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 مقدمه

رحمت و برکت خدا بر شما باد، به امید  و خوانندۀ عزیز وگرامی! سالم
منان من وشما و سایر بندگانش را جزو کسانی بگرداند که ھمۀ آنکه خداوند 

 کنند. چند مطلب را می شنوند و آنگاه از بھترین آن پیروی می سخنان را
 کنم. می خدمت شما عرض

است بر کتاب توحید عبادت از ای  این کتاب کوچک در واقع مقدمه
د آن کتاب عالمه بزرگ آیت الله شریعت سنگلجی رحمت الله علیه. بنا بو

ھای شغلی تا کنون  ارزشمند از آن عالمه بزرگ را تحقیق کنیم اما گرفتی
آن را  مانع از اتمام آن گردیده امیدواریم با دعای شما بزرگواران خداوند

  آسان نماید.
تا آن لحظه دوستان اظھار لطف کردند که حد اقل این مقدمه در اختیار 

ار گیرد به دیده منت اجابت کردیم شاید دعاھای خیر شما رشما سروران ق
 ھمچون گذشته راھگشای این مشکل نیز باشد. آمین. 

 عبدالله حیدری 
 برابر با ٨٨مرداد  ٢٢

 بیداری خس و خاشاک.
Haidari۱۱@gmail.com 



 

 
 :مطلب اول 

 دهیق در انتخاب عقیتحق

حکیِم دانا و قادِر توانا با مھربانی بیش از حّدی که بر بندگانش خداوند 
 کند: می دارد لطف و عنایت فرموده و در کتاب عزیزش چنین نورافشانی

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ِعبَادِ  فَبَّ�ِ ۡحَسنَهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

نگاه از شنوند و آ می ھمۀ سخنان راکه  کسانی مژده بده بندگان مرا،«
 . »کنند می بھترین آن پیروی

! چه صفت و ویژگی زیبایی دارند بندگان خدا، که از خواندن و به به
شنیدن ابایی ندارند، زیرا به آنان عقل سالم و قوای مدرکۀ بیداری مرحمت و 

 عنایت فرموده که:

َۡهلَِك ﴿  .]٤٢[األنفال:  ﴾بَّيَِنةٖ�  َ�نۢ  َ�َّ  َمنۡ  َوَ�ۡحَيٰ  بَّيَِنةٖ  َ�نۢ  َهلََك  َمنۡ  ّ�ِ
ه زندگی کسی کل نابود شود و یه نابود شده است، از روی دلکسی کتا «
  .»ل زنده ماندیافته است از روی دلی

که درک حقیقت و رسیدن به عمق و ژرفای معرفت خود نه تنھا زندگی 
دلیل است که ھمین  به بدی است،که زندگی توأم با سعادت و خوشبختی ا

 :فرماید می قرآن

 .]١٠[البلد:  ﴾١٠َديۡنِ �َّجۡ ٱ َ�ٰهُ وََهَديۡ ﴿
 .»ضاللت) را به انسان نشان دادیم ھدایت وما دو راه («
خداوند مھربان دو راه را به انسان معرفی کرده و فراتر از آن تمام  ،آری

إِنَّا ﴿ :اسباب و امکانات رسیدن به راه راست را ھم برایش فراھم کرده
لذا این انسان با درک و شعور و  .»ما راه را به او بنمودیم« .]٣[اإلنسان:  ﴾َ�ٰهُ َهَديۡ 
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گاھی مسیرش را خود انتخاب ا ﴿کند  می آ ا �َشاكِرٗ إِمَّ یا شکر  ﴾٣َكُفوًرا �مَّ
کفران نعمت گذار شده و به راه ھدایت و سعادت خواھد رفت و یا اینکه 

 :کرده و از صراط مستقیم دور خواھد شد

نَّ َ�َٰذا ِصَ�ِٰ� ُمسۡ ﴿
َ
ۖ فَٱ َتقِيٗماَوأ ْ  تَّبُِعوهُ ُبَل ٱَوَ� تَتَّبُِعوا َق بُِ�مۡ  لسُّ  َ�َتَفرَّ
ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن  .]١٥٣[األنعام:  ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ

ی باطل پیروھای  این راه، راه مستقیم من است. از آن پیروی کنید واز راه«
اینھا چیزھایی است که  ،سازد می ندهنکید که شما را از راه خدا پراگ

 .»تا پرھیزگار شویدکند  می ن توصیهخداوند شما را به آ
پس احساس و انگیزه حق جویی و حق طلبی و تحقیق و بررسی علمی و 

و ھر مسلمان  ،عقالنی در مباحث اعتقادی نه تنھا مھم که واجب عینی است
باید دالئل و براھین مسلمان بودن و معتقد بودن به تمام اصول اعتقادی 

که  اش را بداند و شخصا مسلمان باشد نه مسلمان زاده، زیرا این عقیده است
 انسان را به سعادت و خوشبختی دائم یا خسارت و شقاوت ابدی سوق

کسی در گرو ھر « .]٣٨[المدثر:  ﴾٣٨رَهِيَنةٌ  َكَسَبۡت  بَِما �ُ�ُّ َ�فۡ ﴿ ،دھد می
مسائل اعتقادی مانند جزئیات فقھی نیست که  ،»اعمال خودش قرار دارد

 انسان از پیشنماز محلش بپرسد یا از یک مرجع فقھی تقلید کند، و در
با خدا پرستی) در کند  می مسائل که توحید و یکتا پرستی (که فرقگونه  این

که  کسانی رأس آنھا است، باید انسان با اراده و آزاد و مستقل باشد نه مانند
 فرماید: می ۀ آنانقرآن در بار

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ نَزَل  تَّبُِعوا
َ
ٓ أ ُ ٱَما ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ  �َّ

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما قَالُوا

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن َشۡ� 
َ
 .]١٧٠[البقرة:  ﴾١٧٠ا َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ٔٗ أ

  ند نهیگو  ،دینک  یرویپ  است  ردهک  خدا نازل  از آنچه شود  گفته  آنان  به  چون و«
ا ھرچند ی. آ مینک یم  یرویم، پیا افتهی  خود را بر آن  پدران  هک  یزیچ از  هکبل
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درخور   اند [باز ھم رفته ینم  صواب  راه  و به  ردهک ینم  کدر را  یزیچ  شان انکاین
و   ا اگر راهیآ  پس ،»اند] بوده  یارکآش  یدر گمراھ  شان پدران ھستند؟ آخر  یرویپ

  تیخرد و ھدا  از سرچشمه  یعنی،  حیصر  و نقل  حیعقل صح از  پدران  رسم
 رد؟ک  یرویپ  از آنان  ورانهکورکد یبا  باشد ، باز ھم  بھره یب  یآسمان

ْ ٱ�َذا �ِيَل لَُهُم ﴿ ٓ  تَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ ْ بَۡل  �َّ  َعلَۡيهِ  وََجۡدنَا َما نَتَّبِعُ  قَالُوا

 ۚٓ َولَوۡ  َءابَآَءنَا
َ
يۡ ٱ َ�نَ  أ ِع�ِ ٱ َعَذابِ  إَِ�ٰ  ُعوُهمۡ يَدۡ  َ�ٰنُ لشَّ  .]٢١[لقمان:  ﴾٢١لسَّ

  آنھا بهد [ینک  یرویپ  ردهک  خدا نازل  : از آنچهشود  گفته  آنان  به  و چون«
را   پدرانمان  هک  یزیاز چ  هکبل  ند: نهیگو یو] م  دهیورز  کتمس  د محضیتقل

  عذاب  یرا به سو  آنان طان یاگر ش  یحت  مینک یم  یرویپ  میا افتهی  بر آن
  .»فراخواند؟  سوزان

نند، ک یم  یرویپ  کدر شر ا از پدرانشان ید: آیفرما یم  یتعال  حق  ییگو
 باشد و در  آراسته  پدرانشان  یرا برا  کفاسد شر  دۀیعق  طانیاگر ش  یحت
باشد؟   ردهک  سوزان  وارد جھنم  گونه نیو بد  درافگنده  کشر  را به  آنان،  تینھا

و   یمعن  چه  از پدران  یرویباشد، پ  نیچن  نیا  و وضع  حال  هک یصورت در  پس
  .است  دهیعق  د در اصولیاز تقل  یحیصر  منع  نیدارد؟ و ا  یھیتوج  چه

مادر و شیخ و  رو پدر ومسائل مقلد و پیگونه  این پس انسان نباید در
آیاتی که در این زمینه آمده در قرآن کریم فراوان  ،مرجع و دیگران باشد

اعراف  - ١٦٧بقره  -١٢عنکبوت اجعه کنید (توانید به آنھا مر می است که
سوره متبرکه  ٢١و  ٢٠و در پایان این مطلب آیه  .و...) ٢٨و  ٣ محمد -٣

شویم  می شما عزیزان و سروران یاد آورسوره غافر را خدمت  ٢٨آیه  یاسین و
 فرماید: می که

﴿ ٓ ۡقَصا ِمنۡ  ءَ وََجا
َ
ۡ ٱ أ ْ ٱ َ�َٰقۡومِ  قَاَل  �َۡسَ�ٰ  رَُجلٞ  َمِديَنةِ ل ۡ ٱ تَّبُِعوا  ٢٠ُمۡرَسلِ�َ ل

ْ ٱ ۡهَتُدونَ  َٔ َمن �َّ �َۡ�  تَّبُِعوا ۡجٗر� وَُهم مُّ
َ
 .]٢١-٢٠[یس:  ﴾٢١لُُ�ۡم أ
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  نیاز ا  ،من  قوم  یگفت: ا ،آمد  دوان  دوان  یشھر، مرد  آخرو از «
  یمزد  چیاز شما ھ  هکد ینک  یرویپ  یسانکاز ، دینک  یرویپ  فرستادگان

 .»اند افتهی  ز راهیو خود ن خواھند ینم
  :کرد (دقت کنید) گفت می که ایمانش را پنھانآن مرد مؤمن 

ۡؤِمنٞ  َوقَاَل رَُجلٞ ﴿ ۥٓ  يَۡ�ُتمُ  فِرَۡعۡونَ  َءالِ  ّمِنۡ  مُّ َ�قۡ  إِيَ�َٰنُه
َ
ن رَُجً�  ُتلُونَ �

َ
 أ

َ  َ�ُقوَل  ُ ٱ َرّ�ِ ّ�ُِ�ۡمۖ  ّيَِ�ٰتِ ۡ�َ بِٱ َجآَءُ�م َوقَدۡ  �َّ  .]٢٨[غافر:  ﴾ِمن رَّ
ا یآ : گفت  رد،ک می  خود را نھان  مانیا  هک  فرعون  از آل  مؤمن  یمرد و «

شما   یبرا مسلماَ و   ستا الله  د: پروردگار منیگو یم  هک دیشک یرا م  یمرد
 .!»است؟  آورده ھم  یمعجزات  پروردگارتان  یاز سو

عقیده را باید با تالش و تحقیق بدست آورد نه اینکه چشم  پس ایمان و

 .بسته به دنبال دیگران حرکت کرد



 

 
 :مطلب دوم

 افراط غلو و

اسالم، اعتدال و میانه روی است که نقطه مقابل و ھای  از بارزترین ویژگی
کوتاھی کردن) است، پس اسالم  گذشتن و (از حد معارض آن افراط و تفریط

واقعی خط میانه و وسط، بدور از ھرگونه افراط و تفریط است، علت گمراھی 
ا انضباط کسی است یھود و نصاری ھم افراط و تفریط بوده، سرباز خوب و ب

که صد در صد مطیع دستور افسر مافوقش باشد، نه فضولی و حرکات خود 
مافوق را  در ارتش، رضایت فرماندۀکدام  ھیچ و نه سستی و تنبلی ،سرانه
بله قربان، چشم قربان، و بدون چون و چرا، زیرا در ارتش چرا  کند، نمی جلب

ی و تنبلی ممنوع است، نیست، در نظام بندگی طبعًا چرا نیست و فضول
 ھرچه دستور آمد ھمان درست است، معموًال فضولی از روی دوستی پیدا

 به پیامبرشان حضرت ُعزیر شان  شود که یھود از شدت دوستی می
به شان  ُعزیر پسر خداست!! و نصاری از شدت دوستی )نعوذ بالله( :گفتند

 عیسی پسر خداست!!. :گفتند حضرت مسیح 

ِ ٱ نُ �ۡ ٱ رٌ ُعَز�ۡ  ُهودُ ۡ�َ ٱَوقَالَِت ﴿ ۡ ٱ �ََّ�َٰرىٱَوقَالَِت  �َّ ِۖ ٱ نُ �ۡ ٱ َمِسيحُ ل َّ� 
  لُُهمَ�ٰلَِك قَوۡ 

َ
ِينَ ٱ قَۡوَل  ونَ  ُٔ يَُ�ِٰ�  َ�ٰهِِهۡمۖ فۡ بِأ ْ ِمن َ�بۡ  �َّ ۚ َ�َفُروا  َ�َٰتلَُهمُ  ُل

ۖ ٱ ُ ٰ يُؤۡ  �َّ َّ�
َ
 .]٣٠[التوبة:  ﴾٣٠فَُكونَ �

 ، پسر خداست  حی: مسگفتند  یو نصار  خداستر پسر یھود گفتند: عزیو «
  هکند یجو یم  تشبه  یقوم  سخن  به  شانیھا دھان  به  است  آنان  سخن  نیا
  بازگردانده دیاز توح  شد، چگونهکرا   خدا آنان ،افرشدندک  نیاز ا  شیپ
  .»؟دشون یم
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ریشۀ شرک از ھمینجا شروع شده، پس از غرق شدن تمام مخلوقات 
در کشتی  که با آن حضرت ای  عده جاندار در زمان حضرت نوح 

بودند ھمه مؤمن و موحد بودند و شرکی وجود نداشت، پس این شرک از کجا 
از مؤمنان پاک دل را فریفت ای  آمد؟ شرک از اینجا پیدا شد که شیطان عده

ھای نیک و صالحی که به دلیل  کرد که برای بعضی از شخصیت شان و قانع
شان مورد محبت آنان قرار گرفته بودند، مجسمه بسازند تا یاد  ایمان و تقوای

و  ءوسیله گرامی داشته شود! کم کم محبت آن صلحا و خاطره آنھا بدین
ھایی داد، که  و سنگ و چوبھا  نیکوکاران جای خودش را به محبت مجسمه

نھا مجسمه ساخته شده بود! و کم کم داستان توسل و شفاعِت نادرست از آ
و ھا  و امیدھا و آرزوھا و اشکھا  (دقت کنید) به میان آمد، و رفته رفته ترس

نثار این  ،که مخصوص خدا بودھایی  و کمک خواستنھا  نذرھا و دعا
گر و مردگان گردید! و سرانجام کار به جای کشید که دی ءصلحاھای  مجسمه

جانی که در  بی ھای ھا و چوب ھمه چیز عوض الله قادر متعال از این سنگ
 شد!. می ابتدا گویا رمز و شعار توحید و خدا پرستی و تقوا بودند خواسته

شد قدرت و صفتی برایش قائل  می دیگر نام الله اگر ُبرده ھم ،آری 

ا تََذُرنَّ  َوَ�  َوقَالُواْ َ� تََذُرنَّ َءالَِهتَُ�مۡ ﴿ نبودند:  َوَ�ُعوَق  َ�ُغوَث  َوَ�  ُسَواٗ�  َوَ�  َوّدٗ
� َضلُّواْ َكثِٗ�ۖ� َوَ� تَزِدِ  ٢٣َو�َۡ�ٗ

َ
ٰلِِم�َ ٱَوقَۡد أ  .]٢٤-٢٣[نوح:  ﴾٢٤إِ�َّ َضَ�ٰٗ�  ل�َّ

و   عوقیو   غوثیو   د و ھرگز ود و سواعینکن  کخود را تر  انیھرگز خدا گفتند و«
  ارانکبر ستم) پروردگارا( و ردندک  را گمراه  یاریبس  نهیآ ھر و د.ینکن  کنسر را تر

 ». یفزاین  یگمراھ جز
  اشخاص  و نسر، نام  عوقی و  غوثیو   : ود و سواعدیفرما یم  عبک بن محمد

 ۀو نحو .ستندیز یم ÷ و نوح  آدم  انیم  یزمان  در فاصله  هکبود   یصالح
آمدند   انیم  به  ی، گروھ آنان  درگذشتبعد از   ،هکبود گونه  این  شان پرستش

اگر  : گفت  آنان  به  سیابل  پس ،ردندکاقتدا   آنان  به  یتعال  حق  در عبادت  هک
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آورتر  شما نشاط  یبرا  شانیا وهیش  به  د، عبادتیشکر بیتصو  آنھا را به  تمثال
گر ید  یھگرو  بعد از آنان  ردند. سپسک  نیآنھا چن  زتر است. پسیانگ  شوق و

ر را یتصاو  نیاز شما بودند، ا  قبلکه  کسانی : گفت  آنان  به  سیابل آمدند و
آغاز شد   وقت  از ھمان  بتان  لذا پرستش .دینک  نیز چنیشما ن، دندیپرست یم

  لبک  لهیقب  بت :ود  هکچنان !گرفتند  پرستش  را به  بتان  ز بعدا آنین  و اعراب
  بت  :عوقیا مذحج، ی  فیقط  لهیقب  بت  :غوثیل، یھذ  لهیقب  بت  :بود، سواع

ز داشتند ین  یگرید  بتان  اعراب  ر. البتهیحم  لهیقب  بت :و نسر  ھمدان  لهیقب
  : بت یدر طائف، عز  فیثق  لهیقب  : بت الت بود از  آنھا عبارت  نیمھمتر  هک
و   و نائله  خزاعه، اساف  لهیقب  : بت ةمنا ، و جشم  و غطفان  میسل  یھا لهیقب

را   آن  بود پس  بتان  نیبزرگتر  آنان در نزد  ھبل  ه. و چونکم  مردم  : بت ھبل
  .)١(نھادند  عبهکبر فراز 

گفتند خدایی وجود ندارد بلکه مقصود اصلی از  نمی مشرکین مکه ھم 

 إِ�َّ  َ�ۡعُبُدُهمۡ  َما﴿ گفتند: می کردند و می اما استدالل، دید آنان ھم الله بود
 ٓ ِ ٱ إَِ�  ِ�َُقّرُِ�ونَا ما را   هک  نیا  یرا جز برا ما آنھا و گفتند:« .]٣[الزمر:  ﴾َ�ٰٓ ُزلۡ  �َّ

 .»پرستیم نمی ،نندک  یکنزد الله  به
کاریم نزد  شود: ما که گنه می ھمین منطق و استداللی که امروز مطرح

 کنند. می سفارش ما را پیش خداخدا آبرویی نداریم این بزرگان ھستند که 
  .الله مفصل تر در جای دیگر خواھیم نوشت) ل این مطلب را ان شاءیتفص(

                                      
عبدالرؤف مخلص چاپ اول انتشارات شیخ به نقل از تفسیر انوارالقرآن از  استاد  -١

 اإلسالم جام.



 

 
 :مطلب سوم

 دیدشواری دعوت توح

عجیب این است که وقتی کسی امثال آیت الله شریعت سنگلجی (که 
زند با ھزاران  می آید و سخن از توحید و یکتا پرستی می خدا بر او باد)رحمت 

شود، بعید نیست این سنت  می تھمت و افتراء و آزار و اذیت و زخم زبان روبرو
الھی است، ھمه پیامبران و امامان و مصلحان در طول تاریخ ھمین راه را 

 ٩٥٠با  اید؟ که نوح  و از خود پرسیدهاید  آیا تا کنون اندیشیده اند، هپیمود
نفرھم با ایشان ھمراه نشد؟ علت دشمنی  ٩٥تالش شبانه روزی! چرا  سال!

 مردم با آن پیامبر الھی و آن مرد بزرگ و صالح چه بود؟ چرا آزار و اذیتش
با آن پیامبر  کردند؟ علت دشمنی آذر بت تراش پدر ابراھیم بت شکن  می

ا با فرزندش سر دشمنی برداشته بود؟! ولوالعزم و موحد راستین چه بود؟ چرأ
که او و ھمسرش، او را از دریا  علت دشمنی فرعون با موسی کلیم الله 

پرورش داده و بزرگش کرده بودند چه بود؟! علت شان  یافته بودند و در خانه
که مانند  ج عداوت و دشمنی و عناد مردم قریش با حضرت محمد مصطفی

ھمه پیامبران الھی شخصیتی امین و خوش اخالق و شناخته شده بودند چه 
بود؟! با ایشان چه دشمنی داشتند؟ این رسول مکرم و معظم و نور چشم ھمه 

ِ َوَما « فرمایند: می عالم که وِذيُت يِف ا�َّ
ُ
َحٌد َولََقْد أ

َ
ِ َوَما ُ�َاُف أ ِخْفُت يِف ا�َّ

ُ
لََقْد أ

 
َ
ُ�لُُه يُؤَْذى أ

ْ
ْلٍَة َوَما يِل َوبِلَِالٍل َطَعاٌم يَأ

َ
َّ ثََالثُوَن ِمْن َ�ْ�ِ يَْوٍم َويل تَْت يلَعَ

َ
َحٌد َولََقْد أ

ٌء يَُواِر�ِه إِْ�ُط بَِاللٍ   يَشْ
َّ

  .)١(»ُذو َكِبٍد إِال

                                      
 و مسند احمد و نسایی و ابن حبان. ٢٣٩٦  )١٢/ ص  ٩(ج  -سنن الترمذی  -١
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و  ،ترسانده نشدهکس  ھیچ براستی در راه خدا آنقدر ترسانده شده ام که«
) شبانه ٣٠( اذیت نشده، سیکس  ھیچ آنقدر در راه خدا اذیت شده ام که

روز بر من چنین گذشته که من و بالل غذایی که یک مخلوق زنده بتواند 
 »!!.داشت می بخورد را نداشتیم مگر مقدار اندکی که احیانًا بالل زیر بغلش نگه

ن فضای علت این آزار و اذیت چه بود؟ چه مشکلی وجود داشت که آ
خانوادگی و محبت و صمیمیت بنی ھاشم و بنی عبد المطلب به فضای 

 عداوت و دشمنی مبدل شد؟
 واید  سرور گرامی و خواھر و برادر عزیز! آیا تا کنون فکر کرده

متانت و امانت و صداقت و عظمت  که شخصیتی به بزرگواری واید  اندیشیده
 ج حضرت رسول گرامیاخالق و صاحب ھمه کماالت ممکنه بشری مانند 

که از ھمه پیامبران و فرشتگان ھم افضل بودند، چرا سبب دشمنی و 
عداوت و رنجش جامعه و حتی افراد خانواده با یکدیگر گردیدند؟!  خصومت و

اقارب دیگر ایشان چرا با آن حضرت  خویش و عمو و پسر عمو و صدھا قوم و
نکنم برای شما عزیزانی  سر دشمنی برداشتند؟! علت و انگیزه چه بود؟! فکر

که با فرھنگ اسالم آشنایی دارید، نیازی به دقت زیاد باشد که بفرمایید: تنھا 
 بوده است. »توحید و یکتا پرستی«انگیزۀ این مشکل و چالش فقط  علت و

شائبه اولین پژواکی که در ھر جامعه  بی پس دین حق و اسالم خالص و 
جبھه اعتقادات است، و خیلی ایجاد خواھد کرد کشیدن خط قرمز در 

اعتقادی و اخالقی وجود داشته ھای  آلودگی کهای  طبیعی است در جامعه
باشد (که قطعا وجود دارد، اگر وجود نداشت نیازی به پیامبر و مصلح نبود) 
این خط فاصل قرمز در آغاز غوغایی به پا خواھد کرد، زیرا که صاحب این 

خواھد مسیِر نه یک  می وکند  می حرکترسالت که ظاھرًا بر خالف جھت آب 
جوی کوچک آب، که مسیر اقیانوس عظیم مردمی را عوض کند از دید 

توجیه او را درک کنند متھم  ھمگان، جز عقالیی که منطق و استدالل و



 ١١     دیتوح دعوت یدشوار: سوم مطلب

 

تو قطعا « .﴾إِنََّك لََمۡجُنونٞ ﴿ خوانند می شود! ابتداء او را دیوانه می شناخته
زنند اگر کار برد و تأثیر دعوت او را مشاھده  ھا می به او تھمت !»ای دیوانه

خوانند که گویا با قدرت کالم و دیگر قوای  می کنند، او را شاعر و ساحر
ھم کنترل نشد بدین وسیله  آورد! اگر می جاذبه اش افرادی از آنانرا زیر تأثیر

آیند! چنانکه شب ھجرت اقدام به شھادت آن  می در صدد کشتنش بر
 دند! اگر این طرح ھم موفق نشد با او و پیروانش جنگ آغازنمو حضرت

ھای نافرجام به این دلیل است که آنھا این پیامبر و  کنند، ھمۀ این تالش می
و صرفا بر اساس اسباب مادی با او  ،کنند می مصلح و دعوتگر را تنھا فکر

ذات کنند! غافل از اینکه این دین خالص و توحید و یکتا پرستی  معامله می
نیرومند ھرچند  الله متعال، پشتوانه غیبی دارد، که با اسباب مادی و ظاھری

صاحب این دعوت مأمور  ،از پای در آوردآن را  توان نمی و گسترده ھم باشد
دھنده)  رساندن پیام است او فقط رسول و نبی (یعنی فرستاده شده و خبر

د این دعوت متعلق به ذاتی است که خودش معبود و مقصو ،است، دعوت
 خودش ھم قادر به حفاظت از دعوت و دعوتگران. و است،
اگر مالحظه کنید تمام این مراحلی که به آن  ج در دعوت رسول گرامی 

ممکن را علیه ھای  اشاره شد تکرار گردید، و مخالفان دعوتش تمام حربه
سرکوبی ایشان و یارانشان به کار بردند، سرانجام کار به جایی کشید که برای 

 فرموده بود: أ به میدان آمدند اما خداوندھا  این دعوت امپراطوری

ِيٓ ٱُهَو ﴿ رۡ  �َّ
َ
ِ  رَُسوَ�ُۥ َسَل أ  ٱب

ۡ  ۦُ�ِّهِ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ِهَرُهۥِ�ُظۡ  قِّ �َۡ ٱَودِيِن  ُهَدىٰ ل
ۡ ٱ َكرِهَ  َولَوۡ   .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ُمۡ�ُِ�ونَ ل

با ھدایت و دین راستین  خداوند ذاتی است که پیغمبر خود را ھمراه«
چند مشرکان لب گرداند ھرتا این دین را بر ھمه ادیان غا ،فرستاده است

 .»نپسندند
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 و به قول سعدی شیرازی:
 چراغی را که ایـزد بـر فـروزد

 

 ھر آن کس پف کند ریشش بسـوزد 
 

پس دعوِت توحید و یگانه پرستی (که غیر از خدا پرستی صرف است) 

ِ ﴿ خالص استدعوت به دین و اسالم  َّ�ِ �َ
َ
 .]٣[الزمر:  ﴾الُِصۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ�

این دعوت ھر زمانی، در ھر  .»دار! که دین خالص مخصوص الله استخبر«
ھای کتاب خداوند  کند، لذا از نام می که آغاز شود قطعا مرز بندیای  جامعه

  .است که به معنی فرق کننده بین حق و باطل است »فرقان«و  »قرآن«متعال 



 

 
 :مطلب چهارم

 دیت دعوت توحیاهم

ادعا کنند در میان ما باطل ای  باطل شاخ و دم ندارد که افراد جامعه
ادعا کنند در ای  وجود ندارد، انکار این امر مثل این است که افراد جامعه

بیماری وجود ندارد، ھر جاییکه انسان وجود داشته باشد بیماری میان آنان 
ھم وجود دارد، پس ھر جایی که انسان زندگی کند دین و گرایشات دین ھم 
بطور طبیعی وجود دارد، اینکه روحیه فطری دین داری در مردم به کدام 
سو سوق داده شود، بستگی به عملکرد نخبگان دارد که نخبگان ھر جامعه، 

خوانند یا اینکه خودشان ھم با موج  می جامعه را یا به اصالحات فرا آحاد
ھای  شوند و ھمانند عموم مردم، یا بیماری می مردمی در جامعه ھمسو

کنند و اگر درک کنند جھت اصالح  نمی اعتقادی و اخالقی جامعه را درک
وجود داشته باشد ای  کنند، که این وضعیت در ھر جامعه نمی آن اقدام

گونه  این عه ببار خواھد آورد. و خداوند متعال ھمواره برای جلوگیری ازفاج
فرستاده  می فجایع اعتقادی و اخالقی و اجتماعی پیامبران و مصلحان را

 است، که مردم را از ھالکت و بدبختی نجات دھند.
اینک که ما به لطف و فضل و توفیق خداوند متعال افتخار یافته ایم که 

کس پس اصالح جامعه مسئولیت ھمه (ھر باشیم ج پیامبرجزو امت آخرین 
گاه و بیدار جامعه است، مسئولیت ھمه گفتیم در حد توانش) بویژه  ،علمای آ

 زیرا که این امت به ویژگی خاصی توصیف شده است:

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
ۡ بِٱ تَأ  َعنِ  َهۡونَ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل

ۡ ٱ ِۗ بِٱ ِمُنونَ َوتُؤۡ  ُمنَكرِ ل  .]١١٠[آل عمران:  ﴾�َّ
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  به  د،یا شده  آورده  رونیب  مردم نفع  یبرا  هکد یھست  یامت  نیشما بھتر«
 .»دیدار  مانیخدا ا  د و بهیینما یم  یر نھکد و از منینک یم امر  معروف

ةٞ  ّمِنُ�مۡ  ُ�نَوۡ�َ ﴿ مَّ
ُ
  ۡ�ِ �َۡ ٱ إَِ�  يَۡدُعونَ  أ

ۡ
ۡ بِٱ ُمُرونَ َوَ�أ  َهۡونَ َوَ�نۡ  َمۡعُروِف ل

ۡ ٱ َعنِ  ْوَ�ٰٓ  ُمنَكِر� ل
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك َوأ  .]١٠٤[آل عمران:  ﴾١٠٤ُمۡفلُِحونَ ل

امر   دهیار پسندک  نند و بهک  ر دعوتیخ  به  هکباشند   ید از شما گروھیو با«
  بهامر   ضهیفر  به  هک  ی: گروھ یعنی(  گروه  نند و آنک  ار ناپسند منعکو از 

 .»شانند رستگارانیا )ندنک  امیر قکاز من  ینھ و  معروف

ن َدَ�ٓ إَِ� ﴿ ۡحَسُن قَۡوٗ� ّمِمَّ
َ
ِ ٱَوَمۡن أ وََعِمَل َ�ٰلِٗحا َوقَاَل إِنَِّ� ِمَن  �َّ

که  کسی ار سخن گفتن بھتر از آنو کیست به اعتب« .]٣٣[فصلت:  ﴾٣٣لُۡمۡسلِِم�َ ٱ
من ھم یکی از  :عمل نیک انجام دھد و بگویدمردم را به سوی خدا بخواند و 

 .»مسلمانان ھستم
شان یت نموده ایروا ج رسول الله از ب رٍ یْعَماَن ْبَن َبِش در حدیثی که ن

َواقِِع ِ�يَها َكَمثَِل قَْوٍم اْستََهُموا ىلَعَ «اند:  فرموده
ْ
ِ َوال َقائِِم ىلَعَ ُحُدوِد ا�َّ

ْ
َمثَُل ال

َصاَب 
َ
ْسَفِلَها إَِذا َسِفينٍَة فَأ

َ
يَن يِف أ ِ

َّ
ْسَفلََها فاََكَن اذل

َ
ْعَالَها َوَ�ْعُضُهْم أ

َ
َ�ْعُضُهْم أ

نَّا َخَرْ�نَا يِف نَِصيِبنَا َخْرقًا َولَْم 
َ
وا ىلَعَ َمْن فَْوَ�ُهْم َ�َقالُوا لَْو � َماِء َمرُّ

ْ
اْستََقْوا ِمْن ال

رَ 
َ
ُكوُهْم َوَما أ َْوا نُؤِْذ َمْن فَْوَ�نَا فَإِْن َ�رْتُ يِْديِهْم �َ

َ
َخُذوا ىلَعَ أ

َ
يًعا َو�ِْن أ اُدوا َهلَُكوا مَجِ

يًعا َْوا مَجِ   .)١(»َو�َ
که  کسی و مثالکند  می حدود و قوانین الله را رعایتکه  کسی مثال«

آن گروھی است که سوار بر کشتی اند، و از طریق  کند مانند نمی رعایت
طبقۀ پایین قرار دارند، ھنگامی که  درھا  در طبقۀ باال و بعضیھا  قرعه بعضی

 به طبقه باالکنند  می آنھایی که در طبقۀ پایین ھستند نیاز به آب پیدا

                                      
  . ٢٣١٣حدیث شماره )٣٩٩/ ص  ٨(ج  -صحیح بخاری  -١



 ١٥     دیتوح دعوت تیاهم: چهارم مطلب

 

که رفتن کنند  می دارند، آنگاه با ھم مشورت می روند، و از آنجا آب بر می
مکرر به طبقۀ باال باعث زحمت برای مسافرین است، لذا ما در طبقۀ خود در 

کنیم و از دریا آب برداریم، چنانچه مسافرین طبقۀ  کشتی، سوراخی ایجاد
شان باز ندارند و بگویند ما ۀ پایین را از این اقدام احمقانۀباال، مسافرین طبق

شود و تمام سرنشینان آن  می کاری نداریم، در نتیجه، کشتی غرقبا آنھا 
 گروه نجاتھردو  شوند ولی اگر آنھا جلوگیری کنند، می ھالک و نابود

 .»ابندی می



 

 
 :مطلب پنجم

 نشید مقصود آفریتوح

مقصود از آفرینش زمین و آسمان و جن و انسان و فرشته و حیوان و 
ھمۀ موجودات این جھان ھستی، توحید و یکتا پرستی ذات یگانه الله متعال 

و تنھا او را  ،و یکتا و یگانه دانستن ،یگانه او را شناختن است، یعنی ذات
پس این جھان ھستی جز برای  ، و تنھا از او کمک خواستن است.یدنتپرس

اظھار حق و حقیقت و بلند شدن نام خداوند، آفریده نشده است. خداوند 
متعال در آیات متعددی این موضوع را بطور واضح و روشن و آشکار بیان 

 ت. نموده اس

 .]٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦ُبُدونِ إِ�َّ ِ�َعۡ  �َس ۡ�ِ ٱوَ  نَّ �ِۡ ٱ ُت َوَما َخلَقۡ ﴿
 .»ھا را، جز برای پرستش خودم نیافریدممن جنات و انسان«

پس ھیچ مخلوقی ھدف و مقصود آفرینش نیست نه پیامبر و نه امام و نه 
 و به قول سعدی شیرازی: ،أ معصوم و نه سایر دوستان خدا

 باد و مه خورشید و فلک در کارندابر و 
 

 تا تو نانی بکف آری و به غفلت نخـوری
 

 فرمـانبردار سرگشـته و بھر تـو از ھمه
 

 نباشد که تو فرمان نبـری انصاف شرط
 

پس ھدف و مقصود خلقت و آفرینش این جھان ھستی، فقط 
 ترین فرمان او فرمانبرداری انسان از ذات متعال اوست. و بزرگترین و مھم

 تعالی شناخت و پرستش اوست، شناختی که بندگانش او را یگانه و یکتا و
و پرستشی که تنھا برای او باشد و  ،مانند و ال شریک بدانند بی نظیر و بی



 ١٧     نشیآفر مقصود دیتوح: پنجم مطلب

 

ھرگونه حاجت و نیاز و مشکل خود را تنھا از بارگاه رحمت او بر آورده کنند، 
 علماء انجام اء وھمان کاری که تمام پیامبران و امامان و اولیاء و صلح

تا پیامبر   خواندند، از حضرت آدم می مردم را به سوی آن فرا دادند و می
خاتم علیه الصالة والسالم و ھمۀ صحابه و اھل بیت علیھم رضوان الله جز 

و برای ذات متعال و یکتا و یگانۀ او شریکی اند  کسی را نپرستیده أ خداوند
را از غیر شان  و به بھانۀ شفاعت و توسل و وسیله، حاجت اند، هنتراشید

پس بیاییم و ببینیم که آیا ما واقعا مؤمن حقیقی و پیرو  اند، هنخواست أ خدا
فریبد و  می آن بندگان مخلص و راستین الھی ھستیم یا اینکه شیطان ما را

ا وجود ما میکروب شرک و بدعت رکند؟! و نخواسته و ندانسته در  می شکار
گاھی و دلسوزی به خود  می یقتزر کنند، پس با ھوشیاری و زیرکی و کمال آ

و آیندۀ خود و خانواده، باید خود و جامعه را با واکسن توحید و سنت، علیه 
 ھرگونه شرک و بدعت واکسناسیون کرد.



 

 
 :ششم مطلب

 دیت توحیاهم

پس وقتی ھدف و مقصود کل این جھان ھستی فقط توحید و یکتا 
توان با کمی دقت و توجه به اھمیت این گوھر ناب، پی  می پرستی ھست

اند  برای تبلیغ و معرفی او آمده † برد، توحیدی که تمام پیامبران الھی
ھر پیامبری که  اند، هتمام کتابھای آسمانی برای بیان حقیقت توحید آمد

آمده از لحظه بعثت تا ھنگام وفات یا شھادت تنھا مشغله و مسئولیتش 
ھا کشیده و مشکالت فراوان  دعوت به توحید و یکتا پرستی بوده است، رنج

از دعوت به توحید و یکتا پرستی عقب نشینی نکرده ای  تحمل کرده، اما ذره
را مالحظه  ج مصطفیاست، اگر به عنوان نمونه سیرت رسول مکرم محمد 

مختلفی به ھای  بینید که از ھمان اولین روزھای بعثت پیشنھاد می کنید
 ایشان عرضه شده مال و زن و ریاست وھر امتیازی که به نظر آنھا مھم

 اما پاسخ پیامبِر توحید و یکتا پرستی چه بود؟  ،آمد پیشنھاد کردند می
را در دست چپم  به خدا قسم اگر خورشید را در دست راست و ماه«

این دین را  أ بگذارید از این دعوتم دست بر نخواھم داشت تا آنکه الله
 .»در این راه جانم را از دست بدھم آشکار نماید یا آنکه

حاال که به کلی دست  :آری کار به مداھنه و سازش ھم کشید گفتند
ما  کنیم یک روز تو بتھای ما را بپرست و یک روز می بردار نیستی معامله

 خدای ترا؟!! پاسخ از آسمان آمد:



 ١٩     دیتوح تیاهم: ششم مطلب

 

َها قُۡل ﴿ ُّ�
َ
� ۡ�ُبُد َما َ�ۡعُبُدونَ  ١َ�ٰفُِرونَ لۡ ٱ َ�ٰٓ

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ  ٢َ�ٓ أ

َ
َوَ�ٓ أ

ۡ�ُبدُ 
َ
ا َ�َبد�ُّمۡ  ٣أ نَا۠ َ�بِٞد مَّ

َ
ۡ�ُبدُ  ٤َوَ�ٓ �

َ
نُتۡم َ�ٰبُِدوَن َمآ أ

َ
لَُ�ۡم  ٥َوَ�ٓ أ

 .]٦-١کافرون: [ال ﴾٦دِيُنُ�ۡم َوِ�َ دِينِ 
شما   و نه پرستم ینم  د منیپرست یشما م  آنچه ، افرانک  یا :(پیامبر) بگو«
  پرستش  د منیپرست یرا شما م  آنچه  و نه  ،پرستم یم  من  را د آنچهیپرست یم

  نید، پرستم یم  را من  رد آنچهکد یخواھ  شما پرستش  و نه، ردک  خواھم
 . »خودم  یبرا  من  نیو د  خودتان  یشما برا

ْ لَوۡ ﴿ و قرآن قبل از پاسخ دادن از نیت آنھا پرده برداشت  وا  تُۡدهِنُ  َودُّ
خواھند که تو سازش کنی تا آنھا ھم سازش  می ینھاا« .]٩[القلم:  ﴾٩َ�ُيۡدهُِنونَ 

 َوِ�َ  دِيُنُ�مۡ  َلُ�مۡ ﴿ اما نه پاسخ خیلی آشکار و محکم است: .»کنند
با این وجود از دعوت به توحید و یکتا پرستی اما پیامبر رحمت ﴾ ٦دِينِ 

 دست بردار نیست.

�َّ  �َّۡفَسَك  لََعلََّك َ�ِٰخعٞ ﴿
َ
�  ْ  .]٣[الشعراء:  ﴾٣ُمۡؤِمنِ�َ  يَُ�ونُوا

شوند، خود را به نابودی  ] مؤمن نمی ه [مردمکه تو از آنکد یشا«
  .»شانیک می

 سر یابیم که بر می به روشنی در ج با نگاھی گذرا به زندگی رسول مکرم
چه  ج ھا آمد، بر سر صحابه جان فدای آنحضرتچه مصیبت ج آنحضرت
ھای رنج و غمی که بویژه در دوران زندگی آمده، داستانھا  مشقت رنجھا و

 مکی بر سر این گروه کوچک مؤمن و موحد و یکتا پرست آمده در تاریخ
عمار و سمیه و نظیر است، داستان غم انگیز ابوبکر صدیق، بالل حبشی،  بی

 سایر مشکالت آن دوران، ، سفِر طائف، محاصرۀ شعب ابی طالب وش یاسر
طلبد، سرگذشت  می رساند که ایمان و توحید و یکتا پرستی چه بھایی می



 !!کوبیدنآب در هاون    ٢٠

 

شان مالحظه کنید که موحدان و یکتا پرستان را با پیامبر عزیز و معلم شفیق
اسالم و شخص حضرت و قرآن و کیان  چگونه در دفاع از دین و آئین

کردند، آری این  می آن پیامبر نازنینشان چگونه عاشقانه دفاع ج رسول
محبت و ارادِت ایمانی بود که از دشمنان دیروز عاشق و فدایی و سر بکف 

 :پروراند، که گفتند: ای رسول خدا ما ھمانند قوم موسی نیستیم که بگوییم
 ایم، بلکه ما در کنار شماهوردگارت بجنگید ما ھمین جا نشستبرو تو و پر

جنگیم، به خدا قسم اگر دستور بفرمایید که خود را به دریا بیندازیم  می
و دفاع از دین و  أ دریغ نخواھیم کرد! و ثابت کردند که در راه خداوند

از ھمه چیزشان گذشتند، در غزوۀ احد جلو پیامبر  ج کتاب و پیامبرخدا
دشمن به سر و سینه آنھا بخورد! اما به عزیزشان ایستاده بودند که تیرھای 

رمان و فیلم و شعارھای آعزیزشان اصابت نکند! آری اینھا  بدن مبارک پیامبر
ایمان، و حقایق روشنی است که  عشق وھای  زبانی و ریایی نیست بلکه قصه

بر پشتیبانی تاریخ با خط زرین و برجسته نوشته شده و ھمچون نور 
توان دیدن شان  برای بینایانی که چشم و دلالبته  ،درخشد می خورشید

 داشته باشد، که نا بینایان در روز روشن ھم نابینایند. و برای ھدایت و ارشادِ 
ن و ذره اب و نور افگچشم سر و بصیرت دل ندارند خورشید عالمتکه  کسانی

 .اثر است بی بین ھمه بیھوده و
 



 

 
 :مطلب هفتم
 خطر شرک

خداوند متعال در این جھان پھناور از این ھمه مخلوقی که آفریده ھیچ 
بیند، اگر به قرآن کریم نگاھی بیندازیم  نمی چیزی را به اندازه شرک ناپسند

 سخترین تعبیرات را در این موضوع دارد:

﴿ ٓ ِ  ءَ ُحنََفا ِ بِٱ كۡ َوَمن �ُۡ�ِ  بِهِۦۚ  ُمۡ�ِ�ِ�َ  َ�ۡ�َ  ِ�َّ �ََّما َخرَّ مَِن  �َّ
َ
ٓ ٱفََك� َما  ءِ لسَّ

ۡ�ُ ٱ َطُفهُ َ�َتخۡ  وۡ  لطَّ
َ
ِ  َ�ۡهوِي أ  .]٣١[الحج:  ﴾٣١َسِحيقٖ  ِ� َمَ�نٖ  لّرِ�حُ ٱهِ ب

خدا قرار   یرا برا  کیشر  گونه ھیچ د ویباش  فیو حن  حقگرا و مخلص«
خاطر   قرار دھد، انگار (به  یکیخدا شر  یبراھرکس   )هکچرا (د؛ یندھ

و   است  فرو افتاده  نیزم  به  ) از آسمان کشر  ضیحض  به  مانیا  از اوج  سقوط
ار یبس  انکم  تندباد او را به  هکنیا ایند، یربا ی) او را م بدن  یھا هک(ت  پرندگان

 .!»ندک یم  پرتاب  یدور

َ ٱإِنَّ ﴿ ن فِرُ َ� َ�غۡ  �َّ
َ
ۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما فِرُ َوَ�غۡ  بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ  َوَمن �ََشآُء

ِ بِٱ �ُۡ�ِكۡ  ىٰٓ �ۡ ٱَ�َقِد  �َّ  .]٤٨[النساء:  ﴾٤٨َعِظيًما ًماإِ�ۡ  َ�َ
را   جز آن  گناھان ) یول(بخشد،  یخود را نم  به  کخداوند ھرگز شر  گمانیب«
شود،   قائل  یکیخدا شر  یبراھرکه  )رایز(بخشد؛  یبخواھد م  هکھرکس  از

 .! »است  بافته  ھم  را به  یبزرگ  و دروغ  شده  بکرا مرت  یبزرگ  گناه

ۡ ٱإِنَّ ﴿  .]١٣[لقمان:  ﴾َعِظيمٞ  مٌ لَُظلۡ  كَ لّ�ِ
 .» است  یبزرگ  ، ظلم کھمانا شر«



 !!کوبیدنآب در هاون    ٢٢

 

ِ بِٱ كۡ َمن �ُۡ�ِ  إِنَُّهۥ﴿ ُ ٱ َحرَّمَ  َ�َقدۡ  �َّ   نَّةَ �َۡ ٱ هِ َعلَيۡ  �َّ
ۡ
ۖ ٱ َوٮٰهُ َوَمأ َوَما  �َّاُر

ٰلِِمَ� ِمنۡ  نَصارٖ  لِل�َّ
َ
 .]٧٢[المائدة:  ﴾أ

را بر او   خدا قرار دھد، خداوند بھشت  یبرا  یکیشرھرکس  ، کش  بدون«
که  کسانی  (ھمان  ، و ظالمان است  دوزخ  آتش  گاھشیو جا  است  ردهک  حرام
  .!»ندارند  یاوریار و ی  چیاند) ھ هردک  خود ظلم  به  کبا شر

د که یکن می ات مذکورة فوق درباره خطر شرک مالحظهیپس با توجه به آ
 ن است.یم در باره شرک چنیرات قرآن کریبعضی تعب

ورزد مانند کسی است که از آسمان طوری  می شرک أ کسی که به خدا
ند یا او را پرندگان الشخوار بربایدا نکند یبه او دسترسی پکس  ھیچ فتد کهیب

 دستی پرت کند. ار دورینکه باد او را به جای بسیا ایو 
 ن دروغ و افتراء را گفته است.یشرک بورزد بزرگتر أ کسی که به خدا

 ن ظلم و ستم است..یبزرگتر أ دن به خدایشرک ورز



 

 
 ست؟یجه شرک چینت

بورزد  ات مذکوره ھرکس به خداوند شرکیرا طبق آیز ،آتش دائم دوزخ
شود،  می بخشد، بھشت بر او حرام نمی خداوند بدون توبه ھرگز او را

کس  ھیچ ن شخصین جھان پھناور از ایو در ا ،ردیگ می رگاھش دوزخ قرایجا
رود.  می شود، تمام اعمال او برباد نمی دایعقل تر و کودن تر و احمق تر پ بی

ک یان کند یآشکار تر بماری رسوا کننده را ین بیخداوند برای آنکه خطر ا و
گنجد به نظر شما  نمی زی که در تصور ھمیامر محال را فرض کرده است چ

 تواند باشد که صرفًا تصور آن ھم انسان را به کفر می ن امر محال چهیا
 ج امبر موحد و دشمن شرکیدن پین امر محال شرک ورزیکشاند!! ا می

 است. 

ۡ�َت  لَ�ِنۡ ﴿ َ�ۡ
َ
 .]٦٥[الزمر:  َ�ِٰ�ِ�نَ لۡ ٱ ِمنَ  َوَ�َُكوَ�نَّ  َك َ�َملُ  َ�َۡحَبَطنَّ  أ

امبر و رسول من!) اگر توھم به خداوند شرک بورزی قطعا تمام ی(ای پ«
 .»انکاران خواھی شدیو در آخرت از زاعمال تو برباد خواھد رفت 

را  ج امبرانت محمد مصطفیی! سرور و مھتر پییفرما می ا! چهیخدا
ن فرض محال را چرا یخواھی بفھمانی؟! ایکنی؟! چه م می ن خطابیچن

لی حساس و خطرناک یلی جدی و خیکنی؟! حتمًا موضوع خ می مطرح
وقتی  ،ستینطور است چون موضوع به سادگی قابل فھم نیاست! بله ھم

 ن است کهیست، منظور ایشود منظور انکار خداوند ن می صحبت از شرک
کی از صفات او تعالی را یانًا یپرستند اح می شناسند و می خداوند راکه  کسانی

 أ ن که منکر خدایدھند، بله مشرک می گری نسبتیزی دیا چیبه شخص 
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نبودند منکر عظمت و قدرت خدا نبودند، منکر روزی دادن و حفاظت کردن 
 م که: یخوان می میت در قرآت کریآھا  ده خدا نبودند،

﴿ َ�ۡ
َ
نۡ  ُهمَولَ�ِن َس� َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَقَ  مَّ  ٱوَ  لسَّ

َ
َر  �َض ۡ� مۡ ٱوََسخَّ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

ۖ ٱَ�َُقولُنَّ  ُ ٰ يُؤۡ  �َّ َّ�
َ
 .]٦١[العنکبوت:  ﴾٦١فَُكونَ فَ�

  د و ماهیو خورش  دهیرا آفر  نیآسمانھا و زم  یسک  چه  یبپرس  و اگر از آنان«
د یاز راِه توح  چگونه  پس !خداوند ند:یگو یم اَ ؟ حتم است ردهک  را رام

  .»شوند؟ یم برگردانده 
ھمین  به آیۀ دیگرھا  ده سورۀ لقمان و ٢٥سورۀ عنکبوت و  ٦٣و آیات 

 معناست.
نھا چه ی، اأ رازق ھم الله، حافظ و نگھبان ھم الله ،پس خالق ھم الله

 ن بود کهیشان ا شد؟! گناه می گناھی کرده بودند که به آنھا مشرک گفته
نھا نزد خداوند یکنند، ا می خدا به ما کمک ةاجازن بتھای ما به یا :گفتند می

کنند، دقت  می ش خدا سفارش ما راینھا پیم ایمحبوب ھستند، ما گنھکار
قرار داده  أ ک خدایست که بت بی جان سنگی و چوبی شرید الزم نیکن

شدند! مانند حضرت  می معرفی أ ک خدایامبران ھم شریانًا پیشود، اح
د یامبر نبودند؟ موحد و مبلغ توحینھا پی! مگر ا† ریسی و حضرت عزیع

نھا مبعوث نشده بودند که مردم را از شرک نجات دھند اما از ینبودند؟ مگر ا
روانشان خود آنھا نقطه تمرکز پرستش قرار گرفتند!! یافراط و حماقت پ غلو و

رند و با کمک و ینکه از آنھا کمک بگیعوض اشان  روان جاھل و احمقیو پ
امبران یبپرستند آمدند به پرستش خود پ ییکتایخدا را به آنھا  ییراھنما

 خواستند که:شان  امبریاز پ ییشروع کردند، بلکه بعضی با کمال پر رو

ٓ  َعلجۡ ٱ﴿ َا ۚ  لَُهمۡ  َكَما إَِ�ٰٗها �َّ  .]١٣٨[األعراف:  ﴾َءالَِهةٞ
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نعوذ بالله، پس الزم  .»ن کنییتع ییان آنھا برای ماھم خدایمانند خدا«
باشند، مسجود و کار  گنه ھردو ساجد و مسجود ،عابد و معبود ست کهین

ن ین شرک مشرکیشود که در برابر ا میکار  گنه ھنگامی أ ر خدایمعبود غ
م که ینیب می لیدلھمین  به ند و به کردار آنھا راضی باشد،یخاموش بنش

شه از غلو و افراط برحذر ین و علماء و صلحاء ھمیامبران الھی و ائمة دیپ
ک آنھا سوء استفاده کنند و بازار شرک براه یکه مبادا مردم از نام ن اند، هداشت

لی جالب است که در یخ س ن حضرت علییرالمؤمنیاندازند، جملۀ ام
ط در دوستی یز از افراط و تفریپرھ نھج البالغه در باب ١١٧ شماره متکح

 د:یفرما می با امام

الَ « جُ َّ رَ لَكَ يفِ الٍ هَ بٌّ غَ ِ الٍ نِ حمُ بْغِضٌ قَ  .»وَ مُ
دچار دوستی که  کسانی کییشوند  می عنی در بارۀ من دو گروه ھالکی«

 شوند می دچار دشمنی افراطیکه  کسانی کییو  ،شوند می (غلو) افراطی،
 .»)دھند می دشنام(

 ج امبریکتا، شرک ناممکن را برای پیمه که خداوند یة کریم به آیبرگرد
 نجا قابل توجه است:یفرض کرده است، چند نکته در ا

ن فرض محال خطر شرک را به ما گوشزد ینکه خداوند خواسته از ایا اول:
ت شرک به قدری ھست که ممکن است ھر وقت و در ینکه حساسیکند و ا

 د.یایکه مردم مسلمان باشند شرک بوجود بھرچند  ھر جامعه،
ی ھا نکه شکوفهیدا شد مثل اینکه اگر شرک در اعتقاد کسی پیا دوم:

 ز برباد خواھد شدیبھاری باغ شما را تگرگ و ژاله و طوفان زده که ھمه چ

 .»تمام اعمال تو برباد خواھد رفت« ﴾َ�َملَُك  َ�َۡحَبَطنَّ ﴿
گروه  نًا جزویقیقطعًا و «عنی ی ﴾ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱَوَ�َُكوَ�نَّ ِمَن ﴿ نکهیا سوم:

انکار کسی است که نه تنھا از تجارتش یو ز .»انکاران قرار خواھی گرفتیز
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 ه ھم از دست رفته و دار و ندارشیجه شکستش، سرمایاستفاده نبرده که در نت
 انش را کمتر کند باز ھم طلبکاران او را رھاید بگذارد تا خسارت و زیرا ھم با

 کنند. نمی
ب غرور کاذب را خورد ید فرید جدی گرفت و نبایپس خطر شرک را با 

ده دارد ید و انسان را با ھمه خرافات و موھوماتی که در عقیایبطان یکه ش
ن یک سری اعمال ظاھری و چه بسا بدعتھای ضد دیبد و دلش را به یبفر

لی وضعت خوبه گروه یخوشحال نگھدارد که حاجی آقا، شما که ماشاءالله خ
اقسام شرک و بدعت را ھم با  لی خوبه، انواع ویما، فرقه ما، مذھب ما خ

فقه  اسالم ناب و ن و قرآن ویم و نام دین مدلھای نقاشی شده! انجام دھیآخر
ه! و منصوره! یم! و خود را فرقه ناجین را ھم بر آن بگذاریا و أئمه معصومیپو

ه را مشرک و کافر و یم و بقیم و در عوض طلب گارھم باشیم و بدانیھم، بنام
 م!یره معرفی کنین و اھل بدعت و غیمرتد و ضد د

ست، شطرنج و فوتبال یست، تجارت و بازرگانی نیاسباب بازی نن ید
نجا یم! ایریاز بگیامت م! ویگانه را کاله بگذاریست که با کلک سر خودی و بین

د ینًا بایعنی مثل دانش آموز کالس اول ألف و با را عینداری است ین و دید
م، یریاد بگیم تا یسیم از روی خط معلم بنوین کنیمانند سرمشق معلم تمر

م، ینتر آمدییم و بعد که پایاگر مشق اول و دوم را از روی سرمشق معلم نوشت
م ینخواھ ییم به جایکم کم از روی مشق خودمان شروع به نوشتن کرد

د آنکه خداوند شرک و خطر شرک را از سر ما و جامعه اسالمی ید، به امیرس
  ن.ید آمما دور کند و ما را جزو بندگان مؤمن و موحد خودش بگردان
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ن طوالنی نشود یش از این مقدمه بینکه ایپس خواننده گرامی برای ا
ات فراوانی که در باره خطر شرک آمده به یرد بخشی از آیوحوصله شما را نگ

ات مذکوره را یم و شما خودتان زحمت مراجعه و تالوت آیکن می شما معرفی
 .)١(دیه فارسی آن بکشبا ترجم
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 :مطلب هشتم

 ینیاصالحات د علماء و

در چنین وضعیتی مسئولیت علماء مضاعف است زیرا علماء وارثان 

ًما َسلََك «: اند فرموده ج پیامبران ھستند پیامبر
ْ
َمْن َسلََك َطِر�ًقا يَبْتَيِغ ِ�يِه ِعل

 
َ

ُ بِِه َطِر�ًقا ِإىل ِم َو�ِنَّ ا�َّ
ْ
ِعل

ْ
ْجِنَحتََها رَِضاًء ِلَطاِلِب ال

َ
ََضُع أ َمَالئَِ�َة تلَ

ْ
َنَِّة َو�ِنَّ ال

ْ
اجل

َماِء َوفَْضُل 
ْ
ِيتَاُن يِف ال

ْ
رِْض َحىتَّ احل

َ ْ
َمَواِت َوَمْن يِف األ ُ َمْن يِف السَّ

َ
َعالَِم لَيَْستَْغِفُر هل

ْ
ال

َقَمِر ىلَعَ 
ْ
َعابِِد َكَفْضِل ال

ْ
َعالِِم ىلَعَ ال

ْ
نِْبيَاِء إِنَّ ال

َ ْ
ُعلََماَء َوَرثَُة األ

ْ
َكَواِكِب إِنَّ ال

ْ
 َسائِِر ال

نِْبيَاءَ 
َ ْ
ثُوا ِدينَاًرا َوالَ  األ َخَذ حِبَظٍّ  لَْم يَُورِّ

َ
َخَذ بِِه أ

َ
َم َ�َمْن أ

ْ
ِعل

ْ
ثُوا ال َما َورَّ  . )١(»ِدرَْهًما إِ�َّ

او را به  کس راھی بپیماید که در آن علمی (شرعی) بیاموزد خداوندھر«
راھی به سوی بھشت خواھد برد و فرشتگان قطعًا بالھای خود را برای 

 زمین و ھا و کنند، و اھل آسمان می پھن –زیر پای او  –خوشنودی طالب علم 
و فضل عاِلم بر عابد  ،کنند می حتی ماھی در دریا برای عالم طلب آمرزش

ان پیامبرانند، و مانند فضیلت ماه بر سایر ستارگان است، و علماء وارث
 اند، پس بلکه علم به جای گذاشتهاند  پیامبران درھم و دینار به جای نگذاشته

 .»ته استآن علم را بگیرد حصۀ بزرگی را گرفھرکس 
پس علماء مسئولیت سنگینی به دوش دارند و خوشبختانه ھمیشه در 

بیشتری را خداوند از میان علماء توفیق و جرأت و شھامت ای  ھر جامعه عده
تا اینکه مسئولیت دعوت به توحید و یکتا پرستی (دقت کنید کند  می عنایت

در  اضافه بر خدا پرستی) را به دوش گیرند و به اصالحات اعتقادی و اخالقی

                                      
 .٢٦٠٦: ) شماره حدیث٢٩٦ص  ٩(ج   سنن الترمذی -١



 ٢٩     ینیعلماء و اصالحات د مطلب هشتم:

 

ھم الحمدلله خداوند متعال طی چند دھۀ أخیر جامعه بپردازند. در جامعه ما
ھمت و شجاعت و فراست و  بارزی را از میان علماء برگزیده که باھای  چھره

شان توانستند کار مھم اصالحات نظیر بی سعه صدر و پشتکار و مجاھدت
معمول روبرو ھای  با ھمان دشواریشان  دینی را آغاز کنند که طبعًا ھمه

الله امیدواریم این بذرھای افشانده آنان روزی  شاء شدند و صبر کردند که ان
توحیدی و متحد و ای  ما شاھد جامعهآیندۀ ھای  به ثمر نشیند و ما و نسل

و سیرۀ طیبه  ج منسجم در پرتو قرآن کریم و سنت صحیحه رسول مکرم
این امید و  ،اھل بیت أطھار رضوان الله علیھم أجمعین باشیم صحابۀ اخیار و

آرزویی است که مؤلف بزرگوار این کتاب که یکی از طالیه داران و پیشگامان 
چند دھۀ اخیر است در مقدمۀ این کتاب  طرح عظیم اصالحات دینی در

نگارد: (بذر سخنی که امروز کاشتیم،  می نظیرش چنین بی ارزشمند و
مسلمًا روزی به ثمر خواھد رسید، و امید است جوانان تحصیل کرده که نظر 
من کامًال با آنانست، ھدایت شده و اجتماع آتیه در زیر پرچم توحید 

 ما ھم امیدواریم. .ل مدینه فاضله گردند)سعادتمند گردیده، موفق به تشکی
توان به این بزرگواران  می ھای مصلح و مردان بزرگ رزترین این چھرهاز با

 اشاره کرد:
 شریعت سنگلجی

 سید اسد الله خرقانی
 شیخ محمد خالص زاده

 حیدر علی قلمداران
 آیت الله سید ابو الفضل برقعی

 محمد جواد غروی اصفھانی
 طباطباییسید مصطفی حسینی 

 دکتر محمد صادقی تھرانی
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 شکل وھمین  به ھا را آقای رسول جعفریان که فھرست این شخصیت
  .کدام آوردهرتیب با معرفی مختصری در بارۀ ھرتھمین  به



 

 
 کتاب ۀسندیمعرفی نو

د و ین کتاب ارزشمند دو معرفی نامه جدیسندۀ اینوما جھت معرفی 
 م:یکن می معاصر را خدمت شما سروران ارائه

کتاب دانشنامه قرآن و قرآن « ن فعال عراقی که دریآقای حس :اول

 .ده استیگرد ن خرمشاھی درجیآقای بھاءالد »پژوھی
ھای  و سازمانھا  انیان در کتاب (جرینوشته آقای رسول جعفر دوم:
 ران). یاسی ایس -مذھبی

 :)١(ن استینًا چنیمقالۀ اول که از آقای عراقی است ع
ش متولد  ١٢٦٩ق برابر با ١٣١٠محمد حسن شریعت سنگلجی، در سال 

پدرش شیخ حسن پسر عموی شیخ فضل الله نوری بود نامبرده  ،شد
و سپس به مدرسه میرزا زکی از  صیالت دینی خود را نزد پدر آموختتح

 طلبه نشین معروف تھران در کوی سنگلج بود وارد شد.ھای  مدرسه
چنین در محضر اساتید زمان خود به تحصیل پرداخت و آخرین دوره  ھم

 حکمت و فقه را در محضر حاج شیخ عبدالنبی نوری به اتمام رسانید. علم و
عرفان را نزد میرزا ھاشم اشکوری  فلسفه را نزد میرزا حسن کرمانشاھی و

شیخ فضل الله  و ھمچنین در محضر درس شیخ علی نوری و فرا گرفت.
 لمذ کرد.تنوری ت

جی جھت تکمیل پس از آن به ھمراه برادرش شیخ محمد سنگل
در محضر دانشمندانی چون آقا ضیاء الدین عراقی  و تحصیالت به نجف رفت

                                      
به کوشش بھاء الدین خرمشاھی  » یدانشنامه قرآن و قرآن پژوھ«به نقل از کتاب  -١

 .ھـ ش چاپ اول١٣٧٧انتشارات: دوستان 



 !!کوبیدنآب در هاون    ٣٢

 

وی پس از بازگشت از نجف  ،ابوالحسن اصفھانی به تحصیل پرداخت و سید
 تبلیغ مشغول شد. به وعظ و ق١٣٤٠در سال

ش  ١٣٢٢دی  ١٥سالگی در روز پنجشنبه  ٥٣شریعت سنگلجی در 
ھـ ق در گذشت. اثر قرآنی به جامانده از او عبارت است از کلید فھم ١٣٦٣
 قرآن.

در قرن حاضر سنگلجی ھای جنجالی در تفسیر قرآن  از جمله شخصیت
ھای  ود تحت تأثیر گرایشکه آنان نیز به نوبه خ –ثیر سلفیه است که تحت تأ

 یا تحت تأثیر منابع فکری آنان واقع شده بود. و –نو حنبلی وھابیان بودند 
 .)١(سلیقه قرآن شناسی اوست از سبک وای  ید قرآن نمونهلک
ک مطلب کلی در باره این قبیل یان که بخشی از یاما مقالۀ آقای جعفر و

 : )٢(شود می شروعگونه  این ت ھاستیشخص
عت و جدش حاج رضا یخ حسن شریپدرش حاج ش سنگلجی:شریعت 

انه بود و به ینگرشی عقل گرا یبودند. وی دارا ءو فقھا ءقلی در سلک علما
خواند، ھمان  می کرد؛ آنچه را که وی خرافه می گمان خود با خرافات مبارزه

ل حرکت وی یدلھمین  به دانند؛ می آن را خرافهھا  زھایی است که وھابییچ
کرد. به نقل از دکتر محمد جواد مشکور گفته  می ابی زدگی جلوهنوعی وھ

ن خان مؤتمن الملک به حج یرزا حسیوی زمانی از طرف م :شده است که
دا یش پین روش مذھبی گرایبه اھا  آثار وھابی ۀھمان سال با مطالع رفت و

ر خرقانی بوده و از مجالس درس او یری ھم تحت تأثیکرد. وی به لحاظ تفس
رضاخان، از  ۀغی آزاد وی در دوریت تبلیگرفته است. به ھر روی فعال بھره

                                      
، ٣٦، تفسیر و تفاسیر جدید ص ٧٠-٦٩/ ٤نامه رجال و مشاھیر ایران ج منابع زندگی -١

 .٥٦٠/ ٢، مؤلفین کتب چاپی ج١٩٠-١٨٩مفسران شیعه ص 
 سیاسی ایران، از رسول جعفریان. –ھای  مذھبی  ھا و سازمان از کتاب جریان به نقل -٢



 ٣٣     معرفی نویسندۀ کتاب

 

پنھان  -نییاز جمله امام خم -ون سنتی و مخالف با رضاخانیچشم روحان
د یجدھای  ل کردهیشتر تحصیشدند، ب می در محفل او حاضرکه  کسانی نبود.

دن مطالب او در نقد مظاھر مذھبی و غربی کردن یبودند که عالقه به شن
 ن داشتند.ید

خ حسن سنگلجی یپنجشنبه در مسجد حاج شھای  او مجلسی در شب
کردند. اندکی بعد مسجد  می دان در آن شرکتیداشت که تعدادی از مر

د. به یغ اسالمی در جای ھمان مسجد در گذر تقی خان بناگردیدارالتبل
ابان فرھنگ تھران ساخته یگری در خیغ دیدنبال خرابی آن محل، دارالتبل

ن محل مدفون یدر گذشت در ھم ١٣٢٢دی ماه  ١٥د. زمانی که وی در ش
ھای  افت. از وی دو فرزند با نامیان یوی پا ۀسال ٥٣ب زندگی ین ترتیشد و بد

ه یل افراد در تکین قبیش کلی که ایگرا .)١(محمد باقر و عبدالله بر جای ماند
مرتب محفل درس ز وجود داشت و افزون بر آن که یبه قرآن دارند، در وی ن

ن یآن اشاره به ا ۀد فھم قرآن وی که در مقدمیر داشت، کتاب کلیتفس
 ن مطلب دارد.یت از ھمیش خود کرده حکایگرا

انات مصلح یب«ش تحت عنوان  ١٣١٤وی در سال ھای  و درسھا  نوشته
 د.یبه چاپ رس »ریکب

د و شرک یل اشخاص، بحث از توحین قبیا ۀمورد عالقھای  کی از بحثی
غات آنان برضد بناھای روی مقابر و یو رواج تبلھا  وھابی ۀود که پس از غلبب

ت کرده و مشکل یز سراین سوی نیج به ایارت قبور، به تدریشد رحال برای ز
کتا ی«د عبادت ین راستا کتاب توحیعت سنگلجی در ھمیشده بود. شر

اسالم ست! چنان ید خون گریبا آن آمده است: ۀرا نوشت. در مقدم »پرستی
ن را گرفته که اگر کسی یق دیل جای حقایف شده و خرافات و اباطیتحر

                                      
 .٧-٣محوالموھوم ص  مقدمۀ  بنگرید: -١



 !!کوبیدنآب در هاون    ٣٤

 

 رین را تکفیقت دیچاره واقف به حقین بیقی را معرفی کند.... این حقید
ل ین قبید ایبا می ع،یل افراد آن بود که با حفظ تشین قبیکنند، ادعای ا می

گری ید ۀ. کتابچع نداردیشه در تشیرا رین و مذھب زدود، زیخرافات را از د
شان در سال یصفحه از ا ٤١در )محو الموھوم وصحو المعلوم(ھم باعنوان 

ن ارتباط مورد بررسی قرار ید در ھمیش در تھران چاپ شد که با١٣٢٣
 ۀله، در بارن رسایا ۀدان وی در مقدمیکی از مرین قلی مستعان یرد. حسیگ
ک سلسله یر یکم نظن رساله با صراحتی یمندرجات ا«سد: ینو می ن کتابیا

 انین و روحانی نمایمفسر ۀلیخرافات و مھومات را که صدھا سال به وس
ا مغرض در اعماق مغز و قلب یندگان جاھل یه و گویما بی نیاطالع، مؤلف بی

 ده، نابودیشه دوانیالی رمتوسط و ع ۀعوام الناس و بلکه اکثر افراد طبق
 .»سازد می

د اسدالله یصفحه از س ٤٠٠در  (محو الموھوم) ن نامیکتابی با ھم
ن یانه در دیروشنفکری وھابی گراھای  شیش گرایز کما بیخرقانی که وی ن

 ۀنسخده است. (یچاپ رست الله طالقانی به یشناسی داشته به کوشش آ
عت یکی از آثار شریه ارشاد موجود است). ینیچاپی آن در کتابخانه حس

نوشته شد؛ اما از چاپ آن  است که نقدی بر آن »رجعت اسالم و«سنگلجی 
 مطلب اشاره دارد.ھمین  به امام ری به عمل آمد ویجلوگ

عت سنگلجی ین که شریم حائری از بابت ایخ عبدالکریمرحوم حاج ش
ر او نشده نوشت که گرچه به خاطر یرجعت را انکار کرده، حاضر به تکف

شمرد و  یم نیکثرت اخبار، خود به آن معتقد است، اما آن را نه از اصول د
ا ین ی، خارج از داگر فرضا کسی معتقد به آن نباشد«نه از اصول مذھب که 

 ۀکلم ۀتفرق«ل مباحث را عامل ین قبیان طرح اشی. ا»مذھب شمرده شود



 ٣٥     معرفی نویسندۀ کتاب

 

گری ید ۀدیدانست که فا می »ھان آنیک عداوت مضره بیجاد یو ان یمسلم
 . )١(ندارد

آثار متعددی در  فیو شبھاتی در باره رجعت، سبب تألھا  طرح پرسش
داری یب(شد. برای نمونه:  ءست از سوی برخی از علمایب ۀنه در دھین زمیا

د محمد مھدی اصفھانی، ترجمه یت الله سی، آ)امت در اثبات رجعت
د، ی، عبدالوھاب فر)اسالم و رجعت( )،١٣٣١(ابوالقاسم سحاب، تھران، 

 ییش نوگراین کتاب گرای( در رد اعتقاد به رجعت. ا )ش١٣١٨(تھران، 
خ ی، حاج ش)بت و رجعتیغ( .)٥ـ ج ان الفرقانیب( .)کند می نی را دنبالید

د ابوالحسن ی، س)اثبات رجعت(. )ش١٣٣٩(نی، مشھد، یمجتبی قزو
  .)٢() ق ١٣٦٩(نی، ینی قزویحس
 ش چاپ شده است. ١٣٢٣تا  ١٣١٥ھای  سال ۀن آثار در فاصلیشتر ایب

ن قانون یگر با عناویدو کتاب د) ٣٢٣عت (و به احتمال برادرش ر.جیشر
عت، با نام یتنی است برادر شر. گف)٣(دارد ،و قانون ارث در اسالم ،ازدواج

 ،راثیدر مای  ت داشته رسالهیعت سنگلجی در دانشگاه فعالیمحمد شر خیش
 ١٨٥به عنوان  )ش ١٣٣٣(ک مجلد در سال یع فضولی در یو ب ،تیو وص
زنده بوده  ٥٤(وی تا حوالی سال  دانشگاه، به چاپ رسانده است. یۀنشر

 –ن الری ید عبد الحسیفرزند س -ت الله علی اصغر الرییاست). مرحوم آ
نوشته است که  )د فھم قرآنیکل(بر کتاب  »رد و انتقاد«نقدی با عنوان 

                                      
به نقل از مجله ھمایون (بدون یاد از شماره و  ٢٥٧علما ورژیم رضاشاه، ص  بنگرید: -١

 )!.٢٠٦-٢٠٥سال؛ و بنگرید: خاطرات آقای بدال در: ھفتاد سال، ص

؛ ٥٠،٢٥٠، ص٨؛ ج٢٩٠، ص٥آقا بزرگ طھرانی، ج يعة،الذريعة إلی تصانيف ال بنگرد: -٢
 .٦٨، ص٢٤، ج٣٠٥، ٣٢، ص١٨، ج٢١٠، ص١٢ج،  ١١٢،٣١٠، ٧٥، ٩، ص١١ج

 .٢٢، ١٩ص  ١٧الذریعة، ج  بنگرید: -٣



 !!کوبیدنآب در هاون    ٣٦

 

اج بشر یگر الری، (مانند حجاب و پرده داری، احتیھمراه با برخی از رسائل د
در قم افست شده است. محور  )ش ١٣٦٤(کجا در سال یغمبر و...) یبه پ

دانشی است که در قرآن وجود  ۀریو دا ،غمبر و امامیعلم پ ۀبحث عمد
 . )١(دارد

، توسط شاعران و ییعه، تحت عنوان خرافه گرایمبارزه با شعائر ش
آن ھا، شاعر اصفھانی شد. نمونه  می ز دنبالیروزنامه نگاران رضاخانی ن

رضاخان  ۀسال عمر) بود که در دور ٨٤ش پس از ١٣٤٤م محمد مکرم (
وان وی یداد. د می دی را برضد شعائر مذھبی صورتیت مطبوعاتی شدیفعال

عی حمله کرده یبه شعائر شھا  مشحون از اشعاری است که او ضمن آن
قاسم «رح حالی که برای وی نوشته او را د دستجردی در شیوح. )٢(است

اد یل یاصفھان به تفص یتالش او در برابر علما از ده وینام »اق خرافاتیتر
 زھا شبه شعائر داغید انکار کرد که گاه بازار برخی از چیکرده است. نبا

  کرد. می ل حمالت فراھمین قبینه را برای ایشد که زم می
 پایان مقالۀ رسول جعفریان.

 

                                      
 .٢١-١٩ - ٣و صحو المعلوم، ص محو الموھوم -١
 تاریخ). دیوان مکرم اصفھانی، (اصفھان، بی بنگرید: -٢



 

 
 حات ما:یتوض

 انینقدی بر نوشته آقای جعفر

ر ی، مصلح کب)توحید عبادت(سندۀ کتاب ینجا در باره معرفی نویآنچه تا ا
ن فعال عراقی که یم از نوشتۀ آقای حسیعت سنگلجی نقل کردیت الله شریآ

خرمشاھی درج ن یآقای بھاءالد »دانشنامه قرآن و قرآن پژوھی«در کتاب 
ھای  و سازمانھا  انیان در کتاب (جریده، و نوشتۀ آقای رسول جعفریگرد

 ران) بود.یاسی ایس -مذھبی
ن فعال عراقی از دانشنامه یم که نوشته آقای حسید عرض کنیاول با

 م. یچگونه تصرفی در آن الزم ندانستیم و ھیقرآن را ما کامل نقل کرد
 متن و م: که ما اوالً یید بگویان بایعفرو اما دربارۀ نوشتۀ آقای رسول ج

زی به یم. اما چیکمی خالصه کردآن را  اً یم و ثانیشان را باھم آوردیه ایحاش
ان یژه با آقای جعفریم. گرچه نقاط فراوانی است که ما بویآن اضافه نکرده ا
سنده و امانت یک نویشان به عنوان یم اما جھت احترام به ایاختالف نظر دار

حاال در مورد بعضی  ،میفقط با کمی اختصار آورد شان را عیناً یمطلب اعلمی 
 م.یحاتی داریشان آمده توضیاز نکاتی که در نوشته ا

(که آنان نیز : نکه به نظر ما جملهیخدمت آقای عراقی وخرمشاھی ا اوال:
یا تحت تأثیر  به نوبه خود تحت تأثیر گرایشھای نو حنبلی وھابیان بودند و

سنده محترم یا نویست یق نیدق .ی آنان واقع شده بود)منابع فکر
م ینکه در تفھیا ایو  ،ق نبودهیه و حنبلی وھابی دقیدر باره سلفشان  شناخت

با توجه به گستردگی اطالعات در عصر ما  اند، همؤفق نبودشان  مطلب



 !!کوبیدنآب در هاون    ٣٨

 

ن یم که در باره شناخت ایخواھ می شانیق اینترنت ما از ایبخصوص از طر
 ق کنند. یشتر تحقیگر بیکدیآنھا با  ۀو رابطسه اصطالح 

ان با تشکر از زحماتی که ـ به صرف نظر از یو اما خدمت آقای جعفر
ن ینه معرفی ایژه در زمیکشند، بو می ـشان یتالف نظرھای اعتقادی ما با ااخ

ران که متأسفانه در طول ینی در این و معرفت دیاصالحی عرصه دھای  چھره
ن یشان با ایم که ایدواریاماند  ھمواره مظلوم بودهشان  بیشزندگی پر فراز و ن

را در یپرکاری و پشتکاری که دارند و با توجه به مطالعات و شناختی که اخ
نی را یرند که اگر اصالح طلبی دیجزو کسانی قرار گاند  دا کردهینه پین زمیا
را به دید ند یمایپ می ل اسالمی راین خط اصیاکه  کسانی شه نکنند حد اقلیپ

ه به آنان بر چسب نزنند و تخطئه نکنند، چنانچه یو مانند بق ،احترام بنگرند
نند نقد علمی بکنند و با گفتگوی برادرانه یب می دگاھھای آنانرا محل انتقادید

رًا نکات یشان اخینکه ایژه ایراه را برای وحدت واقعی اسالمی ھموار کنند. بو
دھد  می نشاناند  ت اسالمی مطرح کردهکه جھت تحقق وحدای  دوازده گانه

ن یقی اسالمی دارند، البته ما سرفرصت ایکه عالقه جدی به وحدت حق
ر یشان و سایو دست ا ،م کردیشان را شرح و نقد خواھینکات دوازده گانه ا

م فشرد، تا دشمنان یدارند را خواھ می ن راستا گام جدی بریزانی که در ایعز
می با تحقق وحدت دل امت اسال چشم و وند ود شیوس و نا امیاسالم مأ

 ن شاءالله.واقعی خنک گردد إ
حات مختصری را در بارۀ یان توضیاما در اینجا با اجازه آقای جعفر و

شان که از نظر شما سروران گذشت برای پربار ین نوشتار ایمواردی از ا
 م.یکن می شان عرضیشتر مطلب ایکردن ب

عت سنگلجی در یپدر و جد آقای شر«ان یجعفرنکه به نوشته آقای یا اول:
ایشان از خانواده ھا  نظر بعضی عنی بر خالفی، »سلک علماء و فقھاء بودند

نداری ید نبودند بلکه »معمولھای  ر برچسبین با ساین و دشمن دیضد د«



 ٣٩    انیجعفر یبر نوشته آقا ینقد ما: حاتیتوض

 

شان با ینی ایک أمر مسلم بوده است، اصالح طلبی دیخانواده سنگلجی 
ژه از خانواده یشان از کل جامعه بویآغاز شده که اقی یتوجه به شناخت عم

ت یده که با نور قرآن که کتاب ھدایعلمی خودش داشته است، پس الزم د
 خودش بپردازد. ۀاست به اصالح خانواده و جامع

 ییاگر عقل گرا »بوده است انهیوی دارای نگرش عقل گرا«نکه یا دوم:
ح ینصوص قرآن و سنت صحنصورت که با یشان بوده به ایکرد ایرو ،مطلق

 حه را رھایسنت صح کرده که در برابر عقل، قرآن و می د) برخوردی(دقت کن
کرده، که قطعا  می نی را ردیا حتی مانند معتزله بعضی مسلمات دیکرده  می

شان را نقد یا یین عقل گرایا و ،میشو می ان ھمصدایما ھم با آقای جعفر
بوده که به نوشته آقای ای  شان به گونهیا ییاما اگر عقل گرا .میکن می جدی
عنی خرافات موجود ی »کرده می به گمان خود! با خرافات مبارزه«ان: یجعفر

 ج به رسول مکرمیرت طیحه و سیدر جامعه را که مخالف قرآن و سنت صح
ده، که به یسنج می بوده را با عقل سالم ش اریت أطھار و صحابه أخیو أھل ب

شتری بکنند و یق بین مورد کنکاش و تحقید در ایباان ینظر ما آقای جعفر
را تکرار نکنند، بلکه جدی ھا  ر منصفانۀ بعضیید) غی(ببخشھای  صرفًا نوشته

ن اصالح یر ایآقای سنگلجی و سا ،ق کنند که مشخص شودیو گسترده تحق
ر یچه بوده؟ و چرا خود را با جامعه درگشان  نی مشکل اصلییطلبان د
 د؟کرده ان می کشمکش
 ق که مایا با تحقید یا به تقلیان ھم متأسفانه (ینکه آقای جعفریا سوم:

 واند  زده ]تیوھاب[عت سنگلجی برچسب یبه آقای شرم) یدان نمی
زھایی است که یخواند، ھمان چ می آنچه را که وی خرافه«ند: یفرما می

وھابی [ل حرکت وی نوعی یدلھمین  به دانند؛ می آن را خرافهھا  وھابی
علمی و ھای  افتهیم یابیده که بیا فرصت آن نرسیآ .»کرد می جلوه ]زدگی

نی را بدور از جو حاکم یر اصالح طلبان دیقرآنی ـ سنتی آقای سنگلجی و سا
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ھا در پرتو عقل سالم و فھم و درک  سلطه عرف و عادت وھا  ر رسانهیو تأث
ھا  تیشخصن یا واقعا ایم تا مشخص شود که آیق از قرآن و سنت بسنجیدق
شتر سازگار ین بیبا روح د آنان واقعاً ھای  افتهینکه یا ایبودند  ]وھابی زده[

 است.
روشنگری و  ۀزین علت و انگیریبرفرض اگر آقای سنگلجی و سا چھارم:

باشد و ھا  د و اسالم خالص سفر حج و مطالعه آثار وھابییبه توحشان  شیگرا
سازگار و بلکه از  ح کامالً یسنت صحده آنان با قرآن و ین عقیثابت شود که ا

ک تر است چه اشکالی دارد؟ و باز اگر یقت نزدیعه به حقیج شیمذھب را
ر دانشمند روشنفکری مثل یری از درس تفسیر پذین روشنگری تأثیعلت ا

ن است که یر از ایآقای اسدالله خرقانی باشد چه اشکالی دارد؟! مگر غ

ؤمن م ۀدانش گمشد حکمت و« »ذهااحلكمة ضالة املؤمن حيثام وجدها أخ«

احلقيقه بنت «ن است که یر از ای. مگر غ»ردیگ می ابدیبآن را  است ھرجا

 ق است.یقت ثمره بحث و تحقیحق ؟»البحث
رضاخان، از  ۀغی آزاد وی در دوریت تبلیبه ھر روی فعال« :نکهیا پنجم:

 نی پنھانیون سنتی و مخالف با رضاخان از جمله امام خمیچشم روحان
نی آن زمان یر در جامعه دین مصلح کبیژه ایگاه مھم و وین خود جایا »نبود

 تیعت سنگلجی اھمیرساند، که علماء و فعاالن مذھبی به شر می را
ت جامعه واقف بودند، لذا چه در آن زمان یشان در ھدایدادند و به نقش ا می

را وھابی شان یزنند و ا می تیشان برچسب وھابیو چه امروز اگر کسانی به ا
ات وچه یھا چه در ح تیل شخصین قبیرا ایست، زیمورد ن بی خوانند می زده

ام یتوانند برای خودشان در جامعه جا باز کنند و پ می بعد از ممات به راحتی
 خودشان را به گوش مردم برسانند.
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ل یشتر تحصیشدند، ب می کسانی که در محفل او حاضر« ششم:
دن مطالب او در نقد مظاھر مذھبی و یعالقه به شند بودند که یجدھای  کرده

ھای  ل کردهیش تحصیچند سال پ نکه شصت ویا .»ن داشتندیغربی کردن د
وفور دانش و  گاه علمی ویشدند، باز جا می شان حاضرید در محفل ایجد

د و یجدھای  ل کردهیرساند آنھم در آن عصری که تحص می شان راینش ایب
نی را عالمت تحجر و یھمه مظاھر د ن ویکه دھایی  به اصطالح فرنگ زده

ک روحانی معمم حاضر شوند دال بر یدانستند، به محفل  می عقب افتادگی
کرده و  می ن روحانی با منطق و برھان قرآنی آنانرا مجابیا ،ن است کهیا

 داده است. می الت و شعارھای فرنگی آنانرا تحت الشعاع قراریتحص
نقد ل یشان به دلیبه اھا  ل کردهیتحصعالقه «د: یا نکه فرمودهیھفتم: ا

جای دقت و تأمل دارد. اگر  »ن بوده استیغربی کردن د مظاھر مذھبی و
ج در جامعه است که قطعا آنھا یمنظور شما از مظاھر مذھبی خرافات را

شان یستند بلکه خرافات و بدعات مذھبی ھستند، اما اگر ایمظاھر مذھبی ن
ن أمر را یشان ایاھای  کرده ظاھر حال و نوشته می را نقدنی یواقعا مظاھر د

 کند.  می رد
جدا از نقد مظاھر مذھبی است، اگر ای  مقوله ،نیاما غربی کردن د و

ن یکنم شما ھم چن نمی ر در اصول اعتقادی است که تصورییمقصود تغ
ن ھدفی ینی چنیگر اصالح طلبان دیا دیعت ید که شریباوری داشته باش

دگاه خاص و یشان بنابر دین است که ایاما اگر مقصود ا اند، هکرد یم دنبال
کرده  می بوده و تالش »عقل گرا«گر شما یر دیروش دعوتی که داشته به تعب

ن را به فھم روشنفکران و یابد و دیبای  نی حکمت و فلسفهیبرای ھر حکم د
از  ن بعدین غربی کردن دیکتر کند که ایعصر خودش نزدھای  ل کردهیتحص

گر ھم انجام شده، و تا کنون ھم ادامه دارد، یدھای  لییله خیشان بوسیا
بر اید  ری که خود شما نقل کردهیحتی با عرض پوزش ـ بازھم به تعب
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ن بودن و ضد عقل یگنجد و ضد د نمی ینیچ قاموس دیسرخرافاتی که در ھ
و  شود می گذاشته »نیعمامه د«روشنتر است  و فطرت بودن آن ھم از روز،

ر مرحوم یب و (به تعبیب و غریعجھای  هیتوج ل وین حال با تأویدر ع
سعی در مدرن و مترقی نشان  »تچسپکیال « د أبوالفضل برقعی)یالله س تیآ

 شود! می خرافاتگونه  این دادن
اگر  »ه به قرآن بودیل افراد تکین قبیاش کلی یگرا«د: یا فرموده ھشتم:

کبار ھم قرآن را یمعرفت که در تمام عمر حتی  ان علم ویبرای بعضی مدع
 ،نکه به اعتراف بعضی مراجعیب تر اید و عجینما می کامل خواندن دشوار

نکه به قرآن مراجعه کند به سمت مقدس یممکن است شخصی بدون ا
ن یھا ا تیل شخصین قبیت الله العظمی شود! اگر برای ایت برسد! و آیمرجع

ک محقق و یبرای جنابعالی به عنوان  موضوع قابل درک و فھم نباشد
تھا آشنا ھم یلی از شخصید و با زندگی خیخ سروکار داریپژوھشگری که با تار

ه به قرآن عزت و یتک ،قت کامال روشن و مبرھن باشد کهین حقید اید بایھست
شود، البته اگر اشکال مورد نظر شما  ھرکس نمی بیافتخاری است که نص

توان  می ن موضوع رایث توجھی ندارند، ایافراد به حدگونه  این این باشد که
 ح داد:ین توضیچن

نیز وحی است  ج امبریھمچنانکه قرآن وحی الھی است سنت و پ الف:

ۡ ٱَوَما يَنِطُق َعِن ﴿ د:یفرما می را خداوند متعالیز إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ  ٣َهَوىٰٓ ل
 ست آنچهین ،دیگو نمی سخنش خود یاز پ )امبریپ(«. ]٤-٣[النجم:  ﴾٤يُوَ�ٰ 

 د:یفرما می ودر جای دیگری .»شود می گر وحی که به او فرستادهد میگو می

ن یا ج امبریت پیو مسئول(« .]١٥١[البقرة:  ﴾ۡكَمةَ ۡ�ِ ٱوَ  ِكَ�َٰب لۡ ٱ َوُ�َعّلُِمُ�مُ ﴿
ث یپس حد .»زدآمو می به شما کتاب (قرآن) وحکمت (سنت) )است که
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ن بدون یاری از امور دیطبعا بس مثل قرآن وحی الھی است، و ج امبریپ
 ره.یر زکات و غیاوقات نماز و مقاد ،ست مانندیث قابل فھم نیحد

ح ثابت شود یسند صح ن است که بایا ج امبریث پیشرط عمل به حد ب:
 و متن آن مخالف قرآن وعقل سالم نباشد.

 ن سنتیا بنابر ستیگر معصوم نیدکس  ھیچ † جز پیامبران ج:
 ست، با میزان قرآن ویمطلقًا حجت ن ج امبریگر جز سنت پیدکس  ھیچ

 شود. می ال ردشود اگر موافق بود که خوب و إ می سنت سنجیده
اری از روشنفکران جامعه ما اعم یزه اصلی که بسیمتأسفانه علت و انگ د:

 خرافات وت دچار مشکل کرده یروا ث ویحد ،از حوزه و دانشگاه را با مقوله
ن یئمه معصومأ و ج امبریم پین و اسالم و تعالیموھوماتی است که به نام د

گونه  این ازھا  لییش از خیب ید جنابعالیبه خورد مردم داده شده و شا
گاه باشیروا ث ویاحاد  د.یات آ
ن خط یگر مثال دکتر صادق تقوی که قطعًا به اتی این وضعیپس باچن :ھ

ا ینکه آیست، البته اید جای تعجب نیایع بوجود بیک بوده در جامعه تشینزد
شتر یق بیاز به تحقیر؟ نیا خین خط مشی داشته یعت سنگلجی چنیشر

ات یث و روایدارد، حتی کسانی مانند دکتر تقوی مقصودشان رد کل احاد
 ج امبریکه با قرآن و سنت پاند  کرده می اتی را ردیث و رواینبوده بلکه احاد
سازگار نبوده است. بنده شخصا  ش اریصحابه أخ أطھار وت یو زندگی أھل ب

چ یده ام که ھیجه رسین نتیا ل افراد فراوان نشسته ام و بهین قبیبه ا
قت گرفته یست اما تصور غلطی که او از حقیقت مخالف نیمسلمانی با حق

 نه ذھنش اصالح شود.ید در آئیبا
 »ر داشتیتفسمرتب محفل درس شریعت سنگلجی «د: یا وفرموده نھم:

داشته، و  أ زھی سعادت، محفل خرافات که نداشته، محفل کالم خدا
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کرده که بدانند در  می ریام پروردگارش را برای بندگان او شرح و تفسیپ
است چه نوشته، شان  ا و آخرتین دستور زندگی که ضامن رستگاری دنیا

ش یسال پعت سنگلجی شصت ین کار شرین بزرگتر؟ البته ایچه نعمتی از ا
ن قرآن یھمھا  لییر خیگناه بود، ولی حداقل طی سه چھار دھه اخ ب ویع

ژه یج خرافات قرار دادند، بویله ترویم و محافل درس قرآن را وسیکر
ن مقطع از تاریخ است، یکه موضوعش ھم )شماھای  انیجر(موضوع کتاب 

نقالب در در آستانه و بعد از اکه  کسانی اری ازید که بسیدان می شما بخوبی
ن اعتراف ین درس و محافل قرآن بود البته ایدند بھانه ھمیجامعه درخش
ت الله یآھا  ن کتابتان ثبت است که بر خالف ادعای بعضییشما ھم در ا

ل ین خود دلیطالقانی از اسدالله خرقانی و سنگلجی متأثر بوده است، پس ا
زی و یبرر خرقانی و سنگلجی و شعار تیروشن است که محافل درس تفس

 و اند، هاصالح نسبی جامعه داشت داری ویر قابل انکاری در بیه نقش غیبق
ک مد در آمده و یم که محافل انس با قرآن به صورت ینیب می حتی امروز

 محله و شھرستانی محفل انس با قرآن برگذار در ھر اداره و ارگان و
آن محافل م که ید اعتراف کنین جای شکر دارد، اما بایشود البته ا می

نه ساز محافل امروز انس با قرآن بوده است، پس یزم ،ر و قرآنیدرس تفس
طعن بلکه به عنوان  ھا نه به عنوان تھمت و مجاھدت ھا و از آن تالش

ن صدھا و ھزارھا ھم وطنی که ھرسال یاد کرد، و کاش در بید یافتخار با
 مدال اھداء رند، و به آنانیگ می ل قراریمورد تجلشان  جه زحماتیدر نت

و ھا  م و زر سنگلجییگردد، کاش به پاس خدمات ارزنده تر از س می
شد،  می ره امروز مدال افتخار اھداءیغ وھا  و قلمدارانھا  و برقعیھا  خرقانی

ن و از یستادند و از جوھر دینی آن روزگار ھمچون کوه اید بی که در برابر
 اسالم خالص دفاع کردند. کاش. د ویقرآن و توح
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ل اشخاص، بحث ین قبیا ۀمورد عالقھای  کی از بحثی«د: یا فرموده دھم:
رات ناشی از روح یتعبگونه  این کنم که نمی . من باور»د و شرک بودیاز توح

نقل  ک مؤرخ صرفاً یشان به عنوان یان باشد، البته اگر ایمحققانه آقای جعفر
چون ست ید نیک مجری باشد بعیشان نقش ینقش ا قول کرده باشد و

طرف  بی ک شخص ثالث ویدگاھھای مختلف مردم را به عنوان یمجری د
ھا مختلف  دگاهینه سازی برای مطرح شدن دیھدفش زم وکند  می مطرح

است، اگر چنین باشد قابل قبول است، اما اگر مقصود طعن وارد کردن و 
ان در نوشتن کلماتشان دقت بیشتری داشته ید آقای جعفریاتھام باشد با

ل اشخاص که مورد ین قبیا ۀنه تنھا مورد عالق ،د و شرکیباشند، بحث توح
امبران یتمام پ ۀکتا و متعال و خداوند أحد و صمد و مورد عالقیعالقه ذات 

 ییم و مورد عالقه تمام آن امامان و علمایقرآن کر ۀو مورد عالق † الھی
روی از آنان یپشان افتخار یان و طبعا خود ایاست که ھم مذھبان آقای جعفر

ان خطر شرک کاری است که ید و بیرا دارند، پس عالقه به مطرح کردن توح
رسول  ن مقصد صرف شده ویبرای ھم † امبرانیعمر تمام پ

ژه دوران مکی یبوشان  ست و سه سال بعثتیدر تمام مدت ب ج مان گرامی
نا یعکردند، و معنی ال إله إال الله ھم  می ان و تکراریک درس را بین یھم
ه یتک«رات یل تعبین قبینفی شرک، با توجه به ا د وین است. اثبات توحیھم

برچسپ «و تکرار  »د و شرکیبحث توح«، »ر قرآنیدرس تفس«، »به قرآن
ان وارد دانست که ین سوء ظن را دربارۀ آقای جعفریتوان ا می ایآ »تیوھاب

غات و یبرای تبلز بستری یخ را نیحتی موضوع تارھا  شان ھم مانند بعضییا
ای  ا طرح دوازده مادهین باشد پس آید خود قرار داده اند؟! اگر چنینشر عقا

ت یجد تواند ناشی از صداقت و می ن امت اسالمییشان مبنی بر وحدت بیا
 ن سوء ظن درست نباشد.یایشان در زمینۀ تحقق وحدت باشد؟! خدا کند ا
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آنان بر ضد بناھای روی غات یرواج تبل وھا  پس از غلبه وھابی« یازدھم:
ت کرده و یز سرایی نن سویج به ایارت قبور، به تدریمقابر و شد رحال برای ز

ک مؤرخ پرکار و کوشا از یان به عنوان یآقای جعفر »مشکل شده بود
 یینارواھای  تھمت دانند که غالباً  می ستند و خوبیت ناواقف نیخچه وھابیتار

اصل به جنبش عبدالوھاب بن رستم شود در  می ت نسبت دادهیکه به وھاب
دشمنان برای مبارزه با دعوت توحیدی شیخ « گردد. می در قرن دوم بر

ای از خوارج اباضیه در شمال آفریقا  محمد بن عبدالوھاب از نام فرقه
استفاده کردند. این فرقه در قرن دوم ھجری به نام وھابیت منسوب به 

اباضی به وجود آمد. ھمچنین عبدالوھاب بن عبدالرحمن بن رستم خارجی 
آنان فتاوای علمای مغرب و اندلس معاصر با آن فرقه یا علمای بعد از آنان 

 . )١(»گمراه بودن این فرقه] را مغتنم شمردند ه[دربار
صرفا بخش مبارزه با بناھای روی قبور ظاھرا به محمد ابن عبدالوھاب  

ن ھم عالوه از خود یشود که ا می نسبت داده »مصلح قرن دوازدھم«نجدی 
عه امامی یان اگر شیکه آقای جعفر« ش تیاز امامان أھل ب ج رسول مکرم

، مفصل نقل »ده دارندیان امامی به عصمت آنان عقیعیر شیباشند مانند سا
ز ما قضاوت یآوریم تا خوانندگان عز می نجایدر اآن را  ازای  شده که ما نمونه

 کنند که مشکل در کجاست: 

التتخذوا «: فرمودند هکت است یروا ÷ از امام جعفر صادق ث اول:یحد

  .)٢(»اهللا لعن اليهود حيث اختذوا قبور أنبيائهم مساجد فإنَّ  ،مسجداً  قربي قبلة وال

                                      
اشتباه تاریخی درباره وھابیت، نوشته دکتر محمد سعد الشویعر ترجمه  تصحیح یک -١

 اسحاق دبیری.
 .٨٨٧ /٢، وسائل الشیعة ١٢٨ /١ال یحضره الفقیه  من -٢
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ه کنیھود را به علت ایرا خداوند ید زیقبر مرا قبله و مسجد قرار ندھ«
 . »ردکامبرانشان را مسجد قرار دادند لعنت یپ یقبرھا

ارت قبور یه گفت: درباره زکت است یابن مھران روا ۀاز سماع دوم:ث یحد
شان فرمود: یدم ایپرس ÷ از امام جعفر صادق ،و ساختن مسجد بر آن

 .)١(نار قبر مسجد ساخته نشودکاما در  ،ندارد یالکارت قبور اشیز
ه جا ر دد« ه فرمود:کت است یروا ÷ از امام جعفر صادق :ث سومیحد

مورچه، اصطبل  النهراه،  ،قبرستان ست: ِگل، آب، حمام،یز نینماز خواندن جا
 . )٢(»ل، شوره زار، برفیس یشتر، مجرا

القرب من غري  (كلام جعل عىلد: یفرما می ÷ امام صادق :ث چھارمیحد

 . )٣(تراب القرب فهو ثقل عىل امليت)
ا یقبر گذاشته و  یخود قبر بر رو کر از خایه غک یزیھر چ: «یعنی

 .»ندک یم ینیشود بر مرده سنگخته یر
اند:  فرموده ج رسول اللهه کت است یروا ÷ از امام صادق :ث پنجمیحد

زاد عىل القرب تراب مل خيرج منه«   .)٤(»هنى أنه يُ
 چیزرون آورده شده یه از خود قبر بک یکجز خاه کفرمودند  ینھ«

 .»شود افزودهبر آن  یگرید

                                      
 .٨٨٧/ ٢، وسائل الشیعة ٨٢١، من ال یحضره الفقه ٢٢٨/ ٣ فروع الکافی -١
 .١/١٧١، من ال یحضره الفقیه ٣٩٠/ ٣فروع الکافی  -٢
 .١٣٥/ ١من ال یحضره الفقیه  -٣
 .٢/٨٦٤ لشیعة، وسائل ا٣/٢٠٢فروع الکافی  -٤
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(من جدد قرباً، أو مثل مثاالً فرمودند:  س یعل نیرالمؤمنیام :ث ششمیحد

 .)١(فقد خرج من اإلسالم)
ا تمثالی بسازد بدون شک از اسالم یند که قبری را باز سازی کسی ک«

  .»خارج شده است
 س نیرالمؤمنیه امکت است یروا ÷ از امام صادق: ث ھفتمیحد
  إىل املدينة فقال: ال ج رسول اهللا بعث�«: ندفرمود

َّ
�وتها، وال  تدع صورة إال

 
َّ
  قرباً إال

َّ
 . )٢(»قتلته سو�ته، وال لكباً إال

(مجسمه  یسکھیچ ع: ندو فرمود ندنه فرستادیمرا به مد ج رسول خدا«
باقی نگذاری مگر  ی، و ھیچ قبرینک) باقی نگذاری مگر اینکه نابودش یا

 .»یشکرا باقی نگذاری مگر اینکه ب ، و ھیچ سگیینکاینکه ھموارش 
کتا پرستی یا ید عبادت یپارا گرافی که از مقدمه کتاب توح دوازدھم:

م خود یکن می ن کتاب نقل شده قابل تأمل و دقت است که دعوتیعنی ھمی
ا واقعا یمجددًا بخوانند و دربارۀ آن دقت کنند که آآن را  ان ھمیآقای جعفر

انه؟ که یند یریخون بگاند  ر اصالح طلبان حق داشتهیعت سنگلجی و سایشر
ستن برای ین جمله گذاشته! خون گریان عالمت تعجب ھم جلو ایآقای جعفر

ھجری  ٦١که در سال ای  ش تعجب دارد؟ برای فاجعهین کجایت دیمظلوم
ش ماتم و یش اتفاق افتاده گریستن، و ھر سال برایسال پ ١٣٧٠عنی حدود ی
ل خون براه انداختن عبادت یس دن وینه کوبیس ال گرفتن و به سر ویاوو
از  ج ، که رسول خدان خدایت دیه برای مظلومیست! و تعجب ندارد، اما گرا

 خواستند خودشان را ھالک کنند تعجب دارد؟!. می غم ه ویگر

                                      
 .٨٦٨/ ٢ الشیعة، وسائل ١٣٥/ ١ه ال یحضره الفقی من -١
 .٦٢/ ٣و  ٨٦٩/ ٢ الشیعةوسائل  -٢
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�َّ  �َّۡفَسَك  لََعلََّك َ�ِٰخعٞ ﴿
َ
�  ْ  .]٣[الشعراء:  ﴾٣ُمۡؤِمنِ�َ  يَُ�ونُوا

  .»آورند نمی نی به جھت اینکه ایمانک می تو خود را ھالک«

ن و یاز غم دشان  نهیس ج ح آمده است که رسول خدایث صحیحددر  و
آورند ھمانند  نمی د روییکنند و به توح نمی نکه مردم از شرک توبهیاز ا

زِ  ج  َصْدرِهِ  َوِ� «د. یجوش می گیید
َ
زِ ك زٌ �أ

َ
ِمرَْجِل، زِ �أ

ْ
ُ  ِمنْ  ال

ْ
 .»ءِ اكابل

 د:یعت سنگلجی را دو باره بخوانین کلمات شریان! ایآقای جعفر 
باید خون گریست! چنان اسالم تحریف شده، و خرافات و اباطیل جای « 

حقایق دین را گرفته که اگر کسی دین حقیقی را معرفی کند، مردمی که از 
 † و آثار ائمه دین ج علوم دین سطری نخوانده، و از قرآن و سنت پیغمبر

به ھیچ وجه باخبر و مستحضر نیستند، بلکه از معارف یقینی و دستور 
فرسنگھا دور این و بسالسل و اغالل کفر و خرافات مقید،  ج ختمی مرتبت

ی  اند، بیچاره ج و تحقیقًا خارج از دین، و کافر به شریعت سید المرسلین
انشای  کین کلمات، یبه نظر شما ا »کنند واقف به حقیقت دین را تکفیر می

ر مسلمانان یان و سایک سخن گزاف؟! کاش بنده و آقای جعفریا یعابراست، 
آورده و عمر  ج نی که رسول اللهیم که دیدیشیاند می م ویآمد می به خود

که زی است ین چیھماند  دفاع از آن صرف کرده خودشان را برای نشر و
ۀ جام جم) به نقل از شبک ٣٠٠٠٠٠مزاده (صد ھزار امایامروز در محوطه س

 حضرت معصومه و ا در محوطه امام رضا ویشود؟!!  می ران مشاھدهیدر ا
 .؟!ش رهیم و غیحضرت شاه عبدالعظ

نی که یا دین در راه خدا جھاد کردند؟! آین دیا امامان معصوم برای ھمیآ 
ت یغ کرده و أھل بیتبل ج ل آورده و محمد مصطفییخدا فرستاده و جبر
نی ین دیھماند  برای نشر آن جان فشانی کرده ش اریأطھار و صحابۀ أخ

د که ما محافل انس با قرآن یا قرآن مجیم؟! آیکن می است که امروز مشاھده
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 مسابقه م ویخوان می ھم دسته جمعیآن را  م!یم و حتی مفاھیکن می برگذار
نکه به قول یا ایکند؟!  می غین را تبلین دیم! ھمیریگ می زهیجا م ویدھ می

روضه  مال و ن صوفی وین این، دیالھوری شاعر فارسی گوی مشرق زماقبال 
 رشان در شگفت ویتفس ل ویمصطفی از تأو ل ویجبر خوان است که خدا و

 رتند؟!یح
 ســالمی و مــال صــوفی بــر مــن ز

 

ــه  ــام ک ــدا پیغ ــد خ ــا را گفتن  م
 

 درحیرت انـداختشان  ولی تأویل
 

ـــطفی را  ـــل و مص ـــدا و جبری  خ
 

 عیل افراد آن بود که با حفظ تشین قبیادعای ا«د: یا فرموده :سیزدھم
 »ع نداردیشه در تشیرا ریھب زدود زن و مذیل خرافات را از دین قبید ایبا می

د ین کنید به خواننده تلقیخواھ می این سبک آین مطلب به ایبازھم با طرح ا
ع اصطالحی را یشه دارد؟! اوًال حفظ تشیع ریمذھب تش ن ویکه خرافات در د

ع اصطالحی یده دارند تشیل افراد عقین قبید که ایکجا استنباط کرد از
 ن برداشتینی چنین اصالح طلبان دیک از ایکدامھای  حفظ شود؟ از نوشته

ع جعفری یع اصطالحی را حفظ کنند؟ اساس تشیخواھند تش می شود که می
 دۀ امامت منصوص و عصمت و بداء و رجعت ویدوازده امامی کنونی عق

ل افراد سنگلجی و ین قبیا ایره است، آیغه و خمس وغیه و صیو تقانتظار 
 کهاند  ه در کجا نوشتهیخرقانی و برقعی و خالصی و قلمداران و بق

که خود شما ھایی  شهیا با افکار و اندید را حفظ کنند؟ آین عقایخواھند ا می
ا ه آنھید و علید و از آنھا به عنوان طعنه و تھمت استفاده کردینقل کرد

ر قرآن، و بحث از یو محفل درس تفس ،ه به قرآنید (مانند تکیجوسازی نمود
ع را یتشاند  خواسته می نھاید بازھم ایکن می ره) تصورید و شرک و غیتوح

است، بله  † تیع محبت أھل بیالبته اگر منظورتان از تش !!حفظ کنند؟
ت یأھل بھر مسلمان به محبت  د حفظ شود ویع باین تشین است ایقطعا چن

 کند.  می افتخار
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ن یدر ھم«که اید  اد کردهیشان یا »محو الموھوم«از کتابچه  چھاردھم:
شان را تتبع و بررسی و ینکه آثار ای، از ا»ردید مورد بررسی قرار گیارتباط با

روز یکه تا دھایی  د جای تشکر دارد، لذا فرق شما با بعضییکن می معرفی
ک ین است که به عنوان یکردند ھم می تھا را انکارین شخصیحتی وجود ا

د خود را ینکه عقاید، ایپوشان نمی ق رایخ ظاھرًا حقایپژوھشگر در عرصه تار
ن قلی مستعان یعی است! بھر حال مطلبی که از زبان حسید طبیغ کنیتبل

د، به صرف نظر از تندی یدوباره بخواناید  ن رساله نقل کردهیا ۀدر مقدم
ست؟ کتاب خرقانی ھم که ده ینطور نیا ایآشود  می کالمی که محسوس

 ن موضوع است. یعت است در ھمیبرابر کتابچه شر
ھای  شیش گرایز کمابید اسدالله خرقانی نیس«د: یا فرموده پانزدھم:

ر خود شما ی. به تعب»ن شناسی داشته استیبی گرانه در دروشنفکری وھا
ت بخورند! پس ینی، بر چسپ وھابیعتی و حتی امام خمیوقتی دکتر علی شر

 ت نزنند؟! یست که به او برچسپ وھابید اسدالله خرقانی کیس
 نجا جالب ویشما در ا »انهیروشنفکری وھابی گراھای  شیراگ«ر یتعب

ر شما و جامعه یقابل تأمل است پس بخواھی نخواھی به اصطالح و تعب
 برگذارر قرآن یه بر قرآن دارند و کالس تفسیانی که تکیمذھبی کنونی وھاب

و با خرافات و بدعات و کنند  می د و شرک را مطرحیو مباحث توحکنند  می
ن ین افتخار را بیم ایدھ می روشنفکرند، ما اجازهکنند  می موھومات مبارزه

ل یم شود، و دلین خود آنھا تقسید و بیقی داریص دقین تشخیشمایی که چن
کتاب  :دیا ه فرمودهن است کیھستند، ا روشنفکر بوده وھا  ن چھرهینکه ایا
ت الله طالقانی به چاپ ید اسدالله خرقانی به کوشش آیس )محو الموھوم(

که بتوانند روی امثال طالقانی و بازرگان و به  ییھا تیده است، شخصیرس
ر بگذارند، اگر یت الله منتظری تأثیعتی و مطھری و آیار) شریادی از ینقل (
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ن خرافات خود را یاست که مروجسته یا شاینھا روشنفکر نباشند پس آیا
 روشنفکر بنامند؟

اید  ی را ھم با تشکر معرفی کردهعت سنگلجیگر شریاثر د شانزدھم:
نی یصدا به پا کرده و به قول شما امام خم که آنھمه سر و »اسالم و رجعت«

 در کشف األسرار به آن اشاره دارد.ھم 
است که از  ییمفھوم فتواا یتأمل است فتوا  نجا قابل توجه ویآنچه در ا 

شان از بابت ید: که ایافرموده واید  م حائری نقل کردهیخ عبدالکریآیت الله ش
عی یک مرجع شیاز  ر سنگلجی نشده است! طبعاً یانکار رجعت حاضر به تکف

نند ر کین بوده که منکر رجعت را تکفیم حائری انتظار ھمیبه وزن عبد الکر
 نیع است نه از اصول دیبارز تشھای  را که از مشخصه »رجعت«شان یاما ا
ثابت آن را  »کثرت اخبار«زی که یو نه از اصول مذھب! پس چ شمارد می

اما حاضر  ،عی فقط خودش شخصا به آن معتقد استیک مرجع شیکرده چرا 
ر یتکفکند  می را انکار »با کثرت أخبار«ن امر ثابت شده یست کسی را که این

تواند کالم  می که رجعت را ثابت کردهای  رهین اخبار کثیا اید! پس آینما
شود؟!  نمی ن است پس منکر آن چگونه کافریباشد؟ اگر چن † نیمعصوم

ن و دشمن یله غالة و دروغ سازان ضد دیره بوسین اخبار کثیو اگر ا
 »ده رجعتیعق«اخبار گونه  این شان چرا براساسینقل شده پس ا † ائمه
 اند؟ رفتهیرا پذ

 ۀکلم ۀتفرقل مباحث را عامل ین قبیان طرح اشیا«د: یا در ادامه فرموده
گری ید ۀدیدانست که فا ھا می ن آنیک عداوت مضره بیجاد ین و ایمسلم
لی جای خوشبختی و خوشحالی است، که ین باشد خیاگر جدًا چن »ندارد

ل مباحث که حتی از ین قبیص دھد که طرح ایعه تشخیک مرجع بزرگ شی
جاد عداوت یشود جز تفرقه و ا نمی کافر ،ع منکر آنیخود علمای تشنظر 

و  ،ندید از وحدت سخن بگویل علماء باین قبیگری ندارد!، پس ایده دیفا
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ب یز کنفرانس تقریر میزکه  کسانی ب برگذار کنند! نهیکنفرانس تقر
ن یکنند!! و از ا می پنھان »عداوت مضره«و موجد  »نگتفرقه اف«ھای  کتاب

از  کنند!! و می ع استفادهیغ مذھب تشیھا صرفا در جھت تبل ل کنفرانسیقب
ک مقطعی! در یک تاکتی ب در داخل و خارج کشور صرفاً یطرح وحدت و تقر

جاد یع و ایکه نشر تششان  ژی ثابتیدن به استراتینظر دارند که در راه رس
نان ن اھل سنت است به آیقا در بیفتنه و تفرقه و اختالف در جھان و دق

 کمک کند!.
ت الله یانه آیمانه و واقع گرایحک ق ویبا توجه به موضع دق ک پرسش:ی

دی که از یر عقایشان در باره سایتوان احتمال داد که ا می ایحائری آ
و  امامت منصوص و عصمت و بدأ شود مانند: می ع شناختهیتشھای  مشخصه

ن یا علت ایاند؟ آده را داشته ین عقیز ھمیره نیغه و غیه و صیخمس و تق
عت سنگلجی و قوت استدالل یتواند تشخص شر می ده آقای حائرییعق

ص یک روحانی روشنفکر بوده باشد؟ که آقای حائری تشخیشان به عنوان یا
 سنگلجی را »اسالم و رجعت«داده باشند، که دالئل مطرح شده در کتاب 

گاه دیتوان نقد علمی کرد، و لذا به عنوان  نمی ر برابر استدالل ک روحانی آ
ن احتمال وارد است که اگر یا ایم شده باشند؟ و آیعت سنگلجی تسلیشر
ه حق یون تشیع دالئل طرف مقابل را با دقت و تأمل و روحیر روحانیسا

د که یخواھند رسای  جهینتھمین  به دن به حق بخوانندیزه رسیطلبی و انگ
ھمیشه در تالش ک مسلمان حق جو که یده است؟ از یآقای حائری رس

ق یا به ھمه مان توفیرود. خدا نمی نیش از ایحقیقت است جدا انتطاری ب
 ت بفرما. یعناآن را  نیانتخاب بھتر و دن ھمه سخنانیشن

﴿ ۡ ِينَ ٱ ١٧ِعبَادِ  فَبَّ�ِ ۡحَسنَهُ  لَۡقۡوَل ٱ�َۡستَِمُعوَن  �َّ
َ
 .]١٨-١٧[الزمر:  ﴾ۥٓۚ َ�يَتَّبُِعوَن أ

شنوند و آنگاه از  می ھمۀ سخنان راکه  کسانی مژده بده بندگان مرا،«
 .»کنند می بھترین آن پیروی
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د فھم یکل(ت الله علی اصغرالری برکتاب یآ«د: یا نکه فرمودهیا ھفدھم:
 یی. کار به جا»است سنگلجی نقدی (با عنوان رد و انتقاد) نوشته )قرآن

بود که در نه ساز بحث و گفتگوی سالمی خواھد یرا نقد سازنده زمیکرده، ز
ر خواھد شد. در ھر یقی امکان پذیک وحدت حقیدن به یپرتو آن راه رس

ری عالمت بارز رشد و یه نقد پذیجامعه با فرھنگ و متمدن، نقادی و روح
 م) راینجا به آن کاری نداریاسی که ما در ایطبعا س بلوغ فکری و فرھنگی (و

د فرصت گفتن و ب و طرف مقابل خویف و رقینکه شما به حریرساند، ا می
د و گفته و نوشته او را با روحی سرشار از آزادگی و نشاط و ینوشتن بدھ

روزی بزرگ برای آزادی است، اما یک پین ید ایزه حق طلبی بخوانیانگ
د یش عقایب از استبداد کار گرفتن و دادگاھای تفتیبرعکس در برخورد با رق

اعدام سپردن  ن و ترور وب را به چنگ آزار و شکنجه و زندایبرپا کردن و رق
کند، آقای  می روییل بر ضعف مکتب و مذھبی است که او از آن پیدل

 که چه عرضکنند  می ک روحانی پژوھشگر درکیان به عنوان یجعفر
روز مقاله یشگاه کتاب تھران که (دین نمایکنم، لذا اگر روزی در ھم می

م یمتبادلی باشھای  شان در باره آن منتشر شد) ما شاھد عرضه نقدیا
ن آش یاما اگر ھم ،میقی وارد شده اید که به شاھراه وحدت حقیمطمئن باش

سالم آقای ب مذاھب اسالمی و حجت اإلین کاسه باشد نه مجمع تقریھم و
ای  ش خواھند برد، و نه طرح دوازده مادهیکاری از پشان  نهیری و کابیتسخ

م و با یشیندیبم مثبت ییایشما مرھم مسکنی ثابت خواھد شد. پس ب
م و ینی را پاره کنیدی و بدبیأس و نا امیھای  دواری پردهیام نی ویخوشب

عت سنگلجی با یشر »د عبادتیتوح« ن کتابیم که مثال ھمیمنتظر باش
ان را نیز به یک مطلب کوتاه آقای جعفریمقدمه نه چندان کوتاه ما که نقد 

سعۀ صدر آقای ک ناشر باھمت و با ھمکاری و یھمراه دارد، از سوی 
کنم به شرط امانت  می نجا اعالنیبنده ھم ،ان در تھران به چاپ رسدیجعفر
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ھرکس بخواھد چاپ کند از  ستم ویچگونه حقوق مادی نیعلمی خواھان ھ
 ب؟یفھل من مج طرف من آزاد است.

رامون زندگی یپ انیمطلب آقای رسول جعفر انیم به پایدینجا رسیدر ا
د عرض ینجا بایک مطلب کلی ھم در ایعت سنگلجی، یر شرینامه مصلح کب

ست که ھر ین نینی به معنی اینکه ھمسویی ما با اصالح طلبان دیکنم و آن ا
د خودشان مطرح کردند الزامًا ما به ینی و عقایآنچه آنان در قالب اصالح د

ن ما به عنوان جامعه اھل سنت و یادی بیم، نقاط اختالفی زیآن معتقد باش
عی ھم ھست، یلی طبیعۀ اصالح طلبان دینی وجود دارد که خن مجمویب

اصالح طلبان وجود  ۀن اھل سنت و مجموعیخوش بختانه وجوه مشترکی ب
حق طلبی، اتکاء به قرآن، تمسک  یۀن آن روحیم بارزتریکن می دارد که تصور

توان نام  می ز از بدعت رایز از شرک، تمسک به سنت و پرھید، پرھیبه توح
ان به عنوان تھمت به اصالح طلبان یآقای جعفرآن را  چند موردبرد. که 

 اند!. نی مطرح کردهید

 خري خلقه حممد وآله وأصحابه اهللا عىل وصىل

 يوم الدين. ومن دعا بدعوته إىل
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