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 قدمهم

بندی كه منتقد نخست صورت موجود دين مورد نظرش را صورتی آمیخته با خرافات و اضافات بداند، دوم اصلی دست يافتنی برای دين مورد ادعای تهذيب، با اين صورت

 ادهس عمل  دين موجود زدود تا به صورت ناب دين دست يافت. اين صورت بندی بسیار نزديك به يكها را از نظرش قائل باشد، و سوم مدعی باشد كه آن بخش افزوده

 از آن لیاص هایبنیاد و شده مسخ دين كه باشد ایاندازه به دين تحريف منتقد باور به اگر. است رو به رو بسیار هایپیچیدگی با عمل در اما  است، رياضیات در تفريق

ها قابل شناسايی نیستند، راه تهذيب در پیش روی او نیست؛ چنین فردی يا بايد همچون ها و افزودهست نیافتنی است، و يا بر آن باشد كه پیرايهد موجود صورت خالل

د دينی جديد باشد ، جم(، يا همچون كسروی به دنبال ايجا190، ص 1340جم؛ آدمیت،  ،124ـ 123، 100ـ 99، صص 1351آخوندزاده دين را ترك گويد )آخوندزاده، 

 ، سراسر(.1348)كسروی، 

های پويای آن بهره گیرد، اما خود را از قید ره جويی به سوی تهذيب، در موقعیتی سودمند است كه جريانی بخواهد از ظرفیت تاريخی ـ هويتی دين موجود و نیز مؤلفه

با اهدافی چون اصالحات اخالقی، حقوقی، متناسب كردن درك دينی با عقالنیت و مقتضیات  تواندهای ايستا و مشكل ساز برهاند. با وجود آن كه تهذيب دينی میمؤلفه

نی های سیاسی با مبنای ديهای اكتیويست و حركتهايی كه در طی دو سده اخیر انگیزش برای تهذيب ايجاد كرده، جريانترين زمینهعصر صورت پذيرد، اما يكی از مهم

 است؛ از های اصیل و چه طیفی پیرايهدهد چه طیفی از آموزههای عملی خود، تشخیص میهذيب، هر گروهی به تناسب آگاهی خود و نیازاين ت است. به طبع، در جريان

 د ندارد.ها كامالً پر تنوع است و بايد توجه داشت كه كاربرد تعبیر تهذيب در اينجا ناظر به فرآيند است و ارزش داوری در آن وجوهمین رو، نتیجه اين تهذيب

 هذيبت دامنه نمونه، عنوان به دارند؛  ایهای قابل مالحظهها و دامنه تهذيب نیز تفاوتههای اكتیويست اسالمی در دو سده اخیر، از نظر گستره پیرايه انگاری آموزجريان

پردازان وت از دين اسالم را پديد آورده است؛ در حالی كه نزد نظريهمتفا كامال ایتلقی بلكه جديد، مذهبی نه عمل در كه است ایاندازه به وهابیه مانند جريانی در

امام خمینی )ره( كه خود شخصیتی برخاسته از سنت  جمهوری اسالمی در ايران، تهذيب دينی مسئله محوری نبود. برای آنان اصل سنت تاريخی تشیع مورد پذيرش بود؛

كرد، حمايتی (، نه تنها آموزه های سنتی تشیع در اصول كه در فروع را نیز حمايت می98،ص21، ج1372خمینی، « )فقه جواهری»مرجعیت بود، با تأكید بر صیانت از 

 كه موجب شد برخی ناظران بیرونی از نقش علوم سنتی حوزه در حمايت از انقالب ايران سخن به میان آوردند

  

(Abraham, 1989, all فراتر از آن، حتی نهادهای اجتماعی .)–هايی كه با پوشیمانند روحانیت و حوزه، مرجعیت و تقلید و نظام وجوهات شرعی با وجود هم دينی

 ها صورت گرفت.حكومت دينی داشت، حفظ شد و تنها اصطالحاتی در آن

، شد )نك: سطور بعد(از خرافات دنبال می ای محدود برای زدودن برخیپردازان جمهوری اسالمی به اقتضای شرايط عصر تهذيب در دامنهكه نفی شود، نزد نظريهبدون آن

نه  های اكتیويست در دو سده حاضر وتوان ويژگی برخی از جريانگرايی را میگرا نبود. بر اين پايه بايد تأكید كرد كه تهذيباما در مجموع مسیر آنان يك جريان تهذيب

 خوانند، كارآمد باشد.چه غربیان بنیادگرايی میشناسی آنند به عنوان معیاری در گونهاها دانست و شايد همین ويژگی بتوهمه آن

چه پیشینیان او از دين يافته بودند، از آن ارائه كند و اينكه در رسیدن به چنین تصويری، چه از طريق اينكه انديشمندی به دنبال آن باشد تا تصويری متفاوت با آن

رده است رو كر اقتضائات فكری عصر خود خواهد بود، تهذيب گرايی را با پاردكس اصیل بودن و جديد بودن روبهگرايی و چه از طريق بازخوانی نصوص، به نوعی درگیعقل

 ,Sayeedای ياد كنند )مثالً عنوان يك آرمان اسطورهگرايان به(؛ همین پارادكس است كه موجب شده است برخی از اصالتِ مورد ادعای تهذيب231، ص2002)بكر، 

1995, allاند اند را خائن به سنت و دور شده از اصالت دانستههای مدعی اصالت و بازگشت به اصول ناب كه تحت عنوان بنیادگرايی جای گرفتهرخی اساساً جريان( و ب

(Lumbard, 2004, all) 

نند رفرماسیون و پروتستانتیسم در غرب را محصول هايی ماهای انديشه مدرن دانسته و جرياننظران ارزش نگاشتن خلوص و روی آوردن به تهذيب را از ويژگیصاحب

می، های كهن در فرهنگ اسالگرای دو سده اخیر در جهان اسالم، افزون بر ريشههای تهذيباند. بر اين پايه دور نیست اگر گفته شود جريانطبیعی چنین گرايشی شمرده

چنین ند. هماها با نیازهای جديد اجتماعی و البته گرايش به خلوص تأثیر اشتدادی پذيرفتهسازی آموزهنگای از اقتضائات عصر مدرن، مانند تمايل به تغییر، هماهتا اندازه

های فرهنگی هر پديده است و گرايش به خلوص و اصالً باور به خلوص نوع فرهنگی و اليهبه رسمیت شناختن ت [1]با در نظر داشتن اينكه اقتضای تفكر پساتجددگرايی

های بنیادگرايی اسالمی و كاهش گرايش آنان به تهذيب مورد توجه برخی پژوهشگران قرار گرفته سازی جريانشود، تأثیر چنین طرز فكری در متعادلدر آن ديده نمی

 (Haghighi, 1996, pp.37-46است. )

  

 . پيشينه تاريخي1

هايی سالم( و صحابه و تابعین نگرانیدر احاديث متنوعی كه در منابع شیعه و اهل سنت وجود دارد، همواره از زبان پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( ائمه معصومین)علیهم ال

(. 563-562، صص 1381شوند )پاكتچی، هايی كه در سنت اسالمی بدعت شمرده میهايی كه از دين نیست به دين ابراز شده است، يعنی همان آموزهاز وارد شدن آموزه
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ها گرايان برای مشروعیت دادن به رفتار خود به آنشود كه هم تهذيب گرا در احاديث ديده میهای تهذيبهای نیز برای برخاستن جريانبینیاما افزون بر آن، حتی پیش

گرانی را نزد اهل سنت و شیعه به يك فرهنگ سنتی مبدل ساخته است و تاريخ اسالم مكرراً تحقق اين انتظار را به خود ن تهذيبكردند و هم انتظار برای چنیتمسك می

 ديده است.

ی اين امت كسی را خداوند در رأس هر صد سال، برا»از جمله احاديث مشهور نزد اهل سنت، حديثی از زبان پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( به اين مضمون است كه 

زدايی (، تجديدی كه عموماً به معنای بازخوانی اصل و پیرايه568-567، صص 4، ج1411؛ حاكم، 109، ص 4، ج1369)ابو داوود، « انگیزد تا دين امت را تجديد كندمیبر

بنی بر اينكه حضرت مهدی)علیه السالم( به هنگام ظهور دين (. در میان شیعه نیز حديثی رواج داشت م223-218، صص 12تا، جتلقی شده است )مثالً ابن اثیر، بی

چون رسول اهلل)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( دين جديدی آورده است )نك: برند همكند كه مخاطبان گمان میای عرضه میگونهخالص پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( را به

 (.384، ص 2ج ،1414، جم؛ شیخ مفید، 238، 200، ص1422نعمانی، 

های مختلف را به خود جلب كرده است؛ به خالف ها به دين، يكی از مسائلی بوده كه توجه عالمانی از طیفهای نخستین و میانه، نگرانی از وارد شدن پیراههدر طی سده

گرا ه اصل دين راهی نبود كه مختص يا غالب برای عالمان نصگرايی و بازگشت بگران غربی غلبه يافته است، تهذيبهای سده اخیر حتی از سوی پژوهشآنچه در نوشته

د های نصوص بازگرداننهای كالمی در جهان اسالم را بدعت و پیرايه شمردند و كمر همت بستند تا عقايد مسلمانان را به آموزهبوده باشد. اينكه اصحاب حديث رواج بحث

دانیم كه دست د مدعايی معقول بود، يا اساساً تا چه حد تحقق خارجی يافت، تنها يك سوی ماجراست. میكه تا چه ح(، فارغ از اين122-121، صص 1379)پاكتچی، 

باره دست به تألیف داد، نگران بودند و در اينهايی كه در احاديث اصیل رخ میگرا در جهان اسالم، از جعل حديث و از نافهمیق، گروهی از دانشوران عقل2كم از سده 

ق( عالم معتزلی 231توان به كتابی از ابراهیم نَظّام )د های اصیل بود كه از آن دست میگرايی متكلمانه با ادعای بازگشت به آموزهاين خود نوعی تهذيب آثاری زدند.

، 1391تر )كلینی، مواردی حتی پیشبب(. وجود 7، ص 1347ق( عالم امامی اشاره كرد )ابن شاذان، 260( و كتاب االيضاح از فضل بن شاذان )د 3، ص1393قتیبه، )ابن

 زمان با آن وجود داشته است.گرا تقدم نداشته، همگرا اگر بر نص(، نشان از آن دارد كه تهذيب عقل62-61، صص 1ج

های بعد های فرهنگی نیز در سدهنیگرايان از نصوص مجعول و محرف، برخی نگراگرايان از افزوده های فرانصی، و نگرانی عقلافزون بر اين دو نگرانی، يعنی نگرانی نص

 گرايی را فراهم آورده است.های ديگر از تهذيببروز كرده و زمینه گونه

كه محصول تأمالت داشت؛ حال آن« علوم دين»ق، انبوهی از دانايی مكتوب در جهان اسالم را پديد آورد كه عنوان 5و 4های آسای علوم اسالمی در طی سدهگسترش برق

های اصیل آن ساخته بود و بروز اين داد. اين موقعیت برخی عالمان را نگران انحراف دين از ويژگیبود و انباشتگی آنان، نصوص را در اقلیت مطلقی جای می وراندانش

شدت علوم دينی مرسوم در عصر خود را به شد. او كه در آثاری چون المنقذ من الضالل و تهافت الفالسفه،ق( آشكارا ديده می505نگرانی در احیاء علوم الدين غزالی )د 

 دست آورد.های خود مانند تقدم سلوك بر تعلم، توفیقی بهبه باد انتقاد گرفت، در عمل تنها در بخشی از آرمان

را در جهان اهل سنت نهادينه  گرايیق صورت قاطعی به خود گرفت، دو پديده تقلید و مذهب6ق آغاز شد و در سده 4چنین روند تحديد مذاهب اسالمی كه در سده هم

هايی وجود داشت. اما با نهادينه شدن مذاهب، به تدريج اين نگرانی صورت جديدی به خود های نخستین نسبت به آن نگرانیای بود كه از همان سدهساخت و اين پديده

د، گرايی و تقلیارگانه بود. از جمله كسانی كه احساس كردند اين مذهبگرفت و آن متروك شدن نصوص دينی و جايگزين شدن آن با اقوال و نظريات عالمان مذاهب چه

ق(، قاضی شافعی در شام بود. وی در مقام نقد بر 660فاصله گرفتن از اصل اسالم است و برای بازگشتن به اصل بايد اين پیرايه از دين زدوده شود، ابن عبدالسالم )د 

 (.159-158، صص 2تا، جز غیر خدا شمرده و بر ضرورت منحصر دانستن اطاعت در خدا تأكید كرده است )ابن عبدالسالم، بیتقلید عالم از عالم، آن را پیروی و اطاعت ا

 یگرايی گشود. او كه باورهای برخگرايی عالوه كرد و حیطه جديدی را برای تهذيبق( عالم حنبلی شام، نگرانی ديگری را نیز به مذهب728تیمیه )د نیم قرن بعد، ابن

ر آورد به شماهای خاص مانند امامیه و صوفیه را نشانه رفته بود، گسترش جايگاه ماوراءالطبیعه و عوالم معنوی و ماورايی را تحريفی نسبت به اصل دين مذاهب و مشرب

و صوفیه در خصوص مقامات ائمه)علیه السالم( و اولیا  كرد. در همین راستا بود كه وی باورهای امامیهوجو میو دين اصیل را بیشتر در زمین و نه عوالم فرا زمینی جست

تیمیه بر جا كه معتزله در آن روزگار ديگر حضوری در محافل نداشتند، نقد ابنها يا رسوم خاص مانند شفاعت و زيارت را به شدت به نقد گرفت. از آنو برخی آموزه

های فرانصی بود، اما حیطه ديگر گرايان در خصوص آموزهار انتقاد پیشینیان اصحاب حديث از عقلتر تكر(، بیش219-195، ص 1، ج1405تیمیه، معتزله )مثالً ابن

 شد.گرايی ادامه راه ابن عبدالسالم بود و مقتضای عصر وی محسوب میتیمیه، يعنی مبارزه با تقلید و مذهبگرايی ابنتهذيب

ه ها به محافل علمی محدود بودهای سیاسی وجود نداشته و عموماً دامنه تعلیم آنگرا با جريانتهذيبهای در فضای شیعه تا سده پیشین پیوند مستقیمی بین جريان

های گرای شیعه با ديدگاهگرا و استداللهای بسته شده در اثر جعل يا تحريف از سوی عالمان عقلهايی در جهت تهذيب دين از پیرايهكه اشاره شد، كوششاست. چنان

گرا در رد ق( متكلم و فقیه بغدادی، اشاره كرد كه از سوی يك عقل413توان به كتاب تصحیح اعتقادات االمامیه نوشته شیخ مفید )د د. از آن جمله میمتنوع وجود دار

ق( 4جنید اسكافی )قرن كرد كه ابنهايی با عناوين تند اشاره چنین بايد به رديه، سراسر كتاب(. هم1414گرا نوشته شده است )شیخ مفید، بابويه، يك محدث نصبر ابن

(، مدعی 387، ص 1407گرای امامی، بر محدثان نوشته است. وی در كتابی با عنوان اظهار ما ستره اهل العناد من الروايه عن االئمه فی امر االجتهاد )نجاشی، فقیه رأی

گرايان داشته است. همو در اثری ديگری با ضامینی بر ضد مواضع آنان و موافق با رأیاند كه مشده كه محدثان برخی از احاديث را پنهان كرده و از دسترس دور داشته

كاری و ايجاد اشتباه عمدی درباره احاديث قیاس متهم (، محدثان را به فريب387، ص1407عنوان كشف التمويه و االلباس علی اغمار الشیعه فی امر القیاس )نجاشی، 

 گرا نیانجامیده است.ها به يك جريان تهذيبدر دست نیست، رويكردی تهذيبی پیش گرفته است. اما هیچ يك از اين حركتساخته و در اين دو اثر كه اكنون 

اب حهای فرانصی است كه با عنوان اصگرا از آن نام برد، محافل با تكیه بر تهذيب بر محور نفی آموزهعنوان يكی جريان تهذيبچه در تاريخ امامیه مشخصاً بتوان بهآن

پردازی مولی محمد امین استرابادی ق با نظريه12ق حضوری جدی در محافل امامی دارد و در قرن 4شود؛ جريانی كه مشخصاً از سده حديث امامیه يا اخباريه شناخته می

ن وارد شده است. گاه جريان اخباری يا های آق( خونی تازه به رگ1111ق( و محمد باقر مجلسی )د 1104های كسانی چون شیخ حر عاملی )د ق( و كوشش1033)د 

 .(147، ص1، ج1375نیز نامیده شده است )شهرستانی، « سلفیه»اصحاب حديث شیعه، با تعبیر 



ت هب فقهی امامیه، دسپارچه ماندن مذاند، اما باز بودن باب اجتهاد در میان امامیه و يككه اخباريان گاه اصولیان را به تقلید متهم ساختهدرباره نفی تقلید، با وجود آن

گرايی و تقلید در فضای امامی را پديد نیاورده است. با اين حال، گاه عالمان منتقد چون سديدالدين حمصی )سده كم در حوزه فروع، مجال جدی برای مخالفت با مذهب

؛ 18، ص1412شمردند )حمصی، ان را مقلد فقیهان بزرگ پیشین میآمیز آنق( وجود داشتند كه كوشش فقیهان عصر در راستای اجتهاد را ناكافی و در تعبیری مبالغه6

توان در قالب يك جريان فراگیر در آن عصر به عنوان جريان نقد دنبال گیری حمصی را می(. اين موضع300 -198، صص 1385؛ پاكتچی، 127، ص 1370ابن طاووس، 

 بب(. 273، ص 1385؛ پاكتچی، 51، ص 1368، جم؛ مدرسی، 305، ص 1، ج1410ت )ابن ادريس، گرفكرد كه كسانی چون قطب راوندی و ابن ادريس را نیز در برمی

های ساخته شده از علوم در امامیه های با پايبندی بیشتر به اقوال اهل بیت)علیه السالم( و دور شدن از چارچوبنگرانی از تورم علوم دينی و راه جستن به سوی آموزه

 (.19-18، صص 1370شود )ابن طاووس، ق( ديده می664طاووس )د  ق، نزد رضی الدين ابن7سده 

گرايی همان پنج محور تاريخی است: ترين محورهای تهذيبشود، اصلیجا كه به دوره اخیر مربوط میدر مجموع و برای هر دو گروه شیعه و اهل سنت بايد گفت تا آن

علوم اسالمی، نفی تقلید و نفی ماوراگرايی. هر چند با دستاوردهای عصر جديد، برخی از اين محورها مانند  های فرانصی، نفی نصوص مجعول و محرف، نفی تورمنفی آموزه

 های دينی نگرانگرايان را از اثر گذاری دستاوردهای علوم جديد و انديشه متجدد در آموزههای فرانصی با همان ماهیت ابعاد جديدی نیز يافته و برخی تهذيبنفی آموزه

 طلبد.گرايی وجود دارد كه در اين درجه از اهمیت نیست و بسط آن مجال ديگری میاست. البته نبايد فراموش كرد كه محورهای ديگری نیز برای تهذيب ساخته

  

 هاي معاصر اهل سنت. جريان2

وع دچار های فكری متنر اين سده، به سبب كاربرد برای گروههای معاصر اهل سنت، بايد عنايت داشت كه تعبیر سلفی، به عنوان يك اصطالح كلیدی ددر مطالعه جريان

های انديشه وهابی در حوزه تهذيب دينی به طیف وسیعی از افراد و تكثر معنايی شده است و گاه ناديده گرفتن اين تكثر معنايی، موجب شده است تا بسیاری از مؤلفه

 اند.هايی نسبت داده شود كه به سلفی شهرت يافتهجريان

  

 طلبي و سلفيه. تهذيب ديني، اصالح2-1

طلبی های متنوعی از اهل سنت بوده، ارتباط تنگاتنگی با جريان اصالحهای مختلف جهان اسالم مورد اعتنای گروهمبحث تهذيب دينی كه در طی سده اخیر در سرزمین

های اصیل در برخورد با مسائل دينی جوامع اسالمی بوده است. ويژگی ستیز با بدعت و خرافات و رجوع به آموزهدنبال به سازی نهادها و روابط اجتماعی در دارد كه به

های شود، موجب شده است تا اغلب كسانی كه تاريخ حركتهای اصالحی عصرهای پیشین ديده میطلبی متأخر و حركتهای شاخص از اصالحطور مشترك در نمونهكه به

طلبی در نظر داشته، نمودهای مهم ديگری را از نظر دور دارند. گاه به اندازه نام ترين نمود اصالحكنند، همین ويژگی را به عنوان برجستهوجو میرا جستطلبانه اصالح

ب م نیست مواردی كه يك سلفی متعصسازد. كگیرد، كه جوينده را با سوء تفاهم جدی مواجه میگری و بنیادگرايی قرار میطلبی در كنار تعبیراتی چون سلفیاصالح

طلبانی متجدد مانند (، يا نام اصالح257، ص 6، ج1986بب؛ زركلی، 73، ص 1414طلب معرفی شده )مثالً عثمان، عنوان يك اصالحچون محمد بن عبدالوهاب به

 ,Shahin, 1995؛ نیز 257، ص 6، ج1986؛ زركلی، 2073، ص 3، ج1308الدين اسدآبادی و خیرالدين تونسی به فهرست سلفیه راه يافته است )مثالً سامی، جمال

p.464; Hashmi, p. 262, 2004طلبان عصر گری است، به طیف وسیعی از اصالحهای سلفیگرا كه از ويژگیها موجب شده است تا تهذيب دينی نص(. اين خلط

تر به اصالحات ( و خیرالدين بیشHourani, 1983, pp. 104-125گراست )تر عقلن بیشالديكه تهذيب گرايی شناخته شده از جمالحاضر تعمیم داده شود، حال آن

 .است داشته شهرت دينی گرايیتهذيب نه و سیاسی–اجتماعی 

ركت خود را الهام گرفته از های پیشین را مورد توجه قرار داده و حهای تهذيبی در دورهخصوص سلفیه، حركتگرايان عصر اخیر بهگونه قابل انتظار، برخی از تهذيببه

گرايان معاصر مانند بازگشت (. البته گذشت كه برخی شعارهای اصلی تهذيبLaoust, 1933, 181 ff؛ 145-144، صص 7تا، جاند )رشید رضا، بیها دانستهآن حركت

اسالم تا عصر حاضر، همواره مدافعانی داشته است. مخالفت با تقلید و  به كتاب و سنت و مبارزه با بدعت و خرافه، در تاريخ فرهنگ اسالمی امری نوظهور نیست و از صدر

ق( آغاز شده بود، برای رشید رضا به عنوان پیرو سلفی او، زدودن انحطاط از جهان اسالم بود، انحطاطی كه 1323فتح باب اجتهاد كه زمینه آن نزد شیخ محمد عبده )د 

(. اين باور به مقدمه گام نهادن Hashmi, 2004, p. 262، جم: نیز 407، 19، ص 1تا، جدانست )رشید رضا، بیهاد میچون استادش عبده ناشی از تعطیل اجتآن را هم

 ,Ahmad, 1967شمرد )های فقها بر دين و رسیدن به دين ناب سلف میچون عموم سلفیه آن را ابزاری برای زدودن پیرايهدر راستای فتح باب اجتهاد نیز بود كه هم

p.66). 

  

 . انديشه اخوان المسلمين2-2

 م در مصر، يكی از دو جريان شاخصی است كه به عنوان موج اول بنیادگرايی در جهان اسالم شناخته شده است.1930ق/ 1350اخوان المسلمین گروهی برآمده در دهه 

 تبیین او پیروان و – گذاربنیان–ق( 1368 -1324به خوبی توسط حسن البنا )شود، ها مربوط میهای اجتماعی و سیاسی آنجا كه به آرمانآموزه اخوان المسلمین تا آن

 نانآ آموزه اصلی محور سويی از. باشد نشده تبیین خوبی به دينی نصوص با مواجهه شیوه خصوص در آنان انديشه تا است شده موجب مختلفی عوامل اما است، شده

گیری دانستند كه موضعخوبی میداد و از سوی ديگر آنان بهوجود چنین مركزی مسئله تهذيب را در حاشیه جای می و بود مسلمانان وحدت با اسالمی حكومت ايدئولوژی



گیری در باب هايی از موضعتوان نشانهطور پراكنده میتوانست بسیاری از پیروان مذاهب را از دو آنان پراكنده سازد. به هر روی، بهتند در خصوص خوانش مذهب می

 دينی را نزد اخوان المسلمین بازجست. تهذيب

تا، هايش، به خصوص المناجاه ديده می شد )بنا، بیشايد اين شروع مناسبی باشد كه گفته شود شخص حسن البنا دارای گرايش صوفیانه بود كه بازتاب آن در نوشته

دعوتی سلفی، طريقتی سنی، »د در تصويری كلی كه از دعوتش به دست داده، آن را ( و از همین جا، جدايی آبشخور افكار او از وهابیه آشكار است. بنا خو568-564صص 

نه گورسد بیشتر بايد آنگیرد، به نظر میگری جای می(. زمانی كه تصوف در كنار سلفی274 -273تا، صص دانسته است )بنا، بی« حقیقتی صوفیانه و ساختاری سیاسی... 

شد )پاكتچی، همین مجموعه، بخش تاريخ و رابطه دو مفهوم(. وی سده پیشین نزد كسانی چون ولی اهلل دهلوی و آلوسی ديده می گری را به خاطر آورد كه دراز سلفی

يش ها( و در مواضع مختلف از نوشته373-368تا، صص انديشی و دشمنی با عقل و مدنیت است )بنا، بیشود كه ديدگاه او به دين عاری از تعصب، جزمخود يادآور می

 «ها و اهداف چند بُعدی آن و تكیه بر ضرورت دركی كامل از اسالمفهم جوهر اسالم و ويژگی»نظريات دينی و از جمله نظرية دولت اسالمی اخوان المسلمین را متكی بر 

توان حسن البنا را سابقه دارد و بر اين پايه میبب(. ديگر بار اين همان توجه به روح نصوص است كه نزد آلوسی نیز  16، ص2، ج210، ص 1، ج1370دانسته است )بنا، 

 اش درباره نصوص، سلفی صوفی مشرب از جنس آن دو دانست.در انديشه

( 184، ص 2، ج1986هايش )زركلی، های میان سطری از قرآن در خطابهمحوری و ارتباط با آن مستقیم است؛ افزون بر استفادهچون آلوسی، نزد البنا نیز قرآن نصهم

چه ( نشان از اين جايگاه محوری دارد. روياورد بنا به احاديث مانند آن351-327تا، چ ضمن رسائل، صص اله وی با عنوان االخوان المسلمون تحت رايه القرآن )بنا، بیرس

 ايدئولوژيك اوست.بب(، كامالً محدود و گزينش شده بر اساس همراهی با اهداف  573تا، ص شود )بنا، بیدر رساله المأثورات ديده می

بنا، جهی ندارد )های تاريخی از اسالم، تكیه بر همان چیزی كه پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( از سوی خداوند آورده است و تصور اسالم بدون حكومت وزدودن پیرايه

 ، جم(.283، 115، صص 1984؛ بنا، 19، ص 2، ج207، ص 1، ج1370

است و  مسئله توسل اختالفی فرعی مربوط به كیفیت دعا»سلفیان تندرو نسبت به آن حساسیتی ويژه داشتند، با زيركی و بیان اينكه ای مانند توسل كه وی در مسئله

تالف در داند، اخكه دين را در عقیده واحد می(. او ضمن آن42، ص1416گرايی را نشان داده است )ممدوح، ، فاصله خود از اين طیف از تهذيب«مسئله اعتقادی نیست

 (.127 -126تا، صص شمارد )بنا، بیپذيرد و آن را امری منفی نمیفروع و اختالف مذاهب را می

(، اما Carre & Shamir, 1995, pp, 181- 194گری تندروتر از بنا بوده است )شود كه در سلفیق(، اگر چه گفته می1387 -1324فكر او سید قطب )درباره هم

كه از تفاسیر سنتی و احاديث شود. روی آوردن وی به تفسیر قرآن به قرآن در كتاب معروفش فی ظالل القرآن، بدون آنی مشتركی ديده میهای اصلچنان ويژگیهم

لی است كه گرای او به سنت متصل در محافل دينی است؛ اين در حابسندگی قرآن و رويكرد گسست(، نشان از باور وی به خود12، ص 1، ج1386ای گیرد )قطب، بهره

 ،1386 قطب،) است دانسته ممكن -قرآن درك راه از يعنی–دانسته و آن را تنها از يك طريق « بازگشت به خدا»وی به صراحت، تهذيب مورد نظر خود و راه نجات بشر را 

بت به اين سنت متصل نهفته است، بخشی از اين نس عمیق بدبینی يكی قطب، سید گرايیگسست اين در. آورد سخنی سلف اقوال و احاديث از كهآن بدون ،(8ص ،1ج

 های قطب سايه افكنده است.بدبینی به محور جعل و تحريف و بدفهمی نصوص بازگشت دارد، و بخش ديگر آن نقدی بر تورم علوم دينی است كه روح آن بر نوشته

ما فاصله گرفتن او از اقوال منتسب به سلف در كتب روايی اهل سنت، موجب شده شايد نقد بر محور تورم علوم دينی، موضعی مشترك میان او با سلفیه تندرو باشد، ا

گری قطب در يك جمله بازگشت توأمان به قرآن و عقل بود كه است تا نقدهايی از سوی سلفیان بر او نوشته شود و تفسیر او از سوی سلفیان تندرو مطرود گردد. سلفی

 (.Hourani, 1983, pp. 104-125شود )دی ديده میالدين اسدآباهای آن از زمان جمالزمینه

تافتند و همین امر آنان را در مواجهه با برخی درباره كلیت اخوان المسلمین گفته شده كه تعصب آنان به شريعت موجود چنان بود كه كمترين اجتهادی را برنمی

(؛ به هر روی، اين يك بازتاب روشن از فعالیت اخوان المسلمین 321، ص 1979یومی، ؛ ب176، ص 1955های اجتماعی و اقتصادی ناتوان ساخته بود )حسینی، نظريه

 .نداشتند اهتمامی – شدمی ديده متجدد طلباناصالح از طیفی و سلفیان نزد كه گونهآن–است كه آنان نسبت به رويارويی با مذاهب موجود و فتح باب اجتهاد 

  

 . انديشه مودودي2-3

م در شبه قاره هند 1940ق/ 1360عنوان نمايندگان موج اول بنیادگرايی شناخته شدند، در دهه يكی از دو گروهی كه در كنار اخوان المسلمین بهجماعت اسالمی هند، 

 گذارش ابواالعلی مودودی بود.ورزی آن، بنیانگیر دامنه پیروانش، شخصیت محوری در انديشهپديدار شد و با وجود گسترش چشم

 مت اسالمی محور اصلی است.ايدئولوژی حكو

 ایفض در برآمدن اما گیرد، قرار تأكید مورد بايد عبده –الدين اسدابادی كه ارتباط افكار او با طیف وهابی و طیف جمالهای انديشه مودودی، ضمن آندرباره سرچشمه

مد گری صوفی در شبه قاره از زمان احای از سلفیه گیرد؛ بايد توجه داشت كه گونهبهر نیز بومی پیشینه از تا ساختمی ملزم را او قاره شبه جامعه با تعامل ضرورت و هند

گری هند را به كلی از سلفیان عربستان متمايز ق( ريشه دوانیده بود و اين سه قرن پیشینه، انديشه سلفی1176ق( و پس از او شاه ولی اهلل دهلوی )د 1034سرهندی )د 

داری به محمد بن گیری در تعريف دينها و نیز سختها و پیرايهدانست، در مبارزه با بدعتخود را مجدد هزاره دوم اسالمی می ساخته بود. سرهندی كه به تلويح،

ل اب دنباچه بعدها محمد بن عبدالوهعبدالوهاب بسیار نزديك بوده است، اما ارتباطش با صوفیه و وجود گرايش رمزی و باطنی در انديشه دينی وی، مسلك او را از آن

 توانست انديشه مودودی را متأثر نساخته باشد.گری نمی( و اين سنت سلفی59-50، صص 1377ساخت )مجتبايی، كرد، كامالً متمايز میمی



است؛ حال با در نظر چه درباره اخوان المسلمین گفته شد، آموزه مركزی در تعالیم مودودی احیای خالفت اسالمی و رسیدن به حكومتی برای امت واحده چون آنهم

توان تصور كرد كه مطرح كردن نظريات تند در خصوص تهذيب ها به عقیده خود بود، میگرفتن تنوع مذهبی در شبه قاره و طیف مخاطبی كه مودودی به دنبال جذب آن

های مذاهب را در گرايی وهابی در خصوص بدعتتدلی از تهذيبتوان صورت معچه میدينی برای وی تا چه حد دور از آرمان بوده است. در میان آثار متعدد مودودی، آن

را تبیین كرده و سعی داشته تا به مفهوم اصیلی از توحید دست يابد. وی در « اله، رب، دين، عبادت»آن يافت، المصطلحات االربعه است. وی در اين كتاب چهار اصطالح 

وجه شرك برای عرب جاهلی همان بود كه برای بتان نقشی در امور و حقی برای شفاعت قائل بودند و در همین شود كه پردازد و ياد آور میاين اثر به نقد شفاعت می

وهابیان، از فرقه خاصی نام برده نمی شود و  (. اما در اين رساله، به خالف سبك19ـ18، صص1374نام نهاده، رد كرده است )مودودی، « توزيع الوهیت»راستا آنچه را 

ای چون امامیه را به سبب باورهايی چون شفاعت ها بدانجا راه نبرد كه فرقهگاه از اين آموزهلحن تكفیر، كه لحن موعظه و تنبیه است. مودودی هیچ لحن كتاب نه

گردانندگان انقالب ايران را های نقل شده مربوط به چند ماهی پس از انقالب اسالمی ايران، وی ائمه)علیهم السالم( به شرك نسبت دهد؛ در يكی از آخرين يادداشت

 (.663، ص1997جماعتی اسالمی دانسته و حمايت از آنان را وظیفه هر مسلمانی شمرده است )كثیری، 

ستندات ممانند اخوان المسلمین با تكیه بر  شود،در خالل آثار او اگر حساسیتی درباره تهذيب گرايی نسبت به بدعت ديده می با وجود شهرت مودودی به سلفی بودن،

واجه گرا با نصوص حديثی مبینیم كه مودودی در مقام يك منتقد عقلشود. به عكس، بارها میقرآنی است و اصوالً اتكايی از او بر حديث و اقوال منقول از سلف ديده نمی

های او درباره احاديث دجال و گیری(. برخی موضع61، ص1954شده، گاه اصل صحت آنها و گاه فهم متعارف از آنها نزد محدثان را زير سؤال برده است )مثالً مودودی، 

 هايی بر ضد او صادر كنند.گرا بیانهمهدی موجب شد تا عالمان نص

كار آمد  یهای انتقادی داشت و برای رسیدن به يك الگوای كه سلفیان برای خلفای چهار گانه و صحابه قائل بودند، نسبت به آنها ديدگاهمودودی به خالف احترام ويژه

های مشخصی نسبت عثمان نقد دانست. در آثار او به خصوص در الخالفة و الملك،های رايج نزد سلفیه را میاز حكومت اسالمی، اين دست انتقادات و تهذيب تلقی

 برخی كردن مطرح با تا دارد كوشش  وی شود و حتی درباره عمر،ديده می (78ـ77، صص1389(، عائشه، معاويه و اصحاب جمل )مودودی، 65، ص1389)مودودی، 

 هب رسیدن برای كه تندرو سلفیان خويشايند از آشكار گذاری توانمی را نقدها اين. كند تصحیح را خلیفه يك عرفی جايگاه ،(62ص ،1389 مودودی،) او هایكاستی

 گرا است.گرا و نه نصقلع موضع از تهذيب نوعی كه دانست مودودی نزد اسالمی حكومت از گرايانهواقع تصوير

شود، هر چند اين يك پیشگیری بود و در زمان او هنوز اين افكار در محافل دينی درونی نشده های نو ظهور غربی نیز در افكار مودودی ديده میتهذيب دين از انديشه

افكار بر آمده از اروپا است كه بايد از فرهنگ اسالمی زدوده شود )مودودی،  بودند؛ از جمله وی در موضعی اشاره دارد كه فكر ملیت يك فكر شیطانی است و حاصل ابتال به

 (.77، ص1407
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عمل به سیره سلف و  م( در نجد عربستان كه در محیطی حنبلی مذهب نضج يافته و ادامه افكار ابن تیمیه بود،1792ق/ 1206حركت سلفی محمد بن عبدالوهاب )د

های مذاهب گوناگون اسالمی شد. موضوعاتی چون مبارزه با تقلید و مذهب مراجعه مستقیم به كتاب و سنت را شعار قرار داد و خواستار پاك سازی تعالیم دينی از افزوده

حركت وهابی است. ابن عبدالوهاب با تصويری كه از های های آنان از ويژگیگرايی و درگیری با دو جريان مذهبی امامیه و صوفیه و بدعت خواندن برخی از باورها و سنت

 داد. وی با الگو گیری از اشاراتی درداد، بسیاری از مسلمانان از مذاهب گوناگون و در پیشاپیش همه، امامیه را در معرض انتساب به شرك و تكفیر قرار میتوحید ارائه می

توانست جغرافیايی باشد، اما خواند، راه هجرت را در پیش گیرند، هجرتی كه میه وی شرك و جاهلیت میخواست در مواجهه با آنچقرآن و سیره نبوی از پیروانش می

 انگاشت )پاكتچی، همین مجموعه، بخش تاريخ و رابطه دو مفهوم(.هايی بود كه وی شرك میفرد اجالی آن نزد وی هجرت ذهنی و ترك باور به بدعت

اخوان من »های نظامی كه تحت عنوان های اخوان المسلمین و جماعت اسالمی در مصر و هند، سلفیان وهابی در طی فعالیتانگیری جريدانیم كه همزمان با شكلمی

ان (، اما اثر گذاری اين جريان فكری در بیرون از عربستGouldrup, 1982, pp.161-169خواندند، به دنبال گسترش دامنه نفوذ خود در عربستان بودند )می« اطاع اهلل

ت های تند وهابی چون هجردانیم كه اين جريان به زودی در مصرـ يعنی زادگاه اخوان المسلمین ـ هوادارانی يافت كه انديشههای تبلیغی بود. از جمله میدر قالب فعالیت

 (.Mendel , 1993, pp.131-146كردند )و تكفیر را دنبال می

رده های مذهبی خود را حفظ كشدن با آنان در تهذيب گرايی، برخی ويژگی برخی از سلفیان دور از عربستان نیز بیشتر نسبت به وهابیه همدلی داشتند و در عین همراه

گری صوفی ـ اشاره كرد كه در عین پیوندی فیای در سلـ صاحب نظريهق( نويسنده عراقی نواده آلوسی بزرگ1342ـ1273توان به محمود شكری آلوسی )بود. از جمله می

انگاشت، شهرت يافت و رابطه دوستانه با خاندانی و هم فكری كه با پدر بزرگش داشت، به خالف او مجذوب جريان وهابی شد. وی به تندی در مواجهه با آنچه بدعت می

دانش نوين تاريخ بود و آثار متعدد وی در معرفی و تقبیح باورها و رسوم جاهلیت ـ اگر  (. وی مورخی آشنا با172، ص7، ج1986سران وهابیه و آل سعود داشت )زركلی، 

ق(، از كنگره خاور شناسی در 1342اش بود ـ اما رويكردی مورخانه داشت و از آن میان برای كتاب بلوغ االرب فی احوال العرب )چ مصر، گریهم در راستای سلفی

( و بدين ترتیب پايبندی خود به مذهب 172، ص7، ج1986ین كتاب تجريد السنان را در دفاع از جايگاه ابو حنیفه نوشت )زركلی، استكهلم جايزه دريافت كرد. هم چن

 ,Shahinك: اش، يعنی مذهب حنفی را نشان داد، در فضايی كه وهابیان در ستیز با مذهب گرايی بودند )برای معرفی افراد ديگری مرتبط با اين جريان، نخاندانی

1995, pp. 463-469.) 

اند كه فراتر از اسالف خود، بسیاری از احاديث را مجعول های اخیر در دورن صفوف سلفیان، گراينده به ابن عبدالوهاب، طیفی تهذيب گرا پديد آمدهگفتنی است در دهه

محمد ناصر الدين البانی ياد كرد كه با نوشتن آثاری چون ضعیف السنن اند. در اين میان بايد از يا ضعیف انگاشته و صافی كردن میراث حديثی اهل سنت روی آورده



(؛ اقدامی كه موجی از اعتراض 22ـ 21، صص1411ای از احاديث سنن چهارگانه از صحاح سته اهل سنت را ضعیف شمرده است )البانی، الترمذی، در آن به صراحت دسته

 ب اهل سنت برانگیخته است.و انتقاد بر ضد او را از سوی سلفیان و عالمان مذاه

، 1421گردد، البانی همان مسیر را دنبال كرده و نمونه آن در كتاب وی در خصوص توسل بازتاب يافته است )البانی، تا آنجا كه به تهذيب گرايی سنتی وهابیه باز می

گرايی با محوريت تهذيب نصوص شدند، موج جديدی از تهذيبريسته میها به درجه بااليی از اعتبار نگبب(، اما دست زدن به نقد بسیاری از احاديث كه قرن 21ص

 مذاهب ديگر بوده و مجعول است كه پیشتر از سوی سلفیان همواره نقد آن متوجه به احاديث مجعول است كه پیشتر از سوی سلفیان همواره نقد آن متوجه به احاديث

 اكنون پیكان آن به سوی نقد خود بازگشته است.

  

 گرايي در محافل شيعهيب. تهذ3

ترين های آنان بیشگرا بودند كه آموزهترين جريان تهذيبهای پیشین، اخباريه شاخصگرا در شیعه، بايد توجه داشت كه هم چون سدههای معاصر تهذيبدر بررسی جريان

های های متنوعی هم از حاشیه جريانی اخباری، هم از درون جريانويكردهای تهذيبی با رق، فضايی است كه جريان14قرابت را به سلفیه نزد اهل سنت داشت؛ اما سده 

 اند.هاصولی و هم حتی به عنوان رويكردی در محافل روشنفكری دينی پديد آمد
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ق( عالم ايرانی تبار زاده و رشد 1232فراتر مربوط به میرزا محمد اخباری )د در ادامه آنچه به عنوان سنت اخبارگری از عصر صفويه در محافل امامیه پای گرفته بود، گامی

هايی چون بازگشت به احاديث و اخبار و نفی تقلید (. وی با آموزه581، ص1315؛ شیروانی، 315ـ 314، صص 1356يافته در هند و مهاجر به عراق است )ابراهیم، 

( و حرام انگاشتن بر امور تازه پیدا چون كشیدن 1686ـ 1685، صص10، ج1339(، خصومت با صوفیه )دانش پژوه، 933، ص2، ج1348، سراسر؛ منزوی، 1341)اخباری، 

توان اكتیويسم سیاسی در او يافت كه ( مسیری همسان با سلفیه رفته است. همچنین تا حدی می64ـ 63، صص15، ج1364تنباكو و نوشیدن قهوه )حسینی اشكوری، 

( 252ـ251، صص1، ج1361؛ نفیسی، 315، ص1356های ايران و روس كه البته نقلش به غرائب و كرامات آمیخته است )ابراهیم، اخبار مربوط به جنگنمود آن از سويی در 

آور وقايع زندگی  شود كه تا حدی ياد( ديده می943، ص3، ج1351؛ معلم، 1870ـ 178، صص1364و از سوی ديگر در مبارزاتش با جايگاه اجتماعی فقیهان )تنكابنی، 

 ابن تیمیه است.

ق( و شیخ جعفر كاشف الغطاء تثبیت شد، اما جريان اخباری در دو سده بعد تا امروز هم چنان بر جای بود و فعاالنی 1205های وحید بهبهانی)دبه هر روی، با كوشش

المی شود، مقابله با تورم علوم اسهذيب گرايی كه نزد اخباريه به طور جدی ديده میشد، محور ديگری از تداشت. افزون بر تهذيب گرايی در تقابل با آنچه بدعت خوانده می

، 1342های ائمه معصومین)علیه السالم( دانسته شده است )اخباری، های اهل سنت و دارای اصالت در آموزهـ و به خصوص فقه و اصول فقه ـ است كه ناشی از تأثیر آموزه

 سراسر(.

 ن اين مسلك در برخی نقاط ايران مانند آذربايجان و خوزستان فعال بودند و در محافل علمی و اجتماعی نفوذی داشتند. اما گرايش سیاسی درق، پیروا14در طی سده 

 آيد.ش، كمتر فروغی از محافل آنان بر می1357شد و به خصوص پس از انقالب اسالمی میان آنان ديده نمی

هانی است و بنیاد آن به میرزا مهدی اصف« مكتب معارف»ی قرار نگرفته، جريان موسوم به مكتب تفكیك يا به تعبیر خود خوانده جريان ديگری كه هنوز مورد مطالعه كاف

 است كهعلم واقعی آن  مركزی اين مذهب آن است كه معارف اهل بیت)علیه السالم( را بايد از علوم عرفی تفكیك كرد، گردد. آموزهق( در خراسان باز می1365ـ 1303)

های ديگر و در رأس آنها فلسفه، موجب گمراهی است. در اين مكتب دو از طريق احاديث اهل بیت)علیه السالم( به دست آيد و آمیختن آن با علوم برخاسته از سرچشمه

برآمده از نصوص است و ديگر با محور نفی تورم حاصل های فرانصی از آنچه شود، تهذيب گرايی با محور جداسازی آموزهمحور تهذيب گرايی به وضوح و با تأكید ديده می

 ، سراسر(.1387بیند )اصفهانی، ای كه اين مكتب برای آنها صالحت مداخله در توسعه معارف اهل بیت)علیه السالم( را نمیاز گسترش علوم دينی با اتكا بر مبانی

ت ظواهر قرآن و فرق نهادن میان قرآن و فرقان كه بر آمده از احاديث اهل بیت)علیه السالم( اصفهانی با مطرح كردن برخی مباحث مبنايی در خصوص اعجاز قرآن، حجی

(، به سطح بندی فهم قرآن پرداخته و زمینه تعیین نسبت قرآن با حديث را نیز فراهم آورده است 190ـ 189، صص1361؛ ابن بابويه، 630، ص2، ج1391است )كلینی، 

ه های مختلفی كان پیروان اين مكتب، مسائلی چون آشنا كردن مخاطبان با محكمات قرآنی و احاديث اهل بیت)علیه السالم(، در زمینه، سراسر( در می1388)اصفهانی، 

ا كوششی رای از چنین های مناسب برای نیل به مقصود از طريق نصوص وجهه همت آنان بوده است؛ نمونهفرد و جامعه بدان نیازمند است، و نیز فراهم آوردن دسترسی

 ، سراسر(.1367توان در مجموعه الحیاة از محمد رضا حكیمی باز جست )حكیمی، می

ت میرزا اهتمام داشدر میان شاگردان میرزا مهدی اصفهانی، شخصیتی ويژه و متفاوت شیخ محمود تواليی مشهور به حلبی است كه به نوشتن تقريرات برخی از دروس 

های او در تمییز مناصب پیامبر)صلّی اهلل علیه وآله وسلّم( و اعتبارات هر يك توجیه او را جلب كرده است قرآن و ديدگاه و به خصوص مباحثی چون حجیت ظواهر

( و عامل شهرت او بنیان گذاری انجمن حجتیه مهدويه است كه دست 15، ص1385(. در مقطعی از زندگی خود فعال سیاسی نیز بوده )علیانسب، 35، ص1387)مفید،

بب(؛ جريانی كه يك زائده ناشی از بدعت دورن امامیه تلقی  13، ص1385ترين هم خود را بر مبارزه با بهائیت و ستیز با بهائیت بود )علیانسب، ر بدو فعالیت، اصلیكم د

ه وی از دانیم كحمود تواليی دانست؛ از جمله میم شیخ افكار بخش الهام تنها را اصفهانی تواننمی ترديدبی. بود  هايش موجب بريدن از اسالم گشتهشد كه پیرايهمی

 (.372ـ 370، صص1383های شیخ احمد شاهرودی كه كمر به مبارزه با بهائیت بسته بود، نیز متأثر بود )جعفريان، انديشه



  

 گرا. تهذيب گرايي با رويكرد عقل2ـ3

اصلی  آيد هدفشود كه به نظر میو روشنفكران دينی بودند، نوعی تهذيب گرايی ديده می ش، در محافل مذهبی كه بنیان گذاران آن تركیبی از روحانیون1340در دهه 

شد. در تهران سید محمود طالقانی و مهندس مهدی بازرگان آن همان دستیابی به ايدئولوژی سیاسی بود كه در میان اصالح طلبان اهل سنت در مصر و هند نیز ديده می

( 135، ص1377كرد )بروجردی، هضت آزادی ايران را تشكیل دادند كه سازمانی سیاسی ـ دينی بود و مسیر اكتیويسم را دنبال میش به همراه جمعی ديگر ن1340در 

ش فعالیت خود را گسترش 40ش تأسیس كرده بودند، در دهه 1323در مشهد نیز محمد تقی شريعتی و جمعی از روشنفكران كه كانون نشر حقائق اسالمی را در سال 

، سراسر(. اين دو جريان كه به زودی 1384؛ منصوری، 161، ص1377های تند و منتقدانه با موجی از مخالفت روبه رو بودند )بروجردی، د؛ اين كانون به سبب فعالیتدادن

گرا بودند. در مجموع های تهذيبويژگی ش حسینیه ارشاد فضای با همايی آنان بود، افزون بر اشتراكات در ايدئولوژی سیاسی، دارای50با هم مرتبط شدند و در دهه 

ز آن انده كه بايد زنگارها اشايد بتوان گفت كه محفل مشهد تندروتر از تهران بود و نام طعنه آمیز محفل مشهد، حكايت از آن داشت كه گويا حقايقی از اسالم پوشیده م

 زدوده شود و آن حقايق نشر يابد.

رت بازگشت به قرآن برای دستیابی به تعالیم اصیل اسالم، هر دو گروه را به سوی نوعی تهذيب گرايی قرآن محور و نفی مجعوالت اعتمادی به میراث روايی شیعه و ضروبی

نزديك یر ید قطب در تفسو تحريفات پیش برد. اين گروه در شیوه تفسیر قرآن به قرآن و استفاده از تأمالت قرآنی در راستای حل مشكالت اجتماعی، بسیار به شیوه س

(، كه حتی در نام الهام گرفته 20، ص1، ج1362شده بودند. در نتیجه اين فعالیت از سوی محمد طالقانی تفسیر نا تمام پرتوی از قرآن بود كه نه تنها در سبك )طالقانی، 

(. ديگر تفسیر نوين از محمد تقی شريعتی كه با 11، ص1، ج1362شد )طالقانی، از فی ظالل القرآن سید قطب بود و نگرانی از تورم علوم اسالمی نیز در آن ديده می

(. در همه Pakatchi, 2004, Introdهای تفسیری بازرگان از جمله پابه پای وحی نیز در همین شمار بود )نهادن اين نام بر نو بودن تأمالت خود تأكید داشت و فعالیت

های وشتهنیازی از احاديث ديده می شود. وجهه ديگر در ننیازی از تفاسیر پیشین و سنت تفسیری و بیبی اين تفاسیر مانند فی ظالل، تكیه بر خود بسندگی قرآن، احساس

های سنتی و رواج تقلیدی پنهان در عین باور به مفتوح بودن باب اجتهاد در محافل معاصر امامیه است كه حاصل آن اين دو محفل، نگرانی از تورم علوم دينی در حوزه

نقدها در  البته قاالتی با عنوان بحثی درباره مرجعیت و روحانیت )نك: مآخذ( بازتاب يافته كه به دنبال وفات آيت اهلل بروجردی نوشته و منتشر شده است،در مجموعه م

گان در كنار طالقانی و بازراين كتاب احتیاط آمیز و نسبی است. در اين حركت جديد نام كسانی چون محمد حسین طباطبايی و مرتضی مطهری و محمد حسین بهشتی 

 شود.ديده می

هايش از سنت اسالمی ـ شیعی را از يك سو با دانش جامعه ش( فرزند محمد تقی شريعتی است كه آموخته1356شخصیتی ويژه در میان اين گروه، علی شريعتی )د

داد و از خالل آن كوشید تا يك ايدئولوژی حكومت را استخراج كند. مهرزاد شناسی و تاريخ اديان غربی، و از سوی ديگر با برخی مفاهیم انديشمندان چپ گرا پیوند 

(. او به خالف پدر و همفكرانش، به سوی قرآن نیامد و كوششی در جهت 166، ص1377استفاده كرده است )بروجردی، « لوتر بلند پرواز»بروجردی در تعريف او از تعبیر 

(، 200تا، صت بدبین بود و محدثانی چون محمد باقر مجلسی و كتابش بحار االنوار را به نقد گرفت )مثالً شريعتی، بیتفسیر به عمل نیاورد؛ وی به حديث نیز به شد

وی و د به دور از تشیع علضمن اينكه به مناسب شماری از احاديث را بعضاً از اصول كافی ـ معتبرترين كتاب حديثی شیعه ـ كه آنها را براساس چارچوب ايدئولوژيك خو

(. وی با وجود آن كه از ضرورت بازگشت به منابع اصیل دين گاه با تعبیر صريح كتاب 139ـ 115تا، صصديد، به نقد گرفت )مثالً شريعتی، بیبرخاسته ايدئولوژی ملی می

ن و پالودن احاديث سره از ناسره به دست (، اما با تصوير روشنی درباره چگونه دست يافتن به درك اصیل از قرآ143، ص1356گفت )مثالً شريعتی، و سنت سخن می

شده  ررسد رويكرد تهذيبی او به دين بیشتر نه تنها بر مبنای دركی عقالنی كه حتی گزينشی عقالنی از نصوص ـ مورد اخیر درباره احاديث ـ استواداد. به نظر مینمی

در غیر اين دو مورد، اجتهاد و مصلحت را »معتبر است و « ای از مسائل غیبیاز عبادات و پاره ایمحدوده ويژه»بود، او بر اين نكته تأكید دارد كه تعبددر دين مختص به 

 (.195ص ،1356 شريعتی،) «شماردمی جايز  بر نص مقدم داشته، تغییر يا تعديل برخی از مسائل مذهب را در ساير شؤون زندگی براساس مصالح و مقتضیات

یح داد با نگرش يك جامعه شناس و گاه انسان شناس، و با تكیه بر عقلی آمیخته با شور ايدئولوژيك، چهره اجتماعی اسالم را شريعتی به جای ريز شدن در نصوص، ترج

رسد؛ او ب داد، به تفريق بزرگ و تهذيبی پر دامنهای كه از اسالم اصیل از خالل منابع محدود و گزينش شده ارائه میموضوع مطالعه خود قرار دهد و سپس با تصوير ساده

ول ها و رسیدن به تشیع ناب، به قنهاد و قصد داشت با باز شناختن اين پیرايهبخش مهمی از میراث شیعه را مربوط به چیزی دانست كه خود نام تشیع صفوی بر آن می

 خود تشیع علوی را باز شناسی كند.

تر جدا كردن شیعه به عنوان يك مذهب متمايز را مصداق بدعت و الزمه زدودن عت، و از همه مهموی در اين راستا برخی از باورها و رسوم سنتی شیعه، مانند باور به شفا

نمود، خود به ها كه او را در جبهه سلفیان وهابیه می، جم(، اما در ادامه اين گونه نقادی169، 16، صص1356، جم؛ شريعتی، 275، 268تا، صص شمرد )شريعتی، بیمی

 (.194، ص1356؛ شريعتی، 302تا، ص دانسته است )شريعتی، بی« وارثان تسنن اموی و اسالم دولتی»برخاسته، آنان را نقد مشابهی از وهابیه 

 (. در همین راستا، او تشیع واقعی را مذهب94ـ 92تا، صص از نظر او تشیع علوی عین اسالم، و تشیع صفوی يك مذهب با ايدئولوژی ملی گرايانه ايرانی بود )شريعتی، بی

 (.264دانست )شريعتی، بی تا، صمی« سنت و نفی بدعت»

 كرد و خواستار ترك تقلید وها ابراز نگرانی میدر خصوص درك شريعت و دانش فقه، او ضمن تأكید بر فخر همیشگی امامیه به فتح باب اجتهاد، از صوری بودن اجتهاد

 (.201ـ 199، صص1356يعتی، بب؛ شر 285، صتاروی آوردن به اجتهاد حقیقی بود )شريعتی، بی

ران و زورمداران قرار داشته اين رويكرد شريعتی به تاريخ اسالم و تاريخ تشیع كه شیعه همواره يك گروه انقالبی و معترض بوده و همواره در معرض آزار و سركوب زرمدا

ه تاريخی شیعه را تغییر دهند و آن را به مذهبی مطیع و سازش كار مبدل اند چهر(، تا آن كه پس از صفويه همین سركوب گران توفیق يافته173، ص1377)بروجردی، 

قلم او  های آتشین وگری بر محور جعل و تحريف است. موافقان و مخالفان شريعتی بر اين نكته اتفاق دارند كه نطقتا، سراسر(، خود نوعی تهذيبسازند )شريعتی، بی



ش 1350ن پیش از انقالب نهاد و قلم او تأثیر بسزايی در رشد اكتیويسم دينی در ايران پیش از انقالب نهاد و به قولی دهه تأثیر بسزايی در رشد اكتیويسم دينی در ايرا

 (.167، ص1377های روشنفكر دينی ـ دهه شريعتی بود )بروجردی، ـ برای طیف

 رئیس حوزه علمیه د؛ به خصوص بايد از رويكرد آيت اهلل محمد حسین بروجردی،شگرا ديده میهای تهذيبحتی در فضای حوزه نیز جريان ها،گفتنی است در اين دهه

بب( كه اثراتی گسترده و ماندگار در تحول نظام آموزشی حوزه داشت. 144، ص1377بروجردی،  ؛241ب، ص1341قم در تهذيب آموزشی حوزه ياد كرد )مطهری، 

نامید يعنی غیر اصیل می« احاديث دخیل»های انتقادی محمد تقی شوشتری در نقد احاديث و بازشناسی آنچه او های كامالً متفاوت از تهذيب گرايی حوزه، نوشتهزاويه

ـ 19، صص1، ج1376شد كه او نسبت به انتساب يا ضبط برخی از كلمات موجود در نهج البالغه داشت )شوشتری، ( و نقدهايی ديده می2ـ1، صص1401)شوشتری، 

شد، اين رويكرد انتقادی بسیار جسورانه عتبار نهج البالغه در فضای مذهب شیعه و ايراداتی كه در همان زمان از سوی منتقدان اهل سنت وارد می، جم(؛ با توجه به ا22

ا بود و گرز يك انگیزش تهذيبا برخاسته شوشتری، آثار در آنها ساختارمندی به توجه با و شدمی پرداخت آنها برای بايد كه بهايی به توجه با انتقادها اين  نمود.می

 توانست تنها حاصل يك كنجكاوی عالمانه باشد.نمی

كرد، و در رأس همه امام خمینی)رحمه اهلل( رهبر انقالب اسالمی، مركزيت هايی كه نظريه پردازان مركزی جريانی بودند كه جمهوری اسالمی را هدايت میبرای شخصیت

های دينی و با حفظ پیوستار تاريخی آنها بود. اين طبیعی بود كه اگر در راستای تدوين اين ايدئولوژی ی ـ اجتماعی با تكیه بر سنتافكار ارائه يك ايدئولوژی جامع سیاس

ب گرا تهذي توان اين جريان را در مجموع يك جريانالزم بود تصحیحاتی در آموزه سنتی صورت گیرد، نسبت به اهتمام شود، ولی با توجه به دامنه اين تصحیحات نمی

 نامید.

زار كه اب« السلطان ظل اهلل»های مانند شود، تلقی مشهور از دعوت به سكون تا ظهور امام مهدی و حديثاز تصحیحات اشاره شده كه نزد امام خمینی)رحمه اهلل( ديده می

توان جم( شايسته ياد كرد است. از میان برجسته ترين شاگردان امام خمینی نیز می،196ـ 195، صص18، ج1372تحكیم ايدئولوژی پادشاهی در ايران بود )خمینی، 

 57بب، ص 36الف ص ـ1341هايی برای پويا كردن اجتهاد )مطهری، ج، سراسر( و پیشنهاد1368های درباره تحريفات رخ داده پیرامون موضوع عاشورا )مطهری، ريزبینی

های سنتی دين و حوزه، از جمله فقه های قابل شمارش، نبايد تأكید امام خمینی)رحمه اهلل( بر حفظ بنیادستاد مطهری را ياد كرد. اما در كنار اين نمونهبب( از سوی ا

يده انگاشت. با وجود آن كه الف، سراسر( را ناد 1368های مختلف علوم اسالمی )مطهری، ( و دفاعیات استاد مطهری از شاخه98، ص 21، ج1372جواهری )خمینی، 

های حركت سید جمال الدين اسد آبادی و اصالح طلبان مصر های اسالمی در صد ساله اخیر كوشش داشت تا در مجموع تصويری مثبت از پیامدمطهری در كتاب نهضت

(، اما در 239ـ 237ـ ب، صص1341اسالمی داشت )مثال مطهری، هايی انتقادی به بافت سنتی علوم ـ ب، سراسر( و در مواردی رويكرد1368وهند ارائه دهد )مطهری، 

های سنتی حوزه است كه تنها بخش انديشه سیاسی در آن فعال شده است و فاصله گردد كه جنس انديشه امام خمینی و استاد مطهری، آموزهتر آشكار مینگاه عمیق

 آن از انديشه جمال الدين و دنباله روان او بسیار است.

  

 هاي كالنتاري براي انگيزش. جس4

تر انگیزد كه تاوان آن بايد از سوی تهذيب گر پرداخته شود؛ تهذيب دينی يا به تعبیر صريحترديد هر نوع كوشش برای تهذيب دينی، اعتراض و خشم اكثريتی را بر میبی

اعتراض و مخالفت را برای متصديان سنتی دست اندكار آموزش و تعالیم موجود فراهم تواند زمینه شود؛ نه تنها میاز صافی گذراندن آنچه به عنوان تعالیم دينی عرضه می

تواند با مقاومت عمومی روبه رو باشد. برای آن كس اند نیز چنین تهذيبی پر مخاطره است و میها يا رسومی خو گرفتهها به باورآورد، بلكه حتی برای مردم عادی كه قرن

توان كم اهمیت باشد، دهد، باز خورد آن در محافل علمی مخالف و نیز در میان مردم مینشسته و تهذيب را با انگیزه محض علمی انجام میكه در عزلت پژوهشگرانه خود 

ك اصل گفته شد، ي تفاوتی معنايی ندارد. با توجه به آنچههای اجتماعی ـ سیاسی كه به دنبال رسیدن به اهدافی كالن در سطح جامعه هستند، چنین بیاما برای جريان

 افتد كه يك ضرورت اجتماعی و نه يك استحسان علمی باشد.گرايی زمانی اتفاق میهای اكتیويست، تهذيبرا بايد پذيرفت و آن اين است كه برای جريان

ق است. به طور كلی، 14 ست اسالمی در سدههای اكتیويهای مختلف تهذيب و رسیدن به يك گونه شناسی از جرياندر اين راستا، آنچه اهمیت دارد مروری بر محور

 های اين تهذيب گرايی ارائه داد كه همگی مربوط به يك رابطه متقابل میان مقتضیات نصوص دينی و مقتضیات جامعه است:میتوان يك تقسیم سه گانه را برای انگیزش

ای از یر، رسیدن به يك ايدئولوژی حكومت است، انگیزشی كه نزد طیف گستردههای اكتیويست سده اخترين انگیزش برای تهذيب گرايی در جرياننخستین و شايع

شود. بديهی است اين اشتراك در شاكله های روشنفكری شیعه مربوط به ايران پیش از انقالب ديده میها از اخوان المسلمین و جماعت اسالمی گرفته تا جريانجريان

های هايی متناسب با بستر مذهبی مورد بحث و جامعه مخاطب وجود داشته باشد؛ برای برخی جرياناشت كه در جزئیات تفاوتتوان انتظار دكالن ايدئولوژی است، اما می

ينی های ده شود تا دستمايهوهابی، اين ايدئولوژی اقتضا داشت كه در راستای تهذيب گرايی، برخی باورهای شیعه و صوفیه هدف گرفته شود و ماورا گرايی به كناری نهاد

در  گرفت، انديشه سكونار میظرفیت يابد، ابزاری برای اداره يك زندگی زمینی در اختیار قرار دهد. در حالی كه در فضايی مانند ايران، آنچه بايد هدف اصلی تهذيب قر

 د.شبی به يك ايدئولوژی كار آمد حكومتی ممكن میهای مورد استفاده برای تحكیم ايدئولوژی پادشاهی بود و با عبور از اين موانع دستیادوره غیبت و نیز آموزه

هايی افتهايی كار آمد بود كه رهیانگیزش ساده سازی است؛ اين انگیزش بیشتر برای جريانهای اكتیويست مشاهده كرد،توان آن را نزد برخی از جريانانگیزش ديگر كه می

دينی مواجه سازند. شايد بتوان گفت اين انگیزش  های دشوار فهم از آموزهداشتند و مايل بودند مخاطبان خود را با الگويی ساده شده و عاری از پیچیدگی [2]عوام گرا

های فرهنگی مشابه است كه گرايش به وهابی در عربستان و محیط شود، جريانده میهايی كه بیشترين كاركرد ساده سازی ديای بود؛ از جمله جريانبیشتر منطقه

شود كه گرايش به عمق پیچیده شود زمانی كه همین آموزه وهابی به محیطی مانند شبه قاره وارد میسادگی در زيست و تفكر بر آن غلبه دارد، اما در عمل ديده می

شود. در مواردی نیز ساده سازی برای صنف زدايی و برای خارج های صوفیانه بومی بر طرف میهايیش با دستمايهد و كاستیشوانديشیدن دارد، چهره آن دگرگون می

های به پیچیدگی مانند ايران نیز در جريان هايی با گرايشتوان در محیطهای دينی از انحصار صنف و طبقه خاصی صورت گرفته است؛ چنین مصاديقی را میهكردن آموز
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هايی مانند دانشگاهیان و فرهنگیان باشد كه حامالن سنتی تواند نه عامه مردم كه گروهروشنفكری پیش از انقالب مشاهده كرد. مخاطب اين گونه از ساده سازی می

 اند.آموزش دينی نبوده

های تندروی سلفی و ساده سازی با هدف جابه جايی صنفی، ط به جريانتوان گفت ساده سازی با ماهیت عوام گرا بیشتر مربوبا صرف نظر از برخی استثنائات ريز می

 های روشنفكری است.بیشتر مربوط به جريان

های اصالح طلب و تجدد گرا كه به های سده اخیر وجود داشته است؛ بسیاری از جريانتهذيب گرايی با انگیزش عقالنی سازی نیازی است كه به طور گسترده در جريان

یز گاه اند. در اين مسیر ناند، برای گريز ازتنگنا به بازخوانی دين براساس تفكر عقالنی روی آوردهی برای الفت میان دين و عقل، و میان سنت و مدرنیته بودهدنبال راه

چنین انگیزشی تنها در میان محافلی يافت  شدند، نبوده است. پر واضح است كههايی كه غیر عقالنی تلقی میها و صافی كردن آموزهای جز تهذيب عقالنی آموزهچاره

های توان يافت و از جريانشود كه اساسا ارزشی ذاتی برای عقل و عقالنیت قائل باشند؛ از همین رو، انگیزش عقالنی سازی را در جريانهای تهذيب گرای عقل گرا میمی

 نص گرا انتظاری برای چنین انگیزشی وجود نخواهد داشت.

داق دارد، های ساده اخیر مصايد به تهذيب گرايی با انگیزش حقیقت جويی يا به تعبیر ديگر انگیزش محض علمی اشاره كرد كه البته نزد برخی از جرياندر رتبه چهارم ب

 هرگز اولويت نداشته است. ای را مخاطب خود داشتند،های اكتیويست و اصالح طلب كه جامعهاما بديهی است چنین انگیزشی برای جريان

 



ایــن جــزوه در برگیرنــده ی مقالــه ای از دگــرت احمــد پانچــی 
در رابطــه بــا تفکــرات اصــالح گــری دینــی اســت، کــه تحت 
عنــوان تهذیــب فکر دینــی نامیده شــده اســت، توصیه می 
شــود بــرای جلســه ی چهــارم راهنامــه ایــن جــزوه مطالعــه 

بســیج دانشــجویی دانشــکده 
فنی دانشگاه تهران 


