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سال اول ، شماره 4 
صفحه 271 ـ 249

سّيد م

قداد نبوى رضوى1
 

چكيده
ــه اصالح دينى در ايران معاصر (عصر  ــهورترين مرّوجين انديش ــريعت سنگلجى از مش ش
ــتار با نگاهى گذرا به زندگانى فكرى شريعت سنگلجى،  ــت. اين نوش ــاه پهلوى) اس رضاش
ــورد مداقه قرار مى  دهد. در  ــيعه م ــاى او را درباره آموزه   هاى توحيدى و امامتى ش ديدگاه  ه
ــنده پس از بيان زندگانى و شيوه  هاى تبليغى شريعت سنگلجى،  ــتاى اين هدف، نويس راس
آموزه  هاى اصالح دينى  و اصول تعاليم او از جمله مبارزه با خرافات را مطرح مى  كند. نگاه 
حكومت پهلوى به آموزه  هاى شريعت وى و خاستگاه فكر اصالح دينى او از طريق معرفى 
اساتيدش و عقايدشان از جمله شيخ حسن  سنگلجى و سيد اسداهللا خرقانى و نيز ارتباط تفكر 
اعتقاد دينى شيخ هادى نجم آبادى با تفكر اصالح دينى او، از ديگر مباحث مطرح در مقاله 
حاضر مى باشند. در نهايت، نويسنده مقاله خويش را با بيان ارتباط فكر اصالح دينى شريعت 

با آموزه هاى وهابيت و ذكر اسامى درس آموختگان او، به پايان مى رساند.

ــه اصالح دينى، تعاليم و خاستگاه فكرى، شيخ   ــريعت سنگلجى، انديش واژگان كليدى: ش
هادى نجم آبادى.

*.  پژوهش گر حوزه تاريخ انديشه  هاى دينى در ايران معاصر.

نگاهی حتليلی به تکاپوهای 
فکری شريعت سنگلجی 

سيد مقداد نبوى رضوى1*
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 مقدمه
آن چه امروزه با عنوان  هايى مانند: «فكر اصالح دينى»، «بازگشت به قرآن»، «مبارزه با خرافات 
دينى»، «پيروى از سلف صالح» و «اسالم نخستين و بى  پيرايه» شناخته مى  شود، از حوزه  هاى 
مهم و تأثيرگذار در انديشة دينى مسلمانان است. از ديرباز گروه  هاى گوناگونى در جهان عرب 
ــيعى از ديدگاه هاـ  خود را داعيه  دار اين انديشه مى  دانند. در ايران نيز از نيمة  ــترة وس ـ با گس
دوم سلطنت خاندان قاجار، چنين رويكردهايى را مى  توان يافت؛ كسانى چون سيد جمال  الدين 
افغانى (اسدآبادى)، حاج شيخ هادى نجم  آبادى، سيد اسداهللا خرقانى و... چهره  هاى شاخص اين 

انديشه در آن دوران بودند. 
در مطالعة سير انديشة اصالح دينى در ايران معاصر، دوران رضاشاه پهلوى جايگاهى ويژه دارد. 
در اين زمان، فضاى فرهنگى حاكم بر محيط هاى رسمى كشور، براى مدعيان تفّكر در حوزة 
«انديشه  ى اصالح دينى» بسيار مناسب بود. در آن سال ها، شريعت سنگلجى و احمد كسروى، 
از مشهورترين چهره  هاى اين جريان فكرى بودند. پس از ايشان مى  توان از كسانى چون: حاج 
ــيخ محمد خالصى  زاده، على  اكبر حكمى  زاده، عبدالرحمن فريد  ميرزا يوسف شعار تبريزى، ش

تنكابنى و... ياد كرد.
ــال هاى تكاپوهاى خود به «دعوت اصالح دينى» مى  پرداخت.  ــنگلجى در تمام س شريعت س
كسروى نيز چنان بود؛ اما در سال هاى پايانى حيات خود، «پاكدينى» را عرضه كرد و در عمل از 
اسالم خارج شد. اين نوشته بر آن است تا با نگاهى گذرا به زندگى فكرى شريعت سنگلجى، 

ديدگاه  هاى او را درباره آموزه  هاى توحيدى و امامتى شيعه مرور كند. 

 زندگانى شريعت سنگلجى
حاج شيخ رضاقلى سنگلجى در سال 1310ق در تهران به  دنيا آمد. پدرش شيخ حسن سنگلجى 
و پدربزرگش ميرزا رضاقلى (از شاگردان شيخ محمدحسن صاحب جواهر) بودند. وى در سال هاى 

كودكى از جانب پدر به «شريعت» ملّقب و به همين عنوان مشهور گشت. 
شريعت سنگلجى تحصيالت دينى را ابتدا نزد پدر خود آغاز كرد. دوره   هاى پايانى سطح فقه 
را در محضر شيخ عبدالنبى نورى به انجام رساند و از مجالس علمى شيخ فضل  اهللا نورى نيز 
استفاده كرد. در فلسفه به درس ميرزا حسن كرمانشاهى رفت و در عرفان از محضر ميرزا هاشم 
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اشكورى بهره برد. پس از آن به نجف رفت و در حلقة درسى آقا سيد ابوالحسن اصفهانى و 
آقا ضياءالدين عراقى جاى گرفت.1 

وى پس از بازگشت به تهران، تدريس و تبليغ را پيشه كرد و سرانجام در 9 محرم 1363ق 
(15 دي ماه 1322ش) در تهران درگذشت2 و در زيرزمين دارالتبليغ خود به خاك سپرده شد.3

 شيوه  هاى تبليغى شريعت سنگلجى
شريعت سنگلجى دوسال پيش از رفتن به نجف كارهاى تبليغى خود را آغاز كرد. وى ابتدا 
در منزل پدرش سخنرانى مى  كرد.4 او براى حاضران صندلى مى  گذاشت و خود بر صفّه  اى 
ــال ها، بيش تر شركت  كنندگاِن  ــخن مى  گفت. در آن س ــت و س چوبى، روى صندلى مى  نشس
ــبان، تاجران،  ــران ارتش و ـ در درجة بعد ـ كارمندان دولت بودند؛ اما كاس مجالس او افس

طالب و عالمان دينى به آن جا نمى  آمدند.5 
ــى خود را به تبليغ  ــت از نجف (1340ق/ حدود 1300ش) كار دين ــريعت پس از بازگش ش
منحصر كرد و چون از مجالسش استقبال مى  شد، جلسات را از منزل پدر به شبستان مدرسة 
وكيل  الملك كرمانى (در محلة سنگلج) انتقال داد. در سال 1318ش بخش  هايى از سنگلج 
ــد و شريعت، به ساخت دارالتبليغ ديگرى كه از  ــة وكيل  الملكـ   ويران ش ـ از جمله مدرس
جنبة معمارى نمونه بود (در خيابان فرهنگ) همت گماشت. اين مكان كه به  نام «دارالتبليغ 
ــال 1319ش تا زمان درگذشت شريعت در  ــريعت سنگلجى» شناخته مى  شد، از اوايل س ش

1.  مدرسى، مرتضى، سيماى بزرگان/ 182 و 183. مرتضى مدرسى چهاردهى از شاگردان و هم فكران شريعت 
ــنگلجى بود؛ از اين روســت كه آگاهى  هايى كه در كتاب خود به  دست داده، از اهميت برخوردار است. يك  س
نمونه از اهميت گفتار او نام شريعت است كه در بسيارى از آثار به  اشتباه «محمدحسن» يا «غالمرضا» نگاشته 
شده است. يكى از منسوبان نزديك شريعت نيز نام او را «ميرزا رضاقلى» ثبت كرده است. وى هم چنين نوشته 
كه لقب «شريعت» را مرجع بزرگ شيعيان، آقا سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، به شيخ رضاقلى جوان داده 
بود (محمدحسن شريف  الدين مشكور، «نام و نسب شريعت سنگلجى»، مجله آينده، 12، (فروردين ـ خرداد 

1363) ص 73).
2.  مدرسى، مرتضى، سيماى بزرگان/194.

3.  چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/159.
4.  مدرسى، مرتضى، همان/184.

5.  چهاردهى، نورالدين، همان/159 و 160.
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سال 1322ش، پذيراى عالقه  مندان ديدگاه  هاى او بود.1
ــاختمان دارالتبليغ دوطبقه بود؛ طبقة باال حالت ايواِن وسيعى را داشت كه به طبقة پايين  س
مشرف بود. حاضران در طبقة اول روى فرش مى  نشستند؛ اما آنانى كه در طبقة دوم بودند، 
روى صندلى مى  نشستند و سخنرانى  هاى شريعت را مى  شنيدند.2 اين ساختمان هنوز هم به 

همان شكل در خيابان فرهنگ باقى است. 
شريعت در زمان اقامت در سنگلج براى برخى از خواص پيروان خود، تفسير قرآن مى  گفت؛ 
ــة تفسير داشت. برخى شاگردانش نيز با اجازة او  اما پس از بنيان گذارى دارالتبليغ، چند جلس

درس تفسير قرآن داير كردند.3

 مبارزه با خرافات؛ روح تعاليم شريعت سنگلجى
ــنگلجى در مجالس تبليغى خود، به نقد آن چه خرافات و پيرايه  هاى بسته  شده بر  شريعت س
اسالم مى  دانست پرداخت. در اين زمان، جوانان و روشن فكران بسيارى در حلقة درس و بحث 
و خطابة وى حاضر مى  شدند.4 يكى از رثاگويان او در مقاله  اى كه براى بزرگداشتش نوشته، 

به اين موضوع اشاره كرده است:
امروز شايد بتوانيم متجاوز از ده  هزار نفر را نشان دهيم كه در ساية تربيت 
ــالم با اطالع از حقيقت اين  ــن مرد بزرگ [و] متدين به دين حنيف اس اي
ــنه با اعتقاد به لزوم اخالق نيك  ــده  اند] و متخلق به اخالق حس دين [ش
براى سعادتمند بودن هستند. مرحوم شريعت سنگلجى با شجاعتى بى  نظير 
ــوام، خرافاتى را كه قرن ها گوهر تابناك  ــدون بيم و هراس از غوغاى ع و ب
اسالم را در ميان گرفته و نهان ساخته بود به دور ريخت و بطالن بسيارى 
ــانه  ها و خرافات و احاديث و  ــوء و بدعت  هاى زيان  بخش و افس از عقايد س
اخبار دروغى را با داليل علمى و عقلى و كتابى به اثبات رسانيده و در چند 

1.  مدرسى، مرتضى، همان/184 و 185.
2.  نورالدين چهاردهى، همان/ 161.

3.  همان/162 و 163.
4.  صاحب الزمانى، ناصرالدين، ديباچه  اى بر رهبرى/137.
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مورد كه بطالن اين خرافات به زيان يك  عده از متظاهرين به ديانت تمام 
ــمند بزرگ گاه  گاهى ابراز مخالفت مى  كردند؛ ولى آن  مى  شد، با اين دانش
مرد شجاع و توانا به هيچ وجه نترسيد و سخنان و انديشه  هاى بزرگ خود 
را با صراحت بيش ترى دنبال كرد... ولى اين مبارزه و تالش دايمى اثر خود 
را بخشيد. در عين حال كه روح تواناى اين مرد از آسيب  هاى يك مبارزه و 
مجاهدة طوالنى رونق و توانايى بيش ترى مى  گرفت، جسم نحيف او آسيب 
ــالمت از مزاجش دور مى  شد؛ به  طورى كه در ده  سال اخير كه  مى  ديد و س
مبارزات او پيوسته قدرت يافت، پيرى زودرس و بى  موقع، با سرعت بسيار 
ــال اخير انحراف سالمت  ــاخت و باالخره در س گل جوانى او را پژمرده س
مزاج آن مرحوم به جايى رسيد كه غالباً بيمار بود. مع  هذا؛ منبر خود را ترك 
نمى  گفت و غالباً با داشتن تب به منبر مى  رفت و مبارزه و مجاهدة خود را 

دنبال مى  كرد.1
مخالفان شريعت سنگلجى بر آن بودند كه او مرعوب عقايد وهابيه و بعضى از نويسندگان متجّدد 
مصرى بود2 و مردم را گم راه مى  كرد. موافقان او نيز چنين مى  پنداشتند كه وى از به  دام  افتادن 
ــم»، «ماترياليسم» و «كمونيسم» جلوگيرى كرده  جوانان تحصيل  كرده به دامن «داروينيس

است.3 

 اصول تعاليم شريعت سنگلجى
 ،«مهم ترين مسائلى كه شريعت سنگلجى آن ها را انكار مى  كرد عبارتند از: «غيبت امام زمان
ــمانى»، «معراج»، «شفاعت» و «معجزه  هاى انبيا»؛ وى براى رسول  «رجعت»، «معاد جس

خدا معجزه  اى جز قرآن نمى  شناخت.4

1.  بيگدلى، ابوالحسن، «ضايعه بزرگ اسالمى»، اطالعات، (17 دى1322)، ص28.
2.  بالغى، سيد عبدالحجت، تذكره عرفاء/258.

3.  مرتضى مدرسى چهاردهى كه از شاگردان و هم فكران شريعت بود، چنين گفته است (مدرسى چهاردهى، 
مرتضى، سيماى بزرگان/ 181 و 182). 

4.  بالغى، سيد عبدالحجت، همان/ 257 تا 260. 
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ــالمى  ــرك  هاى موجود در جامعة اس ــنگلجى در كتاب توحيد عبادت به نمونه  هايى از ش س
ــان داده است؛1 در كتاب كليد فهم قرآن  ــت، نش پرداخته و آن چه را حقيقت توحيد مى  دانس
رويكردهاى تفسيرى خود را ارايه كرده است2 و در كتاب محو الموهوم بر آن است تا نشان 
ــى و حضرت خضر درگذشته  اند.3  دهد انبيا و اوليايى مانند: حضرت الياس، حضرت عيس
ناشران اين آثار، آن ها را نگاشتة «عالمة معظم» و «مصلح كبير، آيآل اهللا شريعت سنگلجى» 

مى  دانند.
يكى از پژوهش گران، نگاه شريعت سنگلجى به مهدويت را چنين توصيف مى  كند:

ــال هاى اخير شريعت سنگلجى كه آموزه  ها و «تز» اساسى وى  در ايران س
ــالم و رجعت و كليد فهم قرآن مى  يابيم، با كوششى  را در كتاب[هاى] اس
ــت كه بدون نسخ اسالم با  ــتگى  ناپذير تا هنگام مرگ خود سعى داش خس
ــث و اخبار مربوط به ظهور مهدى موعود، عنصر قيام  ــد پاره  اى از احادي نق
ــلحانه، و ماية جنگ و انتقام جويى را از آن بزدايد و  ــيف و ظهور مس به س
ــخصى را نيز از آن حذف نمايد و بدان بيش تر صورت يك  جنبة رهبرى ش
نهضت ترقى  خواه دسته  جمعى و اجتماعى بدهد و آن را جهان  بينى مقبول 

نسل نو قرار دهد.4
شريعت سنگلجى كه حتى توجه محيى الدين عربى را به مسألة امام دوازدهم خوش نداشت،5 
ــتيم!».6 براساس گفتارى ديگر، وى بر آن بود  در جايى گفته بود: «ما منتظر امام زمان نيس

1.  شريعت سنگلجى، توحيد عبادت.
ــريعت سنگلجى، كليد فهم قرآن. مقدمه اين كتاب در تاريخ 1361ق (1321ش) به پايان رسيده كه از  2.  ش

زمان نگارش آن نشان دارد.
3.  شريعت سنگلجى، محو  الموهوم.

ــنده، شيخ ابراهيم صاحب  الزمانى، از  4.  صاحب الزمانى، ناصرالدين، ديباچه  اى بر رهبرى/133 و 134. پدر نويس
ــريعت بود و با وى بحث مى  كرد (براى نمونه ن.ك: بالغى، سيد عبدالحجت، تاريخ تهران، 98/2،  مخالفان ش

بخش خطى).
5.  بالغى، سيد عبدالحجت، تذكرة عرفاء/260.

ــنيده و براى آقاى مهندس عزت  اهللا  ــريعت سنگلجى ش ــخن را ميرزا ابوالحســن  خان فروغى از ش 6.  اين س
سحابى بازگو كرده بود؛ ايشان نيز آن را براى نگارنده نقل كردند.
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كه «شخصى خواهد آمد و مهم نيست كه ما بدانيم كيست؛ بلكه تنها بايد خدايى باشد».1
ــنگلجى درباره رجعت را بايد در كتاب اسالم و رجعت، اثر  ــى ديدگاه شريعت س نكات اساس
عبدالوهاب فريد تنكابنى يافت. وى از شاگردان شريعت بود و اين كتاب را در ادامة سخنرانى 
ــمند محترم آقاى شريعت سنگلجى» درباره نفى رجعت مورد اعتقاد  «مصلح معظم و دانش
ــت.2 با اين وجود برخى آگاهان بر آن بودند كه اين كتاب نگاشتة خود شريعت  ــيعه نگاش ش
ــخن وى در اين كتاب اين است كه موضوع  ــد.3 س ــر ش بود؛ اما به نام فريد تنكابنى منتش
ــخصى» و بازگشت برخى بزرگان هدايت و امامان كفر به دنيا با داليل عقلى و  «رجعت ش
نقلى هم خوان نيست. نشر ديدگاه هاى شريعت سنگلجى درباره رجعت نقطة آغاز مخالفت 

گروهى از عالمان شيعه با او بود: 
ــريعت سنگلجى منتشر شد كه هاى [و]هويى به راه انداخت.  كتابى به  نام رجعت از جانب ش
ــبت به نظريات و آراى شريعت و گفتار و نوشته  هاى او و نحوة تبليغ او  تا آن زمان علما نس
ــكوت بر لب نهاده بودند؛ اما شريعت  ــكيل كالس  هاى تدريس بي طرف بوده و مهر س و تش

ــهور و از اعضاى نهضت مقاومت ملى بعد  ــين شاه  حسينى (از رجال سياسى مش ــخن را آقاى حس 1.  اين س
ــان، حاج شيخ زين  العابدين شاه  حسينى،  از كودتاى 28 مرداد 1332) براى نگارنده بازگو كرد. پدر ايش
ــنگلجى بحث و مناظره مى  كرد. ايشان نيز گاه با پدر در مجالس شريعت  ــانى بود كه با شريعت س از كس
حضور مى  يافت و از او خاطراتى دارد. الزم به ذكر است كه براى آگاهى از اصالت والدت، غيبت و طول 
ــيعه (و حتى برخى بزرگان اهل  سنت) به دو كتاب تحقيقى و مهم مى  توان  عمر امام زمان از ديدگاه ش
اشاره كرد؛ يكى كتاب كشف االستار عن وجه الغائب عن االبصار(اثر حاج ميرزا حسين نورى طبرسى) و 
ديگرى كتاب المهدى المنتظر فى الفكر االسالمى (اثر آقاى سيد ثامر هاشم العميدى). محدث نورى كتاب 
كشف االستار را در مدت  زمانى اندك براى پاسخ به شعر يكى از عالمان اهل  سنت بغدادـ  كه در آن شعر به 
انكار مهدويت مورد اعتقاد شيعه پرداخته بود ـ نگاشته است. اين كتاب كه پيش از اين به طبع رسيده بود، 
به  تازگى با  شكلى تحقيق  شده در دسترس پژوهش گران قرار گرفته است. كتاب دوم نيز توسط آقاى مهدى 
ــى ترجمه شده است و در ميان آثار علمى معاصران در موضوع مهدويت به  شمار مي رود و  علي زاده به فارس

نسخه PDF اين كتاب در پايگاه اينترنتى www.toraath.com موجود است.
ــت؛ اما زمان طبع آن 1358ق (1318 ش.) بوده اســت (بالغى،  2.  تاريخ نگارش مقدمه كتاب 1355ق اس

سيد عبدالحجت، تذكره عرفاء، ص 259).
ــنا بود،  ــنگلجى به  خوبى آش ــريعت س ــناخت و هم با ش 3.  نورالدين چهاردهى كه هم فريد تنكابنى را مى  ش
داليلى در اين زمينه ارايه كرده و نتيجه گرفته كه كتاب اسالم و رجعت اثر خود شريعت بوده است. وى 
ــته و به  نام خود چاپ  ــريعت را نوش در پايان بحث خود احتمال داده كه فريد تنكابنى تقريرات بحث ش

كرده باشد (چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/175 و 176) .
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ــت [را] با بيانات خود  در منابر مختلف خود كلية مباحثى كه بعدها در كتاب رجعت آمده اس
تشريح نموده [بود] .... اين نارضايتى  ها اوج گرفت و موجب پرسش از محضر آيآلاهللا آقا شيخ 
عبدالكريم حائرى، مرجع تقليد شيعيان شد و جناب ايشان در قبال اين استفتا، ضمن اين كه 
رجعت را تأييد كردند، شريعت سنگلجى را تكفير ننمودند؛ زيرا اگر حكم تكفير صادر مى  شد، 
ــده و خواهى  نخواهى مذهبى جديد به مذاهب  ــريعت ش ــختى و لجاج پيروان ش موجب س
اسالمى افزوده مى  گرديد؛ زيرا هم چنان كه گفته شد، اكثر افسران و كارمندان عالى  رتبة دولت و 
شعرا و نويسندگان و مديران جرايد و جوانان تحصيل كرده، همه و همه دلبستة شريعت بودند.1 
ــريعت سنگلجى بحث درباره شفاعت را در كتاب توحيد عبادت آورده است. او اين اعتقاد  ش
ــلمات دين مبين اسالم» دانسته و نوشته كه در  ــائل مهمة دينى» و «از مس را «يكى از مس
ــركيه  ــرح «عقيدة ش ــالم اختالف وجود دارد».2 وى در ش «چگونگى آن، در ميان فرق اس
ــوع در مقابل ايشان» و نيز «گريه  ــفاعت»، به «عبادت انبيا و اوليا» و «خضوع و خش در ش
ــت.3  ــاره كرده اس ــفاعت اش و زارى» در مجالس عزادارىـ  در كنار گناه كارىـ  به اميد ش

سنگلجى برخى مصداق  هاى شرك در ميان مسلمانان را اين گونه برمى  شمارد:
سبحان  اهللا! زحمات پيغمبر و ائمة دين چه شد؟ تعلميات سيدالمرسلين كجا 
رفت؟ خون  ها ريخته شد تا توحيد حقيقى برقرار گرديد! چرا مسلمانان توجهى 
به حفظ آن توحيد ندارند؟ چرا كتاب خدا و سيرة رسول را نمى  خوانند؟ همان 
ــنت نهى كرده، در ميان بسيارى از مسلمانان به  طور  ــركى كه قرآن و س ش
بارزترى منتشر است: قبرپرستى، سنگ  پرستى، درخت پرستى، مرشدپرستى، 

تبرّك به سنگ قدمگاه، سقاخانه  ها و هزاران چيزها از اين قبيل... .4 
وى هم چنين در فصلى جدا، به شرك  بودن «استفاده از حلقه، انگشتر، نخ و امثال آن ها براى 

1.  چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/173 و 174. تصوير اين استفتا و پاسخ آن در كتاب محو 
الموهوم اثر شريعت سنگلجى آورده شده است. البته موضوع استفتا به پيش از طبع كتاب اسالم و رجعت 
بازمى  گردد و به نظر مي رسد كه به منابر شريعت سنگلجى مربوط باشد و دليل آن اين است كه حاج شيخ 

عبدالكريم حائرى در سال 1355ق (1315 ش) درگذشت؛ يعنى سه  سال پيش از طبع كتاب.
2.  شريعت سنگلجى، توحيد عبادت/130.

3.  همان/139.
4.  همان/24.
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ــت.1 در ادامه، بحث قربانى براى غير خدا را مطرح مى  كند  رفع بال يا دفع آن»، پرداخته اس
و نتيجه مى  گيرد:

ــرت ابوالفضل يا ائمة هدى قربانى  ــم امام زادگان يا حض آن چه امروز به اس
مى  كنند، چنان كه شخص عامى مى  گويد: اى امام زاده! اين گوسفند را در راه 
تو كشتم! يا مى  گويد: ابوالفضل! اين گوسفند را به نام تو قربانى مى  كنم كه 

مثًال بيمارم را شفا بدهى!»، شرك است.2
پس از آن به موضوع «نذر براى غير خدا» مى  پردازد و مى  گويد كه راه درست نذر اين است 

كه بگوييد:
ــواب اين قربانى را هدية روح  ــن قربانى را براى تو نذر كردم و ث ــدا! اي خداون
مقدس حضرت سيدالشهدا يا ائمه يا اولياى ديگر كردم و مورد و مصرفش را 

فقرا و دوستان ائمة هدى قرار دادم.3
ــرك4 و «غلو در انبيا و صالحين» را «سبب كفر  ــتغاثه به غير خدا» را ش وى هم چنين؛ «اس

بنى  آدم» مى  داند.5 

 نگاه حكومت پهلوى به آموزه  هاى شريعت سنگلجى
ــنگلجى آزادى عمل او در زمان  ــريعت س ــد، يكى از ويژگى  هاى ش همان  طور كه گفته ش
ــف حجاب و ترويج  ــيعه بود؛ غير از كش ــاه نسبت به شعائر مذهبى ش ــخت گيرى رضاش س

1.  همان/39 ـ 48.
2.  همان/59.
3.  همان/63.

4.  همان/64 ـ 67.
ــاب اين باورها به شيعيان و نيز  ــتى يا نادرستى انتس 5.  همان/101 ـ 105. بايد توجه داشــت كه ميزان درس
شرك  بودن يا نبودن شان، بحث كالمى بسيار مهمى است. براى آگاهى تفصيلى از ديدگاه شيعه درباره موضوع 
شفاعت و زيارت، مجموعه سه  جلدى شفاعت (نوشته آقاى محمدباقر علم  الهدى) بسيار سودمند است. جلد 
ــل، شفاعت، و زيارت»، «توحيد و  نخســت اين مجموعه، گفتارهايى است درباره «بررسى و تحليل توس
چهره  هاى آن»، «روش آشنايى با حقايق قرآن»، «بررسى شرك و اقسام فاعل» و «در جست جوى وسيله». 
جلد دوم به «عبادت، طاعت و دعوت» و «تفاوت شفاعت در پيش گاه الهى با وساطت  هاى دنيوى» پرداخته 

است. جلد سوم نيز درباره موضوع «زيارت» است.
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شراب خوارى، رقص و آواز، نمونه  هايى از اين سخت گيرى  ها را در ممنوع  بودن روضه  خوانىـ  
حتى در مسجدها و خانه  ها ـ و جلوگيرى از برگزارى جشن  هاى نيمة شعبان مى  توان ديد.1 
ــاه، خود نيز در برخى موارد چنين نگاه  هايى داشت. مخبرالسلطنآل هدايت ضمن شرح  رضاش

رويدادهاى سال 1308ش مى  نويسد:
ــاه] پهلوى در قزّاق  خانه  ــى كه در [زمان] وزارت جنگ [رضاش روضه  خوان
مى  شد، از اول سلطنت در تكية دولت مى  شود. فقط روزهاست و نه به آن 
ــاه مى  شد. پس از اتمام مجلس، جلوى  طمطراق كه در زمان ناصرالدين  ش
ــد. روزى فرمودند: «به سّيدالّشهدا  در تكيه، طرف باغ، قدرى مكث مى  ش
خيلى ارادت دارم؛ اما اين اندازه گريه و زارى چه لزومى دارد؟» [محمدعلى] 

فروغى گفت: «مى  شود كم كرد».2
ــريعت سنگلجى، بسيارى را به اين باور رسانده بود كه وى مورد  عدم برخورد حكومت با ش
حمايت دربار است.3 يكى از نمودهاى مهم اين موضع  گيري ها جلوگيرى از انتشار نقد كتاب 
اسالم و رجعت بود؛ اين دستور از سوى وزير معارف وقت (على  اصغر حكمت) صادر شد.4 به 
همين دليل برخى آگاهان معتقد  بودند كه شريعت با وجودى كه توانايى هرگونه اقدامى را 

داشت، به واكنش در برابر مخالفان خود روى نياورد.5
در كنار موضع حمايت  گونة حكومت نسبت به شريعت سنگلجى، رضاشاه، شخصاً به او عالقه 
داشت و او را عالم و دانشمند مى  دانست. در سال 1311ش كه تاگور، فيلسوف مشهور هندى 
به ايران آمد، بنا بود يكى از عالمان دينى ايران با او به گفت گو و مناظره بپردازد؛ رضاشاه گفته 
بود: «فقط بچه  محل ما، شريعت، مى  تواند با او گفت گو كند!». پس از آن كه جلسة بحث با خروج 
ــريعت سنگلجى ختم شد،6 رضاشاه با شنيدن آن بر  تاگور نيمه  تمام ماند و در عمل به نفع ش

1.  عين السلطنه، قهرمان  ميرزا، روزنامه خاطرات عين  السلطنه،/صص 7966، 7967 و 8001.
2.  هدايت، مهدى قلى[مخبرالسلطنه]، خاطرات و خطرات/385.

3.  چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/160.
4.  اين موضوع را حجة االسالم و المسلمين آقاى حسن طارمى  راد، معاون علمى دانشنامه جهان اسالم، از قول 

آية اهللا العظمى حاج  آقا موسى شبيرى زنجانى(از مراجع تقليد شيعيان) براى نگارنده نقل كردند. 
5.  چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/160. 

ــريعت سنگلجى، نك.: شريعت سنگلجى، اسالم و موسيقى (به  انضمام  6.  براى مطالعه گفت گوهاى تاگور و ش



259

سخن پيشين خود تأكيد كرده بود.1
در هر حال عدم جلوگيرى حكومت رضاشاه از اصالحات دينى شريعت سنگلجى امرى آشكار است 
كه بايد علت آن را حداقل در هم سانى رويكردشان نسبت به برخى شعاير مذهبى شيعه دانست.

 خاستگاه فكرى شريعت سنگلجى
دو تن از اساتيد سنگلجى نيزـ  مانند وىـ  دغدغة  اصالح دين داشتند: شيخ حسن سنگلجى 
(پدر شريعت) و سيد اسداهللا خرقانى كه هردو از  شاگردان حاج شيخ هادى نجم  آبادى (يكى 

از اركان داعيان فكر اصالح دينى دورة قاجار)، بودند. 

شيخ حسن سنگلجى
ــنگلجى از دوستان و ياران شيخ هادى  ــاگردان شريعت، شيخ حسن س به  روايت يكى از ش
نجم  آبادى بود.2 ميرزا محمدخان قزوينى نيز درباره وى مى  گويد: «گويا معروف به آزادخيالى 
ــيخ هادى [نجم  آبادى] بوده است».3 شيخ حسن از نزديكان  از خيل و خيم مرحوم حاجى ش
سيد جمال  الدين افغانى (اسدآبادى) بود و آن گونه كه برادر شريعت گفته است، سيد جمال  الدين 
ــب ها قرآن مى  خواند و گاه كه آيه  اى  ــكونت كرده بود. وى ش ــن س ــيخ حس مدتى در خانة ش
توجه  اش را جلب مى  كرد، صاحب خانه را از خواب بيدار مى  كرد و او را به آن چه يافته بود، توجه 
ــاس اين روايت، شيخ حسن سنگلجى تحت تأثير انديشه  هاى سيد جمال  الدين  مى  داد! براس
بوده است.4 آگاهان تاريخ مى  دانند كه سيد جمال  الدين در هردو سفرش به تهران، در منزل 

حرمت ربا و مصاحبه با تاگور)/37 ـ 43؛ مدرسى، مرتضى، سيماى بزرگان/185ـ194.
1.  روايت گر اصلى اين سخن، شيخ  الملك اورنگ بوده كه آن را در هردو بار از رضاشاه شنيده بود. اين موضوع 

را سرهنگ سيد ابراهيم سخايى از شريعت سنگلجى شنيده و براى نگارنده بازگفتند. 
2.  مدرسى، مرتضى، سيماى بزرگان/274. 

ــده كتاب) به  جاى  ــار (تدوين  كنن ــتاد ايرج افش ــى، محمد، يادداشــت  هاى قزوينى/168. زنده  ياد اس 3.  قزوين
كلمه«خيل» عالمت «(!)» گذاشته و نوشته است كه كلمه  اى ناخوانا بوده است. اين كلمه را نگارنده با توجه 

به لغتنامه دهخدا در موضوع «خيل و خيم» حدس زده و قرار داده است.
4.  اين موضوع را آقاى مهندس عزت  اهللا سحابى (م1390 ش) در پاييز 1388ش از قول شيخ محمد سنگلجى 

(برادر شريعت سنگلجى) براى نگارنده  بازگو كرد.
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حاج محمدحسن امين  الضرب سكونت داشت؛ اما در مدت هفت  ماهى كه در شهررى بست 
نشسته بود ـ كه اوج فعاليت وى بر ضد حكومت ناصرى نيز بود ـ در منزل شخصى به  نام 
ــن» زندگى مى  كرد.1 بر همين پايه است كه با احتمالى قريب به يقين مى  توان  ــيخ حس «ش

گفت كه اين شيخ حسن همان پدر شريعت سنگلجى بوده است. 

سيد اسداهللا خرقانى
سيد اسداهللا خرقانى ـ كه شريعت سنگلجى از درس تفسير قرآن او بهره گرفته بود ـ نيز از 
نزديكان شيخ هادى نجم  آبادى2 و از طالب فاضل و خواص درس وى به  شمار مى  رفت.3 

زمانى كه سيد جمال  الدين در تهران اقامت داشت، خرقانى هم با وى ارتباط داشت.4
بنابر آن چه گفته شد، شريعت سنگلجى با يك واسطه شاگرد فكرى شيخ هادى نجم  آبادى و 
بعد سيد جمال  الدين اسدآبادى بوده است و دانستن رويكرد اصالح دينى اين دو استاد، خاستگاه 

فكرى شريعت سنگلجى را نشان خواهد داد.

 فكر اصالح دينى در انديشة سيد جمال  الدين افغانى (اسدآبادى)
برخى نمودهاى اصالح دينى مورد نظر شريعت سنگلجى را در انديشة سيد جمال  الدين نيز 
مى  توان ديد. ايگناس گلدزيهر، خاورشناس يهودى اروپايى كه از نزديك با فعاليت  هاى سيد 
جمال  الدين در مصر آشنا بود،5 وى را بنيان گذار «نهضت وهابى فرهنگى» در آن سرزمين خوانده 

1.  حاج سياح محالتى كه از ياران نزديك سيد جمال الدين بود، از شيخ حسن به  عنوان صاحب خانه محل سكونت 
او در شهررى ياد كرده است (حاج سياح، خاطرات حاج سياح/327).

2.  سرهنگ سيد ابراهيم سخايى در گفت گو با نگارنده، از درس  آموزى شريعت سنگلجى نزد سيد اسداهللا خرقانى 
ياد كرد. هم چنين از قول دكتر محمدجواد مشكور (خواهرزاده و شاگرد شريعت) نقل شده است كه وى از 
مجالس تفسير خرقانى بهره برده بود (رسول جعفريان، جريان ها و سازمان هاى مذهبى سياسى ايران از روى 

كار آمدن محمدرضاشاه تا پيروزى انقالب/882). 
3.  دولت آبادى، يحيى، حيات يحيى/ 59 و 60.

ــيد  ــى چهاردهى، مرتضى، س ــى، ميرزا محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان/79 و 80؛ مدرس ــالم كرمان 4.  ناظم االس
ــيد جمال  الدين اسدآبادى و   ــيد محمد، س ــه  هاى او/115 و 116؛ محيط طباطبايى، س جمال الدين و انديش

بيدارى مشرق  زمين/95 .
5.  گلدزيهر، ايگناس، مذاهب التفسير االسالمى/349. گلدزيهر آن گونه كه در اين كتاب نگاشته، هم در قاهره 
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ــت.1 محمد البهى، استاد و رييس پيشين دانشگاه االزهر نيز سيد جمال  الدين را راه پيماى  اس
ــت كه ابن  تيميه در آن قدم برمى  داشت.2 ميرزا رضا كرمانى هم  ــيرى خوانده اس همان مس
در بازجويى  هاى خود گفته است: «سيد اصالً پرستش مصنوعات را كفر مى  داند و مى  گويد 
صانع را بايد پرستيد و سجده به صانع بايد نمود نه به مصنوعات. طال و نقره نمودن مزار و 

مرقد را معتقد نيست».3
بنابراين، مى  توان گفت كه ميان انديشة اصالح دينى شريعت سنگلجى با سيد جمال  الدين 
ـ كه با يك واسطه بر او تأثير داشته است ـ همسانى  هايى وجود دارد و بر همين اساس بود 

كه شريعت، سيد جمال  الدين را شخصى «موحّد» مى  دانست.4

 فكر اصالح دينى در انديشة شيخ هادى نجم  آبادى
ــن سنگلجى و سيد اسداهللا خرقانى) را بايد يكى از  ــيخ هادى نجم  آبادى (معلم شيخ حس ش
ــذارى را مى  توان در روايت  هاى تاريخى  ــت. اين اثرگ تأثيرگذاران تاريخ معاصر ايران دانس
ــانى كه او را از نزديك مى  شناختند جست جو كرد. ميرزا محمدخان قزوينىـ  كه محضر  كس
شيخ را درك كرده بود5ـ  مى  نويسد: «او مجتهد، اما در باطن آزادمنش و روشن فكر بود... او 
مردم را به شك مى  انداخت و عقايد موهوم را نابود مى  كرد و آلتى براى بيدارى گروه بزرگى 

(1873 و 1874م) و هم در پاريس (حدود 1883م) با سيد جمال  الدين رفت و آمد داشته است.  
1.  همان،/348 و 349.

ــالمى در جريان رويارويى با استعمار غرب/83 و 84 . البته ميان انديشه سيد  ــه نوين اس 2.  محمد البهى، انديش
جمال  الدين با وهابيان هم سانى تام و تمام وجود نداشته است؛ مثالً اعتقاد سيد جمال  الدين نسبت به حجاب، 
ــيد جمال  الدين ديدگاه او درباره حجاب را اين گونه  ــه  تن از عالقه  مندان س كامالً مخالف با وهابيان بود. س
ــت؛ درصورتي كه نتيجه  اش فساد نباشد. قّوت زن در طبيعت اوست» (امين،  آورده  اند: «بى  حجابى خوب اس
ــى  ــود، جمال  الدين االفغانى/103؛ مدرس ــر الحديث/114؛ ابوربه، محم ــاء االصالح فى العص احمد، زعم
چهاردهى، مرتضى، سيد جمال  الدين و انديشه  هاى او/414). آن چه آمد از كتاب مدرسى چهاردهى است؛ اما 

دو كتاب ديگر نيز رويكرد سيد جمال  الدين را نزديك به همين مضمون آورده  اند.
3.  «استنطاق با ميرزا محمدرضا»، روزنامه صوراسرافيل، ش 10 (5 رجب 1325ق).

4.  اين تعبير را سرهنگ سيد ابراهيم سخايى از شريعت سنگلجى شنيده و براى نگارنده بازگو كرده است.
5.  قزوينى، محمد، بيست  مقاله قزوينى/8 و 9.
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2 نيز  از اجتماع بود».1 مهدى ملك  زادهـ  كه پدرش، ملك  المتكلمين و از همراهان شيخ بودـ 
ــن فكران دورة ناصرى را تربيت  يافتگان دبستان اين روحانى بزرگ دانسته است.3  اكثر روش
ــيد حسن تقى  زاده، مشروطه  خواه مشهور نيز معتقد است كه شيخ مانند سيد جمال  الدين  س

بسيار آزادى  طلب بود و تأثير بزرگى در ايران داشت.4 
تنها اثر به  جاى مانده از شيخ هادى نجم  آبادى تحرير العقالء نام دارد كه مى  توان ديدگاه  هاى 
ــن كتاب يافت. وى در جاى  جاى اين كتاب به طرح بحث  هاى اجتماعى پرداخته  او را در اي
ــين و جامعة خود را بيان كرده است.5 در بخشى  ــباب انحطاط اعتقادى امت  هاى پيش و اس
ــرك  گرايى آن ها را  ــيعيان مى  پردازد و برخى از مصداق  هاى ش از كتاب نيز تنها به تحليل ش
برمى  شمارد.6 بسيارى از مصداق  هاى انحطاطى مورد توجه شيخ را مى  توان در واژة «غلّو»  
ــيعيان را از اصل اسالم  خالصه كرد. از نظر وى، يكى از مهم ترين اعتقادهاى باطلى كه ش

دور كرده است، بزرگداشت بيش از اندازة اولياى خداست. 
شيخ هادى  نجم  آبادى در بخشى از كتاب تحرير العقالء نوشته است كه بسيارى از شيعيان 
چنان مى  دانند كه چون شيعة على بن ابي طالب هستند يا بر امام حسين گريه كرده  اند، 
ــفاعت شافعين نجات خواهند يافت. او اين  ــتند؛ يا آخراالمر به ش پس در قيامت معذب نيس
باور را «اوهام» و مخالف قرآن خوانده است.7 او مانند بسيارى از داعيان فكر اصالح دينى 
معتقد است كه از اسالم  جز اسم و از قرآن جز خواندن، چيزى باقى نمانده است. به اعتقاد 
وى شيعيان چنان مى  انديشند كه قرآن تحريف  شده و ناقص است و قرآن اصلي و كامل ـ 
به ترتيبي كه نازل شدهـ  در نزد امام غائب است. از نظر نجم  آبادى شيعيان، قرآن هدايت گر 
را از مبين بودن و مبيّن بودن انداخته   و دل خوش  اند كه بعد از اعتقاد به كفايت واليت امامان 
براى نجات، تنها تعزيه  دارى و گريستن و گريانيدن بر حضرت امام حسين و اصحابش، 

1.  يادداشت  هاى ميرزا محمدخان قزوينى در: براون، ادوارد، انقالب ايران،/400.
2.  صفايى، ابراهيم، رهبران مشروطه/356.

3.  ملكزاده، مهدى، تاريخ انقالب مشروطيت ايران/170 و 171.
4.  تقى زاده، سيد حسن، زندگى طوفانى/113.

5.  نجم آبادى، شيخ هادى، تحرير العقالء/ 1 تا 49. 
6.  همان/49 ـ 53.

7.  همان/82.  
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اعمال عبادى مورد رجحان است و بر همين اساس اموال خود را به  جاى استفاده در كارهاى 
مفيد، براى اين مقصود صرف مى  كنند؛ ايشان دل خوش  اند به گريستن و گريانيدن و چنين 
مى  انديشند كه چون واليت شان صحيح است و تعزيه  دارى مى  كنند، هر عمل ناشايستى كه 

انجام دهند، در روز قيامت حل و فصل خواهد شد!
شيخ سپس رواياتى چون «حب علىٍ حسنةٌ اليضرّ معها سيئة» را نفى مى  كند و مى  نويسد: 
ــى [و] به ادلّه و براهين و آيات  ــت كه دارى زحمت  ها مى  كش ــرك اس «اين اعلى  مراتب ش
قرآنيه و اخبار ثابت مى  نمايى كه حقيقت توحيد همين است».1 او در بخشى ديگر از كتاب، 
معتقدان به شفاعت را «غافالن از حقيقت توحيد» مى  خواند و دستور مى  دهد كه ايمان به 
خداوند بايد «بال شفيع» باشد.2 در فرازى ديگر نيز چنين مى  نگارد كه برخى كسانى كه به 
ــد؛  ــت ميل دارند، باورى را برمى  گزينند كه عفو و خالص از عقاب آخرت در آن باش معصي
پاك  شدن گناهان به  سبب بكاء بر حسين و اعتقاد به «حب علىٍ اليضرّه سيّئة» نمونه  هايى 

از اين باورهاست.3
ــد، نمونه  اى از رويكرد اصالح دينى شيخ هادى نجم  آبادى بود كه مانند آن را  آن چه گفته ش
ــت كه كتاب مورد  در تمام فرازهاى كتاب تحرير العقالء مى  توان يافت.4 نكتة مهم اين اس
ــته  هاى شيخ ـ كه در مجالس خود به شاگردانش انتقال مى  داده ـ فراهم  نظر، از دست  نوش

آمده است.5 او اين گفتارها را «قول و بيان عقالء» مى  ناميد.6

1.  همان/133 ـ 135.
2.  همان/ 267 و 268.

3.  همان/294.
4.  درباره سخنان شيخ هادى نجم  آبادى نيز بايد مانند شريعت سنگلجى نظر بدهيم. بحث درباره ميزان درستى 
ــبت  دادن اين باورها به شيعيان و اين كه اين اعتقادها تا چه اندازه درست يا نادرست  ــيخ درباره نس گفتار ش
هستند، از حوزه اين نوشته ـ كه تنها به بيان سير تفكّر اصالح دينى مى  پردازد ـ  خارج است. براى آگاهى 

دقيق از ديدگاه شيعيان درباره موضوع  هاى باال نيز كتاب هاى پيش  گفته راه گشا هستند. 
ــيخ به شاگردان خود كه از افاضل نامداران ايران  ــد: «تقريرات ش 5.  نورالدين چهاردهى در اين زمينه مى  نويس
بودند، به نام تحريرالعقالء به طبع رسيده است» (چهاردهى، نورالدين، سلسله  هاى صوفيه در ايران/17). وى 
در جايى ديگر مى  نويسد: «قسمتى از تقريرات اين عالم ربانى تحت نام تحرير العقالء جمع  آورى و منتشر 

شد» (چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/ 117).
6.  نجم  آبادى، شيخ هادى، تحرير العقالء، مقدمه مرتضى نجم  آبادى.
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 اعتقاد دينى شيخ هادى نجم  آبادى و ارتباط آن با فكر اصالح دينى او
شيخ هادى نجم  آبادى به  سبب رويكردهاى ويژه  اش (كه در نگاه قزوينى «به شك  انداختن 
مردم» و «نابودكردن عقايد موهوم» بود)، از سوى برخى عالمان درجة اول تهران چون سيد 
صادق طباطبايى و ميرزا حسن آشتيانى خارج از دين شمرده شد. در برخى نقل  ها آمده است 

كه ايشان حتى بر فراز منبر «اللهم العن الهادى» مى  گفتند!1 
ــيخ داده مى  شد، اعتقاد به «بابيّت» بود.2 به  اعتقاد بسيارى از  ــبت  هايى كه به ش يكى از نس
مردم، او از اعضاى سرّى فرقة بابيه به  شمار مي رفت.3 مرورى بر نوشته  هاى بابيان (ازليان) و 

بهائيان نشان مى  دهد كه ايشان شيخ را از پيروان سيد على  محمد باب مى  دانستند.
ــيخ به   واقع يك بابى (ازلى) بوده است.4چكيدة  ــان مى  دهد كه ش مطالب تحريرالعقالء نش
ــت كه هرگاه معتقدان يك رسول الهى از آيين  ــيخ در بخش اصلى كتاب آن اس ــخن ش س
توحيد دور مى  شدند، خداوند رسول بعد را برمى  انگيخت تا ايشان را دوباره به وحدانيت سوق 
ــالم و مذهب شيعه مى  رسد، همين سنت را جارى تجويز  ــيخ در ادامه، وقتى به اس دهد. ش
ــخن مى  گويد و نتيجه مى  گيرد كه  ــالم درباره «آخر دورة نبوت» س مى  كند. او از دوران اس
وقت آن است كه خداوند، شريعت و آيين توحيد را تجديد كند و طرحى نو افكند. وى سپس 
به تاريخ ظهور باب رسيده است و اين بدان معناست كه او آيين باب را تجديد دين، پس از 

1.  فاضل مازندرانى، اسداهللا، تاريخ ظهور الحق/483. 
2.  دولت آبادى، سيد على  محمد، خاطرات و مالحظات/92؛ ملك زاده، مهدى، تاريخ انقالب مشروطيت ايران/170.

3.  آرتور هاردينگ، خاطرات سر آرتور هاردينگ/252.
4.  سيد على محمد شيرازى (باب) در سال 1260ق با اين ادعا كه باب امام غايب شيعيان است، دعوت خود را 
آغاز كرد؛ اما سرانجام به نَسخ ديانت اسالم پرداخت و خود را «مظهر ظهور اهللا» خواند. پس از اعدام او، بابيان 
به يكى از پيروان برجسته  اش، ميرزا يحيى صبح ازل روى آوردند و براساس دستور باب او را «مرآت» (حاكى 
از «شمس حقيقت» كه خود باب بود) دانستند. باب در آثار خود به ظهور موعودى بلندمرتبه بشارت داده و او 
را مظهر شريعت بعد از ديانت خود دانسته بود؛ به اين موعود، در ادبيات باب «من يظهره اهللا» گفته مي شد. در 
حدود دوازده سال پس از كشته  شدن باب، ميرزا حسينعلى نورى مشهور به «بهاء» (بهاء اهللا) خود را من يظهره 
اهللا خواند و ديانت جديد بهايى را تأسيس كرد. بيشتر بابيان به او پيوستند و بهايى شدند. آنان كه بر آيين باب 
باقى مانده بودند، به  سبب آن كه بر جانبدارى از ميرزا يحيى صبح ازل پافشارى مى  كردند، گذشته از «بابى»، به 
«ازلى» نيز مشهور شدند. براى اطالع بيش تر ر.ك: زعيم الدولة تبريزى، ميرزا مهدى  خان، مفتاح باب االبواب. 
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ــت.1  به عبارت ديگر، شيخ معتقد بود كه امت اسالمـ  به  ويژه شيعيانـ  از  ــالم مى  دانس اس
تعاليم راستين قرآن دور و به غلوّ و شرك مبتال شده  اند؛ بنابراين، خداوند شريعت را تجديد 

كرد تا ايشان را به شاه راه توحيد بازگرداند. 
اين رويكرد را در آثارى كه بابيان  نگاشته  اند مى  توان ديد؛ رسالة سؤاالت سبعه (اثر ع. روحى 
ــت. نويسنده در اين رساله بر  ــبى براى اين دعوى اس كرمانى؛ از بابيان كرمان) نمونة مناس
آن است كه «خرافات و اباطيلى» كه بر «اسالم خالى از شيب و ريب» و «شريعت سهله و 
سمحه» بسته شده را عامل اساسى انحطاط مسلمانان معرفى كند.2 برخى نتايج اين سخن 
ــده تا موجب اسراف باشد؛3 خمس تنها  ــنت فعلى قربانى در حج قرار داده نش عبارتند از: س
براى غنايم جنگى است؛4 محكم و متشابهى در كار نيست و تمام كتاب هاى آسمانى در غايت 
ــده  اند؛5 احترام به مقابر بزرگان دينـ  حتى رسول خدا و امامان  ــكارى و وضوح نازل ش آش
شيعه ـ شرك و بت  پرستى است؛6 توسل به غير خدا شرك است؛7 حمل مردگان براى دفن 
در جوار بزرگان دين خطاست؛8 علم غيب مخصوص خداست؛9 انبيا و امامان از خطا و گناه 

1.  شيخ هادى نجم  آبادى، تحرير العقالء/54 ـ 68. نگارنده اين موضوع را در جايى ديگر به  تفصيل شرح داده 
است؛ ر.ك: نبوى رضوى، سيّد مقداد، «رويكرد اعتقادى حاج شيخ هادى نجم  آبادى در پاسخ به بهائيان»، 

فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ش 53 و 54 (بهار و تابستان 1389).
ــؤاالت سبعه، (كتابخانه دانشگاه پرينستون، مجموعه اسناد دكتر ويليام ميلر، ش 249  2.  روحى كرمانى، ع، س
ــاى بابى بود، استنساخ كرده است. در  ــاله را ميرزا مصطفى كاتب كه از فعاالن كوش ــخه خطى]). اين رس [نس
صفحه پايانى آن نيز دستخط نويسنده در تقديم آن به دكتر سعيدخان كردستانى ديده مى  شود. سعيدخان يك 
ــنى  مذهب بود كه نصرانى شده بود. وى با بابيان تهران دوستى داشت و برخى بزرگان ايشان را از  ــلمان س مس
ــناخت. براى آگاهى از سرگذشــت ميرزا مصطفى كاتب ر.ك: بامداد، مهدى، شرح حال رجال  نزديك مى  ش
 William McElwee Miller, Ten Muslims :ايران، 262/6ـ  264؛ براى آگاهى از زندگانى سعيدخان ر.ك
 Meet Christ, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, pp. 15 25 ـ

  and 33 49 ـ.

3.  همان/41 ـ 46.

4.  همان/50 ـ 53.

5.  همان/52 و 53.
6.  همان/58 ـ 61. 

7.  همان/58.

8.  همان/60.
9.  همان/65 ـ 70.
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مصون نبودند.1
همان طور كه مالحظه مى  شود، اين نويسندة بابى  نيز ديدگاه  هايى مانند رويكرد اصالح دينى 
شيخ هادى نجم  آبادى دارد و درباره خرافات منهدم  كنندة اسالم مانند او مى  انديشد. گذشته 
از تحريرالعقالء و سؤاالت سبعه، كتاب هايى مانند دليل المتحيرين (اثر ميرزا مهدى امين؛ داماد 
ميرزا يحيى صبح ازل)، مذاهب ملل متمدنه (اثر آلفونس نيكال)، ايقان (اثر ميرزا حسينعلى 
ــته بود)، اخالق روحى (اثر  بهاء اهللا كه در زمان بابى  بودن و پيش از دعوى جديد خود نگاش
ــروطيت  عطاءالملك روحى)، حيات يحيى (اثر ميرزا يحيى دولت  آبادى)، تاريخ انقالب مش
ــرافيل (با مديريت ميرزا جهانگيرخان شيرازى)  ايران (اثر مهدى ملك  زاده)، روزنامة صوراس
ــتند كه نمونه  هايى از همان نكات را مي توان در آن ها يافت؛ از قبيل:  و... نيز آثارى بابى  هس
ــول خدا؛ روحانى دانستن معراج پيامبر، سست و غير روش مند بودن  نفى علم غيب رس
منابع حديثى و روايى شيعه، نفى شفاعت، خطاپذير بودن امامان شيعه در تفسير قرآن  و 

بت  پرست خواندن مذهب شيعه.2
موضوع ديگرى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ظاهر اسالمى و شيعى شيخ هادى نجم  آبادى 
و روحى كرمانى است. شيخ در تهران صاحب مسجد و مدرسه بود كه هنوز هم پابرجاست.3 
ــاله  اش خود را داراى فرط خلوص عقيده به مذهب حنيف  روحى نيز در برخى فرازهاى رس
ــالم و كمال اطالع و بصيرت نسبت به فلسفه و روح اصلى كلمة جامعة اسالمى خوانده  اس

است و اظهار مى  كند مسلمانى واقعى از طريق تشيع جعفرى تحقق مى  يابد.4
رويكرد ظاهرى شيخ هادى نجم  آبادى و روحى كرمانى در سنت نهان  زيستى بابيان در عصر 
قاجار ريشه داشت. ايشان به  سبب سخت گيرى حكومت قاجارـ  كه از زمان سوء قصد نافرجام 
گروهى از آنان به ناصرالدين  شاه جدى  تر شده بودـ  با توسل به نهان   زيستى و كتمان عقيده، 

1.  همان/74 ـ 77.
2.  نگارنده در آينده به شرح تفصيلى رويكردهاى اين آثار خواهد پرداخت.

ــالمى تهران، روبه  روى بخش جنوب غربى  ــه ميرزا عيسى وزير كه در خيابان وحدت اس ــجد و مدرس 3.  مس
ــهر قرار گرفته  اند. ميرزا عيســى وزير اين دو بناى دينى را براى شيخ هادى نجم  آبادى ساخته بود  پارك ش

(نجم  آبادى، شيخ هادى، تحرير العقالء).
4.  روحى كرمانى، ع/17.
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اعتقادات خود را تبليغ مى  كردند.1 بر همين اساس بود كه ايشان در ظاهر، شيعه بودند و از 
باب و بابيان برائت مى  جستند، نماز مى  خواندند، روزه مى  گرفتند و بهاء اهللا و پيروانش را لعن 

و تكفير مى  كردند.2 
يكى از شيوه  هاى تبليغى بابيانـ  كه از سنت نهان  زيستى ايشان برمى  خاستـ  دست   گذاشتن 
بر موضوع خرافات بود. آنان از يك  سو مى  خواستند مخاطبان خود را به اعتقاد بابى نزديك 
كنند و از سوى ديگر مى  خواستند به بابى  بودن شناخته نشوند. با همين روش بود كه به  تعبير 
ــالمىِ  را روزبه  روز ضعيف  تر كردند.  ــيد حسن تقى  زاده، قوت و سطوت تعصب جامعة اس س
ــلمين بودند ـ را در اين  ــلمانان ـ كه ظاهراً جزو مس تقى  زاده كثرت عدة بابيه در ميان مس

كام يابى اثربخش مى  داند.3
البته بررسى ارتباط نكات طرح  شده از سوى بابيان با ديدگاه  هاى خود باب، فرصتى مستقل 
ــر آموزه  هايى كه اينك اصالح دينى  مى  طلبد؛ اما به   هرحال بابيانـ  در دورة قاجارـ  در نش
ــير گام  ــيخ هادى نجم  آبادى نيز در همين مس ــتند.   ش ــود، نقش مهمى داش خوانده مى  ش
ــردم» و «نابودكردن عقايد  ــك  اندختن م ــت و درواقع، هدف غايىِ  وى از «به  ش برمى داش
موهوم»، همان تجديد دين بوده است. بنابر آن چه گذشت، مى  توان ادعا كرد خاستگاه انديشة 

اصالح دينى شيخ هادى نجم  آبادى، اعتقاد بابى او بود. 
ــريعت سنگلجى گذشته از ارتباط فكرى باواسطه با شيخ هادى نجم  آبادى، در سال هاى  ش
كودكى او را ديده و در مجلس  هاى گفت گوى دينى او شركت كرده بود.4 وى در سخنرانى هاى 

1.  فاضل مازندرانى، اسداهللا، تاريخ ظهور الحق، تصوير از نسخه خطى، ج 6، ص23. نگارنده در جايى ديگر 
ــنت نهان  زيستى» ايشان برمى  خاست، نشان داده است.  نمونه  اى از «روش نهان  نگارى» بابيان را كه از «س
اين نمونه، كتاب روزگارى كه گذشت، اثر عبدالحسين صنعتى  زاده كرمانى است (ر.ك: نبوى رضوى، سيّد 
مقداد، «تاريخ مكتوم»، فصلنامه گفتگو، ش 59). نگارنده همچنين در مقاله  اى با عنوان «نقش وقايع  نگاران 
ــگرى جنبش مشروطيت ايران» نمونه  هايى ديگر از سنت نهان  زيستى و روش نهان  نگارى  بابى در گزارش 
ــان را به  دست خواهد داد. اين مقاله در فصلنامه مطالعات تاريخ معاصر ايران (ويژه  نامه مشروطيت) به  ايش

طبع خواهد رسيد.
2.  زعيم الدوله، ميرزا مهدى  خان، مفتاح باب االبواب/297 و 298.

3.  تقى  زاده، سيد حسن، تاريخ انقالب ايران/328.
ــاگردان نزديك شيخ محمد  ــگاه تهران كه از ش ــتاد حقوق دانش 4.  اين موضوع را آقاى دكتر ناصر كاتوزيان، اس
ــريعت) بودند، از وى شنيده و براى نگارنده بازگفتند. شيخ محمد سنگلجى سال  ها استاد  ــنگلجى (برادر ش س
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خود از شيخ با احترام ياد مى  كرد1 و آن چه را كه از او ديده يا درباره  اش شنيده بود، بازمى  گفت.2
سيد اسداهللا خرقانى نيز به بابى  بودن متهم بود.3 وى در جايى به صاحبان روزنامة صوراسرافيل 

چنين توصيه مى  كند:
 تقّيآلً بايد كلية جرايد را از ايراد دين حنيف تبرئه نماييد كه غرض، ايراد به 
ــالم و قرآن و كتب اربعه و احاديث صحيحة مذهبى نيست كه موجب  اس
ــق؛ بلكه غرض رسوايى و افتضاح بدكرداران و ظالمين و  ــد يا فس كفر باش

فاسقين است.4
خرقانى به مخاطبان خود مى  گويد كه تقيه كنند و به  جاى اسالم، بدكاراِن مسلمان را مورد 
ــؤاالت سبعه  ــتانة صاحبان تحرير العقالء و س انتقاد قرار دهند. اين همان رويكرد نهان  زيس

است. بنابراين، اتهام بابي گرى سيد اسداهللا خرقانى نيز بى  دليل نبوده است. 
ــير قرآن  ــار خرقانى هم رويكردهاى اصالح دينى را مى  توان يافت. وى مجلس تفس در آث
ــت: «غير قرآن هرچه از  ــاى خود را براى جمعى بيان مى  كرد. او مى  گف ــت و ديدگاه  ه داش
هركه هست، مسكوٌت عنه بگذارند تا آن كه كلية عقايد و اصول را از قرآن بياموزند؛ مانند 
ــعادت. غير از اين عالجى نيست».5 خرقانى سياست چهار خليفة نخست را ـ تا  اصحاب س
ــكالت حاكمان اسالمى را به  ــال چهلم ـ براساس سنت نبوى مى  دانست6 و شروع مش س

حقوق دانشگاه تهران بود. 
1.  استاد دكتر محمدعلى موحد (نويسنده  و مترجم برجسته و نماينده پيشين دولت ايران در سازمان اوپك و 
صاحب نظر شناخته  شده مسايل نفتى) رويكرد احترام  آميز شريعت سنگلجى نسبت به شيخ هادى نجم  آبادى 

را ديده و براى نگارنده بازگفتند.
2.  مرتضى مدرسى چهاردهى دو حكايت از سيره زندگانى شيخ را از «استاد عالمه فقيد، شريعت سنگلجى» 

شنيده و در كتاب خود آورده است (مدرسى چهاردهى، مرتضى، سيماى بزرگان/272 ـ 274).
3.  قهرمان  ميرزا (عين  السلطنه) كه خرقانى را از نزديك مى  شناخت، مى  نويسد: «در بيست  سال قبل ... اين سيد [= 
خرقانى] را از طايفه بابيه مي گفتند و در عقيده او حرف ها مى  زدند»؛ (قهرمان  ميرزا (عين  السلطنه)، روزنامه خاطرات 

عين  السلطنه، 2747/4). 
4.  افشار، ايرج، مبارزه با محمدعلى  شاه/427.

5.  خرقانى، سيد اسداهللا، رساله متشابهات در قرآن/16.
6.  همان مؤلف، روح التمدن و هويت االسالم/25 و 26.
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زمان معاويه بازمى  گرداند.1 او هم چنين واليت تكوينى را نمى  پذيرفت2 و به امام حى غائب 
نيز اعتقاد نداشت.3

 ارتباط فكر اصالح دينى شريعت سنگلجى با آموزه  هاى وهابيت
بنابر آن چه گذشت، خاستگاه انديشه  هاى اصالح دينى شريعت سنگلجى، تعاليم شيخ هادى 
ــاس اعتقاد بابى خود به طرح آن نكات اصالح  خواهانه  ــت. شيخ نيز براس نجم  آبادى بوده اس
مى  پرداخت. اما تأثير شريعت از آموزه  هاى وهابيت نيز مورد پذيرش موافقان و مخالفان اوست.
ــريعت سنگلجى) با فهرست كتاب  ــت كتاب توحيد عبادت (از آثار اصلى ش ــة فهرس مقايس
التوحيد (تأليف محمد بن عبدالوهاب) هم سانى قابل توجهى از مطالب اين دو كتاب را نشان 
ــنگلجى در پاسخ به يكى از مخالفان خود كه او را به رونويسى از كتاب التوحيد  مى  دهد. س
متهم مى  كرد، گفته بود كه بخش  هايى از كتاب توحيد عبادت را از روى كتاب كتاب التوحيد 
نوشته است؛ نه تمام آن را!4 يكى از شاگردان نزديك شريعت نيز گفته بود كه وى در زمان 
ــاس است  ــان گرايش پيدا كرد.5 بر همين اس حج با مطالعة آثار وهابيان به آموزه  هاى ايش
كه برخى شريعت سنگلجى را اوّلين كسى مى  دانند كه عقايد وهابيه را در ايران ابراز كرد و 

عده  اى دور خود گردآورد.6

1.  همان مؤلف، محو الموهوم و صحو المعلوم/101 و 102.
2.  همان/32 و 33. 

ــنيده و براى نگارنده بازگفتند.  ــاگردان خرقانى ش ــتاد دكتر محمدعلى موحد از برخى ش 3.  اين موضوع را اس
ــنيد كه او در برخى مجالس درسى خود  ــاگردان خرقانى ش ــطه، از يكى از ش هم چنين نگارنده با يك واس

مى  گفت: «اگر پنجاه   نفر فدايى داشتم، على رؤوس االشهاد مى  گفتم كه امام زمانى نيست!».
4.  آن شخص حاج  آقا روح  اهللا كمالوند بود كه سال ها بعد در شمار عالمان مشهور حوزه علميه قم قرار گرفت. جريان 
آن گفت گو را استاد عبدالحسين حائرى، دانشمند نسخه   شناس و رييس پيشين كتابخانه مجلس شوراى اسالمى، 

از حاج  آقا روح  اهللا كمالوند شنيده و براى نگارنده بازگفتند. 
5.  اين موضوع از قول دكتر محمدجواد مشكور، خواهرزاده و شاگرد شريعت سنگلجى، نقل شده است (جعفريان، 
رسول، جريان ها و سازمان هاى مذهبى سياسى ايران از روى كار آمدن محمدرضاشاه تا پيروزى انقالب/882).

6.  اين نظر را نورالدين چهاردهى ارايه كرده است؛ وى بدون گرايش به شريعت سنگلجى در مجالس او حاضر 
مى  شد و آگاهى  هاى مهمى از او داشت (ر.ك: چهاردهى، نورالدين، وهابيت و ريشه  هاى آن/157).
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 درس  آموختگان شريعت سنگلجى
در سال هايى كه شريعت سنگلجى به تبليغات اصالح دينى خود مشغول بود، افراد بسيارى در 
محفل او حضور يافتند يا تحت تأثير آثار وى قرار گرفتند كه البته برخى از ايشان در تاريخ 
ــى از مهم ترينِ آن ها عبارتند از: فضل  اهللا  ــر دينى معاصر ايران نيز تأثيرگذار بوده  اند؛ برخ فك
ــيخ محمد سنگلجى، حسين مطيعى، عبدالحسين آيتى (آواره ى سابق)،  صبحى مهتدى، ش
ــيد محمود طالقانى، مهندس مهدى بازرگان،  ــتانى، حاج س عبدالرحمن بديع  الزمانى كردس
حاج ميرزا يوسف شعار تبريزى، على  اكبر حكمى  زاده، دكتر محمدجواد مشكور، دكتر عباس 
زرياب خويى، دكتر سيد صادق تقوى، مرتضى مدرسى چهاردهى، مهندس عزت  اهللا سحابى، 

حيدرعلى قلمداران و... .1

ــان تا چه اندازه تحت تأثير  ــريعت سنگلجى و اين كه برخى از ايش ــده از ش 1.  مدارك بهره  مندى افراد يادش
ــكل باقى ماندند يا خير، در پژوهش مفصل نگارنده  ــير دينى خود به همان ش او بودند و آيا تا پايان مس
درباره «فكر اصالح دينى در عصر پهلوى اول» خواهد آمد. فهرست اين اشخاص، تنها براى نشان  دادن 
ــريعت آورده شده است؛ مثالً مرحوم مهندس عزت  اهللا سحابى ـ آن گونه كه خود براى  ميزان اثرگذارى ش
ــده بود؛ اما در سال  هاى نوجوانى با آثار او  ــريعت حاضر ش نگارنده نقل كردـ  تنها يك  بار در مجالس ش
ــر و نشر داشــت و آن ها را تبليغ مى  كرد. آقاى سحابى در برخى موارد ـ و نه در اصول اعتقادى ـ با  حش
ــريعت سنگلجى را نديده بود، با مطالعه آثار  ــريعت همراه بود. آقاى حيدرعلى قلمداران نيز با اين كه ش ش
او و سيد اسداهللا خرقانى به اين مسير وارد شد و آن را با جديت دنبال كرد؛ اما در مراحل پايانى حيات، 

تجديدنظرهاى مهمى داشت.  
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An Analysis of Shari’at Sangelaji’s 
Intellectual Activities
Seyed Meqdâd NabaviـRazavi

Abstract
Shari’at Sangelaji is one of the best known people during the reign 
of Rezâ Shah Pahlavi who promoted the idea of religious reform 
in contemporary Iran. In the present article, the author intends to 
investigate Shari’at Sangelaji’s intellectual life, his views on Shiite 
Imamite and monotheistic teachings in order to provide an outlook on 
his ideas and thoughts. To this end, the author tells about Shari’at’s 
life and promotional activities, his teachings for religious reform such 
as fighting superstitions as well as the principles of his teachings.
Among the other discussions that will be set forth in the present article 
are the Pahlavi state’s view of Shari’at, identifying the origin of his 
idea of religious reform by introducing his teachers and their beliefs, 
including Sheikh Hasan Sangelaji and Seyed Asadollah Kharqâni 
and the relation between the idea of religious belief of Sheikh Hâdi 
Najmâbâdi and his idea of religious reform. Finally, the author will end 
his article by expressing how Shari’at’s idea of religious reform relates 
to the teachings of Wahhabism and by introducing the names of some 
who were taught in his school.

Keywords: Shari’at Sangelaji, idea of religious reform, teachings and 
intellectual origin, Sheikh Hâdi Najmâbâdi.




