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 یادداشت مترجم
حتی متعارضی را گاه ، نهضت اصالح دین در جهان اسالم مسیرهاي متفاوت و و پنجاه سال اخیردر یکصد 

ر جهـان  گرایـی د  اصـالح  پـردازان  نظریـه  عمدةهاي فکري  ترین مؤلفه گمان یکی از مهم بیاما  .پیموده است
دینـی بـوده    گرایی نابیا پیرایی  دین سنت، ، چه در اندیشۀ شیعی و چه در اندیشۀ اهلرة معاصردر دو ماسال
هـاي   هاي مختلفـی ظهـور یافتـه و واکـنش     اگرچه این جریان فکري در جوامع شیعی و سنی به گونه. است

هـاي همـۀ    در دیـدگاه ، عناصـري مشـترك   سـت ا برانگیختـه آنـان  متفاوتی را در عرصۀ سیاست و اجتمـاع  
رویکـرد  بازگشـت بـه قـرآن و اسـتفادة حـداقلی از حـدیث،        .گامان این جریان قابل تشـخیص اسـت   پیش
و مخالفت شرك و خرافات، مظاهر مبارزه با انواع و  بر آموزة توحیدخاص تأکید گرایانه به متون دینی،  عقل

لـوازم و نتـایج   این عناصر مشترك است و در زمرة یلیات از جملۀ اسرائویژه   عناصر غیراسالمی و بهجدي با 
ها بـراي ایـن جریـان     ترین نمونه یکی از شاخص .آید به حساب میعاصر اسالم ماین جریان مهم فکري در 

الدین اسدآبادي آغازگر آن بود، محمـد عبـده آن را تثبیـت     مصر است که سیدجمال المنار درفکري ۀ مدرس
جهـان  مصلحان دینـی در  مشهورترین رشیدرضا ازجملۀ . درضا آن را به اوج خود رساندکرد، و محمد رشی

زمان بـا   هم. اند معرفی کردهسنت  در میان اهلاندیشۀ سلفی  گان نمایندترین  از شاخصاست که او را  اسالم
ه مقالـۀ  ، کـ شریعت سنگلجی: اي داشت فعالیت رشیدرضا در مصر، جریان فکري سلفی در ایران نیز نماینده

 .هاي دینی او اختصاص یافته است ها و اندیشه حاضر به بررسی زندگی، فعالیت

 :اي است از ترجمه ١
Yann Richard, SharÊ#at SangalajÊ: A Reformist Theologian of the Ri∙§ Sh§h Period, in Authority and 
Political Culture in Shi#ism, (ed.) Said Amir Arjomand, Albany: State University of New York Press, 
1988, pp. 159-177.  

                                                 



 
 

اسـت کـه   پهلـوي اول  گرا در دورة  یکی از عالمان شیعی اصالح) ش1322-1271(شریعت سنگلجی 
. قلمـداد کـرد  هاي مهم و تأثیرگذار در تـاریخ اندیشـۀ دینـی ایـران معاصـر       شخصیتتوان او را در زمرة  می

اي از عقاید و اعمال  سلفی قصد اصالح پارهپیرایی در اندیشۀ  دینهاي  از برخی جنبه گیري لجی با الهامسنگ
جریان غالب از جانب و انتقاهاي تند و گزنده  ها با واکنشوي هاي  عمدة آرا و دیدگاه، اما شیعیان را داشت

در مقطعی او رفتاري سلوك ویژه  و به هاي سنگلجی ها و گفته با این حال، نوشته. شیعه مواجه شدروحانیت 
داران و حتـی   از دیـن  وهـی گرتاریخی که جامعۀ ایران در حال تجربۀ تجدد و مواجهه با دنیاي جدیـد بـود   

و به دین اسالم و رویکرد انوع سنگلجی و دینی ۀ اندیش. به سوي او کشاندروشنفکران آن دوره را برخی از 
در میـان  را طرفدارانی تا به امروز تداوم یافته و هاي بعدي  تقیم، در نسلیرمسمستقیم یا غطور ، بهعقاید شیعه

گـرا در تحـوالت و    رغم اهمیـت ایـن روحـانی اصـالح     به .ه استپیدا کردمحققان و نویسندگان حوزة دین 
سیاسی ایران در دورة پهلوي اول و دوم، پژوهشی آکادمیـک و انتقـادي دربـارة او و حلقـۀ     ـ  مجادالت دینی

اي تحقیقی دربارة زندگی و اندیشۀ  ترجمۀ مقالهنوشتۀ حاضر . فیان و پیروان اندیشۀ او انجام نشده استاطرا
و از دیگرسـو  خواهد داد سو واکنش عالمی شیعی را به تجددگرایی در ایران نشان  از یکاست که سنگلجی 

 .ندخواهد افکپرتوي بر تاریخ اندیشۀ اصالح دین در ایران معاصر 
هـاي پـس از    شناس مشهور فرانسوي، این مقالـه را در نخسـتین سـال    ، ایران)1948متولد ( رریشا یان 

و حتی براي نگارش مقاله با برخـی از نزدیکـان   درایران نوشته حضورش  زمان در ظاهراً و ) 1365(انقالب 
ان و دادة ایـر  شـیفته و دل شـناس، بلکـه    شناس اسـت نـه سیاسـت    وي نه اسالم. سنگلجی گفتگو کرده است

وچنـد سـال گذشـته     ي او در سیها و نوشته ها پژوهشاتفاق  به قریبشناس است و  معناي دقیق کلمه ایران به
در ریشـار   .اختصـاص دارد معاصر در ایران و فرهنگ  سیاست، اندیشهتاریخ، دین، ادبیات، به ابعاد مختلف 

کوشـیده اسـت تـا    آثار شریعت سنگلجی، از طریق مطالعۀ احوال و و تحلیلی ـ  توصیفی رهیافتیبا این مقاله 
نشـان  خـاص  طور گاه رضاشاه با روحانیت را بهو نحوة مواجهۀ دستدر عصر پهلوي اول رابطۀ دین و دولت 

از جانـب عـالمی   واکنشـی  تـالش دارد تـا گفتـار و کـردار سـنگلجی را همچـون       افزون بر این، وي  .دهد
در پیش و پس از انقـالب  ها  اگرچه ریشار سال .د ببیندهاي دنیاي جدی به تمدن غرب و ارزش ایرانیـ  شیعی

خـوبی   بـه و عقایـد شـیعه   با تاریخ ایران معاصر و داند  فارسی را خوب میو زبان است ایران حضور داشته 
 هاي او به موضوع دارد و برخی تحلیل» از بیرون«نگاهی همچون هر محقق غربی بدیهی است که  ،آشناست

امیـدوارم ترجمـۀ    .باشـد و نقد مناقشه   قابلممکن است ن هر نوشتۀ تحقیقی دیگر، ، همچودر این مقاله نیز
 .مرتبط با این موضوع بیایدادي قهاي آکادمیک و انت تألیف کارِ این مقاله به
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 مقدمه

را دورة رضاشاه ة حکومت دور ،عاصرایران مدر  یدیناندیشۀ دربارة تاریخ یر از مطالعات اخاي  پارهدر 
 جـدلی هـاي   نوشـته   دقیـق ۀ امـا مطالعـ   )1(.ندا کردهشیعه معرفی انبۀ روحانیت ج همهمطلق و رکوب س

نیـک  سـنتی   انروحانیـ کـه   درحالی ،دهد که طی این دوره نشان میرضاشاه پس از سقوط منتشرشده 
جسـور  عالمان برخی ، گذاشتپشت سر را  یطوفاندورة این توان  می سکوتاز طریق دانستند که  می
عـدة انـدك از   ایـن  اگرچـه  . ندبخشحقق ت تجدد فکري رابا توسل به اصالحات دینی کوشیدند تا  می

ـ بر شان منزوي بودند، تأثیرروحانیت سنتی هاي  حلقهدر  اگر صالحاعالمان   یطبقۀ جدید نخبگان ایران
 .مشهود بودکامالً 

تضـعیف قـدرت   در گرانـۀ رژیـم پهلـوي     هـاي سـرکوب   روشآنکه بخـواهم   ۀ حاضر، بیمقالدر 
سـرکوب  که وضعیت خواهم داد وردي نشان اي م  مطالعهاز طریق  انکار کنم، را یدینلماي اجتماعی ع

ـ  .بـود نجانبـه   همهمطلق و دورة کمال آتاتورك ۀ ترکیاندازة  هدورة رضاشاه ب ایرانِدر  ر ایـن اسـاس،   ب
هـاي دینـی    حلقـه د تغییر در براي ایجاهلوي زاسیون پسکوالریبرنامۀ چرا  فهمید کهتوان  میتر  راحت
با علمـاي  هم که وجود داشت ه سلفیۀ مصر یگرا شب جریانی اصالحدر ایرانِ آن دوره . ناکام ماندایران 

 .حاکم بر کشور با قدرت سیاسی و هم سنتی مرتبط بود
ي هـا نیرواز  ،دینـی مختلـف  هاي  گروهکه دهد  می  نشان 1320شهریور از پس دقیق ایران مطالعۀ 

ی یتندروفعاالن گرفته تا اهللا کاشانی  مانند شاخۀ اسالمی جبهۀ ملی به رهبري آیته یافت سازمانسیاسی 
حمایـت  از شک هـم   بدون ییها گروهچنین . سربرآوردندکشور صحنۀ سیاسی در نظیر فداییان اسالم، 

 .نددید در خود میمجادالت ایدئولوژیک هم توان کافی براي و برخوردار بودند هاي دینی  حلقه
کشـف  با عنوان  خمینی اهللا آیت، کتاب مشهور جهانی دوم دورة جنگدر دینی هاي  نوشتهاز میان 

سـائل  ماي از  گوشـه ــ   نهاد روحانیـت از زاده  یماکبر حک علیانتقادات اي است بر  یهردکه ـ   سراراال
 درو  اشـته بـود  کسـوت روحانیـت را کنـار گذ   کـه   ،زاده حکمـی . نماید انگیز آن دوره را بازمی مناقشه

اي  کتابچه در ،را بر عهده داشت همایوننشریۀ تجددگراي  یتمدیرخورشیدي  1314-1313هاي  سال
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عملکرد روحانیـت آن دوره  انه تجددگرایا رویکردي ب )1322منتشرشده در ( اسرار هزارساله با عنوان 
ـ تبراي ان زاده معتقد بود که روحانی حکمی. را به نقد کشید عقایـد و  قـدرت خودشـان   داوم حکیم و ت

 و انت پیـامبر و امامـ  عافاعتقـاد بـه شـ    ، ازجملـه نـد ا ترویج کردهدر میان مردم  باورهایی نادرست را
 )2(.تمدنعلم و مخالفت با و  ،نهادهاي سکوالر یتمشروععدم  ،ه علمافرّباور به  ،گانامامزاد

عقالنـی  پـاالیش  دفـاع از   وروحانیت که به مخالفت با احمد کسروي، در نشریۀ  اسرار هزارساله
ش در قطاران سابق هماز طورمستقیم  به زاده ، حکمیکتابچهدر پایان این . به چاپ رسید، ه بودشهر دین
ساختن گنبد و بارگاه براي پیامبر و ائمـه و  ) 1: دکن میانتقاد این موضوعات دربارة هایی  با پرسشقم 

جایگـاه واقعـی   ) 3هـا؛   گـویی   غیبانواع تخاره و اسو اعتبار ارزش ) 2؛ حاجت و شفا خواستن از آنها
احـادیثی  ) 4؛ نگفته استاز آن سخن صراحت  بهخدا در قرآن که با توجه به اینامامت در میان عقاید، 

مجتهد حدود اختیارات ) 5؛ بیشتر است شهادتثواب از عزاداري مراسم و ثواب زیارت گویند  که می
مشـروعیت  ) 8؛ حکومت غیردینیمشروعیت ) 7؛ گفتن حقایق آزادي روحانیان در) 6؛ تغیبدر دورة 

احکـام  تحمیل ) 10دست بشر؛  شده به وضعمشروعیت قوانین ) 9؛ از جانب حکومت غیردینی  مالیات
کوتاه دورة در همین شریعت که بخشی از  درحالی، نسبت به زمان پیامبر تغییرتفاوت و شریعت بدون 

تـا بـراي فهـم    اجازه نداده اسـت  خلوقاتش مشرف به اچرا خدا اینکه ) 11؛ بودوحی نسخ شده نزول 
ه شـدن  عالقـ  بیعلت ) 13؛ ناسازگار با عقل بشراحادیث ) 12؛ استفاده کندو علم  از عقلدین احکام 

 .به دینم مرد
هـاي جـدلی    نوشـته د شـ  اعمـال نمـی  سانسـوري  اي کـه   زاده در دوره گرانۀ حکمـی  لحن پرخاش

کـه بعـدها در   ـ خمینی   اهللا آیتبازار از کسبۀ گروهی از  )3(.در پی آوردا از جانب علمرا ی اللحنشدید
بـه  جـامع  پاسخی قاطع و تا در یکی از سفرهایش به تهران خواستند ـ قم به تدریس فلسفه پرداخت  

خمینی در ایـن کتـاب   اهللا  آیت. بودپاسخ به همین درخواست  کشف االسرارتألیف  .زاده بدهد حکمی
ـ خواهی  و برق تجـدد  به اسطورة پرزرقهمچنین و ، کردیک رد  به زاده را یک حکمیمفصل انتقادات 

در این کتـاب  او . حمله بردـ تحمیل کرده بود  به مردم برداري و  از غرب کپیدیکتاتوري رضاخان که 
میـرزا ابوالفضـل   وهابیـت؛   :کـرد هـاي مـوردنظرش را ذکـر     از افراد و گـروه اندکی عدة  هاي فقط نام
اینکه در کتاب حتی  با(زاده بود  بخش حکمی ، که الهام کسرويپیروان و  )4(نویسندة بهایی؛نی، گلپایگا

 آخـر  سـت د). اسـت  سادگی قابل تشخیص آنها بهحضور  ،نشده ذکرزاده  حکمییا کسروي بار نام  یک
 )5(.آورددر این کتاب را شریعت سنگلجی  نامخمینی چهار بار اهللا  آیتاینکه 

ه ، بـه ایـن دلیـل کـ    نخسـت . خمینی بوداهللا  آیتترین دشمن  سنگلجی خطرناكه کتوان گفت  می
آمد  شمار نمی کار به سازشیدئولوژیک لحاظ ا به) زاده نظیر حکمی(نبود و  رضاشاه هاي سیاستوامدار 

 آمـد؛ و  به حساب نمـی مرتد ) نظیر کسروي(وجه  هیچ بههمچنین  ؛ضعفی نداشت نقطهو از این جهت 

 4 



بـه عقایـد شـیعه     بنـدي  بود، بر پاي وهابیهاي  اندیشهمتأثر از  با اینکه ،سنگلجیه اینکه تر از هم مهم
از اسـالم در برابـر    ،بازگشـت بـه قـرآن   ایدة ستمر مبا ترویج  ،فرهیختهعنوان عالمی  بهو داشت تأکید 
 .کرد دفاع میگرایی  و ماديگرایی  غرب
 

 )6(زندگی سنگلجی

ـ کـ دار  ریشـه اي  نگلج تهـران در خـانواده  در سـ  شمسی 1271میرزا رضاقلی در  کـار  قاجارهـا  راي ه ب
به سـبب نابینـا   ، اما بودعلم اهل  )7(ـ نام داشتاو هم رضاقلی که  ـ شپدربزرگ. به دنیا آمد ندکرد می

 ،)1310د (شـیخ حسـن سـنگلجی     ،مـا  پدر رضاقلیِ. ندخدمت کحکومت در دستگاه  بودن نتوانست
از حامیان شـیخ  او ظاهراً . وپا کرد دستنامی و براي خودش در تهران  ادامه دادرا دینی تحصیل علوم 

هرچند در آن رخـداد  ، هبود 1288سال خواهان در  ـ در برابر مشروطه  )8(اهللا نوري ـ پسرعمویش  فضل
طبیعی در مرکـز   يا دره که(این دو عالم دینی در میدان سنگلج . ه استمهم سیاسی نقش مهمی نداشت

، شـیخ حسـن فرزنـدانش را    خواهان مشروطهپس از پیروزي . بودندۀ یکدیگر همسای )بود تهرانشهر 
اهللا،  به محـض اعـدام شـیخ فضـل    . اهللا پیشنهاد دهند که در خانۀ آنها پناه بگیرد فرستاد تا به شیخ فضل

 .دشحج راهی سفر و  دررا ترك ک شیخ حسن صحنه
تعالیم شیخ محمدرضـا تنکـابنی   وي . گرفت رافدر تهران با جدیت را سنتی علوم دینی سنگلجی 

شاگرد شـیخ عبـدالنبی مجتهـد    در فقه همچنین و  ،کرد را دنبال می )، پدر محمدتقی فلسفی1345 .د(
در عرفان و  ،شیخ علی متکلم نوريدر کالم شاگرد میرزا حسن کرمانشاهی، در حکمت شاگرد نوري، 
به همراه برادرش آقامحمد مهدي در نجـف  دربارة چهارسالی که او . میرزا هاشم اشکوري بودشاگرد 
 یرخـدادهای عـراق درگیـر    ،در آن زمـان . تنیسـ در اختیـار  چنـدانی   اطالع) 1301تا  1297(گذراند 

ـ شـاهدي  بـود، امـا    انگلـیس در برابر اسـتعمار  شیعیان  1920با نهضت پیوند در  آمیز تنوخش ر دالّ ب
 .نیستدست در این نهضت در سنگلجی تأثیرگذاري 

، دانـیم  دربارة آن چیز زیادي نمیالبته ند که سنگلجی در نجف نخستین کتابش را نوشت که ا گفته
مطالعـۀ  با ، ]عروة الوثقیالو صاحب [یزدي، عالم بزرگ شیعی  اهللا آقا سید محمدکاظم  آیتتنها اینکه 

 )9(.داد» شریعت«این کتاب به نویسندة آن لقب 
نیـز  تـر   پـیش کـه  مسجد خانوادگی سـنگلج  مان هدر  پس از بازگشت از نجف به تهرانشریعت 

عـدة علمـایی کـه     وشـد   »رضاشـاه «پس از اینکه رضاخان . داشت مستقر شدآنجا در ی های سخنرانی
مقامـات بـه   تقاضـاهاي  سیل خیلی زود  ،کاهش یافتداشته باشند » عادي«مناسبات توانستند با او  می

 .دش روانهسوي شریعت 
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ـ   افسر قـزاق بـود  در آن زمان که ـ رضاخان  با همراه پدرش ، نجفپیش از عزیمت به  ،سنگلجی
. الملوك را جاري کردنـد  خطبۀ عقد رضاخان و تاجنفر ین دو ا، 1295در و  مالقات کردنددر سنگلج 

بـا  . ان او شـد بعدها مادر محمدرضا پهلوي و خـواهر افسران قزاق بود، از تر یکی خدکه  ،الملوك تاج
ظاهراً در همۀ عمر ، پرهیز داشتسیاسی فعالیت هرگونه نبود و از  یطلب جاهاهل  وجود اینکه شریعت

 .حفظ کرد شاهحکومت رضابا را  اش جسورانهمناسبات  
معـروف اسـت کـه    . اوسـت   روحـانی  قطـاران  همبیشتر با سنگلجی دهندة تمایز  همین نکته نشان

کـه  کشـف حجـاب   و ي سـرباز  خدمت، دادرسیآموزش، در اموري چون ۀ رضاشاه مستبداناقدامات 
بعـد  رضاشاه . درا برانگیخته بو یعالمان دینخشم شدند  ع برنامۀ سکوالریزاسیون انجام میبراي تسری

فردي دینـدار  خود را  ،نیاز داشتلما حمایت عبه که   یزمانهمان از تالش براي تثبیت جمهوري یعنی 
اهللا کاشـانی دیگـر از او    دي چـون آیـت  فر و در نتیجهچندان دوام نیاورد اما این تصویر . داد  مینشان 

ت میـرزا  ی دوستانه و متقابالً محترمانه داشمناسباترضاشاه با که مقام  عالیروحانی تنها . نکردحمایت 
 )10(.هـا برکنـار بـود    از برخـی نـزاع  کرد و  که در نجف زندگی می ،بود) 1314 .د(محمدحسین نائینی 

دادنـد بـا    که علما ترجیح مـی  يدر موارد. خواند دش میمرجع تقلید خونائینی را  یگاهحتی رضاشاه 
ناشی از سیاست  هاي تنش ،ي را محفوظ نگاه دارندواالتراصول و اهداف تحمل وضع آزارندة موجود 

در زمـان  حتـی  ) 1315 .د(شیخ عبدالکریم حائري یـزدي  . کرد فروکش میموقت طور  بهمدرنیزاسیون 
 )11(.سکوت اختیار کرد ه بودد علنی کشیده شدبه برخورکه کار حوزة علمیۀ قم احیاي 

اکبـر داور،   ، ازجملـه علـی  رفتند طور منظم به دیدار سنگلجی می بهتن از اعضاي رژیم جدید  چند
قوانین مـدنی   همجموعکسی بود که   نخستینداور . بود از نزدیکان و شاگردان اوکه دادگستري، وزیر 
آثـار  منـد از   نحـوي روش  را بـه » حقوق مدنی ایران«تا  بود هاز او خواستشریعت . را تدوین کردایران 

را همـین کـار   کمـابیش  آخر  دستاو نیز ، و کندخراج است شهید اوللمعۀ ازجمله  هکالسیک فقه شیع
ریاسـت  حتـی سـمت   ، دنبکاداري و کارهاي رسمی وارد سنگلجی را خواست  میکه داور . دداانجام 

بـرو ایـن دام بـر    « کهحافظ  بیتاین اما سنگلجی با استناد به . کرده او پیشنهاد برا  یوان عالی کشورد
بـود  نسازگار  او هاي  غدغهپیشنهاد که با داز پذیرش این  )12(»که عنقا را بلند است آشیانه/ همرغ دگر ن
، حتی در را مقامات یا مؤمناناي از جانب  هدیه  یچهطول عمرش اند که سنگلجی در  گفته. سر باز زد

  اي داشت و تنهـا از راه تـدریس خصوصـی    او زندگی ساده. پذیرفت نمی ،موقوفات دینی ایدوعقالب 
 بود بسـیاري از روشـنفکران   اش انسانی تشهرت او که ناشی از صداقت و شراف. کرد میامرار معاش 

 .رده بودکاو جذب اعتماد بودند  را که به علماي سنتی بیزمانه 
گروه تقی ارانـی  به نزدیکان سنگلجی در همان دوره دتن از چنبر اساس شواهد و قراین موجود، 

اگرچـه  . نده بودپیوستاحمد کسروي پیروان یا ) زندانی شدند 1316که در  مشهوري »نفرِ  وسه پنجاه«(
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با این حـال،  ، کردباید احتیاط اند ـ   ـ که در حال حاضر زندهسنگلجی و نزدیکان در ذکر نام شاگردان 
 :نام بردر زیافراد توان از  می

. وزیر دادگستري کابینـۀ بازرگـان  و حقوق بشر، فعال دان،  فلسفه ،وکیل :اسداهللا روئین مبشري) 1
سـنگلجی و احمـد   میان مالقاتی نیز بار  یکو  هاي سنگلجی را منتشر کرد از سخنرانیاي  پارهمبشري 

ـ    بـه تنـد کسـروي   ا واکنش باین دو گفتگوي (کسروي ترتیب داد  ظـاهراً   ؛ان یافـت طـور ناگهـانی پای
د، کسروي خانۀ محل مالقـات  چشم بپوشه و سنی شیعاختالفات از حاضر نشد تا سنگلجی ازآنجاکه 

 ).را ترك کرد
سـنگلجی  هـاي   کتابی حاوي اندیشه وي. )1360 .د(جسور روحانی  :تنکابنیفرید عبدالوهاب ) 2

 )13(.دبند بو پايها  همان اندیشهبه  مرو تا پایان عمنتشر کرد آموزة رجعت دربارة 
او . شناسـی  شناسـی و فرقـه   زبـان حوزة ویژه در  بهپرکار و پرتألیف محقق  :محمدجواد مشکور) 3

ادامه را به صورت آکادمیک دربارة اسالم پژوهش ست که اوتنها فردي از حلقۀ و  خواهرزادة شریعت
 .استدانشگاه تهران استاد داد و در حال حاضر 

را نـزد سـنگلجی   وعظ و خطابـه  هایش در  شهور که نخستین درسواعظ م :دتقی فلسفیممح) 4
، در جمهوري اسالمی نیز شخصـیتی  1330 اش با رژیم شاه در دهۀ رغم همکاري فلسفی، به. فراگرفت

 .آمد رسمی به شمار می تقریباً 
چنـد روز پـس از    وي. نگار مشهور و ویراستار روزنامۀ اطالعـات  روزنامه :قلی مستعان حسین) 5
 .کردسخنرانی رادیو تهران یادبود او در مقابل مراسم در سنگلجی  مرگ
در دورة  آمریکـا سـفیر ایـران در    ،یـار صـالح   اهللابرادر او، . منشی سفیر آمریکا :پاشا صالح علی) 6

ها  شد و روسمتهم ها  نازيطرفداري از سنگلجی به که  زمانیدر اثناي جنگ جهانی دوم، . بود مصدق
را متقاعد کرد تا به نفع سـنگلجی   ،آمریکاوقت فیر سجرج آلن، صالح  ،نداو داشت تصمیم به بازداشت

 .ادوارد براون به فارسی است تاریخ ادبیات ایرانِهمچنین مترجم  وي. پادرمیانی کند
نقد بخش  الهاماحمد و  آلجالل هاي تأثیرگذار بر  ي یکی از شخصیتو. وفلسیف :احمد فردید) 7

 .بود زدگی غربشهور او بر غرب در کتاب م
 ضـع امو، بـه  گرفتنـد  را پـی مـی  سـنگلجی  تعـالیم  آن دوره کـه  سرشناس از روشنفکران گروهی 
این تعالیم او، پذیري ایدئولوژیک  رغم انعطاف اما به. روي آوردند و متنوعی کامالً متفاوت ایدئولوژیک

 ،کـرد  مـی عرضـه  مخاطبـانش  بـه   آن تلقی از اسالم که سنگلجیداشت که به خاطر باید را ۀ مهم نکت
 .دبوتعارض در با اسالم رسمی نهاد روحانیت ها،  کم در برخی جنبه دست

مسـجد   يهـا  شـب  چهارشـنبه و مشتاق بودند که جلسـات  اي گسترده  هانداز مخاطبان سنگلجی به
را ایـن مسـجد    سـنگلجی  ،1310در  .ه بـود تبـدیل شـد  همیشـگی   تقریباًسنگلج به مجالسی منظم و 
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قـم از   بـراي نهـاد خـودش در   اهللا شـریعتمداري   بعدها آیت( نامید »دارالتبلیغ اسالمی«و  گسترش داد
محیطـی ـ    سـبب مالحظـات زیسـت    را ـ به میدان سنگلج حکومت ، 1318در ). کردهمین نام استفاده 

مجبور به ترك محلۀ سنگلج شد شریعت ترتیب،  بدین. احداث کرد جاي آن را بهشهر  پاركو تخریب 
 اصـلی شبستان در . ساختجد وهابیان امسبه شبیه و بدون مناره مسجدي مدرن ابان فرهنگ، در خی و

. حضـور یابنـد  در جلسـات  مـردان   جـدا از زنـان  داد  امکـان مـی  وجود داشت که بالکنی  مسجداین 
در زیرزمین همـین مسـجد   شریعت بعدها . بوددویست تا سیصد نفر بین در مجموع گنجایش مسجد 

برادر کوچکتر شریعت، محمد . بودمرمر  سنگاز  يدیواریادبود مزار او صرفاً لوحی نشان و دفن شد، 
مسـجد  جنـوبی حیـاط   در قسـمت  ) 1359؛ د استاد فقه دانشکدة حقـوق دانشـگاه تهـران   (سنگلجی 

کمیتـۀ   ،)1364 سـال (در حال حاضر . یدنام »رواق قرآن«با دو مناره افزود و آن را معمولی ساختمانی 
، هتأسـیس کـرد    سنگلجی ستاد فرماندهیمقبرة محل در و  تصرف کردهی این مسجد را انقالب اسالم

 تنهـا چیـزي کـه از خیابـان پیداسـت نشـان      و هـا را پوشـانده    پوسترهاي آنها روي کتیبهنحوي که  به
 .است» دارالتبلیغ اسالمی«

 کردنـد دعوت  از او 1311سال در . ها و روشنفکران بود کرده مورداحترام تحصیلعالمی سنگلجی 
به ایران آمده بود مالقات از اروپا در راه بازگشت که  ،شاعر و فیلسوف هنديرابیندرانات تاگور، تا با 
بـانفوذ برگـزار   روشنفکران رجال و از اي  عدهحضور با اي رسمی  هسجلدر قالب این مالقات  )14(.کند

بدون فهم مواضع یکدیگر  مناظره ینرفرسید، و طپایان غیرمنتظره به نحوي  بهي این دو گفتگو اما. دش
 .جلسه را ترك کردند
اعتقـادي ایـن عـالم    خـاص  قطاران او را که از مواضع  طرفی سنگلجی موقعیت هم محبوبیت و بی

زاده و کسـروي، در برابـر    خـالف حکمـی   سنگلجی، بـه . داد الشعاع قرار می تحت بودندآزرده مستقل 
 تمام عمر ازاو در . ردآو شاهد میاز قرآن کرّات  بهکرد و  ناد میبه ادلۀ دینی استهمواره لمان شیعی، اع

، ه بوداش دعوت کرد سنگلجی را به خانوادهکه بار  کند که یک مبشري نقل می. بودرنج در اتهام تکفیر 
حتی  رد و از خانه بیرون رفت، وکناست، برایش غذا آماده چه کسی فهمید مهمانش که وقتی  شمادر

خـود  . بـود، پـاك کـرد یـا دور ریخـت     کـرده  آلـوده  » دشمن اسالم«را آنچه همۀ  ،تبازگشکه  زمانی
 :ند ا تصمیم به قتل او داشتهکند که دشمنانش  هایش تصدیق می در مقدمۀ یکی از کتابسنگلجی 

مرا به حقـایق قـرآن آشـنا کـرد، هجـوم حـوادث گونـاگون و        ... اتی که یکی از مؤیدات و معد
جۀ رنـج و  سعادت و خوشبختی نتی(» تاعبنت المبِ ةالسعاد«مفاد  به جفاهاي چرخ بوقلمون بود

ن واقـع  اقـر ااز ابناي زمان رنج فراوان کشیدم و سبب آن این بود که اوالً محسـود   .)ب استتع
از عمـل صـالح    بواسطۀ اینکه مورد بعضی از نعمتهاي الهی بوده از علـم حظـی داشـتم و   شدم 

که بـه یزیـد و شـمر زده     ارم کوشیدند و هر افترا و توهینزاز این جهت همه قسم به آ. نصیبی
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مـرا   ونـد حتی دو بار قصد کشتن مرا کردنـد لکـن خدا   ،به من مرتکب شدند هنشده بود بالنسب
 )15(.حفظ فرمود

قلـی نـامی، کـه در انبـار      شیخیکی از دشمنان روحانی سنگلجی به ، 1320پس از سقوط رضاشاه در (
بـه آنجـا   ظاهراً وقتـی  فرد این . به قتل برسانددر مسجدش او را  تات داد مأمورید، کر کار میمهمات 
 )16().گوید از تصمیم خود برگشت و توبه کرد دربارة اسالم سخن می سنگلجیشنید که رسید و 

و  شـد آزرده نجـف  او از آلـودگی شـهر   راه حـج،  در . رفـت حج به سنگلجی  1318اواخر سال 
کـه از نویسـنده در آن   ـ الغطاء   اي از کتاب محمدحسین کاشف خهدربارة این سفر در نسرا احساسش 

جاي اینکـه عمرشـان را صـرف     بهخواست تا از مسلمانان در آنجا نوشت و ـ   دوره دریافت کرده بود
 .روي بیاورندکه در قرآن هست طهارت احکام به کنند، مدرن ضدعفونی و این قبیل مقوالت 

تجاوز ارتش را که ناشی از ي سیاسی پدیدآمده در ایران هاي عمرش آزاد سالواپسین شریعت در 
جدیـد  محمدرضـا پهلـوي، شـاه    . بـود تجربـه کـرد   بریتانیا و روسیه و سـقوط دیکتـاتوري رضاشـاه    

ظاهراً در آن جلسـه  . کرد احضار شبه کاخبراي مشورت و دو برادرش را ، سنگلجی هسال ویک بیست
خواسـتند،   مردم او را میاگر زیرا پدرش درس بگیرد، که از سرنوشت  ه بودگفتشاه جوان شریعت به 

 .شد نمیکشورش ترك هرگز مجبور به 
در سـن  ) 1363مطابق با نهـم محـرم   ( 1322پانزدهم دي در وي . داشتسختی زندگی سنگلجی 

دو . بسیار ضعیف و رنجور شده بود، در اثر بیماري تیفوس درگذشت که حالیسالگی و در وچند پنجاه
ن یهمـ در اثـر   ،الهیـات دانشـگاه تهـران    ةاستاد دانشـکد  ،آقا محمدمهدي ،اورادر کوچک بعد، ب هفته

تـوجهی   او و بی وفاتاز بعد  شک سکوت  دونشریعت بواقعی مرگ اما . از دنیا رفتگیر  همه بیماريِ
 1323ک جلد یادنامه کـه در  ها و ی نظر از چند مقاله در روزنامه صرف .هاي اوست احوال و اندیشه به

هرگز نپذیرفتند کـه ایـن   ي سنتی علما. استایران از تاریخ در حال حذف تدریج  بهر شد، نام او منتش
بـاقی  نقش داشته است در یادهـا  مدرن  در آگاهی دینی ایرانیانکه  شخصیتیعنوان  گرا به عالم اصالح

    .بماند
 

 اندیشۀ سنگلجی
و توحیـد  آمـوزة  بازگشـت بـه   ) 1 :دهـد  تشـکیل مـی  سه موضـوع اساسـی   محور اندیشۀ شریعت را 

؛ رجعـت همچـون   متأخربرخی عقاید انکار ) 2؛ امامزادگانامامان و اعت عتقاد به شفکشیدن از ا دست
تمـدن  مسلمانان بـا  تعامل شرك ریشه دارد و مانع به انسان طبیعی  که در تمایلخرافات نکوهش ) 3
 .استدید ج
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 توحید
ـ   دینو پیرایش گران جدید مسلمان بر پاالیش  اصالح، از این رواسالم است و یل توحید پیام اص راي ب

سـنت   دشوارتر از اهل دشاییان شیعمیان در اي  ایدهچنین تثبیت . اند هموزة توحید تأکید کردآزي ابازس
امـام  و ظهور غیبت طورخاص  بهاند و  قایلطبیعی  کمابیش فوق یجایگاهزیرا شیعیان براي ائمه باشد، 

 .دانند می آمیزازاعجامري را دوازدهم 
 .تعبـاد  توحیـد کتـاب  در او . لۀ توحیـد اختصـاص داد  ئبـه مسـ  طورکامـل   بهسنگلجی کتابی را 

هـاي   هـا و سـنگ   حلقـه پوشیدن  ،ها امامزادهازجمله  کند شرك حمله می گوناگونِ انواعبه  یکتاپرستی
شـده  زهـا خـالص   چیگونـه  از ایـن  در سفرش به مکه تازگی  بهنیز  شخودنویسد که  او می(بها  گران
گفتـۀ وي، منشـأ ایـن عقیـده      بـه ( قربانی براي غیرخدا ،و نظایر اینهاتبرك به درخت و سنگ  ،)است

فدا کرد تا گناهان مردم پاك شود، و برخی شـیعیان نـادان   عیسی خودش را گویند  اند که می مسیحیان
بـه  ا و اسـتغاثه  دعـ  ،نـذر بـراي غیرخـدا    ،)به همین سبب شهید شـد ) ع(حسین امام معتقدند که نیز 

 )17(.و نظایر اینهام ؤتنجیم و تطیر و تش ،غیرخدا
ي و اولیـا نبیـا  ابا مواجهه در گروهی از شیعیان افراطی اعمال و  ها آییندر نقد عمدة کتاب بخش 

خـالق و  میـان  گـرفتن    به نظـر سـنگلجی، واسـطه   . دننارس به مقام خدایی میآنها را گاه  کهاست  دین
، غیـر از خداسـت   اولیاییاعتقاد به و شفا از آنها ـ به معناي  روزي و  یاري رخواستدیعنی ـ  مخلوق

چون بـه درگـاه الهـی    نست که همچون وزیران پادشاهان دانباید انبیا و اولیا را . ستاشرك همان که 
سـورة  (تر است  از رگ گردن نزدیکبندگان خدا به . دبرن بندگان را پیش خدا میعرایض ترند  نزدیک

انبیا و ! او را نباید همچون پادشاهان بد دانست. و نیاز به خبردهنده یا واسطه ندارد )16-15آیات ، ق
را گروهـی  یعان شفاین توسل به . اند کننده براي ما فرستاده شده دهنده و نه شفاعت عنوان تعلیم بهاولیا 

اعتقاد بـه   .و عبادت کردندسجده  ن راآناقایل شدند و ربوبیت آثار  شانبرایکه  ه استدانرسجایی به 
بـا دعـوت   در تضـاد  ، و این معنا کاهنان ریشه داردتعالیم یش از اسالم و عقاید پدر ] شرکیه[شفاعت 

هم نخواندي از گر ولی ا ی،بخوانی در مدرسه باید درس بگویبه طفلی «مثل این است که ؛ و ستانبیا
به فضـایلی کـه در تـوان    عمل فاعت بدون شواقع، در  )18(».کنم می آیم و وساطت معلم نترس؛ من می

 .استمحال خداوند اذن ست و بدون فرد ا
کتـاب  نخستین قرآن موضوع و جایگاه اهمیت یعنی در اندیشۀ سنگلجی محوري دومین موضوع 

است  شناخت قرآناي تحلیلی بر  تفسیر قرآن که مقدمهنه این کتاب . است )19(کلید فهم قرآنیعنی  او
از آورده که مقدمه سنگلجی در . برخی اشتباهات نوشته شده است براي تصحیح نویسنده که به گفتۀ 

 .را به او عطا کرده استقرآن فهم  وندخدابا قرآن م یطریق انس دا
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، با ایـن  کند  رد میرا سنت  قرآن به دست اهلدایر بر تحریف نظریۀ رایج  سنگلجی، در آغاز کتاب
قـرآن تردیـد    اصالتکسانی که در . اند ان شیعه پذیرفتهبزرگعلی و امام مصحف عثمان را  استدالل که

که قرآن  کند یرا مطرح ماین اصل سنگلجی سپس  )20(.پرورانند ند بذر نفاق را در امت اسالم میکن می
گوینـد   یکـه مـ  وي استدالل گروهی را . فهم است قابلکتابی ي هدایت بشر نازل شده است ـ  ـ که برا

مبتنی بر فهم قرآن . داند میوجه  بی یگر قرآن منزلتی نداشت،د فهمید میطورکامل  به راقرآن اگر انسان 
وضـوح   قرآن بهخود در بدانیم آنچه نیاز داریم . است زمان پیامبر عربو احوال ل ونزشناخت اسباب 
لکه یست، بنشناسی  یا ستارهشناسی  بونظیر میکر علوم طبیعیسلماً ن مآاما منظور از  .بیان شده است

 :نویسد او می. استایمان و اعتقاد دینی و  مبانی اخالق

این است که مردم را به رشد حقیقی برساند، وقتـی  آن  غرض از قر. کند درست می انسانقرآن 
 )21(.است رشید شدند هر کاري کنند صحیح و هر علمی بیاموزند پسندیده

قرآن از باطن مراد گفتۀ سنگلجی،  به. دهد رآن را توضیح میقاش از ظاهر و باطن  سنگلجی سپس تلقی
بلکه  )22(،»ستو ضاللت او کفر  ،و حقیقتخالف عقل و منطق « گویند که میباطنیه چیزي نیست که 

نشـأت  از تمـایالت شخصـی   کـه  به قـرآن  شده  تحمیل معانیبا زدودن که است » مقصد و مراد قرآن«
زیـرا   ،قرآن بپردازدفهم به تواند  میخود تهاد هر فردي با اجاینکه آخر  دست. آید به دست میگیرد  می

 .داز میان برواست که باید عیبی تقلید . اش به کار بندد را بفهمد و در زندگیخدا باید حکم 
در . معادو توحید، راه رسیدن به خدا، : از این قرارندقرآن در اصل اساسی  سهنوشتۀ سنگلجی،  به
فرعـون،  نظیـر  (انـد   که از خدا روي گردانده نیز کسانیو مؤمنان احوال انبیا و اولیا و  ازهمچنین  قرآن

و سیاست ، و طالق ، ازدواجها بارة اخالق و فقه همچون خوردنیرو نیز مسائلی د، )قوم لوط و قارون
 .سخن گفته شده است و نظایر اینها که براي اصالح کار مؤمنان الزم است

ـ  وده است، بده و اصالح عوام اوالً و بالذات متوجه توقرآن به نظرسنگلجی،  وده صـالح  و وقتـی ت
گوید که فیلسوفان  سنگلجی می. صالح خواهند بودنیز برآمده از این توده  شد رجال و علما و اشراف

معتقدند که در نتیجۀ و  منحصر به طبقۀ نخبۀ جامعه است نآناتعلیم و تربیت : کنند عکس این فکر می
 .کردنیز پیشرفت خواهد   این کار توده
قرآن مخالف تنبلی . استدر امور و تفکر  راهنمایی براي فهم حقیقت اشیا گفتۀ سنگلجی، قرآن، به

ت گذشـتگان مخالفـ  کارهـاي  هـا و   عقل است و در نتیجه با تقلید یعنی تکرار اندیشـه ذاشتن ارگنک و
را از علم  مردمدینان  که کاهنان و خشک درحالی ،غذاي معرفت و بینش استگفتۀ او، قرآن  به. کند می

مـردان   )23(را ستوده اسـت؛ بالهت جهل و مولوي در شعري حتی . ندا هند و آن را پلید دانستا همنع کرد
متفقهۀ «دربارة  .کنند، و به همین دلیل است که ما نیاز به افراد معصوم داریم بزرگ اشتباهات بزرگ می
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و مسـلمانان را از  و طبیعـی بازداشـتند؛    و فلسـفی علوم نظري مسلمانان را از آنان گوید که  می» جامد
 )24(.دقافلۀ ترقی عقب نگاه داشتن

، چنانکـه  طورطبیعی تمایل به تقلید دارد انسان به )25(.سنگلجی، تقلید از موانع تعقل است وشتۀن به
نـزد   ها عادتها و  سنت. کند و پدر دوست دارد که پسر کارهاي او را تکرار کند ر از پدر تقلید میسپ

ذهـن  در دورة پیـري  ؛ کنـار گذاشـت  بایـد  را تقلیـد  . باشدچنین نباید که  م مقدس است، درحالیمرد
توجیهـاتی بـراي   و  گراید تقلید میو در نتیجه به شود،  خسته می دهد و چابکی جوانی را از دست می

 یـن همـۀ ا . بگیردکمتر در معرض تغییر قرار  صشود که شخ نزوا نیز موجب میا. تراشد می این رفتار
و کنـد   مـی  سالم ما را از اطاعت غیرخـدا آزاد ا. اند مانع آزادي اندیشه ،»هوا و هوس«، در کنار عوامل

 .عنوان الگو تقلید کرد کس نباید به د؛ هیچ کس کامل نیست؛ و بنابراین، از هیچدان میهمۀ مردم را برابر 
تـا  دهـد   ه مسلمانان دستور میپرهیزدادن ذهن از تنبلی ب براي ،کند از علم و عالم تمجید میقرآن 

مـا  ا. دارد بـازمی  عالمـان دیـن  و پیشینیان و از اطاعت  ،که مالقات کنندمراسم حج در میکدیگر را در 
در برابـر  جسـد  همچـون  بایـد   مقابل شیخمرید در اند که  اند و گفته تبعیت افراط کردهامر ه در صوفی
ملی در میان بشر وجود ندارد؛ یگانـه الگـو قـرآن    هیچ الگوي کا. باشد اي نداشته اراده هیچ شوي  مرده

در زنـدان   مـردم داشـتن   کسانی که بـه نگـاه  فقط . کند است که آزادي را به روح و عقل بشر هدیه می
 .دارند شان بازمی را از استفاده از عقل نمندند، آنا خرافات عالقه

 رجعتانکار آموزة 
ردیفـان   بسـیاري از هـم  . خـوریم  دربارة معاد برمی به مواضع قاطع او اتکرّ هاي سنگلجی به در نوشته

با این حـال، او  . کنند می تقادانبه همین سبب از او و  شناسند رجعت میعقیدة سنگلجی او را به انکار 
انکـار آمـوزة رجعـت از    . داشتپرهیز تندي انکار کند  و بهعلنی  طور بهشیعه را عقاید سنتی اینکه از 

اسالم و  و در دو کتابعبدالوهاب فرید تنکابنی یعنی شاگرد نزدیک او هاي  جانب سنگلجی در نوشته
 )26(.بروز و ظهور یافت )1356( اسالم چنانکه بودو ) 1316( رجعت
و بخشـی از  اسـت  شـده  ات در قرآن تأیید کرّ سنتی شیعه، اعتقاد به رستاخیز به معادشناسی بربنا 

، ترستاخیز با الفاظ گونـاگونی چـون بعـث، قیامـ    از در کالم شیعه  )27(.شود عقاید شیعه محسوب می
هـاي فلسـفی و    بحثعالمان مسلمان در بسیاري از . معاد، اعادة معدوم، حشر و رجوع یاد شده است

مـادي  صـورت   چگونه پس از جـدایی از روح  بـه  معدوم که جسم  اند کالمی در پی توضیح این نکته
 .اند از معاد جسمانی دفاع کرده مسلمانن امیحکبرخی از ، که در این میان، گردد میخودش باز

 مـذهب شـیعه  معاد در کنـار امامـت از اصـول    . سنت بر اهمیت معاد تأکید دارد شیعه بیش از اهل
معنا به جهان دیگـر   یک ممکن است با این واقعیت مرتبط باشد که امام غایب بهنشینی  هماین  و است 

ظهور . اند جه بیشتري کردهعۀ اسالمی تومحکومت جامشروعیت سنت به  از دیگر سو، اهل. تعلق دارد
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انـد   پیروزي کسانی را که تحت ظلم و ستم بـوده ، زیرا مهدي جایگاه مهمی در معادشناسی شیعه دارد
وقـوع  عموماً معتقدند که امام غایـب پـیش از   با وجود ابهام در برخی متون،  ،شیعیان .سازد میممکن 
 خـوب و بـد  هاي  نسانکه پیش از قیامت ا اند عقیده ن نیز بر ایناز آنابسیاري . بازخواهدگشتقیامت 

 :است نوشته) ق403 .د(شیخ مفید . رجعت خواهند کرد

هرچندکـه  گردنـد،   ند بر اینکه بسیاري از مردگان قبل از روز قیامت بـه دنیـا بـازمی   ا امامیه متفق
 ...دارند   دربارة معناي رجعت با یکدیگر اختالف

گردانـد، و   بـه ایـن دنیـا بـازمی    شان  پیشین صورتدر گروهی از مردگان را  که خداعتقدیم مما 
دارد و دولت را از اهل باطل به اهل حق و از  دارد و برخی را ذلیل می برخی از آنها را عزیز می

 )28(.محمد رخ خواهد داد این امر در زمان قیام مهدي آل. ظالمان به مظلومان منتقل خواهد کرد

عبـدالرزاق   گوهر مـراد مثالً در . اند سفه و متصوفۀ شیعه توجهی به این موضوع نداشتهبا این حال، فال
  )29(.الهیجی ذکري از این موضوع نرفته است
رجعـت  آمـوزة  از طورمسـتقیم   اگرچه مراقـب اسـت تـا بـه    سنگلجی در تفسیرش بر آیات قرآن، 

. استصراحت گفته  را بهقیامت دربارة  شا واقعینکند، اعتقاد انتقاد قیامت پیش از صالحان و بدکاران 
رود که  انتظار می ترین موجودات است به گفتۀ او، هیچ چیزي تصادفی ایجاد نشده و چون انسان کامل

کند پس از مرگ و نابودي جسم بـه شـکلی    کسب میزمین در اي که روح او  کمال اخالقی و عقالنی
قیامت و قرآن در سخن از افزون بر این، . کند میقرآن دالیل متعددي بر بعث عرضه . تداوم یابددیگر 
مـرگ  . شـکل اشـاره دارد  بلکه فقط به تغییـر  گوید  سخن نمینابودي جسم و خلق دوبارة آن از  معاد

دیگر از بحث دربـارة   د،نبخوانخوب اگر مسلمانان قرآن را . به دنیاي دیگر است یینیاداز  صرفاً گذار
جهـان در  نتقال تواند ا میو  مختلفی دارد» درجات«رستاخیز . دست خواهند برداشت قبیل مسائل نای

 .ستاو روز مرگ هر انسانرستاخیز زمان باشد؛ آخرال
 رجعـت اعتقـاد بـه   حوي جسـورانه  ن به 1313عمومی در که در سخنرانی  شریعت سنگلجی زمانی

 معـاد یـدة اساسـی   با عقل ـ ضداسالمی خواند، بـه عق   ضسبب تعار جویانۀ امام دوازدهم را ـ به  انتقام
چنین موضعی . به عقل سلیم واگذار کردصرفاً را ه عقیدصحت این  اظهارنظر دربارة؛ او اي نکرد اشاره

شـیخ عبـدالکریم    همـان سـال،  در  )30(.با احتیاط بیشتري اتخاذ کـرده بودنـد  نیز را برخی پیشینیان او 
و تضـمین  تأییـد  را به عقاید شـیعه  سنگلجی بندي  پاي  مقام شیعه در ایران، حائري یزدي، مرجع عالی

بـه چـاپ    همایونله فتواي زیر را صادر کرد که در مجلۀ ئاین مسسؤالی دربارة وي در پاسخ به . ردک
 :رسید

ولی این مطلب نـه از اصـول    ،احقر به واسطۀ کثرت اخبار اعتقاد به رجعت دارم به نحو اجمال
نباشد خارج از دین یـا مـذهب شـمرده    که اگر فرضاً کسی معتقد به آن  دین و نه مذهب است
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کلمۀ مسلمین و ایجاد یک عـداوت مضـره بـین آنهـا      ۀگفتگوي این مطالب به جز تفرق... شود 
 )31(.ندارد  فائده

شدت در برابر سنگلجی واکـنش نشـان    بسیاري از عالمان دینی بهغیرمستقیم، حمایت رغم این  به
 1320این جدل تـا دهـۀ   . بارة رجعت حمایت کردنداز موضع سنتی شیعه در، اوضمن تکفیر دادند و 

 )32(.ادامه داشت
شمار  گذار به بدعتنیز رجعت آموزة بود و در حمله به خرافات و تندرو نعالمی اگرچه سنگلجی 

بـه  کـامالً  نکـاتش  کـه برخـی   ـ او به شـیوة کسـروي    . دردسرساز بودروحانیت شیعه براي آمد،  مین
اند  اجتماعی داشتهدینی تأثیرات مخرب کرد که خرافات  تکرار میب مرتـ  شباهت داشت اوهاي  گفته

سبب اصـلی اخـتالف   که همین اعتقادات  ، درحالیاند کردهصور محي ضدعقلی یداو مؤمنان را در عق
دغدغۀ او این بـود  . اند یافتهرواج اند  برده که از آن سود میطلبانی  منفعتدست  به، و اند میان مسلمانان

این اعتقادات از تعالیم کاهنان گفتۀ او،  به. استسنت  انع گفتگو با اهلوماز یان عقاید شیع که این قبیل
 )33(.قایل شدند شانبراي خود راو اعتبار نزد مردم چنین جایگاهی  شأنکسب که براي گیرد   نشأت می

 )34(.تاسالم را از توحید حقیقی منحرف کرده اسنیز ویژه یهود  بهادیان دیگر تعالیم تأثیر 

 نکوهش اعمال خرافی
همۀ با مخالفت  ت قبوراریزو خاکسپاري هاي  آیینباورهاي وهابیان در به گرایش  ازسنگلجی هدف 

مقتضـیات  سـازگاري  مـانع  و بـود   ه یافتـه زندگی مؤمنـان را به جهت  که بیبود دینی اعمال نادرست 
خـوبی   را بـه برنامۀ فکـري او  و حکایت زیر نگاه کلی  .شد میتمدن در جامعۀ مزندگی مدرن با سنت 

اي ایسـتاده   گوشـه جدا از جماعـت  که بیند  میدر مسجدي سربازي را روزي سنگلجی  .دهد نشان می
کنـد   اشاره میهاي چرمی بلندش  پوتینبه سرباز شود،  وقتی علت را جویا می. خواند و نماز نمیاست 

بـه او  این عـالم دینـی   . یش دشوار استبراها براي وضو گرفتن  پوتیناین کندن که دهد  و توضیح می
کفش یـا  روي  مسح کشیدن ازدر مواردي شود؛  وت نگذار این موضوع مانع نماز خواندن«که گوید  می

که (در این باره المسائل  هاي توضیح رسالهبا حکم تقابل گیرانه در  سهلموضع این » .مجاز استپوتین 
امـا سـنگلجی در   . دشـ  مـی علمـا  موجب آزار ) دوش بدن انجامگویند وضو حتماً باید روي پوست  می

هـایش نمـاز    م کـه بـا پـوتین   هـ که من به سربازي اجازه ددوست ندارید شما «که گفت   به آنانپاسخ 
          ».یده شوها ل پوتین زیر اینکه اما دوست دارید ، بخواند

نخست : کردحذر  خطرناكاعتقاد باید از دو ، اوگفتۀ  به. بودخرافات دشمن ویژه طور بهسنگلجی 
 مـادي  المعـ در اینکـه  دیگـر  مادي خودکفاست و جایی براي ارادة الهی نیسـت؛ و  عالم اینکه اسباب 

 گذاررتأثی) مثالً سرنوشت انسان(طرز جادویی بر چیز دیگري  به) مثالً سنگ عقیق یا نعل اسب( يچیز
، نظیر ادعیه در مزارهااعمال خرافی از  باید: بودمنطق همین تابع براي مسألۀ زیارت قبور نیز او  .است
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ئمه تذکر پیامبر و االبته در زیارت قبور . پرهیز کرد روبقمرمت  ها و بناهاي یادبود براي مقبرهساختن و 
 )35(.ستاند می پسندیدهرا در سیرة صاحب قبر و تدبر 

ن بتهـا بـود؛   اسالم دین عقل و منطق و فطرت بود، اسالم دین توحید و یکتاپرستی و برانـداخت 
اسالم دین صبر و شجاعت بود، اسالم دین علم و عمل صالح بود، اسالم شریعت انسانیت بود، 

اسـالم  . یـت کاهنـان نجـات داد   اسالم بشر را از رقّ. اسالم به بشر مزیت نفس و علم و عقل داد
را پرسـتی و عبـادت غیرخـدا     اسالم قبرپرسـتی و سـنگ  . قائل به واسطه میان خلق و خالق نبود

آورد دیگـر احتیـاج بـه     هر فرد پناه به قـرآن مـی   شد و وقتی که شخص مسلمان می. ملغی کرد
اسـالم عمـل بـه ظـن را     . اسالم تقلید کورکورانه را حرام کرد. واسطه میان خود و خدا نداشت

 )36(.نهی فرمود

. انـد  یرفتـه آن را پذامامیـه  بیشـتر  که است با اصل تقلید  سنگلجیمخالفت دهندة  نشانجملۀ اخیر 
آنهـا  عمدة که  ردک ترغیب می اي را به احیاي روح اصیل اسالم و ترك اعمال خرافیشیعیان سنگلجی 
 )37(.دانست میدورة صفویه را ساختۀ 

 مـوردنظرِ  ؛ اصـالحات تفـاوت داشـت  قطـارانش   با هم ،بود ي دینعلمادر زمرة اگرچه سنگلجی 
یافتـۀ   پـرورش اگرچـه او  . آمد ان مردم به شمار مین در میآناسنگلجی تهدیدي براي جایگاه و منزلت 

 دانسـت، بـه   و با اینکه چیز زیادي از آن نمی، نگاهی مثبت داشتدنیاي مدرن ه ب بود،سنت روحانیت 
امـا  بنیـادین قـرآن بـود،    هاي  از هر چیز حفظ ارزشو پیش او بیش هدف . نفوذ آن واقف بود قدرت

هـاي متـأخر    سنت نآهنیحصار که از تحقق خواهند یافت ی زمانتنها ها  که این ارزشدانست  نیک می
انزواطلبی پناه و زهد به و بگیرد  جدید کنارهدنیاي از منظر او، اسالم نباید از . یابند یروحانیت خالص

سطرهاي زیر از فرید تنکابنی تصویري گویا از موضـع  . ش را از دست بدهدی، و نباید هویت خوبردب
 :دهد سنگلجی به دست می

پندارنـد   سوء استفاده کرده و دنیا را زندان مؤمن می »الدنیا سجن المؤمن«جمعی از مفاد حدیث 
از دعات دین ـ آنانکه فهم حقایق دیـن     حتی بعضی. دانند این نادانان هم خود را مسلمان می... 

منافی با ترقـی و تمـدن، سـعی و کوشـش و      اي اسالم را دانند ـ دسته  را مخصوص به خود می
نمایند و رسماً آن را یک آئین رهبانیت  الف با جمیع شئون حیات اجتماعی انسان معرفی میمخ

نام آن همواره توده را به تنبلی، کسالت، کثافت، فقـر   کنند و به طلب نمودار می و فلسفۀ ریاضت
 ۀو خمودي و جمودت فکر و زبونی؛ مخصوصاً به غفلت و نادانی خالصـه بـه هرگونـه وسـیل    

اند که فقط جمعـی مردمـان    خالصه این آئین پاك را طوري تفسیر کرده. دهند می بدبختی سوق
توان پیروان آن دانست؛ دستۀ دیگـر کـه اخیـراً پیـدا شـده و فعـالً رو بـه فزونـی          افراطی را می

زنند  ر نشان داده و پیوسته سنگ آن را به سینه میمتأثاند و بیش از همه خود را از غرب  گذارده
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دانند و همواره در صددند مقررات متین وي  با جمیع شئون تمدن دروغی غرب میآن را موافق 
 )38(.خیزد مطابقه نمایند را با نظریات هر نادانی که از آن سرزمین برمی

 

 خاتمه
نگلجی سـ . انسـت اي اتفـاقی د  به تجددگرایی و جمود علماي سنتی را نبایـد پدیـده    واکنش سنگلجی

در . شـد  آشناعالمان معاصر عرب  هاي آنجا با نوشتهز سفر کرد و در به حجاو  زیست در عراق مدتی 
وج شـکوفایی  اکـه در آن دوره در  ــ   توهابی  هایی از تأثیرپذیري عمیق از جنبش آثار سنگلجی نشانه

 توهابیـ عقیدة ضدشیعی ماهیت رغم  به. شود دیده میـ ) کردتصرف مکه را  1924سعود در  ابن(بود 
و تخریـب قبرسـتان بقیـع در     1802حمله بـه کـربال در   و نیز ، زیارت و شفاعتمخالفت با ازجمله (

براي سنگلجی خوشایند  با تقلیدآن مخالفت نیز و آن گرایی  بنیادو متعصبانۀ حنبلی این عقیدة ، )1924
خوانـده  را به دقـت  ) ق751 .د(جوزیه  قیم و ابن) ق728 .د(تیمیه  هاي ابن شک کتاب سنگلجی بی. بود
 .بود

که سنت  ، اندیشمند اهل)1935 .د(محمد رشیدرضا بر همچنین در همان دوره، این جریان فکري 
که به فرقۀ صوفی نقشـبندیه   ،رشیدرضا. تأثیر گذاشته بود ،سنگلجی نیسته شباهت ب هایش بی اندیشه

د(در قـاهره بـه تکمیـل اثـر تفسـیري شـیخ محمـد عبـده          ،آن پرداخـت  منتسب بود و بعدها به رد. 
نظـر رشیدرضـا، تنهـا     بـه . پرداخـت تر  بنیادگرایانهوسویی  با سمتعالم تجددگراي مصري  )39()1905

. درا تغییـر دهـ  اسـالمی  کشـورهاي  زوالِ  حکومتهاي روبـه وضع  نستتوا بازگشت به اسالم سلف می
شـده   اي یهودیـان مسـلمان   هـاي خیـالی و اسـطوره    افـزوده که را مطالبی این بود که آرمان رشیدرضا 

 .درقرار کنبصلح و آشتی این دو مکتب میان بزداید و  ویژه شیعیان سنیان و بههاي  از آموزهدانست  یم
به گروهی را اي  مترقی گفتمان ایدئولوژیکاو . حیات او محدود بودند ةدوردر مخاطبان سنگلجی 

هاي  قالببند در و از دیگرسو  عجین بودندسنت اسالمی با سو  ازیکاز نخبگان جامعه عرضه کرد که 
 ، پدر علی شـریعتی، است که استاد محمدتقی شریعتیعنادار منکته این . دگنجیدن مینوحانیت سنتی ر

بـا اینکـه چیزهـایی دربـارة سـنگلجی      در آن دوره  ،که خود یکی از عوامل اصالح دین در مشهد بود
انقالب اسالمی زمان وقوع تا که  ،فرید تنکابنی )40(.بودنخوانده او را آثار یک سطر از حتی شنیده بود، 

و در عـین حـال    مسـتقل و  ؛ او عـالمی اصـیل  بود، فعالیت چندانی نداشـت هاي استادش  اندیشهپیرو 
 .منزوي بود
بر  شریعتی ه نقدنانکنشان داد، چسنگلجی و علی شریعتی شریعت هایی میان  توان مشابهتشاید ب

شـریعتی هرگـز بـه     ،دانـم  جایی که مـن مـی  اما تا . استهاي سنگلجی  دیدگاهیادآور » صفوي«تشیع 
ایـن دو  رسد کـه   به نظر می. سنگلجی اشاره نکرده و ممکن است هرگز چیزي دربارة او نشنیده باشد
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 1960را در دهـۀ  ش اند، اما شریعتی که تحصیالت اي مشابه یا موازي براي اصالح اسالم اقامه کرده هادلّ
که سنگلجی محتاطانه از ایـن   حالیامور اجتماعی کرد، دررا وقف اش  زندگی ه بود،در فرانسه گذراند

 .داشتکار پرهیز 
در . نام شریعت سنگلجی دوباره مطرح شده اسـت هاي اخیر  در سالاثري جدلی در عجیب اینکه 

/ یکـی از ایـدئولوگ   ،منتشر شده اسـت  1362و در بهار  علی شریعتی استبر ضد شدت  کتابی که به
را ـ کـه بـه نظـر او بـه      » پروتستانتیسـم اسـالمی  «کوشد تا تحـوالت   یاي جمهوري اسالمی مه مورخ

، کنـد  ی کـه وارد مـی  اتهامـات میـان  در نویسـنده  . کنـد ردیـابی  هاي ایران سرایت کرده است ـ   انقالبی
بـراي تخریـب اسـالم مـتهم      ياسـتعمار  یسنگلجی را ـ در کنار احمد کسـروي ـ بـه اجـراي طرحـ      

دهد که نهاد روحانیت در دورة حاضر همچنان به نقد  گلجی نشان میبه سناي  هحملچنین  )41(.کند می
که کند  این نکته را آشکار میهمچنین ؛ حساس استاز دنیا رفته که چهل سال پیش  اگر عالمی اصالح

آثـار  بـه هـر روي،   . متعـارض دارد گاه و  مسیرهاي متعدد در دورة جدید اسالمایدة اصالح و احیاي 
منتشر شده بود ـ   1347در چاپ چهارم آن که ـ او   کلید فهم قرآنِ. اند نشده کلی فراموش سنگلجی به

ــخه   دورة در  ــن نس ــد و م ــاپ ش ــد چ ــالمی تجدی ــوري اس ــی از در  1361اي از آن را در  جمه یک
 .هاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در تهران پیدا کردم فروشی کتاب
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