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جلسه پنجم از سلسله جلسات «نقش روشنفکران در مشروطه و پس از آن»

دینحداقلی،استراتژیمهمروشنفکران

موس ــی حقان ــی ،اس ــتاد دانش ــگاه و پژوهش ــگر تاری ــخ معاص ــر

کننـــد و قمهزنـــی نوعـــی از یـــک مبـــارزه بـــود .البتـــه بعـــدا

مشـــروطه و پـــس از آن» در حـــوزه هنـــری ضمـــن معرفـــی

کردن ــد .یکب ــار دیگ ــر ه ــم آق ــای نائین ــی در زم ــان رضاش ــاه،

وقت ــی وارد ای ـران ش ــد ،اغل ــب علم ــا ح ــرام ب ــودن آن را اع ــام

در سلســـله جلســـاتی بـــا عنـــوان «نقـــش روشـــنفکران در

در ایــران و فیص ــل در ع ــراق ،ج ــواز قمهزن ــی را ص ــادر ک ــرد.

جریــان روشــنفکری و تاریخچــه آن ،نقــش ایــن جریــان فکــری

فقـــط مختـــص همـــان دوره اســـت و عـــدهای میخواهنـــد

و سیاســـی در تاریـــخ معاصـــر و ارتبـــاط آن بـــا تشـــکلهای

ب ــا اس ــتفاده از آن در ای ــن دوره آن را جای ــز بدانن ــد ک ــه غل ــط

فراماســونری را بررســی کــرده اســت« .فرهیختــگان» مجموعــه

اس ــت.

درس گفتارهــای ایــن اســتاد دانشــگاه را تدویــن کــرده اســت

آقـــای نائینـــی در آن زمـــان میدیـــد کـــه دارنـــد هـــر کاری

و در ادامـــه منتشـــر خواهـــد کـــرد .آنچـــه میخوانیـــد متـــن

میکننـــد تـــا بســـاط را جمـــع کننـــد و گفـــت کـــه هـــر کار

جلس ــه پنج ــم از ای ــن مجموع ــه گفتارهاس ــت .در ای ــن جلس ــه

میتوانیـــد انجـــام بدهیـــد .بعـــد از عبـــور از آن شـــرایط،

دیدگاهه ــای روش ــنفکران زم ــان قاج ــار معرف ــی ش ــد و م ــورد

علمـــا دوبـــاره حرمـــت آن را اعـــام کردنـــد .در جمعبنـــدی

نق ــد و بررس ــی قــرار گرف ــت.

بای ــد بگوی ــم ک ــه قمهزن ــی ت ــاش ش ــیعه بــرای حف ــظ هوی ــت

مروری بر عقاید اسالمستیزی آخوندزاده

خ ــود در قفق ــاز ب ــود .در تم ــام دورهه ــا ،ایس ــتادگی در مقاب ــل

موســـی حقانـــی در ابتـــدای صحبتهـــای خـــود ضمـــن

اس ــتعمار و مخصوص ــا جن ــگ نظام ــی ،ب ــه کم ــک آموزهه ــای

«در جلســـات گذشـــته راجـــع بـــه دو چهـــره معـــروف جریـــان

آخونـــدزاده میگویـــد ایـــن کار فایـــده نـــدارد .چـــرا فایـــده

شـــیعی و شـــعائر حســـینی بـــوده اســـت .امـــا کســـی ماننـــد

اشـــاره بـــه مباحـــث مطرحشـــده در جلســـات قبـــل گفـــت:

نـــدارد؟ بـــرای مـــا فایـــده دارد و ملـــت ایـــران بـــا کمـــک

روش ــنفکری یعن ــی ملکمخ ــان و آخون ــدزاده صحب ــت کردی ــم.

همینهـــا توانســـته اســـت خـــود را نگـــ ه دارد و ایســـتادگی

در ایـــن جلســـه مباحـــث تکمیلـــی پیرامـــون آخونـــدزاده را

کنـــد .مـــا ارتـــش نداشـــتیم امـــا جلـــوی یـــک امپراتـــوری

بی ــان ک ــرده و ب ــه معرف ــی می ــرزا رض ــا کرمان ــی میپردازی ــم.

ایســـتادیم .در مقابـــل در زمـــان رضـــا شـــاه ارتـــش داشـــتیم

درخص ــوص آخون ــدزاده و می ــرزا رض ــا کرمان ــی بای ــد تکلی ــف
چن ــد موض ــوع را مش ــخص کنی ــم و س ــپس ب ــه بی ــان عقای ــد
آنـــان بپردازیـــم .اول از همـــه بایـــد تکلیـــف خـــود را بـــا غـــرب

مشــخص کنیــم ،دوم اینکــه بایــد تحلیــل روشــنی از حکمرانــی
بهویـــژه در دوران قاجـــار داشـــته باشـــیم و درنهایـــت بایـــد
آش ــنایی عمیق ــی ب ــا اس ــام و تاری ــخ اس ــام در ایــران داش ــته
باشـــیم .اگـــر هریـــک از ایـــن موضوعـــات کامـــا بـــرای مـــا

روشـــن نشـــده باشـــد ،دچـــار اغتشاشـــات فکـــری خواهیـــم

شـــد ».وی ادامـــه داد« :دقـــت کنیـــد روشـــنفکران ،حکومـــت
قاجـــار را حکومـــت مناســـبی نمیدیدنـــد و در مقابـــل،

حکومـــت روحانیـــت را نیـــز قبـــول نداشـــتند .چیـــزی کـــه
مدنظ ــر آن ــان ب ــود ،م ــدل دیکتات ــوری من ــور و حکومته ــای
اقتدارگرایـــی بـــود کـــه نمونـــه آن در آلمـــان و روســـیه وجـــود

داشـــت .آنـــان بـــه دنبـــال پیشـــرفتهایی بودنـــد کـــه در

غـــرب وجـــود داشـــت و فکـــر میکردنـــد کـــه اگـــر مدلهـــای
آلمان ــی و روس ــی را در ایــران پی ــاده کنن ــد ،پیش ــرفت حاص ــل

میشـــود .همچنیـــن آنـــان اســـام را مانـــع تحقـــق اهـــداف

خـــود و فعالیتهایشـــان میدانســـتند و اعتقـــاد داشـــتند
کـــه دیـــن اســـام مانعـــی در برابـــر تغییـــر تمـــدن و حرکـــت
روبهجل ــو اس ــت .ب ــه همی ــن جه ــت ه ــم ب ــا حاکمی ــت قاج ــار
و هـــم بـــا روحانیـــت و اســـام مخالـــف بودنـــد و هیچنقطـــه

روشـــنی در آن نمیدیدنـــد .متاســـفانه ایـــن نـــوع دیـــدگاه
در بس ــیاری از افــراد وج ــود دارد .خصوص ــا وقت ــی ب ــه می ــرزا

رضـــا کرمانـــی میرســـیم ،ایـــن موضـــوع نمـــود بیشـــتری
دارد .دقـــت داشـــته باشـــید کـــه تنهـــا بخشـــی از انتقـــادات

روش ــنفکران وارد اس ــت و بخش ــی دیگ ــر نادرس ــت اس ــت ،ای ــن

موض ــوع در حال ــی اس ــت ک ــه م ــا همیش ــه تم ــام انتق ــادات
آن ــان را وارد میدانی ــم .عالوهب ــر ای ــن ،معتقدی ــم ک ــه قاجاره ــا

همیشــه در برابــر آنــان محکــوم بودنــد .ایــن نــکات ،در تحلیــل
اش ــتباه م ــا تاثیرگ ــذار اس ــت .بــرای مث ــال ،از آنج ــا ک ــه می ــرزا

رض ــا کرمان ــی ناصرالدی ــن ش ــاه را کش ــته اس ــت و م ــا ه ــم ب ــه

واس ــطه س ــلطنت ب ــا ناصرالدی ــن ش ــاه مخال ــف هس ــتیم ،ه ــر
زم ــان ک ــه اس ــم می ــرزا رض ــا کرمان ــی میآی ــد ،از او تعری ــف و

تمجی ــد میکنی ــم .ای ــن اش ــتباهات در بس ــیاری از نوش ــتهها

وجـــود دارد در حالـــی کـــه ماجـــرا مفصلتـــر از اینهاســـت و
بایــد روشــنگری کــرد ».ایــن کارشــناس تاریخــی بــه مکتوبــات

زمــان قاجــار اشــاره کــرد و گفــت« :کتــاب (تاریــخ امتیــازات در
ای ـران) کتاب ــی علی ــه قاجاری ــه اس ــت و رویک ــردی ض ــد آن دارد

ک ــه ش ــاید حت ــی دی ــدگاه آن ب ــه پهل ــوی نی ــز نزدی ــک باش ــد.

در ایـــن کتـــاب و در همـــان صفحـــات اول ،دســـتخطی از
ناصرالدیـــن شـــاه گذاشـــته کـــه بســـیار قابلتوجـــه اســـت.

وقت ــی ای ــن دســتخط را میخوانی ــم متوج ــه میش ــویم ک ــه
ن ــوع دی ــدگاه او چگون ــه ب ــوده اس ــت .او در ای ــن دستنوش ــته

حرفهـــای بســـیار قابلتاملـــی را مطـــرح میکنـــد کـــه
بیانگــر اعتقــادات حکومتــی او اســت .ناصرالدیــن شــاه در آن
ایــراد میگی ــرد ک ــه چــرا در اصالح ــات ج ــدی نیس ــتید؟ ت ــا

ح ــاال چندی ــن کت ــاب قان ــون داده ش ــده اس ــت و خواندهای ــم

امـــا هیچکـــس توجهـــی نمیکنـــد .در همیـــن کتـــاب بـــه

مشـــکالت در ایـــران اشـــاره میکنـــد و راهکارهـــای حـــل آن
را از اندیشـــمندان کشـــور میخواهـــد .او میگویـــد کـــه

هیچدولتـــی از بـــزرگ تـــا کوچـــک ،حالـــت مـــا را نـــدارد.
آی ــا م ــا ی ــک دول ــت مس ــتقل نیس ــتیم ک ــه اختی ــار محوط ــه

مملک ــت خ ــود را داش ــته باش ــیم؟ و ...قص ــد م ــن از خوان ــدن
ای ــن س ــند ای ــن ب ــود ک ــه بگوی ــم ناصرالدی ــن ش ــاه ب ــه دنب ــال

اصالحــات بــود و قصــد داشــت وضــع را عــوض کنــد .همچنین
در طـــرف مقابـــل ،دوســـت داشـــت کـــه بهعنـــوان یـــک شـــاه

قدرتمن ــد ،مط ــرح و کش ــورش قدرتمن ــد باش ــد .ب ــه نظ ــرم او
راه را اش ــتباه رف ــت .دلی ــل آن ه ــم ای ــن ب ــود ک ــه ب ــه کس ــانی

نظیـــر ملکمخـــان اعتمـــاد کـــرد و کار را بـــه دســـت آنـــان

ســـپرد .عالوهبـــر ایـــن ،شـــرایطی بـــر ایـــران حاکـــم شـــد کـــه
او نمیتوانســـت کاری کنـــد و در آن شـــرایط نقـــش نداشـــت.

دق ــت کنی ــد ک ــه وق ــوع چنی ــن ش ـرایطی در کش ــور ب ــه دلی ــل

نف ــوذ گس ــترده کش ــورهای اس ــتعمارگر در ای ـران ب ــود و از ای ــن
جهـــت نیـــز دســـتش را میبســـت».

مکتوبات سهگانه و عقاید آخوندزاده

حقانـــی همچنیـــن گفـــت« :آقـــای آخونـــدزاده ســـهکتاب

ام ــا از هم ــه ای ــن آموزهه ــا خال ــی ش ــده ب ــود و نتیج ـهاش ای ــن

شـــد کـــه آمریکاییهـــا کمتـــر از  15 ،10ســـاعت بـــه تهـــران

مکتـــوب دارد کـــه در آنهـــا حرفهایـــش را زده و اعتقـــادات

کـــه چـــون او بـــا روحانیـــت و اســـام مخالـــف اســـت ،هـــر

اس ــت و ت ــا زمان ــی ک ــه اعتق ــاد ب ــه معج ــزه و ...وج ــود داش ــته

رس ــیدند و آن را اش ــغال کردن ــد .دیگ ــر صحب ــت آخون ــدزاده

مکت ــوب ،ملحقات ــی وج ــود دارد ک ــه تاثیرگذارن ــد .آخون ــدزاده

از نظـــر او محکـــوم اســـت .عالوهبـــر ایـــن ،آنـــان مـــدل

کاره هس ــتم ،ی ــک تپانچ ــه در مغ ــز ش ــاه خال ــی میکن ــد و او

ادبیـــات ایـــن دوره چنیـــن بـــوده اســـت کـــه در نمایشهـــا،

خـــود را بیـــان کـــرده اســـت .همچنیـــن در کنـــار ایـــن ســـه

نامههای ــی را ب ــه افــراد مختل ــف نوش ــته ک ــه در آن مش ــکالت
کش ــور و نظــرات خ ــود را بی ــان ک ــرده اس ــت .گفت ــه میش ــود
کـــه یکـــی از ایـــن نامههـــا بـــه مانکچـــی نوشـــته شـــده کـــه
احتم ــاال در آن مس ــائلی از کش ــور را مط ــرح ک ــرده اس ــت .او

معتقـــد بـــود کـــه کلیـــه ادیـــان بیمعنـــی و افســـانه اســـت و
حض ــور ای ــن ادی ــان و البت ــه سلس ــلههای پادش ــاهی مختل ــف،
بــرای بش ــر هیچفای ــدهای نداش ــته اس ــت .آخون ــدزاده ســراغ

ش ـرایط فرهنگ ــی کش ــور م ـیرود و ت ــاش میکن ــد چیزه ــای
مختل ــف را ب ــه ه ــم رب ــط بده ــد .بــرای مث ــال میبین ــد ک ــه
در ای ـران چاپخان ــه نداری ــم و نب ــود ای ــن امکان ــات را ب ــه اس ــام

رب ــط میده ــد ک ــه عاقالن ــه نیس ــت .دق ــت داش ــته باش ــید

کـــه او در عقایـــد خـــود ،انتقـــادات بســـیار تنـــد و جـــدی بـــه
اح ــکام اس ــام و اح ــکام ف ــردی مس ــلمانان داش ــت .س ــبک

زندگ ــی مس ــلمانان بهگون ـهای اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه آن احت ـرام
گذاش ــت .مگ ــر اح ــکام اس ــام چ ــه عیب ــی دارد و چ ــه ربط ــی

بــه ایــن دارد کــه مــا در ایـران چاپخانــه نداریــم؟ جالــب اســت

بدانی ــد آخون ــدزاده در حرفه ــای خ ــود اش ــاره میکن ــد ک ــه
م ــا بای ــد راهآه ــن بس ــازیم .ای ــن صحب ــت او در حال ــی اس ــت

ک ــه چن ــد م ــدت قبلت ــر ،ناصرالدی ــن ش ــاه ه ــم ب ــه همی ــن

موضــوع اشــاره کــرده اســت .بنابرایــن چــه کســی باعــث شــد
ک ــه در ای ـران راهآه ــن س ــاخته نش ــود؟ مطمئن ــا اس ــتعمارگران

نگذاش ــتند ک ــه ایــران راهآه ــن داش ــته باش ــد .در حقیق ــت او
تمـــام انتقـــادات خـــود را نســـبت بـــه عـــدم پیشـــرفت کشـــور

متوجـــه دولـــت ،مـــردم و اســـام میکنـــد و هیچنقشـــی
بــرای اس ــتعمار قائ ــل نمیش ــود .او البت ــه انتق ــادات دیگ ــری
نیـــز بـــه اســـام دارد کـــه از آن جملـــه میتـــوان بـــه توجـــه

ب ــه س ــادات ،چرای ــی مک ــه رفت ــن ،دلی ــل پرداخ ــت خم ــس و
زکات ،عــزاداری بـرای امــام حســین(ع) و ...اشــاره کــرد .بایــد

دق ــت داش ــت ک ــه در آن زم ــان ،م ــردم ب ـرای دریاف ــت مس ــائل

ش ــرعی خ ــود ن ــزد علم ــا میرفتن ــد و حکوم ــت نی ــز مس ــائل

عرفـــی را حلوفصـــل میکـــرد .بنابرایـــن اینکـــه او میآیـــد و
ع ــزاداری ام ــام حس ــین(ع) را مس ــخره میکن ــد و ح ــج رفت ــن

را زیرســـوال میبـــرد ،بســـیار ناپســـند اســـت».

حقان ــی ب ــه بخشه ــای دیگ ــری از فعالیته ــای آخون ــدزاده

اش ــاره ک ــرد و گف ــت« :بخ ــش دیگ ــر فعالیته ــای آخون ــدزاده

مربـــوط بـــه تشـــکیل فراموشـــخانه و ایجـــاد زمینههایگـــذار

چیـــزی کـــه منجـــر بـــه تقویـــت اســـام و روحانیـــت شـــود،
اس ــتبداد دیکتات ــوری را میخواهن ــد ک ــه بع ــدا روی آن اس ــم
دیکتاتـــوری منـــور را گذاشـــتند .آدمیـــت ادامـــه میدهـــد و

میگویـــد عالوهبـــر اینکـــه آنـــان خـــود را محکـــوم ســـاطین

نمیداننـــد ،خـــود را نایـــب امـــام غایـــب نیـــز میداننـــد.
ای ــن موض ــوع در م ــورد مس ــائل اخ ــروی نی ــز وج ــود دارد .او
بـــا ایـــن حرفهـــا اســـتقالل روحانیـــت شـــیعه را کـــه دقیقـــا

محدودکننـــده اســـتبداد نیـــز هســـت زیرســـوال میبـــرد.
پادش ــاهان نی ــز چ ــارهای ندارن ــد زیــرا ت ــا زمان ــی ک ــه عقای ــد
دینـــی در بیـــن مـــردم وجـــود دارد ،خیلـــی نمیتـــوان کاری

ک ــرد .اگ ــر بخواهی ــد ب ــه مث ــال تاریخ ــی ای ــن قضی ــه دق ــت

کنیـــد بایـــد بگویـــم مرحـــوم میرزایشـــیرازی بـــا دســـتخط

خـــود ،هـــم اســـتعمار انگلیـــس و هـــم اســـتبداد قاجـــار را
زیرس ــوال میب ــرد چراک ــه م ــردم تاب ــع دی ــن و علم ــا هس ــتند.
آخونـــدزاده اعتقـــاد داشـــت کـــه تدریـــس علـــم سیاســـت در

ایــران امکانپذی ــر نیس ــت و بــرای تحصی ــل ای ــن رش ــته بای ــد

ب ــه خ ــارج رف ــت .عالوهب ــر ای ــن ،میگف ــت مگ ــر ب ــا حض ــور

چنیـــن علمایـــی میتـــوان گفـــت میخواهیـــم بـــه اروپـــا
برویـــم و درس یـــاد بگیریـــم؟»

کتاب (تاریخ
امتیازات در
ایران) کتابی علیه
قاجاریه است و رویکردی
ضد آن دارد که شاید حتی
دیدگاه آن به پهلوی نیز
نزدیک باشد .در این کتاب
و در همان صفحات اول،
دستخطی از ناصرالدین
شاه گذاشته که بسیار
قابلتوجه است .وقتی این
دستخط را میخوانیم
متوجه میشویم که نوع
دیدگاه او چگونه بوده است

از دی ــن اس ــت .او معتق ــد اس ــت ک ــه انس ــان بای ــد خ ــود را از

بنـــد عقایـــد پـــوچ (یعنـــی دیـــن) نجـــات بدهـــد و میگویـــد
کـــه تنهـــا راه رهایـــی از ایـــن بنـــد ،مجهـــز شـــدن بـــه علـــم
اســـت کـــه ایـــن علـــم فقـــط از راه لیبـــرال بـــودن بـــه دســـت

میآی ــد .در حقیق ــت او میگوی ــد اگ ــر میخواهی ــد ب ــه عل ــم

مجه ــز ش ــوید بای ــد مذه ــب و دی ــن را کن ــار بگذاری ــد و مانن ــد

لیبرالهـــا رفتـــار کنیـــد».

آرمان ژاپنی شدن در اندیشه آخوندزاده

مشـــروطه میآینـــد و در خدمـــت رضاخـــان قـــرار میگیرنـــد،

چنیـــن حرفهایـــی را میزننـــد .رضاخـــان میگفـــت
کـــه علمـــا در سیاســـت اصـــا دخالـــت نکننـــد و خـــودش
را هـــم خیلـــی در قیـــد مذهـــب نمیدانســـت .فریـــدون

آدمیـــت میگویـــد تنهـــا جایـــی کـــه مـــردم میتوانســـتند
برونـــد و شـــکایتهای خـــود را بیـــان کننـــد و بگوینـــد کـــه

در اینجـــا بـــه مـــا ظلـــم شـــده ،خانـــه علماســـت کـــه البتـــه
ایـــن موضـــوع از نظـــر فریـــدون آدمیـــت بـــد بـــوده اســـت.

طبقــهای در ایــران ب ــه ن ــام روحانی ــت ش ــیعه وج ــود دارد ک ــه
خـــود را هیچوقـــت محکـــوم حکـــم ســـاطین نمیدانـــد .او

میگویـــد ایـــن روحانیـــت آنقـــدر پـــررو شـــدهاند کـــه دیگـــر

هیچتوجه ــی ب ــه حک ــم س ــاطین نی ــز ندارن ــد .دق ــت کنی ــد

حمایـــت کننـــد ،چراکـــه در غیـــر ایـــن صـــورت کشـــورهای
اطـــراف میآینـــد و ایـــران را از بیـــن میبرنـــد .ایـــن جملـــه

او دقیقـــا بـــه دیکتاتـــوری منـــور اشـــاره میکنـــد .موضـــوع

دیـــن حداقلـــی و ســـتیز بـــا روحانیـــت در تمـــام نوشـــتههای
او وجـــود دارد و همینهـــا زمینههایـــی را بـــرای دشـــمنی بـــا
روحانی ــت در کش ــور فراه ــم میکن ــد .بــرای مث ــال در همی ــن

دوره ،کتــاب مالنصرالدیــن در قفقــاز منتشــر میشــود کــه در
آن هجمــه بــه روحانیــت ،دیــن و ...را میبینیــد .دقــت کنیــد
ک ــه آق ــای آخون ــدزاده ت ــاش بس ــیار زی ــادی انج ــام میده ــد

اعتق ــاد ب ــه ش ــریعت را در بی ــن م ــردم از بی ــن بب ــرد .در ای ــن

ح ــوزه تالشه ــای بس ــیاری میکن ــد و ب ــه خیل ــی از اح ــکام
اســـام کـــه توســـط علمـــا بیـــان میشـــد ،نقدهـــای تنـــد و

تیـــزی را وارد میکنـــد».

جدی ــدی را اختــراع کنی ــم ک ــه نقط ــه در آن وج ــود نداش ــته
ژاپـــن را مثـــال میزنـــد و بـــه پیشـــرفتهای ایـــن کشـــور

اش ــاره میکن ــد .ب ــه نظ ــرم بح ــث او چی ــز دیگ ــری اس ــت او

میخواهـــد بـــه صـــورت کلـــی ارتبـــاط را بـــا منابـــع دینـــی و
ایران ــی قط ــع کن ــد .وقت ــی ای ــن ارتب ــاط قط ــع ش ــد ،حت ــی

ی ــک ج ــزوه کوچ ــک ک ــه از غ ــرب ب ــه دس ــتت رس ــیده باش ــد،
قانـــون اساســـی کشـــور میشـــود .بـــه نظـــرم در بیـــن تمـــام

طرحهـــای آخونـــدزاده ،مطـــرح کـــردن تغییـــر خـــط و الفبـــا

بســـیار کلیـــدی اســـت .اکنـــون هـــم عـــدهای هســـتند کـــه
میخواهنـــد چنیـــن کاری انجـــام بدهنـــد و میگوینـــد کـــه

م ــا بای ــد ای ــن تغیی ــر را داش ــته باش ــیم .آخون ــدزاده در بخ ــش
دیگـــری از ایـــن نامـــه میگویـــد مـــا بایـــد خـــود را از عقایـــد

پ ــوچ دور نگ ــهداری ــم وگرن ــه در ه ــر زم ــان ی ــک نف ــر ظه ــور

میکن ــد .اگ ــر کس ــی ندان ــد ،فک ــر میکن ــد ک ــه او ب ــا ای ــن
ح ــرف بابی ــه را کام ــا رد میکن ــد ،در حال ــی ک ــه بح ــث چی ــز
دیگـــری اســـت .او میگویـــد اســـاس ایـــن اعتقـــادات غلـــط

جامع ــه را نی ــز ج ــذب میک ــرده اس ــت .مدرنیس ــم همزم ــان

مق ــدس را از ش ــما میگی ــرد و ه ــم م ــکان مق ــدس را از ش ــما
میگی ــرد و ه ــم آدم و موض ــوع مق ــدس را از ش ــما میگی ــرد.
بنابرایــن نتیج ـهاش کســی مثــل آخونــدزاده میشــود کــه بــه

هیچچی ــز قائ ــل نیس ــت .چراک ــه ب ـرای آن فضاس ــت و ب ـرای او
م ــکان مق ــدس معن ــا ن ــدارد .وهابیه ــا نی ــز چنی ــن هس ــتند و
ب ــه همی ــن دلی ــل اس ــت ک ــه وهابیه ــا و بابیه ــا را از جمل ــه
نهضتهـــای پروتســـتانی و اصـــاح دینـــی مینامنـــد».

نزدیکی اندیشههای آخوندزاده و وهابیت

او عقایــد وهابیهــا را نزدیــک بــه عقایــد آخونــدزاده دانســت و

گفــت« :وهابیهــا بــه زبــان مقــدس ،مــکان مقــدس ،شــخص
مقـــدس و ...اعتقـــاد نـــدارد .نکتـــه مهمـــی وجـــود دارد کـــه

ه ــم بابی ــه و ه ــم بهائی ــه روی آن تاکی ــد دارن ــد و آن ه ــم ای ــن
اســـت میگوینـــد بهائیـــه دیـــن جهـــان نویـــن اســـت .ایـــن

او ب ــه ماج ـرای نف ــی حقانی ــت توس ــط آخون ــدزاده اش ــاره ک ــرد

بررس ــی و نق ــد قــرار میده ــد ،مهدوی ــت اس ــت .جای ــی ک ــه

در جمیـــع امـــور آزاد اســـت و کل حقـــوق بشـــریت بایـــد بـــا

و گف ــت« :یک ــی از موضوعات ــی ک ــه آخون ــدزاده بس ــیار م ــورد
بابیهـــا نیـــز در آن اظهارنظـــر کردنـــد و اعتقـــاد داشـــتند

حضـــرت مهـــدی ظهـــور کـــرده اســـت و ...او عالقـــه بســـیار
زیـــادی بـــه نهضـــت پروتستانتیســـم دارد و بـــرای مثـــال بـــا
ســتایش یکــی از پادشــاهان ،دقیقــا تعریــف خــود از پیشــرفت
و متمـــدن شـــدن را بیـــان میکنـــد و آن هـــم ایـــن اســـت

ک ــه حق ــوقالل ــه را زی ــر پ ــا بگذاری ــد و فق ــط حق ــوق انس ــان
را در نظـــر بگیریـــد .موضـــوع دیگـــر کـــه آخونـــدزاده بســـیار
روی آن تاکیـــد میکـــرد ،نفـــی معجـــزات بـــود .او میگفـــت

معجــزه را بــاور نکنیــد ،زیـرا کــه دســتگاه شارالتانیســم اســت.

حت ــی جال ــب اس ــت بدانی ــد ک ــه بــرای نق ــض حق ــوقالل ــه،

هندیهـــا را مثـــال مـــیزد و بـــه آنـــان متوســـل میشـــد.

پروتستانتیســمی را کــه مدنظــر آنــان اســت بــه دقــت بررســی
کنیـــد میبینیـــد کـــه اگـــر چنیـــن چیـــزی اجـــرا میشـــد،

خاص ــی اس ــت ک ــه ای ــن ویژگیه ــا را ن ــدارد؛ اوال طایف ــه ان ــاث

طایف ــه ذک ــور مس ــاوی باش ــد .بای ــد ب ــه طایف ــه ان ــاث همانن ــد

ذک ــور تربی ــت ارائ ــه ش ــود و ت ــا زمان ــی ک ــه ای ــن طایف ــه ش ــوهر
نکـــرده اســـت ،گشـــادهرو شـــود .در حقیقـــت میگویـــد کـــه

حج ــاب فق ــط بــرای خانمه ــای متاه ــل اس ــت و ت ــا زمان ــی
کــه متاهلنشــدهای آزاد هســتی .خــب دقــت کنیــد کــه اگــر

ای ــن قان ــون اجــرا میش ــد ،دیگ ــر کس ــی متاه ــل نمیش ــد

چراک ــه آزادی خ ــود را از دس ــت مــیداد.

ثانیـــا ،در عالـــم طبیعـــت هیچچیـــزی نجـــس نیســـت و بـــر

ای ــن اس ــاس بای ــد نجاس ــت و پاک ــی برداش ــته ش ــود و غس ــل
و وض ــو فق ــط در ح ــد تمی ــز ک ــردن مه ــم اس ــت .ب ــاب و به ــا

هیچچیـــز را نجـــس نمیداننـــد بلکـــه چیزهایـــی ماننـــد
خـــون ،شـــراب ،ســـگ و خـــوک کریـــه اســـت .دقـــت کنیـــد
ک ــه اگ ــر ای ــن دو حک ــم و بهوی ــژه حک ــم دوم در ایــران حاک ــم

هیچاثـــری از واجبـــات و مســـتحبات و ...باقـــی نمیمانـــد».

میش ــد ،دیگ ــر در دنی ــا غی ــر از مل ــت یه ــود ،هیچوسواس ــی

اشــاره کــرد و گفــت« :حــال وقتــی کــه بــه روشــنفکران دینــی

بی ــان میکن ــد و میگوی ــد ک ــه اگ ــر م ــا ب ــه س ــمت متم ــدن

وی ب ــه نقده ــای بس ــیار ج ــدی آخون ــدزاده ب ــه اح ــکام اس ــام

برســـیم و نگاهشـــان را در رســـاله عملیـــه ببینیـــم ،همهچیـــز
ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه آخون ــدزاده ب ــا نق ــد ب ــه اح ــکام اس ــام

میگویـــد رمضـــان جایـــی اســـت کـــه همـــه در آن مریـــض

میپـــردازد کـــه بیشـــتر حملـــه بـــه دیـــن و علمـــا اســـت .او
در ایـــن مکتوبـــات بـــه علمـــا حملـــه میکنـــد ،لـــزوم تغییـــر

تئاترهـــا و ...نیـــز ادامـــه پیـــدا میکنـــد و شـــاید قشـــری از

دی ــن اح ــکام ن ــدارد و اگ ــر ه ــم اح ــکام داش ــته باش ــد ،اح ــکام

میگف ــت ک ــه نم ــاز م ــا را از کســبوکار ب ــاز مــیدارد».

«آخونـــدزاده در مکتـــوب دوم خـــود بـــه مســـائل دیگـــری

حرفهـــای آخونـــدزاده بهقـــدری تنـــد و تیـــز اســـت کـــه

نق ــد میکن ــد .دق ــت کنی ــد بس ــیاری از روش ــنفکرانی ک ــه از

کنیـــم کـــه دولتهـــای خارجـــی خوششـــان بیایـــد و از مـــا

حقان ــی ب ــه مکتوب ــات دوم آخون ــدزاده اش ــاره ک ــرد و گف ــت:

باشـــد و حـــروف جداجـــدا نوشـــته شـــوند .بـــرای ایـــن کار،

نیـــز درمـــیآورد و میگویـــد کـــه آخونـــدزاده بـــا بیانصافـــی

را بـــه شـــاهان توصیـــه میکـــرد .او میگفـــت بایـــد کاری

میشـــوند .اعتقـــاد دارد کـــه از بیـــن تمـــام احـــکام اســـامی

ایـــن اســـتاد تاریـــخ معاصـــر بـــه نقـــش علمـــا در ســـالهای

حت ــی ص ــدای فری ــدون آدمی ــت را ک ــه م ــروج عقای ــد او اس ــت

را از بی ــن میب ــرد .ب ــه همی ــن جه ــت تاس ــیس فراموش ــخانه

مشـــخص میشـــود .نکتـــه بســـیار مهمـــی وجـــود دارد و آن

الفب ــا را بی ــان میکن ــد و معتق ــد اس ــت ک ــه م ــا بای ــد الفب ــای

اســـتعمار انگلیـــس اشـــاره کـــرد و گفـــت« :بعضـــی از

باش ــد ،ی ــک باب ــی ه ــم پی ــدا میش ــود و میگوی ــد م ــن ای ــن

در ایـــن مکتوبـــات ،نفـــی مســـتحبات اســـت .دقـــت کنیـــد

فق ــط چن ــد م ــورد خ ــوب اس ــت؛ غس ــل و طه ــارت .همچنی ــن

نقد عزاداری امام حسین در مکتوب سوم
(ع)

وجــود نداشــت .آخونــدزاده نکتــه مهمــی را در مکتــوب ســوم
ش ــدن بروی ــم ،دیس ــپوت نی ــز ب ــا لقب ــی دیگ ــر رئی ــس مملک ــت

میش ــود .ای ــن موض ــوع هم ــان دیکتات ــوری من ــور اس ــت ک ــه
قب ــا راج ــع ب ــه آن صحب ــت کردی ــم.

در جمعبنــدی ایــن بخــش بایــد بگویــم کــه راه را لیبرالیســم و
افتــادن در مســیر ترقــی و متمــدن شــدن را تنهــا راه پیشــرفت

میدانــد .او بــه دنبــال هــدم اســاس اعتقــادات دینــی اســت
و غرب ــی ش ــدن را راه پی ــروزی و پیش ــرفت میدان ــد .عالوهب ــر

ایـــن ،تغییـــر الفبـــا را مقدمـــهای بـــر تمـــام ایـــن موضوعـــات
میدان ــد و میگوی ــد ک ــه قب ــل از هرچی ــز ،الفب ــا بای ــد تغیی ــر

حقان ــی ب ــه مکتوب ــات س ــوم پرداخ ــت و گف ــت« :در مکت ــوب

پیــدا کنــد .او الزمــه پیشــرفت را کنــار گذاشــتن دیــن و ایمــان

بیـــش از هرچیـــز بـــه عـــزاداری نقـــد میکنـــد .او میگویـــد

ضم ــن پاس ــخ ب ــه ی ــک س ــوال مه ــم گف ــت« :س ــوال اساس ــی

ســـوم ،آخونـــدزاده مباحـــث دیگـــری را مطـــرح میکنـــد و
کــه تعزی ـهداری را از ابتــدا ســاطین دیالمــه پایــه گذاشــتند،

س ــپس آلبوی ــه و صفوی ــه آن را برق ــرار کردن ــد و ت ــا ب ــه ام ــروز
ادام ــه داش ــته اس ــت.

میداند».حقانـــی در بخـــش پایانـــی صحبتهـــای خـــود
در ای ــن بی ــن ای ــن اس ــت ک ــه چــرا آخون ــدزاده ب ــه ای ــن درج ــه

از عن ــاد ب ــا اس ــام و آموزهه ــای دین ــی رس ــیده اس ــت؟ قب ــا
ه ــم گفت ــم ک ــه او توس ــط پدرخوان ــدهاش ب ــزرگ ش ــد .وقت ــی

او میگویـــد در دهـــه اول مـــاه محـــرم در همهجـــا و همـــه

وارد مدرس ــه ش ــاهعباس گنج ــه ش ــد ،از درسخوان ــدن ف ـراری

میمانن ــد .در ای ــن مکت ــوب ،جمل ــه بس ــیار جالب ــی را مط ــرح

ن ــام میرزاش ــفیع آش ــنا ش ــد ک ــه ب ــه گفت ــه خ ــود او کل عقای ــد

مســـاجد کشـــور تعزیـــه اســـت و مـــردم از کار کـــردن بـــاز

میکنـــد و خـــود را بـــا لفـــظ شـــیعهمذهب صـــدا میزنـــد.

حـــال نمیدانیـــم کـــه واقعـــا بـــا ایـــن حرفهـــا و عقایـــد او
شـــیعه مذهـــب اســـت؟ در مـــورد عـــزاداری و قمهزنـــی بایـــد
بگویـــم کـــه قمهزنـــی از ابتـــدا در ایـــران رواج نداشـــت و از

قفقـــاز بـــه ایـــران آمـــد .وقتـــی کـــه در آنجـــا نیـــز رواج پیـــدا
کـــرد ،عکسالعملـــی در برابـــر کارهایـــی بـــود کـــه روسهـــا

بـــرای از بیـــن بـــردن تشـــیع در قفقـــاز انجـــام میدادنـــد.
آنـــان میخواســـتند کـــه شـــیعیان را بـــرای مبـــارزه تشـــجیع

بـــود .وقتـــی درس میخوانـــد بـــا اســـتادی فراماســـون بـــه
آخون ــدزاده را ع ــوض میکن ــد .میرزاش ــفیع در بی ــن علم ــای
گنج ــه ،مته ــم ب ــه فس ــاد عقی ــده ب ــوده اس ــت .فراماس ــونها

عمدت ــا نخبهگــرا هس ــتند و س ــعی میکنن ــد ف ــردی ش ــاخص
در عرصـــ ه را شـــکار کننـــد .البتـــه آخونـــدزاده بـــا چنـــد نفـــر

دیگ ــر ه ــم رفتوآم ــد دارد و آن ــان نی ــز ب ــر عقای ــد او تاثیرگ ــذار
هســـتند .یکـــی از آنـــان میرزاقلیخـــان اســـت .آخونـــدزاده

یـــک نمایشـــنامه نیـــز دارد کـــه ردپـــای تشـــکیالت ماســـونی
در آن دیـــده میشـــود».

