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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 و یکم هشتادشماره ، و یکم بیستسال 

  9311 بهار

 

یران( در ا5011-5031آن  بر مطالعات عاشورا در دوره معاصر) یرو تأث یشیدگراند

 

 61/6/77تأیید:تاریخ    3/4/79تاریخ دریافت:

 1 ینیمحمد حس یدس 
 

(    وهما   5011-5031بازنمایی واقعه  ااوها ا    رها یع صعااهر ایهرا        

صاضاااری است ک  با وجا  اهمیتی ک     وناساند  سهیر روهار  ویدر هها     

کاود بها   صطالعاری ااوا ایی  ا  ، کمتر ب  آ  راج  وده است. صقال  حاضر صی

ها   گراندیش و صبانی آنها  به  نقهش آنها     بازنمهایی واقعه        بر سی جریا 

 ااوا ا    این  و ه بپر از . 

سهتیخ  و نندا سهتیخ      هنهد که  انزیهخه فرا ه     نتایج این بر سی نشا  صهی 

ها   گراندیش    را یع صعاار ایرا  ک   یش      و ا  نیش از نهلها    جریا 

صهدا   و  ها  صبتنی بهر اقهل   و رولیلساز ودل جدید  از صطالعات   ا  ، زصین 

گرایی وده است ک  رفسیرهایی سیاسی و اجتماای از  ااوها ا  ا به   نبهار    الم

   اوت  است.

 

عاشاورا، عرار    یاجتمااع  یرعاشورا، تفس یاسیس یرتفس ی،عاشورا پژوه :کلیدواژگان

 .یشیدگر اند ی،پهلو

                                              

 .(hiu.sh56@gmail.com): و مذاهب قم یاندانشگاه اد یاثنا عشر یعتش یختار یتخصص یدکتر. 1
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 مقدمه. 5

کانونی در تاریخ اسالم، همیشه مورد توجه قرار واقعه عاشورا به دلیل برخورداری از اهمیت 

گرفته است. ماندگاری این واقعه در قالب آثار تاریخی و ساس  در ادبیااد داساتانی و باه     

 تاا  تااریخی  هاای  تدریج در ادبیاد سیاسی، بخشی از این اهمیت بیان شده است. گزارش

 افاو   باا کاه   این ات گرفتند می آرای مختلف قرار ارزش گذاری مالک پنجم هجری، قرن

صاوفی   و عرفاانی  کالمای،  رویکردهای با های فکری جریان رشد و نگارانهتاریخ رویکرد

این تغییار در ماالعااد باه تادریج باا      . آمد فراهم نگاری عاشورا زمینه دگرگونی در تاریخ

 ( ادامه یافت. 5016-5031جواری آرای جدید در دوره معاصر ایران ) هم

( باه  5016( تاا بار آمادن ان االال اساالمی )     5820-5821در ایران پ  از مشروطه )

هاای   شد. در این دوره، گاروه  های موجود توجه می ماالعاد عاشورا در قالب فکری جریان

( نساتت باه آرای   5083-5031های تساهلی پهلوی او  )   مختلف فکری به دلیل سیاست

ابال تاوجهی یافتناد و باا اساتفاده از ابزارهاای       مارکسیستی و کمونیستی در ایران، رشد ق

ای، چون مجالد علمی و فرهنگی به پایه ریزی متانی تفکری خویش و تثتیات آن   رسانه

 در جامعه سنتی ایران پرداختند. 

که این افکار چه تأثیری بر ماالعاد عاشورا گذارده است و بر متنای چاه تفکاری    این

هاایی اسات    لعاتی چه بوده است؟ مجموعه پرسشآمد چنین ماا صورد گرفته است و پی

که این م اله به دنتا  کشف آن خواهد بود. بر این اساس، فرض بر آن است که ماالعاد 

های فکری جدید، به وسیله برخی افراد    عاشورا در این دوره با فراهم آمدن شرایط و زمینه

رتی جدید یافت و در نتیجه در های اثر گذار در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مذهتی صو و گروه

 قالب جدیدی در تاریخ معاصر رشد و توسعه پیدا کرد. 
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 های دگراندیش . جریان2

زدگای،  اندیشان غیر دینی: این جریان با متانی ناسیونالیستی و با تأکید بار تااریخ  . سنتی5

ایرانیان،  های مذهتی   ستایش وطن، دین، نژاد و خون ایرانی در رویارویی با مذهب و آموزه

 5به ن د و رد باورهای مذهتی پرداختند.

اندیش: این جریان، گروهی از مدافعان تاریخ هستند که اصالت  فکران دینی سنتی . روشن8

سنجند و در نتیجه به این دلیل که گذشته،               یک پدیده را با قدمت، معنویت و ارزش آن می

بخشاد و از ایان رو در اایاای     امش بیشاتری مای  آزمون خود را پ  داده است به آنها آر

  8برند.              گذشته هویتی خود از انتاشت نیروهای جوان بهره می

های دنیای معاصر را در رجوع باه متاون م ادس       این جریان، راه برون رفت از چالش

تماعی چنین، کارکردهای اج داند و از مراجعه به بسترهای عینی و معمولی جامعه و هم می

  0کند. از این رو مدینه فاضله آنان، بازگشت به اسالم ناال است.              دین پرهیز می

متجدد: این جریان، واکنشی در برابر تجددگرایی و سنت گرایای   دینی فکران روشن. 5

 فکری دینی به بنیادهای مدرنیتاه بااور دارد و ع ال ن ااد مادرن را       روشن 4افراطی است.

کند، سنت دینی را باا مدرنیتاه                 و تالش می 1دهد              فهم سنت و دین قرار می سالح خود در

 سازگار کند.

هاای     تارین اصاو  و شااخ     این جریان در این م اله به اعتتار تأثیر پذیری از مهام  

گرایی، سنت ستیزی، براباری طلتای و برخای از      گرایی، فرد  گرایی، انسان  تجدد؛ یعنی علم

                                              
 .613-611، ص صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسالمی ایران. پورفرد، 1
 .181، ص درآمدی بر جریان شناسی اندیشه دینی در ایران معاصر. سبحانی، 2
 .617، ص صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسالمی ایران . پورفرد،3
 .88، ص همان . 4
 .8شناسی روشنفکری دینی در ایران، ص . کاظمی، عباس، جامعه 5
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چنین، تأکید بر افا    اند و هم اصو  مارکسیسم و سوسیالیسم که در دامان مدرنیته روییده

 5شود. فکری دینی متجدد تعریف می ان روشنمتانی دینی با عنو

 های جدید بر پایه ن د باورهای مذهتی جامعه شایعه ایاران و در واقا        شاخ  اندیشه

 هاای  در پاسخ به خأل فکری جامعاه باه دلیال پاذیرش خرافااد باوده اسات کاه گاروه         

ماابق با جدید فکری با پی بردن به ضرورد م ابله با آن، پذیرای متانی جدیدی شدند که 

 ع ل و خرد بود. 

مندی از متانی دینی برای معرفی تفسیری جدید و قرائتی نو در این قالب جدید با بهره

های متعددی شاکل   کرد. در نتیجه، جریان مسائل دینی و به ویژه واقعه عاشورا تالش می

و هاا  گرفتند که هر کدام، هم سهمی در ماالعاد عاشورایی داشتند و هام زمیناه جریاان   

 ماالعاد بعدی را فراهم ساختند.

فکری یکی از نتایج این تالقی بود که به دلیل رویکارد ماذهتی موجاود در دو     روشن 

نگریسات.   فکر ضد دینی و دینی در تاریخ معاصر باه عاشاورا مای    دسته نواندیشان روشن

زند کردند با تمسک به متانی فکری جدید به ن د دین بسردا نواندیشان ضد دینی تالش می

 و زمینه ظهور جریان سکوالر را فراهم سازند. 

دو گروه بودند. گروهی از آنان به امکان پیوناد متاانی دینای باا آرای      نواندیشان دینی

جدید معت د بودند و گروهی اعت ادی به این پیوند نداشتند و به تحو  درونی دین در جهت 

جریان تجدید نظر طلتاان و جریاان الت اای دینای،     اندیشیدند و در نتیجه،               رشد جامعه می

 مذهتی در ایران معاصر شکل گرفت. 

ها به واقعه عاشورا با ارائه تفسیرهای مختلاف، ماالعااد   اهتمام هر یک از این جریان

های گذشته خود؛ یعنی دوره قاجار و پیش عاشورایی این دوره را در شکل و محتوا از دوره

                                              
 .647، ص همان . پور فرد، 1
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ود اساسی ماالعااد ایان دوره در شایوه پارداختن باه عاشاورا،       از آن متمایز ساخت. تفا

 ابزارهای شناختی و معرفتی آن و ارائه تحلیل در ماالعاد عاشورایی بود. 

بیشتر آثار این دوره، جز برخی مناب  اولیه تاریخ معاصار کاه وارس ساتک نگارشای و     

تکیاه بار اختاار و     ماالعاتی دوره گذشته بودند، به تحلیل عاشاورا باا ابزارهاای ع لای و    

هاای ماالعااتی   توانسات در باروز آسایب   پرداختند که این امر می های موجود میگزارش

عاشورا سهم بسزایی داشته باشد. ویژگی عمده این ماالعااد، اساتنتاع ع لای از گازارش     

هاای خاود خواساته از    ها در تحلیل واقعاه و اساتنتای  فرضتاریخی، دخالت متانی و پیش

 های نظری بوده است. چوالرسک به چاعاشورا با تم

های جدید به عاشورا از د  جریان نواندیشی ضد دینی برخاست. جریانی زمینه رویکرد

زیست و پ  از آشنایی با آرای جدید با عناوینی چاون   که در فضای سنتی عرر قاجار می

ی مذهتی رایج های دینی و مذهتی به ویژه پندارهاگرایی به ن د آموزهگرایی و یا علمع ل

ها، عاشورا موضوعی مسات ل در ماالعااد   در جامعه و ن د دین پرداخت. بر اساس بررسی

این جریان نتوده است و همراه ماالعاد دینی و مذهتی به آن پرداخته شده است، اماا باا   

که این جریان، بستر تحوالد فکری در ادوار بعدی بوده است در این پژوهش  توجه به این

 شود. بررسی می

 اندیشی غیر دینی   جریان سنت. 0

 ( ازق5821 -5886) زاده آخوند فتحعلی میرزا رهتری این جریان در این دوره بر عهده

بوده  گذاران رنسان  ایرانیگرا و بنا بر ن لی از بنیانغرال فکری های روشن چهره نخستین

 و داد قارار مای   امله و مورد تمسخر را دینیهای  سنت وها  نهادها، آموزه تمامی است که

  5داشت. را آنها نابودی آرزوی

                                              
 .168، ص های میرزا فتحعلی آخوند زاده اندیشه. آدمیت، 1
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فکری ایرانی در  های روشن از دیگر، چهره( 5861)د.  کرمانی آقاخان عتدالحسین میرزا

هاای سیاسای    او را از شخریت است که ارتتای عمی ی با آخوندزاده داشته است. این دوره

و  انگااری  ابازار  نتیجه اعت اد او بهها و اعت اداد او،  تنوع دیدگاه 5دانند. عرر مشروطه می

 دیگار  ااا   باه  االی از را او که امر است این و است دین اوزه در 8پراگماتیستی نستیت

 جماا   ساید  اساالم  به دوبارهگاه  آن و 0شد بابی ازلی بود، سس  شیعه گردانید؛ چرا که او

فعالیات ساید جماا     (گرایید و پ  از مدتی به دلیل کم شادن  5861الدین اسدآبادی )د. 

  4الدین به دین و مجموعه ع اید دینی امله کرد.

دنتاا    کند که به می معرفیها  شدید عرال اعت اد راسخ او به ناسیونالیسم، او را مخالف

او پیشرفت میسحیان را در کنار گذاشتن دین و  1داد. می قرار وتاز تاخت را مورد آن، اسالم

ت د است که مسیحیان انجیل ساختگی بی سروته را بوسیدند و بر طاق داند و مع              انجیل می

 تار   کلیسا نهادند و به دنیای علم و هنر قدم گذاردند و گرنه امروز گداتر، ف یرتار و جاهال  

 بارد و   او اعت اد مسلمانان را باا هماین قالاب فکاری زیار سا ا  مای        7از آنها کسی نتود.

 معت د است:

                                              
 .3، ص های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه. آدمیت، 1
گرایی و  به معنای فلسفه اصالت عمل است ولی در سیاست بیشتر، واقع  (Pragmatisme. پراگماتیسم)2

ها و آرای معا قواععدی  دهد. از دیدگاه پراگماتیسم تمام تصورات، مفاهیم، قضعاوت گرایی معنا می مصلحت
برای رفتار )پراگمای( ما هستند، اما حقیقت آنها تنها در سودمندی عملی آنها برای زندگی ما نهفته است. از 
دیدگاه پراگماتیسم، معیار حقیقت عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینعی. در 

، سعر واهه دائرةالمعارف روشننرریشود )بهرنگ،  واق ، حقیقت هر چیز به وسیله نتیجه نهایی آن اثبات می
 پراگماتیسم(. 

 .641، ص های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه. آدمیت، 3
 .673، ص همان . 4
 ، مکتوب اول.سه مکتوب؛ ر.ک: کرمانی،  389، ص آئینه سکندری. کرمانی، 5
 .114، مکتوب دوم، ص سه مکتوب. کرمانی، 6
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مما      انان این است که چشم  ا  مممه ایمن انسمانه    اکنون تکلیف جمیع مسلم 

  1جعلی که در مدت متماد  ا  مجرت نبو  تا حال... گفته، بپوشند.

هاای   برداری از زمیناه  های این جریان در ایران که پ  از بهره   یکی دیگر از شخریت

تمسک بر  گرایان پیشین، به تکاپوی انت ادی خویش ادامه داد و با ایجاد شده به وسیله ملی

دینای، تاالش فراوانای بارای       مداری بر پایه خاردورزی و باا ارائاه ایاده پااک      اصل دین

( باود کاه در دو ااوزه    5084، سیداامد کساروی )د.  8بازگرداندن دین به اصل انجام داد

 همتی مضاعف گمارد. 

 گری بیشترین ساهم را در دیادگاه او  زادیی از دین بود که شیعهاوزه او ، اوزه خرافه

 دوره آن در اجتماعی و فرهنگی سازیهمگن گیری و اایای سیاست داشت و دیگری، پی

 مانناد  کاه  آن ویژگی مهام او ایان باود کاه بایش از      0بود. یافته فراوانی بود که محتوبیت

 هایظرفیت تالش کند، بر شدن غربی و مدرنیته جهت های قتلی این جریان درشخریت

 تااریخ  و بازر   تمدن هایی چون درنتیجه بر ایده. کرد میتأکید  ایران تاریخی و فرهنگی

 داشت. تأکید  ساله هزاران

 با وجود اختالف با میرزا آقاخان کرمانی در تعامل باا فرهناغ غربای،     4او در آثار خود

 و اهتمام به متاانی ناسیونالیساتی خاویش باه ن اد دیان، ماذهب         1با تأثیر پذیری از وی

گاری   کرد به این دلیل کاه در شایعه   ت. او به تشی  امله میپرداخ و باورهای شیعیان می

                                              
 .112، ص همان . 1
 .26، ص پیرامون اسالم در . کسروی، احمد، 2
 .68، ص در پیرامون خرد. کسروی، 3
و  خندا بنا ماسن ، پنعدارها، در پیرامون خرد، یرامون اسالمپ در ، شیعه گریترین آثار وی، کتاب  . از مهم4

 است. تاریخ مشروطه ایران
 .166، پاورقی ص های میرزا آقاخان کرمانیاندیشه. آدمیت، 5
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دلیل خواستن و چیزی را به داوریِ خرد سسردن از نخست نتوده است و اکنون هم نخواهد 

 ها و برخی متاانی ماذهتی تشای  را     چنین در قالب ن د باورهای عاشورایی، سنت هم 5بود.

 کرد. رد می

 به سنغ آمدن شد، باورهای مردم درباره محرم و عاشورا، مانند متانی فکری او ستب  

 و زن شادن  کربال، چساتیده  در مرغیبه وسیله  امام اسین شدن کشته زیارد، گفتن

چنین با تکیه  هم 8.کند و آنها را به تمسخر گیرد یاد ها را این مانند یکدیگر و به زناکار مرد

دوره  در عازاداری  تاریخچاه  باه  اشااره  ری از روش تاریخی محض و بابردابر خرد و بهره

 شرح ق( به5542-236صفویه ) زمان در آن دوباره آغاز و ق(446-083بویه )آ  اکومت

بارداری،  پوشایدن، نخال   سایاه  چاون  مراسامی  و پاردازد  می محرم ماه در شیعیان اعما 

 0کند.می یاد را انداختن راه سازی و دستهزدن، شتیه قمه

های تاریخی باا تکیاه بار خاردورزی      با ماالعه روش انت ادی او و استناد او به گزارش

های او بر پایه ع ل منهای ن ل متتنای   جا که دیدگاه توان به این نتیجه رسید که از آنمی

است، بنابراین در دیدگاه او، هر آنچه از باورها و ع اید رایج که متناای ع لای نادارد و یاا     

  4گنجد. ر یک گزارش تاریخی واق  نیست در محدوده خرافاد میمتتنی ب

مخاالف   آن آگااه باا   عالماان  گناهان را که آمرزش قرد بهاسین امام بر او گریه

کوشد اعت اداد مهام شایعه    میتشی ،  اساس به عوام تل ی تعمیم با و کند هستند، ن د می

 گاوهر  و جاان  گوهر به گاه آناو  1مثل مهدویت و عاشورا را بی پایه و اساس نشان دهد.

                                              
 .66، ص شیعه گری. کسروی، 1
 .47، ص همان . 2
 .23، ص همان . 3
 پردازد. به طور مفصل با همین رویکرد به انتقاد می شیعه گری. در کتاب 4
 .21، ص همان . 5
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 را نهایات، عازاداری   در و آورد مای  یاد به را روان گوهرگری  مالمت و کند می روان اشاره

  5داند. میروان  گوهر گریمالمت این به انحرافی پاسخ نوعی

( با رشاد  5083-5031این جریان پ  از مشروطه به ویژه در دوره اکومت رضاخان )

گیری خاصای  زدایی ادامه یافت. رهتران این جریان که جهتا شعار خرافهانت اد از دین و ب

نستت به مذهب داشتند و متأثر از متانی تفکر غربی بودند، گاه چنان در خرافه زدایی افرای 

وانای صارف امحاای اصال دیان و ماذهب مشااهده        اکردند که در آثارشان تالش فر می

ای تنادروی   خواهی سار بارآورده بودناد، باه انادازه      شود. این گروه که با عنوان تجدد می

 8نمود که فریاد رضا پهلوی را در آورد. می

ها که به تعتیر نویسنده، نسل او  جریان نواندیشی غیردینی پرداختن به این شخریت

در آغازین روزهای ورود آرای غربی به ایران هستند، شاید در ابتدای امر، ارتتای چندانی با 

ش نداشته باشد اما در ادامه، این جریان فکری زمینه سااز رشاد اصاالااد    موضوع پژوه

چنین  داری و هم آن، م ابله با دین دینی در جامعه در راستای م ابله با خرافه شد که نتیجه

ای در فهم دین و تحلیل واقعه عاشورا در دوره پهلوی او  و دوم شاده اسات   خوانش تازه

 م. پردازی که در ادامه به آن می

 اندیش فکری دینی سنتی جریان روشن. 4

 . شریعت سنگلجی 4-5

( از 5083-5031( از رواانیان عرر پهلوی او  )5088محمد اسن شریعت سنگلجی )د. 

اندیش در دین و مذهب باود. او در متااا    های فعا  جریان دگراندیش دینیِ سنتی   چهره

گرایی داشت و با ارائه اسالم مترقی درصدد م ابله با خرافه در  علمی خویش، رویکرد ع ل

                                              
 .همان . 1
 . 983، ص های مذهبی و سیاسی ایران ها و سازمان جریان. رسول جعفریان، 2
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دین و مذهب بود. او در ن د باورهای مذهتی شیعه به ااتما ، متأثر از آرای وهابیت باوده  

  5ت بوده است.است و شاید این اثرپذیری در سفر به اج و ماالعه آثار وهابی

و تأکیاد   کلید فهم قرآناو به دلیل پرداختن به متااثی چون قرآن و فهم آن در کتاال 

بر این نکته که باید دید در صدر اسالم چه ختر بوده است؟ و مسلمانان صدر اسالم، قرآن 

م، فهمیدند؟ و پ  از پیدایش فلسافه، تراوف، اشاعریت و اعتازا  در اساال                   را چگونه می

که اگر خدا نخواسته است شخ  متدبر در قرآن بخواهد  مسلمانان چه دینی داشتند؟ و این

دین را از خلف بگیرد و به هیچ وجه، سلف صالح را محل عنایت قرار ندهد، گرفتار یکی از 

 گری شد.  متهم به سلفی 8این فرق خواهد شد

تاوان                های آن دو می   دگاهبا وجود اختالف متانی بین کسروی و سنگلجی، با تحلیل دی

های شریعت    به نوعی تأثیر پذیری و مشابهت دست یافت. کسروی به دلیل ابتنای دیدگاه

 تاوان                سنگلجی بر قرآن و دعود به آن، اختالفااتی باا او داشات، اماا بناا بار ن لای مای        

و مذهتی در قالب م ابلاه باا   ارکت شریعت و کسروی را تالشی برای ن د باورهای دینی 

  0خرافه دانست.

 . خرقانی4-2

ق( از رواانیان 5011-5814یکی دیگر از افراد فعا  این جریان، سید اسداهلل خرقانی ) 

هاای تجاددخواهی و    فعا  و مجاز به فعالیت شیعه در عرر پهلوی او  بوده است. فعالیت

شاد. او رویکاردی    خرافه انجاام مای   نوگرایی مذهتی او در راستای ن د مذهب و م ابله با

ماندگی و انحاای مسالمانان و تشای  را تارک عمال باه       گرایانه داشت و دلیل ع ب ع ل

                                              
 .981، ص همان . 1
 .4، ص کلید فهم قرآن . سنگلجی، 2
 .968، ص همان . 3
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 دانست و الگوی قابال ت لیاد را چهال ساا  نخسات اساالم        های م رر اسالم می سیاست

  5کرد. معرفی می

در ساا    محاو الموهاوم و صاحو المعلاوم    های انت اادی او در کتاابی باه ناام      دیدگاه

 پ  از مرگش به چاپ رسیده است. او با توجاه باه گساترش آرای ماادی گرایاناه      5002

 معت د بود: 
دیگر نمی توان با صرف تعبد، دین را نگاه داشت. امرو  با اکتشانات خمار   

العاده ملزم مستی  تا برمان و دلیل احکام را به نوع بشر بفهمانی  و تعبیر به تعبمد  

 2اثبات و ترویج آنها نخوامد بود. در شرعیات کانی در

ثمره این تفکر؛ یعنی تمسک به علوم جدید در اف  و تتلیغ دین، چناد ساا  بعاد در    

دوره پهلوی دوم به وسیله جریان متجددان دینای و افارادی، مثال بازرگاان جلاوه کارد.       

پرداختن به این بح ، م دمه مناستی برای رسیدن به این نکتاه اسات کاه در آثاار ایان      

هاای   توان با جم  بندی دیادگاه  را وجود ندارد اما میجریانۀ اثر مست لی در ماالعاد عاشو

آنها به این مالب دست یافت که دیدگاه انت ادی آنان در باورهای شیعی از دو منت  ع ال  

کردند بر  و تاریخ است و آنچه که در متاا  عاشورا و باورهای عاشورایی جامعه مارح می

 همین دو محور متتنی بوده است. 

توان در ادعای خرافه ستیزی و رد باورهای عامیاناه از دیان و                 را میتداوم این رویکرد 

مذهب به وسیله برخی رواانیان دنتا  کرد. این نوع تفکر که منجر به تمایل باه ع ایاد و   

نوع فهم محمد بن عتدالوهاال و پیروان او از مجموعه دین و به ویژه دستورهای جهاادی  

این جریان  0ترین تفسیر از دین، تفسیر وهابیت دانسته شود.شد، ستب شد که به قرآن می

                                              
 .67، 64، ص محو الموهوم و صحو المعلوم. خرقانی، 1
 .13، ص همان . 2
 .33، ص پیرامون اسالم . کسروی، 3
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در ادامه ایاد خود، موجب زایش جریانی دیگر با هماین ناوع نگااه و مادح وهابیات باه       

میزبانی برخی عالمان دینی و رواانیان اوزوی و با هدف خرافاه ساتیزی و نفای برخای     

 باورهای مذهتی شد.

  آمادن  کاار روی و ایاران  در سیاسای  نیدگرگاو  باا  بعاد  باه  5083های سا  ادود در

  دینای و ماذهتی   رویکارد ؛ یعنای  خاود  ااوزه جدیاد   وارد نواندیشای  جریان دوم، پهلوی

 گیری جریاان ناو معتزلاه     ایران، پ  از شکل دینی جامعه میان در جریان این اضور. شد

 اعت اد به تفسیر ع النای از واای و شاریعت کوشاید باا       با و گرفت شکل در جهان عرال

  و اکاومتی  ضاد هاای   فعالیات  محور قرار دادن ع ل، عاالوه بار م ابلاه باا پنادارها باه      

 . ان البی بسردازد

 ( 5011)د. زاده . حکمی4-0

یکی از رواانیان با ساب ه بود که در تاریخ معاصار ایاران در میاان تااریخ شافاهی،      او 

د، اما سیر روای او کر اضوری فعا  داشت. او تالش فراوانی برای رعایت ت وای الهی می

ای که آثار برجای مانده از او، اکایت از این دارند کاه او از   منجر به افرای گردید. به گونه

های شریعت سنگلجی و کسروی تأثیر پذیرفت و به تادریج در صاف دگراندیشاان       اندیشه

 مذهتی قرار گرفت. 

( در 5088ور و مهار  ) چاپ در شاهری  اسرار هزار سالهاو به پیروی از کسروی و کتاال 

ایان اثار کاه در دفااع از      5دوره دوم ایاد فکری خود به اصو  باورهاای شایعی تاخات.   

هاای فعالیات علیاه باورهاای      ای از ال ه اصالااد مذهتی رضا شاه نوشته شده بود، ال ه

  8شد.  رایج بود که به وسیله جریان کسروی امایت می

                                              
. او در این کتاب در پنج گفتار، باورهای شیعه را در باب توحیعد، امامعت، روحعانی، حکومعت، قعانون و 1

 کند. حدیث نقد می
 .46، ص همان . 2
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در اوزه ماالعاد عاشورا ) قتل از انت ااداد  زاده عالوه بر اوزه ماالعاد دینی، اکمی

( با طرح متااثی و باا ارائاه نظراتای ماورد     5088تند نستت به باورهای مذهتی در قتل از 

، متأثر از نهضت اصالح دینی رضا شاهی، 5058های  توجه قرار گرفت. او که از ادود سا 

ر مجلاه هماایون قلام    د 5(5028به همراه برخی دیگر از طالال، مثل سید اسین بدال )د.

 ها نوشت. و روضه خوانی اسینهایی درباره عاشورا، امام زد، م الهمی

هستند  خوانیمنتر و روضهو م اله  فداکاری برای دینها، م اله  هایی از این م اله نمونه

تنهاا راه رهاایی جامعاه از ظلام     که در آنها، عالوه بر بررسی اجمالی قیام امام اسین

دانست. او اساس ارکت امام را تحریک اجتماع ظلام پاذیر    ته شدن امام میپذیری را کش

دانست و با توجه به این نکته که مردم، ااکمان ظالم را که ظلم ایشان بیش از انادازه   می

 :  نویسد شود، بر نخواهند تافت، می
 برداشمت  را  مینمه  بطمور  بنابراین،  و گرنت نظر در را معنا ممینحسین

بمه   او کارمما   مممه  ا  معنما  ایمن  چنانکه .باشد مصیبات زرگترینمصیبتش ب که

جما   آن در دانسمت ممی کمه   ایمن  بما  عیمال  آوردن مممراه  ماننمد  .مویداستخوبی 

 لشمگر  برابر در را خود طفل  آوردن یا و نگذاشتنداو برا   منا عی بی وتخت تاج

 و نزدیکمان  آوردن مممراه  یما  و  دانسمت  ممی بمه خموبی    را آنها بیرحمیکه  این با

 دیگر یا و شد خوامند کشته ممگی  که بود روشنکه به خوبی  این با خود اصحاب

 2است. طول بیان باعث که او کار جزئیات

-ای از فرد دیگری به نام شهاالای سه صفحهدر همین شماره از مجله همایون، م اله

گویای تفکر ااکم بر الدین همدانی با همین عنوان؛ یعنی فداکاری برای دین ارائه شد که 

هاا  ها و این نوع تحلیل جریان اصالح دینی و نویسندگان این مجله بود. ماالعه این م اله

                                              
 ه است.. وی از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری و از فعاالن سیاسی در دوره پهلوی اول و دوم بود1
 .8، شماره همایون، «کاری برای دینمقاله فدا». حکمی زاده، 2
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دهد که جریان فکاری دگرانادیش و یاا باه تعتیاری       در این دوره، این مالب را نشان می

و  اصالح دینی، متأثر از متانی دینی گذشته خویش بود و در این دوره با وجاود همکااری  

 چنان بر اصو  اعت ادی تأکید داشتند.  مسویی با کسروی در انت اد از مذهب، همه

و فرزندان ایشاان و ن اش محاوری    شاهد این ادعا، تأکید بر اصل امامت امام علی

های اهل بیت باه ویاژه در      آنان در هدایت جریان فکری امامیه و اصل ظلم ستیزی آموزه

زاده درباره توجه به عاشورا و اهمیات گساترش   اکمی5واقعه عاشورا در همین م اله است.

 نویسد: این فرهنغ در جامعه می
بهتمرین سرمشم     داستان شهادت و بلکمه کلیمه رنتمار و کمردار حسمین     

اخالقی برا  مر کسی است... ولی ممه ایمن نوائمد تما منگامیسمت کمه ا  رو       

یجمه و آثمار   دستور عقل و شرع باشد  یرا بدیهی است که مر چیز  تما وقتمی نت  

خود را میدمد که حدود و شرایط آن محفوظ باشد و گرنه نباید ا  آن انتظار اثر 

 2و نتیجه داشت. 

در نشاریه هماایون در قام باه چااپ       5054ای در اردیتهشات این سخنان او در دوره

نشده بود و  5088طور که گفته شد، وارد مراله تندروی پ  از شهریور رسید که همان می

پرداخت. او با  با ارائه رویکردی منا ی به ن د پندارهای موجود درباره عاشورا میدر نتیجه 

پرداخت و آن را سرشاار                همین رویکرد، به انت اد از نوع ماالعه و نگارش درباره عاشورا می

 0کرد.              یگونه ماالعاد را ستم به امام معرفی مدانست و این              می از دروغ درباره امام

 او در فضای فکاری ایان دوره مانناد کساروی، مسایر ماالعاه عاشاورا را متتنای بار          

دانست و واقعه عاشورا را متأثر از وقای  پا  از رالات    دو رویکرد ع لی و تاریخی آن می

                                              
 . همان . 1
 .13، 11، ص 8، همایون، ش « مقاله منبر و روضه خوانی». حکمی زاده، 2
 .14، 13، ص همان . 3
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و تح یق و بررسی درباره هدف قیاام را  5کرد تحلیل میو دوره امام علی رسو  خدا

 نویسد: دانست. او در این باره می و مهم ماالعه عاشورا می ن اه کانونی
اگر بخوامی  با کسی ممرامی کنی  بایمد اول مقصمد او را بمدانی  چیسمت و      

جز  نده کردن رنت آن کمک کنی . اکنون ببینی  آیا نظر حسین سپس در پیش

مما  دین و نظر دین جز  نده کردن راستی است؟! با این حال آیا انصاف است که 

اکبر و چنین نظر بلند  را عبادت بدانی  ا  جمله حجله رنتن قاس  و عروسی علی

 2که در گریه بهتر ممرامی کنند.  امثال این انکار  نانه؟! برا  این

ویاژه   هاای فکاری باه    ای که ماالعاد عاشورا، متأثر از جریاان  این رویکرد او در دوره

چناین، او تاالش    بود، قابل توجه اسات. هام  الشهداء و رویکرد صوفیانه عرر قاجار روضۀ

وی در  0کرد متتنی بر روش تاریخی به ماالعه و ن د باورهای عاشورایی جامعه بسردازد. می

کند کاه در   اشاره می 4ۀالحسینیسۀ سیابه کتابی از خود با عنوان  فداکاری برای دینم اله 

چنین، فلسافه   پردازد. او هم میآن کتاال به عاشورا و فلسفه قیام با رویکرد تحلیل تاریخی 

داند و  های امام میقیام عاشورا را نه تنها اایای مذهب، بلکه اایای دین در قالب فداکاری

 نویسد: در این باره می
 طرنانمه  بمی اگر بخوامی  در سبب شمهادت و نتیجمه جمان نثمار  حسمین     

 بینمی  کمه اگمر    ممی گفتگو نمائی  باید رجوع کنی  به تاریخ اسالم. در این منگمام  

 ما  آن بزرگوار، نه تنها ممذمب شمیعه بلکمه مممه آثمار اسمالمی       نبود نداکار  

                                              
 .34 -38، ص همان . 1
 .12ص  همان . 2
 .همان . 3
 . با وجود تالش فراوان برای یافتن این اثر، متأسفانه هیچ ردی از آن یافت نشد. 4
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 1ا  میان رنته بود.  

زاده در اصالح دینی و دگراندیشی مذهتی، منتهی به رد باورهای شایعی  روش اکمی

 غییراتی ادامه یافت.زاده، یکی از اساتید اوزه علمیه با تشد و پ  از او به وسیله خالری              

 (5042زاده )د. . شیخ محمد خالصی4-4

او از فعاااالن اااوزه سیاساای در عااراق و ایااران در دوره رضاااخانی بااود کااه در پاای  

از عراق اخراع شد و پ  از اضور در ایران، وارد اوزه  5822های سیاسی در سا   فعالیت

او در ااوزه   8بازگشات. های فرهنگی و سیاسی گردید و پا  از مادتی باه عاراق     فعالیت

زدایی از مذهب انجاام  ای داشت و تالش فراوانی برای خرافهماالعاد دینی، رویکرد ویژه

( 5072داد. در اوزه ماالعاد عاشورا، کتابی از او برجای ماند که ایدرعلی قلمداران )د.  می

باه  ،  فلسفه قیام م دس اسینی شرح ادی  اسین منی و انا من اساین آن را با عنوان 

 فارسی ترجمه کرد و به چاپ رساند. 

او  0گرایی و تجدد، راه جدیدی ایجاد نماید.کرد در آثار بین دو تفکر سنت او تالش می

داشات. باه    رسامی  رواانیان های امالد تندی، نستت به جریان مذهتی رایج و برداشت

فای  همین ستب به عنوان یکی از رهتران جریان اصاالااد دینای پا  از رضااخان معر    

کارد. او در ارائاه    مندی او از ن ال کام نمای   های او بر ع ل، از بهره تأکید دیدگاه 4شد. می

ها و رویکردهای خویش در ماالعه عاشورا، گزارش روایی و تااریخی را باه عناوان     دیدگاه

 برد.  محور و رکن تحلیل خویش به کار می

دگراندیشاان و اصاالح    او در این رویکرد ماالعاتی، گامی فراتر از روش ع ل ماداری 

زاده و کسروی برداشته است، اما به نوعی در رویکرد گران دینی پیش از خود، مثل اکمی

                                              
 .36، ص همان . 1
 .692، ص تشیع و مشروطی  در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. حائری، 2
 .911، ص های مذهبی و سیاسی ایران ها و سازمان جریان. رسول جعفریان، 3
 .همان  4
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های اهل سنت بر روایااد شایعی    خرافه زدایانه، اثر خویش را در ترجیح روایاد و گزارش

گذارده است. این امر به این ستب بود که او مالک پذیرش روایت را مااب ت باا قارآن و   

دانست و به این دلیل که عمده روایاد و مجام  روایای و نویساندگان شایعی را      ل میع

دید از استفاده از این مناب  چشم بست و روایاد و مناب  روایی اهل سنت را  گرفتار غلو می

 5ترجیح داد.

هاای او باود کاه باه وسایله      مجموعاه ساخنرانی  اسین م دس قیام فلسفهکتاال 

ای، ترجمه شد و به چاپ رسید. تااریخ  قلمداران با اضافه شدن م دمهشاگردش، ایدرعلی 

دقیق نگارش این اثر مشخ  نیست، اما با توجه به متاا  پایانی م دمه مترجم که آن را 

شمسی؛ یعنی  5045رود در ادود سا   داند، ااتما  می              ق می5025مربوی به سوم شعتان 

 زاده باشد.محمد خالریدو سا ، پیش از درگذشت شیخ 

کارد پیشاینه   سنت، او تالش می اهل زاده در پذیرش روایادبا توجه به دالیل خالری

حُسَيینٌ   ها دخالت ندهد. او داللت اادی  معاروف   باورهای کالمی را در گزینش گزارش
د چون جهااد امیرالما منین اضار    را در تأسی  اسالم جهادی، هم مٌِْ حُسَینٌٍوَ أَنَا  مِنِِّی

را ستب اف  و اراست دانست و قیام امام اسین              در مرتته نخستین اسالم میعلی

و از ایان رو بار هار مسالمانی، پیاروی از سایره اماام         کارد  معرفی میاز دین پیامتر 

  8دانست.              است، واجب میرا که همان سیره پیامتراسین

صفحه را به ن ل اختار مست یم درباره فضایل اماام   83صفحه از کتاال،  12او از تعداد 

، مسند ترمذی، تفسیر قرطتی، ۀالغاباسد و واقعه عاشورا از مناب  اهل سنت مثل اسین

ها در او در اعتماد به گزارش 0دهد. اختراص می مسند اامد انتلو  تاریخ خلیفه بن خیای

                                              
 .28، ص لسفه قیام مقدس حسینیف. محمد خالصی زاده، 1
 .36، ص همان . 2
 .18-8، ص همان . 3



 ...آن  بر مطالعات عاشورا در دوره معاصر یرو تأث یشیدگراند 67 

با اعتماد کامل و بدون بررسی گرفت و  مواردی، فاصله زیادی از پیشینه کالمی خویش می

  5کرد.              و یا ن د، همه آنچه را که در مناب  اهل سنت آمده است، ن ل می

های رایج درباره شهادد نوا با یکی از قرائت طرفی، گاه همچنین، با وجود ادعای بی هم

پذیرد. او  ق می، علم امام نستت به وقای  پیش رو را در جریان سفر از مدینه تا عراامام

 نویسد: شود و در این باره میدانست در عراق کشته میمعت د بود که امام می
پس خروج آن حضرت به منظور طمع در پادشامی و سلطنت نبود، حرکت او 

که جان خود و نر ندان را نمدا  اسمالم نمایمد تما ممگمی       بجانب عرا  برا  این

  2بماند.بمیرند برا  آنکه اسالم  نده شود و باقی 

داند که از ااادی  نتوی و سیره خود امام به  او شهادد امام را امری اتمی و معلوم می

و این همان، رویکرد سنتی او است کاه باا وجاود دگراندیشای در ماذهب،       0آید              دست می

سیوطی  یۀخرائ  النتونتوانست از آن جدا شود. مستنداد این مالب را ااادیثی از کتاال 

اضرد که از مغیتاد وارد شده است و در آن از کشاته شادن   ق( در باال اِختار آن255. )د

  4کند. ختر داده شده است، ن ل میاسینامام

 داند و معت د است کاه تنهاا اماام نتاود      او علم به شهادد را ف ط منحرر در امام نمی

 دانسات. بلکاه اوالد، اهال بیات و اصاحاال آن جنااال                     که کشاته شادن خاویش را مای    

                                              
را در ، مواض  امعام حسعیندر دوره امام حسن. برای نمونه، وی در بحث فضایل امام حسین1

 نسعبت بعه کارهعایی کعه بعرادرش به گونه ای نقل کعرده اسعت کعه امعام حسعین مقابل امام حسن
 انجام می داد ،مانند تسلیم شدن به معاویه کراهت داشت و می گفعت: تعو را بعه خعدا قسعم امام حسن

ای. حسن به او فرمود:  که کردار پدر خود را تکذیب کرده دهم، اگر کردار معاویه را تصدیق کنی، مثل این می
 (.66، ص همان ) دانم ساکت باش که من کار را بهتر از تو می

 .39، ص همان . 2
 .انهم . 3
 .همان . 4
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 دانساتند و اتای قیاام و شاهادد اماام،                    هم که همراه او شاهید شادند، ایان امار را مای     

داناد و در ایان بااره     اصحاال و اهل بیت ایشان و اسارد بازمانادگان را ت ادیر الهای مای    

 نویسد: می
 و نر نمدان پیممبمر و یریمه آن سمرور    دیر خدا چنین بمود کمه حسمین   تق

  1 اسیر شوند. 

او با استناد به دلیل ع لی، رفتن امام به سمت کوفه را با توجاه باه وجاود قارائن زیار      

 داند.  واجب ع لی می

. در ظاهر اجت بر امام تمام شده بود، لشکر کوفه برای نابود کردن اکومت یزید با 5

 8کرده بود.  امام بیعت

کاه متابعات   . عدم امایت امام از لشکر کوفه ستب ت ویت یزید شده بود و هر کا  8

 0نمود در واق  گناهش بر امام بود.یزید می

. کشته شدن امام و اسیری اهل بیت ستب شد اسالم بارای مسالمانان بماناد و هار     0

 4ارکتی که ستب ماندگاری اسالم است، واجب است.

هایی چون قرآن، ااادی  صاحیح و  برای بررسی واقعه عاشورا مالک نویسنده این اثر

داند. در واق ، رویکردهای دگراندیشی  ع ل را معیار هدف شناسی و بررسی قیام عاشورا می

زاده که در فضای دگراندیشانه و اصالااد دینی ارائه شد در این اثار خاود نماایی    خالری

 کرده است.

                                              
 .38ص  همان . 1
 .48، ص همان . 2
 .همان . 3
 .41، ص همان . 4
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 ( 5011-5222) . حیدر علی قلمداران4-1 

قلمداران است که تحت نفاو    علی های جریان اصالح دینی، ایدر یکی دیگر از چهره

تاأثیر پاذیری او از    5آرای شریعت سنگلجی، ساید اساداهلل خرقاانی و خالرای زاده باود.     

زاده، روش کار او را مشخ  کرد و باا دگراندیشای و اصاالح دینای باه انت ااد از       خالری

هاای  ، ترجمه برخای از کتااال  5082د پرداخت. او در اواخر بهار های شیعی و خرافا آموزه

نوشت، مردم  گفت و می زاده را بر عهده گرفت و چنان مجذوال آن شد که آنچه میخالری

 8زاده است.کردند که آنها گفتار و نوشتار خالری ترور می

در کنار ساایر   شاه راه اتحادوی در ن د باورهای شیعه تالش زیادی کرد. تدوین کتاال 

که در واق  ن دی بر هماه باورهاای    خالفت و امامت، راه نجاد از شر غالدآثار  او، مثل 

با م دمه سید ابوالفضل  شاه راه اتحادشیعه در باال امامت است از نمونه همین آثار هستند. 

و  های شیعه، مثل ت یه آغاز گردیاد  برقعی و با نفی مستنداد امامت امامیه و برخی ویژگی

با این هدف که بسیاری از ع اید رایج در میان امامیه مستند باه دالیال قاعای شارعی و     

 ، تدوین شد. 0موافق آیاد قرآن نیستند

قیاام م ادس   زاده اسات، کتااال   یکی از آثاری که ترجمه فارسی کتاال آقای خالرای 

ی ای قتل از ورود به بحا  نوشاته شاده اسات کاه اااو       است. در این اثر، م دمه اسینی

رویکرد و روش ماالعاد قلماداران اسات. رویکارد قلماداران در ایان اثار کاه سرشاار از         

 و عاشاورا اسات، رویکاردی انت اادی باه باورهاای       اساین ااساساد نستت باه اماام  

رایج عاشورایی است. او مدعی است که در م ام تاهیر آن وجود م دس از باورهای نااروا  

 بوده است.

                                              
 .914ص ، های مذهبی و سیاسی ایران ها و سازمان جریان. رسول جعفریان، 1
 ، مقدمه کتاب به قلم حیدر علی قملداران. فلسفه قیام مقدس حسینی. محمد خالصی زاده، 2
 .17، ص شاه راه اتحاد. قلمداران، 3
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-د به باور شایعیان نساتت باه جریاان عاشاورا و قیاام اماام       قلمداران در انت اداد خو 

پردازد و همراه با رد قرائت  با تکیه بر ع ل به انت اد از قرائت رایج از عاشورا می ،اسین

 نویسد: مسیحانه در این باره می
مما و وعماظ مطلمب را در نوسمانی     خموان ا  ا  روضمه  تبلیمات مقلدانه پاره

کرد که با عقل ناقص ممن جمور در    به جائی خت  می گرنت و انداخته ا  جائی می

را  انجمام یمک عهمد و میثما      بآمد. آنها گفته بودند کشته شدن حسیننمی

گذار  شد؛ یعنی نر ندان آدم یا که در عال  یر و رو  الست پایهمخصوصی بود 

امت اسالم چون مستح  جهن  بودند بایستی کسی باشد کمه در ایمن راه قربمانی    

ام بال را سر کشد تا بتواند کباده شمفاعت را کشمیده و ممردم را ا  دو      شده، ج

 1نجات دمد. 

 نویسد:  چنین، او در ن د این قرائت میهم
این دیدگاه خدا را طور  معرنی کرده که گمویی ا  دسمت مخلوقمات خمود     

ناراحت و در خش  است و در کمین نرصت است که مجال یابد و آنان را بطمرف  

شد که گویی مراقب و مترصد اسمت  طور  معرنی میو حسین آتش بکشاند

که چنین پی آمد  ر  ندمد... و در جانبی برا  شفاعت با ممتی آمنمین اسمت و   

باشممد و سممرانجام پیممرو   ا  آن  کشمکشممی بممین ایممن دو نفممر العیایبمما  مممی 

  2ست.احسین

معت د است که امام باا   زاده مناتق است. او مانند نویسندهدیدگاه او بر دیدگاه خالری

پاردازد.   علم به شهادد به کربال رفت و بر این اساس باه تحلیال فلسافه قیاام اماام مای      

چنین تکیه بر ع ال و   مح  ان، قلمداران را به دلیل عدم اعتماد به روایاد و ااادی  و هم

                                              
 ، مقدمه کتاب به قلم حیدر علی قملداران.فلسفه قیام مقدس حسینی. محمد خالصی زاده، 1
 .همان . 2
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یان  دهند، اماا او در ا  فکران دگراندیش مذهتی و اصالح دینی قرار می خرد در گروه روشن

 5کتاال از روش بررسی سند ااادی  و روش تاریخی و با ایمان کامل به امامت منراوص 

 پردازد.  به ماالعه عاشورا میامام و اعت اد به جایگاه واالی امامت امام اسین

 تاوان نتیجااه گرفاات   بادین ترتیااب بار اساااس ساتک و روش او در ایاان کتااال ماای    

هاای بعادی او، تفااود معناا داری        با دیدگاههای او در زمان نگارش این کتاال  که دیدگاه

 داشته است. 

اندیش اشاره شد، مشخ  گردید سنتی دینی فکران از آنچه که در بررسی متانی روشن

که رویکرد این جریان در ماالعاد عاشورا، تکیه بر ع ل و ن ل تاریخی است، اما به دلیل 

شناسی مام به شهادد فدیه در هدفمتانی سنتی خویش بر علم امام در وقای  پیش رو، اهت

 و اایای دین در م ابل دیدگاه مسیحانه توجه داشتند. 

 هااای دگراناادیش، جریااانی ساانتی و دیناای   بناادی جریااانایاان جریااان در ت ساایم

 فکاری   هاای بعادی، مانناد روشان     شود، اما ساهم بسازایی در ناوزایی جریاان     تعریف می

نداد روابط افرادی از ایان دو جریاان اشااره    دینی متجدد داشته است که در ادامه به مست

 خواهد شد.

 فکری دینی متجدد  روشن جریان. 1

تحت تأثیر مکاتب غربای جدیاد شاکل     دینی فکری دینی متجدد و یا الت ای جریان روشن

گرفت. ورود مکاتب جدید به کشور، تأثیر آنها بر افکار برخی افراد، ف دان شناخت صاحیح  

صااتان افکار از نجاد کشور و متارزه با استتداد، استعمار و ع ب اسالم ناال و یأس برخی 

ماندگی، نوعی الت ای بین مکاتب را به همراه آورد. این نوع تفکر در دهاه سای در تااریخ    

 هایی را پدید آورد. ها و تشکلمعاصر ایران به تدریج شکل گرفت و سازمان

                                              
 .همان . 1
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زمان با ان الال مشروطه  ه ایران و همدر این دوره، الت ای به دنتا  ورود مکاتب غربی ب

به تدریج شکل گرفت. پ  از ورود مکاتب غربی، نخست برخای افاراد باه دلیال ف ادان      

بردناد کاه                 شناخت عمیق، توجه به شعارهای ظاهری و تحت تأثیر ااساسااد گماان مای   

 های وارداتی با دین اسالم سازگاری دارند.    اندیشه

-های فکری مختلف، مانند مارکسیسم و ملی ک دوره فعالیت جریانسرانجام پ  از ی

های مختلف فکری در متاارزه باا سالانت،    و با ناتوانی گروه 5083گرایی پ  از شهریور

کردناد از مکاتاب جدیاد بارای                   ها که به دنتا  اف  متانی دینی بودند و تالش مای برخی

  5 ای روی آوردند.م ابله با اکومت، بهره بترند به الت

فکاری دینای متجادد یااد      بنابراین، جریان فکری الت اطی که از آن با عناوان روشان  

ایان   8بینی، ریشه در دو یا چند مکتب دارد. کنند، جریانی فکری است که از نظر جهان              می

لیسم و اسالم جریان در ایران با ترکیتی از اسالم و مارکسیسم، اسالم و ناسیونالیسم و لیترا

 و ناسیونالیسم و مارکسیسم پدیدار شده است. 

در اندیشه این جریان، اسالم نستت به تحوالد جدید روز ن   دارد و الزم است کاه  

آنان اهتمام زیادی باه   0با تلفیق علوم جدید، به مسائل روز از منظر دینی پاسخ داده شود.

اور به ن د پذیری وض  موجاود جامعاه   بح  ع ب ماندگی و سیر قه رایی جامعه ایران و ب

 در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقترادی و فرهنگی داشتند. 

عدم شناخت کافی متانی دینی و مذهتی و تأثیر پذیری از مکاتب جدیاد، ساتب ارائاه    

اسالم در آثار مهندس بازرگان، دکتر شریعتی و جال  آ  اامد به عناوان   از قرائتی جدید

 الت اطی دینی گردید. نمایندگان جریان

                                              
 .181،ص جریان شناسی سیاسی ایران معاصر. مظفری)قنبری(، 1
 .188، ص همان . 2
 .673-699، ص درآمدی بر مبانی فکری انقالب اسالمیفر،  . شفیعی3
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 . مهدی بازرگان 1-5

گفتمان تجددگرایی دینی در تاریخ معاصر با مهدی بازرگان شکل گرفت و به تدریج با 

اسااالم در  5رویکاارد افاارادی، مثاال دکتاار شااریعتی و جااال  آ  اامااد گسااترش یافاات.

و تجربای  های بازرگان که روشنفکری دینی بود از راه اساتنتای و اساتنتاع علمای       اندیشه

گرایی سعی داشت   شد. او تحت تأثیر لیترالیسم و مدرنیسم بود و با توسل به علم تفسیر می

 بین نهادها و مفاهیم غربی با تشی  سازگاری و تلفیق ایجاد کند. 

شد که ثابات کناد باا وجاود فهام                    تحلیل علمی و عرری دین با این هدف انجام می

یک دین عرری و مناتق با م تضایاد زماان اسات و باا هار      علمای سنتی، دین اسالم 

شرایای قابل تاتیق است. بنابراین دیدگاه بود که او بسیار کوشید، درستی ااکام اسالمی 

او در ال تعارض بین علم و دین معت د باود کاه اگار آیااد      8را بر متنای علم نشان دهد.

 0ود نخواهد داشت.قرآن بر اساس علوم تجربی تفسیر شود، چنین تزاامی وج

ورود تفکر الت اطی و گسترش آن و اهتمام به ماالعااد عاشاورا و بررسای و تحلیال     

های آن، به تدریج منتهی به تأکید بر ن ش اجتماعی قیام عاشورا شد؛ چرا که برآیند آمد پی

بر این اساس،  4بوده است.شناسی اجتماعی  آگاهی و مسئولیتنواندیشی الت اطی در ایران 

جریان به خوانش جدیدی در ماالعاد عاشورایی روی آورد و پ  از قرائت سیاسی به  این

 قرائت دگرگونی یا نوزایی اجتماعی در جامعه ایران پرداخت.

 (5011-5052. دکتر علی شریعتی )1-2

( بود که پا  از  5016-5083او یکی از متفکران نو اندیش و فعا  دوره پهلوی دوم )

های ان البی در ایران و در اسینیه ارشاد اضور داشات.     تحریل در غرال در زمان فعالیت

                                              
 .648ص  روشنفکری در جمهوری اسالمی ایران،صورت بندی . پورفرد، 1
 وی بر همین اساس، تدوین شده است. مطهرات در اسالم. کتاب 2
  .697، ص درآمدی بر مبانی فکری انقالب اسالمیفر،  . شفیعی3
 . 477، ص 18، ج مجموعه آثار. شریعتی، 4
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او بار خاالف    5های نواندیش تفااود داشات.   به ع یده برخی، جن  تفکر او با سایر گروه

گرایی، تأکید داشتند،   بر علم گرایی تجربی در کنار اسالمی روش افرادی، مثل بازرگان که

بر نوعی نگرش اجتماعی ِ بر گرفته از جامعه شناسی در بینش دینی تأکید داشت و از این 

  8رو، دیدگاه دینی او مذهتی و بیشتر سیاسی بود.

ی اندیشان هم عرر خود از نواندیشانی است که دو متنای فکار شریعتی مانند دیگر نو

فکار و باه    مدرن و سنتی را به هم پیوند زدند. او به اعتتار متانی ماتریالیستی، یک روشان 

هاای آن، فاردی ماذهتی باود. در      های تفسیری از دین و آماوزه  اعتتار اعت اداد و دیدگاه

کرد کاربرد مفاهیم در قالب اندیشه ورزی مدرن با محتاوای   نتیجه، آنچه شریعتی ارائه می

 سنتی بود. 

گرایی متتنی بر ع ل بود که در میان اندیشامندان دینای   ژگی متنایی شریعتی، علموی

این دوره رونق یافته بود و افراد متعددی به آن گرایش پیدا کرده بودند و باه ن اد دیان و    

پرداختند. شاید همین ع ل مداری او در برخورد باا مفااهیم دینای ساتب      باورهای آن می

طلاب در ع ایاد شایعی، مانناد     نظار  های جریاان تجدیاد  ز چهرهایجاد ارتتای او با برخی ا

 0قلمداران شده بود.

جا که در دیدگاه او، دین نهادی اجتماعی و دارای کارکرد و ن ش اجتماعی است  از آن

بناابراین،   4و جدا از دنیا و جامعه نیست در نتیجه بین مادیات و معنویات تضاادی نیسات    

داند که تاأمین کنناده زنادگی ایان      می لحَیاةَ عَقیدَة  و جِهادٌإنَِّ اعاشورا را متأثر از جمله 

  1جهانی و هدایت بخش جامعه انسانی است.

                                              
 .19و 11، ش کتاب نقد، «روشنفکری و دکتر شریعتی». خسرو پناه، 1
 .478ص های مذهبی و سیاسی ایران،  ها و سازمان جریانول جعفریان، . رس2
 قملداران ادعا شده است. امام  و خالف . این ارتباط در مقدمه کتاب 3
 .62-66، ص 67، ج مجموعه آثار، «حسین وارث آدم». شریعتی، 4
 .166، ص همان . 5
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 روش شااریعتی در ماالعاااد تاااریخی بااه ویااژه تاااریخ عاشااورا، نااوعی ماتریالیساام  

 ( ریشاه اصالی چناین گرایشای را اهتماام و      5012است. شاهید ماهاری )ش.    5تاریخی

 داناد کاه ایان امار ساتب                    ر ارائه فرهنغ ان البی از اسالم مای توسل به مادیت تاریخی د

 شود و درنتیجه اسالم تاا ااد یاک منااق ماتریالیساتی تناز         دوری از مناق اسالم می

  8کند.پیدا می

های شریعتی در ماالعاد عاشورا به ویژه کارکردهای اجتماعی قیام    این متانی و دیدگاه

 نویسد:  می قومواه است. او در کتابچه جلوه کردامام اسین
مدف خداوند ا  ارسال رسل تعلی  حکمت و عدالت در جهان بموده و پیمامبر   

اسالم بر ممین اساس به تاریخ بشر، نژاد ما و ملت مما و مممه طبقمات اجتمماعی     

  3 وحدت بخشیده است.

عادالت  او اهمیت ارسا  پیاامتران را در تعمیاق واادد طت ااد اجتمااعی و اجارای       

بیند. بنابراین، آنچه که از دیدگاه او معین است، اهتمام به تغییراد اجتماعی و               اجتماعی می

ن ش دین، پیامتران و اهل بیت در این تغییراد است. بر اسااس ایان متناا، او قیاام اماام      

را داناد و عاشاورا    خواهی اجتماعی در م ابل ظلام مای  خواهی و آزادیرا عدالتاسین

 کند. محور تحو  اجتماعی بعدی معرفی می

                                              
، آن ای در نقد اقتصاد سیاسنی مقدمههای مارکس است که در کتاب  . ماتریالیست تاریخی، یکی از دیدگاه1

یک سیستم یگانه مانند  ترین نظریه و اسلوب شناخت جامعه را را تبیین کرده است. ماتریالیست تاریخی عام
تاریخی علمی فلسفی درباره رابطعه تر، ماتریالیسم کند. به بیان علمی و در حال تکوین و تکامل مطالعه می

ترین قعوانین و قعوای محعرک تکامعل جامععه بشعری و  بین هستی اجتماعی و آگاهی اجتماعی دربعاره ععام
)نیعک  مقوالت اساسی آن است. در حقیقت، نظریه عام و اسلوب علمی شناخت جامعه و تغییعر آن اسعت

 (.68، 69، 63 ، ص1، ج ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخیآئین، 
 .412، ص 1، ج مجموعه آثار. مطهری، 2
 .8، ص قوموا. شریعتی، 3
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بر محوریت طت ه اجتماعی و اشرافیت جاهلی او در ترسیم جامعه عرر امام اسین 

داناد. او                هاا مای   کند و طت اتی شدن را عامل انحاای جامعه و فرو خفتن ان الالتأکید می

 5تحو  در اجتماع آن زمان شد. داند که ستبقیام عاشورا را ان البی در چنین شرایط می

های ماهیت شناسانه عاشورا در دیدگاه شاریعتی باه ناوعی متتنای بار فلسافه        تحلیل

مشابه فلسفه تاریخ مارکسیستی است. او برای استنتاع و  8تاریخی است که به لحاظ شکلی

هاای اجتمااعی و تضاادهای طت ااتی جامعاه عاراق        علت یابی عاشورا، به بررسی ساختار

اما به لحاظ محتوایی، اصرار بر خلق فلسفه تاریخ اسالمی متتنی بار دو قااب    0ردازدپ می

  4طاغوتی و الهی انسانی دارد.

او عامل ارکت در فلسفه تاریخ مارکسیستی را ارکت دیالیکتیکی بار اسااس عامال    

اقتراد و عامل ارکت در فلسفه تاریخ اسالمی را رسیدن به خدا و کشته شدن در راه خدا 

کند ضمن پرداختن به مفاهیمی چون قیاام، شاهادد و    او در آثار خود تالش می 1داند.              می

 ایثار به ن ش آنان در ب ای جامعه بسردازد. 

او در تفسیر عاشورا معت د است که عاشورا نتاید م اعی و به صورد مجارد در تااریخ   

وجود دارد،  7در تاریخ ابراهیمی ماالعه شود، بلکه عاشورا در اترا  به تسلسل نهضتی که

یابد و قابل تفسیر و تحلیل است. اگر عاشورا از پایگاه اجتماعی خویش کاه طت اه                 معنا می

                                              
 .11 -18، ص همان . 1
  . ابتناء بر تحلیل اجتماعی و ظلم ستیزی.2

 .618-667، ص 67، ج  مجموعه آثار ،«حسین وارث آدم»شریعتی، 3. 
 .636-638، ص همان . 4
 .631-638، ص همان . 5
ای را از طبقعه پعایین جامععه و از  ای، سلسله ای و غیر سلسله . او با دسته بندی پیامبران به دو گروه سلسله6

پردازان در علوم مختلف بودند  ای را که به طور عموم، نظریه داند و غیر سلسله کش می جنس کارگر و زحمت
 (.648، ص مانه داند)  از جنس متولیان طبقه زرمند و زورمند و طبقه روحانی می
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دهد و به صورد یک  پیامتران ابراهیمی و از جن  کارگر است، جدا شود تغییر ماهیت می

  5کند.داستان غم انگیز که خاصیت گریه دارد، تغییر می

ه هر روی، شریعتی عاشورا را نه تنها ارکتی ان البی در یک م اا  از تااریخ، بلکاه    ب

گاری از  نماینده تفکری الهی از یک طت ه اجتماعی در برابر یک تفکر برآماده از اشارافی  

داند و به ایان دلیال بار عاشاورا باه عناوان وارس ان االال        مند و زورمند میریک طت ه ز

 8کند.ادامه یافت، تأکید می و امام اسنمحمدی که به وسیله امام علی

 (5041-5032. جالل آل احمد )1-0

فکران دینی متجدد در ایران معاصر است کاه در طاو  ایااد     او یکی دیگر از روشن 

فکری خود دارای تاور است. تاور فکاری او از زماانی شاکل گرفات کاه پا  از        روشن

مراجعت از نجف، دیگر میلی به شرکت در مجال  دینی نداشات و باه جاای آن، شایفته     

  0درک محضر شریعت سنگلجی بود.

فکری از سوی پدرش طرد شد. دلیل  به ستب گرایش به جریان روشنجال  آ  اامد 

بر اساس متانی  4شود. این امر، پشت کردن به رواانیت و گرایش به ازال توده دانسته می

شکل گرفته متتنی بر علم و ع ل، جال  منت د باورهای دینای رایاج باود، اماا ایان امار       

و مذهتی روی آورد و به ن د غرال و  ای نداشت و در چرخشی فکری به جریان سنتی ادامه

 را نوشت. زدگی غرالهای رایج آن اقدام نمود و در همین راستا، کتاال  دیدگاه

گرایی دیان ماداران از ساوی او در واقا  توصایه باه ارکتای         دلیل طرح بح  خرافه

فکری، رواانیت را تنهاا سانگر در برابار غارال زدگای       اصالای بود و با وجود میل روشن

                                              
 .637، ص همان . 1
 .621، ص همان . 2
 .691، ص جالل از چشم برادراحمد،  . آل3
 .61-62، ص جالل و آل احمد. خرم، 4
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فکری خویش، مانند اسالف فکری خود، همه چیز  او در دوره ایاد روشن 5کرد. معرفی می

 تاخت.  سنجید و با این ابزار بر پندارهای دینی می را بر مدار ع ل می

عالمه سید محسن  8اَلتِّنْزیه لِاَعنمالِ الشِّبیهاو بر اساس چارچوال فکری خویش، کتاال 

ا ی و مناق علمی و شرعی استوار بود و در ( را که بر مدار ع ل من5005امین عاملی )د. 

های عزاداری در عراق و ناظر بر رفتارهای مذهتی شیعیان به چاپ رسایده   رد برخی سنت

 ، ترجمه کرد و به چاپ رسانید. های نامشروع عزاداریبود، با عنوان 

هاایی کاه بهاناه     دلیل توجه او به این اثر، شاید این نکته بوده است که یکی از ساوهه 

ها به شامار  بسیار مناستی برای کوبیدن و ارتجاعی خواندن مذهتیان به وسیله مارکسیست

 رفت، آداال و مناسک عزاداری نامشروع و خالف ع ل و تمدن بود.  می

و روش نویسنده، به ترجمه آن پرداخت. روش  اَلتِّنْزیهجال  با پذیرش محتوای رساله 

دو روش است رای تاریخی و آوردن شواهد و دالیل  بهرمندی از ،اَلتِّنْزیهنویسنده در رساله 

چنین، روش ف هی و شرعی با استناد باه   های موجود و هم تاریخی و رد قیاس در استنتای

 دالیل ف هی رایج شیعه است. 

واری و توجه به ایان مسائله    او با است رای تاریخی و با اشاره به پیشینه تاریخی سو 

های اولیه تاریخ اسالم و باه   شکل فعلی و رایج آن در سدهها و آداال عزاداری به  که سنت

خروص در عرر زندگانی امامان شیعه وجود نداشتند، معت د است که رفتارهای نامشاروع  

 0در عزاداری عاشورا در تاور تاریخی عزاداری عاشورا وجود نداشته است.

                                              
 .83، ص غرب زدگی. آل احمد، 1
َْعمالا الّشبیه. 2 ق دربعاره 6341رساله کوتاهی است که به وسیله سید محسن امین عاملی در سال  اَلّتْنزیه ِلا

سنیما  های موجود درباره عاشورا و عزاداری در پاسخ به کتابی بعا عنعوان  مبارزه با خرافه و پندارها و بدعت
 ، 61 ، جالذریعن ، تعدوین شعده اسعت )ر.ک: تهرانعی، الصلحا  فی اثبات جواز اقامه العزا  لسید الشهدا 

 (. 171ص 
َْعمالا الّشبیه. امین عاملی، 3  .8، ترجمه جالل آل احمد، ص اَلّتْنزیه ِلا
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این جریان و این  جال  آ  اامد و توجه به آن در  اهمیت ماالعه عاشورایی در دیدگاه

های عاشورایی با نویسنده بود و  ها و سنت خوانی متانی او در آیین پژوهش، معاوف به هم

ساازی ماذهب    توان باه ناوعی دفااع از پااک     در نتیجه، ترجمه این اثر به وسیله او را می

دانسات؛ زیارا او در اواخاار دوره پهلاوی او  و برآمادن پهلااوی دوم، تحات نفاو  شاادید       

  5قرار گرفت و بر مسئله اصالح دینی تأکید داشت. مارکسیست

بنابراین، توجه شعارگونه به عاشورا و تحلیل آن از منظر ان البی اجتماعی و تحو  گرا 

در جامعه اشرافی آن دوره و الگو برداری برای جامعه کنونی، رویکرد جریان الت اطی دینی 

 به عاشورا بوده است.

 . مجاهدان خلق1-4

تاا ان االال اساالمی و     02فکری دینی تجددگرا، به تدریج از ادود سا   جریان روشن

های پ  از آن، با اثرپذیری از گروه نهضت آزادی و متاانی مارکسیساتی از جریاانی       سا 

بار اسااس آرای آنهاا، دیان اماری فاردی و        8رادیکا  به نام مجاهدین خلق سر بارآورد. 

است، اما معرفت دینی نتاید به طور رسمی های اجتماعی    خروصی است که دارای بازتاال

های سیاسی و اجتماعی بیان شود؛ چرا که در این صاورد ساتب      و آشکار در قالب ترمیم

  0دینی در جامعه خواهد شد.زوا  دین و ترویج بی

ها و آثار متعددی نوشاتند. یکای از ایان آثاار کاه      آنها در دوره تتیین آرای خود، کتاال

به قلم اامد رضاایی   راه اسینت اطی اسالمی مارکسیستی است، کتاال متتنی بر متانی ال

 تدوین شده است. 5013است که بر اساس تاریخ مندرع در م دمه نویسنده در اسفند سا  

                                              
 .294ص  ،های مذهبی و سیاسی ایران ها و سازمان جریان. رسول جعفریان، 1
 .399، ص همان . 2
 .26، ص های سیاسی ایران امروز احزاب و جناح. شادلو، 3



 10   9311 بهار، یکمشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

کرد خود را از سرگردانی میاان  این جریان که با هدف متارزه با رهیم ااکم تالش می 

تفسیری سیاسی در م ابل تفسایر رسامی   پذیرش مذهب و متانی مارکسیستی برهاند، به 

التالغاه، بادون روایااد و فلسافه روی      رواانیان از دین با محوریت دو کتاال قرآن و نهج

های دین و فهم آن، ماابق با نیازهای خویش باه ناوعی      نوع خوانش آنان از آموزه 5آورد.

 سازی دین شد.  منتهی به عرفی

کارد الگاویی سیاسای و     د، تاالش مای  با این مناق تدوین ش کهراه اسین کتاال

متارزاتی برای این جریان فکری معرفی کناد. نویسانده کتااال در نخساتین صافحاد باا       

های تاریخی عاشورا، آن را در د  اتفاقاتی چون توزی  ناعادالنه ثارود،     پرداختن به زمینه

کاه   8 داند هایی بزر  و ظهور طت ه اشراف در جامعه در دوره خلفا میگیری مالکیتشکل

 یکی از عوامل تحو  و انحراف در نظام اجتماعی آن وقت بود.

او تحریف دین را که پ  از جریان اکمیت و برآمدن معاویه آغاز شد و در دوره امام  

و پ  از شهادد آن امام و مر  معاویه، در دوره اکومت یزید به طور گساترده  اسن

او ایساتادگی و م ابلاه یااران     0داناد.  شورا مای ادامه پیدا کرد از دیگر عوامل زمینه ساز عا

ق( را در م ابال ظلام   15مانناد اجاربن عادی )د.     راستین و شیعیان واقعی امام علی

 نویسد:شود و در این باره می معاویه یادآور می
بدین ترتیب حجر و یاران سکوت در مقابل نظام ضد انسانی و ضد تکماملی   

   4دانند. تبامی میرا سقوط در ورطه مالکت و دو   و 

                                              
 .26ص ، بر فراز خلیج فارس. نجات حسینی، 1
 .39-31، ص راه حسین. رضایی، 2
 .78، ص همان . 3
 همان. . 4
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ها و ت ابل شیعیان امام، همسو با ادبیااد خاویش    تحلیل نویسنده از نوع موض  گیری

است و زوایای واقعه را ماابق با نظام طت اتی منفور در نظاام اجتمااعی مارکسیسات باه     

ی در گار  کشد. او قیام عاشورا را یک قیام سیاسی در راستای م ابلاه باا اشارافی                 وصف می

های آن اضرد، قیام عاشورا را نهضتی    کند و با استناد به برخی از خاته جامعه معرفی می

 داند و معت د است:              ابتدایی می
انمد، بما    اند و آن را قیام دناعی دانسته آنچه برخی روحانیان درباره قیام گفته

   1ما صحیح نیست. توجه به متن این خطبه

از جدم فرساتاده خادا شانیدم کاه     »که فرمود  به این جمله امامرضایی با تمسک 

پردازد  می به ماهیت سیاسی قیام امام« گفت: خالفت برخاندان ابوسفیان ناروا است              می

و یزید، تضادی به مثابه تضاد کفر و ایمان وجود داشت،  که میان امام و با توجه به این

 معت د است:
بر خالف کسانی که عقیده دارند قیام حسینی به خاطر احساس خطر و عمدم   

شمان  نکرده، این گفتار حسین              امنیتی بوده که نسبت به خود و خانواده اش می

دمد که آنچه اندیشه او را بیش ا  پیش به خود مشمول داشته سرنوشت اممت                می

  2و نحوه حکومت بر ایشان است.

داناد و آن را   او نترد در روز عاشورا را نتردی عادالنه برای ضربه به دشمن ستمگر می

داند که با وجود سیاست غرب و تجاوز اکومت اماوی و باا روش                 نتیجه رشد تضادها می

 او با تکیه بر نترد و ت ابل نظامی، این نترد را در نظامی که به 0افشاگرایانه امام اتمی بود.

رفت که با آیینی فرسوده و تحریف شده به بازیچه طت اد ستمگر تتدیل شاود                این سو می

                                              
 .72، ص همان . 1
 .78، ص همان . 2
 همان. . 3
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و قرآن تأثیر تکامل بخش تاریخی خویش را از دست بدهد از سوی امام و یااران ایشاان   

های صفوف خودی  و آن را پاد زهری برای خنثی کردن دشمن و آلودگی 5داند              ضروری می

 8کند.              عرفی میم

نویسنده بر اساس این چارچوال نظری و فکری سازمان خویش که معت اد بودناد، راه   

و این جملاه کاه    0انتیا و راه بشر یکی است بنابر این راه هر کسی ... مانند راه انتیاء است

دارند چاون در                اگر راه خدا همان راه تکامل است، مارک  و مائو هم در راه خدا گام بر می

داند و معت د است کاه   عاشورا را الگوی ارکت تکاملی می 4گذارند،              راه تکامل بشر قدم می

بر همین متنا همه مفاهیم ان البی امروز هم، مانند وای که رساننده قرآن است، اصالت و 

  1پیماید.              ا ی ت دارد و راه تکامل را می

اساس، جریان رادیکا  با قرائتی جدید از د  جریان نهضات آزادی کاه بار دو    بر این 

قرائت سیاسی و قرائت نوزایی اجتماعی تأکید دارد، بر قرائت سیاسای باا رویکارد م ابلاه     

نماید عاشورا را ماابق فهم خاویش تفسایر کناد و آن را     کند و سعی می نظامی اشاره می

 گر معرفی نماید.  استای بر اندازی نظام سلاهت ابل جریان اق با جریان باطل در ر

 گیری نتیجه. 1

های دگرانادیش در آن، باه    بررسی و تح یق درباره ماالعاد معاصر عاشورا و تأثیر جریان

این نتیجه منتهی شد که این گونه ماالعاد، پ  از ورود آرای جدید غربای باه ایاران در    

ار عاشورایی که تا پایش از مشاروطه در   دوره مشروطه، به تدریج شکل جدیدی یافتند. آث

                                              
 .618، ص همان . 1
 .همان . 2
 . 666ص  آنها که رفتند،. میثمی، 3
 .19، ص راه انبیا . حنیف نژاد، 4
 .131، صراه حسین. رضایی، 5
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شد در این دوره به دلیل پیوند               نگاری با رویکرد و قرائت خاص زمان تدوین می قالب م تل

های فکری نوظهور، به تدریج در قالب ماالعاد ماهیت  فکری برخی نویسندگان با جریان

 شناسانه ظهور کرد. 

ن و مظاهر دینی آغاز شده بودند در سیر تاریخی خاود  ها که از م ابله با دی این جریان

ها، گاه با اف   های دگراندیش ظهور کردند. این جریان به اشکا  گوناگون در قالب جریان

ها و گاه با پیوند ع اید دینی با برخی باورهای علمی جدید  متانی دینی و اذف برخی پیرایه

 در جامعه آن روز، ظهور پیدا نمودند. 

گرایای   گرایای و دیان   ن دوم، سه تفکر برخاست. یکی جریانی بود که بار علام  از جریا

شد. دیگری جریانی باود کاه متناای                  اهتمام داشت و به وسیله مهدی بازرگان رهتری می

تحلیل خویش را بر تحوالد اجتماعی و م ابله با نظام طت اتی قرار داده بود و باه وسایله   

کارد باا                 چنین، تفکر سوم، جریانی باود کاه تاالش مای    شد. هم              دکتر شریعتی رهتری می

های علمی خارع شود و روش خویش را در م ابله  رویکرد تحو  اجتماعی از نظریه پردازی

 فیزیکی و نظامی متمرکز کند. 

لب در بر این اساس و با توجه به تأثیر جریان ضد دینی بر جامعه، جریان تجدید نظر ط

ها در  ع اید دینی و مذهتی پدیدار شد. این جریان با اف  متانی دینی برای م ابله با خرافه

ستیزی در رویکرد و قرائت عاشورایی  کرد. اهتمام به خرافه باورهای عرفی مردم تالش می

مندی از ابزار ع ل و ن ل، بر رویکرد دینای و   چنان با بهره این جریان تأثیری نداشت و هم

 هتی عاشورا پا برجای ماندند. مذ

های فکاری جدیاد باا     در م ابل، جریان نواندیش الت اطی دینی که در اثر پیوند جریان

پرداخات و   متانی دینی ظهور یافته بود، با تمسک بر متانی اجتماعی به تحلیل عاشورا می

  گری اجتماعی ارائه کند. کرد خوانشی تازه از عاشورا با عنوان اصالح تالش می

چنین، از درون این جریان فکری دگراندیش، جریاان مجاهادین خلاق یاا جریاان      هم

سیاسی رادیکا  به وجود آمد که ماابق با متانی خویش بر عاشورا به عناوان یاک اقادام    



 979   9311 بهار، یکمشماره هشتاد و  یکم،و  یستسال ب             

کرد. آنان با تمسک به برخای                گری زمان تأکید می عملی در برابر تضاد اجتماعی و اشرافی

، قیام امام را قیامی عملی و الگویی مناسب برای خروع از فضاای  سخنان امام اسین

کردناد و خاوانش جدیادی را در ماالعااد معاصار       نظری در م ابله با نظام سلاه معرفای 

 عاشورا رقم زدند.
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 .4سال یازدهم، شماره 
 .6342، تهران: مؤسسه انتشارات دانش، کلید فهم قرآن بانضمام براهین القرآنسنگلجی، شریعت،  .68
 .6391، تهران: نشر گستره، های سیاسی ایران امروز   احزاب و جناحشادلو، عباس،  .67
 .6341، تهران: نشر قلم، مجموعه آثارشریعتی، علی،  .18
 .6328، تهران: انتشارات حسینیه ارشاد، قومواععععععععععععع،  .16
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، تهعران: انتشعارات بعثعت، تعاریخ ثبعت در کتابخانعه ملعی چرا حسین قیام کردشریعتی، محمد تقی،  .11
6331. 

 .6398، قم: معارف، درآمدی بر مبانی فکری انقالب اسالمیفر، محمد،  شفیعی .13
 .6389ان: طرح نو، ، تهرفکری دینی در ایران جامعه شناسی روشنکاظمی، عباس،  .14
، به کوش علی اصغر حقدار، تهران: نشر سرچشمه، آیینه سکندریکرمانی، عبدالحسین میرزا آقا خان،  .12

6389. 
 م. 1888نا،  جا: بی ، به کوش بهرام پوبینه، بیسه مکتوبععععععععععععععع،  .11
 .6313، تهران: چاپخانه پیمان، پیرامون اسالم درکسروی، احمد،  .19
 .6313، تهران: چاپخانه پیمان، شیعه گریععععع، عععععععععع .18
 .6371، چاپ هفدهم، تهران: صدرا، مجموعه آثار، حماسه حسینیمطهری، مرتضی،  .17
 .6382، قم: زمزم هدایت، جریان شناسی سیاسی ایران معاصرمظفری )قنبری(، آیت،  .38
 .6386، تهران: نشر جامعه ایرانیان، آنها که رفتندمیثمی، لطف الله،  .36
بر فراز خلیج فارس خاطرات محسنن نجنات حسنینی عضنو سنابم سنازمان ت حسینی، محسن، نجا .31

 .6397، تهران: نشر نی، (0233 -0233مجاهدین خلم ایران )
 .6328، تهران: نشر حزب توده ایران، ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخینیک آئین،  .33
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