينی را متأثر از جريان استشراق دانسته اند1 اما آنچه اهميت دارد، بومی  
شدن اين روش های نوين دين پژوهی و علنی و عينی شدن اثرات اين اصاحات دينی، 

در صحنه اجتماعی در جوامع اسامی  است. 
دنباله روی گروه های افراطی اس��امی  از انديش��ه های س��لفی- مانند برخی تفكرات 
رش��يد رضا و...- بيش از پيش بر اصل تبعيت تحوالت اجتماعی در جوامع اس��امی  از 
برداشت های قرآنی و دينی صحه می گذارد. در تحليل برداشت های قرآنی و تفسيرهای 
نارسا و انحرافی نيز، قدم اول، انديشه در مبانی و روش تفسير و دين پژوهی ايشان است. 
تقليد كوركورانه طيف گسترده ای از روشنفكران به اصطاح دينی از گفتمان انتقادی و 
تخريبی شكل گرفته پيرامون مبانی دينی- و خصوصاً ابعاد سياسی- اجتماعی اسام- و 
شكل گيری خط تخريبی و گفتمان انفعالی- تقليدی گسترده عليه مبانی دينی، حكومت 
اسامی  و اصول انديشه اسام ناب محمدی)ص(، يكی از اثرات مخرب وجود انديشه های 

انحرافی و افراطی در جهان اسام است. 

نهضت نوپدید فکری در دنيای اسالم
با ورود به عصر م��درن و همزمان با پيش��رفت های تمدنی جوام��ع غربی، دغدغه ای 
در ميان برخی از متفكرين مس��لمان ش��كل گرفت كه نقطه عط��ف آن جبران همين 
عقب ماندگی های تمدنی در جوامع اس��امی  بود. اين دغدغه ه��ا اندك زمانی بعدتر به 
گفتمانی فراگير و عميق تبديل ش��د كه زمينه های پيدايش يك نهضت فكری نوپديد 
را فراهم ساخت. گذشته از مش��اهده مظاهر تمدنی جوامع غربی، فعاليت های فكری- 
فرهنگی مستش��رقان در يك قرن گذش��ته را نمی توان در پيدايی اي��ن پديده ناديده 
گرفت. عامل ديگر، تحير و انفعال برخی از نخبگان كش��ورهای اس��امی  در مواجهه با 
پيشرفت های تمدنی غربی ها بود كه به واسطه مسافرت های تحصيلی و تفريحی آنها به 
ممالك متمدن، به وجود آمد و در سفرنامه های آنها نمود يافت2 و به دنبال آن، موجی از 
»حيرت نامه نويسی« در برخی از سرزمين های اسامی- به خصوص ايران- راه افتاد كه 
در پويايی و تقويت جنبش فكری پيش گفته و در دامن زدن به گفتمان اصاح فكری و 

1. علی نصيری، رابطه متقابل كتاب و س��نت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش��ه اسامی، 1385، ص225؛ 
محمدابراهيم روشن ضمير، جريان شناسی قرآن بسندگی؛ پژوهش��ی در پيشينه تحوالت و دادگاه های قرآنيون، 
تهران، سخن، 1390، ص51؛ به نقل از خادم حسين الهی بخش، دراس��ات فی الفرق القرآنيون و شبهاتهم حول 

السنه، ص8-9. 
2. سفرنامه حاج سياح محاتی يكی از معروف ترين نمونه از چنين آثاری است.
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اجتماعی، نقش مستقيم داشت.1
تحليل ماهيت و كاركردهای اين جنبش فكری، همواره مناقشات فراوانی را برانگيخته 
است كه بخشی از آن مربوط به درگيری مستقيم و مستمر اين جريان فكری با نهادهای 
دينی و انديشه های رايج در جوامع اسامی  است و بخشی ديگر مرتبط با سيره عملی و 
علمی  پيروان و بانيان اين نهضت. برخوردهای متعصبانه و قضاوت های غير محققانه- در 
دفاع يا نقد- اين جريان نيز، عامل ديگری است كه به افزايش دامنه اين منازعات دامن 

زده است.
سيد جمال الدين اسدآبادی و سيد احمدخان هندی را بايد از پيشگامان و زمينه سازان 
اين نهضت فكری برشماريم. برخی از اين نهضت فكری با عنوان »بيداری اسامی« ياد 

كرده اند و از بانيان آن به عنوان مصلحان بزرگ قرن نام برده اند. 
بر اساس تطبيقات تاريخی، می توان گفت پيدايش پديده »منورالفكری« نيز مربوط 
به همين دوره تاريخی و چه بس��ا زاييده همين دغدغه ها و گفتمان نوظهور اس��ت و از 
اين حيث، می ت��وان بانيان جنبش فكری مذكور را پديدآورندگان پديده روش��نفكری 
نيز برشمرد. »روشنفكری دينی« اصطاح دقيق تری اس��ت كه بعدتر برای اين پديده 
فكری استفاده ش��د و وجه تس��ميه آن هم به رويكرد و دغدغه »اصاح انديشه دينی« 
طرفداران اين نهضت برمی گردد. اساس��اً كليدواژه »اصاحات دينی« راهبرد مشترك 
و نقطه توافق منورالفكران و روشنفكران دينی است و در برخی از آثار به صراحت از آن 
به عنوان »پروتستانتيسم اس��امی« و »مارتين لوتريسم اسامی« نام برده اند.2 به نظر 
می رسد تاش برای ارايه تعريفی تازه از مبانی دينی در قالب دينی نوين به تقليد از لوتر 
اس��ت كه در نهايت به خلع يد نهاد دين از مناس��بات اجتماعی و پيدايش تقريری تازه 

1. از اولين حيرت نامه هايی كه در ايران منتشر شد، حيرت نامه ابوالحسن خان ايلچی است كه با اين مشخصات 
در ايران منتشر شده است: ميرزا ابوالحسن خان ايلچی، حسن مرسل وند، حيرت نامه، تهران، رسا، 1364، ص215. 
2. در آثار برخی از روشنفكران مانند آخوندزاده و برخی روشنفكران دينی مانند علی شريعتی، چنين رويه ای به 
چشم می خورد و در ادامه به نمونه ای از نظرات ايشان اشاره می شود؛ ميرزا فتحعلی آخوندزاده تبريزی، شخصيتی 
ملحد و ضد دين داش��ت ولی با توجه به فضای اجتماعی ايران در آن زمان، س��عی می كرد گاهی از ادبيات دينی 
استفاده كند. او درباره پروتستانتيسم اسامی چنين می گويد: »دين اس��ام بنابر تقاضای عصر و اوضاع زمانه به 
پروتستانتيزم محتاج است، پروتستانتيزم كامل موافق شروط پروقره و سيويليزاسيون متضمن آزادی و مساوات 
حقوقيه هر دو نوع بشر )زن و مرد( مخفف ديسپوتيزم ساطين شرقيه در ضمن تنظيمات حكيمانه و مقرر وجوب 
سواد در كل افراد اسام ذكوراً و اناثاً.« )فريدون آدميت، انديشه های ميرزافتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، 
1349، ص221.( علی شريعتی اشارات بس��ياری به پروتستانتيسم اس��امی دارد به عنوان نمونه او می نويسد: 
»روشنفكر بايد به ايجاد يك پروتستانتيسم اسامی بپردازد تا همچنان كه پروتستانتيسم مسيحی اروپای قرون 
وسطی را منفجر كرد و همه عوامل انحطاطی را كه به نام مذهب و سرنوشت جامعه را متوقف و منجمد كرده بود 
سركوب نمود، بتواند فورانی از انديشه تازه و حركت تازه به جامعه ببخشد.« )علی شريعتی، چه بايد كرد؟ ]مجموعه 

آثار، ج20[، قلم، 1370، ص292.(
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از مس��يحيت در قالب پروتس��تان انجاميده اس��ت. 
با اين ن��گاه، اين نهض��ت در حقيقت ب��ه دنبال يك 
انقاب معرفتی- فرهنگی اس��ت ك��ه مبانی دينی و 
بنيان های فكری- فرهنگی موجود در جوامع اسامی 
 را مورد نقد جدی ق��رار می دهد. اين نق��د در برخی 
موارد آنچن��ان صريح و راديكال مطرح می ش��ود كه 
مخالفان، اين نهضت را با نام جنبش »دگرانديشی« و 

»تجديدنظرطلبی دينی« می شناسند. 
توجه به ادبيات و گفتمان دينی در نهضت فكری نوپديد، مسئله مهمی  است كه ريشه 
آن به »عدم مشروعيت مردمی  نوانديشان در بستر جامعه اسامی« برمی گردد. به اين 
معنا كه آموزه های »منورالفكری« به معنای مطلق كلمه، در ايران و ساير جوامع دينی، 
امكان نفوذ و نشو و نما نمی يابد و مادامی  كه مردم به آموزه های دينی باور دارند، هر نوع 
تقرير تازه اعتقادی كه با بنيان های فكری موجود در تقابل باش��د، فراگير نمی شود! لذا 
بايد با استمداد از گفتمان، ادبيات و زبان دينی با جامعه و در جامعه دينی سخن گفت. 
تجلی چنين راهبردی به پيدايش »روش��نفكری دينی« و »نوانديش��ی دينی« منجر 
شده است. محور قرارگرفتن قرآن كريم در گفتمان نوانديشی دينی معاصر، موجب آن 
می شود كه برخی از تعبير »قرآنيون« يا »جريان قرآن گرايی« در نامگذاری اين پديده 

فكری استفاده كنند.

از تجددخواهی تمدنی تا تجدیدنظرطلبی دینی 
نظر به س��ير گفتمانی و كاركردهای اجتماعی نهضت فكری مورد بحث، گرايش های 
اصاح طلبی در جهان اسام در سه محور كلی خاصه می شود؛ تجددطلبی، اصاح طلبی 

سياسی، اصاح طلبی دينی! 
اگرچه امروزه تجدد الزاماً به معنای غربی شدن نيست، اما تا اواسط قرن پيش، تجدد 
معنايی غير از غربی شدن نداشته لذا در واقع می توان »تجددطلبان« را »اسام گرايان 
متجدد« يا »اسام گرايان غرب گرا« ناميد! برخی از ايشان- مانند اسماعيل پاشا در مصر 
و سيد حس��ن تقی زاده در ايران- اصًا با قرآن و اس��ام، كاری ندارند و بيشتر به دنبال 
ترويج و تبيين مبانی تمدن غرب هستند و برخی ديگر- مثل ميرزا عبدالرحيم طالب اف 
در ايران و سر سيد احمدخان در هند- به شدت به دين عاقمندند و مايل اند تجددگرايی 

دنباله روی گروه های افراطی 
اسالمی  از اندیشه های سلفی- 
مانند برخی تفکرات رشيد 
رضا و...- بيش از پيش بر اصل 
تبعيت تحوالت اجتماعی در 
جوامع اسالمی  از برداشت های 

قرآنی و دینی صحه می گذارد
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را به نحوی با اس��تفاده از قرآن در قالب مباحث دينی 
ارايه كنند.1 

اصاح طلبان سياس��ی با اعتقاد ب��ه نيازمندی جهان 
اس��ام به اصاحات سياس��ی، نوعاً به ط��رح مباحثی 
همچ��ون نقد تفك��ر م��درن، استبدادس��تيزی و نفی 
وابس��تگی به دولت های بيگانه پرداخته اند. استفاده از 
نصوص دينی و برگش��ت به دين، به منظور ريش��ه كن 
كردن اس��تبداد و وابس��تگی ب��ه بيگان��ه، را می توان 
اصلی ترين راهبرد اين دسته برشمرد. سيد جمال الدين اسدآبادی و شاگردانش مانند 
شيخ محمد عبده در مصر و ش��يخ عبدالرحمن كواكبی در سوريه، دقيقاً همين افكار را 

ادامه دادند كه در نهايت به يك اعتقاد گسترده در جهان اسام تبديل شد.2 
اصاح طلبان دينی بر خاف گروه دوم معتقدند ساده انديشی است اگر فكر كنيم دين 
را درست فهميده ايم و فقط درس��ت به آن عمل نكرده ايم، بلكه آنان ريشه همه مصائب 
را به فهم دين برمی گردانند. اين گروه به دنبال فهم ناب و خالص تری از دين هستند و 
می خواهند از اسارت فهم های پيشين رهايی يابند. افرادی مثل سيد قطب به اين جريان 
تعلق دارند. از ديگر مفس��ران دينی كه در اين گروه قرار می گيرند جمال الدين قاسمی 
 و ابوالكام آزاد اس��ت كه صريحاً می گويد من معتقد به اصاحات دينی هستم. برخی 
از مصلحان سياسی- مانند محمد عبده- بعد از مدتی در زمره اصاح طلبان دينی قرار 

گرفته اند.3
بنابراين در يك جمع بندی می توان چنين نتيج��ه گرفت كه جنبش اصاح طلبی در 
جهان اسام در سيری انتقالی از »تجددطلبی« به سوی »اصاح طلبی سياسی« سوق 
يافته و در نهايت به »اصاح طلبی دينی« رسيده است.4 اين است كه پديده منورالفكری- 
روشنفكری- كه محور اصلی گفتمانش مبتنی بر پيشرفت های تمدنی و تجددخواهانه 
است، در نهايت به ايجاد جريان »روشنفكری دينی« منجر شده است كه كمال مطلوب 

1. رك: يوسف خانمحمدی، تفسير سياسی قرآن در ايران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 1392، 
ص79. 

2. همان، ص80. با تغيير و تصرف.
3. همان، ص81. با تصرف و تلخيص.

4. برای مطالعه در باب سير انتقالی از اصاحات سياسی به اصاحات دينی رك: احمد پاكتچی، تنظيم و تحقيق 
محمد جان پرور، تاريخ تفسير قرآن كريم، تهران، انجمن علمی دانشجويی الهيات دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، 

ص227.

اساسًا کليدواژه »اصالحات 
دینی« راهبرد مشترک و 
نقطه توافق منورالفکران و 
روشنفکران دینی است و در 
برخی از آثار به صراحت از 
آن به عنوان »پروتستانتيسم 
اسالمی« و »مارتين لوتریسم 

اسالمی« نام برده اند



47
94

ن 
ستا

 زم
 4

ره 6
شما

م 
ده

سيز
ل 

 سا
وم

ه س
دور

نی
ی دي

طلب
ظر

يدن
جد

 تا ت
هی

خوا
دد

 تج
ی؛ از

 دين
شی

ندي
ت نوا

هض
ن

آن ايج��اد »اصاح��ات دين��ی« اس��ت و اين آرم��ان در 
ميان طيف ه��ای راديكال از روش��نفكران دينی، در قالب 
»پروتستانتيسم اس��امی«، »تجديدنظرطلبی دينی« و 
»اسام منهای آخوند«1 تبلور و تجلی يافته است. در بيانات 
حضرت ام��ام خمينی)ره( موارد متعددی از نقد انديش��ه 
»اس��ام منهای روحانيت«، وجود دارد كه ب��ه موازات با 
مبارزه با استعمار و رژيم شاه، مورد توجه قرار گرفته است. 
امام اين انديشه را »نغمه ای شوم« برمی شمارد كه در جهت 

از بين بردن اساس اسام و ايجاد بدبينی بين دانشگاهيان و حوزويان مطرح شده است.2 
»تجديدنظرطلبی دينی« آخرين مرحله از نهضت نوانديشی دينی نيست، بلكه برخی از 
روشنفكران و تجديدنظرطلبان دينی پا را فراتر از تغييرات روبنايی گذاشته، در حقيقت 
در پی ارايه يك دين نوين بوده اند. دينی كه در حقيقت يا دستاورد شخص ايشان است 
و همينان پيامبران اين دين نوين هستند و يا نتيجه تجميع آموزه های اديان و مكاتب 
مختلف است كه ايشان مفسران و روحانيان آن دين به شمار می آيند. انديشه دين نوين 
در آرا و آثار برخی از دگرانديشان دينی مانند سيد احمد كسروی، در قالب »پاك دينی« 
مطرح می ش��ود.3 امام خمينی)ره( در نقد انديشه و عملرد احمد كس��روی، به ادعای 

1. شريعتی در نامه ای به پدرش در اين مورد می نويسد: »اكنون، خوشبختانه، همان طور كه دكتر ]مصدق[ تز 
»اقتصاد منهای نفت« را طرح كرد، تا اس��تقال نهضت را پی ريزی كند و آن  را از بند اسارت و احتياج به كمپانی 
استعماری سابق آزاد سازد؛ تز »اسام منهای آخوند« در جامعه تحقق يافته است و اين موفقيت موجب شده است 
كه هم اسام از چارچوب تنگ قرون وسطايی و اسارت در كليساهای كشيشی و بينش متحجر و طرز فكر منحط 
و جهان بينی انحرافی و خرافی و جهالت پرور و تقليدس��ازی، كه مردم را عوام كاالنعام بار آورده بود و روشنفكر را 
دشمن مذهب و ترسان و گريزان از اسام، آزاد شده است...« )علی شريعتی، با مخاطب های آشنا ]مجموعه آثار، 

ج1[، قلم، 1370، ص8.(
2. رك: صحيفه امام، ج 7، ص487؛ همان، ج 5، ص280.

3. كسروی دينی تازه به نام »پاك دينی« را بنيان نهاده  بود و كتاب دينی به نام ورجاوند بنياد )اصول  مقدسه( 
نوش��ته  بود و پاكدينان را در حزبی به نام باهماد آزادگان گرد آورده بود. كتاب مقدس كس��روی در س��ه بخش 
جداگانه اش به صورت جدا منتشر شد. بخش اول »درباره جهان و آدمی« و بخش دوم »درباره دين« در تابستان 
1322 و بخش سوم »درباره زندگانی توده ای« در يكم آذر 1323 منتش��ر شد و مجموع اينها مانيفست كسروی 
برای دين سازی اش بود. )احمد كسروی، ورجاوند بنياد 1323-1322، بی جا، بی تا.( برای دانستن درباره دين سازی 
كسروی رك: احسان طبری، »آورندگان انديشه خطا در دوران ستم ش��اهی )1(«، كيهان فرهنگی، آذر- اسفند 

1375، ش131-130، ص13-23. 

آموزه های دینی باور دارند، 
هر نوع تقریر تازه اعتقادی 
فکری  نيان های  ب ا  ب که 
موجود در تقابل باشد، 
فراگير نمی شود! لذا باید با 
استمداد از گفتمان، ادبيات 
و زبان دینی با جامعه و در 

جامعه دینی سخن گفت
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دروغين پيامبری توسط وی شاره می كند.1
برخی مانند ملكي��ان نيز در همين راس��تا، در عصر حاضر نيز انديش��ه اخاق و دين 
جهان��ی را مطرح كرده اند ك��ه در آن هيچ تعهدی ب��ه گزاره های دين اس��ام و مكتب 
تشيع وجود ندارد و در عوض از ميراث اديان و امم در تأسيس اين دين جهانی نوپديد، 
استفاده می گردد! رسيدن به راهبردی به نام »دين نوين«، نقطه اشتراك دگرانديشان 
و اصاح طلبان با كانون های فكری مشكوك و سازمان های مخفی استعماری است؛ چه 
اينكه اين انديشه، از طرف فراماسون ها2 و بهايی ها،3 به عنوان يك راهبرد اساسی همواره 

مطرح گرديده است.

1. امام خمينی)ره( به طور مكرر در سخنانش��ان به دين سازی كسروی اش��اره كرده اند. به عنوان نمونه يكی از 
اين موارد را كه در تاريخ 21 تير 1359 است نقل می كنيم: »كس��روی نويسنده زبردستی بود، ولی آخری ديوانه 
شده بود يا يك مغزی است كه اين مغز- بسياری از شرقي ها اين طوری هستند كه تا يك چيزی، چهار تا كلمه ای 
ياد می گيرند ادعاشان خيلی باال می شود. كسروی آخری ادعای پيغمبری می كرد- نمی توانست به آن باال برسد 
آنجا را می آورد پايين. اين كتاب مفاتيح الجنان يك كتابی است كه مال حاج شيخ عباس قمی نيست، شيخ عباس 
قمی، جمع كرده اينها را، ادعيه را جمع كرده در آنجا. اين آدمی كه كتاب مفاتيح الجنان را س��وزانده يا يك روزی 
برای سوزاندن امثال كتاب مفاتيح الجنان درست كرده بود اين نمی دانست كتاب مفاتيح الجنان چی تويش است، 

شايد يك دفعه هم مناجات شعبانيه را هم نخوانده بود، فكرش اين طور فكر نبود.« )صحيفه امام، ج 13، ص32.(
2. فراماسونرها قائل به نوعی حكومت جهانی ماسونی هستند و اين انديش��ه را در تمام دنيا تبليغ می كنند. به 
خاطر همين عقيده است كه سفرای انگليس در كشورهای مختلف دنيا و س��اير گروه هايی كه به كشورهای دنيا 
سفر می كردند مانند مأمورين دولتی، كارگزاران سازمان جاسوسی انگليس، بازرگانان، كشيشان، سياحان و حتی 
نظاميان، از پيشگامان تشكيل لژهای فراماسونری در سراسر دنيا هستند. اولين لژ انگليسی كه در ايران تأسيس شد 
به دست قشون نظامی انگليس در شيراز بود و نظاميان انگليسی كه به وجودآورندگان مستعمرات برای امپراطوری 
انگليس بودند پايه های حكومت جهانی ماسونی را محكم می كردند. )اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونری 

در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج1، ص89-90.(
3 ميرزا حس��ينعلی نوری با همفكری ديگر طراحان بهائيت، و با توجه به ويژگی روحی و فكری ناش��ی از جلب 
حمايت و منفعت بيگانه در ايران، ابتدا اصل عاقه به »وطن« و وطن دوستی را به هر نحوی از انحاء مورد انكار قرار 
داده، در نتيجه، بهائيان ايران را مكلف ساخت كه ترك عاقه به وطن اصلي شان ايران نموده، و از انجام هر نوع اقدام 
و كوشش��ی كه به نحوی به افتخارات ملی و تحكيم وطن دوس��تی ملت ايران بيانجامد، خودداری كنند. و در اين 
خصوص رهبران بهاييت صريحاً اظهار داشتند: »ليس الفخر لمن يحب الوطن...« )نبايد كسی، افتخار كند كه وطن 
خود را دوست دارد.( حب وطن كه در اسام الزمه ايمان فرد مسلمان به شمار آمده است، بهائيت آن را در جهت 

هموار كردن راه بيگانه در ايران، منسوخ كرد!
ادوارد براون در مقدمه كتاب نقطه الكاف به »جهان وطنی« بودن بهاييت اشاره كرده و به نقل قولی از ديدارش 
با عباس افندی )عبدالبها( چنين داشته می كند: »مذهب بهائی به عقيده اين بنده زياده از آن مشرب بين المللی 
دارد كه امروزه بتوان به حال حاليه ايران مفيد واقع شود يا دردی از دردهای ايران را عاج نمايد. از كلمات بهاءال 
اس��ت كه »ليس الفخر لمن يحب الوطن بل الفخر لمن يحب العالم« و اين سخن اگر چه در مقام خود بس عالی و 
لطيف است ولی امروزه اشخاصی كه وطن خود را باالتر از هر چيز و هر كس در دنيا دوست داشته باشند فقط چيزی 
است كه ايران بدان احتياج دارد.« )ميرزاجانی كاشانی، مقدمه كتاب نقطه الكاف، به سعی و اهتمام: ادوارد براون، 

مطبعه بريل، ليدن از باد هاند، 1328ق، ص ی و عز.(
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تغيير نگرش در مبانی معرفت دینی 
مواجهه جريان اصاح طلبی دينی با نهاد دين 
يعنی روحانيت رسمی، در جهت های متعددی 
شكل گرفته است. نكته اساسی در بررسی اين 
مواجهه، تقليد روشنفكران دينی از نوانديشان 
اروپايی در مواجهه با مفسران رسمی  و نهاد دين 
است. ايشان نيز با مطالعه در سير تطور فكری- 
دينی در اروپا، تاش می كنند همان راهی را طی 
كنند كه دگرانديشان اروپايی در نفی مرجعيت 
كليسا در تفسير متون دينی و حاكميت سياسی، 
طی كرده اند! لذا طرح نزاع عقل و دين، و تقابل 

آموزه های علمی  )تجربی( با گزاره های ايمانی، تاش در جهت انكار امور غير تجربه پذير 
و ماورايی )مانند معجزه، معاد( و... به طور جدی از س��وی اصاح طلبان دينی در جهان 
اسام و ايران پيگيری شده است. مس��ئله محوری در تقابل روحانيت رسمی  و جريان 
نوانديشی دينی، مسئله مرجعيت در ارايه تفسير دينی است؛ چه اينكه نوانديشان با نفی 
روش و آموزه های علمی  روحانيت رسمی  و متهم كردن ايشان به ترويج خرافه و افزودن 
پيرايه دينی، در حقيقت به جای اصاح نهاد روحانيت، به دنبال حذف كامل ايش��ان از 

مرجعيت دينی و جايگزينی خود به عنوان مفسران مدرن دين، هستند.
اين است كه روش��نفكران دينی گاه روش برداش��ت از دين )اجتهاد در علوم مختلفه 
دين��ی، از فقه تا تفس��ير و...( را مورد نقد جدی ق��رار می دهند و گاه به نق��د آموزه ها و 
گزاره های دينی موجود می پردازند. در حقيقت اينان به دنبال يك انقاب دينی- درست 
مانند آنچه كه به دست مارتين لوتر اتفاق افتاد- هستند؛ اين انقاب دينی، هم روش های 
اكتساب معرفت دينی را مورد خدشه قرار داده اس��ت و هم گزاره های موجود را مردود 
می داند. نظريه اجتهاد در اصول، در تقابل با اجتهاد مصطل��ح در حوزه های علميه، در 

امتداد چنين انديشه ای مطرح و پيگيری شده است.1
البته در ميان پيروان اين جنبش فكری در جهان اسام، همواره نوعی افراط و تفريط 
و اعتدال گرايی وجود داشته است. بس��ته به ميزان نفی آموزه های دينی- وحی، سنت، 

1. با مراجعه به آرشيو مجله كيان، نمونه ها و شواهد فراوانی از اظهارنظرهای دگرانديشان در وهن انديشه دينی 
قابل مشاهده است.

اصالح طلبان سياسی با اعتقاد 
به  اسالم  جهان  نيازمندی  به 
اصالحات سياسی، نوعًا به طرح 
مباحثی همچون نقد تفکر مدرن، 
استبدادستيزی و نفی وابستگی 
به دولت های بيگانه پرداخته اند. 
استفاده از نصوص دینی و برگشت 
به دین، به منظور ریشه کن کردن 
استبداد و وابستگی به بيگانه، را 
می توان اصلی ترین راهبرد این 

دسته برشمرد



مقاالت
50

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

حديث، تفس��ير و...- و نيز بسته به كاربس��ت منابع ديگر در 
تفس��ير قرآن، و ميزان جمود بر مبانی شخصی خود، آنان به 
چهار نحله قابل تقسيم اند كه مس��لماً نوع برخورد متفكرين 
جامعه اسامی  با ايشان متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه گر 
چه سيد جمال و سيد احمدخان هندی، هر دو از زمينه سازان 
پيدايش و پويايی نهضت نوپای فكری در جهان اسام اند اما 
عاقه افراطی سيد احمدخان به پياده كردن آموزه های غربی 
در جامعه اس��امی  و انفعال در مقابل آموزه های علم تجربی، در تنافی ش��ديد با سيره 
علمی  و عملی سيد جمال است؛ چه اينكه سيد جمال از يك سو با استعمار در نزاع است و 
از ديگرسو، افراط در نفی منابع دينی و معارف غير قرآنی و گرايش افراطی به آموزه های 
علمی  و تجربی بشری را برنمی تابد و در نامه ای اعتراضی س��يد احمدخان را مورد نقد 
قرار می دهد؛1 اين رويه منحصر به تشيع نيست و در عالم اهل تسنن نيز هرگز نمی توان 
و نبايد قرآن گرايانی افراطی مانند رشيد رضا، توفيق صدقی و صاحب تفسير الهدايه،2 را 
در كنار قرآن گرايان معتدلی مانند محمدامين شنقيطی و يا حتی محمد عبده قرار داد. 
آنچنان كه برخی از ايشان در جامعه علمی  اهل سنت تا مرز تكفير پيش رفته اند و بعضی 

از برجستگان عرصه قرآن پژوهی معاصر از ذكر نام برخی از ايشان ابا دارند.

1. سيد جمال الدين اسدآبادی در نقد نوش��ته های سر س��يد احمدخان هندی مقاله ای با عنوان تفسير مفسر 
نوشت. همچنين س��يد جمال در مدتی كه در هند به س��ر می برد، رساله ای به زبان فارس��ی با عنوان »نيچريه يا 
ناتوراليسم« در رد مادی گری و مادی گراها نوشت كه هنوز بعد از گذشت حدود 2 قرن از آن، چيزی از ارزش آن 
كم نشده است. )صدر واثقی، سيد جمال الدين حس��ينی پايه گذار نهضت اسامی، تهران، شركت سهامی انتشار، 

بهمن 1348، ص93.(
2. تفسير »الهدايه العرفان فی تفس��ير القرآن بالقرآن« اثر محمد ابوزيد الدمنهوری است. وی كه شاگرد رشيد 
رضا و توفيق صدقی بوده، سنت را مايه نكبت و مصيبت مسلمين و دين شمرده و از بين رفتن منابع سنت را آرزو 
می كند. و فهم قرآن را صرفاً در پرتو خود قرآن و واقعيات نظام هستی ممكن می داند. )رك: محمدحسين ذهبی، 
التفسير والمفس��رون، بيروت، داراحياء التراث العربی، ج2، ص533؛ محمد اس��عدی و همكاران، آسيب شناسی 
جريان های تفسيری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانش��گاه، 1389، ج1، ص373؛ دائره المعارف قرآن كريم، قم، مركز 

فرهنگ و معارف قرآن كريم، بوستان كتاب، 1382، ذيل مدخل »تاريخ تفسير«(.
تفسير »الهدايه« تقريباً خاصه ای از تفسير سيد احمدخان و به تقليد از او نوشته شده  است. نويسنده در تفسير 
قرآن به قرآن تنها از قرآن بهره برده و سنت را يكسره كنار نهاده و ارزش تفسيری آن را به يكباره انكار نموده  است 
تا آنجا كه درباره آيات احكام و قصص نيز، از توضيحات روايات صرف نظر كرده، با اس��تناد ظاهر آيات، قسمتی از 
مسلمات و مطالب اتفاقی مس��لمانان را انكار و ادعاهای عجيبی را به قرآن نسبت داده است. محمد حسين ذهبی 
بدون ذكر نام نويسنده، در گزارش��ی از اين تفسير می نويسد: انتشار اين تفس��ير اعتراض شديد علمای االزهر را 
برانگيخت و به دس��تور آنان، گروهی مأمور بررس��ی اين كتاب گرديد. به پيروی از ذهبی، ديگرانی مانند آيت ال 
معرفت و آيت ال عميد زنجانی نيز از ذكر نام وی خودداری، و نقدهای جدی به اين تفسير وارد كرده اند. در ادامه، 
به حضور اين جريان تفسيری در جامعه علمی شيعی- ايرانی، خواهيم پرداخت. )رك: محمدابراهيم روشن ضمير، 

همان، ص93(. 

جنبش اصالح طلبی در 
جهان اسالم در سيری 
انتقالی از »تجددطلبی« 
به سوی »اصالح طلبی 
سياسی« سوق یافته و در 
نهایت به »اصالح طلبی 

دینی« رسيده است
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نواندیشی دینی و قرآن گرایی
قرآن به عنوان محوری تري��ن منبع معرفتی و ب��ه عنوان فصل الخط��اب در گفتمان 
قرآن گرايان و روشنفكران دينی مطرح است. اين رويه از اين جهت اتخاذ شده است كه 
قرآن كريم به عنوان محوری ترين متن در تبيين مبانی و معارف دينی مطرح اس��ت و 
قابل حذف از مناسبات علمی- دينی نيست و از سويی، همه متفكران جهان اسام بر آن 
توافق دارند. مسئله ديگر جايگاه قرآن در انديشه مسلمين است و همين جايگاه موجب 
می شود اگر سخنی با انتساب و استناد به قرآن مطرح گردد، امكان رواج در ميان طيف 
وسيعی از طبقات اجتماعی پيدا كند. دليل ديگر اين قرآن گرايی، مرجعيت دينی ادعايی 
نوانديشان دينی است كه در تفس��ير قرآن تجلی می يابد تا الگويی ايجابی و مستند به 
مبانی دينی و قرآنی به جوامع اسامی  ارايه دهند و نخستين گام در راه مرجعيت دينی 

و دين نوين را با استحكام و با تكيه به تكيه گاهی محكم بردارند. 
قرآن گرايی حاصل از نوانديشی دينی دو گرايش مهم را در خود جای داده است: يكی 
قرآن بسندگی و پيروی از نظريه استقال قرآن در تفسير و ديگری »قرآن محوری« كه به 
پيروی از نظريه »تفسير قرآن به قرآن«، تاش دارد تا با محور قرار دادن قرآن، به تفسير 
آن بپردازد. تفاسير قرآن به قرآن و تفاس��ير اجتماعی و تفاسير عصری محصول اين دو 

گرايش مذكور است.1 
مسئله مهمی كه نبايد از نظر دور داشت اينكه نهاد دين به عنوان متولی اصلی تفسير 
متون دينی، همواره با جريان قرآن گرايی و روش��نفكری دينی در تقابل و مواجهه بوده 
است و در تمام دو قرن گذشته هرگز نتواسته يا نخواس��ته به اين جريان فكری اعتماد 
ورزد. اين بی اعتمادی و برخورد سرد تا بدان جا پيش رفته كه قرآن گرايی اجتهادی- كه 
برآمده از متن حوزه تفك��ری حوزه علميه و از اين حيث جريان اصيل اس��ت- را نيز در 
مواردی مورد بی مهری قرار داده اس��ت. گرچه بعد از گذر سال ها و پس از روشن شدن 
آثار اين جريان، بدنه حوزه در بسياری از موارد تغيير نظر داده است ولی هنوز هم تنها به 
واسطه وحدت گفتمانی و طرح مسائل مشترك با جريان جهانی قرآن گرايی، مجتهدين 

1. گرچه معتقدين به نظريه اس��تقال نيز در اكثر موارد از روش تفسير قرآن به قرآن اس��تفاده كرده اند، اما با 
تحقيقات جديد معلوم می شود كه خاستگاه روش قرآن به قرآن، در حقيقت سيره تفسيری اهل بيت)ع( است )آن 
گونه كه عامه طباطبايی( و از اين حيث ميان اين روش با معارف حديثی نمی توان جدايی انداخت حال آنكه نظريه 
قرآن بسندگی و استقال قرآن در تفسير، برآمده از آموزه های ائمه فكری اهل سنت- مانند صاحب سخن معروف: 
حسبنا كتاب ال- است و از اين روی در نهايت، خود را ملتزم به استفاده- حتی حداقلی- از سنت نيز نمی بيند و از 
اين حيث در بسياری از موارد به جای كاربست سنت و حديث در تفسير، به آرای شخصی مفسران يا نظريات علمی 

و آموزه های عقل تجربی بشری اكتفا می كند.
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قرآن گرا و قرآن گرايان اجتهادی مورد بی مهری و كم لطفی قرار می گيرند.1

طيف بندی و بازشناسی رویکردها در نهضت نواندیشی دینی 
با تمام افراط ه��ا و تفريط ها در نهضت نوانديش��ی دينی، نمی ت��وان و نبايد مجموعه 
اين جريان را بی ثمر دانست يا همه آثار و برداش��ت های ايشان را باطل شمرد. از جمله 
مهم ترين فوائد اين نهضت فكری، تجديد حيات حوزه های علمی  و تاش نخبگان نهاد 
دين در جهت روزآمد كردن آموزه های دينی و تطبيق مبانی بر مسائل جديد است. اين 
تاش ها در نهايت منجر به شكل گيری يك جريان اصيل فكری در جهان اسام و خصوصاً 
تشيع شد كه از سويی به مبانی و اصول موضوعه دينی پايبند است و از ديگرسو با فهم 
ادبيات و گفتمان نوانديشان دينی، به مباحثه و مواجهه علمی  با ايشان پرداخته و پس 
از نقض و ابرام آموزه های روشنفكران دينی، به قضاوت در مورد نظريات ايشان نشسته 
است. ارايه آثار علمی  متقن و توليد نظريات دينی مبتنی بر گفتمان روشنفكران دينی، 
يكی از ش��اخصه های اصلی اين جريان فكری اصيل اسامی  اس��ت. گرچه اين جريان 
به واسطه اشتراكات گفتمانی يا كاربس��ت ادبيات رايج در جريان نوانديشی دينی- كه 
اقتضای مباحثه علمی  با ايشان بود- همواره با اتهامات و بی مهری هايی از سوی برخی 
از عالمان دينی مواجه شده است اما همچنان اعتبار معنوی و پشتوانه فكری اين جريان 
در حوزه های علمی، برقرار و باقی اس��ت و نوعی اطمينان به ايشان وجود داشته و دارد. 
اين سرمايه و اعتبار دينی در ميان مفسران رس��می  دين و جامعه متدينين از يك سو، 
و روزآمدی آنان در مواجهه ب��ا نظريات جديد و گفتم��ان اصاح طلبان دينی، موجب 
آن می ش��ود كه ارزش وجودی جريان اس��امی  اصيل، بيش از پيش روشن گردد. در 
اين نوش��تار در ضمن ارايه تصويری جام��ع طيف ها و رويكرده��ای مختلف در جريان 
روش��نفكری دينی، به تبيين جايگاه اي��ن جريان اصيل می پردازي��م. و از آن به عنوان 

»رويكرد اجتهادی در نهضت نوانديشی دينی« ياد می كنيم.
به طور كلی چهار رويكرد مهم در جريان نوانديشی دينی قابل احصاء است؛

1. نوانديشی دينی با رويكرد الحادی؛ شايد در بدايت امر عنوان مذكور، متناقض نما 
به نظر برس��د اما با دقت در اسناد و اظهارنظرهای برخی از س��ران روشنفكری معاصر، 

1. كسانی مانند عبدالنبی مهدی و ديگران در تاش اند نظريه تفسيری عامه در امتداد نظريه قرآن بسندگی در 
دين و قرآن بسندگی در تفسير معرفی نمايند. نويسنده كتاب روش صحيح فهم قرآن، مدعی است روش تفسيری 
عامه در راستای انديشه قرآن بسندگی خليفه دوم است. برای اطاع بيشتر رك: عبدالنبی مهدی، روش صحيح 

تفسير قرآن: تحليل و نقد نظريه استقال قرآن، تهران، منير، 1386، ص18.
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اين معنا قابل اثبات است كه برخی از نويسندگان معاصر 
كه اساساً هيچ نس��بتی با دين ندارند و در حقيقت ملحد 
هستند، با استفاده ابزاری از ادبيات و گفتمان دينی، در پی 
اصاحات دينی هس��تند و يا برای ايجاد دين جديد همت 
گمارده اند. لذا از آن روی كه اين طي��ف، به ارايه توليدات 
فكری بر محوريت دين همت گمارده اند و در جهت نسخه 
پيچيدن برای حوزه های علمی  و اجتماعات اسامی  تاش 
كرده اند و يا از ادبيات و گفتمان دينی به عنوان ابزار پيشبرد 
انديشه های الحادی شان استفاده جسته اند، می توان آنان 

را در دايره نهضت نوانديش��ی دينی بررس��ی كرد؛ و از آن حيث ك��ه در حقيقت اينان 
تعهدی نسبت به ضروريات اس��امی-  از توحيد و نبوت و معاد و شالوده احكام شريعت 
اس��امی- ندارند، در قالب رويكرد الحادی قرار می گيرند. در بررس��ی پيشينه شناسی 
شكل گيری چنين جريانی، نمی توان و نبايد به برخی نويسندگان معاصر اكتفا كرد بلكه 
بايد به كارنامه فكری- فرهنگی استعمار در جوامع اسامی  توجه ويژه داشت. دولت های 
اس��تعماری در جهت نفوذ در جوامع اسامی، به بررس��ی دقيق مجامع علمی- دينی 
پرداخته، با لحاظ نقاط ضعف و قوت مردم كشورهای اسامی، به ارايه الگوهای بدلی و 
بومی  متناسب با هر كشور، پرداخته اند. تاش مستشرقين در بازشناسی مبانی دينی و 
رفتار مذهبی و فرهنگ بومی  كشورهای اسامی، نخستين گام مهم در اين جهت است. 
آنان با ش��ناختی عميق از معارف دينی، در قدم دوم خود را شخصيت های طالب علم و 
معرفت معرفی كرده، به توليد آثاری با موضوعات مرتبط به دين پرداختند كه با فاصله 
كمی، اين آثار در مجامع علمی  و نخبگانی جهان اسام با استقبال مواجه شد و در برخی 

موارد به عنوان مرجع و پژوهشی نو، مورد استفاده قرار گرفت.1
اسام شناسان و شرق شناس��انی كه خود در اكثريت موارد حتی در ظاهر هم حاضر به 
پذيرش اسام نشدند، چگونه می توانند به عنوان اساتيد اسام پژوهی مورد توجه و اعتماد 
قرار گيرند! نتيجه چنين اعتماد خامی، ورود شبهات و مطالب خاف واقع به متن مباحث 
علمی  در جوامع اسامی گرديد. )برخی از اين ش��بهات به اصل قرآن مربوط است كه در 
كتاب قرآن و شبهات مستشرقان و كتاب شبهات و ردود معرفت به آن پرداخته شده است.(

1. به عنوان نمونه می توان به كتاب های برخی از مستش��رقين در موضوعات مرتبط با معارف دينی- و خصوصاً 
انديشه های قرآنی- اشاره كرد. كسانی مانند ادوارد براون، نولدكه، رژی باش��ر، ايزودسو، هانری ُكربَن و... از اين 

قبيل اند.

»تجدیدنظرطلبی دینی« 
آخرین مرحله از نهضت 
نواندیشی دینی نيست، 
بلکه برخی از روشنفکران 
و تجدیدنظرطلبان دینی 
پا را فراتر از تغييرات 
در  گذاشته،  روبنایی 
حقيقت در پی ارایه یک 

دین نوین بوده اند
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تأسيس مجامع فكری در قالب لژهای فراماسونری، 
گام مهم ديگری است كه در جهت تقويت نوانديشی 
دينی ب��ا رويكرد الح��ادی صورت پذيرفته اس��ت. 
اين جريان چنان با احتياط نس��بت به شعائر دينی 
آغاز به كار می كند كه بس��ياری از بزرگان دين هم 
نس��بت به غير دينی بودن فعاليت های فكری آنها 
احس��اس خطر نمی كنند و در عين ح��ال، جريان 
اصيل اسامی كه مجتهدان روزآمد آن را نمايندگی 
می كنند، سرخط های اين انحراف دينی را تشخيص 
می دهند و با آن به مبارزه بر می خيزند كه نمونه آشكار چنين مبارزه ای در مرحوم حاج 
ما علی كنی در عصر ناصری قابل مش��اهده اس��ت كه به تعطيلی نخستين لژ ماسونی 

ايران می انجامد! 
فرقه سازی از ديگر تاش های اس��تعماری در جهت ايجاد نهضت دگرانديشی دينی 
است كه به موازات موارد پيش گفته انجام پذيرفته است و همواره ثمرات فراوانی را برای 
استعمار به همراه داش��ته اس��ت. ايجاد فرقه وهابيت در جهان تسنن و ايجاد فرقه های 
انحرافی مانند بابي��ه، ازليه و در نهايت بهائيت در جهان تش��يع، و تقويت مجامع دينی 
بدلی مانند صوفيه و باطن گرايان، همه در راستای اين پروژه فكری صورت پذيرفته است.

نتيجه تمام تاش های اس��تعماری در ايجاد جريان دين س��تيزی با پوشش دينی در 
نهايت به ايجاد شعبه ای نوپديد از متفكران به ظاهر مسلمان می انجامد كه از يك سو خود 
بومی  كشورهای اسامی اند و از ديگرسو پيش��ينه و ظاهری دينی دارند و بدين واسطه 
در پوشش حمايت از دين با هدف اصاح انديشه دينی، به مبارزه با تمام اصول انديشه 
اس��امی  برمی خيزند. اگرچه افرادی از اين دس��ت به انحای مختلف از سوی استعمار 
حمايت می ش��وند ولی به نظر می رس��د، پيش از ايجاد روابط س��ازمانی با دولت های 
استعماری، اساس��اً خود اين افراد ظرفيت چنين اقدامات پيچيده ای را داشته اند. سيد 
احمدخان هندی- مؤسس دانشگاه بزرگ اليگر- يكی از اش��خاصی است كه به دنبال 
تاش مستمر در ايجاد نهضت دگرانديشی دينی و نقد آموزه های اسامی، از سوی دولت 
انگليس به لقب »سر« مفتخر می ش��ود. لقبی كه افرادی مانند عباس افندی معروف به 
عبدالبهاء- رئيس فرقه ضاله بهاييت- نيز به دريافت آن از دست نماينده دولت انگليس 

و  روش  نفی  با  نواندیشان 
علمی  روحانيت  آموزه های 
رسمی  و متهم کردن ایشان به 
ترویج خرافه و افزودن پيرایه 
دینی، در حقيقت به جای اصالح 
نهاد روحانيت، به دنبال حذف 
کامل ایشان از مرجعيت دینی و 
جایگزینی خود به عنوان مفسران 

مدرن دین، هستند
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مفتخر شده اند!1 
اشخاصی مانند س��رهنگ آخوندف2 كه در خانواده ای 
روحانی- ن��زد عمويش- در اردبيل بزرگ ش��ده، يكی از 
نخستين شخصيت های اين سلس��له فكری- الحادی در 
ايران است. در ادامه كس��ی مانند احمد كسروی راه او را 
ادامه می دهد و با نگارش آثاری مانند »شيعه گری«، به نفی 
اصول انديشه اسامی  و شيعی می پردازد و از سوی برخی 
بزرگان حوزه علميه نجف، مرتد دينی- منكر ضروريات 

مذهب- شناخته می شود. نگارش كتاب اسرار هزار ساله يكی ديگر از اقدامات مهم در اين 
سير فكری الحادی است كه با واكنش علمای روشن انديش مانند امام خمينی)ره( مواجه 
می شود و نتيجه چنين واكنشی، انتشار كتاب كشف اسرار توسط ايشان است. اين رويه در 
سال های بعد از پيروزی انقاب اسامی  نيز از بين نمی رود و برخی از اطاح طلبان و مدعيان 
روشنفكری دينی، با انكار برخی از ضروريات مذهب- مانند: وجود امام عصر)عج(- همين 
رويه را ادامه می دهند.3 با پيچيده تر شدن نظريه های علمی  و فكری، بازتاب انديشه های 
الحادی در قالب گفتمان دينی نيز، پيچيده تر می شود و در اين فرآيند نوسازی انديشه های 
الحادی با كاربست ادبيات دينی، برخی روشنفكران با گرايش به مكاتب فكری كشورهای 
اسكانديناوی4 به تقابل سازی ميان نوعی »اخاق جهانی« و آموزه های اخاقی فرازمانی و 
فرامكانی اسام می پردازند كه نتيجه ای جز انكار معارف دينی ندارد. برخی ديگر نيز قرآن 
را كامی  بشری برمی شمارند كه مجموعه ای از س��خنان نبی مكرم اسام است، به جای 
آنكه مجموعه ای حاصل از وحی و كام الهی باشد.5 در مجموع چنين نتيجه می گيريم كه 
گرچه افراد با انگيزه های متفاوت و با شكل ها و قالب های مختلف به طرح تئوری های دينی 

1. عبدالحسين آيتی، كشف  الحيل، مولف، چهارم، خرداد 1307، ج2، ص174-176.
2. برای اطاع بيشتر از انديشه های الحادی و سير دين ستيزی آخوندزاده، رك: عليرضا ذاكراصفهانی ، »جريان 

پروتستانتيسم اسامی چگونه توسط روشنفكران غرب گرا در ايران شكل گرفت؟«، وطن امروز، 1394/4/2.
3. اظهارات صريح برخی از دگرانديش��ان ايرانی در اين باب، نمايانگر چنين رويه ای است. به عنوان نمونه اكبر 
گنجی در 15مهر 1387 با درج مقاله ای در سايت ضد انقابی »راديو زمانه«، منكر وجود امام دوازدهم)ع( گرديد 
و اين س��خنان را بارها به انحای مختلف تكرار كرد. )خبرگزاری فارس، اكبر گنجي وجود امام مهدي)عج( را انكار 

كرد، 15/07/87 ، 12:24(
4. رك: گفت وگوی مصطف��ي ملكيان با مجله مهرنامه ب��ا عنوان »ملكيان پنج��م«، س4، ش32، آذر 1392، 

ص50-55.
5. انواع متفاوتی از انديش��ه های الحادی در نظريات افرادی مانند عبدالكريم س��روش قابل احصاء اس��ت كه با 
واكنش های علمی فراوان از سوی علمای روشن انديش معاصر مواجه ش��ده است و گاه برخی از متخصصين امر، 

تصريح به الحادی بودن اين نظريات كرده اند.

نهاد دین به عنوان متولی 
اصلی تفسير متون دینی، 
همواره با جریان قرآن گرایی 
و روشنفکری دینی در تقابل 
و مواجهه بوده است و در 
تمام دو قرن گذشته هرگز 
نتواسته یا نخواسته به این 

جریان فکری اعتماد ورزد
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با رويكرد الح��ادی پرداخته اند،1 ام��ا در نهايت آنچه از 
مجموعه آموزه ها و آثار ايشان به دست می آيد، دشمنی با 
اساس ديانت و روحانيت و اجتهاد دينی ضابطه مند است.

در حقيقت اين طيف با اس��تفاده از روشنفكری دينی 
به عنوان يك پوشش و ابزار برای فريب و نفوذ و پيشبرد 
مباحث خود، به كنار زدن دي��ن پرداخته اند و دقيقاً در 
همين راستاست كه بس��ياری از مستشرقين يا پيروان 
اديان تحريف��ی يا مكات��ب انحرافی تحت همين پوش��ش وارد مباحث��ه درون دينی با 

انديشمندان مسلمان شده اند و برای جامعه مسلمين نسخه پيچيده اند! 
2. نوانديشی دينی با رويكرد ارتجاعی؛ صای »بازگشت به اسام راستين« و »دين 
نخس��تين« يكی از ش��عارهای محوری در نهضت نوانديشی دينی اس��ت كه در نتيجه 
آن، پيرايه زدايی از چهره انديش��ه دينی، به عنوان يك راهبرد اصلی مطرح می گردد. از 
پيروان چنين تفكری نوعاً به »جريان نو سلفی« تعبير می كنند. نقد وضع موجود جوامع 
اس��امی، تاش برای اصاحات فردی- اجتماعی، با اس��تفاده از راهبرد »بازگشت به 
اصالت های دينی«، مواجهه جدی با نهاد دين و نفی برخی آموزه های روحانيت رسمی  در 
قالب »زدودن پيرايه های معرفت دينی«، وجه مشترك نوسلفيان است. در كنار گرايش 
به »دين اصيل و خالص« و تقبيح طيف وس��يعی از »معارف دينی ناشی از تاش های 
فكری مسلمين«، »دعوت به رجوع به متون اصيل دينی« و »برداشت بی واسطه از اين 
متون«، از ديگر مشخصه های اين جريان فكری اس��ت. با وجود ميل تاريخی شديد به 
بازگشت ايشان به متون اسامی  و تاريخ صدر اسام، می توان آنان را در قالب »رويكرد 
ارتجاعی« مورد بررس��ی قرار داد. اينان گرچه خود منادی و مدعی نوانديشی دينی اند، 
اما در نتيجه به ورطه »كهنه انديشی« و »جمود بر ظواهر متون« در می افتند و با تعطيل 
كردن باب برداشت های ضابطه مند از متون دينی يعنی اجتهاد، در حقيقت به دشمنی 
با عقانيت دينی برمی خيزند. جنبش فكری- سياس��ی خوارج در صدر اس��ام )كه با 
دامن زدن به نبرد نهروان، در تقابل با واليت قرار گرفت(، نمونه خوبی برای اين رويكرد 
از نوانديشی دينی است. نهضت »ظاهريه« در ميان اهل سنت به نوعی بازتوليد چنين 
انديشه هايی است و در نهايت »مسلك انحرافی وهابيت«، نمود تام و تمام آن محسوب 

1. حتی ممكن اس��ت برخی از آنها از حيث عملكرد فردی ملحد و منكر ضروريات نباشند اما انديشه آنان رويه 
الحادی را دنبال می كند. 

فرقه سازی از دیگر تالش های 
استعماری در جهت ایجاد 
نهضت دگراندیشی دینی است 
که به موازات موارد پيش گفته 
انجام پذیرفته است و همواره 
برای  را  فراوانی  ثمرات 

استعمار به همراه داشته است
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می شود كه در پوش��ش ادبياتی نوانديشانه به مقابله با مبانی و ش��عائر دينی فرقه های 
مختلف اس��امی  برمی خيزد و اين مقابله به مقاتله- و حذف مخالف��ان فكری- منجر 
می گردد. با ش��كل گيری جريان »قرآن گرايی« در جهان اس��ام، انديشه های سلفی و 
ارتجاعی نيز نمودی تازه يافت و در آثار برخی از متفكران مسلمان- مانند رشيد رضا و... 
در قالب ادبياتی روزآمد، بازتوليد شد. تأثيرپذيری مقلدانه برخی از نوانديشان ايرانی- 
شيعی از انديشه های س��لفی، به پيدايش تفكراتی مشابه، با ادبياتی بومی  منجر شد كه 
نمونه روشن آن در آثار افرادی مانند سيد اسدال خرقانی، شريعت سنگلجی، حبيب ال 
عاشوری، اكبر گودرزی و... و نوعاً در ذيل عناوينی چون »توحيد«، »انديشه توحيدی«، 
»جامعه توحيدی« و... تبلور يافت. اين پيوند فكری با مرتجعين ساير كشورهای اسامی 
 هم در محتوای آثار اينان قابل بازشناسی است و هم در مواجهه روحانيت رسمی  با ايشان 
كه به عنوان نمونه، در اكثريت موارد، صاحبان انديش��ه های سلفی به عنوان كسانی كه 

»وهابی«، يا »وهابی مسلك« شده اند، مورد خطاب قرار می گيرند. 
نوانديش��ی دينی با رويكرد ارتجاعی در حقيقت، نسخه پيش��نهادی اش برای اجرای 
اسام در متن جامعه و اصاح امور، بازگشت به اصالت های دينی است؛ اين اصاح طلبی 
دينی در جامعه اهل سنت نوعاً با پيشنهاد بازگش��ت به قرآن محض- بدون مراجعه به 
سنت- و در جوامع شيعی بازگشت به قرآن و متون دينی اوليه حديثی همراه است. آنها 
در عين حال كه بر متن جمود دارند، تنها مرجع صاحيت دار در فهم متن را نيز منحصر 
به خود می دانند و اجتهاد در متون را به منزله اجتهاد در مقابل نص می شمارند. با آنكه 
ظاهرگرايی و اخباری مسلكی وجه روشن ايش��ان است ولی به واسطه انحصارگرايی در 
فهم دينی و جمود علمی، در نتيجه مواجهه با پرس��ش های پيچيده حاصل از گفتمان 
نوانديشی دينی، و يا روشنفكران و مستشرقان، گاه به تأويات شخصی روی می آورند و 
يا به ارايه تفاسير غير ضابطه مند از متون دينی می پردازند. كه نمونه روشن آن، تفاسير 
سمبليك و التقاطی توسط گودرزی رهبر گروهك فرقان است.1 ايشان يك نظام منسجم 
فكری ندارند. گاه ضديت با مدرنيته دارن��د، گاه مدعی اداره اجتماعات مدرن با تكيه بر 
صرف متن دينی دارند. و در واقع نسخه پرتناقض برای اسام سياسی ارايه می دهند كه 
بازخوانی نظريات روحانيون وهابی، رهبران فكری طالبان و مفتی های افراطی داعش، 

1. اكبر گودرزی با نوعی تفسير سمبوليك به سوءاستفاده از آيات قرآن می رفت. او در مدتی كه در حوزه تهران 
و حوزه قم به سر می برد حدود 25 جزء از قرآن را با اين روش تفسير و بسياری از اينها را منتشر كرد كه تفسيری 
التقاطی و سليقه ای بود. برای دانستن درباره اين تفسير رك: »مصاحبه آيت ال سيد جعفر شبيری زنجانی«، يادآور، 

ش8-6، تابستان1388 تا بهار 1389، ص48-54.
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نمونه های بسياری از اين تناقض نمايی را به دست 
خواهد داد. 

در دوران جديد، يكی از جريان های س��ازمان يافته 
كه ظاهراً با هدف پياده كردن احكام اسامی  و مقابله 
با بهائيت ش��كل می گيرد، انجمن حجتيه به رهبری 
مرحوم شيخ محمود حلبی است. انجمنی كه با تخمير 
نيروهای مذهبی و جداكردن آنها از مبارزات اسامی 
 به رهبری امام خمينی)ره( تاش می كند الگويی نوين از اسام اجتماعی و سياسی ارايه كند. 
اسامی كه با رژيم منحوس شاه در سازگاری است و دغدغه ای جز مبارزه با فرقه بهائيت و كار 
فرهنگی و دينی- با معرفی خاص خودشان- ندارد. ارتباط اين انجمن با حوزه های علميه و 
علمای تراز اول به شدت كم رنگ است و به نظر می رسد قرار دادن فردی روحانی در صدر اين 
تشكيات دينی در حقيقت استفاده ابزاری و تاكتيكی از روحانيت است چه اينكه با مطالعه افكار 
راهبران و تربيت يافته گان اين انجمن، ريشه انديشه »اسام منهای روحانيت« و »جدايی دين 
از سياست« را می توان بازشناخت. اين دو نظريه بنيادين را می توان از جمله توافقات راهبردی 

و نقاط اشتراك رويكردهای الحادی و التقاطی برشمرد.1
جريان ديگری كه می توان آن را در رويكرد ارتجاعی بررس��ی كرد، جريان موس��وم به 
»واليتی ها«ست. اينان با تكيه بر برخی متون دينی، هر نوع مبارزه دينی و تشكيل حكومت 
را ناصحيح برش��مرده، راه نجات را تنها در عمل به متون حديثی- آن هم در قالب تدين 
فردی- دانسته، هر نوع تاش در جهت تأسيس حكومت دينی را غير مجاز برمی شمردند. 
مخالفان تفكر فلسفی و حكمت اسامی، تبار ديگری از نوانديشان دينی با رويكرد ارتجاعی 
محسوب می ش��وند. اينان همواره مهم ترين موانع را در جهت توليد و ترويج انديشه های 
مترقی دينی ايجاد كرده، به معنای حقيقی مصداق حديث شريف »الناس اعدا ما جهلوه« 
بوده اند. برخوردهای تند با بزرگانی مانند عامه طباطبايی)ره(، امام خمينی)ره(، شهيد 
مطهری و... بروز گفتمان ارتجاعی اين نحله فكری است.  امام خمينی)ره( در پيام تاريخی 
خود به روحانيت- معروف به منشور روحانيت- با ذكر نام »انجمن حجتيه« و با اشاره به 
جريان موسوم به »واليتی ها« عملكرد متحجرين و كهنه انديشانی از اين دست در نهضت 
را مورد بررسی قرار داده، با اشاره به باز بودن پرونده تفكر اين جريان، طاب جوان و عموم 

1. برای اطاع بيشتر در اين زمينه و مشاهده اسناد و استدالل های مربوطه، بنگريد به: سيد حميد روحانی، نهضت 
امام خمينی، تهران، عروج، 1382، ج3، ص161-168. 

صالی »بازگشت به اسالم 
راستين« و »دین نخستين« یکی 
از شعارهای محوری در نهضت 
نواندیشی دینی است که در 
نتيجه آن، پيرایه زدایی از چهره 
اندیشه دینی، به عنوان یک 

راهبرد اصلی مطرح می گردد
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ملت ايران را نس��بت به خطر اين طيف فكری تنبه داده است. ايشان اين دسته را دشمن 
رسول ال)ص( برمی شمارد و آنان را بزاری برای اجرائی شدن اهداف استعماری می داند.1 
تئوری سازی مرتجعين در حمايت از حكومت پهلوی و طرح نظريه »ضرورت حفظ شاه 

1. امام خمينی می فرمايند: »در حوزه های علميه هستند افرادی كه عليه انقاب و اسام ناب محمدی فعاليت دارند... خطر 
تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه های علميه كم نيست. طاب عزيز لحظه ای از فكر اين مارهای خوش خط و خال 
كوتاهی نكنند، اينها مروج اسام امريكايی اند و دشمن رسول ال... استكبار وقتی كه از نابودی مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس 
ش��د، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود؛ يكی راه ارعاب و زور و ديگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و 
تهديد چندان كارگر نش��د، راه های نفوذ تقويت گرديد. اولين و مهم ترين حركت، القای شعار جدايی دين از سياست است كه 
متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه ای كارگر شده است تا جايی كه دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در 
معركه سياسيون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد؛ يقيناً روحانيون مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته اند. گمان 
نكنيد كه تهمت وابس��تگی و افترای بی دينی را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز؛ ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، 

به مراتب كاري تر از اغيار بوده و هست. 
... وقتی شعار جدايی دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردی و عبادی شد و قهراً فقيه 
هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست ]و[ حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانی در معاشرت با مردم 
فضيلت شد. به زعم بعض افراد، روحانيت زمانی قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپای  وجودش ببارد و اال عالم سياس 
و روحانی كاردان و زيرك، كاسه ای زير نيم كاسه داشت. و اين از مسائل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه می رفت متدين تر 
بود. ياد گرفتن زبان خارجی، كفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرك به شمار می رفت. در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم 
مصطفی از كوزه ای آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه می گفتم. ترديدی ندارم اگر همين روند ادامه می يافت، 
وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهای قرون وسطی می شد كه خداوند بر مس��لمين و روحانيت منت نهاد و كيان و مجد 

واقعی حوزه ها را حفظ نمود.
علمای دين باور در همين حوزه ها تربيت شدند و صفوف خويش را از ديگران جدا كردند. قيام بزرگ اسامی مان نشئت گرفته 
از همين بارقه است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفكر آميخته اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايی دين از سياست از اليه های 
تفكر اهل جمود به طاب جوان سرايت نكند و يكی از مس��ائلی كه بايد برای طاب جوان ترسيم شود، همين قضيه است كه 
چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسين نافهم و ساده لوحان بي سواد، عده ای كمر همت بسته اند و برای نجات اسام و حوزه و 

روحانيت از جان و آبرو سرمايه گذاشته اند.
اولين و مهم ترين فصل خونين مبارزه در عاش��ورای 15خرداد رقم خورد. در 15خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل 
شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان می نمود. بلكه عاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حيله و مقدس مآبی و تحجر 
بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورويی بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می سوخت و می دريد. در آن زمان 
روزی نبود كه حادثه ای نباشد، ايادی پنهان و آشكار امريكا و شاه به شايعات و تهمت ها متوسل شدند حتی نسبت تارك الصاه 
و كمونيست و عامل انگليس به افرادی كه هدايت مبارزه را به عهده داشتند می دادند. واقعاً روحانيت اصيل در تنهايی و اسارت 
خون می گريست كه چگونه امريكا و نوكرش پهلوی می خواهند ريشه ديانت و اسام را بركنند و عده ای روحانی مقدس نمای 

ناآگاه يا بازی خورده و عده ای وابسته كه چهره شان بعد از پيروزی روشن گشت، مسير اين خيانت بزرگ را هموار می نمودند.
آن قدر كه اسام از اين مقدسين روحانی نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و 
غربت اميرالمؤمنين)ع( كه در تاريخ روشن است... طاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه 
مقدس مآبی و دين فروشی عوض شده است... ديروز مقدس نماهای بي شعور می گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه 
حرام است، امروز می گويند مسئولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان 
برای ظهور امام زمان- ارواحنا فداه- را مفيد و راهگشا می دانستند، امروز از اينكه در گوشه ای خاف شرعی كه هرگز خواست 
مسئولين نيست رخ می دهد، فرياد »وا اساما« س��ر می دهند! ديروز »حجتيه ای«ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه 
مبارزات تمام تاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقابی تر از انقابيون شده اند! 
»واليتی«های ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروی اسام و مسلمين را ريخته اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت 
و طهارت را شكسته اند و عنوان واليت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث واليت نموده و حسرت 
واليت دوران شاه را می خورند! راستی اتهام امريكايی و روسی و التقاطی، اتهام حال كردن حرام ها و حرام كردن حال ها، اتهام 
كشتن زنان آبستن و حليت قمار و موسيقی از چه كسانی صادر می ش��ود؟ از آدم های المذهب يا از مقدس نماهای متحجر و 
بي شعور؟! فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان و اظهار طعنه ها و كنايه ها نسبت به 
مشروعيت نظام كار كيست؟ كار عوام يا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از به ظاهر معممين يا غير آن؟ بگذريم كه حرف بسيار 
اس��ت. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حوزه هاست، و برخورد واقعی هم با اين خطرات بسيار مشكل و 

پيچيده است«. )صحيفه امام، ج 21، ص278-282.(
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شيعه«- فارغ از آنكه چه عملكردی داشته باشد- 
را می توان قرينه ای ش��يعی از نظريه ولی امر در 
ميان اهل سنت برشمرد كه اطاعت از پادشاهان 
جائر را به دليل اينكه اولی االمر هستند واجب و 
هر نوع مبارزه با آنان را حرام برمی ش��مرده اند. 
دليل اصلی برق��راری حكومت ه��ای طوالنی- 
عباسی، عثمانی، آل س��عود و...- در جامعه اهل 
تسنن را می توان در ارتباط مس��تقيم با چنين 
انديشه ای برشمرد. حضرت امام خمينی)ره( با 
توجه دادن به نظريه پيش گفته، از تناقض فكری 

مقدس مآبان مرتجع پرده برمی دارد.1
با وجود اين اگرچه در انديشه ها و آثار نوانديشان مرتجع، نوعی التقاط فكری يا تفسير 
به رأی، مشاهده می شود، ولی نظر به انحصارگرايی ايشان در كاربست منابع دينی و با 
توجه به برخوردهای تند و خشن با مخالفان خود- كه نمودی امروزين از سيره سياسی 
و فكری خوارج اس��ت- قرار گرفتن اين��ان در رويكرد ارتجاعی امری قابل دفاع اس��ت. 
همچنين به رغم چپ زدگی شديد افرادی مانند اكبر گودرزی و حبيب ال عاشوری- كه 
به ارايه تفاسير سمبليك از قرآن منجر شده اس��ت- اما به لحاظ سلوك فكری و عملی 
در گرايش به انديشه تكفير مخالفان، و صدور جواز برخورد تند و حتی برخورد حذفی با 
آنان، مشخصه اصلی در قرار گرفتن اين افراد در رويكرد ارتجاعی است. سلوك شخصی 
ايشان نيز به جای آنكه به راهبران انديشه های الحادی شرقی شبيه باشد، بيشتر ناشی 
از برداشتی جامد از سيره معصومين)ع( است كه با نوعی تظاهر به زندگی زاهدانه همراه 
شده است و انسان را به جای آنكه ياد سيره شخصی ائمه شيعه)ع( بياندازد، يادآور سلوك 
1. امام در اين باب می فرمايند: »در شروع مبارزات اسامی اگر می خواس��تی بگويی شاه خائن است، بافاصله 
جواب می شنيدی كه شاه شيعه اس��ت! عده ای مقدس نمای واپس گرا همه چيز را حرام می دانستند و هيچ كس 
قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. خون دلی كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز 
از فشارها و سختي های ديگران نخورده است... اوضاع مثل امروز نبود، هر كس صد در صد معتقد به مبارزه نبود زير 
فشارها و تهديدهای مقدس نماها از ميدان به در می رفت؛ ترويج تفكر »شاه سايه خداست« و يا با گوشت و پوست 
نمی توان در مقابل توپ و تانك ايس��تاد و اينكه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم و يا جواب خون مقتولين را چه 
كسی می دهد و از همه شكننده تر، شعار گمراه كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان- عليه السام- باطل است و 
هزاران »إن ُقلت« ديگر، مشكات بزرگ و جانفرسايی بودند كه نمی شد با نصيحت و مبارزه منفی و تبليغات جلوی 
آنها را گرفت؛ تنها راه حل، مبارزه و ايثار خون بود كه خداوند وسيله اش را آماده نمود. علما و روحانيت متعهد سينه 
را برای مقابله با هر تير زهرآگينی كه به طرف اسام شليك می ش��د آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند«. رك: 

صحيفه امام، همان، ص280-282. 

نظریه حکومت اسالمی  طرح 
توسط  فقيه  والیت  اندیشه   و 
حقيقت  در  خمينی)ره(،  امام 
محکم ترین قدم در تبيين ابعاد 
تمدنی  و  اجتماعی  سياسی- 
اسالم است که همه شعارهای 
اصالح طلبانه نواندیشان دینی- 
اصالح طلبی سياسی، اصالح طلبی 
اصالح طلبی  و  تجددخواهانه 

دینی- را در خود هضم می کند
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فردی خوارج است. برخورد تند آشوری با شهيد مطهری و خرده گرفتن بر نحوه زندگی 
ايشان، مؤيد اين مدعاست.1 

نمود امروزين چنين انديشه های واپس گرايانه ای را می توان در روحانيون مقدس مآب 
و منحرفی مثل »ياس��ر الحبيب«2 و »حس��ن اللهياری«3 و برخی ديگر4 دانست كه با 
شعار تش��يع راس��تين و به دور از عقانيت اس��امی، به ايجاد افتراق در ملل اسامی 
 دامن می زنند، حكومت دينی را نامشروع می دانند، به مخالفان خود ناسزا و لعن حواله 
می كنند و از آن سوی، با حمايت كشورهای امريكا و انگليس و با آسودگی خاطر به ترويج 
انديشه های انحرافی خود مشغول اند. حمايت مش��كوك انگليسی ها از اين نحله فكری 
ارتجاعی، در حالی كه انگليس در خط مقدم مبارزه با انديش��ه های اصيل اسامی  قرار 
دارد، به موضوع اس��تفاده ابزاری از آنان عليه جامعه اسامی  صحه می گذارد. موضوعی 
كه موجب شد، رهبر معظم انقاب اسامی، تعبير »شيعه انگليسی« را برای اين طيف 

به كار ببرند. 
با توجه به مطالب پي��ش گفته، و نظر به وج��ود رويه ای افراطی و رادي��كال در ميان 
طرفداران رويكرد الحادی و ارتجاعی، می توان اصاح طلبان دينی راديكال را به دو طيف 

تقسيم كرد: راديكال الحادی و راديكال ارتجاعی.5
پيروان رويكرد نخست با رويه ای افراطی، به هدم دين كمر بسته اند و پيروان رويكرد 

1. شرح ديدار شهيد مطهری و آش��وری را مرحوم علی دوانی به نقل از خود شهيد مطهری در كتاب خاطراتش 
چنين درج كرده است: »]آش��وری[ آمده بود خانه ما كه نيم ساعت با شما كار دارم ولي بيش از يك ساعت ماند و 
حال مرا گرفت. با جسارت گفت تو نبايد در قلهك و باالي شهر باشي، بايد بروي ميدان شوش و پايين شهر و ميان 
مردم عادی. گفتم: آش��يخ! اگر من با اين حجم كار كه دارم، بروم ميدان شوش ميان آن شلوغي ديوانه مي شوم.« 

)علی دوانی، خاطرات من از استاد شهيد مطهري، قم، صدرا، 1386، ص84.(
2. وی با نگارش كتابی آكنده از توهين به يكی از همس��ران پيامبر)ص(، موجبات خشم بسياری از پيروان اهل 
سنت در سراسر جهان را فراهم كرد و اين خشم در نهايت با فتوای تاريخی رهبر معظم انقاب مبنی بر عدم جواز 

توهين به همسران پيامبر)ص(، فرونشست. 
3. او طلبه ای كم سواد و اصالتاً افغانی است كه با راه اندازی شبكه ماهواره ای در امريكا، پرچمدار توهين به مقدسات 
اهل سنت است. وی خود را از همه مراجع معاصر باالتر می داند و در اظهار نظری عجيب، سقوط جمهوری اسامی 

را از مقدمات ظهور امام زمان)عج( برمی شمارد.
4. مانند همه تابعان جريان موسوم به شيرازی ها كه با اس��تفاده از ابزار رسانه ای پرشمار، به ترويج انديشه های 
ارتجاعی و افراطی خود مشغول اند. اهتمام ويژه به موضوع برائت از بزرگان و پيروان اهل سنت، برقراری دهه برائت، 
برگزاری مجالس لعن و توهي��ن علنی، تأكيد غير معقول بر برخی اعمال غير مس��تند مانند قمه زدن، مخالفت با 
تنها حكومت شيعی جهان كه يك مجتهد در رأس آن قرار دارد، و... از جمله مشخصه های فكری اين جريان است.  
5. برخاف برخی ديگ��ر از رويكردهای نوانديش��ی دينی، كه حداقل در ظاهر ش��عار »زنده ب��اد مخالف من« 
سرمی دهند، در رويكرد الحادی و ارتجاعی شعار اصلی »مرگ بر مخالف من« است. و از اين حيث، گروه نخست به 
دنبال هدم يكباره و يكجای معرفت دينی و دينداری اند، و گروه دوم نابودی مخالفان خود را شعار اصلی در سيره 

فكری و عملی خود قرار داده اند. 
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دوم، هر نوع برداش��ت دينی غير از خود را برداش��تی انحرافی و پيروان آن را مستحق 
لعن و دش��منی و حتی نابودی می دانند. جم��ود، لجاجت، اس��تبداد رأی، فرقه گرايی 
و انحصارطلبی دين��ی، ضديت با نهاد روحاني��ت و به طور مش��خص، مخالفت با تفكر 
اجته��ادی، و ترويج نظريه ه��ای متناقض و مذب��ذب در باب اصاح انديش��ه دينی، از 
مش��خصه های بارز اين دو رويكرد پيش گفته اس��ت.1 در ادامه به بررس��ی دو رويكرد 

»التقاطی« و »اجتهادی« خواهيم پرداخت. 
3. نوانديشی دينی با رويكرد التقاطی؛ بی گمان پردامنه ترين توليدات فكری توسط 
اين طيف از نوانديش��ان دينی صورت پذيرفته و گستره وسيعی از جغرافيای اسام، در 

دهه های پيشين در سيطره انديشه های التقاطی قرار گرفته است. 
التقاط به معنای در هم آميختن معارف دينی با آموزه های علوم بشری، نوعاً با انگيزه 
تطبيق علم و دين و عقل و دين، صورت می پذيرد و در نهايت به تلفيق آموزه های دينی 
با گزاره های مكتبی يا ره يافت های ش��خصی و يا آموزه های علم تجربی منجر می شود. 
در حقيقت فرآيند تحقق التقاط را بايد نتيجه تلفيق گزاره ه��ای وحيانی با آموزه های 
علوم بشری و ارايه بسته ای جديد دانست كه حتی اگر تصريح هم نشود، در حقيقت به 
مثابه يك دين جديد عرضه شده اس��ت. صد البته اين نظام معنايی وحيانی- بشری به 

1. به عنوان نمونه، در رويك��رد الحادی می  توان به رويه افراطی تقی زاده در دعوت به غرب زدگی از فرق س��ر تا 
نوك انگشتان و در دوره ای ديگر به بازگشت از اين نظريه اشاره كرد. موافقت و مخالفت با مسئله تقليد هم يكی از 
عرصه های اين تناقض در روشنفكران ضد دين است. همان گونه كه سرهنگ آخوندف گاهی كه در مقام نقد دستگاه 
اجتهاد و تقليد قرار می گيرد آن را امری غير انسانی می نامد و در جای ديگر كه در مقام تئوريزه كردن غرب زدگی 
اس��ت، تقليد و اقتباس را الزمه و مقدمه اصاح طلبی در جهان اس��ام معرفی می نمايد. سرهنگ آخوندف برای 
كشاندن توده ها به بی دينی و بی بندوباری، »تقليد از مجتهد« و پرداخت خمس و سهم امام را نكوهش كرده و آن را 
از نشانه های تاريك انديشی و پايبندی مردم ايران به »خرافات« پنداشته است. او دست  كم با آزمون از تاريخ اسام، 
به درستی می دانسته است كه تقليد از فقيه و مجتهد جامع الشرايط، مسلمان ها را از چنگال استعمار می رهاند و 
از بيراهه پويی، كج انديشی، دنباله روی و پيروی از اس��ام التقاطی، وارداتی و ناسره باز می دارد و اسام راستين را 
به آنان می نماياند. از اين رو، بر آن بوده كه با زير سؤال بردن »تقليد از مجتهد«، انديشه استعماری »اسام منهای 
روحانيت« را در ش��كل جديد آن پايه گذاری كند و راه چيرگی و اس��تيای جهان خواران بر سرنوشت ملت های 
اسامی را به آسانی هموار كند. او برای دور داشتن و بيزار كردن مردم مسلمان از »تقليد« به سفسطه دست زده، 
آورده است: »... برای فهميدن مطالب بايد عقل را س��ند و حجت دانسته باشی نه نقل را كه اوليای دين ما آن را بر 
عقل مرجح شمرده اند... و عقل را از درجه شرافت و اعتماد انداخته در حبس ابدی نگاه داشته اند... ما ديگر از تقليد 
بيزار شده ايم. تقليد خانه ما را خراب كرده است حاال در اين صدد هستيم كه قاده تقليد را از گردن خودمان دور 

انداخته، از ظلمانيت به نورانيت برسيم و آزاد و آزاده خيال بشويم... .«. 
او تقليد از علما و فقها را محكوم و مردود می داند؛ ليكن تقليد از فرنگی ها و اروپاييان را روا و الزم می شمارد:

»... از ديگر عوارض نادانی، بروز اين حالت در دماغ ايرانيان است كه به دانش خودشان اعتماد می كنند و هيچ  گونه 
مصلحت نمايی را از ديگران قبول نمی نمايند. بابا اول بايد مقلد مقتبس شود و بعد از تكميل يافتن در علوم و فنون 
به ديگران مجتهد و راهنما گردد. امم اروپا اختراعات و ايجادات را از يكديگر اقتباس كرده اند كه به اين درجه معرفت 

و كمال رسيده اند... «. رك: فريدون آدميت، همان، ص174 به نقل از: سيد حميد روحانی، همان، ص20-22.
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طور مستقيم و مشخص ربطی به دين ندارد، آن 
گونه كه مس��تقيماً ربطی به هيچ كدام از مكاتب 
فكری در شرق و غرب عالم هم ندارد! اين است نه 
تنها عالمان دينی، بلكه دانشمندان علوم انسانی 

بشری نيز بر اين باورند كه الصاق غير روش��مند و غير منطقی آموزه های علوم بشری و 
گزاره های دينی، حتی اگر به قصد روزآمد كردن معارف دينی يا آشتی دادن علوم بشری 
با علوم وحيانی باشد، باز هم غير قابل پذيرش و غير معتبر است؛ هم در منظر دين و هم 

در منظر علم و عقل بشری! 
بديهی اس��ت هر نوع تطبيق در منظومه معارف دينی بر آموزه های علمی  و عقانی را 
نمی توان و نبايد با برچس��ب التقاط، نام گذاری كرد بلكه حد وس��ط و ماك تشخيص 
رهيافت های التقاطی از برداش��ت های اجته��ادی، دارامندی ضابط��ه و روش صحيح 
برداشت و تطبيق اس��ت. با توجه به مطالب پيش��ين، می توان گفت، برداشت و تفسير 
غير ضابطه مند از متون دينی و ارايه نتايجی در منظومه معرفت دينی، مشخصه اصلی 

جريان التقاط است. 
آنچه در بررسی انديشه های التقاطی اهميت دارد اينكه، انديشمندانی كه به اين ورطه 
كشيده شده اند، در حقيقت نه مانند پيروان رويكرد الحادی به امحای دين می انديشند، 
و نه مانند مرتجعين به برداشت های جامد و خشك از متون دينی دلبسته اند، بلكه اينان 
با دغدغه پياده كردن دين در عرصه اجتماع و پاس��خ به مسائل نوپديد جامعه انسانی و 
اسامی، در حقيقت از يك سو خود را وفادار به متون و منابع دينی می دانند و از ديگرسو 
نمی خواهند نظام معرفت دينی در تناقض و تعارض با آموزه های علمی  و عقلی معرفی 
شود و از اين روی، با اعتقاد به ظرفيت های دين مبين اسام در پاسخ به مسائل انسانی 
و اجتماعی، به تطبيق رهيافت های وحيانی و بشری می پردازند تا به خيال خود، هم به 
دين وفادار مانده باشند و هم در مقام معارضه با آموزه های روزآمد علوم بشری، برنيامده 
باشند. اين تطبيق برآمده از احساس اصاح گری، اگرچه در بدايت امر استحقاق تشويق 
و تحسين دارد ولی به واسطه خروج اين دانش��مندان از حوزه تخصصی خود و ورود در 
فرآيندی غير علمی و غير دينی، نه تنها مس��تحق تشويق نيس��ت كه به واسطه وصول 
به نتايج نامطلوب و غير قابل پذيرش در مجامع دينی و علمی، اس��تحقاق توبيخ دارد و 
اصًا عملی عقايی به حس��اب نمی آيد. هر چند التقاط گرايان در سلوك شخصی خود 
انس��ان هايی متعهد و موجه و متدين باش��ند ولی اين تعهد در عرصه آثار علمی  ايشان 

نمونه های بارز از برداشت های 
التقاطی در دوران معاصر، تفاسير 
سمبليک، تفاسير علمی و برخی 
تفاسير زمانه ای یا عصری هستند
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تجلی ناصوابی يافته است. 
شايد با طرح نظراتی از اين دست، برخی به اش��تباه چنين تصور كنند كه التقاط تنها 
حاصل تاش علمی  كسانی اس��ت كه در حوزه های علميه تحصيل نكرده باشند. خير، 
اين كل نگری به هيچ وجه مقرون به صحت نيس��ت؛ چه اينكه، تخصص گرايی و توجه 
به برداش��ت های ضابطه مند در معرفت دينی تا بدان پايه اس��ت كه اجتهاد و افتا بدون 
دارامندی از ضوابط علمی  متقن، نيز نتيجه ای جز توبيخ و عقاب الهی ندارد؛ حتی اگر به 
رأی حقيقی دين دست يافته باشد. از اين حيث حتی محصلين حوزه های علميه نيز اگر 
به طور روشمند به برداشت های دينی نپردازند، نتيجه مواجهه با ايشان مانند مواجهه با 

پيروان رويكرد التقاطی و غير مصاب به واقع خواهد بود.
نمونه های بارز از برداش��ت های التقاطی در دوران معاصر، تفاسير سمبليك، تفاسير 
علمی و برخی تفاسير زمانه ای يا عصری هستند. گرچه نمونه های متقن و روشمندی از 
تفاسير علمی  زمانه ای را می توان يافت، اما اساساً آغاز پيدايش چنين تفاسيری در بستر 
و محيط التقاط شكل گرفته است. نمونه هايی از برداشت های التقاطی را در شكل گيری 
تش��كل هايی مانند »سوسياليست های خداپرس��ت«،1 »آثار دكتر ش��ريعتی«، »آثار 
مهندس بازرگان«، »آثار سازمان مجاهدين خلق«، »كتاب های برخی از دگرانديشان 
معاصر مانند س��روش، مجتهد شبس��تری، ملكيان و... می توان يافت. فق��دان مبنا در 
تفس��ير دين و تذبذب در تبيين معنای دينداری و مواجه��ه دايمی  با حوزه های علميه 
و حتی نوانديش��ی دينی با رويكرد اجتهادی، از مشخصه های رويكرد پيش گفته است. 
البته اين رويكرد فكری همواره بيشترين ارتباط و ديالوگ علمی  را با جريان نوانديشی 
دينی اجتهادی برقرار كرده و همواره تاش می كند خود را به موازات روحانيت رسمی  و 
جريان اجتهادی، در كسوت مرجعيت دينی و راهبری اجتماعی مسلمين تصور كند و در 
برخی موارد با تقليدی كودكانه از مارتين لوتر، خيال تحقق يك اصاحات دينی عميق 

و »پروتستانتيسم اسامی« در سر می پروراند.
4. نوانديش�ی دينی با رويكرد اجتهادی؛ اجتهاد به عن��وان ضابطه ای متقن در فهم 
متون دينی است كه ماك تشخيص سره از ناس��ره و معيار سنجه هر نوع سخن دينی 
است. خواه اين برداشت دينی از زبان يك روحانی حوزوی باشد يا از زبان يك دانشگاهی 

1. »نهضت خداپرستان سوسياليست« به رهبری محمد نخش��ب ايجاد گرديد و در ادامه مجموعه ای با عنوان 
»جنبش مسلمانان مبارز« به رهبری حبيب ال پيمان در همين افق فكری پديد آمد. اين جنبش- كه مجله امت 
را چاپ می كردند- از حيث فكری بسيار نزديك به نهضت خداپرستان سوسياليست بودند و به نوعی می توان آنان 

را ميراث دار نهضت مذكور در دهه 50 و 60 شمسی نيز به شمار آورد. 
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جاری ش��ود. ش��هيد مطهری با تمجيد از تعبير 
اقبال الهوری و با تأييد انديشه وی پيرامون نقش 
اجتهاد، از اجتهاد به عنوان قوه محركه اسام ياد 
می كند.1 اين قوه محركه موجب می شود كه عالم 
دين در پاسخگويی به پرسش های پياپی بشری 
هرگز از پاس��خ بازنماند همواره بر اساس مبانی 
و منابع متق��ن، حكم موضوعات مس��تحدثه را 

استنباط كند و اعام دارد.
بررسی آموزه های مكاتب وارداتی و تطبيق بر 
مبانی دينی، اهتمام بر پااليش معرفت دينی از 

ورود انديشه های افراطی و تفريطی، اعتقاد به اس��ام حداكثری و فرازمانی و فرامكانی 
بودن دين، پرهيز از برداش��ت های زمانه ای از متون دينی، تاش برای وصول به فهمی 
 غير هرمنوتيكی از متون دينی، اعتقاد به استمرار مرجعيت دينی در روحانيت و تاش 
برای حراست از اساس روحانيت با اعتقاد به كاستی ها و تاش برای اصاح آن، استفاده از 
ادبيات نوانديشی دينی و داخل شدن در اين گفتمان فراگير كه گاه با بده بستان توليدات 
فكری و تأثير و تأثر همراه است و گاه به واسطه برداشت های غير ضابطه مند و افراطی به 
تخطئه و ترديد در آموزه های علمی  دانشمندان ديگر منجر می شود، از جمله مشخصه 
اصلی اين رويكرد فكری است. در اين رويكرد، اجتهاد در فقه تعبدی الگويی برای بازتوليد 
معارف دينی است كه مرجعيت علمی  روحانيت را از حوزه فردی به اجتماعی و از فرق 
سر تا نوك انگشتان از روز نخس��تين تا واپسين روز حيات انس��ان ها و جوامع انسانی، 

گسترش می دهد.
گرچه نمونه های فراوانی از اين رويكرد علمی- دينی در تاريخ اس��ام و تاريخ معاصر 
قابل احصاء اس��ت، اما به نظر می رسد نخس��تين بروز علنی و عينی اين جريان فكری، 
برخورد علمی  امام خمينی با كتاب اسرار هزارساله است كه با نگارش كتاب گرانسنگ 
كش��ف اس��رار صورت می پذيرد. مجاهده علمی  عامه طباطباي��ی)ره( در وارد كردن 
رشته های تفسير و فلسفه در زمره دروس اصلی حوزه های علميه، گام مهم ديگری است 
كه به نگارش آثار گرانسگی چون تفسير الميزان- در مواجهه با تفسير المنار اثر محمد 
عبده و رشيد رضا- و نيز كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم- در مواجهه با انديشه های 

1. رك: مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، قم، صدرا، 1386، ص53.

نکته حائز اهميت در بازشناسی 
رویکرد  با  دینی  نواندیشان 
اجتهادی، گفت وگومحوری و 
خشونت گریزی ایشان است. مطالعه 
عملکرد و نوع مناسبات رفتاری این 
طيف ثابت می کند که اینان هرگز 
باب گفت وگوی دینی را نبسته اند 
و تا بدان پایه که نواندیشان رادیکال 
به انکار ضروریات دینی نپردازند، 

مورد احترام بوده و تحمل شده اند
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الحادی- منجر می شود. طرح نظريه حكومت اسامی  و انديشه واليت فقيه توسط امام 
خمينی)ره(، در حقيقت محكم ترين قدم در تبيين ابعاد سياس��ی- اجتماعی و تمدنی 
اسام است كه همه شعارهای اصاح طلبانه نوانديش��ان دينی- اصاح طلبی سياسی، 
اصاح طلب��ی تجددخواهان��ه و اصاح طلبی دين��ی- را در خود هض��م می كند. عامه 
مرتضی مطهری با الهام از دو استاد فرزانه خود- امام و عامه- به توليد انديشه اسامی  در 
موضوعات متنوع مشغول می شود و در حقيقت جدی ترين مواجهه علمی  با جديدترين 
نظريات روشنفكران و نوانديشان دينی توسط او صورت می پذيرد. راهی كه با مقياسی 
ضعيف تر، در مؤسسه »در راه حق« و توسط كسانی مانند آيت ال مصباح يزدی و ديگران 
دنبال می شود و در حقيقت شهيد مطهری و عامه مصباح را بايد نمونه های بارز رويكرد 
اجتهادی در عرصه »اجتهاد در اصول و عقايد« برش��مرد. در اين ميان شخصيت هايی 
مانند امام موسی صدر و آيت ال بهش��تی، به بازتوليد انديشه های مديريتی، سياسی و 
تشكياتی اسام پرداخته، تاش می كنند نمونه های كوچك عينيت يافته ای از مديريت 
و تشكيات دينی را تجربه كنند و از اين حيث، نخستين گام ها در پياده كردن آموزه های 

اسامی  در بستر اجتماع به دست اينان رقم می خورد.
بازخوانی مناس��بات نوپديد اجتماعی و تطبي��ق آن بر مبانی دينی ب��ه توليد آثاری 
گرانسنگ در حوزه های علوم عقلی- اجتماعی می انجامد كه شهيد سيد محمدباقر صدر 
را بايد از نخستين بانيان اين عرصه برشمرد. او با انتشار آثاری مانند فلسفتنا و اقتصادنا، 
اوالً ثابت كرد كه اسام را نمی توان و نبايد دينی دس��ت و پا بسته مانند اديان تحريفی 
غرب و شرق تصور كرد كه عاری از انديش��ه هايی كارآمد در دنيای مدرن باشد، و ثانياً 
مدعای خود در جامع االطراف بودن انديشه دينی را عينيت بخشيد و با رويه ای ايجابی به 
ابراز نظريات اجتهادی اسامی  در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی پرداخت. 
تاش علمی  ش��خصيت هايی مانند عامه محمدحس��ين فضل ال نيز به تكميل پازل 
رويكرد اجتهادی انجاميده است. وی با انتشار تفسير گرانس��نگ »من وحی القرآن«، 
نمونه ای متقن از »تفس��ير عصری« با رويكرد اجتهادی ارايه كرده است كه در مواجهه 
با تفاس��ير زمانه ای التقاطی و انحرافی- كه نوعاً مبتنی بر رهيافت های شخصی اند- به 
نگارش درآمده است. تاش تفسيری در جريان اجتهادی، محدود به موارد پيش گفته 
نيست و از اين روی، می توان از »تفس��ير نمونه« به عنوان اثری مهم در جرگه تفاسير 
علمی  نام برد كه تاش می كند در عين اشاره به علمی  بودن آموزه های قرآنی و دينی، از 
علم زدگی در تفسير متون دينی پيشگيری كند. بررسی علل انحطاط مسلمين از جمله 
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مهم ترين آثاری است كه توسط متفكرين اين طيف فكری به نگارش درآمده است. اين 
آثار با هدف بررسی غير مغرضانه و غير مقلدانه عوامل عقب ماندگی جوامع اسامی، به 
طرح نظرياتی در اصاح امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، و نيز اصاح نظام روحانيت- و 

نه حذف آن- می پردازد.1 
در عصر حاضر نيز، مقام معظم رهبری، مبتنی بر ظرفيت ه��ای فكری تجارب عينی 
جريان اجتهادی، به تبيين كمال مطلوب های انقاب اس��امی، نظام اس��امی، دولت 
اسامی، جامعه اسامی، و در نهايت به تبيين شاخصه های كان فقه حكومتی به منظور 
وصول به »تمدن نوين اس��امی« پرداخته اند و از اين حي��ث، در حقيقت تمام تاش 

پيشينيان در طرح اين آرمان اسامی  ملحوظ و خاصه شده است. 
نكته حائز اهميت در بازشناسی نوانديشان دينی با رويكرد اجتهادی، گفت وگومحوری 
و خشونت گريزی ايشان اس��ت. مطالعه عملكرد و نوع مناسبات رفتاری اين طيف ثابت 
می كند كه اينان هرگز باب گفت وگوی دينی را نبس��ته اند و تا بدان پايه كه نوانديشان 

راديكال به انكار ضروريات دينی نپردازند، مورد احترام بوده و تحمل شده اند. 
برخورد عالمانه و مش��ی  مؤدبانه مجتهدين در برخورد با مخالفان كه برآمده از سيره 
منور اهل بيت)ع( در مناظرات علمی- دينی اس��ت، مصاديق پرشماری دارد كه تجلی 
روحيه حقيقت جويی و تحمل مخالفان و حتی منحرفان در روحانيت اصيل شيعی است. 
مواجهه علمی  امام با جريان حكمی زاده در نگارش كتاب كشف اسرار؛ برگزاری جلسات 
متعدد گفت وگوی علمی توسط عامه طباطبايی كه به گفته شاهدان در برخی موارد- 
حتی در مقابل برخی ملحدين- ساعت ها به درازا كشيده می شده است؛ حضور پررنگ 
شهيد مطهری در كانون های گفت وگوی دينی و ميل ش��ديد به مباحثه و گفت وگو با 
موضوع علم و دين، تا بدان پايه كه برخی با تكيه بر اين حضور بزرگوارانه در برخی مجامع 
فكری و علمی، ميل به مصادره ايشان به نفع يك جريان فكری محدود و سياست پيشه 
پيدا كرده اند! حمايت ش��هيد بهش��تی از برخی از نوانديش��ان دينی مانند شريعتی و 
حبيب ال آش��وری و تاش در ايجاد يك مباحث��ه علمی  برای تذكر ن��كات انحرافی و 
اشتباهات علمی؛ مراوده دائمی  و وسعت مشرب مقام معظم رهبری در برقراری ارتباط 
با متفكرانی از طيف های مختلف مذكور و تاش برای برقراری ديالوگ علمی  ثمربخش 
كه تاش برای ايجاد ارتباط مثبت بين شريعتی و مطهری و نيز حضور در جلسه مشترك 

1. از مهم ترين آثار در اين زمينه می توان به كتابی با همين عنوان به قلم استاد شهيد مطهری اشاره كرد. در حال 
حاضر بررس��ی تطبيقی مطلوبی پيرامون نوع نگرش متفكران نوانديش در نقاط مختلف جغرافيای فكری اسام، 

با موضوع مورد نظر، صورت گرفته است كه تفاوت مبانی فكری و فقهی در نحوه تحليل ها قابل مشاهده است. 
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با حبيب ال آشوری و دكتر ش��ريعتی به قصد تنبه آشوری و تذكر نكات انحرافی كتاب 
توحيد. همه اين موارد نشانه های روشنی از وسعت مشرب و تحمل قول مخالف در ميان 

متفكران جريان نوانديشی دينی با رويكرد اجتهادی است. 

نتيجه گيری
با توجه به مطالب پيش گفته می توان چنين نتيجه گرفت كه نهضت نوانديشی دينی 
با هدف جبران عقب ماندگی های تمدنی در جهان اس��ام شكل گرفته است و در ادامه 
به تقليد از جوامع اروپايی، ب��ه چالش جدی با مبانی و انديش��ه های دينی و در نهايت، 
از تجددخواهی به تجديدنظرطلبی و اصاحات بنيادين دينی كش��يده شده است. در 
ش��كل گيری اصاحات دينی، مخالفت با حوزه و روحاني��ت و روايت اجتهادی از متون 
دينی، فصل مش��ترك همه نوانديش��ان- در طيف ه��ای مختلف- اس��ت. اين مواجهه 
گاه منجر به س��ردادن شعار »بازگش��ت به اسام نخس��تين« و توصيه مراجعه جامد و 
ظاهرگرايانه به متون دينی می شود كه در جريان ارتجاعی قرار می گيرد و گاه با همين 
شعار، دعوت به برداشت های شخصی و يا تطبيق غيرضابطه مند انديشه دينی با معارف 
بشری صورت می پذيرد كه به التقاط كشيده می ش��ود و گاهی به بهانه مانعيت دين در 
عرصه تمدن س��ازی، با كاربس��ت ادبيات و گفتمان دينی، توصيه به هدم و حذف دين 
صورت می گيرد كه در رويكرد الحادی مورد بررس��ی است. در اين ميان اين مجتهدين 
نوانديش اند كه به دفاع تمام ق��د از مبانی و اصول مترقی دين اس��ام برمی خيزند و با 
كاربست اجتهاد اصيل و توليد معارف دينی روزآمد، در پی معرفی وجوه ناپيدا از اسام 
راس��تين برمی آيند. در حقيقت مجتهدين زمان آگاه در عين حال كه چونان سدی در 
مقابل انواع انحرافات و تحريفات دينی به دفاع از مرزهای انديشه دينی می پردازند، در 
عملكردی غير انفعالی به تبيين مبانی و گزاره های اصيل دينی، به منظور تعالی فردی و 

ترقی تمدنی و اجتماعی، همت می گمارند. 


