بررسی و نقد کتاب مقدمهای تاریخی بر اندیشه اصالح دین در ایران

دکتر عباس خلجی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع) و عضو شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده

ایــن مقالــه بــا رویکــردی انتقــادی ،دربــارة کتــاب اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران نوشــتة
ســیدمقداد نبــوی رضــوی ،بــه داوری پرداختــه و هــدف اصلــی آن ارزیابــی انتقــادی رویکرد
علمــی و محتــوای کتــاب اســت .در ایــن بســتر ،روش علمــی ،رویکــرد نظــری و دادههــای
تاریخــی و تحلیــل محتوايــی کتــاب ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و برجســتگی آن از ســویی
و نقــاط ضعــف و كاســتيهایش از ســوی دیگــر دســتهبندی میگــردد .بخــش انتقــادی
مقالــه در قالــب دو بخــش شــکلی و محتوایــی ســاماندهی شدهاســت.
متأســفانه کتــاب فاقــد نقــاط قــوت شــایان ذکــری اســت؛ امــا نقــاط ضعــف بســیاری دارد:
فقــر تئوریــک و نقصــان مفهومــی ،عــدم درک مفهــوم و گفتمــان اصــاح و اصــاح دیــن در
ایــران ،مبانــی اســتداللی ضعیــف ،تحریــف آشــکار و ارائــة تفســیری واژگــون از حقایــق مســلم
تاریخــی و تفســیر دگرگونــة کالم دیگــران ،پژوهــش آشــفته در تاریــخ اندیشــه ،شــیوة تحقیــق
مخــدوش و نارســا ،بــاور بــه حجيــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــايعات در تاريخنــگاری،
داوریهــای غیرعلمــی ،مصــادره بــه مطلــوب مســتمر ،نتيجهگیــری شــتابزده ،شــناخت
ناقــص از تاریــخ ،و  ...و درک نــه چنــدان درســت انقــاب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه
باعــث فروکاســتن ســطح آن بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی شدهاســت.

واژههای کلیدی:

اصالحات ،اصالح دینی ،قاجار ،مشروطیت ،پهلوی.

مقدمه
کتــاب مقدمــهای تاریخــی بــر اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران اثــری از ســید
مقــداد نبــوی رضــوی اســت کــه در دو مجلــد ســامان یافتــه و در آن جنبشهــای
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دیــن در ایران؛ مقدمهای تاریخــی :دوره قاجار و

پهلوی .تهران :شیرازه

شابک دوره؛ 978-600-8514-31-2

اصــاح دیــن در ایــران از دوران قاجــار تــا پهلــوی بررســی شدهاســت .نویســنده
در جلــد نخســت ایــن مجموعــه بــه دورة قاجــار و در جلــد دوم بــه دورة پهلــوی
پرداختهاســت.
جلــد اول دوران قاجــار را دربرمیگیــرد کــه مقدمــهای تاریخــی بــر ایــن
پژوهــش تلقــی میشــود .در ایــن جلــد شــاهد ســه فصــل جداگانــه هســتیم؛ فصــل
اول :بابیــان و دعــوت اصــاح دیــن ،فصــل دوم :شــیخ هــادی نجــم آبــادی :معلــم
فکــر اصــاح دیــن در عصــر قاجــار کــه کتــاب تحریــر العقــای او بررســی شــده و
در ادامــه جنبــش اصــاح دینــی بــاب معرفــی میشــود .بهبــاور نویســنده شــیخ
هــادی نجمآبــادی از شــهدای بیــان و یکــی از بــزرگان بابــی ازلــی در شــهر تهــران
دوران قاجــار اســت .فصــل ســوم :ســید اســداهلل خرقانــی و دوره طالیــی مشــروطیت
نــام گرفتهاسـ�ت .وی خرقانـ�ی را نیـ�ز در ادامـ�ة جنبـ�ش بـ�اب معرفـ�ی میکنـ�د.
جلــد دوم نیــز دوران پهلــوی را شــامل میشــود کــه بــاز هــم مقدمــهای
تاریخــی بــر تحقیقــات ایــن دوره نــام گرفتهاســت .مباحــث جلــد دوم کتــاب
بــا بحثــی تاریخــی در پیرامــون اندیش ـههای شــریعت ســنگلجی بــا عنــوان معلــم
اندیشــة اصــاح دیــن در دورة پهلــوی اول آغــاز میشــود .جلــد دوم شــامل ســه
فصــل اســت؛ فصــل چهــارم :شــریعت ســنگلجی :معلــم اصــاح دیــن در عصــر
پهلــوی ،فصــل پنجــم :دعــوت اصــاح دیــن پــس از شــریعت ســنگلجی ،و فصــل
ششــم :جمعبنــدی و نتیجهگیــری.
واپســین بخــش کتــاب بــه پیوســتهای پنجگانــه ،کتابنامــه ،تصاویــر و
اســناد و فهرســت اعــام و شــخصیتها اختصــاص یافتهاســت؛  .1شــجرهنامة
فکــری داعیــان اصــاح دیــن در ایــران؛  .2انحطــاط توحیــدی مســلمانان و ظهــور
ســید علــی محمــد بــاب از نــگاه ازلیــان؛  .3نمودهایــی از اندیشــة اصــاح دینــی
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معرفی اثر و نویسنده
کاوه بیــات بهعنــوان دبیــر مجموعــه ،یادداشــت کوتاهــی نگاشــته و هــدف از نــگارش
مجموعــه را یــادآور شدهاســت؛ امــا دیباچــة نویســنده حــاوی انگیزههــای شــخصی
بــرای ایــن تحقیــق و طــرح ادعایــی بــس جنجالــی اســت؛ زیــرا بــر ایــن بــاور اســت
کــه «در نــگاه ایــن پژوهــش ،دوره مشــروطیت نقطــة عطفــی مهــم در ســیر تکاپــوی
سیاســی و فکــری ازلیــان بــوده» اســت (نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)17 .
وی در واکنــش بــه انتقادهــای گســتردة منتقــدان «جنبــش مشــروطیت ایــران
را بــا یــک جنبــش بابــی و ازلــی مســاوی نمیدانــد؛ بــا ایــن حــال بــر آن اســت
کــه فعــاالن بابــی ضــد قاجــار کــه خــود را مشــروطهخواه مینمایاندنــد و درواقــع
بهدنبــال مقدمهچینــی بــرای برپایــی پادشــاهی دینــی موعــود خویــش بودنــد ـ
در آن جنبــش نقشهایــی اساســی و مبنایــی داشــتند( ».نبــوی رضــوی،1396 ،
ص ص .)18-17 .بنابرایــن ،روایــت تاریــخ آن جنبــش بیشــتر بــر پایــة آثــار ازلیــان
صــورت پذیرفتهاســت .نبــوی رضــوی در فصــل چهــارم نیــز شــریعت ســنگلجی را
«نقطــة همگرایــی اندیشــة اصــاح دینــی ازلیــان ایــران و اندیشــة ســلفگرایی
وهابیــان عربســتان دانستهاســت( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص .)18 .فصــل پنجــم
تکاپــوی داعیــان اصــاح دیــن بــر پایــة آموزههــای شــریعت ســنگلجی را مــرور
کــرده و نمودهــای میــراث فکــری وی را نشــان دادهاســت .فصــل ششــم هــم بــه
جمعبنــدی نــکات و نتیجهگیــری کلــی اختصــاص یافتهاســت.
نویســنده کتــاب خــود را پژوهشــی در تاریــخ اندیشــه معرفــی نمودهاســت
کــه طــرح دیدگاههــای موافــق و مخالــف بهمثابــه مقدم ـهای تاریخــی بــر اندیشــة
اصــاح دیــن در ایــران اســت .بنابرایــن «مجالــی بــرای بررســی جــدای آرای داعیان
آن اندیشــه و ســنجش آن بــا نگاههــای منتقدانشــان نداشــته و ضمــن شناســاندن
آثــار مهــم هــر دو گــروه ،بیشــتر بهبررســی ســیر انتقــال آن اندیشــه از گذشــتگان
بــه آیندگانشــان پرداختهاســت( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)19 .
نویســنده در نتیجهگیــری فصــل اول در ادعایــی شــاذ میگویــد« :تعالیــم بــاب
مهمتریــن سرچشــمة فکــر اصــاح دینــی پیروانــش بــود .ایــن اندیشــه بــا قــرار
گرفتــن در کنــار ســنت نهانزیســتی و کتمــان عقیــدة ازلیــان ،آنــان را بــه داعیــان
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ســید جمالالدیــن افغانــی؛  .4پیشــنهادهای ســید اســداهلل خرقانــی بــه روزنامــة
صوراســرافیل؛ و  .5گفتارهایــی در نســبت شــریعت ســنگلجی بــا اصالحگرایــان
ایرانــی و وهابیــان عــرب.
تصاویــر و اســناد بســیاری در ایــن بخــش کتــاب گــردآوری شدهاســت و ظاهــرا ً
در زمــرة آثــار و اســناد ارزشــمند تاریخــی ایــران ارزیابــی میشــوند.

نقد آزاد
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بــه ظاهــر مســلمان اصــاح دینــی مبــدل کــرد( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)236 .
باورهــای داعیــان ازلــی بهظاهــر مســلمان بــه شــاگردان ازلــی و مســلمان ایشــان
منتقــل شــد و از مهمتریــن و اساســیترین بســترهای گســترش اندیشــة اصــاح
دیــن در ایــران معاصــر گشــت.
شــیخ هــادی نجمآبــادی بــه بابیــان پیوســت و بــا بهرهگیــری از ســنت
نهانزیســتی و کتمــان عقیــده بــه درجــة اجتهــاد رســید و بــا برخــورداری از
اعتبــار خانوادگــی و ویژگیهــای اخالقــی در میــان مجتهــدان نامــدار تهــران جــای
گرفــت« .او در تکاپــوی سیاســی خــود در مجمــوع مســیری چــون دیگــر فعــاالن
بابــی ضــد قاجــار داشــت( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص )399 .امــا «اندیشــة اصــاح
دیــن در نــگاه ایــن داعــی بابــی نهانزیســت پلــی گــذار از دیانــت اســام بــه آییــن
بیــان بــود( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص )401 .بــر ایــن اســاس «میتــوان گفــت
شــیخ هــادی نجمآبــادی ،معلــم فکــر اصــاح دیــن در عصــر قاجــار بــود( ».نبــوی
رضــوی ،1396 ،ص.)401 .
ســید اســداهلل خرقانــی از شــاگردان نزدیــک شــیخ هــادی نجمآبــادی راه وی
را بــا موفقیــت ادامــه داد« .میــزان موفقیــت ســید اســداهلل خرقانــی و یارانــش را بــا
توجــه بــه دخالتشــان در ورود مرجــع تقلیــد بــزرگ آن زمــان ،آخونــد مــا محمــد
کاظــم خراســانی ،بــه جنبــش مشــروطیت میتــوان دریافــت( ».نبــوی رضــوی،
 ،1396ص .)511 .شــیخ فضــلاهلل نــوری بــه اینگونــه کوشــشهای فکــری
مشــروطهخواهانه واکنــش نشــان داد .چــون مشــروطیت را شــعبدة بابیــان و ازلیــان
ارزیابــی میکــرد .ســید اســداهلل خرقانــی اندیشــة اصــاح دینــی را از طریــق
شــیخ رضاقلــی شــریعت ســنگلجی بــه دوران پهلــوی منتقــل کــرد .دعــوت اصــاح
دینــی شــریعت ســنگلجی ،بهمثابــه میراثــی از داعیــان ازلــی نهانزیســت اصــاح
دیــن ایــران چــون شــیخ هــادی نجمآبــادی و ســید اســداهلل خراقانــی و داعیــان
ســلفیگرایی عــرب چــون محمــد بــن عبدالوهــاب ،بــا تکیــه بــر شــخصیت وی و
فضــای فرهنگــی دوران حکومــت رضاشــاه گســترهای وســیع یافــت .ایــن دعوت پس
از درگذشــت او در دو شــاخة اصلــی «درونشــیعی» و «برونشــیعی» پــی گرفتــه
شــد« .در شــاخه درونشــیعی ،ســید محمــود طالقانــی و مهــدی بــازرگان [ ]...بــا
تأثیرپذیــری از [ســنت فکــری] شــریعت ســنگلجی بــه رواج نمودهایــی از اندیشــة
اصــاح دیــن در نســل پــس از خــود پرداختنــد( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.
 .)666جاذبــة شــخصی و تکاپــوی سیاســی فعاالنــة آنهــا باعــث گرایــش بســیاری
از جوانــان بــه اندیشــة اصــاح دیــن شــد .علــی شــریعتی پدیــدهای تاریخســاز
رقــم زد و اندیشــة اصــاح دیــن را بهشــکلی گســترده رواج داد .امــا در شــاخة
برونشــیعی میــرزا یوســف شــعار تبریــزی بــا اثرگــذاری بــر محمــد حنیفنــژاد،
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بررسی و نقد شکلی و محتوایی اثر
1.1.1ارزیابی شکلی و شمایلی

کتــاب بهلحــاظ شــکلی ایــراد خاصــی نــدارد؛ امــا حجــم و گســترة مطالــب بــا
قطــع رقعــی آن ســازگار نیســت و بهتــر اســت بــا قطــع وزیــری منتشــر شــود.
دیگــر اینکــه نیازمنــد ویرایــش فنــی و ادبــی دقیقتــر و اســتفاده از جمــات
کوتــاه و گویــا و بهطــور کلــی ســلیس و روانســازی متــن اســت.
1.1.2ارزیابی علمی و محتوایی

نواندیشــی دینــی بــه جریانهــای فکــری اطــاق میشــود کــه در پــی ارائــة
تفســیری نــو و متناســب بــا تجــدد و نیازهــا و مقتضیــات جهــان جدیدنــد.
نواندیشــی دینــی دفــاع از دیــن و عقالنــی و عقالییبــودن آن در دنیــای مــدرن
اســت .در ایــن چارچــوب اصالحــات چــه در مســیحیت و چــه در اســام طنیــن
مشــترکی داشــت؛ زیــرا «اصالحــات [دینــی] از جهاتــی دموکراتیککــردن دیــن
بــود( ».فولــر ،1396 ،ص.)152 .
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یکــی از سرچشــمههای فکــری نهــادی مهــم چــون ســازمان مجاهدیــن خلــق
ایــران شــد .کســانی چــون حیدرعلــی قلمــداران ،مصطفــی حســینی طباطبایــی و
ســید ابوالفضــل برقعــی بــه اشــاعة اندیشــة برونشــیعی اصــاح دیــن پرداختــه و بــه
تبلیــغ آن روی آوردنــد« .دیدگاههــای داعیــان اندیشــة برونشــیعی اصــاح دیــن،
[ ]...همســانی جــدی بــا مؤلفههــای اصلــی مذهــب وهابــی [ ]...دارد( ».نبــوی
رضــوی ،1396 ،ص.)667 .
بهطــور کلــی اندیشــة اصــاح دیــن در جامعــة ایــران در ســطحی گســترده
توســعه یافــت؛ بهگونـهای کــه یکــی از مؤثرتریــن نگاههــای فکــری در ایــران معاصــر
تلقــی میشــود« .اندیش ـهای کــه از آموزههــای ســید علــی محمــد بــاب آغــاز شــد
و بــه تعالیــم محمــد بــن عبدالوهــاب رســید( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)680 .
ایــن داعیــان در تمــام یــا بخشهــای مهمــی از اندیشــة اصالحــی خــود
از خاســتگاهی مشــترک بهــره داشــتند .در واقــع «آن خاســتگاه همــان تعالیــم
شــریعت ســنگلجی (معلــم فکــر اصــاح دیــن در عصــر پهلــوی) بــود کــه بــه
آموزههــای شــیخ هــادی نجمآبــادی (معلــم فکــر اصــاح دیــن در عصــر قاجــار)
بازمیگشــت( ».نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)679 .
بهطــور کلــی نویســنده در ایــن کتــاب بــزرگان اندیشــة اصــاح در ایــران عصــر
قاجــار ،ماننــد ســید جمالالدیــن اســدآبادی ،شــیخ هــادی نجمآبــادی ،ســید
اسـ�داهلل خرقانـ�ی و شـ�ریعت سـ�نگلجی را بابـ�ی خواندهاسـ�ت.
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در ایــن بســتر «بیشــتر تاریــخ قاجــار نیــز بــر اجــرای اصالحــات بهمثابــه عامــل
تعیینکننــده در ارزیابــی فراینــد مدرنســازی در قــرن نوزدهــم تمرکــز مییابــد».
(رینگــر ،1381 ،ص )25 .و البتــه در ایــن میــان «بســیاری از اصالحطلبــان پرشــور
مســلمانان مؤمنــی بودنــد و آنهــا را جــور دیگــری نمایانــدن ،موجــب گمراهــی
خواهــد شــد( ».رینگــر ،1381 ،ص.)25 .
همانگونــه کــه نوخواهــی تمامــی ســدة نوزدهــم را دربرگرفتــه بــود ،اندیشــة
اصــاح دینــی نیــز نیمــة دوم ســدة نوزدهــم و نیمــة نخســت ســدة بیســتم را
دربرگرفتــه بــود .فروکاســتن اندیشــة اصــاح دینــی بــه ســوژگانی چــون شــیخ
هــادی نجمآبــادی و شــریعت ســنگلجی ناشــی از نادیدهگرفتــن ایــن ســنت
گفتمانــی اســت کــه در فراینــد تغییــر در ذات و کنــش نیروهــای اجتماعــی نفــوذ
یافتــه و راه خویــش را بــا فــراز و نشــیب طــی کردهاســت .مدرنســازی جامعــه
فراینــد طبیعــی عقالنیشــدن جامعــه اســت کــه اصــاح دینــی نیــز بخشــی از آن
بهشــمار مــیرود .بــر ایــن مبنــا و در واقــع «مخالفــان اصالحــات فقــط از علمــا
نبودنــد( ».رینگــر ،1381 ،ص )25 .امــا «روحانیــت بهعنــوان جریــان اصلــی پاســدار
ســنت و دربــار بهدلیــل برخــورداری از مشــروعیت ســنتی ،مفاهیــم جدیــد [ ]...را
در تضــاد بــا خــود یافــت و از رهگــذر مذهــب بــا آن مخالفــت ورزیــد .از ایــنرو
جریانــات تجددخــواه بــر اثــر گرایــش بــه جمهوریــت بــا اتهــام بیدینــی مواجــه
شــدند و اساسـاً جمهوریخواهــی متــرادف بــا الحــاد تلقــی شــد( ».مدیرشــانهچی،
 ،1396ص.)139 .
البتــه فراینــد تغییــر در ایــران کارگــزار نهایــی نداشــت و بســیاری از نیروهــای
اجتماعــی در آن دخالــت داشــتند .تغییــر یــا ترقــی بــا زبــان مشــترکی بــه همــة
کســانی کــه بــا کــردار نوخواهــی در اندیشــه و عمــل روی آورده بودنــد ،وحــدت
میبخشــید( .یــاور ،1395 ،ص.)549 .
مخالفــت بــا مدرنســازی جامعــه دالیــل گوناگونــی داشــت :برخــی نهــادی یــا
سیاســی و برخــی فکــری و فرهنگــی بــود .اغلــب مســئلة حفــظ امتیــازات و منافــع
در میــان بــود و اعضــای نخبــگان سیاســی در میــان جدیتریــن مخالفــان اصالحات
قــرار داشــتند و بنابرایــن بــرای توجیــه مواضــع خــود بــه نمادهــا ،متــون و منابــع
اســامی اســتناد کردنــد .بــا ایــن حــال فراینــد مدرنســازی علمــا را بیــش از هــر
گروهــی تهدیــد میکــرد .از همیــنروی آنــان بــه گســتردهترین و صریحتریــن
مقاومــت در برابــر مدرنســازی دســت زدنــد .بهطــور کلــی مدرنســازی جایــگاه
فرهنگــی و پایــگاه اجتماعــی علمــا را در ابعــاد مختلــف مــورد تهدیــد قــرار داد .در
حالیکــه «برخــی از پرشــورترین اصالحطلبــان خــارج از محافــل دولتــی از علمــا
بودنــد( ».رینگــر ،1381 ،ص .)286 .بســیاری از علمــای رده پاییــن و دگراندیــش
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ماننــد دولتآبــادی ،ملکالمتکلمیــن ،جمالالدیــن واعــظ ،هــادی نجمآبــادی ،و
میــرزا حســن رشــدیه در جنبــش اصــاح آموزشــی ایــران فعــال بودنــد و علمــای
بلندمرتبــه از رهبــران برجســتة انقــاب مشــروطیت بودنــد .گفتمــان اصلــی در
مــورد مدرنســازی بــر رویکــرد اصالحطلبــان بــه ســنت [ ]...و کارایــی آن در
نظــام سیاســی و جامعــه مــدرن [متمرکــز] بــود( ».رینگــر ،1381 ،ص.)289 .
بههمیــن دلیــل مبانــی مخالفــت علمــا بــا مدرنســازی مــوارد زیــر را
دربرمیگرفــت« :نــوآوری مــادی /فنشــناختی؛ متمرکزســازی؛ عرفیســازی و
عقالنیکــردن دســتگاه اداری؛ تعــارض فرهنگــی ـ فکــری( ».رینگــر ،1381 ،ص.
 .)287بدینســان «اصالحطلبــان در رهبــری اجتماعــی و فرهنگــی علمــا اخــال
ایجــاد کردنــد و [جایــگاه] آن را بهچالــش کشــیدند ،امــا موفــق نشــدند اهمیــت و
برجســتگی آنهــا را زایــل ســازند( ».رینگــر ،1381 ،ص.)290 .
بــا اینحــال بهنظــر میرســد اندیشــة اصــاح دیــن بهمعنــای پروتســتانی و
مطابــق الگــوی اروپایــی هیــچگاه در ایــران شــکل نگرفتهاســت .بنابرایــن تجربــة
اصــاح دیــن بهمعنــای واقعــی کلمــه در ایــران وجــود نداشتهاســت .در مقابــل،
آگاهــی بــه عقبماندگــی ایــران ،اندیشــة اصــاح ایــران بهمعنــای اعــم و اصــاح فکــر
و مناســبات سیاســی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و اقتصــادی و قواعــد اخالقــی و حقوقــی
در ایــران را پــس از جنگهــای ایــران و روس بــه گفتمــان فکــری صاحبنظــران و
اندیشــمندان و گفتمــان نهــادی ـ اجرایــی دولتمــردان ایــران تبدیــل کــرد .بنابرایــن
در نــگاه اول ـ بهنظــر میرســد کــه ـ نویســنده اندیشــة اصــاح ایــران را بــه
اندیشــة اصــاح دیــن در ایــران تقلیــل دادهاســت .چهبســا حاکمیــت گفتمــان دینــی
در عرصههــای گوناگــون فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی ایــران باعــث
برداشــت اینهمانــی میــان اصــاح ایــران و اصــاح دیــن در ایــران شدهاســت.
بههمیــن دلیــل« ،عرضــة آمــوزش بــه ســبک اروپایــی در ایــران پیــش از
مشــروطه ،بــا وجــود دســتاوردهای بســیار ،سرگذشــت ابتــکار عملهــای نــاکام،
اصالحــات ناتمــام ،و تغییــرات نافرجــام نیــز اســت( ».رینگــر ،1381 ،ص .)292 .بــا
اینحــال ،هــم دســتاوردها و هــم ناکامیهــای اصــاح آموزشــی در ایــران عصــر قاجــار
از دو طریــق پیشزمینــة مهمــی را بــرای اصالحــات بعــدی فراهــم آورد :نخســت
موانــع اصالحــات مشــخص شــد و دوم بســیاری از هدفهــای آموزشــی و مــدارس
پیشامشــروطه در دوران مشــروطیت و دورة پهلــوی بهعنــوان الگــو بــهکار رفــت و
میــراث فکــری و فرهنگــی مانــدگاری بــرای تاریــخ معاصــر ایــران بــر جــای نهــاد.
علــت اینکــه کتــاب هنــوز نقــد نشدهاســت از دو حــال خــارج نیســت :یــا
کســی ایــن کتــاب را اص ـ ً
ا جــدی نگرفتــه و یــا اینکــه بــا کمــال تأســف جامعــة
علمــی کشــور حساســیت خــود را نســبت بــه انتشــار ایــن نــوع پژوهشهــا از
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دســت دادهاســت.
ً
ایــن کتــاب اعتبــاری نــدارد و داوریهــای آن کامـا غیرعلمــی اســت .بهنحــوی
کــه مصــادره بهمطلــوب در سراســر کتــاب مــوج میزنــد .نویســنده زحمــت زیــادی
در تألیــف ایــن دو جلــد کشــیده امــا در نتيجهگیــری شــتاب نمودهاســت.
بــا وجــود تتبــع بســیار خــوب امــا شــیوة تحقیــق تاریخــی ایشــان بهکلــی
مخــدوش اســت .او مبانــی علمــی تاريخنــگاری را نمیدانــد .مهمتــر اينکــه
يــک مبنــای بســيار غلــط دارد و آن بــاور بــه حجيــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد
و شــايعات در تاريخنــگاری اســت .گویــا نویســنده ایــن کتــاب بــه حجیــت مطلــق
ظنــون بــاور دارد .درواقــع زیربنــای کتــاب دو چیــز اســت :اخبــار آحــاد و شــایعات.
تحقیــق تاریخــی نیازمنــد آشــنایی بــا شــیوة درســت پژوهــش تاریخــی اســت.
اعتمــاد بــه شــایعات و اخبــار آحــاد و داوریهــای جانبدارانــة مذهبــی کمکــی بــه
ارائــة یــک پژوهــش تاریخــی نمیکنــد .بدتــر از آن فقــر تئوریــک کتــاب اســت.
نویســنده درک صحیحــی از اصــاح دینــی نــدارد .دائمــاً نیتخوانــی میکنــد و
بــا تأویلهــای بــارد تنهــا درصــدد اثبــات نظریــة خویــش اســت .غافــل از اینکــه
تنهــا بــا انــواع مغالطــه میتــوان چنیــن نتیجهگیریهایــی کــرد .مثــ ً
ا هرجــا
دیــدگاه کســی را نقــل میکنــد کــه مخالــف گرایشــی مذهبــی اســت ،نویســنده
مدعــی اســت آن شــخص داشــته بهســرعت موضــع میگرفتــه و آن را برخاســته
از پنهــانکاری مذهبــی او معرفــی میکنــد.
نویســنده درک صحیحــی از مفهــوم اصــاح نیــز نــدارد؛ زیــرا گمــان میکنــد
هــر کــس ســخنی از اصــاح دیــن زده ریشــهاش بایــد بــه یــک دیانــت خــاص
برســد و یــا شــباهت اندیش ـهها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان
و یــا اقدامــی هماهنــگ و از پیــش تعییــن شــده دارد .نویســنده گمــان میبــرد
بــا ایــن ســخنان بیپایــه میتــوان اندیشــة اصــاح دینــی و سیاســی و انقــاب
مشــروطیت را بــه یــک جریــان خــاص نســبت داد و یــا فروکاســت و آنگاه اعتبــار
آن را بهکلــی مخــدوش کــرد.
ایــن کتــاب نمونــه اعــای یــک پژوهــش آشــفته در حــوزة تاریــخ اندیشــه
اســت کــه در آن نویســنده متوجــه یــک امــر اساســی نبــوده و آن اینکــه در
مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیشـهها ،آنچــه مهــم اســت فهــم تمایزهــا و
تفاوتهاســت و نــه شــباهتها .اگــر شــباهتها مــاک باشــد آن وقــت بهســادگی
میتــوان هــر بیربطــی را مربــوط قلمــداد کــرد.
در واقــع ایــن کتــاب بیــش از آنکــه یــک پژوهــش روشــمند و علمــی ـ
تاریخــی باشــد پروندهســازی اســت .پروندهســازی بــرای شــماری از علمــا و فقهــا
و نویســندگان و فعــاالن اصالحطلــب اجتماعــی ،سیاســی و دینــی .کســانی ماننــد
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ســید جمالالدیــن اســدآبادی و شــیخ هــادی نجمآبــادی و تقریبـاً تمامــی رهبــران
و فعــاالن مشــروطه و بیشــتر متفکــران اصالحــی ســدة بیســتم ایــران .وی کار را
تــا جایــی پیــش بــرده کــه بــا نقــل چنــد حکایــت و نقــل بیپایــه ســید جمــال
را متهـ�م میکنـ�د کـ�ه در مـ�رگ (قتـ�ل؟) میـ�رزای شـ�یرازی دسـ�ت داشتهاسـ�ت.
نویســنده همــواره بــر ازلیبــودن نهانــی شــیخ هــادی نجمآبــادی تأکیــد دارد.
انگیــزة واقعــی نویســنده از نوشــتن چنیــن کتابــی چــه بودهاســت؟ ایــن کتــاب
مجموعــهای اســت از سفســطهها و نقــل اتهامــات بیپایــه و اســتدالالت دوری.
کمتریــن آشــنایی بــا تاریــخ فرهنگــی و دینــی و اجتماعــی اواخــر عصــر قاجــار و
صــدر مشــروطه کافــی اســت تــا بیاعتبــاری ایــن کتــاب را گواهــی دهــد.
انگیــزة حقیقــی نبــوی رضــوی معلــوم نیســت .حقیقتـاً ایــن اقدامــات چــه معنــا
دارد و بــا چــه انگیــزهای اســت؟ او نــه اطــاع درســتی از تفکــر اصــاح دینــی دارد
و نــه از مشــروطه و نــه از رجــال علــم و دیــن در ایــران .اتهامزنــی بــه بــزرگان و
اندیشــمندان و عالمــان برجســته چــون شــیخ هــادی نجمآبــادی حقیقت ـاً بــا چــه
منظــوری صــورت میگیــرد؟ در زیــر لــوای نقــد مشــروطه ،بــزرگان را متهــم کــردن
و آنــان را بــد عقیــده جلــوهدادن بــا چــه انگیــزهای صــورت گرفتهاســت؟ چطــور
کســی تاکنــون واکنشــی بــه ایــن نوشــتههای بیپایــه نداشتهاســت؟ خوانشــی
ناقــص و گزینشــی از ســخنان شــیخ هــادی در تحریــر العقــاء و متهمکــردن او بــه
داشــتن عقایــد باطــل حقیقتـاً چــه معنایــی دارد؟
نویســنده بــا اســتناد بــه منابعــی غیرقابــل اعتمــاد و جانبدارانــه و مجهــول
مطالبــی را بــه شــیخ هــادی نجمآبــادی نســبت داده کــه حقیقتــاً قابــل فهــم
نیســت .مطالــب آیـتاهلل شــبیری زنجانــی دربــارة مرحــوم شــیخ هــادی نجمآبــادی
در کتــاب جرعـهای از دریــا را بــا مطالــب بیپایــة کتــاب مقایســه کنیــد تــا ســطح
آن را دریابیــد .نویســنده همیــن برخــورد را بــا ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت
ســنگلجی و بســیاری دیگــر از رجــال علــم و ادب ایــران انجــام داده و آنــان را بــه
امــوری ناپســند متهــم کردهاســت.
ازلیخوانــدن بســیاری از علمــا و دانشــمندان و نویســندگان اواخــر دورة قاجــار
و اوایــل دورة پهلــوی از ســوی نویســندة کتــاب بــدون هیــچ دلیــل مورخپســندی و
فقــط بــا اتــکا بــر اتهامزنیهــای دوران مشــروطه اســت کــه مســتبدین هــر کــس را
مخالــف خــود میپنداشــتند بــا اتهــام بابــی و بابیگــری تــرور شــخصیت میکردنــد.
در ایــن میــان ،عــدهای کــه از نهضــت مشــروطیت دل خوشــی ندارنــد و یــا
نــوع نــگاه و بینــش مرحــوم شــریعت ســنگلجی را نمیپســندند ،از ایندســت
نوشــتههای تهــی از انصــاف و حقیقــت بهوجــد آمــده و اســتقبال میکننــد .آیــا
اگــر بــا برخــی از عقایــد شــریعت ســنگلجی مخالــف هســتید میتــوان هرگونــه
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اتهامــی را بــه او روا بداریــد؟
یکــی از فصلهــای مناقشــهبرانگیز کتــاب ،فصــل مربــوط بــه مرحــوم ســید
اســداهلل خرقانــی اســت .دســتکم نویســنده در ایــن مــورد میتوانســت بــه
پژوهــش خــوب رســول جعفریــان مراجعــه کنــد .البتــه در ایــن فصــل یکــی دو
ارجــاع بــه ایــن کتــاب دیــده میشــود؛ امــا معلــوم اســت کــه رویکــرد جعفریــان را
نمیپســندد و ظاهــرا ً بــا مشــروطه مخالــف اســت .بهراســتی کــدام محقــق منصفــی
میپســندد کــه عقایــد شــخصی خــود را بــر واقعیتهــای تاریخــی تحمیــل کنــد؟
کاری کــه نبــوی در ایــن فصــل کــرده مصــداق آشــکار و بیپــردة تحریــف در
تاریــخ و اتهامزنــی غیــر مســتند اســت .بــا چنــد خبــر واحــد بیپشــتوانه و
اتهامزنیهــای معمــول دوران مشــروطه و بــر پایــة گفتــه چنــد تــن از مســتبدین
و مخالفــان قس ـمخوردة مشــروطه ســید اســداهلل خرقانــی را متهــم بــه ازلیبــودن
کــرده و بــه شــخصیت و اندیشــة او اتهامهــای بیمعنــا زدهاســت .تمــام ایــن فصــل
متکــی بــر مشــتی اتهامــات ،مصــادره بــه مطلوبهــا و سفسطههاســت کــه نامــی
بــر ایــن کار نمیتــوان نهــاد.
ً
جالــب ایــن اســت کــه تقریبـا در هــر صفحــه در برابــر تصریحــات خــود خرقانی
کــه نشــان از عقیــدة اســامی او دارد بــر ســنتی تأکیــد میکنــد کــه بــه عقیــدة
او ازلیــان داشــتهاند و بدینترتیــب خــود را مســلمان جــا میزدهانــد .بهتعبیــر
دیگــر ،مــرغ او یــک پــا دارد و میگویــد مــن براســاس چنــد مــورد اتهامزنــی
در عصــر مشــروطه ،خرقانــی را ازلــی میدانــم و مهــم نیســت کــه همهجــا و
تقریبـاً در هــر صفحـهای از ایــن فصــل در برابــر شــواهد قطعــی و تصریحــات خــود
خرقانــی بگویــم و ادعــا کنــم کــه او نهانزیســتی بهخــرج دادهاســت .آیــا ایــن
شــیوه رواســت؟
بهطور کلی انصاری دربارة کلیات کتاب نکاتی را ذکر میکند:
نخســت اینکــه محتــوا و ســاختار کتــاب نشــان میدهــد کــه مطالــب ایــن
کتــاب ارتباطــی بــا عنــوان آن نــدارد .از دیــدگاه نویســنده تفکــر اصــاح دیــن
ریشــه در آییــن بــاب دارد و شــاید بههمیــن ســبب ـ از دیــدگاه او ـ ســاختار
کتــاب کامـ ً
ا مناســب عنــوان آن اســت .ایــن نشــان میدهــد کــه نویســنده منابــع
بابــی را خــوب میشناســد ،امــا متأســفانه اطــاع چندانــی از تاریــخ و ادبیــات و
گفتمــان اصــاح دینــی در ایــران و جهــان اســام نــدارد .ریشـههای اصــاح دینــی
از ســدة هجدهــم بهبعــد مــورد بحــث قــرار نگرفتــه و بــه شــخصیتهایی ماننــد
طهطــاوی و شــاگردان عــرب او و تأثیــرات آنــان در اندیشــة اصــاح دینــی در ایــران
توجــه نشدهاســت .در آغــاز کتــاب فصلــی بــه ســید جمالالدیــن اســدآبادی و
محمــد عبــده و اصالحطلبــان ایرانــی پیشامشــروطه کــه بــا الهامگرفتــن از کلیــت
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تمــدن نویــن و تــاش بــرای آشــتیدادن میــان اســام و تمــدن جدیــد و تحــت
تأثیــر فضــای اصالحــی جهــان عــرب و عثمانــی بــه اصالحــات دینــی و سیاســی
و اجتماعــی میاندیشــیدند ،پرداختــه نشدهاســت .همــة اینهــا نشــان میدهــد
کــه نویســنده درکــی از گفتمــان و تاریــخ اصــاح دینــی نــدارد .بــرای نویســنده
اصــاح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز میشــود و هــر کــس در ایــران از اصــاح
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت .اگــر دههــا کتــاب و مقالــه هــم در
تأییــد اســامیت خــود نوشــته باشــد ،مهــم نیســت .او اصالحطلــب اســت و الجــرم
بابــی و ازلــی اســت و در همــة ایــن نوشــتهها نهــانکاری پیشــه کردهاســت.
بنابرایــن شــناخت وی از تاریــخ ســدة نوزدهــم ایــران و عتبــات ناقــص اســت و
بدتــر از آن شــناختش از گفتمانهــای دینــی و مذهبــی ایــن دوران و اندیش ـههای
شــیخیه و اخباریــان و اصولیــان ناقــص و ناچیــز اســت .از آن بدتــر بــا تحلیلــی کــه
در سراســر کتــاب از مذهــب علــی محمــد بــاب بهدســت میدهــد ،معلــوم اســت
کــه چقــدر شــناختش از بــاب و بابیــه و ازلیــه ناقــص اســت.
نویســنده اصـ ً
ا درک درســتی از مشــروطه نــدارد و نمیدانــد در فقــدان درکــی
اســتوار از گفتمــان و یــا گفتمانهــای مشــروطیت فروکاســتن همــة آن نهضــت
عظیــم و گســترده بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی چقــدر ســادهلوحانه اســت.
او همــة مقدمــات مشــروطیت را تنهــا بــه علــی محمــد بــاب فــرو میکاهــد .آیــا
خــودش هــم بــه نوشــته و تحلیلــش بــاور دارد؟ نویســنده چقــدر از ســهم عناصــر
مختلــف فکــری و اجتماعــی کــه بــه مشــروطیت انجامیــد اطــاع دارد؟ ســهم علمــا
در مشــروطیت چــه بــود؟ ســهم آخونــد خراســانی ،آن عالــم روشـنبین و آگاه چــه
بــود؟ ســهم میــرزای نائینــی ،آن فقیــه بیهمتــای اصولــی و اســتاد مجتهــدان
چــه بــود؟ ســهم آن همــه دقتورزیهــای تئوریــک کــه عالمــان و روشــنفکران و
اصالحطلبــان در فاصلــه چهــل ـ پنجــاه ســال قبــل از مشــروطه ارائــه دادنــد چــه
بــود؟ نویســنده نــه بــا تصریــح بلکــه بــا نشــاندادن قرائنــی پــوچ میخواهــد بــه
خواننــده چنیــن القــا کنــد کــه آخونــد خراســانی در نجــف تحــت تأثیــر گروهــی
ازلیمشــرب و از همــه بیشــتر خرقانــی ـ کــه او را رســماً ازلــی میدانــد ـ قــرار
گرفــت و مشــروطه دس ـتپخت ازلیــان اســت .آیــا اینگونــه برداش ـتها و تفاســیر
را میتــوان ســالم تلقــی کــرد؟
ممکــن اســت گفتمانهــای اصــاح دیــن را نپســندید ،امــا اجــازه نداریــد
آنهــا را تحریــف کنیــد و بــا اتهامزنــی کارتــان را پیــش ببریــد .نویســنده تنهــا
تفســیر خاصــی از دیــن و اندیشــة دینــی را میپســندد کــه در نوشــتههای
دیگــرش دربــارة میــرزای اصفهانــی و شــیخ محمــود حلبــی از آنهــا پردهبــرداری
کردهاســت .از یکســو اندیشــة اصــاح را یکســره اندیش ـهای متکــی بــر بابیــت و
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ازلیگــری میپنــدارد و از دیگرســو بــه یکبــاره ســراغ اتهامزنــی دیگــری م ـیرود
و نماینــدگان فکــر اصــاح دیــن در ایــران را متأثــر از محمــد بــن عبدالوهــاب و
وهابیــت میپنــدارد .چطــور ممکــن اســت کســی هــم بابــی باشــد و هــم وهابــی؟
ســید جمــال نــه بابــی بــود و نــه وهابــی؛ همچنیــن شــیخ هــادی نجمآبــادی و
ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی .آنهــا عالمــان برجســتهای بودنــد کــه با
درکــی کــه از دیــن داشــتند و بــا توجه بــه ارزیابیشــان از علــل و اســباب انحطاط فکر
دینــی و بــا اجتهاداتــی کــه گاه غلــط بــود و گاه درســت ،اندیشـههایی را در رابطــه بــا
اصــاح دینــی پیشــنهاد کردنــد .بایــد بــرای اختالفنظــر و دیــدگاه دیگــران احتــرام
قائــل شــد و بــه اتهامزنیهــای بیرویــه پایــان داد .نقــد فکــر و اندیشــة دینــی و
اجتماعــی ســید جمــال و شــیخ هــادی و اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی و
هبهالدیــن شهرســتانی و شــیخ محمــد خالصــی و غیــره نیازمنــد دانــش فقهــی،
اصولــی ،کالمــی ،حدیثــی ،تفســیری ،سیاســی و اجتماعــی اســت .بــا اتهامزنــی و
بابیخوانــدن ایــن و وهابیخوانــدن آن دیگــری راه بــه جایــی نمیتــوان بــرد .شــرط
اول درک اندیشــههای ایــن شــخصیتهای تاریخــی آن اســت کــه افــق دیــد را
باالتــر بــرد .آنهــا افقشــان از ایــن ســطوح بســیار باالتــر بودهاســت.
عــاوه بــر انصــاری ،برخــی دیگــر از پژوهشــگران صاحبنــام نیــز اعتبــار علمــی
و هــدف از نــگارش کتــاب اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران را زیــر ســؤال بردهانــد:
رضــا بابایــی کتــاب را توهــم توطئــه ارزیابــی کردهاســت کــه گفتوگــو
دربــارة آن چنــدان ارزشــی نــدارد .تنهــا دلیــل ازلیخوانــدن بزرگانــی چــون ســید
جمالالدیــن اســدآبادی ،شــیخ هــادی نجمآبــادی و  ...دشــمنی بــا نواندیشــی
دینــی و روشــنفکری اســت.
مصطفــی حســینی طباطبایــی ،شــیخ هــادی نجمآبــادی را یکــی از مخالفــان
سرســخت دیکتاتــوری ناصرالدینشــاه معرفــی کــرده کــه فکــری مترقــی داشــت.
تنهــا در یادداشــتهای شــاهزادهها و وابســتگان دربــار ،تهمــت بابیگــری بــه
شـ�یخ زده شدهاسـ�ت .درحالیکــه شــیخ در تنهــا کتابــش یعنــی تحریــر العقــا
بارهــا مخالفــت بــا بــاب را تصریــح میکنــد( .خبرگــزاری مهــر ۱۳ ،آبــان )۱۳۹۷
بــه نظــر انصــاری کتــاب تحریــر العقــاء شــیخ هــادی نجمآبــادی کتــاب بســیار
مهمــی اســت کــه تاکنــون چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفتهاســت.
کتــاب درواقــع واکنشــی اســت بــه آشــفتگیهای مذهبــی و فکــری و اجتماعــی
اواخــر دوران قاجــار بهویــژه در پــی برآمــدن باورهــای غالیانــه شــیخیان و پیامدهــای
ســهمگین برآمــده از آن .متأســفانه نویســندة کتــاب اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران
بــا تحریفــی غیراخالقــی محتــوای کتــاب را مطابــق بــا آییــن ازلــی و بابــی تفســیر
کــرده و از ایــن زاویــه بــه شــخصیت ایــن فقیــه و متکلــم برجســتة شــیعی حملــه
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نمودهاســت .بــه شــیوة تأویلهــای بــارد و بیمــزه تفســیر عبــارات کتــاب تحریــر
العقــاء را بــه کلــی واژگونــه فهمیــده و عرضــه کــرده اســت .فهــم کتــاب تحریــر
العقــاء نیازمنــد آشــنایی دقیــق بــا تفســیر قــرآن ،حدیــث ،فقــه ،کالم و الهیــات
اســت .در حالیکــه نویســندة ایــن کتــاب را بــا ایــن عوالــم کاری نیســت .حقیقت ـاً
چـ�را بایـ�د چنیـ�ن متنـ�ی را بـ�دون داشـ�تن مقدمـ�ات الزم چنیـ�ن تحریـ�ف کـ�رد؟
اکبــر ثبــوت بهدرســتی بــر تفاســیر ایــن نویســنده ایــراد گرفتهاســت .متأســفانه
نویســندة کتــاب متوجــه یــک چیــز نیســت :شــباهتها میــزان درســتی بــرای
تشــخیص و تحدیــد هویتهــای مذهبــی نیســت .تمایزهاســت کــه اهمیــت دارد.
ون را نقــل
ــم تَ ُعــو ُد َ
در جایــی شــیخ هــادی نجمآبــادی آیــة شــریفة َك َمــا ب َ َدأَ ُك ْ
ــدأَ اإلِ ْســ َ
ــدأَ َغ ِريبــاً کــرده و
ــي ُعو ُد َك َمــا ب َ َ
و اشــارهای بــه حدیــث ب َ َ
ا ُم َغ ِريبــاًَ ،و َس َ
بعــد گفتــه :وقــت آن اســت کــه خداونــد عالــم عــود دهــد خلــق را چــون بــدو
ایشــان و بعــد آیاتــی نقــل میکنــد در موضــوع قیامــت .کســی کــه بــا الهیــات
و کالم آشــنایی داشــته باشــد میدانــد معنــای ایــن ســخن و نقــل ایــن آیــات
و احادیــث چیســت .امــا نویســنده بهدلیــل اینکــه نویســندگان آییــن بابــی در
آثارشــان از کلمــات عــود و بــدء اســتفاده کردهانــد نتیجــه گرفتــه کــه شــیخ
هــادی ازلــی بودهاســت و طرفــه اینکــه ایــن مطلــب را محکمتریــن دلیــل
خــود بــر ازلیبــودن شــیخ دانســته و از همینجــا زمینــه را بــرای اتهامزنیهــای
بعــدی فراهــم کردهاســت .بــا ایــن شــیوة مغالطــه میتــوان گفــت همــة معتزلیــان
اشـ�عریاند و همـ�ة اشـ�عریان شـ�یعیاند و  ...از قیاسـ�ش خنـ�ده آمـ�د خلـ�ق را.
گویــا اتهــام بابیبــودن شــیخ هــادی نجمآبــادی ناشــی از آن اســت کــه پــس
از انقــاب علمــای ترقیخــواه قبــل و حیــن نهضــت مشــروطه را تخطئــه کردنــد.
یکــی از ایــن تالشهــای زشــت ،انتشــار کتــاب تاریــخ مکتــوم ســید مقــداد نبــوی
رضــوی اســت کــه بــا اســتنادات و ارجاعــات مخــدوش و تحلیلهــای مغرضانــه،
ســعی در بابــی جلــوهدادن شــیخ هــادی و ازلــی و بهاییبــودن بســیاری از علمــا و
فعـ�االن عصـ�ر مشـ�روطه دارد.
اکبــر ثبــوت بــه نقــد اندیشــههای نبــوی رضــوی در کتــاب تاریــخ مکتــوم
بهویــژه در نقــد بابیبــودن و ازلیمانــدن میــرزا یحیــی دولتآبــادی پرداختهاســت.
ثبــوت در مقالــة «بهاییگــری علیــه مشــروطهخواهی» در شــمارة  39مجلــة
مهرنامــه ،پاســخی مســتدل بــه ا ّدعاهــای نبــوی رضــوی و امینــی دادهاســت؛
محمدعلیشــاه قاجــار ،همآوایــی بهاییــان
مباحثــی هماننــد پیوندهــای بهاییــان بــا ّ
و مشــروعهخواهان در تحلیــل جنبــش مشــروطه ،ســخنان نجمآبــادی در تخطئــة
بــاب و بابیــان ،تضــاد گفتههــای بــاب و بابیــان بــا معتقــدات نجمآبــادی بهویــژه
در زمینــة خداشناســی و توحیــد.
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وی در فراز پایانی مقاله نوشتهاست:
«طــرف اصلــی مــا کســانی هســتند کــه در چنــد جبهــه و بــا دیدگاههــای
متضــاد ،یــک هــدف مشــترک دارنــد و آن نیــز مســخ چهــرة یکــی از عظیمتریــن
جنبشهــای تاریــخ مــا اســت .کســانی کــه برخــی از آنــان در کنــار مــا هســتند
و میخواهنــد چهــرة ایــن جنبــش (مشــروطیت) را مســخ و آن را لجنمــال
کننــد تــا بــه خواســتة قلبــی ولــی ناگفتهشــان کــه تقویــت و تحکیــم پایههــای
اســتبداد و بهــرهوری از عنایــات کارگــزاران آن باشــند برســند؛ و برخــی دیگــر کــه
در آن ســوی مرزهــا هســتند و بلندگوهایــی در ایــن ســوی دارنــد ،میخواهنــد
چهــرة ایــن جنبــش را مســخ و آن را بهنفــع فــان فرقــة غیراســامی مصــادره
فرماینــد و بفهمــی نفهمــی بــه همــه حالــی کننــد کــه فرهنــگ و سـ ّنت اصیــل و
بومــی مــا ،نمیتوانســته جنبشــی آزادیخواهانــه و طالــب عدالــت را در درون خــود
پــرورش دهــد و ســرنخ چنیــن جنبشــی در دســت مخالفــان فرهنــگ و سـ ّنت اصیل
بودهاســت .اینجاســت کــه میبینیــم آنچــه در صــد و انــدی ســال قبــل روی
داده ـ همدســتی فــان فرقــة غیراســامی بــا مشــروعهطلبان ـ بهعنــوان یــک
شــوخی تاریــخ و یــک واقعیــت تلــخ ،تکــرار میشــود( ».ثبــوت ،1393 ،ص.)194 .
بهطــور کلــی و در تحلیــل نهایــی میتــوان گفــت کــه نابخــردی ،زمــان و
م�کـان نمیشناس��د؛ نابخـ�ردی جریان��ی عموم��ی و همیش��گی استــ .همانگونــه
ک��ه انصــاری میگویــد ،نویســنده براســاس یــک اتهامزنــی بیپایــه مســتبدین
در هنگامــه نــزاع مشــروطه یکــی را بابــی معرفــی میکنــد و و دیگــری را
ازلــی و ســپس همــه مطالــب ضــد بابــی همیــن فــرد را محصــول ســنت
پنهــانکاری ،نهانزیســتی ،تقیــه و  ...وی ارزیابــی میکنــد .وی نماینــدگان
فکــر اصــاح دیــن در ایــران را متأثــر از محمــد بــن عبدالوهــاب و وهابیــت
میپنــدارد .درحالیکــه چگونــه ممکــن اســت کســی هــم بابــی باشــد و
هم وهابی؟
نابخــردی ویرانگــر اســت و نابخــردی عمومــی اثــر بیشــتری بــر عــدهای بیشــتر
میگــذارد تــا نابخردیهــای فــردی« .خشــکمغزی منشــأ خودفریبــی اســت
[ ]...و عبــارت از ایــن اســت کــه اوضــاع و احــوال را بــر مبنــای تصــورات ثابــت
و پیشســاخته ارزیابــی کنیــم و عالیــم و قرایــن مخالــف را نادیــده بگیریــم یــا
مــردود بشــماریم و بهپیــروی از آرزوهایــی عمــل کنیــم و بــه واقعیتهــا تســلیم
نشــویم .یکــی از مورخــان عصــارة خشــکمغزی را بــا ایــن عبــارت در گفتــهای
دربــارة فلیــپ دوم پادشــاه اســپانیا و سردســتة تاجــداران یکدنــده و خش ـکمغز
خالصــه کردهاســت« :تجربــة هیــچ شکســتی ایمــان او را بــه برتــری ذاتــی سیاســت
خویــش متزلــزل نمیکــرد( ».تاکمــن ،1375 ،ص)6 .

اصالح دین یا اصالح ایران؟!

جمعبندی و ارزیابی نهایی
وی در نــگارش کتــاب اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران دچــار اشــتباه فاحشــی شــده
و آن هــم تقلیــل اندیشــه و فراینــد اندیشــة اصــاح دیــن در ایــران بــه چنــد نفــر از
منســوبان بــه بابیــان و بهائیــان و غفلــت از تأثیــر فرایند نوســازی و مدرنیزاســیون در
ایــران و نقــش صاحبنظــران و شــخصیتهای فکــری و فرهنگــی بســیاری اســت
کــه نقــش مهمــی در انتقــال مدرنیتــه و اندیشــههای نویــن فلســفی و سیاســی
بــه ایــران داشــتند .بنابرایــن در طــرح و توســعة اندیشــة اصــاح دیــن در ایــران
نقشــی کمتــر از کســانی چــون شــیخ هــادی نجمآبــادی نداشــتند .بههمیندلیــل
زحمــت زیــادی را متحمــل میشــود و اســناد و دادههــای تاریخــی خوبــی را فراهــم
میســازد امــا کارهــای پژوهشــی او قابــل اعتنــا نیســت.
مهمتریــن مشــکل کتــاب فقــدان چارچــوب نظــری روشــن و مشــخص و
روششناســی کارآمــدی اســت .ایــن فقــر نظــری بــر ســاختار کتــاب ســایه افکنــده
و آن را در ســیاهچالة چالشــی عظیمــی فــرو بردهاســت کــه در جایجــای کتــاب
امــکان رهایــی از آن را نــدارد.
عــاوه بــر ایــن تقلیلگرایــی روششــناختی ،نویســنده اندیشــة اصــاح دیــن را
در کتــاب نخســت بــه یــک جریــان و دو فــرد فروکاهــش دادهاســت :بابیــان ،و شــیخ
هــادی نجمآبــادی و ســید اســداهلل خرقانــی.
ایــن تقلیلگرایــی روشــی در کتــاب دوم نیــز مشــاهده میشــود و اندیشــة
اصــاح دیــن صرفـاً بــه شــریعت ســنگلجی و دوران پساســنگلجی محدود شدهاســت.
بدینســان ،عنــوان کتــاب بســی کلــی و فراگیــر اســت و امــا محتــوای آن بســی
محــدود و تقلیلگرایانــه اســت .در واقــع محتــوا و ســاختار کتــاب نشــان میدهــد
کــه مطالــب ارتباطــی بــا عنــوان نــدارد.
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نویســنده بایــد بدانــد کــه هرگونــه درکــی از اندیشــة اصــاح دیــن در ایــران
نیازمنــد مطالعــة بســترها و زمینههــای تاریخــی و جامعهشــناختی آن دوران از
ســویی و شــرایط فکــری و فرهنگــی منطقــه و جهــان اطــراف ایــران از ســوی دیگــر
اســت .جهانــی کــه در پــی ناکامــی تاریخــی ایــران در جنگهــای ایــران و روس و
مواجهــة ایرانیــان بــا مدرنیتــه فراتــر از نگرشهــای ســنتی پیشــین مالحظــه و درک
میشــد .بنابرایــن نادیدهانگاشــتن شــرایط فکــری ،فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی
ایــران در آســتانة عصــر مشــروطه و بســندهکردن بــه واکاوی وابســتگیهای فکــری
و آثــار چنــد تــن از رهبــران یــا فعــاالن بابــی و ازلــی نمیتوانــد همــة واقعیــات
اندیشــة اصــاح ایــران و بهویــژه اندیشــة اصــاح دیــن در ایــران را بــرای مخالفــان
روشــن ســازد.
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نویســنده ایــدة اصلــی خــود در نــگارش کتــاب را بــر ایــن گــزاره بنــا نهادهاســت
کــه اندیشــة اصــاح دیــن در ایران ریشــه در باورهــای اساســی و آموزههــای بنیادین
بابیــان و ازلیــان دارد (نبــوی رضــوی ،1396 ،ص )17 .بنابرایــن فاقــد هرگونــه
مبنــای فکــری مســتقلی اســت .وی در ایــن ایــده چنــان زیــادهروی میکنــد کــه
بســیاری از مشــروطهخواهان را فعــال بابــی و ازلــی معرفــی میکنــد کــه در بســتر
خیــزش عمومــی ایرانیــان در جنبــش مشــروطیت ایــران برپایــی پادشــاهی دینــی
موعــود خویــش را پیگیــری میکردنــد (نبــوی رضــوی ،1396 ،ص.)18 .
بهنظــر میرســد آنچــه باعــث بدگمانــی و بدگویــی نویســنده علیــه شــیخ
هــادی نجمآبــادی گشــته موفقیــت وی در «پیدایــش یــک «مکتــب» بــرای «ارائــة
اســام حقیقــی و مبــارزه بــا خرافــات»» بودهاســت.
بهطــور کلــی تکاپــوی پژوهشــی نویســنده معطــوف بــه دو هــدف اساســی
اســت .1 :تقلیــل اندیشــة اصــاح دینــی بــه جریــان بابــی و ازلــی بهگونــهای
ایدئولوژیــک و غیراخالقــی صــورت میپذیــرد تــا در بســتر ایــن نقــد غیرعلمــی
و اتهــام غیراخالقــی از آن مشــروعیتزدایی کنــد .2 .فروکاســتن اندیشــة اصــاح
دینــی بــه دو نفــر از علمــای مشــهور در دورة قاجــار (شــیخ هــادی نجمآبــادی
و ســید اســداهلل خرقانــی) و بــه یــک نفــر در دورة پهلــوی (شــریعت ســنگلجی)
بهنحویکــه ســایر اندیشــهگران فکــری و فرهنگــی و صاحبنظــران اندیشــة
اصــاح دینــی و تحــوالت آموزشــی کــه در فضــای گفتمانــی رویارویــی بــا مدرنیتــة
غربــی بهســوی اصــاح فکــر و فرهنــگ ایــران ایرانیــان ســوق یافتــه بودنــد،
بهحاشــیه رانــده شــده و در ســایة ایــن چنــد تــن معــدود محــو گردنــد.
ایــن کتــاب نمونــة اعــای یــک پژوهــش آشــفته در حــوزة تاریخ اندیشــه اســت.
زیــرا در مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیش ـهها ،فهــم تمایزهــا و تفاوتهــا
مهــم اســت و نــه شــباهتها.
ایــن کتــاب بــا اســتناد بــه منابعــی غیرقابــل اعتمــاد و جانبدارانــه و مجهــول
مطالبــی را بــه شــیخ هــادی نجمآبــادی نســبت داده کــه قابــل فهــم نیســت.
نویســنده درکــی از گفتمــان و تاریــخ اصــاح دینــی نــدارد .بــرای نویســنده
اصــاح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز میشــود و هــر کــس در ایــران از اصــاح
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت ولــو اینکــه دههــا کتــاب و مقالــه
هــم در تأییــد اســامیت خــود نوشــته باشــد ،مهــم نیســت .او اصالحطلــب اســت و
الجــرم بابــی و ازلــی اســت و در همــة ایــن نوشــتهها نهــانکاری پیشــه کردهاســت.
شــناخت نویســنده از تاریــخ اندیشــه در ســدة نوزدهــم ایــران ناقــص اســت و
حتــی شــناختی ناقــص و ناچیــز از گفتمانهــای دینــی و مذهبــی ایــن دوران و
اندیشــههای شــیخیه و اخباریــان و اصولیــان دارد.

اصالح دین یا اصالح ایران؟!
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رینگــر ،مونیــکا ( .)1393آمــوزش ،دیــن ،و گفتمــان اصــاح فرهنگــی در دوران
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(مباحــث نظــری و تاریخــی) ،تهــران :کویــر.
نبــوی رضــوی ،ســید مقــداد ( .)1396اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران؛ مقدم ـهای
تاریخــی :دوره قاجــار ،ج .نخســت ،تهــران :شــیرازه کتــاب مــا.
نبــوی رضــوی ،ســید مقــداد ( .)1396اندیشــه اصــاح دیــن در ایــران؛ مقدم ـهای
تاریخــی :دوره پهلــوی ،ج .دوم ،تهــران :شــیرازه کتــاب مــا.
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او درک درســتی از مشــروطه نیــز نــدارد .در فقــدان درکــی اســتوار از گفتمــان و
یــا گفتمانهــای مشــروطیت فروکاســتن آن نهضــت عظیــم و گســترده بــه فعالیــت
چنــد تــن بابــی و ازلــی بســی ســادهلوحانه اســت.
بهطــور کلــی فقــر تئوریــک و ضعــف مفهومپــردازی ،مبانــی اســتداللی ضعیــف،
تحریــف آشــکار و ارائــة تفســیری باژگونه از حقایق مســلم تاریخــی و تفســیر دگرگونة کالم
دیگــران ،پژوهــش آشــفته در تاریــخ اندیشــه ،شــیوة تحقیــق تاریخــی مخــدوش و نارســا،
بــاور بــه حجيــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــايعات در تاريخنــگاری ،داوریهــای
کامـ ً
لا غیرعلمـ�ی ،مصـ�ادره بـ�ه مطلـ�وب مسـ�تمر ،نتيجهگیـ�ری شـ�تابزده ،عـ�دم درک
درسـ�ت مفهــوم و گفتمــان اصــاح و اصــاح دیــن در ایــران بهگون ـهای کــه هــر کــس
ســخنی از اصــاح و اصــاح دیــن زده بــه یــک دیانــت خــاص و فرقــة انحرافــی منســوب
میگــردد یــا شــباهت اندیش ـهها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان و یــا
اقدامــی هماهنــگ و از پیــش تعیینشــده ارزیابــی میشــود .در نهایــت شــناخت ناقــص
از تاریــخ و تاریــخ اندیشــه در ایــران و درک نادرســت علــل و عوامــل و ریشـههای فکــری
و پایــگاه اجتماعــی انقــاب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه باعــث فروکاســتن ســطح
ایــن انقــاب بــه فعالیــت و کارگــزاری چنــد تــن بابــی و ازلــی شدهاســت.

