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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمه

رحمت و بركت خدا بر شما باد، به اميد آنكه خداوند  خوانندة عزيز وگرامي! سالم  و
مي شنوند و منان من وشما و ساير بندگانش را جزو كساني بگرداند كه همة سخنان را 

  خدمت شما عرض مي كنم. آنگاه از بهترين آن پيروي مي كنند. چند مطلب را
اين كتاب كوچك در واقع مقدمه اي است بر كتاب توحيد عبادت از عالمه بزرگ 
آيت اهللا شريعت سنگلجي رحمت اهللا عليه. بنا بود آن كتاب ارزشمند از آن عالمه بزرگ 

ي تا كنون مانع از اتمام آن گرديده اميدواريم با دعاي را تحقيق كنيم اما گرفتيهاي شغل
  شما بزرگواران خداوند آنرا آسان نمايد.  

تا آن لحظه دوستان اظهار لطف كردند كه حد اقل اين مقدمه در اختيار شما سروران 
ار گيرد به ديده منت اجابت كرديم شايد دعاهاي خير شما همچون گذشته راهگشاي رق

  شد.  آمين. اين مشكل نيز با
  عبداهللا حيدري 

  برابر با 88مرداد  22
  بيداري خس و خاشاك. 

Haidari11@gmail.com 



   

  مطلب اول

  دهيق در انتخاب عقيتحق

ي كه بر بندگانش دارد لطف و خداوند حكيمِ دانا و قادرِ توانا با مهرباني بيش از حد
  عنايت فرموده و در كتاب عزيزش چنين نورافشاني مي كند:

m�}��|��{��z��y��x����w��vl )١٨ – ١٧لزمر: ا(  

نگاه از بهترين آن مژده بده بندگان مرا، كساني كه همة سخنان را مي شنوند و آ«  

  . »پيروي مي كنند
به به! چه صفت و ويژگي زيبايي دارند بندگان خدا، كه از خواندن و شنيدن ابايي  

  كة بيداري مرحمت و عنايت فرموده كه:ندارند، زيرا به آنان عقل سالم و قواي مدر

m��e��d��c��b��a��`��_��~���}���|f���kl ٤٢ألنفال: (ا(   

تا كسى كه نابود شده است، از روى دليل نابود شود و كسى كه زندگى يافته است از «

�  .»روى دليل زنده ماند �
ي كه درك حقيقت و رسيدن به عمق و ژرفاي معرفت خود نه تنها زندگي كه زندگ

  :همين دليل است كه قرآن مي فرمايدتوأم با سعادت و خوشبختي ابدي است، به 

mr�����q���pl ١٠لبلد: (ا.(   

  .»ضاللت) را به انسان نشان داديم هدايت وما دو راه («
خداوند مهربان دو راه را به انسان معرفي كرده و فراتر از آن تمام اسباب و  ،آري

�mÇ��Æ :هم برايش فراهم كرده امكانات رسيدن به راه راست را �Ål 
لذا اين انسان با درك و شعور و آگاهي  .»ما راه را به او بنموديم« .)٣اإلنسان: (

يا شكر گذار شده و به راه  ��Ë��Ê��É��È مسيرش را خود انتخاب مي كند
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كفران نعمت كرده و از صراط مستقيم دور هدايت و سعادت خواهد رفت و يا اينكه 
  :خواهد شد

�mn��m��l��k��jo��v��u��t��s���r��q��pw��

��}��|���{��z��y��xl ) :١٥٣األنعام.(  
ي نكيد كه اين راه، راه مستقيم من است. از آن پيروي كنيد واز راه هاي باطل پيرو«

ن توصيه اينها چيزهايي است كه خداوند شما را به آ ،نده مي سازدشما را از راه خدا پراگ

  .»شويدمي كند تا پرهيزگار 
پس احساس و انگيزه حق جويي و حق طلبي و تحقيق و بررسي علمي و عقالني در 

و هر مسلمان بايد دالئل و براهين  ،مباحث اعتقادي نه تنها مهم كه واجب عيني است
مسلمان بودن و معتقد بودن به تمام اصول اعتقادي اش را بداند و شخصا مسلمان باشد 

يده است كه انسان را به سعادت و خوشبختي دائم يا نه مسلمان زاده، زيرا اين عق

 ).٣٨املدثر: ( ﴾×����������Ü��Û���Ú��Ù��Ø﴿ ،خسارت و شقاوت ابدي سوق مي دهد

، مسائل اعتقادي مانند جزئيات فقهي نيست »كسي در گرو اعمال خودش قرار داردهر «
و در اينگونه مسائل كه انسان از پيشنماز محلش بپرسد يا از يك مرجع فقهي تقليد كند، 

كه توحيد و يكتا پرستي (كه فرق مي كند با خدا پرستي) در رأس آنها است، بايد انسان 
  با اراده و آزاد و مستقل باشد نه مانند كساني كه قرآن در بارة آنان مي فرمايد:

mN���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C�� � �B��AO� �����Q��P

�X��W�����V��U��T��S��Rl )١٧٠لبقرة: ا.(  

 از  بلكه  گويند نه  ،كنيد  پيروي  است  كرده  خدا نازل  از آنچه شود  گفته  آنان  به  چون و«
 را  چيزي  . آيا هرچند نياكانشان كنيم مي  ايم، پيروي يافته  خود را بر آن  پدران  كه  چيزي
  پدرانشان هستند؟ آخر  ويدرخور پير  اند [باز هم رفته نمي  صواب  راه  و به  كرده نمي  درك
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  و نقل  عقل صحيح از  پدران  و رسم  آيا اگر راه  ، پس»اند] بوده  آشكاري  در گمراهي
از   بايد كوركورانه  باشد ، باز هم  بهره بي  آسماني  خرد و هدايت  از سرچشمه  ، يعني صريح

  ؟كرد  پيروي  آنان

m� �m��l��k��j��i��h��g��f��e��� � �d��c��b��ano� ��������q��p

�w��v��u��t��s��rl ) :٢١لقمان.(  
  تقليد محض  آنها بهكنيد [  پيروي  كرده  خدا نازل  : از آنچهشود  گفته  آنان  به  و چون«

  پيروي  ايم يافته  را بر آن  پدرانمان  كه  از چيزي  بلكه  گويند: نه و] مي  ورزيده  تمسك

   .»فراخواند؟  سوزان  عذاب  به سويرا   آنان اگر شيطان   حتي  كنيم مي
  اگر شيطان  كنند، حتي مي  پيروي  در شرك فرمايد: آيا از پدرانشان  مي  تعالي  حق  گويي

و   درافگنده  شرك  را به  ، آنان نهايت باشد و در  آراسته  پدرانشان  را براي  فاسد شرك  عقيدة
باشد،   چنين  اين  و وضع  حال  كه صورتي در  باشد؟ پس  كرده  سوزان  وارد جهنم  گونه بدين

  از تقليد در اصول  صريحي  منع  دارد؟ و اين  توجيهي  و چه  معني  چه  از پدران  پيروي
   .است  عقيده

مادر و شيخ و مرجع و ديگران  پس انسان نبايد در اينگونه مسائل مقلد و پيرو پدر و
اجعه كريم فراوان است كه مي توانيد به آنها مر آياتي كه در اين زمينه آمده در قرآن ،باشد

و در پايان اين مطلب   .و...) 28و  3محمد   -3اعراف  - 167بقره  - 12عنكبوت كنيد (
سوره غافر را خدمت شما عزيزان و سروران  28آيه  سوره متبركه ياسين و 21و  20آيه 

  ياد آور مي شويم كه مي فرمايد:

m�t��s��r��� �q��p��o��n��m���w��v��u

����~��}��|��{��z���y��xl ) :٢١ - ٢٠يس.(  

  پيروي  فرستادگان  از اين  ،من  قوم  گفت: اي ،آمد  دوان  دوان  شهر، مردي  آخرو از «

  .»اند  يافته  و خود نيز راه خواهند نمي  مزدي  از شما هيچ  كنيد كه  پيروي  از كساني، كنيد
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   :ي كرد (دقت كنيد) گفتكه ايمانش را پنهان مآن مرد مؤمن 

m��n��m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c

u��t��s��r��q��p���ov���ml ) :٢٨غافر.(� �
را   آيا مردي : گفت  كرد، مي  خود را نهان  ايمان  كه  فرعون  از آل  مؤمن  مردي و«  

  وردگارتانپر  شما از سوي  براي و مسلماَ  ستا اهللا  گويد: پروردگار من مي  كه كشيد مي

  .!»است؟  آورده هم  معجزاتي
عقيده را بايد با تالش و تحقيق بدست آورد نه اينكه چشم بسته به  پس ايمان و

  .دنبال ديگران حركت كرد



  مطلب دوم

  افراط  غلو و

از بارزترين ويژگي هاي اسالم، اعتدال و ميانه روي است كه نقطه مقابل و معارض آن 
كوتاهي كردن) است، پس اسالم واقعي خط ميانه و  شتن وگذ (از حد افراط و تفريط

وسط، بدور از هرگونه افراط و تفريط است، علت گمراهي يهود و نصاري هم افراط و 
سرباز خوب و با انضباط كسي است كه صد در صد مطيع دستور افسر  ،تفريط بوده

كدام در ارتش، و نه سستي و تنبلي هيچ ،مافوقش باشد، نه فضولي و حركات خود سرانه
 ،بله قربان، چشم قربان، و بدون چون و چرا ، رضايت فرماندة  مافوق را جلب نمي كند

زيرا در ارتش چرا نيست، در نظام بندگي طبعاً چرا نيست و فضولي و تنبلي ممنوع است، 
هرچه دستور آمد همان درست است، معموالً فضولي از روي دوستي پيدا مي شود كه 

عزير پسر  )نعوذ باهللا( :گفتند �وستي شان به پيامبرشان حضرت عزير يهود از شدت د
عيسي پسر  :گفتند �خداست!! و نصاري از شدت دوستي شان به حضرت مسيح 

  خداست!!.

mt� �s��r�� �q��p� �o� �n� � �m� �l� �ku��

x��w��vy������~��}��|��{��z¡�����¢

£¤���§��¦��¥l ) :٣٠التوبة.( 

  آنان  سخن  اين ، پسر خداست  : مسيحگفتند  و نصاري  ر خداستو يهود گفتند: عزير پس«

را   خدا آنان ،كافرشدند  از اين  پيش  جويند كه مي  تشبه  قومي  سخن  به   انهايشانده  به  است

  .»؟دشون مي  بازگردانده از توحيد  كشد، چگونه

دار در زمان ريشة شرك از همينجا شروع شده، پس از غرق شدن تمام مخلوقات جان 
در كشتي بودند همه مؤمن و موحد  �عده اي كه با آن حضرت  �حضرت نوح 

بودند و شركي وجود نداشت، پس اين شرك از كجا آمد؟ شرك از اينجا پيدا شد كه 
شيطان عده اي از مؤمنان پاك دل را فريفت و قانع شان كرد كه براي بعضي از 
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و تقوايشان مورد محبت آنان قرار گرفته شخصيتهاي نيك و صالحي كه به دليل ايمان 
بودند، مجسمه بسازند تا ياد و خاطره آنها بدينوسيله گرامي داشته شود! كم كم محبت آن 

و نيكوكاران جاي خودش را به محبت مجسمه ها و سنگ و چوبهايي داد، كه از  ءصلحا
قت كنيد) به آنها مجسمه ساخته شده بود! و كم كم داستان توسل و شفاعت نادرست (د

ميان آمد، و رفته رفته ترس ها و اميدها و آرزوها و اشك ها و نذرها و دعا ها و كمك 
و مردگان گرديد! و  ءنثار اين مجسمه هاي صلحا ،خواستن هايي كه مخصوص خدا بود

سرانجام كار به جاي كشيد كه ديگر همه چيز عوض اهللا قادر متعال از اين سنگها و 
در ابتدا گويا رمز و شعار توحيد و خدا پرستي و تقوا بودند خواسته  چوبهاي بي جاني كه

  مي شد!.

�m���uديگر نام اهللا اگر برده هم مي شد قدرت و صفتي برايش قائل نبودند:  ،آري 

¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}��|��{��z���y��x��w��v§� ����¨

���®��¬���������«��ª���©l ) :٢٤ – ٢٣نوح(.  

و   و يعوق  و يغوث  نكنيد و هرگز ود و سواع  خود را ترك  گز خدايانهر گفتند و«
 جز  بر ستمكاران) پروردگارا( و كردند  را گمراه  بسياري  آينه هر و نكنيد.  نسر را ترك

  .» نيفزاي  گمراهي
  صالحي  اشخاص  و نسر، نام  يعوق و  و يغوث  : ود و سواعفرمايد مي  كعب بن محمد

  گونه اين  پرستششان ةو نحو .زيستند مي إ و نوح  آدم  ميان  زماني  اصلهدر ف  بود كه
اقتدا   آنان  به  تعالي  حق  در عبادت  آمدند كه  ميان  به  ، گروهي آنان  بعد از درگذشت  ،بود كه
  ايشان شيوه  به  تصوير بكشيد، عبادت  آنها را به  اگر تمثال : گفت  آنان  به  ابليس  پس ،كردند
  بعد از آنان  كردند. سپس  آنها چنين  انگيزتر است. پس  شوق آورتر و شما نشاط  براي

تصاوير را   از شما بودند، اين  قبل  كه  : كساني گفت  آنان  به  ابليس ديگر آمدند و  گروهي
نيز   آغاز شد و اعراب  وقت  از همان  بتان  لذا پرستش .كنيد  شما نيز چنين، پرستيدند مي

هذيل،   قبيله  بت  :سواعبود،   كلب  قبيله  بت :ود  چنانكه !گرفتند  پرستش  را به  بتان  بعدا آن
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  حمير. البته  قبيله  بت :نسرو   همدان  قبيله  بت  :يعوقيا مذحج،   قطيف  قبيله  بت  :يغوث
در   ثقيف  قبيله  : بت الت بود از  آنها عبارت  مهمترين  نيز داشتند كه  ديگري  بتان  اعراب

  و نائله  اسافخزاعه،   قبيله  : بت ةمنا ، و جشم  و غطفان  سليم  هاي قبيله  : بت عزيطائف، 

  را بر فراز كعبه  آن  بود پس  بتان  بزرگترين  آنان در نزد  هبل  مكه. و چون  مردم  : بت هبلو 
  .)1(نهادند

ه مقصود اصلي از ديد آنان هم مشركين مكه هم نمي گفتند خدايي وجود ندارد بلك 

�m�����f��eاما استدالل مي كردند و مي گفتند: ، اهللا بود � � � �d� � �c��b� �a��`

yl ) :نمي ، كنند  نزديك اهللا  ما را به  كه  اين  را جز براي ما آنها و گفتند:« ).٣الزمر

  .»پرستيم

د خدا آبرويي همين منطق و استداللي كه امروز مطرح مي شود: ما كه گنهكاريم نز
ل اين مطلب را ان يتفص( نداريم اين بزرگان هستند كه سفارش ما را پيش خدا مي كنند.

   .اهللا مفصل تر در جاي ديگر خواهيم نوشت) شاء

                                      

 .چاپ اول انتشارات شيخ اإلسالم جامسير انوارالقرآن از  استاد عبدالرؤف مخلص به نقل از تف -1
  





  مطلب سوم

  ديدشواري دعوت توح

عجيب اين است كه وقتي كسي امثال آيت اهللا شريعت سنگلجي (كه رحمت خدا بر  
توحيد و يكتا پرستي مي زند با هزاران تهمت و افتراء و آزار و  او باد) مي آيد و سخن از

اذيت و زخم زبان روبرو مي شود، بعيد نيست اين سنت الهي است، همه پيامبران و 
امامان و مصلحان در طول تاريخ همين راه را پيموده اند، آيا تا كنون انديشيده ايد و از 

نفرهم با ايشان   95ش شبانه روزي! چرا سال! تال 950با  �خود پرسيده ايد؟ كه نوح 
همراه نشد؟ علت دشمني مردم با آن پيامبر الهي و آن مرد بزرگ و صالح چه بود؟ چرا 

با آن  �آزار و اذيتش مي كردند؟ علت دشمني آذر بت تراش پدر ابراهيم بت شكن 
بود؟! علت ولوالعزم و موحد راستين چه بود؟ چرا با فرزندش سر دشمني برداشته أپيامبر 

كه او و همسرش، او را از دريا يافته بودند و در  �دشمني فرعون با موسي كليم اهللا 
خانه شان پرورش داده و بزرگش كرده بودند چه بود؟! علت عداوت و دشمني و عناد 

كه مانند همه پيامبران الهي شخصيتي امين و  �مردم قريش با حضرت محمد مصطفي 
بودند چه بود؟! با ايشان چه دشمني داشتند؟ اين رسول خوش اخالق و شناخته شده 

لَقَد أُخفْت في اللَّه وما يخاف « مكرم و معظم و نور چشم همه عالم كه مي فرمايند:
لَيمٍ وونِ ييب نثَلَاثُونَ م لَيع تأَت لَقَدو دذَى أَحؤا يمو ي اللَّهف يتأُوذ لَقَدو دا أَحمو لَة

   .)1(»لي ولبِلَالٍ طَعام يأْكُلُه ذُو كَبِد إِلَّا شيٌء يوارِيه إِبطُ بِلَالٍ

و آنقدر در  ،براستي در راه خدا آنقدر ترسانده شده ام كه هيچ كس ترسانده نشده«
) شبانه روز بر من چنين گذشته 30راه خدا اذيت شده ام كه هيچكس اذيت نشده، سي(

من و بالل غذايي كه يك مخلوق زنده بتواند بخورد را نداشتيم مگر مقدار اندكي كه كه 
  !!.»احياناً بالل زير بغلش نگه مي داشت
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علت اين آزار و اذيت چه بود؟ چه مشكلي وجود داشت كه آن فضاي خانوادگي و 
  محبت و صميميت بني هاشم و بني عبد المطلب به فضاي عداوت و دشمني مبدل شد؟

انديشيده ايد كه  ور گرامي و خواهر و برادر عزيز! آيا تا كنون فكر كرده ايد وسر
متانت و امانت و صداقت و عظمت اخالق و صاحب همه  شخصيتي به بزرگواري و

كه از همه پيامبران و فرشتگان هم  �كماالت ممكنه بشري مانند حضرت رسول گرامي 
و رنجش جامعه و حتي افراد  عداوت افضل بودند، چرا سبب دشمني و خصومت و

اقارب ديگر  خويش و خانواده با يكديگر گرديدند؟! عمو و پسر عمو و صدها قوم و
ايشان چرا با آن حضرت سر دشمني برداشتند؟! علت و انگيزه چه بود؟! فكر نكنم براي 

تنها شما عزيزاني كه با فرهنگ اسالم آشنايي داريد، نيازي به دقت زياد باشد كه بفرماييد: 

  بوده است. »توحيد و يكتا پرستي«انگيزة اين مشكل و چالش فقط  علت و
پس دين حق و اسالم خالص و بي شائبه اولين پژواكي كه در هر جامعه ايجاد  

خواهد كرد كشيدن خط قرمز در جبهه اعتقادات است، و خيلي طبيعي است در جامعه 
باشد (كه قطعا وجود دارد، اگر اي كه  آلودگي هاي اعتقادي و اخالقي وجود داشته 

وجود نداشت نيازي به پيامبر و مصلح نبود) اين خط فاصل قرمز در آغاز غوغايي به پا 
خواهد كرد، زيرا كه صاحب اين رسالت كه ظاهراً بر خالف جهت آب حركت مي كند و 
مي خواهد مسيرِ نه يك جوي كوچك آب، كه مسير اقيانوس عظيم مردمي را عوض كند 

توجيه او را درك كنند متهم شناخته مي  يد همگان، جز عقاليي كه منطق و استدالل واز د

�mشود! ابتداء او را ديوانه مي خوانند  ��s��r��ql� تو قطعا « ).٦حلجر: (ا

! به او تهمت ها مي زنند اگر كار برد و تأثير دعوت او را مشاهده كنند، او را »ديوانه اي
ويا با قدرت كالم و ديگر قواي جاذبه اش افرادي از آنانرا شاعر و ساحر مي خوانند كه گ

زير تأثير مي آورد! اگر بدينوسيله هم كنترل نشد در صدد كشتنش بر مي آيند! چنانكه 
نمودند! اگر اين طرح هم موفق نشد با او و  شب هجرت اقدام به شهادت آن حضرت

اين دليل است كه آنها اين  پيروانش جنگ آغاز مي كنند، همة اين تالشهاي نافرجام به
و صرفا بر اساس اسباب مادي با او معامله  ،پيامبر و مصلح و دعوتگر را تنها فكر مي كنند
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ميكنند! غافل از اينكه اين دين خالص و توحيد و يكتا پرستي ذات اهللا متعال، پشتوانه 
نمي توان  غيبي دارد، كه با اسباب مادي و ظاهري هر چند نيرومند و گسترده هم باشد

صاحب اين دعوت مأمور رساندن پيام است او فقط رسول و نبي  ،آنرا از پاي در آورد
متعلق به ذاتي است كه خودش معبود و  ،دهنده) است، دعوت (يعني فرستاده شده و خبر

  خودش هم قادر به حفاظت از دعوت و دعوتگران. مقصود اين دعوت است،  و
حظه كنيد تمام اين مراحلي كه به آن اشاره شد اگر مال �در دعوت رسول گرامي   

تكرار گرديد، و مخالفان دعوتش تمام حربه هاي ممكن را عليه ايشان و يارانشان به كار 
بردند، سرانجام كار به جايي كشيد كه براي سركوبي اين دعوت امپراطوري ها به ميدان 

  فرموده بود: �آمدند اما خداوند

m�X��W��V��U��T��S���R��Q���\��[���Z��Y

�_��^��]l ٣٣لتوبة: (ا.(  

 ،خداوند ذاتي است كه پيغمبر خود را همراه با هدايت و دين راستين فرستاده است«

  .»لب گرداند هر چند مشركان نپسندندتا اين دين را بر همه اديان غا
  و به قول سعدي شيرازي:

  هر آن كس پف كند ريشش بسوزد  چراغي را كه ايزد بر فروزد     
پس دعوت توحيد و يگانه پرستي (كه غير از خدا پرستي صرف است) دعوت به دين 

دار! كه دين خالص خبر« ).٣لزمر: (ا my��x��w���vlو اسالم خالص است 

. اين دعوت هر زماني، در هر جامعه اي كه آغاز شود قطعا مرز »مخصوص اهللا است

است كه به معني  »فرقان«و  »نقرآ«بندي مي كند، لذا از نامهاي كتاب خداوند متعال 
   .فرق كننده بين حق و باطل است





  مطلب چهارم

  ديت دعوت توحياهم

باطل شاخ و دم ندارد كه افراد جامعه اي ادعا كنند در ميان ما باطل وجود ندارد، انكار 
اين امر مثل اين است كه افراد جامعه اي ادعا كنند در ميان آنان بيماري وجود ندارد، هر 

كه انسان وجود داشته باشد بيماري هم وجود دارد، پس هر جايي كه انسان زندگي جايي
كند دين و گرايشات دين هم بطور طبيعي وجود دارد، اينكه روحيه فطري دين داري در 
مردم به كدام سو سوق داده شود، بستگي به عملكرد نخبگان دارد كه نخبگان هر جامعه، 

ا مي خوانند يا اينكه خودشان هم با موج مردمي در آحاد جامعه را يا به اصالحات فر
جامعه همسو مي شوند و همانند عموم مردم، يا بيماري هاي اعتقادي و اخالقي جامعه را 
درك نمي كنند و اگر درك كنند جهت اصالح آن اقدام نمي كنند، كه اين وضعيت در هر 

ند متعال همواره براي جامعه اي وجود داشته باشد فاجعه ببار خواهد آورد. و خداو
جلوگيري از اينگونه فجايع اعتقادي و اخالقي و اجتماعي پيامبران و مصلحان را مي 

  فرستاده است، كه مردم را از هالكت و بدبختي نجات دهند.
اينك كه ما به لطف و فضل و توفيق خداوند متعال افتخار يافته ايم كه جزو امت 

ه مسئوليت همه (هر كس در حد توانش) بويژه  باشيم پس اصالح جامع �آخرين پيامبر
زيرا كه اين امت به ويژگي خاصي  ،علماي آگاه و بيدار جامعه است، مسئوليت همه گفتيم

  توصيف شده است:

 m���W��V��U����� �T��S��R��Q��P��O��N

Y��XZ��gl ) :١١٠آل عمران.(  

 امر  معروف  به  يد،ا  شده  آورده  بيرون  مردم نفع  براي  هستيد كه  امتي  شما بهترين«

  .»داريد  خدا ايمان  نماييد و به مي  كنيد و از منكر نهي مي
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 mp��o��n������m��l���k��j��i���h��g��fq����r

��u��t��sl ١٠٤ل عمران: (آ.(  

امر و از كار   كار پسنديده  كنند و به  خير دعوت  به  باشند كه  و بايد از شما گروهي«
از منكر   نهي و  معروف  امر به  فريضه  به  كه  : گروهي يعني(  گروه  ند و آنكن  ناپسند منع

  .» ايشانند رستگاران )ندنك  قيام

�m��x��w� � � � �v�� � �u��t��s��r� �q� � �p� �o��n��m��l

yl���) :ار سخن گفتن بهتر از آن كسي كه مردم را و كيست به اعتب«  ).٣٣فصلت

  .»من هم يكي از مسلمانان هستم :نجام دهد و بگويدبه سوي خدا بخواند و عمل نيك ا

 صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رسول اهللا  از عمانَ بنَ بشيرٍ رضي اللَّه عْنهمادر حديثي كه ن

ومٍ مثَلُ الْقَائمِ علَى حدود اللَّه والْواقعِ فيها كَمثَلِ قَ«روايت نموده ايشان فرموده اند: 
استهموا علَى سفينة فَأَصاب بعضهم أَعلَاها وبعضهم أَسفَلَها فَكَانَ الَّذين في 
أَسفَلها إِذَا استقَوا من الْماِء مروا علَى من فَوقَهم فَقَالُوا لَو أَنا خرقْنا في نصيبِنا 

م ذؤن لَمقًا ورلَى خذُوا عإِنْ أَخا ويعملَكُوا جوا هادا أَرمو مكُوهرتا فَإِنْ يقَنفَو ن
   .)1(»أَيديهِم نجوا ونجوا جميعا

مثال كسي كه حدود و قوانين اهللا را رعايت مي كند و مثال كسي كه رعايت نمي «
طريق قرعه بعضي ها در طبقة باال كند مانند آن گروهي است كه سوار بر كشتي اند، و از 

و بعضي ها در طبقة پايين قرار دارند، هنگامي كه آنهايي كه در طبقة پايين هستند نياز به 
آب پيدا مي كنند به طبقه باال مي روند، و از آنجا آب بر مي دارند، آنگاه با هم مشورت 

ت، لذا ما در طبقة مي كنند كه رفتن مكرر به طبقة باال باعث زحمت براي مسافرين اس

                                      

   .  2313حديث شماره )399/ ص  8(ج  -صحيح بخاري  -1
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خود در كشتي، سوراخي ايجاد كنيم و از دريا آب برداريم، چنانچه مسافرين طبقة باال، 
مسافرين طبقة پايين را از اين اقدام احمقانة شان باز ندارند و بگويند ما با آنها كاري 

ي نداريم، در نتيجه، كشتي غرق مي شود و تمام سرنشينان آن هالك و نابود مي شوند ول

  .»اگر آنها جلوگيري كنند، هر دو گروه نجات مي يابند





  مطلب پنجم

  د مقصود آفرينشيتوح

مقصود از آفرينش زمين و آسمان و جن و انسان و فرشته و حيوان و همة موجودات 
اين جهان هستي، توحيد و يكتا پرستي ذات يگانه اهللا متعال است، يعني ذات يگانه او را 

 ، و تنها از او كمك خواستن است.يدنتو تنها او را پرس ،نه دانستنو يكتا و يگا ،شناختن
پس اين جهان هستي جز براي اظهار حق و حقيقت و بلند شدن نام خداوند، آفريده 
نشده است. خداوند متعال در آيات متعددي اين موضوع را بطور واضح و روشن و 

  آشكار بيان نموده است. 

m�i���h��g��f��e��d���cl )٥٦اريات: الذ.(  

  .»من جنات و انسانها را، جز براي پرستش خودم نيافريدم«
پس هيچ مخلوقي هدف و مقصود آفرينش نيست نه پيامبر و نه امام و نه معصوم و نه 

  و به قول سعدي شيرازي: ،�ساير دوستان خدا
  ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند  

  تا تو ناني بكف آري و به غفلت نخوري
  از  بهر تو  سرگشته و  فرمانبردار  همه  
  شرط  انصاف  نباشد كه تو فرمان نبري        

پس هدف و مقصود خلقت و آفرينش اين جهان هستي، فقط فرمانبرداري انسان از 
ذات متعال اوست. و بزرگترين و مهمترين فرمان او تعالي شناخت و پرستش اوست، 

و  ،نظير و بي مانند و ال شريك بدانند شناختي كه بندگانش او را يگانه و يكتا و بي
پرستشي كه تنها براي او باشد و هرگونه حاجت و نياز و مشكل خود را تنها از بارگاه 

علماء  رحمت او بر آورده كنند، همان كاري كه تمام پيامبران و امامان و اولياء و صلحاء و
تا پيامبر  � ت آدممردم را به سوي آن فرا مي خواندند، از حضر انجام مي دادند و

 �و همة صحابه و اهل بيت عليهم رضوان اهللا جز خداوند عليه الصالة والسالمخاتم 
  كسي را نپرستيده اند و بر
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اي ذات متعال و يكتا و يگانة او شريكي نتراشيده اند، و به بهانة شفاعت و توسل و 
يم كه آيا ما واقعا نخواسته اند، پس بياييم و ببين � وسيله، حاجت شان را از غير خدا

مؤمن حقيقي و پيرو آن بندگان مخلص و راستين الهي هستيم يا اينكه شيطان ما را مي 
وجود ما ميكروب شرك و بدعت را فريبد و شكار مي كند؟! و نخواسته و ندانسته در 

يق مي كنند، پس با هوشياري و زيركي و كمال آگاهي و دلسوزي به خود و آيندة تزر
ه، بايد خود و جامعه را با واكسن توحيد و سنت، عليه هرگونه شرك و خود و خانواد

  بدعت واكسناسيون كرد.



  مطلب ششم

  ت توحيدياهم

پس وقتي هدف و مقصود كل اين جهان هستي فقط توحيد و يكتا پرستي هست مي 
توان با كمي دقت و توجه به اهميت اين گوهر ناب، پي برد، توحيدي كه تمام پيامبران 

براي تبليغ و معرفي او آمده اند تمام كتابهاي آسماني براي بيان حقيقت  ‡الهي 
توحيد آمده اند، هر پيامبري كه آمده از لحظه بعثت تا هنگام وفات يا شهادت تنها مشغله 
و مسئوليتش دعوت به توحيد و يكتا پرستي بوده است، رنجها كشيده و مشكالت فراوان 

به توحيد و يكتا پرستي عقب نشيني نكرده است، اگر  تحمل كرده، اما ذره اي از دعوت
را مالحظه كنيد مي بينيد كه از  �به عنوان نمونه سيرت رسول مكرم محمد مصطفي 

همان اولين روزهاي بعثت پيشنهاد هاي مختلفي به ايشان عرضه شده مال و زن و رياست 
اسخ پيامبرِ توحيد و يكتا اما پ ،وهر امتيازي كه به نظر آنها مهم مي آمد پيشنهاد كردند

  پرستي چه بود؟ 

به خدا قسم اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم بگذاريد از اين «
در اين راه  اين دين را آشكار نمايد يا آنكه � دعوتم دست بر نخواهم داشت تا آنكه اهللا

  .»جانم را از دست بدهم
حاال كه به كلي دست بردار نيستي  :آري كار به مداهنه و سازش هم كشيد گفتند

معامله مي كنيم يك روز تو بتهاي ما را بپرست و يك روز ما خداي ترا؟!! پاسخ از آسمان 
 آمد:

m��M� �L��� � �K��J�� �I��H��G� �F��E��D��C��B��A

��_��^��]��\��[��Z��Y��X�����W���V���U��T��S��R��Q��P��O��N

���`l )الكافرون.(  
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پرستيد  شما مي  و نه پرستم نمي  پرستيد من شما مي  آنچه ، كافران  يا :(پيامبر) بگو«
شما   و نه، كرد  خواهم  پرستش  پرستيد من را شما مي  آنچه  و نه  ،پرستم مي  من  را آنچه

  براي  من  و دين  خودتان  شما براي  دين، پرستم مي  را من  خواهيد كرد آنچه  پرستش

  . »خودم

���©���m��ªپاسخ دادن از نيت آنها پرده برداشت و قرآن قبل از   � � � � � �¨� �§

�«l اما  .»ينها مي خواهند كه تو سازش كني تا آنها هم سازش كنندا« .)٩: لقلم(ا

�^��_�نه پاسخ خيلي آشكار و محكم است:  اما پيامبر رحمت با اين  �\��[�
  وجود از دعوت به توحيد و يكتا پرستي دست بردار نيست.

mJ��I��H������N��M��L��Kl ٣لشعراء: (ا.(  

  .  »كشانى شوند، خود را به نابودى مى ] مؤمن نمى شايد كه تو از آنكه [مردم«
 �به روشني در مي يابيم كه برسرآنحضرت �با نگاهي گذرا به زندگي رسول مكرم 

مشقت ها آمده،  چه رنجها و � چه مصيبتها آمد، بر سر صحابه جان فداي آنحضرت
رنج و غمي كه بويژه در دوران زندگي مكي بر سر اين گروه كوچك مؤمن و  داستانهاي

موحد و يكتا پرست آمده در تاريخ بي نظير است، داستان غم انگيز ابوبكر صديق، بالل 
ساير مشكالت  ، سفرِ طائف، محاصرة شعب ابي طالب و� حبشي، عمار و سميه و ياسر

كتا پرستي چه بهايي مي طلبد، سرگذشت آن دوران، مي رساند كه ايمان و توحيد و ي
موحدان و يكتا پرستان را با پيامبر عزيز و معلم شفيقشان مالحظه كنيد كه چگونه در 

آن پيامبر  � دفاع از دين و آئين  و قرآن و كيان اسالم و شخص حضرت رسول
از نازنينشان چگونه عاشقانه دفاع مي كردند، آري اين محبت و ارادت ايماني بود كه 

دشمنان ديروز عاشق و فدايي و سر بكف پروراند، كه گفتند: اي رسول خدا ما همانند 
برو تو و پروردگارت بجنگيد ما همين جا نشسته ايم، بلكه  :قوم موسي نيستيم كه بگوييم

ما در كنار شما مي جنگيم، به خدا قسم اگر دستور بفرماييد كه خود را به دريا بيندازيم 
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و دفاع از دين و كتاب و  � د! و ثابت كردند كه در راه خداونددريغ نخواهيم كر
از همه چيزشان گذشتند، در غزوة احد جلو پيامبر عزيزشان ايستاده بودند  � پيامبرخدا

عزيزشان اصابت  كه تيرهاي دشمن به سر و سينه آنها بخورد! اما به بدن مبارك پيامبر
 اني و ريايي نيست بلكه قصه هاي عشق ورمان و فيلم و شعارهاي زبآنكند! آري اينها 

ايمان، و حقايق روشني است كه بر پشتيباني تاريخ با خط زرين و برجسته نوشته شده و 
البته براي بيناياني كه چشم و دل شان توان ديدن  ،همچون نور خورشيد مي درخشد

شاد كساني كه داشته باشد، كه نا بينايان در روز روشن هم نابينايند. و براي هدايت و ار
ن و ذره بين همه بيهوده و بي اب و نور افگچشم سر و بصيرت دل ندارند خورشيد عالمت

  .اثر است

  





  مطلب هفتم

  خطر شرك

خداوند متعال در اين جهان پهناور از اين همه مخلوقي كه آفريده هيچ چيزي را به 
خترين تعبيرات را در اندازه شرك ناپسند نمي بيند، اگر به قرآن كريم نگاهي بيندازيم س

�اين موضوع دارد: �

�mE��D��C��B��AF� ���N��M���L��K��J��I��H��G

��W���V��U��T��S��R��Q���P��Ol ٣١حلج: (ا.(  
چرا (خدا قرار ندهيد؛   را براي  شركي  گونه  باشيد و هيچ  و حنيف  حقگرا و مخلص«

  حضيض  به  ايمان  از اوج  قوطخاطر س  قرار دهد، انگار (به  خدا شريكي  براي  هر كس  )كه
ربايند، يا  ) او را مي بدن  هاي (تّكه  و پرندگان  است  فرو افتاده  زمين  به  ) از آسمان شرك

�.!»كند مي  پرتاب  بسيار دوري  مكان  تندباد او را به  اينكه �

m~��}��|���{��z��y��� �x��w��v�� �u��t��s��r�� ���¤��£��¢��¡

�¨���§������¦��¥l )٤٨لنساء: ا.(   
را از هر   جز آن  گناهان ) ولي(بخشد،  خود را نمي  به  خداوند هرگز شرك  بيگمان«
را   بزرگي  شود، گناه  قائل  خدا شريكي  براي  هر كه )زيرا(بخشد؛  بخواهد مي  كه  كس

  .! »است  بافته  هم  را به  بزرگي  و دروغ  شده  مرتكب

�m��e��d��c����b��al ١٣قمان: (ل.(   

  .» است  بزرگي  ، ظلم همانا شرك«

�mt��s��r���q��p��o��n��m��l��k����ju� ���x��w��v

���z��yl ) :٧٢املائدة.(   
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  كرده  را بر او حرام  خدا قرار دهد، خداوند بهشت  براي  شريكي  ، هر كس شك  بدون«
  خود ظلم  به  ركبا ش  كه  كساني  (همان  ، و ظالمان است  دوزخ  آتش  و جايگاهش  است

   .!»ندارند  يار و ياوري  اند) هيچ هكرد
پس با توجه به آيات مذكورة فوق درباره خطر شرك مالحظه مي كنيد كه بعضي 

  تعبيرات قرآن كريم در باره شرك چنين است.
شرك مي ورزد مانند كسي است كه از آسمان طوري بيفتد كه  � كسي كه به خدا

نكند يا او را پرندگان الشخوار بربايند و يا اينكه باد او را به هيچكس به او دسترسي پيدا 
  دستي پرت كند. جاي بسيار دور

  شرك بورزد بزرگترين دروغ و افتراء را گفته است. � كسي كه به خدا
  بزرگترين ظلم و ستم است.. � شرك ورزيدن به خدا

  

  نتيجه شرك چيست؟

ه خداوند شرك بورزد خداوند زيرا طبق آيات مذكوره هركس ب ،آتش دائم دوزخ
مي  ربدون توبه هرگز او را نمي بخشد، بهشت بر او حرام مي شود، جايگاهش دوزخ قرا

و در اين جهان پهناور از اين شخص هيچكس بي عقل تر و كودن تر و احمق تر  ،گيرد
 خداوند براي آنكه خطر اين بيماري رسوا پيدا نمي شود، تمام اعمال او برباد مي رود. و

كننده را آشكار تر بيان كند يك امر محال را فرض كرده است چيزي كه در تصور هم 
نمي گنجد به نظر شما اين امر محال چه مي تواند باشد كه صرفاً تصور آن هم انسان را 

  است.  � به كفر مي كشاند!! اين امر محال شرك ورزيدن پيامبر موحد و دشمن شرك

��m���®��¬��«��ª��©��¨������§���¯l ):٦٥ الزمر.(  

(اي پيامبر و رسول من!) اگر توهم به خداوند شرك بورزي قطعا تمام اعمال تو «

  .»و در آخرت از زيانكاران خواهي شدبرباد خواهد رفت 



        29                  ب در هاون كوبيدنآ

 

را چنين  � خدايا! چه مي فرمايي! سرور و مهتر پيامبرانت محمد مصطفي  
چرا مطرح مي كني؟! حتماً  خطاب مي كني؟! چه ميخواهي بفهماني؟! اين فرض محال را

موضوع خيلي جدي و خيلي حساس و خطرناك است! بله همينطور است چون موضوع 
وقتي صحبت از شرك مي شود منظور انكار خداوند نيست،  ،به سادگي قابل فهم نيست

منظور اين است كه كساني كه خداوند را مي شناسند و مي پرستند احياناً يكي از صفات 
 � ه شخص يا چيزي ديگري نسبت مي دهند، بله مشركين كه منكر خدااو تعالي را ب

نبودند منكر عظمت و قدرت خدا نبودند، منكر روزي دادن و حفاظت كردن خدا نبودند، 
  دهها آيت در قرآت كريم مي خوانيم كه: 

�m¨��§���¦��¥����� � � � �¤��£��¢��¡�����~���}©����ª
��¬��«l ٦١: لعنكبوت(ا.(   

  را رام  و خورشيد و ماه  را آفريده  آسمانها و زمين  كسي  چه  بپرسي  نانو اگر از آ«

  .»شوند؟ مي  برگرداندهاز راه توحيد   چگونه  پس ! خداوند گويند: مي اَ؟ حتم است كرده
  سورة لقمان و دهها آية ديگر به همين معناست. 25سورة عنكبوت و  63و آيات 

، اينها چه گناهی کرده � حافظ و نگهبان هم اهللا رازق هم اهللا، ،پس خالق هم اهللا

اين بتهای ما به  :بودند که به آنها مشرک گفته می شد؟! گناهشان اين بود که می گفتند

خدا به ما کمک می کنند، اينها نزد خداوند محبوب هستند، ما گنهکاريم اينها پيش  ةاجاز

بی جان سنگی و چوبی شريک  خدا سفارش ما را می کنند، دقت کنيد الزم نيست که بت

معرفی می شدند! مانند  � قرار داده شود، احياناً پيامبران هم شريک خدا � خدا

! مگر اينها پيامبر نبودند؟ موحد و مبلغ توحيد إحضرت عيسی و حضرت عزير 

افراط  نبودند؟ مگر اينها مبعوث نشده بودند که مردم را از شرک نجات دهند اما از غلو و

پيروانشان خود آنها نقطه تمرکز پرستش قرار گرفتند!! و پيروان جاهل و احمق و حماقت 

شان عوض اينکه از آنها کمک بگيرند و با کمک و راهنمايي آنها خدا را به يکتايي 
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بپرستند آمدند به پرستش خود پيامبران شروع کردند، بلکه بعضی با کمال پر رويي از 

  ).١٣٨األعراف: ( ����m��P��O���T��S��������R��QU���lپيامبر شان خواستند که:

نعوذ باهللا، پس الزم نيست كه عابد  .»مانند خدايان آنها براي ماهم خدايي تعيين كن«
هنگامي  � ساجد و مسجود هر دو گنهكار باشند، مسجود و معبود غير خدا ،و معبود

ر آنها راضي گنهكار مي شود كه در برابر اين شرك مشركين خاموش بنشيند و به كردا
باشد، به همين دليل مي بينيم كه پيامبران الهي و ائمة دين و علماء و صلحاء هميشه از 
غلو و افراط برحذر داشته اند، كه مبادا مردم از نام نيك آنها سوء استفاده كنند و بازار 

 حكمتخيلي جالب است كه در  �اميرالمؤمنين حضرت علي  ةشرك براه اندازند، جمل
  مي فرمايد:پرهيز از افراط و تفريط در دوستى با امام  نهج البالغه در باب 117 شماره

  .»َقالٍ نِ محب َغالٍ و مبغضهلَك في رجالَ« 

 من دو گروه هالك مي شوند يكي كساني كه دچار دوستي افراطي، ةيعني در بار«

  .»)دهندمي دشنام ( ندو يكي كساني كه دچار دشمني افراطي  مي شو ،(غلو) مي شوند

فرض كرده  � برگرديم به آية كريمه كه خداوند يكتا، شرك ناممكن را براي پيامبر
  است، چند نكته در اينجا قابل توجه است:

اينكه خداوند خواسته از اين فرض محال خطر شرك را به ما گوشزد كند و  اول: 
هر جامعه، هر چند  اينكه حساسيت شرك به قدري هست كه ممكن است هر وقت و در

  كه مردم مسلمان باشند شرك بوجود بيايد.
اينكه اگر شرك در اعتقاد كسي پيدا شد مثل اينكه شكوفه هاي بهاري باغ شما  دوم: 

�﴾©��ª﴿ را تگرگ و ژاله و طوفان زده كه همه چيز برباد خواهد شد تمام «�

  .»اعمال تو برباد خواهد رفت

گروه زيانكاران قرار  اً و يقيناً جزوقطع«يعني  ﴾»��¬��®﴿ : اينكهسوم

و زيانكار كسي است كه نه تنها از تجارتش استفاده نبرده كه در نتيجه  .»خواهي گرفت
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شكستش، سرمايه هم از دست رفته و دار و ندارش را هم بايد بگذارد تا خسارت و 
  زيانش را كمتر كند باز هم طلبكاران او را رها نمي كنند.

ايد جدي گرفت و نبايد فريب غرور كاذب را خورد كه شيطان پس خطر شرك را ب 
بيايد و انسان را با همه خرافات و موهوماتي كه در عقيده دارد بفريبد و دلش را به يك 
سري اعمال ظاهري و چه بسا بدعتهاي ضد دين خوشحال نگهدارد كه حاجي آقا، شما 

اقسام  ما خيلي خوبه، انواع و كه ماشاءاهللا خيلي وضعت خوبه گروه ما، فرقه ما، مذهب
 شرك و بدعت را هم با آخرين مدلهاي نقاشي شده! انجام دهيم و نام دين و قرآن و

فقه پويا و أئمه معصومين را هم بر آن بگذاريم! و خود را فرقه ناجيه! و  اسالم ناب و
ر و منصوره! هم، بناميم و بدانيم و در عوض طلب گارهم باشيم و بقيه را مشرك و كاف

  مرتد و ضد دين و اهل بدعت و غيره معرفي كنيم!
ين اسباب بازي نيست، تجارت و بازرگاني نيست، شطرنج و فوتبال نيست كه با د

امتياز بگيريم! اينجا دين و دينداري است  كلك سر خودي و بيگانه را كاله بگذاريم! و
مشق معلم تمرين كنيم از يعني مثل دانش آموز كالس اول ألف و با را عيناً بايد مانند سر

روي خط معلم بنويسيم تا ياد بگيريم، اگر مشق اول و دوم را از روي سرمشق معلم 
نوشتيم و بعد كه پايينتر آمديم، كم كم از روي مشق خودمان شروع به نوشتن كرديم به 
جايي نخواهيم رسيد، به اميد آنكه خداوند شرك و خطر شرك را از سر ما و جامعه 

  ا دور كند و ما را جزو بندگان مؤمن و موحد خودش بگرداند آمين.اسالمي م
پس خواننده گرامي براي اينكه اين مقدمه بيش از اين طوالني نشود وحوصله   

شما را نگيرد بخشي از آيات فراواني كه در باره خطر شرك آمده به شما معرفي مي كنيم 
  .)1(ه فارسي آن بكشيدبا ترجمو شما خودتان زحمت مراجعه و تالوت آيات مذكوره را 
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  مطلب هشتم

  اصالحات ديني ء وعلما

در چنين وضعيتي مسئوليت علماء مضاعف است زيرا علماء وارثان پيامبران هستند 

من سلَك طَرِيقًا يبتغي فيه علْما سلَك اللَّه بِه طَرِيقًا إِلَى «: فرموده اند � پيامرب
إِنَّ الْمو ةنالْج نم لَه رفغتسلَي مالإِنَّ الْعلْمِ وبِ الْعطَالاًء لا رِضهتنِحأَج عضكَةَ لَتلَائ

 ابِدلَى الْعمِ عاللُ الْعفَضاِء وي الْمانُ فيتى الْحتضِ حي الْأَرف نمو اتومي السف
اكرِ الْكَوائلَى سرِ علِ الْقَماَءكَفَضبِياِء إِنَّ الْأَنبِيثَةُ الْأَنراَء ولَمثُوا  بِ إِنَّ الْعروي لَم

  . )1(»درهما إِنما ورثُوا الْعلْم فَمن أَخذَ بِه أَخذَ بِحظٍّ دينارا والَ
هر كس راهي بپيمايد كه در آن علمي (شرعي) بياموزد خداوند او را به راهي به «

 –بهشت خواهد برد و فرشتگان قطعاً بالهاي خود را براي خوشنودي طالب علم سوي 
حتي ماهي در دريا براي عالم طلب  زمين و پهن مي كنند، و اهل آسمانها و –زير پاي او 

 ءو فضل عالم بر عابد مانند فضيلت ماه بر ساير ستارگان است، و علما ،آمرزش مي كنند
ان درهم و دينار به جاي نگذاشته اند بلكه علم به جاي گذاشته وارثان پيامبرانند، و پيامبر

  .»ته استاند، پس هر كس آن علم را بگيرد حصة بزرگي را گرف
پس علماء مسئوليت سنگيني به دوش دارند و خوشبختانه هميشه در هر جامعه عده 

ينكه اي را خداوند از ميان علماء توفيق و جرأت و شهامت بيشتري عنايت مي كند تا ا
مسئوليت دعوت به توحيد و يكتا پرستي (دقت كنيد اضافه بر خدا پرستي) را به دوش 
گيرند و به اصالحات اعتقادي و اخالقي در جامعه بپردازند. در جامعه ما هم الحمدهللا 
خداوند متعال طي چند دهة أخير چهره هاي بارزي را از ميان علماء برگزيده كه با همت 

سعه صدر و پشتكار و مجاهدت بي نظير شان توانستند كار مهم و شجاعت و فراست و 
اصالحات ديني را آغاز كنند كه طبعاً همه شان با همان دشواري هاي معمول روبرو شدند 
و صبر كردند كه انشاءاهللا اميدواريم اين بذرهاي افشانده آنان روزي به ثمر نشيند و ما و 
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و متحد و منسجم در پرتو قرآن كريم و نسل هاي آيندة ما شاهد جامعه اي توحيدي 
اهل بيت أطهار رضوان اهللا  و سيرة طيبه صحابة اخيار و �سنت صحيحه رسول مكرم 

اين اميد و آرزويي است كه مؤلف بزرگوار اين كتاب كه يكي از  ،عليهم أجمعين باشيم
مة طاليه داران و پيشگامان طرح عظيم اصالحات ديني در چند دهة اخير است در مقد

بذر سخني كه امروز كاشتيم، مسلماً اين كتاب ارزشمند و بي نظيرش چنين مي نگارد: (
روزي به ثمر خواهد رسيد، و اميد است جوانان تحصيل كرده كه نظر من كامالً با 
آنانست، هدايت شده و اجتماع آتيه در زير پرچم توحيد سعادتمند گرديده، موفق به 

  ا هم اميدواريم.م  EEEEKKKKتشكيل مدينه فاضله گردند
  هاي مصلح و مردان بزرگ مي توان به اين بزرگواران اشاره كرد: رزترين اين چهرهاز با

 شريعت سنگلجي •

 سيد اسد اهللا خرقاني •

 شيخ محمد خالص زاده •

 حيدر علي قلمداران •

 آيت اهللا سيد ابو الفضل برقعي •

 محمد جواد غروي اصفهاني •

 سيد مصطفي حسيني طباطبايي •

 ي تهرانيدكتر محمد صادق •

آقاي رسول جعفريان كه فهرست اين شخصيتها را به همين شكل و به همين ترتيب با 
   .معرفي مختصري در بارة هر كدام آورده



  كتابة معرفي نويسند

ما جهت معرفي نويسندة اين كتاب ارزشمند دو معرفي نامه جديد و معاصر را خدمت 
  شما سروران ارائه مي كنيم:

آقاي  »كتاب دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي« ل عراقي كه در: آقاي حسين فعااول

  .گرديده است بهاءالدين خرمشاهي درج

سياسي  -: نوشته آقاي رسول جعفريان در كتاب (جريان ها و سازمان هاي مذهبيدوم
  ايران). 
  :)1(اول كه از آقاي عراقي است عيناً چنين است ةمقال

پدرش  ،ش متولد شد 1269رابر با ق ب1310محمد حسن شريعت سنگلجي، در سال 
صيالت ديني خود را نزد پدر شيخ حسن پسر عموي شيخ فضل اهللا نوري بود نامبرده تح

و سپس به مدرسه ميرزا زكي از مدرسه هاي طلبه نشين معروف تهران در كوي  آموخت
  سنگلج بود وارد شد.

فقه را در  همچنين در محضر اساتيد زمان خود به تحصيل پرداخت و آخرين دوره
فلسفه را نزد ميرزا  حكمت و محضر حاج شيخ عبدالنبي نوري به اتمام رسانيد. علم و

عرفان را نزد ميرزا هاشم اشكوري فرا گرفت. و همچنين در محضر  حسن كرمانشاهي و
  لمذ كرد.تشيخ فضل اهللا نوري ت درس شيخ علي نوري و

ميل تحصيالت به نجف جي جهت تكپس از آن به همراه برادرش شيخ محمد سنگل
ابوالحسن اصفهاني به  الدين عراقي و سيد ءدر محضر دانشمنداني چون آقا ضيا و رفت

تبليغ مشغول  ق به وعظ و1340وي پس از بازگشت از نجف در سال ،تحصيل پرداخت
  شد.

هـ ق در 1363ش  1322دي  15سالگي در روز پنجشنبه  53شريعت سنگلجي در 
  انده از او عبارت است از كليد فهم قرآن.گذشت. اثر قرآني به جام
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در قرن حاضر سنگلجي است كه تحت از جمله شخصيتهاي جنجالي در تفسير قرآن 
 و –كه آنان نيز به نوبه خود تحت تأثير گرايشهاي نو حنبلي وهابيان بودند  –ثير سلفيه تأ

  يا تحت تأثير منابع فكري آنان واقع شده بود.
  .)1(سليقه قرآن شناسي اوست يد قرآن نمونه اي از سبك ولك
اما مقالة آقاي جعفريان كه بخشي از يك مطلب كلي در باره اين قبيل شخصيت  و

  : )2(هاست اينگونه شروع مي شود
شريعت سنگلجي:  پدرش حاج شيخ حسن شريعت و جدش حاج رضا قلي در سلك 

گرايانه بود و به گمان خود با خرافات بودند. وي داراي نگرشي عقل  ءو فقها ءعلما
مبارزه مي كرد؛ آنچه را كه وي خرافه مي خواند، همان چيزهايي است كه وهابي ها آن را 
خرافه مي دانند؛ به همين دليل حركت وي نوعي وهابي زدگي جلوه مي كرد. به نقل از 

خان  وي زماني از طرف ميرزا حسين :دكتر محمد جواد مشكور گفته شده است كه
همان سال با مطالعة آثار وهابي ها به اين روش مذهبي  مؤتمن الملك به حج رفت و

گرايش پيدا كرد. وي به لحاظ تفسيري هم تحت تأثير خرقاني بوده و از مجالس درس او 
بهره گرفته است. به هر روي فعاليت تبليغي آزاد وي در دورة رضاخان، از چشم 

پنهان نبود. كساني كه در  -از جمله امام خميني -انروحانيون سنتي و مخالف با رضاخ
محفل او حاضر مي شدند، بيشتر تحصيل كرده هاي جديد بودند كه عالقه به شنيدن 

  مطالب او در نقد مظاهر مذهبي و غربي كردن دين داشتند.
او مجلسي در شب هاي پنجشنبه در مسجد حاج شيخ حسن سنگلجي داشت كه 

شركت مي كردند. اندكي بعد مسجد دار التبليغ اسالمي در جاي  تعدادي از مريدان در آن
همان مسجد در گذر تقي خان بناگرديد. به دنبال خرابي آن محل، دارالتبليغ ديگري در 

در گذشت در همين  1322دي ماه  15خيابان فرهنگ تهران ساخته شد. زماني كه وي در 
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ان يافت. از وي دو فرزند با نام سالة وي پاي 53محل مدفون شد و بدين ترتيب زندگي 
گرايش كلي كه اين قبيل افراد در تكيه به قرآن  .)1(هاي محمد باقر و عبداهللا بر جاي ماند

دارند، در وي نيز وجود داشت و افزون بر آن كه مرتب محفل درس تفسير داشت، كتاب 
از همين كليد فهم قرآن وي كه در مقدمة آن اشاره به اين گرايش خود كرده حكايت 

  مطلب دارد.

به  »بيانات مصلح كبير«ش تحت عنوان  1314اي وي در سال نوشته ها و درس ه
  چاپ رسيد.

يكي از بحث هاي مورد عالقة اين قبيل اشخاص، بحث از توحيد و شرك بود كه پس 
از غلبة وهابي ها و رواج تبليغات آنان برضد بناهاي روي مقابر و شد رحال براي زيارت 

تدريج به اين سوي نيز سرايت كرده و مشكل شده بود. شريعت سنگلجي در  قبور، به

بايد  را نوشت. در مقدمة آن آمده است: »يكتا پرستي«همين راستا كتاب توحيد عبادت 
خون گريست! چنان اسالم تحريف شده و خرافات و اباطيل جاي حقايق دين را گرفته 

بيچاره واقف به حقيقت دين را تكفير مي  كه اگر كسي دين حقيقي را معرفي كند.... اين
كنند، ادعاي اين قبيل افراد آن بود كه با حفظ تشيع، مي بايد اين قبيل خرافات را از دين 

محو الموهوم (و مذهب زدود، زيرا ريشه در تشيع ندارد. كتابچة ديگري هم باعنوان 
شد كه بايد در ش در تهران چاپ 1323صفحه از ايشان در سال  41در )وصحو المعلوم

همين ارتباط مورد بررسي قرار گيرد. حسين قلي مستعان يكي از مريدان وي در مقدمة 

مندرجات اين رساله با صراحتي كم نظير يك «له، در بارة اين كتاب مي نويسد: اين رسا
سلسله خرافات و مهومات را كه صدها سال به وسيلة مفسرين و روحاني نمايان بي 

مايه و گويندگان جاهل يا مغرض در اعماق مغز و قلب عوام الناس و  اطالع، مؤلفين بي

  .»الي ريشه دوانيده، نابود مي سازدبلكه اكثر افراد طبقة متوسط و ع
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صفحه از سيد اسداهللا خرقاني كه وي نيز  400(محو الموهوم) در  كتابي با همين نام
داشته به كوشش آيت كما بيش گرايش هاي روشنفكري وهابي گرايانه در دين شناسي 

نسخة چاپي آن در كتابخانه حسينيه ارشاد موجود چاپ رسيده است. ( اهللا طالقاني به

است كه نقدي بر آن نوشته  »رجعت اسالم و«يكي از آثار شريعت سنگلجي است). 
  امام به همين مطلب اشاره دارد. جلوگيري به عمل آمد و شد؛ اما از چاپ آن

حائري از بابت اين كه شريعت سنگلجي رجعت را انكار  مرحوم حاج شيخ عبدالكريم
كرده، حاضر به تكفير او نشده نوشت كه گرچه به خاطر كثرت اخبار، خود به آن معتقد 

اگر فرضا كسي «مي شمرد و نه از اصول مذهب كه  است، اما آن را نه از اصول دين

طرح اين قبيل مباحث را ان . ايش»، خارج از دين يا مذهب شمرده شودمعتقد به آن نباشد

مي دانست كه فايدة  »و ايجاد يك عداوت مضره بين آن هامسلمين  تفرقة كلمة«عامل 
  . )1(ديگري ندارد

طرح پرسش ها و شبهاتي در باره رجعت، سبب تأليف آثار متعددي در اين زمينه در 
، )عتبيداري امت در اثبات رج(شد. براي نمونه:  ءدهة بيست از سوي برخي از علما

اسالم و ( )،1331(آيت اهللا سيد محمد مهدي اصفهاني، ترجمه ابوالقاسم سحاب، تهران، 
يش ( در رد اعتقاد به رجعت. اين كتاب گرا )ش1318(، عبدالوهاب فريد، تهران، )رجعت

، حاج شيخ )غيبت و رجعت( .)5ـ ج بيان الفرقان( .)نوگرايي ديني را دنبال مي كند
، سيد ابوالحسن حسيني قزويني، )رجعت اثبات(. )ش1339(مجتبي قزويني، مشهد، 

   .)2() ق 1369(
  ش چاپ شده است. 1323تا  1315هاي  بيشتر اين آثار در فاصلة سال
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و  ،دو كتاب ديگر با عناوين قانون ازدواج )323ر.جشريعت (و به احتمال برادرش 
محمد شريعت  شيختني است برادر شريعت، با نام . گف)1(دارد ،قانون ارث در اسالم

و بيع فضولي در يك  ،و وصيت ،سنگلجي در دانشگاه فعاليت داشته رساله اي در ميراث
نشرية دانشگاه، به چاپ رسانده است. (وي تا  185به عنوان  )ش 1333(مجلد در سال 

فرزند سيد عبد  -زنده بوده است). مرحوم آيت اهللا علي اصغر الري 54حوالي سال 

نوشته است كه  )كليد فهم قرآن(بر كتاب  »رد و انتقاد«ي با عنوان نقد –الحسين الري 
همراه با برخي از رسائل ديگر الري، (مانند حجاب و پرده داري، احتياج بشر به پيغمبر 

در قم افست شده است. محور بحث عمدة علم پيغمبر و  )ش 1364(و...) يكجا در سال 
   .)2(داردكه در قرآن وجود  و دايرة دانشي است ،امام

مبارزه با شعائر شيعه، تحت عنوان خرافه گرايي، توسط شاعران و روزنامه نگاران 
ش پس از 1344م آن ها، شاعر اصفهاني محمد مكرم (رضاخاني نيز دنبال مي شد. نمونه 

سال عمر) بود كه در دورة رضاخان فعاليت مطبوعاتي شديدي را برضد شعائر مذهبي  84
ي مشحون از اشعاري است كه او ضمن آن ها به شعائر شيعي صورت مي داد. ديوان و

قاسم «رح حالي كه براي وي نوشته او را وحيد دستجردي در ش. )3(حمله كرده است

از تالش او در برابر علماي اصفهان به تفصيل ياد كرده است.  ناميده و »اق خرافاتتري
 داغ مي شد كه زمينه را براي ايننبايد انكار كرد كه گاه بازار برخي از چيزها شبه شعائر 

    قبيل حمالت فراهم مي كرد.
  پايان مقالة رسول جعفريان.
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  توضيحات ما:

  انيآقاي جعفرنوشته نقدي بر 

، مصلح كبير آيت اهللا )توحيد عبادت(آنچه تا اينجا در باره معرفي نويسندة كتاب 

دانشنامه «كتاب  آقاي حسين فعال عراقي كه درشريعت سنگلجي نقل كرديم از نوشتة 

آقاي بهاءالدين خرمشاهي درج گرديده، و نوشتة آقاي رسول  »قرآن و قرآن پژوهي
  بود. سياسي ايران)  - جعفريان در كتاب (جريان ها و سازمان هاي مذهبي

اول بايد عرض كنيم كه نوشته آقاي حسين فعال عراقي از دانشنامه قرآن را ما كامل 
  ر آن الزم ندانستيم. نقل كرديم و هيچگونه تصرفي د

حاشيه ايشان را  متن و آقاي رسول جعفريان بايد بگوييم: كه ما اوالً ةو اما دربارة نوشت
آنرا كمي خالصه كرديم. اما چيزي به آن اضافه نكرده ايم. گرچه نقاط  باهم آورديم و ثانياً

ترام به ايشان فراواني است كه ما بويژه با آقاي جعفريان اختالف نظر داريم اما جهت اح
 ،فقط با كمي اختصار آورديم به عنوان يك نويسنده و امانت علمي مطلب ايشان را عيناً

  حاال در مورد بعضي از نكاتي كه در نوشته ايشان آمده توضيحاتي داريم.

(كه آنان نيز به نوبه خود : خدمت آقاي عراقي وخرمشاهي اينكه به نظر ما جمله :اوال
يا تحت تأثير منابع فكري آنان واقع شده  نو حنبلي وهابيان بودند وتحت تأثير گرايشهاي 

دقيق نيست يا نويسنده محترم شناخت شان در باره سلفيه و حنبلي وهابي دقيق  .)بود
و يا اينكه در تفهيم مطلب شان مؤفق نبوده اند، با توجه به گستردگي اطالعات در  ،نبوده

ايشان مي خواهيم كه در باره شناخت اين سه عصر ما بخصوص از طريق اينترنت ما از 
  اصطالح و رابطة آنها با يكديگر بيشتر تحقيق كنند. 

تالف و اما خدمت آقاي جعفريان با تشكر از زحماتي كه ـ به صرف نظر از اخ
ـ مي كشند، بويژه در زمينه معرفي اين چهره هاي اصالحي نظرهاي اعتقادي ما با ايشان 

ي در ايران كه متأسفانه در طول زندگي پر فراز و نشيب شان عرصه دين و معرفت دين
همواره مظلوم بوده اند اميدواريم كه ايشان با اين پركاري و پشتكاري كه دارند و با توجه 
به مطالعات و شناختي كه اخيرا در اين زمينه پيدا كرده اند جزو كساني قرار گيرند كه اگر 
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اقل كساني كه اين خط اصيل اسالمي را مي پيمايند اصالح طلبي ديني را پيشه نكنند حد 
و مانند بقيه به آنان بر چسب نزنند و تخطئه نكنند، چنانچه  ،را به ديد احترام بنگرند

ديدگاههاي آنانرا محل انتقاد مي بينند نقد علمي بكنند و با گفتگوي برادرانه راه را براي 
شان اخيراً نكات دوازده گانه اي كه وحدت واقعي اسالمي هموار كنند. بويژه اينكه اي

جهت تحقق وحدت اسالمي مطرح كرده اند نشان مي دهد كه عالقه جدي به وحدت 
حقيقي اسالمي دارند، البته ما سرفرصت اين نكات دوازده گانه ايشان را شرح و نقد 

و دست ايشان و ساير عزيزاني كه در اين راستا گام جدي بر مي دارند را  ،خواهيم كرد
مي با دل امت اسال چشم و خواهيم فشرد، تا دشمنان اسالم مأيوس و نا اميد شوند و

  ن شاءاهللا.تحقق وحدت واقعي خنك گردد إ
اما در اينجا با اجازه آقاي جعفريان توضيحات مختصري را در بارة مواردي از اين  و

يشان عرض نوشتار ايشان كه از نظر شما سروران گذشت براي پربار كردن بيشتر مطلب ا
  مي كنيم.

پدر و جد آقاي شريعت سنگلجي در سلك «اينكه به نوشته آقاي جعفريان  اول:

ضد دين و «ايشان از خانواده ، يعني بر خالف  نظر بعضي ها »علماء و فقهاء بودند

نبودند بلكه  دينداري خانواده سنگلجي يك  »ين با ساير برچسب هاي معمولدشمن د
ح طلبي ديني ايشان با توجه به شناخت عميقي آغاز شده كه أمر مسلم بوده است، اصال

ايشان از كل جامعه بويژه از خانواده علمي خودش داشته است، پس الزم ديده كه با نور 
  قرآن كه كتاب هدايت است به اصالح خانواده و جامعة خودش بپردازد.

 ،مطلق اگر عقل گرايي »بوده است وي داراي نگرش عقل گرايانه«اينكه  دوم:
رويكرد ايشان بوده به اينصورت كه با نصوص قرآن و سنت صحيح (دقت كنيد) برخورد 

سنت صحيحه را رها مي كرده يا حتي مانند معتزله  مي كرده كه در برابر عقل، قرآن و
 ،بعضي مسلمات ديني را رد مي كرده، كه قطعا ما هم با آقاي جعفريان همصدا مي شويم

بوده  اما اگر عقل گرايي ايشان به گونه اي .را نقد جدي مي كنيم اين عقل گرايي ايشان و

يعني خرافات  »كردهبه گمان خود! با خرافات مبارزه مي «كه به نوشته آقاي جعفريان: 
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و  �موجود در جامعه را كه مخالف قرآن و سنت صحيحه و سيرت طيبه رسول مكرم 
لم مي سنجيده، كه به نظر ما آقاي بوده را با عقل سا �أهل بيت أطهار و صحابه أخيار 

جعفريان بايد در اين مورد كنكاش و تحقيق بيشتري بكنند و صرفاً نوشته هاي (ببخشيد) 
بعضي ها را تكرار نكنند، بلكه جدي و گسترده تحقيق كنند كه مشخص  ةغير منصفان

ا آقاي سنگلجي و ساير اين اصالح طلبان ديني مشكل اصلي شان چه بوده؟ و چر ،شود
  خود را با جامعه درگير كشمكش مي كرده اند؟

اينكه آقاي جعفريان هم متأسفانه (يا به تقليد يا با تحقيق كه ما نمي دانيم)  به  سوم:

آنچه را كه وي «زده اند و مي فرمايند:  ]وهابيت[آقاي شريعت سنگلجي برچسب 
انند؛ به همين دليل خرافه مي خواند، همان چيزهايي است كه وهابي ها آن را خرافه مي د

آيا فرصت آن نرسيده كه بيابيم يافته  .»جلوه مي كرد ]وهابي زدگي[حركت وي نوعي 
هاي علمي و قرآني ـ سنتي آقاي سنگلجي و ساير اصالح طلبان ديني را بدور از جو 

سلطه عرف و عادتها در پرتو عقل سالم و فهم و درك دقيق از  حاكم و تأثير رسانه ها و
بودند يا  ]وهابي زده[ت بسنجيم تا مشخص شود كه آيا واقعا اين شخصيتها قرآن و سن

  با روح دين بيشتر سازگار است. اينكه يافته هاي آنان واقعاً

برفرض اگر آقاي سنگلجي و سايرين علت و انگيزة روشنگري و گرايش  چهارم:
بت شود كه اين شان به توحيد و اسالم خالص سفر حج و مطالعه آثار وهابي ها باشد و ثا

سازگار و بلكه از مذهب رايج شيعه به حقيقت  عقيده آنان با قرآن و سنت صحيح كامالً
نزديك تر است چه اشكالي دارد؟ و باز اگر علت اين روشنگري تأثير پذيري از درس 
تفسير دانشمند روشنفكري مثل آقاي اسداهللا خرقاني باشد چه اشكالي دارد؟! مگر غير از 

دانش گمشدة  حكمت و« »احلکمة ضالة املؤمن حيثما وجدها أخذها« اين است كه

 ؟»احلقيقه بنت البحث«. مگر غير از اين است كه »ؤمن است هرجا آنرا بيابد مي گيردم
  حقيقت ثمره بحث و تحقيق است.
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به هر روي فعاليت تبليغي آزاد وي در دورة رضاخان، از چشم « :اينكه :پنجم

اين خود جايگاه  »با رضاخان از جمله امام خميني پنهان نبودروحانيون سنتي و مخالف 
مهم و ويژه اين مصلح كبير در جامعه ديني آن زمان را مي رساند، كه علماء و فعاالن 
مذهبي به شريعت سنگلجي اهميت مي دادند و به نقش ايشان در هدايت جامعه واقف 

يشان برچسب وهابيت مي زنند و بودند، لذا چه در آن زمان و چه امروز اگر كساني به ا
ايشان را وهابي زده مي خوانند بي مورد نيست، زيرا اين قبيل شخصيتها چه در حيات 
وچه بعد از ممات به راحتي مي توانند براي خودشان در جامعه جا باز كنند و پيام 

  خودشان را به گوش مردم برسانند.

تحصيل كرده هاي جديد كساني كه در محفل او حاضر مي شدند، بيشتر « ششم:

 .»بودند كه عالقه به شنيدن مطالب او در نقد مظاهر مذهبي و غربي كردن دين داشتند
چند سال پيش تحصيل كرده هاي جديد در محفل ايشان حاضر مي  اينكه شصت و

وفور دانش و بينش ايشان را مي رساند آنهم در آن عصري كه  شدند، باز جايگاه علمي و
همه مظاهر ديني را  جديد و به اصطالح فرنگ زده هايي كه دين وتحصيل كرده هاي 

عالمت تحجر و عقب افتادگي مي دانستند، به محفل يك روحاني معمم حاضر شوند دال 
اين روحاني با منطق و برهان قرآني آنانرا مجاب مي كرده و تحصيالت  ،بر اين است كه

  است. و شعارهاي فرنگي آنانرا تحت الشعاع قرار مي داده

نقد مظاهر مذهبي تحصيل كرده ها به ايشان به دليل عالقه «اينكه فرموده ايد:  هفتم:

جاي دقت و تأمل دارد. اگر منظور شما از مظاهر مذهبي  »غربي كردن دين بوده است و
خرافات رايج در جامعه است كه قطعا آنها مظاهر مذهبي نيستند بلكه خرافات و بدعات 

ر ايشان واقعا مظاهر ديني را نقد مي كرده ظاهر حال و نوشته هاي مذهبي هستند، اما اگ
  ايشان اين أمر را رد مي كند. 

مقوله اي جدا از نقد مظاهر مذهبي است، اگر مقصود تغيير در  ،اما غربي كردن دين و
اصول اعتقادي است كه تصور نمي كنم شما هم چنين باوري داشته باشيد كه شريعت يا 

ان ديني چنين هدفي دنبال مي كرده اند، اما اگر مقصود اين است كه ديگر اصالح طلب
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بوده و  »عقل گرا«ايشان بنابر ديدگاه خاص و روش دعوتي كه داشته به تعبير ديگر شما 
تالش مي كرده براي هر حكم ديني حكمت و فلسفه اي بيابد و دين را به فهم 

كه اين غربي كردن دين بعد  روشنفكران و تحصيل كرده هاي عصر خودش نزديكتر كند
از ايشان بوسيله خيلي هاي ديگر هم انجام شده، و تا كنون هم ادامه دارد، حتي با عرض 
پوزش ـ بازهم به تعبيري كه خود شما نقل كرده ايدـ بر سرخرافاتي كه در هيچ قاموس 

 روشنتر است ديني نمي گنجد و ضد دين بودن و ضد عقل و فطرت بودن آن هم از روز،

توجيه هاي عجيب و غريب و  گذاشته مي شود و در عين حال با تأويل و »عمامه دين«

سعي در مدرن و مترقي  »ال يتچسپك« (به تعبير مرحوم آيت اهللا سيد أبوالفضل برقعي)
  نشان دادن اينگونه خرافات مي شود!

بعضي اگر براي  »اين قبيل افراد تكيه به قرآن بودگرايش كلي «فرموده ايد:  هشتم:
معرفت كه در تمام عمر حتي يكبار هم قرآن را كامل خواندن دشوار مي  مدعيان علم و

ممكن است شخصي بدون اينكه به  ،نمايد و عجيب تر اينكه به اعتراف بعضي مراجع
قرآن مراجعه كند به سمت مقدس مرجعيت برسد! و آيت اهللا العظمي شود! اگر براي اين 

ل درك و فهم نباشد براي جنابعالي به عنوان يك محقق و قبيل شخصيتها اين موضوع قاب
پژوهشگري كه با تاريخ سروكار داريد و با زندگي خيلي از شخصيتها آشنا هم هستيد 

تكيه به قرآن عزت و افتخاري است كه  ،بايد اين حقيقت كامال روشن و مبرهن باشد كه
باشد كه اينگونه افراد به نصيب هر كس نمي شود، البته اگر اشكال مورد نظر شما اين 
  حديث توجهي ندارند، اين موضوع را مي توان چنين توضيح داد:

نيز وحي است زيرا خداوند  � همچنانكه قرآن وحي الهي است سنت و پيامبر الف:

 - ٣النجم: ( �m��U��T���S����R��Q��P��O��N��M���L��Klمتعال مي فرمايد: 
گر وحي كه به او نيست آنچه مي گويد م ،ويداز پيش خود سخن نمي گ )پيامبر(«). ٤

�mودر جاي ديگري مي فرمايد:   .»فرستاده مي شود ���³������²��±
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º� �l به شما كتاب (قرآن)  )اين است كه �و مسئوليت پيامبر (« ).١٥١لبقرة: (ا

طبعا  مثل قرآن وحي الهي است، و �پس حديث پيامبر  .»زدوحكمت (سنت) مي آمو
اوقات نماز و مقادير زكات و  ،دين بدون حديث قابل فهم نيست مانندبسياري از امور 

  غيره.
سند صحيح ثابت شود و متن آن  اين است كه با � : شرط عمل به حديث پيامبرب

  مخالف قرآن وعقل سالم نباشد.

بنابر اين سنت هيچ كس ديگر  هيچكس ديگر معصوم نيست ‡: جز پيامبران ج
مي شود اگر  سنت سنجيده نيست، با ميزان قرآن و مطلقاً حجت � جز سنت پيامبر

  ال رد مي شود.موافق بود كه خوب و إ
: متأسفانه علت و انگيزه اصلي كه بسياري از روشنفكران جامعه ما اعم از حوزه و د

موهوماتي است كه به  روايت دچار مشكل كرده خرافات و حديث و ،دانشگاه را با مقوله
ئمه معصومين به خورد مردم داده شده و شايد أ و �پيامبر  نام دين و اسالم و تعاليم

  روايات آگاه باشيد. جنابعالي بيش از خيلي ها از اينگونه احاديث و
گر مثال دكتر صادق تقوي كه قطعاً به اين خط نزديك بوده : پس باچنين وضعيتي اه

گلجي چنين در جامعه تشيع بوجود بيايد جاي تعجب نيست، البته اينكه آيا شريعت سن
خط مشي داشته يا خير؟ نياز به تحقيق بيشتر دارد، حتي كساني مانند دكتر تقوي 
مقصودشان رد كل احاديث و روايات نبوده بلكه احاديث و رواياتي را رد مي كرده اند كه 

سازگار نبوده  �صحابه أخيار  و زندگي أهل بيت أطهار و �با قرآن و سنت پيامبر 
اين نتيجه رسيده ام كه هيچ  ين قبيل افراد فراوان نشسته ام و بهاست. بنده شخصا به ا

مسلماني با حقيقت مخالف نيست اما تصور غلطي كه او از حقيقت گرفته بايد در آئينه 
  ذهنش اصالح شود.

زهي  »مرتب محفل درس تفسير داشتشريعت سنگلجي «وفرموده ايد:  نهم:
داشته، و پيام پروردگارش را  � خداسعادت، محفل خرافات كه نداشته، محفل كالم 
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براي بندگان او شرح و تفسير مي كرده كه بدانند در اين دستور زندگي كه ضامن 
رستگاري دنيا و آخرت شان است چه نوشته، چه نعمتي از اين بزرگتر؟ البته اين كار 

گناه بود، ولي حداقل طي سه چهار دهه اخير  شريعت سنگلجي شصت سال پيش عيب و
ها همين قرآن كريم و محافل درس قرآن را وسيله ترويج خرافات قرار دادند،  خيلي

كه موضوعش همين مقطع از تاريخ است، شما  )جريان هاي شما(بويژه موضوع كتاب 
بخوبي مي دانيد كه بسياري از كساني كه در آستانه و بعد از انقالب در جامعه درخشيدند 

بته اين اعتراف شما هم در اين كتابتان ثبت است بهانه همين درس و محافل قرآن بود ال
كه بر خالف ادعاي بعضي ها آيت اهللا طالقاني از اسداهللا خرقاني و سنگلجي متأثر بوده 
است، پس اين خود دليل روشن است كه محافل درس تفسير خرقاني و سنگلجي و شعار 

حتي  معه داشته اند، واصالح نسبي جا تبريزي و بقيه نقش غير قابل انكاري در بيداري و
امروز مي بينيم كه محافل انس با قرآن به صورت يك مد در آمده و در هر اداره و ارگان 

محله و شهرستاني محفل انس با قرآن برگذار مي شود البته اين جاي شكر دارد، اما  و
آن زمينه ساز محافل امروز انس با قر ،بايد اعتراف كنيم كه آن محافل درس تفسير و قرآن

طعن بلكه به عنوان افتخار  مجاهدتها نه به عنوان تهمت و بوده است، پس از آن تالشها و
بايد ياد كرد، و كاش در بين صدها و هزارها هم وطني كه هرسال در نتيجه زحمات شان 
مورد تجليل قرار مي گيرند، و به آنان مدال اهداء مي گردد، كاش به پاس خدمات ارزنده 

غيره امروز مدال  سنگلجي ها و خرقاني ها و برقعي ها و قلمداران ها وتر از سيم و زر 
افتخار اهداء مي شد، كه در برابر بي ديني آن روزگار همچون كوه ايستادند و از جوهر 

  اسالم خالص دفاع كردند. كاش. دين و از قرآن و توحيد و

بحث از توحيد يكي از بحث هاي مورد عالقة اين قبيل اشخاص، «فرموده ايد:  دهم:

من باور نمي كنم كه اينگونه تعبيرات ناشي از روح محققانه آقاي جعفريان  .»و شرك بود
نقش ايشان نقش  نقل قول كرده باشد و باشد، البته اگر ايشان به عنوان يك مؤرخ صرفاً

يك مجري باشد بعيد نيست چون مجري ديدگاههاي مختلف مردم را به عنوان يك 
هدفش زمينه سازي براي مطرح شدن  ف مطرح مي كند وشخص ثالث و بي طر
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ديدگاهها مختلف است، اگر چنين باشد قابل قبول است، اما اگر مقصود طعن وارد كردن 
و اتهام باشد بايد آقاي جعفريان در نوشتن كلماتشان دقت بيشتري داشته باشند، بحث 

القه ذات يكتا و متعال و نه تنها مورد عالقة اين قبيل اشخاص كه مورد ع ،توحيد و شرك

و مورد عالقة قرآن كريم و  ‡خداوند أحد و صمد و مورد عالقة تمام پيامبران الهي 
مورد عالقه تمام آن امامان و علمايي است كه هم مذهبان آقاي جعفريان و طبعا خود 
ايشان افتخار پيروي از آنان را دارند، پس عالقه به مطرح كردن توحيد و بيان خطر شرك 

براي همين مقصد صرف شده ورسول گرامي  ‡كاري است كه عمر تمام پيامبران 
در تمام مدت بيست و سه سال بعثت شان بويژه دوران مكي همين يك درس را  � مان

نفي  بيان و تكرار مي كردند، و معني ال إله إال اهللا هم عينا همين است. اثبات توحيد و

بحث «، »درس تفسير قرآن«، »كيه به قرآنت«شرك، با توجه به اين قبيل تعبيرات 

آيا مي توان اين سوء ظن را دربارة آقاي  »برچسپ وهابيت«و تكرار  »توحيد و شرك
جعفريان وارد دانست كه ايشان هم مانند بعضي ها حتي موضوع تاريخ را نيز بستري 

وازده ماده براي تبليغات و نشر عقايد خود قرار داده اند؟! اگر چنين باشد پس آيا طرح د
جديت ايشان در  اي ايشان مبني بر وحدت بين امت اسالمي مي تواند ناشي از صداقت و

  زمينة تحقق وحدت باشد؟! خدا كند اين سوء ظن درست نباشد.

رواج تبليغات آنان بر ضد بناهاي روي مقابر و  پس از غلبه وهابي ها و« يازدهم:

 »ي نيز سرايت كرده و مشكل شده بودسوشد رحال براي زيارت قبور، به تدريج به اين 
آقاي جعفريان به عنوان يك مؤرخ پركار و كوشا از تاريخچه وهابيت ناواقف نيستند و 

تهمت هاي ناروايي كه به وهابيت نسبت داده مي شود در اصل  خوب مي دانند كه غالباً

ه با دعوت دشمنان براي مبارز« به جنبش عبدالوهاب بن رستم در قرن دوم بر مي گردد.
اي از خوارج اباضيه در شمال آفريقا  توحيدي شيخ محمد بن عبدالوهاب از نام فرقه

استفاده كردند. اين فرقه در قرن دوم هجري به نام وهابيت منسوب به عبدالوهاب بن 
عبدالرحمن بن رستم خارجي اباضي به وجود آمد. همچنين آنان فتاواي علماي مغرب و 
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گمراه بودن اين فرقه] را مغتنم  هقه يا علماي بعد از آنان [درباراندلس معاصر با آن فر

  . )1(»شمردند
صرفا بخش مبارزه با بناهاي روي قبور ظاهرا به محمد ابن عبدالوهاب نجدي  

از  �نسبت داده مي شود كه اين هم عالوه از خود رسول مكرم  »مصلح قرن دوازدهم«

شيعه امامي باشند مانند ساير شيعيان امامي به كه آقاي جعفريان اگر « �امامان أهل بيت 

، مفصل نقل شده كه ما نمونه اي از آنرا در اينجا مي آوريم تا »عصمت آنان عقيده دارند
  خوانندگان عزيز ما قضاوت كنند كه مشكل در كجاست: 

التتخذوا (: فرمودند روايت است كه عليه السالماز امام جعفر صادق  حديث اول:
)2()ئهم مساجداهللا لعن اليهود حيث اختذوا قبور أنبيا فإنَّ ،مسجداً القربي قبلة و

 .  
يامبرانشان پ ىيد زيرا خداوند يهود را به علت اينكه قبرهاقبر مرا قبله و مسجد قرار نده«

  . »را مسجد قرار دادند لعنت كرد

درباره زيارت قبور و  گفت: ابن مهران روايت است كه ةاز سماع حديث دوم:
پرسيدم ايشان فرمود: زيارت قبور  عليه السالماز امام جعفر صادق  ،ن مسجد بر آنساخت
  .)3(اما در كنار قبر مسجد ساخته نشود ،ندارد ىاشكال

ه جا نماز ر دد« روايت است كه فرمود: عليه السالماز امام جعفر صادق : حديث سوم
 ىه، اصطبل شتر، مجرامورچ النه، راه، قبرستانخواندن جايز نيست: گل، آب، حمام، 

   .)4(»سيل، شوره زار، برف

القرب من غري  ىكلما جعل عل(فرمايد:  مي عليه السالم امام صادق  :مچهارحديث 

                                      

  عر ترجمه اسحاق دبيرى.تصحيح يك اشتباه تاريخى درباره وهابيت، نوشته دكتر محمد سعد الشوي -1
  .887 /2، وسائل الشيعة 128 /1من ال يحضره الفقيه  -2
  .887/ 2، وسائل الشيعة 821، من ال يحضره الفقه 228/ 3فروع الكافي  -3
  .1/171، من ال يحضره الفقيه 390/ 3فروع الكافي  -4
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  . )1( )تراب القرب فهو ثقل على امليت
قبر گذاشته و يا ريخته شود بر  ىكه غير از خاك خود قبر بر رو ىهر چيز«يعني: 

  .»كند مي  ىمرده سنگين

فرموده اند:  � رسول اهللاروايت است كه  عليه السالم از امام صادق :محديث پنج

   . )«)2ى أنه يزاد على القرب تراب مل خيرج منه«
 افزودهبر آن  ىديگر چيزبيرون آورده شده  قبركه از خود  ىجز خاككه فرمودند  ىنه«
  .»شود

مثاالً فقد خرج  من جدد قرباً، أو مثل(فرمودند:  �علي  اميرالمؤمنين :حديث ششم
  ).3()من اإلسالم

از اسالم خارج شده  دون شكبسازد ب يكند يا تمثالي را باز ساز يكه قبر يكس«

   .»است
: ندفرمود �روايت است كه اميرالمؤمنين  عليه السالماز امام صادق  :حديث هفتم

سويته، وال  إالَّحموا، وال قرباً  تدع صورة إالَّ إىل املدينة فقال: ال ����رسول اهللا  بعثين(
   .)4( )قتلته كلباً إالَّ

(مجسمه اي) باقي  ىكسهيچ ع: ندو فرمود ندمرا به مدينه فرستاد � رسول خدا«
باقي نگذاري مگر اينكه هموارش كني، و   نگذاري مگر اينكه نابودش كني، و هيچ قبري

  .»را باقي نگذاري مگر اينكه بكشي هيچ سگي

                                      

  .135/ 1من ال يحضره الفقيه  -1
  .2/864 لشيعة، وسائل ا3/202فروع الكافي  -2
  .868/ 2 الشيعة، وسائل 135/ 1من ال يحضره الفقيه  -3
  .62/ 3و  869/ 2 الشيعةوسائل  -4
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قدمه كتاب توحيد عبادت يا يكتا پرستي يعني همين پارا گرافي كه از م :دوازدهم
كتاب نقل شده قابل تأمل و دقت است كه دعوت مي كنيم خود آقاي جعفريان هم آنرا 
مجدداً بخوانند و دربارة آن دقت كنند كه آيا واقعا شريعت سنگلجي و ساير اصالح طلبان 

جب هم جلو اين جمله حق داشته اند خون بگيريند يانه؟ كه آقاي جعفريان عالمت تع
گذاشته! خون گريستن براي مظلوميت دين كجايش تعجب دارد؟ براي فاجعه اي كه در 

سال پيش اتفاق افتاده گريستن، و هر سال برايش ماتم  1370هجري يعني حدود  61سال 
سيل خون براه انداختن عبادت است! و تعجب  سينه كوبيدن و يال گرفتن و به سر واوو و

غم مي خواستند  از گريه و �، كه رسول خدا گريه براي مظلوميت دين خدا ندارد، اما
  ؟!.خودشان را هالك كنند تعجب دارد

m��N��M��L��K����J��I��Hl ٣لشعراء: (ا.(  

  .  »ني به جهت اينكه ايمان نمي آورندتو خود را هالك مي ك«
از اينكه سينه شان از غم دين و  �در حديث صحيح آمده است كه رسول خدا  و 

مردم از شرك توبه نمي كنند و به توحيد روي نمي آورند همانند ديگي مي جوشيد. 

  .»الْبكَاِء من الْمرجلِ، كَأَزِيزِ أَزِيز �ِ صدرِه وفي«
  آقاي جعفريان! اين كلمات شريعت سنگلجي را دو باره بخوانيد: 

و اباطيل جاي حقايق دين بايد خون گريست! چنان اسالم تحريف شده، و خرافات « 
را گرفته كه اگر كسي دين حقيقي را معرفي كند، مردمي كه از علوم دين سطري نخوانده، 

به هيچ وجه باخبر و مستحضر  ‡ و آثار ائمه دين �و از قرآن و سنت پيغمبر 
فرسنگها دور اين و بسالسل و  �نيستند، بلكه از معارف يقيني و دستور ختمي مرتبت 

  �و خرافات مقيد، و تحقيقاً خارج از دين، و كافر به شريعت سيد المرسلين اغالل كفر

به نظر شما اين كلمات، يك انشاي  »كنند ي واقف به حقيقت دين را تكفير مي اند، بيچاره
عابراست، يا يك سخن گزاف؟! كاش بنده و آقاي جعفريان و ساير مسلمانان به خود مي 

 آورده و عمر خودشان را براي نشر و �كه رسول اهللا مي انديشيديم كه ديني  آمديم و
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مزاده كه امروز در محوطه سيصد هزار امادفاع از آن صرف كرده اند همين چيزي است 
 به نقل از شبكة جام جم) در ايران مشاهده مي شود؟!! يا در محوطه امام رضا و 300000(

  .؟!�حضرت شاه عبدالعظيم و غيره  حضرت معصومه و
مان معصوم براي همين دين در راه خدا جهاد كردند؟! آيا ديني كه خدا فرستاده آيا اما 

 � تبليغ كرده و أهل بيت أطهار و صحابة أخيار � و جبريل آورده و محمد مصطفي
براي نشر آن جان فشاني كرده اند همين ديني است كه امروز مشاهده مي كنيم؟! آيا قرآن 

ذار مي كنيم و حتي مفاهيم! آنرا هم دسته جمعي مي مجيد كه ما محافل انس با قرآن برگ
جايزه مي گيريم! همين دين را تبليغ مي كند؟! يا اينكه به  مسابقه مي دهيم و خوانيم و

روضه خوان  مال و قول اقبال الهوري شاعر فارسي گوي مشرق زمين اين، دين صوفي و
  حيرتند؟! و تفسيرشان در شگفت مصطفي از تأويل و جبريل و است كه خدا و

  كه  پيغام  خدا  گفتند  ما را          ز  من  بر  صوفي  و مال  سالمي  
  خدا و جبريل و مصطفي را    ولي تأويل شان درحيرت انداخت

ادعاي اين قبيل افراد آن بود كه با حفظ تشيع مي بايد اين «فرموده ايد:  :سيزدهم

بازهم با طرح اين  »تشيع نداردهب زدود زيرا ريشه در قبيل خرافات را از دين و مذ
مذهب  مطلب به اين سبك آيا مي خواهيد به خواننده تلقين كنيد كه خرافات در دين و

تشيع ريشه دارد؟! اوالً حفظ تشيع اصطالحي را از كجا استنباط كرديد كه اين قبيل افراد 
بان عقيده دارند تشيع اصطالحي حفظ شود؟ از نوشته هاي كداميك از اين اصالح طل

ديني چنين برداشت مي شود كه مي خواهند تشيع اصطالحي را حفظ كنند؟ اساس تشيع 
انتظار و  جعفري دوازده امامي كنوني عقيدة امامت منصوص و عصمت و بداء و رجعت و

تقيه و صيغه و خمس وغيره است، آيا اين قبيل افراد سنگلجي و خرقاني و برقعي و 
نوشته اند كه مي خواهند اين عقايد را حفظ كنند؟ آيا  خالصي و قلمداران و بقيه در كجا

با افكار و انديشه هايي كه خود شما نقل كرديد و از آنها به عنوان طعنه و تهمت استفاده 
و محفل درس تفسير قرآن، و  ،كرديد و عليه آنها جوسازي نموديد (مانند تكيه به قرآن

م اينها مي خواسته اند تشيع را حفظ بحث از توحيد و شرك و غيره) تصور مي كنيد بازه
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البته اگر منظورتان از تشيع محبت أهل بيت عليهم السالم است، بله قطعا چنين  !!كنند؟
  هر مسلمان به محبت أهل بيت افتخار مي كند.  است اين تشيع بايد حفظ شود و

ايد در همين ارتباط ب«ايشان ياد كرده ايد كه  »محو الموهوم«از كتابچه  :چهاردهم

، از اينكه آثار ايشان را تتبع و بررسي و معرفي مي كنيد جاي »مورد بررسي قرار گيرد
تشكر دارد، لذا فرق شما با بعضي هايي كه تا ديروز حتي وجود اين شخصيتها را انكار 
مي كردند همين است كه به عنوان يك پژوهشگر در عرصه تاريخ ظاهراً حقايق را نمي 

خود را تبليغ كنيد طبيعي است! بهر حال مطلبي كه از زبان حسين  پوشانيد، اينكه عقايد
قلي مستعان در مقدمة اين رساله نقل كرده ايد دوباره بخوانيد، به صرف نظر از تندي 
كالمي كه محسوس مي شود آيا اينطور نيست؟ كتاب خرقاني هم كه ده برابر كتابچه 

  شريعت است در همين موضوع است. 

سيد اسداهللا خرقاني نيز كمابيش گرايشهاي روشنفكري «ايد:  فرموده پانزدهم:

. به تعبير خود شما وقتي دكتر علي شريعتي و »بي گرانه در دين شناسي داشته استوها
حتي امام خميني، بر چسپ وهابيت بخورند! پس سيد اسداهللا خرقاني كيست كه به او 

  برچسپ وهابيت نزنند؟! 

قابل تأمل  شما در اينجا جالب و »ابي گرايانهرايش هاي روشنفكري وهگ«تعبير 
است پس بخواهي نخواهي به اصطالح و تعبير شما و جامعه مذهبي كنوني وهابياني كه 
تكيه بر قرآن دارند و كالس تفسير قرآن برگذار مي كنند و مباحث توحيد و شرك را 

كرند، ما اجازه مطرح مي كنند و با خرافات و بدعات و موهومات مبارزه مي كنند روشنف
مي دهيم اين افتخار را بين شمايي كه چنين تشخيص دقيقي داريد و بين خود آنها تقسيم 

كتاب  :هستند، اين است كه فرموده ايد شود، و دليل اينكه اين چهره ها روشنفكر بوده و
سيد اسداهللا خرقاني به كوشش آيت اهللا طالقاني به چاپ رسيده است،  )محو الموهوم(

ايي كه بتوانند روي امثال طالقاني و بازرگان و به نقل (يادي از يار) شريعتي و شخصيته
مطهري و آيت اهللا منتظري تأثير بگذارند، اگر اينها روشنفكر نباشند پس آيا شايسته است 

  كه مروجين خرافات خود را روشنفكر بنامند؟
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اسالم و « ي را هم با تشكر معرفي كرده ايداثر ديگر شريعت سنگلج شانزدهم:

در كشف األسرار صدا به پا كرده و به قول شما امام خميني هم  كه آنهمه سر و »رجعت
  به آن اشاره دارد.

تأمل است فتوا يا مفهوم فتوايي است كه از آيت اهللا شيخ  آنچه در اينجا قابل توجه و 
حاضر به فرموده ايد: كه ايشان از بابت انكار رجعت  عبدالكريم حائري نقل كرده ايد و
از يك مرجع شيعي به وزن عبد الكريم حائري انتظار  تكفير سنگلجي نشده است! طبعاً

را كه از مشخصه هاي  »رجعت«نند اما ايشان همين بوده كه منكر رجعت را تكفير ك

كثرت «و نه از اصول مذهب! پس چيزي كه  بارز تشيع است نه از اصول دين مي شمارد

اما  ،يك مرجع شيعي فقط خودش شخصا به آن معتقد است آنرا ثابت كرده چرا »اخبار

را انكار مي كند تكفير  »با كثرت أخبار«يست كسي را كه اين امر ثابت شده حاضر ن
نمايد! پس آيا اين اخبار كثيره اي كه رجعت را ثابت كرده مي تواند كالم معصومين 

ي شود؟! و اگر اين عليهم السالم باشد؟ اگر چنين است پس منكر آن چگونه كافر نم

و دروغ سازان ضد دين و دشمن ائمه عليهم السالم نقل شده  ةغالاخبار كثيره بوسيله 

  را پذيرفته اند؟ »عقيده رجعت«پس ايشان چرا براساس اينگونه اخبار 

مسلمين و  تفرقة كلمةان طرح اين قبيل مباحث را عامل ايش«در ادامه فرموده ايد: 

اگر جداً چنين  »آن ها مي دانست كه فايدة ديگري ندارد ايجاد يك عداوت مضره بين
باشد خيلي جاي خوشبختي و خوشحالي است، كه يك مرجع بزرگ شيعه تشخيص دهد 

كافر نمي شود جز  ،كه طرح اين قبيل مباحث كه حتي از نظر خود علماي تشيع منكر آن
يد از وحدت سخن تفرقه و ايجاد عداوت فايده ديگري ندارد!، پس اين قبيل علماء با

و كنفرانس تقريب برگذار كنند! نه كساني كه زير ميز كنفرانس تقريب كتابهاي  ،بگويند

پنهان مي كنند!! و از اين قبيل كنفرانسها صرفا  »عداوت مضره«و موجد  »نگتفرقه اف«
از طرح وحدت و تقريب در داخل و  در جهت تبليغ مذهب تشيع استفاده مي كنند!! و

يك تاكتيك مقطعي! در نظر دارند كه در راه رسيدن به استراتيژي ثابت  رفاًخارج كشور ص
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شان كه نشر تشيع و ايجاد فتنه و تفرقه و اختالف در جهان و دقيقا در بين اهل سنت 
  است به آنان كمك كند!.

حكيمانه و واقع گرايانه آيت اهللا حائري آيا  با توجه به موضع دقيق و :يك پرسش
داد كه ايشان در باره ساير عقايدي كه از مشخصه هاي تشيع شناخته مي  مي توان احتمال

و خمس و تقيه و صيغه و غيره نيز همين  امامت منصوص و عصمت و بدأ شود مانند:
عقيده را داشته اند؟ آيا علت اين عقيده آقاي حائري مي تواند تشخص شريعت سنگلجي 

فكر بوده باشد؟ كه آقاي حائري و قوت استدالل ايشان به عنوان يك روحاني روشن

سنگلجي را نمي  »اسالم و رجعت«تشخيص داده باشند، كه دالئل مطرح شده در كتاب 
توان نقد علمي كرد، و لذا به عنوان يك روحاني آگاه در برابر استدالل شريعت سنگلجي 

طرف تسليم شده باشند؟ و آيا اين احتمال وارد است كه اگر ساير روحانيون تشيع دالئل 
مقابل را با دقت و تأمل و روحيه حق طلبي و انگيزه رسيدن به حق بخوانند به همين 
نتيجه اي خواهند رسيد كه آقاي حائري رسيده است؟ از يك مسلمان حق جو كه هميشه 
در تالش حقيقت است جدا انتطاري بيش از اين نمي رود. خدايا به همه مان توفيق 

  ين آنرا عنايت بفرما. انتخاب بهتر و شنيدن همه سخنان

m���}��|��{��z��y��x����w��v~������©l ١٧لزمر: (ا – 
١٨.(  

مژده بده بندگان مرا، كساني كه همة سخنان را مي شنوند و آنگاه از بهترين آن «

  .»پيروي مي كنند

 )كليد فهم قرآن(آيت اهللا علي اصغرالري بركتاب «اينكه فرموده ايد:  هفدهم:
. كار به جايي كرده، زيرا نقد سازنده »است نوان رد و انتقاد) نوشتهسنگلجي نقدي (با ع

زمينه ساز بحث و گفتگوي سالمي خواهد بود كه در پرتو آن راه رسيدن به يك وحدت 
حقيقي امكان پذير خواهد شد. در هر جامعه با فرهنگ و متمدن، نقادي و روحيه نقد 

طبعا سياسي كه ما در اينجا به آن  وپذيري عالمت بارز رشد و بلوغ فكري و فرهنگي (
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كاري نداريم) را مي رساند، اينكه شما به حريف و رقيب و طرف مقابل خود فرصت 
گفتن و نوشتن بدهيد و گفته و نوشته او را با روحي سرشار از آزادگي و نشاط و انگيزه 

با  حق طلبي بخوانيد اين يك پيروزي بزرگ براي آزادي است، اما برعكس در برخورد
رقيب از استبداد كار گرفتن و دادگاهاي تفتيش عقايد برپا كردن و رقيب را به چنگ آزار 

او از  اعدام سپردن دليل بر ضعف مكتب و مذهبي است كه و شكنجه و زندان و ترور و
آن پيروي مي كند، آقاي جعفريان به عنوان يك روحاني پژوهشگر درك مي كنند كه چه 

وزي در همين نمايشگاه كتاب تهران كه (ديروز مقاله ايشان در عرض مي كنم، لذا اگر ر
باره آن منتشر شد) ما شاهد عرضه نقد هاي متبادلي باشيم مطمئن باشيد كه به شاهراه 

همين كاسه باشد نه مجمع تقريب  اما اگر همين آش و ،وحدت حقيقي وارد شده ايم
ان كاري از پيش خواهند برد، سالم آقاي تسخيري و كابينه شمذاهب اسالمي و حجت اإل

و نه طرح دوازده ماده اي شما مرهم مسكني ثابت خواهد شد. پس بياييم مثبت بينديشيم 
اميدواري پرده هاي يأس و نا اميدي و بدبيني را پاره كنيم و منتظر باشيم  و با خوشبيني و

اه ما كه شريعت سنگلجي با مقدمه نه چندان كوت »توحيد عبادت«كه مثال همين كتاب  
نقد يك مطلب كوتاه آقاي جعفريان را نيز به همراه دارد، از سوي يك ناشر باهمت و با 

بنده همينجا اعالن مي كنم  ،همكاري و سعة صدر آقاي جعفريان در تهران به چاپ رسد
هركس بخواهد چاپ كند  به شرط امانت علمي خواهان هيچگونه حقوق مادي نيستم و

  هل من جميب؟فاز طرف من آزاد است. 
پيرامون زندگي نامه مصلح كبير  مطلب آقاي رسول جعفريان در اينجا رسيديم به پايان

شريعت سنگلجي، يك مطلب كلي هم در اينجا بايد عرض كنم و آن اينكه همسويي ما 
با اصالح طلبان ديني به معني اين نيست كه هر آنچه آنان در قالب اصالح ديني و عقايد 

ند الزاماً ما به آن معتقد باشيم، نقاط اختالفي زيادي بين ما به عنوان خودشان مطرح كرد
جامعه اهل سنت و بين مجموعة اصالح طلبان ديني وجود دارد كه خيلي طبيعي هم 
هست، خوش بختانه وجوه مشتركي بين اهل سنت و مجموعة اصالح طلبان وجود دارد 

اء به قرآن، تمسك به توحيد، پرهيز كه تصور مي كنيم بارزترين آن روحية حق طلبي، اتك
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از شرك، تمسك به سنت و پرهيز از بدعت را مي توان نام برد. كه چند مورد آنرا آقاي 
  جعفريان به عنوان تهمت به اصالح طلبان ديني مطرح كرده اند!.

  
  وصلي اهللا علي خير خلقه محمد وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلي يوم الدين.

 


