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اصالح دین یا اصالح ایران؟!

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

بررسی و نقد کتاب مقدمه ای تاریخی بر اندیشه اصالح دین در ایران

چکیده
ایــن مقالــه بــا رویکــردی انتقــادی، دربــارة کتــاب اندیشــه اصــالح 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 داده هــای 
تاریخــی و تحلیــل محتوایــی کتــاب ارزیابــی شــده و نقــاط قــوت و برجســتگی آن از ســویی 
ــادی  ــردد. بخــش انتق ــته بندی می گ ــر دس ــف و کاســتي هایش از ســوی دیگ ــاط ضع و نق

ــی ســامان دهی شده اســت. ــب دو بخــش شــکلی و محتوای ــه در قال مقال
متأســفانه کتــاب فاقــد نقــاط قــوت شــایان ذکــری اســت؛ امــا نقــاط ضعــف بســیاری دارد: 
فقــر تئوریــک و نقصــان مفهومــی، عــدم درک مفهــوم و گفتمــان اصــالح و اصــالح 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 حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــایعات در تاریخ نــگاری، 
ــناخت  ــتاب زده، ش ــری ش ــتمر، نتیجه گی ــوب مس ــه مطل ــادره ب ــی، مص ــای غیرعلم داوری ه
ناقــص از تاریــخ، و ... و درک نــه چنــدان درســت انقــالب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه 

باعــث فروکاســتن ســطح آن بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی شده اســت.

واژه های کلیدی: 
اصالحات، اصالح دینی، قاجار، مشروطیت، پهلوی.

مقدمه
ــید  ــری از س ــران اث ــن در ای ــالح دی ــه اص ــر اندیش ــی ب ــه ای تاریخ ــاب مقدم کت
مقــداد نبــوی رضــوی اســت کــه در دو مجلــد ســامان یافتــه و در آن جنبش هــای 
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ــوی بررســی شده اســت. نویســنده  ــا پهل ــران از دوران قاجــار ت ــن در ای اصــالح دی
ــوی  ــه دورة پهل ــد دوم ب ــه دورة قاجــار و در جل ــن مجموعــه ب ــد نخســت ای در جل

پرداخته اســت. 
جلــد اول دوران قاجــار را دربرمی گیــرد کــه مقدمــه ای تاریخــی بــر ایــن 
پژوهــش تلقــی می شــود. در ایــن جلــد شــاهد ســه فصــل جداگانــه هســتیم؛ فصــل 
اول: بابیــان و دعــوت اصــالح دیــن، فصــل دوم: شــیخ هــادی نجــم آبــادی: معلــم 
فکــر اصــالح دیــن در عصــر قاجــار کــه کتــاب تحریــر العقــالی او بررســی شــده و 
ــاور نویســنده شــیخ  ــی می شــود. به ب ــاب معرف ــی ب ــش اصــالح دین ــه جنب در ادام
هــادی نجم آبــادی از شــهدای بیــان و یکــی از بــزرگان بابــی ازلــی در شــهر تهــران 
دوران قاجــار اســت. فصــل ســوم: ســید اســداهلل خرقانــی و دوره طالیــی مشــروطیت 

ــد. ــی می کن ــاب معرف ــش ب ــة جنب ــز در ادام ــی را نی ــام گرفته ا ســت. وی خرقان ن
ــه ای  ــم مقدم ــاز ه ــه ب ــود ک ــامل می ش ــوی را ش ــز دوران پهل ــد دوم نی جل
ــاب  ــد دوم کت ــث جل ــت. مباح ــام گرفته اس ــن دوره ن ــات ای ــر تحقیق ــی ب تاریخ
بــا بحثــی تاریخــی در پیرامــون اندیشــه های شــریعت ســنگلجی بــا عنــوان معلــم 
ــد دوم شــامل ســه  ــاز می شــود. جل ــوی اول آغ ــن در دورة پهل اندیشــة اصــالح دی
ــر  ــن در عص ــالح دی ــم اص ــنگلجی: معل ــریعت س ــارم: ش ــل چه ــت؛ فص ــل اس فص
پهلــوی، فصــل پنجــم: دعــوت اصــالح دیــن پــس از شــریعت ســنگلجی، و فصــل 

نتیجه گیــری.  ششــم: جمع بنــدی و 
واپســین بخــش کتــاب بــه پیوســت های پنج گانــه، کتابنامــه، تصاویــر و 
اســناد و فهرســت اعــالم و شــخصیت ها اختصــاص یافته اســت؛ 1. شــجره نامة 
فکــری داعیــان اصــالح دیــن در ایــران؛ 2. انحطــاط توحیــدی مســلمانان و ظهــور 
ــگاه ازلیــان؛ 3. نمودهایــی از اندیشــة اصــالح دینــی  ــاب از ن ســید علــی محمــد ب

■ سیدمقداد نبوی رضوی )1396(. اندیشه اصالح 
دیــن در ایران؛ مقدمه ای تاریخــی: دوره قاجار و 

پهلوی. تهران: شیرازه
شابک دوره؛ 978-600-8514-31-2
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ــة  ــه روزنام ــی ب ــی؛ 4. پیشــنهادهای ســید اســداهلل خرقان ــن افغان ســید جمال الدی
ــان  ــا اصالح گرای ــنگلجی ب ــریعت س ــبت ش ــی در نس ــرافیل؛ و 5. گفتارهای صوراس

ــرب.  ــان ع ــی و وهابی ایران
تصاویــر و اســناد بســیاری در ایــن بخــش کتــاب گــردآوری شده اســت و ظاهــراً 

در زمــرة آثــار و اســناد ارزشــمند تاریخــی ایــران ارزیابــی می شــوند. 

معرفی اثر و نویسنده
کاوه بیــات به عنــوان دبیــر مجموعــه، یادداشــت کوتاهــی نگاشــته و هــدف از نــگارش 
مجموعــه را یــادآور شده اســت؛ امــا دیباچــة نویســنده حــاوی انگیزه هــای 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 
ــر آن اســت  ــا ایــن حــال ب ــد؛ ب ــی مســاوی نمی دان ــی و ازل ــا یــک جنبــش باب را ب
کــه فعــاالن بابــی ضــد قاجــار کــه خــود را مشــروطه خواه می نمایاندنــد و درواقــع 
ــد ـ  ــش بودن ــود خوی ــی موع ــاهی دین ــی پادش ــرای برپای ــی ب ــال مقدمه چین به دنب
ــوی رضــوی، 1396،  ــی داشــتند.« )نب ــی اساســی و مبنای ــش نقش های در آن جنب
ص ص. 17-18(. بنابرایــن، روایــت تاریــخ آن جنبــش بیشــتر بــر پایــة آثــار ازلیــان 
صــورت پذیرفته اســت. نبــوی رضــوی در فصــل چهــارم نیــز شــریعت ســنگلجی را 
ــلف گرایی  ــة س ــران و اندیش ــان ای ــی ازلی ــالح دین ــة اص ــی اندیش ــة هم گرای »نقط
وهابیــان عربســتان دانسته اســت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 18(. فصــل پنجــم 
ــرور  ــای شــریعت ســنگلجی را م ــة آموزه ه ــر پای ــن ب ــان اصــالح دی ــوی داعی تکاپ
ــه  کــرده و نمودهــای میــراث فکــری وی را نشــان داده اســت. فصــل ششــم هــم ب

ــت.  ــاص یافته اس ــی اختص ــری کل ــکات و نتیجه گی ــدی ن جمع بن
ــت  ــی نموده اس ــه معرف ــخ اندیش ــی در تاری ــود را پژوهش ــاب خ ــنده کت نویس
کــه طــرح دیدگاه هــای موافــق و مخالــف به مثابــه مقدمــه ای تاریخــی بــر اندیشــة 
اصــالح دیــن در ایــران اســت. بنابرایــن »مجالــی بــرای بررســی جــدای آرای داعیان 
آن اندیشــه و ســنجش آن بــا نگاه هــای منتقدانشــان نداشــته و ضمــن شناســاندن 
آثــار مهــم هــر دو گــروه، بیشــتر به بررســی ســیر انتقــال آن اندیشــه از گذشــتگان 

ــه آیندگانشــان پرداخته اســت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 19(.  ب
نویســنده در نتیجه گیــری فصــل اول در ادعایــی شــاذ می گویــد: »تعالیــم بــاب 
ــرار  ــا ق ــن اندیشــه ب ــود. ای ــش ب ــی پیروان ــر اصــالح دین ــن سرچشــمة فک مهم تری
گرفتــن در کنــار ســنت نهان زیســتی و کتمــان عقیــدة ازلیــان، آنــان را بــه داعیــان 
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بــه ظاهــر مســلمان اصــالح دینــی مبــدل کــرد.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 236(. 
باورهــای داعیــان ازلــی به ظاهــر مســلمان بــه شــاگردان ازلــی و مســلمان ایشــان 
ــن و اساســی ترین بســترهای گســترش اندیشــة اصــالح  ــل شــد و از مهم تری منتق

دیــن در ایــران معاصــر گشــت.
شــیخ هــادی نجم آبــادی بــه بابیــان پیوســت و بــا بهره گیــری از ســنت 
ــورداری از  ــا برخ ــید و ب ــاد رس ــة اجته ــه درج ــده ب ــان عقی ــتی و کتم نهان زیس
اعتبــار خانوادگــی و ویژگی هــای 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 اصــالح 
دیــن در نــگاه ایــن داعــی بابــی نهان زیســت پلــی گــذار از دیانــت اســالم بــه آییــن 
ــر ایــن اســاس »می تــوان گفــت  ــود.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 401( ب بیــان ب
شــیخ هــادی نجم آبــادی، معلــم فکــر اصــالح دیــن در عصــر قاجــار بــود.« )نبــوی 

ــوی، 1396، ص. 401(. رض
ــادی راه وی  ــی از شــاگردان نزدیــک شــیخ هــادی نجم آب ســید اســداهلل خرقان
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 مــال محمــد 
ــوی،  ــوی رض ــت.« )نب ــوان دریاف ــروطیت می ت ــش مش ــه جنب ــانی، ب ــم خراس کاظ
1396، ص. 511(. شــیخ فضــل اهلل نــوری بــه این گونــه کوشــش های فکــری 
مشــروطه خواهانه واکنــش نشــان داد. چــون مشــروطیت را شــعبدة بابیــان و ازلیــان 
ــق  ــی را از طری ــالح دین ــة اص ــی اندیش ــداهلل خرقان ــید اس ــرد. س ــی می ک ارزیاب
شــیخ رضاقلــی شــریعت ســنگلجی بــه دوران پهلــوی منتقــل کــرد. دعــوت اصــالح 
ــی نهان زیســت اصــالح  ــه میراثــی از داعیــان ازل دینــی شــریعت ســنگلجی، به مثاب
ــان  ــی و داعی ــادی و ســید اســداهلل خراقان ــران چــون شــیخ هــادی نجم آب ــن ای دی
ــر شــخصیت وی و  ــا تکیــه ب ســلفی گرایی عــرب چــون محمــد بــن عبدالوهــاب، ب
فضــای فرهنگــی دوران حکومــت رضاشــاه گســتره ای وســیع یافــت. ایــن دعوت پس 
از درگذشــت او در دو شــاخة اصلــی »درون شــیعی« و »برون شــیعی« پــی گرفتــه 
شــد. »در شــاخه درون شــیعی، ســید محمــود طالقانــی و مهــدی بــازرگان ]...[ بــا 
تأثیرپذیــری از ]ســنت فکــری[ شــریعت ســنگلجی بــه رواج نمودهایــی از اندیشــة 
ــوی، 1396، ص.  ــوی رض ــد.« )نب ــود پرداختن ــس از خ ــل پ ــن در نس ــالح دی اص
666(. جاذبــة شــخصی و تکاپــوی سیاســی فعاالنــة آن هــا باعــث گرایــش بســیاری 
ــاز  ــده ای تاریخ س ــریعتی پدی ــی ش ــد. عل ــن ش ــالح دی ــة اص ــه اندیش ــان ب از جوان
ــاخة  ــا در ش ــترده رواج داد. ام ــکلی گس ــن را به ش ــالح دی ــة اص ــم زد و اندیش رق
ــژاد،  ــر محمــد حنیف ن ــذاری ب ــا اثرگ ــزی ب ــرزا یوســف شــعار تبری برون شــیعی می
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ــق  ــن خل ــازمان مجاهدی ــون س ــم چ ــادی مه ــری نه ــمه های فک ــی از سرچش یک
ایــران شــد. کســانی چــون حیدرعلــی قلمــداران، مصطفــی حســینی طباطبایــی و 
ســید ابوالفضــل برقعــی بــه اشــاعة اندیشــة برون شــیعی اصــالح دیــن پرداختــه و بــه 
تبلیــغ آن روی آوردنــد. »دیدگاه هــای داعیــان اندیشــة برون شــیعی اصــالح دیــن، 
ــوی  ــی ]...[ دارد.« )نب ــب وهاب ــی مذه ــای اصل ــا مؤلفه ه ــدی ب ــانی ج ]...[ همس

ــوی، 1396، ص. 667(.  رض
ــترده  ــطحی گس ــران در س ــة ای ــن در جامع ــالح دی ــة اص ــی اندیش ــور کل به ط
توســعه یافــت؛ به گونــه ای کــه یکــی از مؤثرتریــن نگاه هــای فکــری در ایــران معاصــر 
ــاب آغــاز شــد  تلقــی می شــود. »اندیشــه ای کــه از آموزه هــای ســید علــی محمــد ب
و بــه تعالیــم محمــد بــن عبدالوهــاب رســید.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 680(. 

ــود  ــی خ ــة اصالح ــی از اندیش ــای مهم ــا بخش ه ــام ی ــان در تم ــن داعی ای
ــم  ــان تعالی ــتگاه هم ــع »آن خاس ــتند. در واق ــره داش ــترک به ــتگاهی مش از خاس
ــه  ــه ب ــود ک ــوی( ب ــر پهل ــن در عص ــالح دی ــر اص ــم فک ــنگلجی )معل ــریعت س ش
ــن در عصــر قاجــار(  ــم فکــر اصــالح دی ــادی )معل ــادی نجم آب ــای شــیخ ه آموزه ه

بازمی گشــت.« )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 679(.
به طــور کلــی نویســنده در ایــن کتــاب بــزرگان اندیشــة اصــالح در ایــران عصــر 
ــید  ــادی، س ــادی نجم آب ــیخ ه ــدآبادی، ش ــن اس ــید جمال الدی ــد س ــار، مانن قاج

ــی خوانده اســت. ــی و شــریعت ســنگلجی را باب اســداهلل خرقان

بررسی و نقد شکلی و محتوایی اثر
ارزیابی شکلی و شمایلی. 1.1

ــا  ــب ب ــترة مطال ــم و گس ــا حج ــدارد؛ ام ــی ن ــراد خاص ــکلی ای ــاظ ش ــاب به لح کت
ــود.  ــری منتشــر ش ــا قطــع وزی ــر اســت ب ــازگار نیســت و بهت ــی آن س قطــع رقع
ــالت  ــتفاده از جم ــر و اس ــی دقیق ت ــی و ادب ــش فن ــد ویرای ــه نیازمن ــر این ک دیگ

ــت. ــن اس ــازی مت ــلیس و روان س ــی س ــور کل ــا و به ط ــاه و گوی کوت

ارزیابی علمی و محتوایی. 1.2
ــة  ــی ارائ ــه در پ ــود ک ــالق می ش ــری اط ــای فک ــه جریان ه ــی ب ــی دین نواندیش
تفســیری نــو و متناســب بــا تجــدد و نیازهــا و مقتضیــات جهــان جدیدنــد. 
ــدرن  ــای م ــودن آن در دنی ــی و عقالیی ب ــن و عقالن ــاع از دی ــی دف ــی دین نواندیش
ــن  ــن چارچــوب اصالحــات چــه در مســیحیت و چــه در اســالم طنی اســت. در ای
ــن  ــردن دی ــی دموکراتیک ک ــی[ از جهات ــرا »اصالحــات ]دین مشــترکی داشــت؛ زی

بــود.« )فولــر، 1396، ص. 152(.
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نقد آزاد

در ایــن بســتر »بیشــتر تاریــخ قاجــار نیــز بــر اجــرای اصالحــات به مثابــه عامــل 
تعیین کننــده در ارزیابــی فراینــد مدرن ســازی در قــرن نوزدهــم تمرکــز می یابــد.« 
)رینگــر، 1381، ص. 25( و البتــه در ایــن میــان »بســیاری از اصالح طلبــان پرشــور 
ــدن، موجــب گمراهــی  ــا را جــور دیگــری نمایان ــد و آن ه ــی بودن مســلمانان مؤمن

خواهــد شــد.« )رینگــر، 1381، ص. 25(. 
ــود، اندیشــة  ــه کــه نوخواهــی تمامــی ســدة نوزدهــم را دربرگرفتــه ب همان گون
ــتم را  ــدة بیس ــت س ــة نخس ــم و نیم ــدة نوزده ــة دوم س ــز نیم ــی نی ــالح دین اص
ــیخ  ــون ش ــوژگانی چ ــه س ــی ب ــالح دین ــة اص ــتن اندیش ــود. فروکاس ــه ب دربرگرفت
هــادی نجم آبــادی و شــریعت ســنگلجی ناشــی از نادیده گرفتــن ایــن ســنت 
گفتمانــی اســت کــه در فراینــد تغییــر در ذات و کنــش نیروهــای اجتماعــی نفــوذ 
ــه  ــازی جامع ــت. مدرن س ــی کرده اس ــیب ط ــراز و نش ــا ف ــش را ب ــه و راه خوی یافت
فراینــد طبیعــی عقالنی شــدن جامعــه اســت کــه اصــالح دینــی نیــز بخشــی از آن 
ــا  ــط از علم ــات فق ــان اصالح ــع »مخالف ــا و در واق ــن مبن ــر ای ــی رود. ب ــمار م به ش
نبودنــد.« )رینگــر، 1381، ص. 25( امــا »روحانیــت به عنــوان جریــان اصلــی پاســدار 
ســنت و دربــار به دلیــل برخــورداری از مشــروعیت ســنتی، مفاهیــم جدیــد ]...[ را 
ــن رو  ــد. از ای ــت ورزی ــا آن مخالف ــذر مذهــب ب ــت و از رهگ ــا خــود یاف در تضــاد ب
ــا اتهــام بی دینــی مواجــه  ــت ب ــه جمهوری ــر گرایــش ب ــر اث ــات تجددخــواه ب جریان
شــدند و اساســاً جمهوری خواهــی متــرادف بــا الحــاد تلقــی شــد.« )مدیرشــانه چی، 

1396، ص. 139(.
البتــه فراینــد تغییــر در ایــران کارگــزار نهایــی نداشــت و بســیاری از نیروهــای 
ــا زبــان مشــترکی بــه همــة  اجتماعــی در آن دخالــت داشــتند. تغییــر یــا ترقــی ب
ــد، وحــدت  ــا کــردار نوخواهــی در اندیشــه و عمــل روی آورده بودن کســانی کــه ب

می بخشــید. )یــاور، 1395، ص. 549(.
مخالفــت بــا مدرن ســازی 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 جدی تریــن مخالفــان اصالحات 
قــرار داشــتند و بنابرایــن بــرای توجیــه مواضــع خــود بــه نمادهــا، متــون و منابــع 
اســالمی اســتناد کردنــد. بــا ایــن حــال فراینــد مدرن ســازی علمــا را بیــش از هــر 
ــن  ــترده ترین و صریح تری ــه گس ــان ب ــن روی آن ــرد. از همی ــد می ک ــی تهدی گروه
ــگاه  ــی مدرن ســازی جای ــد. به طــور کل ــر مدرن ســازی دســت زدن ــت در براب مقاوم
فرهنگــی و پایــگاه اجتماعــی علمــا را در ابعــاد مختلــف مــورد تهدیــد قــرار داد. در 
ــی از علمــا  ــل دولت ــان خــارج از محاف حالی کــه »برخــی از پرشــورترین اصالح طلب
ــد.« )رینگــر، 1381، ص. 286(. بســیاری از علمــای رده پاییــن و دگراندیــش  بودن
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ــادی، و  ــادی نجم آب ــظ، ه ــن واع ــن، جمال الدی ــادی، ملک المتکلمی ــد دولت آب مانن
میــرزا حســن رشــدیه در جنبــش اصــالح آموزشــی ایــران فعــال بودنــد و علمــای 
ــی در  ــان اصل ــد. گفتم ــروطیت بودن ــالب مش ــتة انق ــران برجس ــه از رهب بلندمرتب
ــی آن در  ــنت ]...[ و کارای ــه س ــان ب ــرد اصالح طلب ــر رویک ــازی ب ــورد مدرن س م

نظــام سیاســی و جامعــه مــدرن ]متمرکــز[ بــود.« )رینگــر، 1381، ص. 289(.
به همیــن دلیــل مبانــی مخالفــت علمــا بــا مدرن ســازی مــوارد زیــر را 
دربرمی گرفــت: »نــوآوری مــادی/ فن شــناختی؛ متمرکزســازی؛ عرفی ســازی و 
ــر، 1381، ص.  ــری.« )رینگ ــی ـ فک ــارض فرهنگ ــتگاه اداری؛ تع ــردن دس عقالنی ک
ــا اخــالل  ــی علم ــی و فرهنگ ــری اجتماع ــان در رهب ــان »اصالح طلب 287(. بدین س
ایجــاد کردنــد و ]جایــگاه[ آن را به چالــش کشــیدند، امــا موفــق نشــدند اهمیــت و 

ــر، 1381، ص. 290(.  ــازند.« )رینگ ــل س ــا را زای ــتگی آن ه برجس
ــتانی و  ــای پروتس ــن به معن ــالح دی ــة اص ــد اندیش ــر می رس ــال به نظ ــا این ح ب
ــة  ــن تجرب ــت. بنابرای ــکل نگرفته اس ــران ش ــچ گاه در ای ــی هی ــوی اروپای ــق الگ مطاب
ــل،  ــت. در مقاب ــود نداشته اس ــران وج ــه در ای ــی کلم ــای واقع ــن به معن ــالح دی اص
آگاهــی بــه عقب ماندگــی ایــران، اندیشــة اصــالح ایــران به معنــای اعــم و اصــالح فکــر 
و مناســبات سیاســی، فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و قواعــد اخالقــی و حقوقــی 
ــه گفتمــان فکــری صاحب نظــران و  ــران و روس ب ــران را پــس از جنگ هــای ای در ای
اندیشــمندان و گفتمــان نهــادی ـ اجرایــی دولتمــردان ایــران تبدیــل کــرد. بنابرایــن 
در نــگاه اول ـ به نظــر می رســد کــه ـ نویســنده اندیشــة اصــالح ایــران را بــه 
اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران تقلیــل داده اســت. چه بســا حاکمیــت گفتمــان دینــی 
ــث  ــران باع ــادی ای ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع ــون فرهنگ ــای گوناگ در عرصه ه

ــت. ــران شده اس ــن در ای ــالح دی ــران و اص ــالح ای ــان اص ــی می ــت این همان برداش
به همیــن دلیــل، »عرضــة آمــوزش بــه ســبک اروپایــی در ایــران پیــش از 
ــاکام،  ــای ن ــکار عمل ه ــت ابت ــیار، سرگذش ــتاوردهای بس ــود دس ــا وج ــروطه، ب مش
ــا  ــز اســت.« )رینگــر، 1381، ص. 292(. ب اصالحــات ناتمــام، و تغییــرات نافرجــام نی
این حــال، هــم دســتاوردها و هــم ناکامی هــای اصــالح آموزشــی در ایــران عصــر قاجــار 
ــت  ــم آورد: نخس ــدی فراه ــات بع ــرای اصالح ــی را ب ــة مهم ــق پیش زمین از دو طری
ــدارس  ــی و م ــای آموزش ــیاری از هدف ه ــد و دوم بس ــخص ش ــات مش ــع اصالح موان
ــت و  ــه کار رف ــو ب ــوان الگ ــوی به عن ــروطیت و دورة پهل ــروطه در دوران مش پیشامش
ــاد. ــر جــای نه ــران ب ــخ معاصــر ای ــرای تاری ــدگاری ب ــراث فکــری و فرهنگــی مان می

ــا  ــت: ی ــارج نیس ــال خ ــت از دو ح ــد نشده اس ــوز نق ــاب هن ــه کت ــت این ک عل
کســی ایــن کتــاب را اصــاًل جــدی نگرفتــه و یــا این کــه بــا کمــال تأســف جامعــة 
ــا از  ــوع پژوهش ه ــن ن ــار ای ــه انتش ــبت ب ــود را نس ــیت خ ــور حساس ــی کش علم
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نقد آزاد

دســت داده اســت. 
ایــن کتــاب اعتبــاری نــدارد و داوری هــای آن کامــاًل غیرعلمــی اســت. به نحــوی 
کــه مصــادره به مطلــوب در سراســر کتــاب مــوج می زنــد. نویســنده زحمــت زیــادی 

در تألیــف ایــن دو جلــد کشــیده امــا در نتیجه گیــری شــتاب نموده اســت.
ــی  ــان به کل ــی ایش ــق تاریخ ــیوة تحقی ــا ش ــوب ام ــیار خ ــع بس ــود تتب ــا وج ب
مخــدوش اســت. او مبانــی علمــی تاریخ نــگاری را نمی دانــد. مهم تــر این کــه 
یــک مبنــای بســیار غلــط دارد و آن بــاور بــه حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد 
و شــایعات در تاریخ نــگاری 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 داوری هــای جانبدارانــة مذهبــی کمکــی بــه 
ــاب اســت.  ــک کت ــر تئوری ــر از آن فق ــد. بدت ــک پژوهــش تاریخــی نمی کن ــة ی ارائ
ــد و  ــی می کن ــاً نیت خوان ــدارد. دائم ــی ن ــالح دین ــی از اص ــنده درک صحیح نویس
ــا تأویل هــای بــارد تنهــا درصــدد اثبــات نظریــة خویــش اســت. غافــل از این کــه  ب
ــا  ــاًل هرج ــرد. مث ــی ک ــن نتیجه گیری های ــوان چنی ــه می ت ــواع مغالط ــا ان ــا ب تنه
ــف گرایشــی مذهبــی اســت، نویســنده  ــدگاه کســی را نقــل می کنــد کــه مخال دی
ــه و آن را برخاســته  ــته به ســرعت موضــع می گرفت ــی اســت آن شــخص داش مدع

ــد.  ــی می کن ــی او معرف ــان کاری مذهب از پنه
ــدارد؛ زیــرا گمــان می کنــد  نویســنده درک صحیحــی از مفهــوم اصــالح نیــز ن
ــاص  ــت خ ــک دیان ــه ی ــد ب ــن زده ریشــه اش بای ــس ســخنی از اصــالح دی ــر ک ه
برســد و یــا شــباهت اندیشــه ها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان 
ــرد  ــان می ب ــنده گم ــده دارد. نویس ــن ش ــش تعیی ــگ و از پی ــی هماهن ــا اقدام و ی
ــالب  ــی و انق ــی و سیاس ــالح دین ــة اص ــوان اندیش ــه می ت ــخنان بی پای ــن س ــا ای ب
مشــروطیت را بــه یــک جریــان خــاص نســبت داد و یــا فروکاســت و آن گاه اعتبــار 

ــرد. ــدوش ک ــی مخ آن را به کل
ــه  ــخ اندیش ــوزة تاری ــفته در ح ــش آش ــک پژوه ــالی ی ــه اع ــاب نمون ــن کت ای
ــه در  ــوده و آن این ک ــی نب ــر اساس ــک ام ــه ی ــنده متوج ــه در آن نویس ــت ک اس
مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیشــه ها، آن چــه مهــم اســت فهــم تمایزهــا و 
تفاوت هاســت و نــه شــباهت ها. اگــر شــباهت ها مــالک باشــد آن وقــت به ســادگی 

ــرد.  ــداد ک ــوط قلم ــی را مرب ــر بی ربط ــوان ه می ت
ــی ـ  ــمند و علم ــش روش ــک پژوه ــه ی ــش از آن ک ــاب بی ــن کت ــع ای در واق
ــرای شــماری از علمــا و فقهــا  تاریخــی باشــد پرونده ســازی اســت. پرونده ســازی ب
و نویســندگان و فعــاالن اصالح طلــب اجتماعــی، سیاســی و دینــی. کســانی ماننــد 
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اصالح دین یا اصالح ایران؟!

ســید جمال الدیــن اســدآبادی و شــیخ هــادی نجم آبــادی و تقریبــاً تمامــی رهبــران 
ــران. وی کار را  ــاالن مشــروطه و بیشــتر متفکــران اصالحــی ســدة بیســتم ای و فع
ــه ســید جمــال  ــا نقــل چنــد حکایــت و نقــل بی پای ــرده کــه ب ــا جایــی پیــش ب ت
ــت.  ــت داشته اس ــیرازی دس ــرزای ش ــل؟( می ــرگ )قت ــه در م ــد ک ــم می کن را مته

ــد دارد.  ــادی تأکی ــادی نجم آب ــیخ ه ــی ش ــودن نهان ــر ازلی ب ــواره ب ــنده هم نویس
انگیــزة واقعــی نویســنده از نوشــتن چنیــن کتابــی چــه بوده اســت؟ ایــن کتــاب 
ــتدالالت دوری.  ــه و اس ــات بی پای ــل اتهام ــطه ها و نق ــت از سفس ــه ای اس مجموع
ــا تاریــخ فرهنگــی و دینــی و اجتماعــی اواخــر عصــر قاجــار و  کمتریــن آشــنایی ب

صــدر مشــروطه کافــی اســت تــا بی اعتبــاری ایــن کتــاب را گواهــی دهــد. 
انگیــزة حقیقــی نبــوی رضــوی معلــوم نیســت. حقیقتــاً ایــن اقدامــات چــه معنــا 
دارد و بــا چــه انگیــزه ای اســت؟ او نــه اطــالع درســتی از تفکــر اصــالح دینــی دارد 
ــزرگان و  ــه ب ــی ب ــران. اتهام زن ــه از رجــال علــم و دیــن در ای ــه از مشــروطه و ن و ن
اندیشــمندان و عالمــان برجســته چــون شــیخ هــادی نجم آبــادی حقیقتــاً بــا چــه 
منظــوری صــورت می گیــرد؟ در زیــر لــوای نقــد مشــروطه، بــزرگان را متهــم کــردن 
ــزه ای صــورت گرفته اســت؟ چطــور  ــا چــه انگی ــوه دادن ب ــده جل ــد عقی ــان را ب و آن
ــی  ــت؟ خوانش ــه نداشته اس ــته های بی پای ــن نوش ــه ای ــی ب ــون واکنش ــی تاکن کس
ناقــص و گزینشــی از ســخنان شــیخ هــادی در تحریــر العقــالء و متهم کــردن او بــه 

داشــتن عقایــد باطــل حقیقتــاً چــه معنایــی دارد؟ 
ــول  ــه و مجه ــاد و جانبداران ــل اعتم ــی غیرقاب ــه منابع ــتناد ب ــا اس ــنده ب نویس
ــم  ــل فه ــاً قاب ــه حقیقت ــبت داده ک ــادی نس ــادی نجم آب ــیخ ه ــه ش ــی را ب مطالب
نیســت. مطالــب آیــت اهلل شــبیری زنجانــی دربــارة مرحــوم شــیخ هــادی نجم آبــادی 
در کتــاب جرعــه ای از دریــا را بــا مطالــب بی پایــة کتــاب مقایســه کنیــد تــا ســطح 
ــا ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت  آن را دریابیــد. نویســنده همیــن برخــورد را ب
ســنگلجی و بســیاری دیگــر از رجــال علــم و ادب ایــران انجــام داده و آنــان را بــه 

ــت.  ــم کرده اس ــند مته ــوری ناپس ام
ــار  ــر دورة قاج ــندگان اواخ ــمندان و نویس ــا و دانش ــیاری از علم ــدن بس ازلی خوان
ــدون هیــچ دلیــل مورخ پســندی و  و اوایــل دورة پهلــوی از ســوی نویســندة کتــاب ب
فقــط بــا اتــکا بــر اتهام زنی هــای دوران مشــروطه اســت کــه مســتبدین هــر کــس را 
مخالــف خــود می پنداشــتند بــا اتهــام بابــی و بابی گــری تــرور شــخصیت می کردنــد. 
ــا  ــد و ی ــه از نهضــت مشــروطیت دل خوشــی ندارن ــده ای ک ــان، ع ــن می در ای
ــت  ــندند، از این دس ــنگلجی را نمی پس ــریعت س ــوم ش ــش مرح ــگاه و بین ــوع ن ن
ــا  ــد. آی ــتقبال می کنن ــده و اس ــد آم ــت به وج ــی از انصــاف و حقیق ــته های ته نوش
ــه  ــوان هرگون ــف هســتید می ت ــد شــریعت ســنگلجی مخال ــا برخــی از عقای ــر ب اگ
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ــد؟  ــه او روا بداری ــی را ب اتهام
ــید  ــوم س ــه مرح ــوط ب ــل مرب ــاب، فص ــه برانگیز کت ــای مناقش ــی از فصل ه یک
اســداهلل خرقانــی اســت. دســت کم نویســنده در ایــن مــورد می توانســت بــه 
ــن فصــل یکــی دو  ــه در ای ــد. البت ــه کن ــان مراجع پژوهــش خــوب رســول جعفری
ارجــاع بــه ایــن کتــاب دیــده می شــود؛ امــا معلــوم اســت کــه رویکــرد جعفریــان را 
نمی پســندد و ظاهــراً بــا مشــروطه مخالــف اســت. به راســتی کــدام محقــق منصفــی 
می پســندد کــه عقایــد شــخصی خــود را بــر واقعیت هــای تاریخــی تحمیــل کنــد؟ 
ــف در  ــردة تحری ــکار و بی پ ــداق آش ــرده مص ــل ک ــن فص ــوی در ای ــه نب کاری ک
ــتوانه و  ــد بی پش ــر واح ــد خب ــا چن ــت. ب ــتند اس ــر مس ــی غی ــخ و اتهام زن تاری
ــر پایــة گفتــه چنــد تــن از مســتبدین  اتهام زنی هــای معمــول دوران مشــروطه و ب
و مخالفــان قســم خوردة مشــروطه ســید اســداهلل خرقانــی را متهــم بــه ازلی بــودن 
کــرده و بــه شــخصیت و اندیشــة او اتهام هــای بی معنــا زده اســت. تمــام ایــن فصــل 
ــه مطلوب هــا و سفسطه هاســت کــه نامــی  ــر مشــتی اتهامــات، مصــادره ب متکــی ب

ــاد.  ــوان نه ــن کار نمی ت ــر ای ب
جالــب ایــن اســت کــه تقریبــاً در هــر صفحــه در برابــر تصریحــات خــود خرقانی 
ــه عقیــدة  ــر ســنتی تأکیــد می کنــد کــه ب کــه نشــان از عقیــدة اســالمی او دارد ب
ــر  ــد. به تعبی ــا می زده ان ــلمان ج ــود را مس ــب خ ــته اند و بدین ترتی ــان داش او ازلی
ــی  ــورد اتهام زن ــد م ــاس چن ــن براس ــد م ــا دارد و می گوی ــک پ ــرغ او ی ــر، م دیگ
ــا و  ــه همه ج ــت ک ــم نیس ــم و مه ــی می دان ــی را ازل ــروطه، خرقان ــر مش در عص
تقریبــاً در هــر صفحــه ای از ایــن فصــل در برابــر شــواهد قطعــی و تصریحــات خــود 
ــن  ــا ای ــت. آی ــرج داده اس ــتی به خ ــه او نهان زیس ــم ک ــا کن ــم و ادع ــی بگوی خرقان

شــیوه رواســت؟
به طور کلی انصاری دربارة کلیات کتاب نکاتی را ذکر می کند:

ــن  ــب ای ــه مطال ــد ک ــاب نشــان می ده ــاختار کت ــوا و س ــه محت نخســت این ک
ــن  ــالح دی ــر اص ــنده تفک ــدگاه نویس ــدارد. از دی ــوان آن ن ــا عن ــی ب ــاب ارتباط کت
ــاختار  ــدگاه او ـ س ــبب ـ از دی ــن س ــاید به همی ــاب دارد و ش ــن ب ــه در آیی ریش
کتــاب کامــاًل مناســب عنــوان آن اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه نویســنده منابــع 
ــات و  ــخ و ادبی ــی از تاری ــفانه اطــالع چندان ــا متأس ــد، ام ــی را خــوب می شناس باب
گفتمــان اصــالح دینــی در ایــران و جهــان اســالم نــدارد. ریشــه های اصــالح دینــی 
ــد  ــه شــخصیت هایی مانن ــه و ب ــرار نگرفت ــورد بحــث ق ــد م ــم به بع از ســدة هجده
طهطــاوی و شــاگردان عــرب او و تأثیــرات آنــان در اندیشــة اصــالح دینــی در ایــران 
ــدآبادی و  ــن اس ــید جمال الدی ــه س ــی ب ــاب فصل ــاز کت ــت. در آغ ــه نشده اس توج
محمــد عبــده و اصالح طلبــان ایرانــی پیشامشــروطه کــه بــا الهام گرفتــن از کلیــت 
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ــد و تحــت  ــان اســالم و تمــدن جدی ــرای آشــتی دادن می ــن و تــالش ب تمــدن نوی
ــه اصالحــات دینــی و سیاســی  ــی ب تأثیــر فضــای اصالحــی جهــان عــرب و عثمان
ــد  ــان می ده ــا نش ــة این ه ــت. هم ــه نشده اس ــیدند، پرداخت ــی می اندیش و اجتماع
ــرای نویســنده  ــدارد. ب ــخ اصــالح دینــی ن کــه نویســنده درکــی از گفتمــان و تاری
اصــالح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز می شــود و هــر کــس در ایــران از اصــالح 
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت. اگــر ده هــا کتــاب و مقالــه هــم در 
تأییــد اســالمیت خــود نوشــته باشــد، مهــم نیســت. او اصالح طلــب اســت و الجــرم 

ــان کاری پیشــه کرده اســت. ــته ها نه ــن نوش ــة ای ــی اســت و در هم ــی و ازل باب
بنابرایــن شــناخت وی از تاریــخ ســدة نوزدهــم ایــران و عتبــات ناقــص اســت و 
بدتــر از آن شــناختش از گفتمان هــای دینــی و مذهبــی ایــن دوران و اندیشــه های 
شــیخیه و اخباریــان و اصولیــان ناقــص و ناچیــز اســت. از آن بدتــر بــا تحلیلــی کــه 
ــوم اســت  ــاب به دســت می دهــد، معل در سراســر کتــاب از مذهــب علــی محمــد ب

کــه چقــدر شــناختش از بــاب و بابیــه و ازلیــه ناقــص اســت.
نویســنده اصــاًل درک درســتی از مشــروطه نــدارد و نمی دانــد در فقــدان درکــی 
ــت  ــة آن نهض ــتن هم ــروطیت فروکاس ــای مش ــا گفتمان ه ــان و ی ــتوار از گفتم اس
عظیــم و گســترده بــه فعالیــت چنــد تــن بابــی و ازلــی چقــدر ســاده لوحانه اســت. 
ــا  ــرو می کاهــد. آی ــاب ف ــه علــی محمــد ب او همــة مقدمــات مشــروطیت را تنهــا ب
خــودش هــم بــه نوشــته و تحلیلــش بــاور دارد؟ نویســنده چقــدر از ســهم عناصــر 
مختلــف فکــری و اجتماعــی کــه بــه مشــروطیت انجامیــد اطــالع دارد؟ ســهم علمــا 
در مشــروطیت چــه بــود؟ ســهم آخونــد خراســانی، آن عالــم روشــن بین و آگاه چــه 
ــدان  ــتاد مجته ــی و اس ــای اصول ــه بی همت ــی، آن فقی ــرزای نائین ــهم می ــود؟ س ب
چــه بــود؟ ســهم آن همــه دقت ورزی هــای تئوریــک کــه عالمــان و روشــنفکران و 
اصالح طلبــان در فاصلــه چهــل ـ پنجــاه ســال قبــل از مشــروطه ارائــه دادنــد چــه 
ــه  ــا نشــان دادن قرائنــی پــوچ می خواهــد ب ــا تصریــح بلکــه ب ــه ب ــود؟ نویســنده ن ب
خواننــده چنیــن القــا کنــد کــه آخونــد خراســانی در نجــف تحــت تأثیــر گروهــی 
ــرار  ــد ـ ق ــی می دان ــماً ازل ــه او را رس ــی ـ ک ــتر خرقان ــه بیش ــرب و از هم ازلی مش
گرفــت و مشــروطه دســت پخت ازلیــان اســت. آیــا این گونــه برداشــت ها و تفاســیر 

ــرد؟ ــی ک ــوان ســالم تلق را می ت
ــد  ــازه نداری ــا اج ــندید، ام ــن را نپس ــالح دی ــای اص ــت گفتمان ه ــن اس ممک
ــا  ــد. نویســنده تنه ــش ببری ــان را پی ــی کارت ــا اتهام زن ــد و ب ــف کنی ــا را تحری آن ه
تفســیر خاصــی از دیــن و اندیشــة دینــی را می پســندد کــه در نوشــته های 
دیگــرش دربــارة میــرزای اصفهانــی و شــیخ محمــود حلبــی از آن هــا پرده بــرداری 
ــر بابیــت و  کرده اســت. از یک ســو  اندیشــة اصــالح را یکســره اندیشــه ای متکــی ب
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ــی دیگــری مــی رود  ــاره ســراغ اتهام زن ــه یکب ازلی گــری می پنــدارد و از دیگرســو ب
ــاب و  ــن عبدالوه ــد ب ــر از محم ــران را متأث ــن در ای ــر اصــالح دی ــدگان فک و نماین
وهابیــت می پنــدارد. چطــور ممکــن اســت کســی هــم بابــی باشــد و هــم وهابــی؟ 
ســید جمــال نــه بابــی بــود و نــه وهابــی؛ همچنیــن شــیخ هــادی نجم آبــادی و 
ســید اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی. آن هــا عالمــان برجســته ای بودنــد کــه با 
درکــی کــه از دیــن داشــتند و بــا توجه بــه ارزیابی شــان از علــل و اســباب انحطاط فکر 
دینــی و بــا اجتهاداتــی کــه گاه غلــط بــود و گاه درســت، اندیشــه هایی را در رابطــه بــا 
اصــالح دینــی پیشــنهاد کردنــد. بایــد بــرای اختالف نظــر و دیــدگاه دیگــران احتــرام 
ــی و  ــة دین ــر و اندیش ــد فک ــان داد. نق ــه پای ــای بی روی ــه اتهام زنی ه ــد و ب ــل ش قائ
اجتماعــی ســید جمــال و شــیخ هــادی و اســداهلل خرقانــی و شــریعت ســنگلجی و 
ــی،  ــش فقه ــد دان ــره نیازمن ــی و غی ــد خالص ــیخ محم ــتانی و ش ــن شهرس هبه الدی
ــی و  ــا اتهام زن ــی اســت. ب ــی، تفســیری، سیاســی و اجتماع ــی، حدیث ــی، کالم اصول
بابی خوانــدن ایــن و وهابی خوانــدن آن دیگــری راه بــه جایــی نمی تــوان بــرد. شــرط 
ــد را  ــق دی ــه اف ــت ک ــی آن اس ــخصیت های تاریخ ــن ش ــه های ای اول درک اندیش

باالتــر بــرد. آن هــا افقشــان از ایــن ســطوح بســیار باالتــر بوده اســت.
عــالوه بــر انصــاری، برخــی دیگــر از پژوهشــگران صاحب نــام نیــز اعتبــار علمــی 

و هــدف از نــگارش کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران را زیــر ســؤال برده انــد:
رضــا بابایــی کتــاب را توهــم توطئــه ارزیابــی کرده اســت کــه گفت وگــو 
دربــارة آن چنــدان ارزشــی نــدارد. تنهــا دلیــل ازلی خوانــدن بزرگانــی چــون ســید 
ــی  ــا نواندیش ــمنی ب ــادی و ... دش ــادی نجم آب ــیخ ه ــدآبادی، ش ــن اس جمال الدی

ــنفکری اســت. ــی و روش دین
ــادی را یکــی از مخالفــان  ــی، شــیخ هــادی نجم آب مصطفــی حســینی طباطبای
ــوری ناصرالدین شــاه معرفــی کــرده کــه فکــری مترقــی داشــت.  سرســخت دیکتات
ــه  ــری ب ــت بابی گ ــار، تهم ــتگان درب ــاهزاده ها و وابس ــت های ش ــا در یادداش تنه
ــال  ــر العق ــی تحری ــش یعن ــا کتاب ــیخ در تنه ــه ش ــت. درحالی ک ــیخ زده شده اس ش
ــان 1397( ــاب را تصریــح می کنــد. )خبرگــزاری مهــر، 13 آب ــا ب بارهــا مخالفــت ب

بــه نظــر انصــاری کتــاب تحریــر العقــالء شــیخ هــادی نجم آبــادی کتــاب بســیار 
مهمــی اســت کــه تاکنــون چنــان کــه بایــد و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت. 
ــی  ــری و اجتماع ــی و فک ــفتگی های مذهب ــه آش ــت ب ــی اس ــع واکنش ــاب درواق کت
اواخــر دوران قاجــار به ویــژه در پــی برآمــدن باورهــای غالیانــه شــیخیان و پیامدهــای 
ســهمگین برآمــده از آن. متأســفانه نویســندة کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران 
ــا آییــن ازلــی و بابــی تفســیر  بــا تحریفــی غیراخالقــی محتــوای کتــاب را مطابــق ب
ــه شــخصیت ایــن فقیــه و متکلــم برجســتة شــیعی حملــه  کــرده و از ایــن زاویــه ب
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ــر  ــاب تحری ــارات کت ــیر عب ــزه تفس ــارد و بی م ــای ب ــیوة تأویل ه ــه ش ــت. ب نموده اس
ــر  ــاب تحری ــم کت ــرده اســت. فه ــده و عرضــه ک ــه فهمی ــی واژگون ــه کل ــالء را ب العق
ــات  ــه، کالم و الهی ــث، فق ــرآن، حدی ــا تفســیر ق ــق ب ــنایی دقی ــد آش ــالء نیازمن العق
ــاً  ــم کاری نیســت. حقیقت ــن عوال ــا ای ــاب را ب ــن کت اســت. در حالی کــه نویســندة ای

چــرا بایــد چنیــن متنــی را بــدون داشــتن مقدمــات الزم چنیــن تحریــف کــرد؟ 
اکبــر ثبــوت به درســتی بــر تفاســیر ایــن نویســنده ایــراد گرفته اســت. متأســفانه 
ــرای  ــتی ب ــزان درس ــباهت ها می ــت: ش ــز نیس ــک چی ــه ی ــاب متوج ــندة کت نویس
ــد هویت هــای مذهبــی نیســت. تمایزهاســت کــه اهمیــت دارد.  تشــخیص و تحدی
ــل  ــوُدوَن را نق ــْم تَُع ــا بََدأَُک ــریفة َکَم ــة ش ــادی آی ــادی نجم آب ــیخ ه ــی ش در جای
ــرده و  ــاً ک ــَدأَ َغِریب َ ــا ب ــَیُعوُد َکَم ــاً، َوَس ــاَلُم َغِریب ــَدأَ اإلِْس َ ــث ب ــه حدی ــاره ای ب و اش
ــدو  ــق را چــون ب ــد خل ــود ده ــم ع ــد عال ــه خداون ــت آن اســت ک ــه: وق ــد گفت بع
ــات  ــا الهی ــه ب ــت. کســی ک ــد در موضــوع قیام ــل می کن ــی نق ــد آیات ایشــان و بع
ــات  ــن آی ــل ای ــخن و نق ــن س ــای ای ــد معن ــد می دان ــته باش ــنایی داش و کالم آش
ــی در  ــن باب ــندگان آیی ــه نویس ــل این ک ــنده به دلی ــا نویس ــت. ام ــث چیس و احادی
ــیخ  ــه ش ــه ک ــه گرفت ــد نتیج ــتفاده کرده ان ــدء اس ــود و ب ــات ع ــان از کلم آثارش
هــادی ازلــی بوده اســت و طرفــه این کــه ایــن مطلــب را محکم تریــن دلیــل 
ــای  ــرای اتهام زنی ه ــه را ب ــا زمین ــودن شــیخ دانســته و از همین ج ــر ازلی ب خــود ب
بعــدی فراهــم کرده اســت. بــا ایــن شــیوة مغالطــه می تــوان گفــت همــة معتزلیــان 

ــق را. ــد خل ــده آم ــش خن ــیعی اند و ... از قیاس ــعریان ش ــة اش ــعری اند و هم اش
ــادی ناشــی از آن اســت کــه پــس  ــا اتهــام بابی بــودن شــیخ هــادی نجم آب گوی
ــد.  از انقــالب علمــای ترقی خــواه قبــل و حیــن نهضــت مشــروطه را تخطئــه کردن
یکــی از ایــن تالش هــای زشــت، انتشــار کتــاب تاریــخ مکتــوم ســید مقــداد نبــوی 
ــه،  ــای مغرضان ــات مخــدوش و تحلیل ه ــتنادات و ارجاع ــا اس ــه ب رضــوی اســت ک
ســعی در بابــی جلــوه دادن شــیخ هــادی و ازلــی و بهایی بــودن بســیاری از علمــا و 

فعــاالن عصــر مشــروطه دارد.
ــوم  ــخ مکت ــاب تاری ــوی در کت ــوی رض ــه های نب ــد اندیش ــه نق ــوت ب ــر ثب اکب
به ویــژه در نقــد بابی بــودن و ازلی مانــدن میــرزا یحیــی دولت آبــادی پرداخته اســت. 
ثبــوت در مقالــة »بهایی گــری علیــه مشــروطه خواهی« در شــمارة 39 مجلــة 
ــت؛  ــی داده اس ــوی و امین ــوی رض ــای نب ــه اّدعاه ــتدل ب ــخی مس ــه، پاس مهرنام
مباحثــی هماننــد پیوندهــای بهاییــان بــا محّمدعلی شــاه قاجــار، هم آوایــی بهاییــان 
ــادی در تخطئــة  و مشــروعه خواهان در تحلیــل جنبــش مشــروطه، ســخنان نجم آب
ــژه  ــادی به وی ــدات نجم آب ــا معتق ــان ب ــاب و بابی ــای ب ــان، تضــاد گفته ه ــاب و بابی ب

در زمینــة خداشناســی و توحیــد. 
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نقد آزاد

وی در فراز پایانی مقاله نوشته است: 
ــای  ــا دیدگاه ه ــه و ب ــد جبه ــه در چن ــتند ک ــانی هس ــا کس ــی م ــرف اصل »ط
متضــاد، یــک هــدف مشــترک دارنــد و آن نیــز مســخ چهــرة یکــی از عظیم تریــن 
ــا هســتند  ــار م ــان در کن ــا اســت. کســانی کــه برخــی از آن ــخ م جنبش هــای تاری
و می خواهنــد چهــرة ایــن جنبــش )مشــروطیت( را مســخ و آن را لجن مــال 
ــم پایه هــای  ــت و تحکی ــه تقوی ــی ناگفته شــان ک ــی ول ــه خواســتة قلب ــا ب ــد ت کنن
اســتبداد و بهــره وری از عنایــات کارگــزاران آن باشــند برســند؛ و برخــی دیگــر کــه 
ــد  ــد، می خواهن ــوی دارن ــن س ــی در ای ــتند و بلندگوهای ــا هس ــوی مرزه در آن س
ــادره  ــالمی مص ــة غیراس ــالن فرق ــع ف ــخ و آن را به نف ــش را مس ــن جنب ــرة ای چه
فرماینــد و بفهمــی نفهمــی بــه همــه حالــی کننــد کــه فرهنــگ و ســّنت اصیــل و 
بومــی مــا، نمی توانســته جنبشــی آزادی خواهانــه و طالــب عدالــت را در درون خــود 
پــرورش دهــد و ســرنخ چنیــن جنبشــی در دســت مخالفــان فرهنــگ و ســّنت اصیل 
ــل روی  ــال قب ــدی س ــد و ان ــه در ص ــم آن چ ــه می بینی ــت ک ــت. این جاس بوده اس
ــک  ــوان ی ــروعه طلبان ـ به عن ــا مش ــالمی ب ــة غیراس ــالن فرق ــتی ف داده ـ هم دس
شــوخی تاریــخ و یــک واقعیــت تلــخ، تکــرار می شــود.« )ثبــوت، 1393، ص. 194(.

ــان و  ــردی، زم ــه نابخ ــت ک ــوان گف ــی می ت ــل نهای ــی و در تحلی ــور کل به ط
ــه  ــت. همان گون ــگی اس ــی و همیش ــی عموم ــردی جریان ــد؛ نابخ ــکان نمی شناس م
ــتبدین  ــه مس ــی بی پای ــک اتهام زن ــاس ی ــنده براس ــد، نویس ــاری می گوی ــه انص ک
در هنگامــه نــزاع مشــروطه یکــی را بابــی معرفــی می کنــد و و دیگــری را 
ازلــی و ســپس همــه مطالــب ضــد بابــی همیــن فــرد را محصــول ســنت 
... وی ارزیابــی می کنــد. وی نماینــدگان  پنهــان کاری، نهان زیســتی، تقیــه و 
فکــر اصــالح دیــن در ایــران را متأثــر از محمــد بــن عبدالوهــاب و وهابیــت 
و  باشــد  بابــی  اســت کســی هــم   می پنــدارد. درحالی کــه چگونــه ممکــن 

هم وهابی؟ 
نابخــردی ویرانگــر اســت و نابخــردی عمومــی اثــر بیشــتری بــر عــده ای بیشــتر 
ــت  ــی اس ــأ خودفریب ــک مغزی منش ــردی. »خش ــای ف ــا نابخردی ه ــذارد ت می گ
ــت  ــای تصــورات ثاب ــر مبن ــوال را ب ــاع و اح ــه اوض ــن اســت ک ــارت از ای ]...[ و عب
ــا  ــم ی ــده بگیری ــف را نادی ــن مخال ــم و قرای ــم و عالی ــی کنی ــاخته ارزیاب و پیش س
ــا تســلیم  ــه واقعیت ه ــم و ب ــی عمــل کنی ــروی از آرزوهای ــردود بشــماریم و به پی م
ــه ای  ــارت در گفت ــن عب ــا ای ــک مغزی را ب ــارة خش ــان عص ــی از مورخ ــویم. یک نش
ــده و خشــک مغز  ــارة فلیــپ دوم پادشــاه اســپانیا و سردســتة تاجــداران یک دن درب
خالصــه کرده اســت: »تجربــة هیــچ شکســتی ایمــان او را بــه برتــری ذاتــی سیاســت 

ــن، 1375، ص. 6( ــرد.« )تاکم ــزل نمی ک ــش متزل خوی
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ــران  ــه درکــی از اندیشــة اصــالح دیــن در ای ــد کــه هرگون ــد بدان نویســنده بای
ــناختی آن دوران از  ــی و جامعه ش ــای تاریخ ــترها و زمینه ه ــة بس ــد مطالع نیازمن
ســویی و شــرایط فکــری و فرهنگــی منطقــه و جهــان اطــراف ایــران از ســوی دیگــر 
اســت. جهانــی کــه در پــی ناکامــی تاریخــی ایــران در جنگ هــای ایــران و روس و 
مواجهــة ایرانیــان بــا مدرنیتــه فراتــر از نگرش هــای ســنتی پیشــین مالحظــه و درک 
می شــد. بنابرایــن نادیده انگاشــتن شــرایط فکــری، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی 
ایــران در آســتانة عصــر مشــروطه و بســنده کردن بــه واکاوی وابســتگی های فکــری 
ــات  ــد همــة واقعی ــی نمی توان ــی و ازل ــاالن باب ــا فع ــران ی ــن از رهب ــد ت ــار چن و آث
اندیشــة اصــالح ایــران و به ویــژه اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران را بــرای مخالفــان 

روشــن ســازد.

جمع بندی و ارزیابی نهایی
وی در نــگارش کتــاب اندیشــه اصــالح دیــن در ایــران دچــار اشــتباه فاحشــی شــده 
و آن هــم تقلیــل اندیشــه و فراینــد اندیشــة اصــالح دیــن در ایــران بــه چنــد نفــر از 
منســوبان بــه بابیــان و بهائیــان و غفلــت از تأثیــر فرایند نوســازی و مدرنیزاســیون در 
ــران و نقــش صاحب نظــران و شــخصیت های فکــری و فرهنگــی بســیاری اســت  ای
ــی  ــفی و سیاس ــن فلس ــه های نوی ــه و اندیش ــال مدرنیت ــی در انتق ــش مهم ــه نق ک
ــران  ــن در ای ــن در طــرح و توســعة اندیشــة اصــالح دی ــران داشــتند. بنابرای ــه ای ب
ــادی نداشــتند. به همین دلیــل  نقشــی کمتــر از کســانی چــون شــیخ هــادی نجم آب
زحمــت زیــادی را متحمــل می شــود و اســناد و داده هــای تاریخــی خوبــی را فراهــم 

می ســازد امــا کارهــای پژوهشــی او قابــل اعتنــا نیســت.
ــخص و  ــن و مش ــری روش ــوب نظ ــدان چارچ ــاب فق ــکل کت ــن مش مهم تری
روش شناســی کارآمــدی اســت. ایــن فقــر نظــری بــر ســاختار کتــاب ســایه افکنــده 
ــاب  ــرو برده اســت کــه در جای جــای کت و آن را در ســیاه چالة چالشــی عظیمــی ف

ــدارد. امــکان رهایــی از آن را ن
عــالوه بــر ایــن تقلیل گرایــی روش شــناختی، نویســنده اندیشــة اصــالح دیــن را 
در کتــاب نخســت بــه یــک جریــان و دو فــرد فروکاهــش داده اســت: بابیــان، و شــیخ 

هــادی نجم آبــادی و ســید اســداهلل خرقانــی. 
ــة  ــود و اندیش ــاهده می ش ــز مش ــاب دوم نی ــی در کت ــی روش ــن تقلیل گرای ای
اصــالح دیــن صرفــاً بــه شــریعت ســنگلجی و دوران پساســنگلجی محدود شده اســت.

بدین ســان، عنــوان کتــاب بســی کلــی و فراگیــر اســت و امــا محتــوای آن بســی 
محــدود و تقلیل گرایانــه اســت. در واقــع محتــوا و ســاختار کتــاب نشــان می دهــد 

کــه مطالــب ارتباطــی بــا عنــوان نــدارد. 
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نقد آزاد

نویســنده ایــدة اصلــی خــود در نــگارش کتــاب را بــر ایــن گــزاره بنــا نهاده اســت 
کــه اندیشــة اصــالح دیــن در ایران ریشــه در باورهــای اساســی و آموزه هــای بنیادین 
ــه  ــد هرگون ــن فاق ــوی، 1396، ص. 17( بنابرای ــوی رض ــان دارد )نب ــان و ازلی بابی
مبنــای فکــری مســتقلی اســت. وی در ایــن ایــده چنــان زیــاده روی می کنــد کــه 
بســیاری از مشــروطه خواهان را فعــال بابــی و ازلــی معرفــی می کنــد کــه در بســتر 
خیــزش عمومــی ایرانیــان در جنبــش مشــروطیت ایــران برپایــی پادشــاهی دینــی 

موعــود خویــش را پیگیــری می کردنــد )نبــوی رضــوی، 1396، ص. 18(.
ــیخ  ــه ش ــنده علی ــی نویس ــی و بدگوی ــث بدگمان ــه باع ــد آن چ ــر می رس به نظ
هــادی نجم آبــادی گشــته موفقیــت وی در »پیدایــش یــک »مکتــب« بــرای »ارائــة 

ــات«« بوده اســت. ــا خراف ــارزه ب اســالم حقیقــی و مب
ــی  ــدف اساس ــه دو ه ــوف ب ــنده معط ــی نویس ــوی پژوهش ــی تکاپ ــور کل به ط
ــه ای  ــی به گون ــی و ازل ــان باب ــه جری ــی ب ــالح دین ــة اص ــل اندیش ــت: 1. تقلی اس
ــی  ــد غیرعلم ــن نق ــتر ای ــا در بس ــرد ت ــورت می پذی ــی ص ــک و غیراخالق ایدئولوژی
ــد. 2. فروکاســتن اندیشــة اصــالح  ــی از آن مشــروعیت زدایی کن ــام غیراخالق و اته
ــادی  ــادی نجم آب ــیخ ه ــار )ش ــهور در دورة قاج ــای مش ــر از علم ــه دو نف ــی ب دین
ــوی )شــریعت ســنگلجی(  ــر در دورة پهل ــک نف ــه ی ــی( و ب و ســید اســداهلل خرقان
به نحوی کــه ســایر اندیشــه گران فکــری و فرهنگــی و صاحب نظــران اندیشــة 
اصــالح دینــی و تحــوالت آموزشــی کــه در فضــای گفتمانــی رویارویــی بــا مدرنیتــة 
ــد،  ــه بودن ــوق یافت ــان س ــران ایرانی ــگ ای ــر و فرهن ــالح فک ــوی اص ــی به س غرب

ــد. ــو گردن ــدود مح ــن مع ــد ت ــن چن ــایة ای ــده و در س ــده ش ــیه ران به حاش
ایــن کتــاب نمونــة اعــالی یــک پژوهــش آشــفته در حــوزة تاریخ اندیشــه اســت. 
زیــرا در مقایســه و بیــان تأثیــرات و تأثــرات اندیشــه ها، فهــم تمایزهــا و تفاوت هــا 

ــه شــباهت ها.  مهــم اســت و ن
ایــن کتــاب  بــا اســتناد بــه منابعــی غیرقابــل اعتمــاد و جانبدارانــه و مجهــول 

ــل فهــم نیســت.  ــادی نســبت داده کــه قاب ــه شــیخ هــادی نجم آب مطالبــی را ب
ــرای نویســنده  ــدارد. ب ــی ن ــخ اصــالح دین ــان و تاری ــی از گفتم نویســنده درک
اصــالح دیــن از علــی محمــد بــاب آغــاز می شــود و هــر کــس در ایــران از اصــالح 
دیــن ســخن گفتــه الجــرم بابــی و ازلــی اســت ولــو این کــه ده هــا کتــاب و مقالــه 
هــم در تأییــد اســالمیت خــود نوشــته باشــد، مهــم نیســت. او اصالح طلــب اســت و 
الجــرم بابــی و ازلــی اســت و در همــة ایــن نوشــته ها نهــان کاری پیشــه کرده اســت.

شــناخت نویســنده از تاریــخ اندیشــه در ســدة نوزدهــم ایــران ناقــص اســت و 
ــن دوران و  ــی ای ــی و مذهب ــای دین ــز از گفتمان ه ــص و ناچی ــناختی ناق ــی ش حت

ــان دارد.  ــان و اصولی ــیخیه و اخباری ــه های ش اندیش
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او درک درســتی از مشــروطه نیــز نــدارد. در فقــدان درکــی اســتوار از گفتمــان و 
یــا گفتمان هــای مشــروطیت فروکاســتن آن نهضــت عظیــم و گســترده بــه فعالیــت 

چنــد تــن بابــی و ازلــی بســی ســاده لوحانه اســت.
ــف،  ــتداللی ضعی ــی اس ــردازی، مبان ــف مفهوم پ ــک و ضع ــر تئوری ــی فق ــور کل به ط
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، 
ــگاری، داوری هــای  ــه حجیــت مطلــق ظنــون و اخبــار آحــاد و شــایعات در تاریخ ن ــاور ب ب
ــدم درک  ــتاب زده، ع ــری ش ــتمر، نتیجه گی ــوب مس ــه مطل ــادره ب ــی، مص ــاًل غیرعلم کام
ــر کــس  ــه ه ــه ای ک ــران به گون ــن در ای ــوم و گفتمــان اصــالح و اصــالح دی درســت مفه
ســخنی از اصــالح و اصــالح دیــن زده بــه یــک دیانــت خــاص و فرقــة انحرافــی منســوب 
می گــردد یــا شــباهت اندیشــه ها و آراء نشــان از گرایــش مذهبــی و حزبــی یکســان و یــا 
اقدامــی هماهنــگ و از پیــش تعیین شــده ارزیابــی می شــود. در نهایــت شــناخت ناقــص 
از تاریــخ و تاریــخ اندیشــه در ایــران و درک نادرســت علــل و عوامــل و ریشــه های فکــری 
و پایــگاه اجتماعــی انقــالب مشــروطه و نیروهــای اصلــی آن کــه باعــث فروکاســتن ســطح 

ایــن انقــالب بــه فعالیــت و کارگــزاری چنــد تــن بابــی و ازلــی شده اســت.
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