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 های موحدینمجموعه كتاب ۀمقدم

حمد و سپاس خداوندی که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان، 

ترین را برای ابالغ پیام آزادی و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم پروردگار یکتا بهترین و پاک

 قدر پیامبرِ دوستی و رحمت. بر اهل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران

مردان ی هاها و از جان گذشتگیر به آن هستیم، ثمره مجاهدتدینی که امروز مفتخ

خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه مِهر حق در دل و مُهر نام پاکش بر 

لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداوندِ سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و 

 ریدگار، ترسی به دل راه نداند.عِرض بر کف نهادند و جز خشیت و خوف آف

آری، اسالم عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و 

برابری سر داد. در این میان، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان مُتهتّک و 

، چنان جاهالن مُتنسّک، بر قامت رعنای دینِ حق نشست و شرک و غلوّ و گزافه و دروغ

های غوغاساالرانِ پردازیطوفانی بر پا کرد که چهره زیبای آیین حق، در پسِ دروغ

به  ص اهللروش در مُحاق افتاد. این روندِ دوری از حقایق دین و سنت حسنة رسولفندی

ویژه پس از روی کار آمدن پادشاهان صفوی در قرن نهم هجری و زمامداران جمهوری 

زنی و سیر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، مساجد محل سینهاسالمی در عصر حاضر، 

مگر بر مزار مردگان؛ روایات شاذّ و خودساخته،  ،خیزدعزاداری است و صدای قرآن برنمی

فریب، تبدیل به فرهنگ شده است و مداحان جاهل و عوام ص ر اکرمپیامبجایگزین سنت 
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، مستمسکی شد برای جدایی انداختن بین اند؛ تفسیر به رأی و روایات مجعولناطق دین شده

 شیعه و سنی؛ و دریغ که ندانستند از این تفرقه و خصومت، بهره و منفعت از آنِ کیست؟

دهند، چیزی نیست مگر آنچه امروز به نام تقریب مذاهب اسالمی در ایران سر می

قصودش ای گسترده، مهیاهوی تبلیغاتی و گرد و خاک سیاسی که در سایة پوششِ رسانه

ای مناسب از حکومت شیعی ایران در جهان است. نگاهی جلب توجه سیاسی و ترسیم چهره

این حقیقت است که ی به عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیعة ایران، خود گویا

تقریب مذاهب و دوستی و برادری دینی به شیوة زمامدارانِ ایران، خواب و خیالی بیش 

 «.چون نیم کردار نیستدو صد گفته »نیست و 

زدة شیعة امامیه برخاستند و در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه

زده خود بر بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و قلم فرسودند و کمر به بیداری جامعة غفلت

برآوردند  پروا فریادسخن دردادند و زنگار شرک را به صیقلِ توحید و سنت زدودند و بی

 که:

 دلقِ ازرق فام را ینا یمنه یکسوتا  یزبرخ

 رودیم یپرستبا بت یاهر ساعت از ما قبله
 

 شرکِ تقوا نام را ینا یمده یلّاشبر بادِ قَ 

 ار اصنام یمنـــبر ما عرضه کن تا بشک یدتوح

در کتاب ارزشمند شاهراه  ،زمرة این بزرگواران بود درکه ، حیدر علی قلمداران قمی

دانست و اتحاد، علت این تفرقه را جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش می

های اسالمی، گامی حقیقی و موثر در جهت دیگر علل جداییِ فرقهابیِ یهریشکوشید تا با 

سید ت دیگر علما و دلسوزان اسالم، همچون آیت اهلل یتقریب مذاهب بردارد. تالش و جد

ابوالفضل برقعی قمی، سید مصطفی حسینی طباطبایی، آیت اهلل شریعت سنگلجی، یوسف 

پژوهان و ست برای حقا شعار و بسیاری دیگر از این مجاهدانِ راه حق، بدون شک، الگویی

پژوهی و عیارسنجیِ مدعیان دینی و در سایة جویندگانِ گوهر دین تا با تأسی از شیوة دین

های موثری بردارند و های یکتاپرستانه گامرآن و سنت، در جهت پژوهشهای ناب قآموزه

گمگشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرک و توهّم رهایی 

 یابند.
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های موحدینی جمموعه كتابمقدمه  

ناپذیرِ این رادمردانِ عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش دیگرانی های خستگیتالش

بخش دینیِ جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم حیات هایگذارد که شاهدِ گرفتاریمی

 به ویژه در ایران.  ،هستند اسالم

در خالل  ،کنیمهایشان را منتشر میگرانی که امروز کتابالزم به ذکر است که اصالح

های متعددی را پشت سر اند، مرحلهکه در گذشته پیرو آن بوده هامامی تغییر مذهب شیعه

به صورتی تدریجی و در چند مرحله کشف را  هل بودن عقاید شیعة امامیاند و باطگذاشته

و اختالفات  امام غایب شفاعت، ،مانند امامت، عصمت، رجعتعقایدی همچون:  اند؛کرده

هایی که در ابتدای امر تألیف عجیب نیست که در تعدادی از کتاب از این رو، .میان صحابه

های بعدی ولی کتاب دیده شود؛ شانهای عقاید گذشتهبرخی از اثرات و بازمانده ،اندکرده

آنها از این عقاید غلوآمیز رها شده، بلکه کامالً از آن پاک شده است، به هدف نزدیک 

 اند.آالیش را در آغوش کشیدهشده و بلکه عقیدة پاک اسالمی، توحیدی و بی

*** 

 اهداف

آنچه امروز در اختیار دارید، تالشی در جهت نشر معارف دین و ادای احترام به 

 است که: آنهای خستگی ناپذیرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار این مجموعه، مجاهدت

امکان تنظیم و نشرِ آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و  -1

و  شود توحیدی آنان فراهم یآراامعه با اندیشه و چاپی مهیا شود تا زمینه آشنایی ج

  ؛های بعد منتقل گرددهای راستینِ دین، به نسلارزش

های های این دانشمندان موحد، چراغی فرا راهِ پژوهشبا معرفی آثار و اندیشه -2

ایران د جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمنتوحیدی و حقیقت

 ؛معرفی شود

دوستِ ایران را به تفکر در گرا، مرجع محور و مداحجامعة مقلد، روحانی -3

های خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جای تقلید، به اندیشه
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آنان نشان دهد که چگونه از دلِ شیعة غالیِ خرافی، مردانی برخاستند که با تکیه بر 

 ؛ید بردندره به روشناییِ توح ص کالم خدا و سنت رسول

شائبة آنان را از تیغ های بینهاد، ثمرة پژوهشبا نشر آثار و افکارِ این موحدینِ پاک -4

سانسور و مُحاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دین و فرهنگ ایران به در آورَد و با 

آشنایی امت بزگ اسالم در دیگر  ةزمینها، ها به دیگر زبانترجمه این کتاب

 های یکتاپرستانِ مسلمان در ایران فراهم کند.اندیشه کشورها را با آرا و

*** 

 چشم انداز

ای عاری از خرافه و بدعت و رسـیدن بـه مدینـة    تردیدی نیست که دستیابی به جامعه

بـا پیـروی از    جـز ای که آرامش در جوار رضایت حضرت حق را به همـراه دارد،  فاضله

مقـدور نخواهـد    ص مهـر و رحمـت  های اصیل و ناب قرآن و سنت پاکِ پیـامبرِ  آموزه

ندرکارانِ مجموعة موحدین، آن اسـت کـه بـا معرفـی آثـار ایـن       اتبود. هدف غاییِ دس

پژوهان و جویندگانِ راه حق فراهم آورند، بزرگانِ جهادِ علمی، الگوی مناسبی برای دین

و گیری از فضایل دینی و علمیِ این عزیزان، بستر مناسـبی بـرای رشـد    تا شناخت و بهره

 تقویتِ جامعه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادتِ مخلوق باشد.

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علوّ درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان ما 

 قلمِ عفو کشد.
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 ناشر ۀمقدم

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی

و خاندان  ص محمد مصطفی ،ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگارخداوند بر پاک

 و اصحاب پاک نهادش. 

های گذشته، به برکت و موهبت اسالم عزیز و پیروی از کالم مسلمانان در طول قرن

چنان  ؛آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودنداندوزی و علمرسول خدا، در دانش گهربار

که در پایان خالفت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و نیمة دوم قرنِ 

الرشید عباسی در بغداد تأسیس الحکمه، که در دورة خالفت هاروندوم هجری قمری، بیت

های آموزشی و پژوهشی جهان تبدیل شد و به دلیل فعالیتترین نهاد شده بود، به بزرگ

های مختلف تألیف، ترجمه، استنساخ و پژوهش در اش در عرصهفرهنگی و علمی

های گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی، هنوز به عنوان نماد تمدن اسالمی شناخته دانش

 شود.می

دشمنان اسالم را بدون شک، چنین توانمندی و شکوهی همچون خاری در چشم، 

افکنی در میان مسلمین، این های اختالف و تفرقهآزُرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینهمی

شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از بین ببرند و تفرقه 

های را در پسِ ابرها را بر زیبایی حق ببندد و خورشیدِ دین را طوفانی بالخیز کنندتا چشم

 گوید:بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ سعدی می

ــته    ــت آراسـ ــرایی اسـ ــت، سـ ــته    حقیقـ ــرد برخاســـ ــوس، گـــ ــوا و هـــ  هـــ



 

 
 

 

 : شهري آیت اهلل رشیعت سنلگیج همصلح كبري و عالم

1 
 

 نبینی که هـر جـا کـه برخاسـت گـرد     
 

 نبینــــد نظــــر، گرچــــه بیناســــت مــــرد
 

شده و بلند مدتِ مغرضانِ اسالم برای بستن چشمِ مسلمانان به ریزیهای برنامهتالش

حقیقتِ دین، سستی و کاهلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری جستن آنان 

منجر به بروز چنان شکاف و اختالف عمیقی در  ص از سنت ناب و هدایتگر رسول خدا

 امت اسالم شد که تبعات شوم آن، امروز نیز دامنگیر آنان است. 

برای به انحراف کشیدن  صهای خصمانه دشمنانِ پیامبر خدا به موازات تالش

نهاد و دلسوز، های گوناگون در دین، مؤمنینی پاکهای اسالم و وارد کردن بدعتآموزه

این خطر را دریافتند و در جهادی مستمر برای احیای اسالم و سنت نبوی به پا خاستند و با 

رهنگ و پرست، به اشاعه فنظیر، قلم در دست گرفتند و در دلِ شیعیان خرافهشجاعتی کم

فروشان و بدعتگذاران اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب دین

حقیقت را  ص جو، به تأسی از پیامبر شریف اسالمرا آشفته نمودند. این موحدینِ حقیقت

ََلٓ ﴿نمودند، و به راستی: ـ فدای مصلحت نکردند و در این راه، جان را تحفة بارگاه حق 
َ
أ

ِ ََل َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوََل ُهۡم ََيَۡزنُونَ  إِن   ۡوِِلَآَء ٱَّلل 
َ
 .(1) ﴾أ

 ایست از دریای معرفت الهی و گزیدها ایآنچه در این مجموعه آمده است، جرعه

نور خدا در دلشان  ؛از طایفه شیعیان بودند ،ست از آثار موحدین خداجویی که در آغازا

برکتشان قرار دادند. این افراد، که همگی از  حیات با ةسرلوحتابیدن گرفت و توحید را 

طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در سیر تحول ن امحققگان و دنویسن ،علما

حرکتی گام به گام داشتند؛ به این معنا که نگرششان به  ـ و بالطبع، در آثارشانـ فکری 

است؛ بلکه با گذشت زمان، مطالعات مسایل مختلف اعتقادی، به یکباره متحول نشده 

اند. لذا ممکن است برخی از گسترده و تعامل با دیگر همفکرانشان، به مسیری نو گام نهاده

 ها در آثار این افراد، که در این مجموعه آمده است، کامالًاظهار نظرها یا نتیجه گیری

ا این وجود، به دلیل ب .های دینی و اعتقادی اهل سنت و جماعت نباشدمنطبق با رویکرد

                                                 
 .[٢2]یونس: « شونددوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مىآگاه باشید كه بر » (1)
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ی نارشمقدمه  

اهمیت این آثار در هدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به انتشار آن اقدام 

های ها، الزاماً دیدگاهها و مواضع فکری مطرح شده در این کتاب، دیدگاهبه عالوهنمودیم. 

حات حق و ای است از نفتردید، نفحهاما بی ؛انتشار این مجموعه نیست همکارانناشر و 

های نیزنهنوری است از جانب پرودگار برای هدایت آنانی که به دور از تعصبات و گما

 تاریخی و مذهبی، جویای حقیقت هستند. 

توان تنها به نمی ،های این افرادنکته قابل تأمل این است که برای آگاهی از دیدگاه

ندگی آنان به طور کامل مطالعه یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که ز

ها و عوامل آن کامالً شناخته شود. شان و انگیزهای مطالعه گردد، تا چگونگی انقالب فکری

که  «یتاز وال یدرس»برای مثال، آیت اهلل سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با عنوان 

ر این کتاب به د وی آورده است.اش به رشته تحریر درآن را در اوایل دوران تکامل فکری

بحث درباره ائمه و ادعای شیعه درباره والیت و امامتِ بالفصلِ ایشان پس از پیامبر خدا 

و بر وجود و حیات محمد بن حسن پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته 

اما چند سال بعد،  ؛ری، به عنوان دوازدهمین امام، صحّه گذاشته و آن را پذیرفته استکعس

 هایش را در اختیارنویسد و نتایج پژوهشمی «یمهد یثدر احاد یعلم یقتحق»کتابی با نام 

های دهد که حاکی از جعلی و دروغ بودن تمام احادیث، اخبار و گزارهخواننده قرار می

ین والدت و وجود امام زمان است. از این مثال و موارد مشابه دیگر، چن هبتاریخی مرتبط 

آید که اطالع از حوادث و رویدادهای زندگی موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، برمی

و  با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترین راه برای آگاهی از سیر تحول اندیشه

 آثار ایشان است.

سیر امن بازگشت به م ةزمینهای متولیان نشر آنها، امید است آثار این بزرگواران و تالش

خداوند بزرگ، این مختصر را  باشد که. را فراهم نمایدالهی و عبادت خالصانه خالق 

های ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار مهر و موجب بخشش گناهان و لغزش

  بخشش خود گیرد.
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ی مؤلفمقدمه  

 مقدمه

ِه و م،یبسم اهلل الرمحن الرح ِه الذکاحلمُد لِـلَّ درود  ن اصطفى.یفى، وسالٌم عىل عبادِ

 و یارانش كخاندان پا و بر مصطفیا حضرت محمد یشمار بر خاتم انبیب و سالم

 ردند.ك یرویاز آنان پ درستیو  نیكیه به ك كسانیش، و بر یباوفا

عة یش یان علمای( در میقمر ی)قرن چهاردهم هجر یالدیستم میاز شروع قرن ب

د نظر در ین و خواهان تجدینو یاركاف یه داراك ،طلباناز اصالح یران تعدادیه در ایامام

رات كتفآن دسته از ند. آنها خواهان اصالح پا به عرصة وجود نهادعه بودند، ید شیعقا

ه كان بودند، یعین شیج بید و اعمال نادرست رایاز عقا ینظر در بعض و تجدیدعه یش

 ،بازگشت به اسالم ناب ،نین مصلحیها به ارث برده بود. هدف اقرن یعه طیجامعة ش

ز بود. آنها یآمكز و اعمال شرید غلوآمیاز هرگونه بدعت و عقا و خالی كپا ،لیاص

ه مخالف روح قرآن ك ای بودندیجعل یهاتابكن و آثار و یث دروغیخواهان رد احاد

 یقطع یم و سنت محمدیركاست به قرآن  منحصر ،ه اسالمك اعتقاد داشتند م بود ویرك

 و بس.همین  ؛موافق با آن

 یطلباصالح یشگاماناز پ یكی یسنگلج یعتاهلل شر یتآ یرو عالمة شه یرمصلح كب

 دارانیهطال ینبود. او به حق، از مشهورتر یراندر ا یعهش یددر عقا خواهینظریدو تجد

مندان از عالقه یم،ه بازگشت به قرآن كركنندگان بدعوت ینبود، از بارزتر ینید یینوگرا

و اعمال و  یدصدر اسالم و از دوستداران زدودن عقا سلماناناز راه و روش م یرویپ

را  یشانمعاصر، ا یعةاز محققان ش یكیكه  یتا حد ین؛از چهرة د یرقرآنیافكار غ

از  یدر تعداد  یشمرد. عالمه سنگلج «یدجد یعیش یو قرآن یمكتب سلف یانگذاربن»

كه از  یكسان ود؛نم یجادا یقعم یبزرگ  و تحول یریتاث یرانعلما و فضال در ا
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و  یاسالم قرآن یبه سو كردندیم یآمده و سع یرونب یعهنادرست ش یدچهارچوب عقا

شعار  یوسفهمچون: استاد فاضل حاج  یبازگردند؛ بزرگان یلو اص ص یمحمد

پسرشان دكتر جعفر شعار  یشانس از ا)و پ« مشكله یاتآ یرتفس»كتاب  یسندةنو یزیتبر

كتاب  یسندةنو ی،تنكابن یدعبد الوهاب فر یخ( و شكردندپدر را دنبال  یكه راه و مش

بودند. البته قبل از آنها  ی، كه هر دو از شاگردان خود مرحوم سنگلج«اسالم و رجعت»

محو الموهوم و »را ذكر كرد، كه صاحب كتاب معروف  یاسد اهلل خرقان یدنام س یدبا

صاحب  ی،احمد كسرو هاو نوگراست؛ بعد از آن یآثار اصالح یگرو د« صحو المعلوم

، «اسرار هزار ساله»زاده، صاحب رسالة معروف  یاكبر حكم یعل ،«گرییعهش»كتاب 

ابو الفضل  یدهلل سا یتزاده، تا آ یمحمد خالص یخاهلل مبارز ش یتآ ی،اكبر برقع یعل یدس

محمد  یداهلل س یتآ ینی،اسحاق خوئآل یلاسماع یخقلمداران، ش یعل یدراستاد ح ی،برقع

متأخر  یشمندانو اند ییطباطبا ینیمصطفى حس یداستاد عالمه س ی،اصفهان یغرو ادجو

مصلحان،  ینكه هر كدام از ا یور،مانند استاد احمد كاتب و حجت االسالم محسن كد

 انجامد.ین آنها به طول میر عناوكه ذكگذاشتند  یجا بر ییهاتهآثار و نوش

 یینوگرا»ان یطلب را جران اصالحین جریا ،یرانیاز محققان و مؤرخان ا یبعض

 آنـ  انیس معاصر رسول جعفرینوخیمانند تارـ گر ید یه بعضك یدند، در حالینام« ینید

ز نام آن مصلحان را ین یسانك د وینام« عهید شید نظر طلب در عقایان تجدیجر»را 

 سوق یوشش خود را براكهمة  ،انین جریروان ایرا پیز ؛ردندك یتلق« عهیان شیقرآن»

م قرآن یه مردم از تعالكچون متوجه شدند  ؛داشتندیمبذول م كریم قرآن به جامعه دادن

 زیو غلوآم یخراف ،یشترشان جعلیه بكند اهآورد یرو یثیات و احادیو به روا هدور شد

فهم  قابل واضح و ،روشن یتابك ،ه قرآنكردند ك یدكأت ،انین جریاست. همة طرفداران ا

ح یتوض یات فقط برایث و روایاحاد ؛ستیث نیاز به احادیآن ن درك یاست و برا

ن همة یبنابرا. اندر شدهكه در قرآن به طور مختصر ذك هستند یدمف یامكاز اح یبعض

 دریابند؛را  آن هایهآموز قادرندم را بخوانند و بفهمند و یركتوانند قرآن یها مانسان

د یه تجدیعه امامیش ییرواراث یردند در مك یان سعین جریه همة بزرگان اك یهمانطور
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ی مؤلفمقدمه  

اعتبار و یب ،آن اتیاز روا یه قسمت بزرگك نمایندثابت  نند وكرا نقد  آن نموده،نظر 

 م است.یركمخالف روح قرآن 

ان یرا جر دند و آنیطلب را نپسندان اصالحین جریا ،عهیش یسنت تیروحانالبته 

روان ین پیب ـیخیو نه تار ینه عمل ـ یچ ارتباطیهنكه آبا  ؛دندیعه نامیان شیم« تیوهاب»

و  یخ محمد بن عبدالوهاب و دعوت سلفیران و شیدر ا ینیان اصالح دیو بزرگان جر

در  یاز و یرویل پیدل ،تیا شخصیتب كم یکاتفاق نظر با  در نجد نبود و یو یحنبل

  ست. یهمة موارد ن

 ةن چهریبارزتر یهاوششكد و یعقا ،اركاف ،یتاب حاضر، شرح حال زندگانك، یبار

اهلل حاج تیآ یعنی ،عهید و اعمال شیدنظر طلب در عقایو تجد ینیان اصالح دیآن جر

 یان بودند و در آن اثر بزرگین جریا شگامانیه از پكباشد یم یعت سنگلجیخ شریش

 داشتند. 

ن آنها عبارتند یتره مهمك ،دهمآدست ه از منابع معتبر ب یاز تعداد، ن بزرگواریرة ایس

شان در یروان و شاگردان ایاران و پیاز  یبرخ مطالبی كه ؛شانیها و آثار خود اتابكاز: 

ن از یهمچن ند؛ردكرا چاپ  ران آنیو معاصر ا یمیقد یهاموردشان نوشتند و مجله

ار و كتوان به افیم نیز البالی آنهاه از كز استفاده شد یشان نین ایمخالف یهاتابك یبرخ

 برد. یشان پیدعوت ا

ه مقدار كد یت فرمایق عنایمقدار توفین بندة بیبه ا خواستارماز خداوند متعال 

 .نمكاز حق آن جناب را ادا  یزیناچ

 

 نیإال باهلل واحلمد هلل رب العامل يقیما توفو

 دكتر سعد رستم: یاحقر فان
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 اوضاع ایران در دوران شریعت سنگلجی

 یفرهنگ و یاجتماعاوضاع به  ینگاه. 1

مراسم  و ینیامور د و متولیان انیمتصد بیشتر ــ درست مانند زمان حال در آن دوران

لة یو وس شغل چیزی جز شانین برایه دكسواد بودند مك یانینمایروحان در ایران، یمذهب

نه  ؛د مردم نداشتندیا اصالح عقایبه مبارزه با خرافات و  یاركلذا  ؛ش نبودیامرار معاش ب

 مروج خرافات بودندآنان خود  .خوردیبه نانشان لطمه م رایز ؛ر آنكاهلش بودند و نه در ف

آنچه دامن میزدند. ها بدعت و ینادان و یخرافات مذهب و یعیش یاغلو و تعصب فرقه و به

از كه  دوست داشتو  بود زدهغرب یشاه مرد ه رضاكبود  نیا تر كرد،اوضاع را وخیم

ر ضد یرد، تدابكد یه بازدكیرضا شاه از تر زمانی كه. ندك یروید و پیتقل بغر نظام اجتماعی

 ؛ران شدیا تغییرات مشابهی در یخواهان اجرا د، ویت پسندكرا در آن مملتاتورك آ ینید

دار كردن مردان به پوشیدن كت برای وا قهری و تندیاقدامات  ،هكیلذا پس بازگشت از تر

ن اقدامات یت با ایه روحانك یهنگام. از سر زنان انجام دادبرداشتن چادر  و شلوار و

رد و كوب كمشهد سر تشان را در قم وكحر مال خشونتكشاه با  رد، رضاكمخالفت 

قبور  یعنی ،خود نشاند و مراكز اعمال نفوذ آنها یجاسر  برـ به قول خودشـ ت را یروحان

ه را یو تعز یزنو قمه های عزاداریائمه، مجالس وعظ و روضه را تحت نظر گرفت و دسته

 رد. كممنوع  یلكطور ه ب

در جامعه، ثیرشان أتاهش كون و یروحان یاجتماعو  یت فرهنگیردن فعالكبا محدود  

و در  شد باز یبند وباریو ب ینیدیب و یار غربكورود و رواج اف یران برایدروازة ا

  رو به فزونی نهاد.در جامعه  یجه فساد اخالقینت
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 رانیز در جامعة ایآمعمال شركاَ خرافات و و بدعت دی. رواج شد2

 ینیاوضاع دسخنش بتواند ه كباشد  یسكن یبهتر :شاید عالمه شریعت سنگلجی

آن وی از نزدیک  ؛ چرا كهدنكمان وصف یبرادر آن دوره را ران یجامعة ا نابسامان

 .دیدیاسالم ناب را م مید مردم از تعالیشد یو دور هردكمشاهده  یکرا از نزد شرایط

 یخود را برا ید زندگریگم بیتصم یوكه  د باعث شدیت جدین جاهلیهم ،در واقع

م یركموطنانشان به قرآن و بازگشت ه صیدعوت به بازگشت به اسالم ناب محمد

 ینید ن اوضاعِیبه ا «د عبادتیتوح»تاب كاز  های مختلفیبخشعت در ید. شریوقف نما

 ند:كیم و از آن شكایتمردم اشاره 

ن یعناوه اری از مردم بیبس ع است ویدر جامعه ما هزار منكر و بدعت شا»

 .برخواسته و مشغول به هزار خرابكاری هستند بر ضد قرآن و اسالم ،مختلف

به  دهند؟ چرا مردم را از رفتنیب خود قرار نمیرا مورد تعق نانیچرا ا

نكرده و از  ینه ها و رباخواری و احتكار و امثال آنها و شرابخانهرقاصخانه

ن و یبر باد رفتن د كه موجب آور[زیان= ] هه و مقاالت ضارّقرائت كتب ضالّ

كنند؟ چرا مردم را از ینم رییجلوگ ،ن استیو ناموس مسلم آبرو[= ] رضعِ

 .(1)«كنند؟یدن كلمات من منع میو شن «د فهم قرآنیكل»ن كتاب و یخواندن ا

خود  مردم دورانِ ینیند صفحه بعد، در ادامة صحبت از اوضاع و احوال دچ

 :سدینویم

 ،اد نداردی ین انقالبیخ چنیكه تار ،ن عصریبخصوص در ا ،تمام حوادث جهان»

زمان  م مردمینیبیبدبختانه م. میملتفت شد كه بد امتحان نده دیبا ؛است یامتحان اله

[ یستناشا یكارها= ] لِیرذا من جهل ویا اهریگو ؛دهندیبد امتحان م یلیما خ

لت و یا فضیگو ؛كنندینم یكوتاه یالهیچ رذیاز ه ؛است تامّ یِفرمافرمان ،اخالق

 نقاق و قتل و غارت و هتک اعراض و ،دینیبیكه م چنان ؛از اصل نبوده است یتقو

                                                 
به كوشش محمد باقر سنگلجی، مقدمة  ،، چاپ سوم«یكتاپرستى»( شریعت سنگلجی، توحید عبادت 1)

 .«ج» صفحة ،مؤلف بر چاپ دوم كتاب
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ع یشا یابه اندازه ،امثال آن و ظلم و دشنام و افتراء و یرحمیس و احتكار و بینوام

توانند یا مینطور است یشه ایال نكنند همیدشمنان خ .د فرار به خدا كردیاست كه با

حرف  ،بیو اكاذ ها[تهمت= ] اتیرفتَق قرآن قد علم كرده و به مُیمقابل حقا در

ق را یحقا ،یبحول و قوه اله د بدانند خدا با ما است ویبا ؛مال كنندیرا پا یخدا

 [یه]فروما فلهكننده و حملة اراذل و سِمالمت مالمتِ م و ازیسینویم و میگوئیم

 .(1)«میخواهیر میو از خداوند متعال تأث نداشته یترس

 ردهكان یبرا  یقیحق مردم از اسالم یز شدت دورین شتابكاز  یگرید یدر جااو 

غلبة  و یو گروه یاو بدعت و گسترش تعصبات فرقه یرواج گمراه و

 د:ینمایف میتوص شان را چنینگمراهانو ردگان كسر

ان یاز م آخرالزمان غمبر یاهلل! طوری اسالم و مقاصد مقدس پ سبحان»

دا یتوان آنرا پینم یچ مشعل و چراغیبا هاست، كه  مسلمانان رفته و گم شده

غبار بدعت عالم اسالم را احاطه كرده و  یپرستجهل و بت یكیتاركرد. چنان 

توان ینم یچ زبانیشود و با هینمشسته  یچ آبیكه با ه روی قرآن را گرفته

ن و گم یخبر بودن مردم از قرآن و د یكرد و بواسطه بان یمقاصد مقدسش را ب

ک یو غوالن ضال به جان ان باطل یمدع ین از هر طرفیدالمرسلیشدن مقاصد س

ن مسلمانان ینفاق برا هادی و راهنما نام نهاده و عده مسلمان جاهل افتاده و خود 

 یوحشتناك گمراهک و یابان تاریچاره را به بین مردم نادان بیاند و اافكنده

زی نخواهد بود. یا و آخرت چیهالك دنبه ناچار سرانجام آن جز  ؛كشانندیم

َمََٰوَٰتِ فَاِطَر  ٱلل ُهم  قُِل ﴿ ۡرِض وَ  ٱلس 
َ
َٰلَِم  ٱۡۡل ِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َع َهََٰدة نَت ََتۡكُ  ٱلش 

َ
ُم َبۡۡيَ ِعَبادَِك أ

ف یچنان اسالم تحر ؛ستید خون گریبا .(2)[64ازلرم/] ﴾ِِف َما ََكنُواْ فِيهِ ََيَۡتلُِفونَ 

را  یقیحقن ید ین را گرفته كه اگر كسیق دیحقا یل جایو اباطشده و خرافات 

                                                 
 «.هـ»( همان، صفحة 1)

زمین، اى داناى پنهان و پیدا، تو در میان  ها وبگو بار خدایا، اى پدید آورنده آسمان»( ترجمة آیه: 2)

 .«كنىورزیدند، داورى مىبندگانت در آنچه در آن اختالف مى
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غمبر و ینخوانده، و از قرآن و سنت پ ین سطریكه از علوم دیكند، مردم یمعرف

و  ینیقیستند، بلكه از معارف یخبر و مستحضر ن چ وجه بایهن به یآثار ائمة د

 [یرهاقفل و زنج= ] رسنگها دور و بسالسل و اغاللف مرتبت  یدستور ختم

ند، انید المرسلیعت سیشرن و كافر به یقاً خارج از دید، و تحقیكفر و خرافات مق

ند كیال مینادان خ یكنند و آن عامیر مین را تكفیقت دیحقواقف به  یچارةبن یا

 ؛باشندیم ن یرالمرسلیعت خین و مروج شرید حامالن[= ] نان حَمَلةیكه ا

را فراموش  یكه دستور آسمان یالبته جمع .«!یاگر از پس امروز بود فردائ یوا»

ند قرآن یگویماند و هزاران افتراء به آن زده و قرآن را پشت سر انداختهكرده، و 

 ت شوند؟یتوانند هدایدارد، چگونه م یو هفتاد معن رقابل فهم استیمحرف و غ

نگونه یچرا با دستور تو ا ،پروردگارا كنند؟یخراب من تو را یچرا د ،خداوندا

 ؛ب ندهدیفرل كلمات شما را ین قبید تا ایچشم باز كن ،مسلمانان كنند؟یم یباز

= ] زنادقه ن مقالتِید. ایزال پناه ببرین غوالن به الینكند! از شر ااز قرآن دورتان 

رقابل فهم است. آنان یف و غرَّحَقرآن مُ :ندیگویماسالم است كه  گفتار كافران[

بدعت و خرافات را  ،آن یرند، و بجایرا از شما بگ ینیخواستند مصادر دیم

فرق امت غمبر آخرالزمان بر یكه پ یدیچه شد آن تاج افتخار توح ن كنند.یگزیجا

ها بنام یپرستخرافات شده و بتن تاج لگدمال اوهام و یخود بگذاشت؟ امروزه ا

روز تر است تا بیامروزه غر یقیاست. اسالم حق دا كردهیپن اسالم رونق تمام ید

و چگونه  ؛و تنهاستب یان مردم غریم ین مسلمان واقعیو همچن ؛ظهورش

شتر یه، بلكه بقو عادات هفتاد و دو فرد یكه مردم در عقا ید در حالب نباشیغر

بر  یبدعتاحداث كرده و  یاست و او مذهب یتابع شخص یگروهاند كه هر شده

 یلباسهاكر مقدس اسالم یپبر  ،ان باطلیاز مدع یک هر ؟است بدعتها افزوده

 ؛بلند است یانغمه ه،یساز، و از هر ناح یآواز ،یاز هر كو ؛دهیگوناگون پوشان

ت و یوال یدعو یگریچارة دیب ؛نبوت یدعو یگرید ؛كندیم یخدائ یدعو یكی

و  یبوسیو پا یبوسعوام را بدستدان و اتباع دارند و عمر یک مریو هر  ؛امامت

ک در مخالفت با خدا و رسول یدهند. رونق بازار هر یمخدا بر باد  رِیسجدة غ
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ر از اطاعات خدا و یقرآن غنان است. یچه قرآن بر ضد مقاصد و هوسهای ا ؛است

ج ین برای ترویبنابرا ؛ندارد یگریمقصد د ،لتیاصالح نفس و تقوی و فض

بدعت ندازند تا بتوانند دكان یت بید قرآن را از حجیبا ،بازار خودمقاصد و رونق 

بر دماغ مردم باز كنند. از و ضاللت خود را رونق دهند و اوهام و خرافات را 

ت خواهد یشكا یدر مقابل عدل اله رسول اكرم امت یق ینان است كه فردایا

ِ  ٱلر ُسوُل  َوقَاَل ﴿كرد:  ْ  قَۡوِم  إِن   َيََٰرب  َُذوا  [03:ارفلاقن] ﴾ َمۡهُجوٗرا ٱلُۡقۡرَءانَ  َهََٰذا ٱَّت 

 .(1)« قرآن را كنار گذاشتند ینمن ا یروانپ یابار خداو پیامبر گفت:[ »]

 و كبه شر رانیا ثر مردمكمبتال شدن ابا اشاره به  : عتیشر عالمه 

و از   اءیباد رفتن زحمات خاتم االنبه ب»به خاطر آنچه كه  ،دیانحراف از توح

 :سدینوید و مخوریافسوس م «استیه اساس دعوت انبك ،دین رفتن توحیب

ن كجا یدالمرسلیمات سیتعل ن چه شد؟یو ائمه د غمبر یاهلل! زحمات پسبحان»

 به یچرا مسلمانان توجه ؛دیبرقرار گرد یقید حقیتوح خته شد تایرفت؟ خونها ر

خوانند؟ همان ینم را رة رسول ید ندارند؟ چرا كتاب خدا و سیحفظ آن توح

اری از مسلمانان بطور بارزتری یان بسیم كرده در یكه قرآن و سنت نه یشرك

تبرك به سنگ  ،یپرست، مرشدیپرست، درختیپرست، سنگیقبرپرست منتشر است:

  غمبر یای پ .لیقب نیزها از ایها و هزاران چقدمگاه، سقاخانه

 

مة
ح
، ای اهل للعالمین ر

ن، و ای ید ای ائمةد، یون، ای شهدای راه توحیون، ای اُحدیای بدر ال اله اال اهلل،

د چقدر عالم ینید! ببیمسلمانان كن د و نظری بحالیلة قرآن، سر از خاك بردارمَحَ

 یپست ،یجهل و نادان .ده استید به كجا كشیكار توح افته ویاسالم انحطاط 

 «ش بازینشناس ،ینیبب گر تو»كرده كه كاری  ،ش بدعتها و خرافاتهایدایق و پالاخ

نَت  بِٱۡۡلَق ِ  قَۡوِمَنا َوبَۡۡيَ  بَۡيَنَنا ٱۡفَتحۡ  َرب َنا﴿
َ
 .(1)«[98:األرعاف]﴾(2)َخۡۡيُٱۡلَفَٰتِِحۡيَ  َوأ

                                                 
 .1 و 1صص  ،كتاب اول پ، مقدمة مؤلف بر چا«یكتاپرستى»( شریعت سنگلجی، توحید عبادت 1)

 .«ىپروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بهترین داوران»( ترجمة آیه: 2)
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 .21 صسوم،  پ، چا«یكتاپرستى»( شریعت سنگلجی، توحید عبادت 1)
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 اوتحصیالت علمی  وشریعت دوران كودكی 

در تهران در  (1)ش.ـه 1221مطابق  یقمر ـ.قه 1112در سال  :سنگلجی عتیشر

)پسر  خ حسن سنگلجىیحاج ش ،پدرشهم  .افتیخاندان علم و تقوى تولد و پرورش 

ون یروحان جمله فقیهان واز  ،حاج رضاقلى ،جدشهم و  (نوریخ فضل اهلل یش یعمو

ت یاحوالشان نزد اهل دانش و فضلدامن و شجاع عصر خود بودند و آثار و كپا ،دانشمند

 .(3)بود یجواهر خ حسنیت اهلل حاج شیاز شاگردان آ یحاج رضاقل .(2)معروف است

بر  را (رضاقلی) سن در ابتدا نام پدرشخ حیخ حسن بود. شیش پسر ارشدعت یشر

از  یتابكنوجوان همراه پدر به نجف رفت و  یه رضاقلك یهنگام یول ؛گذاشت شفرزند

ر یتاب شهكعه و صاحب یمرجع بزرگ ش ـ یزدیاظم كد محمد یآثارش را به حاج س

بعد به ه ن بیه از اكگذاشت،  «عتیشر»لقب  یو یرو یزدیداد، نشان  ـعروه الوثقى 

 .(4)ن اسم معروف شدیا

                                                 
ش ذكر 1212مطابق با  ،ق1122( بعضی منابع تاریخ تولد ایشان را دو سال قبل از این، یعنی سال 1)

 ش، 1112-1122 ایران، سیاسی مذهبی ـ هایسازمان و هاجریان جعفریان، رسول: نکاند. كرده

 .1211ص  ش، 1122 زمستان سیزدهم، پچا علم، تهران،

 .1ش، مقدمه، ص 1121( حسینقلی مستعان، محو الموهوم، تهران، شركت چاپخانه تابان، 2)

مامت ا ة( نک: سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلی به تكاپوهاى شریعت سنگلجى، فصلنام3)

 .212، ص 1 ش، 1 سالپژوهى، 

 سیزدهم، چاپ عَلَم، تهران، ایران،سیاسی -مذهبی هایوسازمان جریانها جعفریان، رسول: نک( 4)

 (.21ص، 1 ش، 12)سال  «آینده» مجلة از نقل به(، حاشیه و)متن  1211 صش، 1122
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 یمحمد مهد هاینامه ب یگریعت دو فرزند دیبعد از شر یخ حسن سنگلجیحاج ش

ت و اهتمام یم پسران ارجمند خود جدیت و تعلیحسن در تربخ یشو محمد داشت. 

ان رساندند و به یپاه مقدمات را ب یه هر سه در آغاز جوانكطورى ه ب ؛ردكار یبس

ن دانشمندان عصر یعت در تهران در محضر بزرگتریشر ه پرداختند.یل علوم عالیتحص

مجتهد  یعبدالنب خیحاج ش ،خارج فقه را نزد مجتهد معروف تهران :خود درس خواند

لّم كمت یخ علیحاج ش زالم اك، در یرمانشاهكرزا حسن یمت از مكدر ح ؛آموخت ینور

 .(1)كسب علم نمود یوركا هاشم اشزریدر عرفان از م و ینور

ه عمرش هنوز از كنیبا ا ش )دو سال قبل از رفتن به نجف(1221از سال عت، یشر

 یونكدر ابتدا در منزل مسوی  .شدغ مشغول یس و تبلیتدرسال نگذشته بود، به  21

و خود بر  شتگذامی یصندل ،اط بزرگ بودیح یه داراك ،خود در محله سنگلج یپدر

هفته هر  ةپنجشنب یهاو مه شب نشستیم یصندل یک یبر رو ،یصفحة چوب یرو

یک  مندان وی و حاضرین در جلسه را افسران وچهار پنجم عالقه .ردكیم یسخنران

وت محض بر كس ،و در هنگام وعظ (2)دادندتشكیل میپنجم دیگر را كارمندان دولت 

خچة محلة یت وتاریلمة دربارة اهمكاست چند  ستهینجا شایامفرما بود. كح جلسه

 .شودر كلج ذگسن

 محلة سنگلج در تهران

 ،های قدیمی شهر تهران است. محلة سنگلج از ضلع جنوبیسَـنْـگِلَج یكی از محله

سی از غرب تا خیابان وحدت اسالمی و  ،الدولهپارك شهر، خیابان بهشت تا بازار قوام

تر ئاتهای ترین سالناز قدیمی ،سنگلجتر ئات. امتداد داشتتیر و از شرق تا خیابان خیام 

دروازه »و  «بازارچه قوام الدوله»، «نیدروازه قزو». كندفعالیت میهنوز  ودر ایران است 

                                                 
 .1ش، ص 1121( حسینقلی مستعان، مقدمة كتاب محو الموهوم، تهران، شركت چاپخانه تابان، 1)

سازمان چاپ و انتشارات فتحی، چاپ اول، هاى آن، ( نک: نور الدین چهاردهی، وهابیت وریشه2)

 .112ش، ص  1111پاییز سال 
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ت و آباد تهران محسوب یپر جمع یهان محله قرار داشت و از محلهیادر  «هیمحمد

از همه مشهورتر بود. دو  «ه قورخانه كهنهیتك»مهم و معروف آن،  یهاهیشد. از تكیم

 یبود كه به درخونگاه منته «ف الدولهیگذر شر»و  «خانیگذر تق»ن محله یگذر معروف ا

 شد. یم

ه حكومت رضاشاه و با تقارن جنگ یاول یهادر سال ،ت و آبادین محله پر جمعیا

 ـ از محالت یبرخ ،گانه به تهرانینهاد و با ورود سربازان ب یرانیرو به و ،دوم یجهان

 . ندترسناك و متروكه مبدل گشت یاو به محله شدند نابود ـسنگلج جمله

ت اهلل محمد یتوان به آیم ،ن محل بودندیكه ساكن ا یاز رجال و افراد مشهور

خان یرزا زكی(، میخ كرنا )دلقک دربار ناصریش ،یت اهلل عبداهلل بهبهانیآ ،ییطباطبا

د ابوالقاسم سلطان یرزا سیر، میم وزیرزا عبدالكری، میاهلل نور خ فضلی، شییكربال

ن یاشاره كرد. از مواقع شهرت ا ین نجم آبادیآقاحس و ف االطبای، سینیینا یالحكما

گر یباشد. از دیم ییت اهلل طباطباین شاه و آیناصرالد یمحل مالقات نوروز

س خاندان قاجار بود كه در یرئ ،ب السلطنهیعضدالملک نا ،ن محلهیمهم ا یهاتیشخص

 .(1)ن محله درگذشتیهم

 عت به نجف یسفر شر

خ یش ،اتفاق برادر خوده ، بیست و شش سالگیدر سن ب ،ش 1222در سال عت یشر

فضل و  ،در نجف. رفتسطح باال به نجف  یالت علمی، جهت تحصیمحمد سنگلج

ة نجف ین بزرگ حوزة علمین و اعجاب استادان و مدرسیمورد تحس او یاحاطة علم

ن یه نامدارترك ،ین عراقیاءالدیو ض ید ابو الحسن اصفهانیس و نزدا .(2)قرار گرفت

                                                 
 ، با اختصار.آزاد مةدانشنا پدیا،یكیو (1)

 همفكران و شاگردان از چهاردهى مدرسى مرتضى .121و  122( مدرسى، مرتضى، سیماى بزرگان، 2)

 است. برخوردار اهمیت از ش بیان نموده،كه در كتاب مطالبیاین روست كه  از بود. سنگلجى شریعت

یا « محمدحسن»به اشتباه  ،است كه در بسیارى از آثار «شریعت»نام  او، گفتار اهمیت نمونه از یک

ثبت « رضاقلى میرزا»از منسوبان نزدیک شریعت نیز نام او را  یكی .نگاشته شده است« غالمرضا»
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  را فراگرفت. فقه خارج یهادرس ـرفتندیعة آن دوران به شمار میش یعلما

م گرفت به وطن یراند، تصمذگ در نجف را چهار سالبیش از ه كنیپس از اشریعت 

 خود را در تهران ادامه دهد. یغیتبل فةیوظش بازگردد تا یخو

 از نجف بازگشتعت پس از یشر یغیت تبلیفعال

ما و كتب و آثار حكق در یعت به مطالعة دقیمرحوم شر ،پس از بازگشت به تهران»

الم غرب بپرداخت و تماس با دانشمندان بزرگ كمنطق و هل اون و یعیفالسفه و طب

 وسعتن دروس و مطالعات یرد و دامنة معلوماتش با اكدا یپ یو عرب یاسالم کممال

عه و یه در علوم ماوراء الطبكبطورى  ؛دیرس یرینظیت بیافت و بمرحلة جامعیار یبس

= ] شد، محاضرات عصر خود ]یگانة[ دید و فریع صاحبنظر گردین در فقه و شرایهمچن

ت یحیندگان مسیدانشمندان بزرگ شرق و غرب و نما یو مباحثات او با بعض گفتگوها[

معروف و موجب  ،نزد اهل اطالع ،یائیكو امر یاز رجال و جهانگردان اروپائ یو بعض

 .(1)«ن استیو تحس یشگفت

ل كیتش یس ویتدر مجلس خطابه و ،از نجف یبالفاصله پس از بازگشت سنگلج

ه از آغاز ك ،ن خطاباتین ایمستمع ،دوازده سال قبل و با سرعت رو به توسعه رفت. شد

 ؛ لذاش نداشتیه مسجد گنجاكاد شدند یز یقدره ب ،شدیراد میپنجشنبه ا یهاامر شب

در  «یغ اسالمیمسجد دارالتبل» ،ر و احسانیدوستان و اهل خ کمكعت و یهمت شرا ب

سنگلج باز هم  یجة خرابیسپس در نت ؛خان ساخته شدمحل همان مسجد در گذر تقى

ابان یدر خغ یمسجد دارالتبل یموجب بنا ،مندى استاد بزرگار و عالقهكهمت و پشت

عت در سال یش تا زمان در گذشت شر 1112ل سال ید. از اوایفرهنگ تهران گرد

                                                                                                                        

 طباطبایى كاظم محمد سید شیعیان،را مرجع « شریعت»همچنین نوشته كه لقب  وى .كرده است

 شریعت و نسب نام»حسن شریف الدین مشكور،  محمد بود. نک: داده جوان رضاقلى شیخ به یزدى،

 . 21 ص ،1111 خرداد ـ فروردین، 12مجله آینده،  سنگلجى،

 .1( حسینقلی مستعان، مقدمة كتاب محو الموهوم، ص 1)
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 او رشیعت و حتصیالت علیم دوران كودیك

 .(1)او بود یهادگاهیمندان دعالقه یرایغ پذیش، دارالتبل 1122

به طبقة  هكعى داشت یوان وسیطبقة باال حالت ا :غ دو طبقه بودیساختمان دارالتبل

ه در طبقة كنشستند؛ اما آنانى یحاضران در طبقة اول روى فرش م .ن مشرف بودییپا

ن یا .(2)دندیشنیعت را میشر یها یسخنران نشستند ویم یدوم بودند، روى صندل

 ابان فرهنگ باقى است.یل در خكهمان ش بهساختمان هنوز هم 

ر قرآن یروان خود، تفسیبرخى از خواص پ یبرا ،عت در زمان اقامت در سنگلجیشر

برخى شاگردانش  .ر داشتیغ، چند جلسة تفسیانگذارى دارالتبلیگفت؛ اما پس از بنیم

 .(3)ردندكر یر قرآن دایز با اجازة او درس تفسین

 سد: ینویم ین چهاردهینورالد

ابان یاما در خ ؛عت در سنگلج نبودیشر ةخان اطِیوسعت حه مسجد فرهنگ ب»

سخت به  ،از جوانان یجستند و بعضیت مكج از همه گروه شریتدره فرهنگ ب

 .(4)«بودند یغال ینسبت به و یاعده عت دل بسته بودند ویشر

به اسالم خ یدر طول تاره ك ییهااز خرافات و بدعت ،خود یهاعت در درسیشر

 رد.كیچسبانده شده بود انتقاد م

 د:گوییم نگار معاصر،، تاریخرسول جعفریان

د بودند یجد یهاردهكل یشتر تحصیشدند، بیحاضر م عتیشره در محفل ك یسانك»

 .(5)«ن داشتندیردن دك یو غرب یدن مطالب او در نقد مظاهر مذهبیه عالقه به شنك

ن موضوع اشاره یبزرگداشتش نوشته، به ا یه براك یااو در مقاله دوستدارارناز  یكی

 است: ردهك

                                                 
 . 121و  121( مرتضى مدرسى چهاردهی، سیمای بزرگان، ص 1)

 . 111ص  ،آن هاىریشه و وهابیت( نور الدین چهاردهى، 2)

 . 121و  112( همان، ص 3)

 .112( همان، ص 4)

 .1212 و 1212ایران، ص  سیاسی ـ های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان5)
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ن مرد یت ایة تربیه در ساكم یم متجاوز از هزار نفر را نشان دهید بتوانیامروز شا»

اند[ و ن ]شدهین دیقت ایبااطالع از حق ،ف اسالمین حنین به دیمتد ،بزرگ

 .سعادتمند بودن هستند یبرا یکاعتقاد به لزوم اخالق نق به اخالق حسنه با خلَّتَمُ

 یم و هراس از غوغایر و بدون بینظیبا شجاعتى ب یعت سنگلجیمرحوم شر

نهان ساخته  ان گرفته ویاسالم را در م كه قرنها گوهر تابناكرا  یعوام، خرافات

و  بخشیانزی هابدعتد سوء و یاز عقا یاریطالن بسخت و بُیبود به دور ر

به اثبات  یتابكو  یل علمیث و اخبار دروغى را با دالیخرافات و احاد ها وافسانه

ن به یعده از متظاهر یکن خرافات به زبان یه بطالن اكده و در چند مورد یرسان

 یردند؛ ولكیگاه گاهى ابراز مخالفت م ،ن دانشمند بزرگیشد، با ایانت تمام مید

بزرگ خود را  یهاشهید و سخنان و اندینترس چ وجهیآن مرد شجاع و توانا به ه

اثر خود را  ،یمین مبارزه و تالش دایا یول...  ردكشترى دنبال یبا صراحت ب

مبارزه و مجاهدة  یک یهابین مرد از آسیا یه روح تواناكن حال یدر ع .دیبخش

د و یدیب میف او آسیگرفت، جسم نحیم یشتریب ییرونق و توانا ،یطوالن

ه مبارزات او ك ،ریه در ده سال اخك یشد؛ به طوریمزاجش دور مسالمت از 

او را  یجوان لِار گُیموقع، با سرعت بسیرى زودرس و بیافت، پیوسته قدرت یپ

 ییمزاج آن مرحوم به جا سالمتِ انحرافِ ،خیراپژمرده ساخت و باالخره در سال 

گفت و غالباً با داشتن ینم كمنبر خود را تر ،مع هذا ؛مار بودیب ه غالباًكد یرس

 .(1)«ردكیدنبال م مجاهدة خود را رفت و مبارزه ویتب به منبر م

 یبعض و (2)توهابید یعقا تحت تأثیره او كبودند  معتقد یعت سنگلجیمخالفان شر

                                                 
 . 22 ص ،1122 دى 12 روزنامه اطالعات، ،«اسالمى بزرگ ضایعة»( بیگدلى، ابو الحسن، 1)

 و ناب اسالم به بازگشت و دین در اصالح به كنندگانهمیشه دعوت و مشركین،( اهل بدعت 2)

 سال در كه عبدالوهاب بن محمد شیخ از پیروی به یعنی كنند،می متهم وهابیت به را خالص توحید

 نوگراییمنادیان اصالح و  حالی است كه در این. كرد فوت عربستان نجد منطقة در ق 1221

 را او آثار از اثری و یا كتاب هیچ نشیده باشند، یا را عبدالوهاب بن محمد شیخ نام بسا هچ دینی،
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 او رشیعت و حتصیالت علیم دوران كودیك

ن یز چنیموافقان او ن .ردكیرا گمراه م مو مرد (1)بود یمصر نوگرایسندگان یاز نو

، «سمینیدارو»رده به دامن كلیاز به دام افتادن جوانان تحص یه وكپنداشتند یم

 .(2)ردكمی یریجلوگ« سمیمونك»، و «سمیلایماتر»

 

 

 

                                                                                                                        

های در دعوت به توحید خالص و ترك بدعت نكرده باشند. اگر سخن این مصلحان دینی مطالعه

صحیح و  دلیل دركبلكه به  او، از پیروی خاطر به نه همسو و مشابه است، گفتار شیخ با آمیزشرك

 محمد با موارد، این غیر در ایران، در دینی طلباناصالح بسا چه. است اسالم هایآموزه از مشترك

 الوهابخود شیخ محمد بن عبد این، بر عالوه. باشند داشته زیادی نظرهای اختالف عبدالوهاب بن

كه  بود جدیدحنبلی  مذهب تابع بلكه پیرو مكتب اهل حدیث و نداشت؛خاصی  مذهب و مكتب

 به ایران نسبت دادنِ موحدان بنابراینمؤسس آن بودند.  جوزیه، قَیّمابن شاگردش، و تیمیهابن

 نیستند؛ دوم الوهابآنها واقعاً پیرو محمد بن عبد :یكی اینكه است؛از دو جهت غلط  وهابیت،

  است. نبوده خود به نام خاصی مذهب بنیانگذار عبدالوهاب ابن خود اینكه:

 . 212 عرفاء، ص تذكره الغی،ب الحجت( سید عبد1)

 سیمای: است. نک گفته چنین بود، شریعت همفكران ( مرتضى مدرسى چهاردهى كه از شاگردان و2)

 . 122 و 121 بزرگان،
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 رشیعت دیین و نوگرایي تفكر اصالح طلیب یهاريشه

3 
 

 طلبی و نوگرایی دینی شریعتهای تفكر اصالحریشه

قبل از ی ینوگراران اطلب و پرچمداز مردان اصالحر دو تن كاز ف یعت سنگلجیشر

اهلل تیآ یگرید ، ویخ حسن سنگلجیش ،از آنها پدرش یكی ؛خود سرمشق گرفت

از  یكی) ینجم آباد یخ هادیحاج شاران یهر دو از شاگردان و  بود، و یاسداهلل خرقان

 یه نگاه مختصركن بجاست یابنابر دورة قاجار( بودند. ینیاصالح د گذاران اندیشةپایه

 م.ینكفیب ینیشگامان اصالح دیار آن پكبه اف

 ین افغانید جمال الدیو س ینجم آباد یخ هادیو ارتباط او با ش یخ حسن سنگلجیش

عت یشر یركف یاپوكبه ت یلیتحل ینگاه» ةدر مقال (1)یرضو ید مقداد نبویس

 سد: ینویم« یسنگلج

خ یاران شیاز دوستان و  یسنگلجخ حسن یعت، شیاز شاگردان شر یكیت یبه روا»
ا یگو"د: یگویم یبارة وز درین ینیرزا محمد خان قزویم .(2)بود ینجم آباد یهاد

[ بوده ی]نجم آباد یخ هادیش یم مرحوم حاجیل و خیاز خ یالیمعروف به آزاد خ
ه برادر كگونه  نآ بود و ین افغانیالد د جمالیان سیكخ حسن از نزدی. ش(3)"است

                                                 
 های دینی در ایران معاصر. ( پژوهشگر حوزة تاریخ اندیشه1)

 .221 ص بزرگان، سیمای چهاردهی، مدرسی مرتضى( 2)

 پاورقی همین كنار رضوی نبوی مقداد سید. 112 ص قزوینى، هاىیادداشت قزوینى، محمد( 3)

 و گذاشته!« » عالمت «خیل» كلمه جاى به( كتاب كننده)تدوین  افشار ایرج استاد باد زنده: نویسدمی

 با[ رضوی نبوی مقداد سید]یعنی  نگارنده را كلمه این است. بوده ناخوانا ایكلمه كه است نوشته

 . استداده  و قرار زده حدس «خیم و خیل» موضوع در دهخدا نامهلغت به توجه
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 .رده بودكونت كخ حسن سین مدتى در خانة شیالدد جمالیاست، س عت گفتهیشر

رد، صاحبخانه را كیتوجهش را جلب م یاهیه آكخواند و گاه یها قرآن مشب یو
ت، ین روایبر اساس ا كرد.یم آگاهافته بود، یآنچه  ازرد و او را كیدار میاز خواب ب

 .(1)ن بوده استیالدد جمال یس یهاشهیر اندیتحت تأث یخ حسن سنگلجیش
تهران، در منزل  ش بهن در هر دو سفرید جمال الدیه سكدانند یخ میآگاهان تار

ه در ك یونت داشت؛ اما در مدت هفت ماهكن الضرب سیحاج محمد حسن ام
 ـز بود ین یومت ناصركبر ضد ح یت ویه اوج فعالك ـبست نشسته بود  یر شهر

ه با كاست  هین پایبر هم .(2)ردكیم یزندگ« خ حسنیش»در منزل شخصى به نام 
عت یهمان پدر شر ،حسن خین شیه اكتوان گفت ین میقیب به یقر یاحتمال

 .(3)«است بوده یسنگلج

 ین افغانید جمال الدیس و ید اسداهلل خرقانیس

 سد:ینویقالة خود ممدر  یرضو ید مقداد نبویس
ر قرآن او بهره گرفته یاز درس تفس یعت سنگلجیه شرك -ید اسد اهلل خرقانیس»

و از طالب فاضل و خواص درس  (4)ینجم آباد یخ هادیان شیكز از نزدین -بود 

                                                 
ش از قول شیخ 1122ش( در پاییز 1122( این موضوع را آقاى مهندس عزت اهلل سحابى )م 1)

محمد سنگلجى )برادر شریعت سنگلجى( براى نگارنده ]یعنی نگارنده مقاله سید مقداد نبوی 
 رضوی[ بازگو كرد. 

كه از یاران نزدیک سید جمال الدین بود، از شیخ حسن به عنوان صاحبخانة  محالتی، سیاح حاج( 2)

 (. 122)حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، ص  است محل سكونت او در شهر ری یاد كرده
سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلی به تكاپوهاى شریعت سنگلجى، فصلنامة امامت پژوهى،  (3)

 . 212 و 212 ، ص1، ش 1سال 
از  نگارنده، با گفتگو در سخایی ابراهیم سید: ]سرهنگ نویسدمی پاورقی در رضوی نبوی مقداد سید( 4)

 جواد محمد دكتر قول از همچنین كرد. یاد خرقانی اسداهلل سید نزد سنگلجی شریعت آموزیدرس

كه وی از مجالس تفسیر خرقانی بهره برده  استشده  نقل( شریعت شاگرد و زاده)خواهر مشكور
 مذهبی هایسازمان و جریانها جعفریان، رسولكند: بود[. سپس منبع این اطالعات چنین ذكر می

 . 222 ص انقالب، پیروزی تا شاه رضا محمد آمدن كار روى از ایران سیاسی
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ن در تهران اقامت داشت، ید جمال الدیه سك یزمان .(1)رفتیبه شمار م یو

 یکبا  یعت سنگلجیبنابر آنچه گفته شد، شر .(2)ارتباط داشت یهم با و یخرقان
 ین اسدآبادید جمال الدیس ،و بعد ینجم آباد یخ هادیش یركشاگرد ف ،واسطه

عت یشر یركن دو استاد، خاستگاه فیا ینیرد اصالح دیكاست و دانستن رو بوده
 .(3)«را نشان خواهد داد یسنگلج

ن ید جمال الدیشة سیدر اند ینیر اصالح دكف»ر عنوان: یز یرضو ید نبویسآنگاه 

 سد:ینویم« یافغان

د جمال یشة سیرا در اند یعت سنگلجیمورد نظر شر ینیاصالح د ینمودها یبرخ»

 یکه از نزدك ییاروپا یهودیهر، خاورشناس یگناس گلدزیا .دیتوان دیز مین نیالد

نهضت انگذار یبن را ی، و(4)ن در مصر آشنا بودید جمال الدیس یت هایبا فعال
ن یشیس پی، استاد و رئیمحمد البه .(5)ن خوانده استیدر آن سرزم یفرهنگ یوهاب

ه كاست  خوانده یریهمان مس یماین را راهپید جمال الدیز سیدانشگاه االزهر ن

خود  یهاییهم در بازجو یرمانكرزا رضا یم .(6)داشتیه در آن قدم برمیمیابن ت

د ید صانع را بایگویداند و میفر مكد اصالً پرستش مصنوعات را یس" گفته است:

                                                 
 .12 و 12 ص یحیى، حیات آبادی، دولت یحیى( 1)

؛ مدرسی چهاردهی، 22و  22( ناظم االسالم كرمانى، میرزا محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، ص 2)

؛ محیط طباطبایی، سید محمد، سید 111و  111های او، ص مرتضى، سید جمال الدین و اندیشه

 . 21جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین، ص 

 امامتفصلنامه  سنگلجى، شریعت فكرى اپوهاىتك به تحلیلى نگاهى رضوی، نبوی مقداد سید( 3)

 .212 ص، 1 شمارة اول، سال پژوهى،

 نوشته،كه در این كتاب  آن گونه گلدزیهر .112 ص اإلسالمی، التفسیر مذاهب ایگناس، گلدزیهر،( 4)

م( با سید جمال الدین رفت و 1221م( و هم در پاریس )حدود 1221و  1221هم در قاهره )

 آمد داشته است. 

 . 112و  112( همان، ص 5)

  .21 و 21 ص غرب، استعمار با رویارویی جریان در اسالمی نوین اندیشه البهی، محمد( 6)
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طال و نقره نمودن مزار و مرقد  ؛نه مصنوعاتد نمود ید و سجده به صانع بایپرست

عت یشر ینیشة اصالح دیان اندیه مكتوان گفت ین، میبنابرا .(1)«"ستیرا معتقد ن

 –ر داشته است یواسطه بر او تأث یکه با ك –ن ید جمال الدیبا س یسنگلج

ن را ید جمال الدیعت، سیه شركن اساس بود یوجود دارد و بر هم ییهایهمسان

 .(2)«دانستیم« موحدّ» یشخص

ر قرآن یتفس یهادر درس یعت سنگلجیه شرك، ید اسد اهلل خرقانیه سكناگفته نماند 

الن نهضت مشروطه اران و از فعیا یر و تجددگراكروشنف یشد، از علمایحاضر م یو

ه كمعتقد بود  وا .داشت یدیجد یآرا ،اسالم یاسیس نظامِبود و مخصوصاً در بحث 

 یومتكرا نظام حیز ؛رفتیاسالم به شمار می یطالعصر  شنیراشد یدوران خلفا

، نزدیک به در چارچوب اسالم و یانتخاب ،ییشورا، یمردمعادالنه،  ،مسلمانان

خود در  یبرا ید آن دورة صدر اسالم را سرمشقیمسلمانان با بود وساالری نوین مردم

 قرار بدهند. یاسیادارة امور س

 سد:ینویم یرضو ید مقداد نبویس

مجلس  یو. افتیتوان یرا م ینیاصالح د یردهایكهم رو یدر آثار خرقان»

گفت: یاو م. ردكیان میب یجمع یخود را برا یهاگاهدید ور قرآن داشت یتفس

 د ویة عقایلكه كوتٌ عنه بگذارند تا آنكه هست، مسكر قرآن هرچه از هریغ"

. "(3)ستین ین عالجیر از ایغ ؛اموزند؛ مانند اصحاب سعادتیاصول را از قرآن ب

 یبر اساس سنت نبو -تا سال چهلم –فة نخست را یاست چهار خلیس یخرقان

                                                 
 ق(. 1211رجب  1) 12اسرافیل، ش  صور روزنامه، «استنطاق با میرزا محمد رضا( »1)

امامت » ( سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلى به تكاپوهاى فكرى شریعت سنگلجى، فصلنامه2)

. این تعبیر را سرهنگ سید ابراهیم سخایی از 211و  212، ص 1، سال اول، شمارة «پژوهى

 است.شریعت سنگلجی شنیده و برای نگارندة مقاله بازگو كرده 

 .11 ص قرآن، در متشابهات رساله سید اسداهلل، خرقانی،( 3)
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ه باز یرا به زمان معاو یمان اسالمكالت حاكشروع مش و (1)دانستیم

غائب  یبه امام ح و (3)رفتیپذیرا نم ینیوكت تین والیاو همچن .(2)گرداندیم

 .(4)«ز اعتقاد نداشتین

  ینجم آباد یخ هادیششة یدر اند ینید فكر اصالح

 :دگویمیبارة شیخ هادی در یرضو ید مقداد نبویس

( را ید اسد اهلل خرقانیو س یخ حسن سنگلجی)معلم ش ینجم آباد یخ هادیش»

توان در یرا م ین اثر گذاریا. ران دانستیخ معاصر ایرگذاران تاریاز تأث یكید یبا

رزا یم رد.كشناختند جستجو یم یکاز نزد ه او راك یسانك یخیتار یهاتیروا

او مجتهد، "سد: ینویم ،(5)رده بودك كخ را دریه محضر شك ،ینیمحمد خان قزو

د یانداخت و عقایم کرا به ش ... او مردم ر بودكآزادمنش و روشنف ،اما در باطن

 یمهد. "(6)از اجتماع بود یدارى گروه بزرگیب یبرا یرد و آلتكیموهوم را نابود م

ثر كز این ،(7)خ بودین و از همراهان شیلمكالمت که پدرش، ملك ،زاده کمل

 بزرگ دانسته ین روحانیافتگان دبستان ایتیران دورة ناصرى را تربكروشنف

                                                 
 . 21و  21هویت اسالم، ص  اسداهلل، روح تمدن و ( خرقانی، سید1)

 . 122و  121اسداهلل، محو الموهوم و صحو المعلوم، ص  ( خرقانی، سید2)

 . 11 - 12 ص همان،( 3)

 امامت» فصلنامة ،«سنگلجى شریعت فكرى تكاپوهاى به تحلیلى نگاهى رضوی، نبوی مقداد سید (4)

نویسد: این موضوع را استاد در پاورقی می وی .212 و 212 ص، 1 شمارة اول، سال ،«پژوهى

دكتر محمد علی موحد از برخی شاگردان خرقانی شنیده و برای نگارنده باز گفتند. همچنین 

نگارنده با یک واسطه، از یكی از شاگردان خرقانی شنید كه او در برخی مجالس درسی خود 

گفتم كه می ]در حضور همه/ آشكارا[ دشهااأل ؤوسِاگر پنجاه نفر فدایی داشتم، علی رُ: »گفتمی

 «. امام زمانی نیست

 .2و  2 ص قزوینی، مقاله بیست محمد، قزوینی،( 5)

 . 122( یادداشت های میرزا محمد خان قزوینی در: براون، ادوارد، انقالب ایران، ص6)

 . 111ابراهیم، رهبران مشروطه، ص  ( صفایی،7)
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 .(1)است

د یخ مانند سیه شكز معتقد است یخواه مشهور ند حسن تقى زاده، مشروطهیس

 .(2)ران داشتیدر ا یر بزرگیتأث طلب بود ویار آزادین بسیجمال الد

توان یه مك دنام دار ر العقالءیتحر ینجم آباد یخ هادیمانده از ش یتنها اثر به جا

تاب به طرح كن یا یجایدر جا یو .افتیتاب كن یاو را در ا یهادگاهید

ن و جامعة یشیپ یهاامت یاسباب انحطاط اعتقاد پرداخته و یاجتماع یهابحث

ان یعیشاعتقادات ل یبه تحل ز تنهایتاب نكاز  یدر بخش .(3)رده استكان یخود را ب

از  یاریبس .(4)شماردیبرمآنها را  ییگراكشر یهااز مصداق یپردازد و برخیم

از  .ردكخالصه « غلوّ»توان در واژة یخ را میمورد توجه ش یانحطاط یهامصداق

ان را از اصل اسالم دور یعیه شك یباطل یاعتقادهارین تممهاز  یكی، ینظرى و

 خداست. یایش از اندازة اولیب است، بزرگداشتِ ردهك

ه چون كدانند یچنان م ،انیعیاز ش یاریه بسكاست معتقد  ینجم آباد یخ هادیش

اند، در ردهكه یگر ن یا بر امام حسیهستند  طالب  یبن اب یعة علیش

او  .افتین نجات خواهند یشفاعت شافع اب در باالخرها یستند؛ یامت معذب نیق

  .(5)و مخالف قرآن خوانده است« اوهام»ن باور را یا

ه از اسالم جز كمعتقد است  ینیر اصالح دكان فیاز داع یاریمانند بس شیخ هادی

ان چنان یعیش ،یبه اعتقاد و .است نمانده یباق یزیاسم و از قرآن جز خواندن، چ

 یبیبه ترت ،املكو  یقرآن اصل است وشده و ناقص فیه قرآن تحركشند یاندیم

را از  تگریان، قرآن هدایعیش ،یاز نظر نجم آباد .است زماننزد امام  ،ه نازل شدهك

                                                 
 . 121و  122روطیت ایران، صزاده، مهدی، تاریخ انقالب مش( ملک1)

 . 111( تقى زاده، سید حسن، زندگی طوفانی، ص2)

 . 12تا  1( نجم آبادی، شیخ هادی، تحریر العقالء، ص 3)

 . 11 تا 12( همان، ص 4)

 .22 ص همان،( 5)
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 رشیعت دیین و نوگرایي تفكر اصالح طلیب یهاريشه

 یامامان برا تِیوال تِیفاكه بعد از اعتقاد به كند دلخوش ن بودن انداخته ویمب

واصحابش،  ن یاندن بر امام حسیستن و گریو گر یدارهینجات، تنها تعز

 یاموال خود را به جا ،ن اساسیبر هم مورد رجحان است و یعباداعمال 

شان دلخوشند به ینند؛ اكین مقصود صرف میا ید، برایمف یارهاكاستفاده در 

 ح است ویتشان صحیه چون والكشند یاندین میو چن ؛اندنیستن و گریگر

و امت حل یه انجام دهند، در روز قك یستینند، هر عمل ناشاكیم یدارهیتعز

 . فصل خواهد شد

  »چون  یاتیخ سپس روایش
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ند و كیرا نفى م (1)

 سد:ینویم

ن و ی]و[ به ادله و براه یشكیها مزحمت یه داركاست  كن اعلى مراتب شریا»

 .(2)«ن استید همیقت توحیه حقك یینمایه و اخبار ثابت میات قرآنیآ

« دیقت توحیغافالن از حق»تاب، معتقدان به شفاعت را كگر از ید یدر بخش او

 بخش. در (3)باشد« عیال شفبِ»د یمان به خداوند بایه اكدهد یخواند و دستور میم

 :نگاردین میز چنیگر نید

ه عفو و خالص كنند یگزیرا برم یل دارند، باوریت میبه معص هك یسانك یبرخ»

بر  گریستن[= ] اءكشدن گناهان به سبب بُ كباشد؛ پااز عقاب آخرت در آن 

 .(4)«ن باورهاستیاز ا ییهانمونه« ال يضره سيئة يحب عل»اعتقاد به  ن ویحس

                                                 

  »روایت كامل در منابع شیعه چنین است: ( 1)
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است  یو دشمنى على گناه رساندینم یانىاست كه با داشتن آن، گناه ز یكیكار ن، دوستى على»

 .«سودى ندارد یکكار ن ،كه با وجود آن

 . 111تا  111ص  همان، نجم آبادی، شیخ هادی، تحریر العقالء، (2)

 . 212و  212( همان، ص 3)

 .221( همان، ص 4)
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ه مانند آن كبود  یخ نجم آبادیش ینیرد اصالح دیكاز رو یاآنچه گفته شد، نمونه

ه كن است یتة مهم اكن .افتیتوان یر العقالء میتاب تحرك هایبخشرا در تمام 

ه در مجالس خود كاست  فراهم آمدهخ یش یهاتاب مورد نظر، از دست نوشتهك

 «دینامیم« (2)ان عقالءیقول و ب»ن گفتارها را یاو ا .(1)دادیبه شاگردانش انتقال م
(3). 

                                                 
 بودند، ایران نامداران فاضل از كه خود به شیخ تقریرات»نویسد: ( نور الدین چهاردهى در این زمینه می1)

(. 12های صوفیه در ایران، ص)چهاردهی، نور الدین، سلسله «است رسیده طبع به العقالء تحریر به نام

جمع آوری  العقالء تحریرتحت نام  ،از تقریرات این عالم ربانی قسمتی»نویسد: وی در جایی دیگر می

 (. 112های آن، ص )چهاردهی، نور الدین، وهابیت و ریشه «و منتشر شد

 . آبادی نجم مرتضى مقدمة ،العقالء تحریر( نجم آبادی، شیخ هادی، 2)

امامت »سنگلجى، فصلنامة ( سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلى به تكاپوهاى فكرى شریعت 3)

 .211تا  211، ص 1، سال اول، شمارة «پژوهى
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4 
 

 شاعر و فیلسوف هندی ،تاگوربا  شریعت گفتگوی

ش )بهار 1311در اردیبهشت سال  ،ر هندوستانیلسوف شهیف ر وعشا (1)دكتر تاگور

 یاز علما یكیبا قرار شد  م( بنا به دعوت دولت ایران به این كشور سفر كرد و1۳32

شد.  دهیبرگزن امر یا یبرا یعت سنگلجیشر عالمه هك ندك یادب گفتگو و مناظرهران یا

ساعت به  یک گفتگوصورت گرفت.  رالدولهیّات در باغ نیانجمن ادب در ،ن مناظرهیا

از ادامة آن  ،مناظره یتر تاگور قبل از انتهاكصبح( و د 12تا  2د )از ساعت یطول انجام

 گفت. كتمام ترمهیجلسه را ن رد وك یعذرخواه

 سانند ویكان یهمة اده كنیبر ا یتاگور مبن یبه ادعاشد میموضوع مناظره مربوط 

نظر تاگور  از ،جهیدر نت؛ آبا و اجدادش است نِیاو از د یرویسعادت هر انسان بسته به پ

مرتبت حضرت محمد مصطفى  یغمبر ختمیاز پ یروین حق و پید یبه جستجو یازین

 وجود ندارد.ن اسالم یو د 

 از شاهدان آن مالقات و مناظره یكی ،عتیخ شرید شیمر شاگرد و ،مستعان ینقلیحس

 رد:كن ثبت یع آن را چنیوقاو  بود

                                                 
پرداز اهل بنگال هند بود. و چهره یقیدانموس یلسوف،شاعر، ف( م1۳41تا  1۶٢1تاگور ) یندراناتراب (1)

شهر  درتاگور  .نوبل بود یزهبرنده جا یاییآس یننخست یاوست. و یشاعر یبرا یشترب یشآورنام

و در سال  گرفتزبان سنسكریتی و انگلیسی را فرا ؛كلكته پایتخت استان بنگال هند به دنیا آمد

كه به دو زبان  بودبنگال  یالتشاعر ا ینكرد. تاگور بزرگتر یافترا در یاتنوبل ادب یزهجا م1۳13

هند و  یمل. سرود كردیترجمه م یزن یسیو اشعار خود را به انگل سرودیشعر م یو بنگال یهند

 (.آزاد مةدانشنا پدیا،یكی)و اوست یفاتبنگالدش از تصن
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ر بدن یز یصندل یبر رو و ن درآوردیپا را از نعل در اطاق داخل شد یعت وقتیشر

  قرار داد و:

 یو معنو یشتر سعادت مادیز بیشما چه چ ةدیه به عقكخواهم بپرسم ی: معتیشر

 ست؟یسعادت بشر چ دهد ویم

د مطابق و موافق یه شاكدارم  یادهیله مهم عقئن موضوع و مسیمن در ا: البته تاگور

انسان از  :نمكید عرض میادهیچون پرس یول ؛بات شما نباشدیقات و تجریج تحقیبا نتا

در آن خصوص  یركم و فیرات آن ندیبه ماه یاركست و یم چیدانیه نمكت یابد یک

معبد است  یکا یمزار  یکانسان به منزلة  یبراا ین دنیا .است آمدها یدنن یبه ا ،مینكینم

 یعلت غائ .ند و از آن بگذردكد در حول آن طواف یاید بیه باكاست ری ئزاانسان  و

توقف او در  ؛ندك یارات را طین زین مسافرت و ایه اكن است یخلقت بشر در واقع هم

ند و یآیا مین دنیوانات هم به ایح بهائم و .د از آن بگذردیبا است و ین مزار موقتیا

ند یآیدن میخوردن و خواب یه بهائم فقط براكن است یفرق آنها با انسان ا یروند ولیم

ه باالتر از بهائم ك ،انسان یول ؛ستندین یزیچ یایجز حلق و جلق و دلق جو ؛روندیو م

ه قوة تعقل ك یه انسانكبل ،ه از پشت آدم باشدك ی، نه هر موجودیمانند هر انسان ،است

ه كست ا ن انسان آنیدر او باشد، سعادت ام ئبهاش از ین قوا بیر داشته و الاقل اكتف و

 ؛سازد یکت نزدیت را به الوهیه بشركاز او صادر شود  یریت خیر بشركنسبت به ف

و هر  یس در هر علمك هر ؛ندكد خدمت یآیه از دستش برمكهر طور  ؛ندكدمت خ

در علم خود، نقاش با  یعیت، طبیدر الوه یاله :برساند یادهیه وارد است فاك یارشته

 هر ،قى و باالخرهیآالت موسم ب و ریز ان بایدقیخود، شاعر با اشعار خود، موس ینقاش

ه او را به مقصد و كند كت یبه بشر كیمكخدمت و  ،تواندیه مك ایهوسیلس با هر ك

 .سمت متوجه هستند یکهمه به  ؛است یكیمقصد و مقصود همه  مقصود او برساند.

ت را یبشر ؛میمختلف ندرا کبه افراد و مسال یاركم یزنیت حرف میه ما از بشرك یوقت

 م.ییگویم یلكبه معنى 

ها در ییاروپا .ردیگیانسان را م ،ه عظمت علوم آنكدم یه من به اورپا رفتم، دك یوقت
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 و یدر جنبه روحان یول ؛است یه متأسفانه جنبه مادكاند ردهك یترق یلیجنبه خ یک

تر و جلوتر ن قسمت از غرب بزرگیاند و شرق در اردهكن یاتیمتأسفانه ترق یمعنو

 ار دارند.یت فوائد بسیبشر ینند و براكیبه هر حال خدمت م .است

ت یهدا یبرا ؛گران دارندیترى نسبت به دیه مقام عالكهستند  ین ملل اشخاصیدر ب

 غات ویتبل جنبة رسالت و؛ دهندیت انجام میلة هدایاند خدمت خود را به وسبشر آمده

ه كم آن ندا بشر را به مبدأ واحدى كبه ح ]كه[ رسدیبه آنها م ییندا ؛ت دارندیروحان

ه عواطف كاست  یت و رسالت واقعیمقصودم روحان .خوانندیاست م یكیهمه  یبرا

 یكیهمه  یه براكسازد یم یند وهمه را متوجه مبدأ واحدكیاد میبشر را به نوع خود ز

ا و ید انبین مبدأ را بایا .نامدیم یس آن را اسمكمختلف دارد و هر یمنتها اسام ؛است

من خود را از آن دسته  ؛رسد نشان دهندیبر آنها م یآسمان یه نداك یسانكرسل و 

 .دانمیم

خود دارم و  یبرا یمن رسالت ؛ستمین یاضیر و كیا دانشمند فلیدان یعیمن عالم طب

مختصر  ؛نمكیرا دعوت به سعادت م شیهموطنان خو خود و منرسد.یبه من م ییندا

 ،یدر توقف موقت ؛امن مزار آمدهیه در اكهستم  یزائر ؛دهمین راه انجام میاز ا یخدمت

سعادت بشر، سعادت  ،هكحاصل آن .نمكیت میمردم را هدا هستم و یدار خدمتعهده

 س به سهم خود مطابق قوه وكه هركاست ن یدر ا یسعادت عمومه كبل ،ستین یفرد

س ك مال برساند و هركند و او را به كت خدمت یت خود به بشریاستعداد و ظرف

 بروز دهد. مّتَاَ ل ومَكه دارد به نحو اَك یاستعداد

ه ك یقیباً تحقیگفته است: تقر ین سخن حق است و صوفیار خوب، ای: بسعتیشر

خواهم یم یماالت است، ولكدن به ین رسیند، همكیسعادت مبزرگان در خصوص 

 ... هكبپرسم 

ه انسان را كالت است كموانع و مش ،ن مقصودیل به ایدر راه ن .دی: اجازه بدهتاگور

 .است یگریجهالت مانع د ؛ن موانع استیاز ا یكی ،یشهوات انسان .داردیاز راه باز م

ت و یوانیاغلب مردم ح رب .ستین یو معنو یروحان ةالبته در همة افراد و اشخاص جنب
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 کمكن موانع یرفع ا یاند، برادهیه به مقام عقل رسك ید افرادیاب .غلبه دارد یشهوتران

 .ندكن سعادت را متزلزل یا ،یروى در اصول مادادهیز ن موانع وین است اكمم .نندك

ن موانع را یه اكست ن ایشنوندگان آن ندا ا فة آن اشخاص و صاحبان آن ندا ویوظ

 ن راه انجام دهند.یفة خود را از ایوظ ؛نندكغ یتبل ؛بردارند

راه  یکه كم یدانیما م یول ؛ستیدر آن ن یالكح است و اشین مطلب صحی: اعتیشر

ه كچنان  ؛ق استیمال الكدن به یت هست و آن رسیبشر یبرا یقیسعادت حق مال وك

ه خداوند كهمان است  ،مالكروند و آن یه سوى آن ممه هكهستند  یمالكهمه متوجه 

َها﴿ د:یفرمایدر قرآن ما م يُّ
َ
أ نَسَٰنُ  َيَٰٓ ، [4 :اقشنق]ا ﴾َفُمَلَٰقِيهِ  َكۡدٗحا َرب َِك  إَِلَٰ  ََكدِحٌ  إِن َك  ٱۡۡلِ

گر، ی، به عبارت د«ردك یدار خواهید و او را یشتابیانسان تو به سوى خدا م یا»: یعنی

 یکد یبشر با ،ن سفریدر ا .مال داردكبه سوى  ،ترر واضحیبه تعبا یاهلل و إلى انسان سفرِ

ه كخواهم بدانم یم یول ؛ستین راه چیدانم موانع ایمن م .داشته باشد یسلسله دستورات

 دعَّبَست؟ مُیما چ كننده[ناقص= ] صقِّنَا مُیمل كرساند؟ مین راه میزها ما را به ایچه چ

ن دستور را یا یسكجا است؟ از چه ك ن دستور ازیاست؟ ادام كب قرّا مُی دور شده[= ]

ند و از كیه ما را به خالف وارد نمكم ینكن یقیم و یده جیحتردام دستور را ك ؟میریبگ

ن ی، ایدام نبكدام دانشمند، كلسوف، یدام فكسازد؟ یمنحرف نم یقیحق ق سعادتیطر

 ح نشان داده است؟یراه را بهتر و صح

اشخاص آمده و همة  یلیخ ینون براكخ تا یاز آغاز تار یآسمان یندان یالبته ا :تاگور

پس  .ن موانع را بردارندیفه را انجام دهند و این وظیه اكاند ن بزرگان موظف بودهیا

س به زائران مزار كهر  .مرتبه هستند یکن ندا در یه همة شنوندگان اكتوان گفت یم

ن خدمت یا یه براك یهر راه ؛خوب استند، ك یت خدمتیت و عابدان معبد بشریانسان

من  .اند و دستور همه خوب استفه داشتهیوظ یکا و رسل همه یانب .ده استیپسند ،باشد

 و خویشتنداری[= ] نفس فّكقت و یلة حقید به وسینم، باكیم ین مرتبه خدمتیهم در ا

شتر ید بیدارد، بافه را ین وظیه اك یشخص .دیفه را به انجام رسانین خدمت و وظیا ،محبت

راه  یکراه بهتر و  یکه كشود گفت ینم ؛ردید به آنها بدهد و از آنها بگیبا ؛ندكمحبت 
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 یمیدان قدانمن از خ .ت دارمیخدمت به بشر یبرا یق مختلفرُمن مثال طُ بدتر است.

س یتأس یادر وطن خود مدرسه ؛نمكین راه مینت خود را صرف اكهمه م ؛هستم یبزرگ

اشعار مرا در همه  ؛نندكیت میهمة فالسفه و علما خدمت به بشر .نمكیمت یبردم و ترك

من به  .شودیاد میاو ز او و حبّ یالبته عواطف قلب ،س آنها را بخواندكهر .خوانندیا میدن

عواطف  برانگیختن[= ] جییه از راه تهكنم كیسعى م ؛نمكینطق م ؛نمكیهمه جا سفر م

بتوانم عواطف خوب  یاركن فدایلة ایدوارم به وسیام .انجام دهمفة خود را ی، وظیبشر

 بشر را به جوش آورم.

خوب  .ام مقصود خود را بفهمانما نتوانستهیگو .: جواب مطلب من داده نشدعتیشر

از  .ستیشتر نیراه ب یک ،مال و راه نجاتكقت و راه یه راه حقكست ین كیش .دینكدقت 

هر  ،ا و رسل و چه فالسفه و دانشمندانیچه انب ،بشره سادات و بزرگان كگر یطرف د

ا یه منتسب به انبك ینشان دادند و دستورات یقیگر و از طرید ین راه را به قسمتیدام اك

دستور  یک ءفلسفة مشا ؛ندیگویم یزیدام چكفالسفه هر  ؛ار داردیاست، اختالف بس

قه یطر یکتورات  ؛دهندینشان م یگریعرفا راه د ؛گر استیدستور اشراق طور د ؛دارد

ر از همة یغ []دستور محمد بن عبداهلل  ؛دارد یگریل صورت دیانج ؛دیگویم

 نهاست.یا

ما طلب  .ه هزارها راه و هزارها حرف مختلف استكم ینیبیم مینكه دقت كخوب 

؛ مینكرا انتخاب  یم راهیخواهیم .میمال هستكراه نجات و سعادت و  یایقت و جویحق

ا به قول شما ین بزرگان یاز ا یکهر  .میشویمیج گن همه راه ین ایبدر  ]ولی[

است  د، آن راه بدیگویلسوف میفالن ف دهند.یراه نشان م یک یآسمان یشنوندگان ندا

غمبر یفالن پ ؛راه من خوب است ؛است بد ود: هر دیگویم یگرید ؛ن راه خوبیو ا

د راه یه باكفهماند یگر به ما میغمبر دیالم منتسب به پك .دین راه بروید: از ایگویم

د یدام راه باكقدم در  رد؟ وكد قبول یرا با یکدام كپس  .ش گرفتیرا در پ یگرید

 ه ما را زودتر به مقصود برساند؟كگذاشت 

شتن كد از یبا ؛است وانات و خوردن گوشت آنها بدید: قتل حیگویم یلسوف هندیف
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لسوف یف ؛م به اورپاییآیم .یمال و سعادت برسكن یتا به ا ینكخوردن آنها، احتراز  و

ن یتا به ا یو بخور یشكد بیبا ؛وانات الزم استیشتن و خوردن حكد: یگویم یاروپائ

 .است بد :دیگویگر میانت دید .ز حالل استید: فالن چیگویاسالم م .یسعادت برس

و  ؟مینیرا بر گزق یدام طركن طرق گوناگون یم و در اینكدام را قبول كپس ما حرف 

 ست؟ین طرق چین ایص بیزان تشخیم

ه كن است یه به اتق بسیطر :اًیثان ؛س استك عقل هر ،صیزان تشخیم :: اوالًتاگور

ران مسلمان یت اكممل .باشد یطیچه مح ةشدتیجا متولد شده باشد و تربكشخص در 

د یبا ،گرید از طرف .تولد است ین به مقتضایا ؛دارند یگرین دیدر هندوستان د ؛است

ن پدرانم یبه د ؛بودم ییمتولد شدم، بودا یمن وقت .اندرا خوانده یاه چه فلسفهكد ید

بسته  ،قین طرییپس تع .شان استیدة این پدران خود و به عقیس به دك هر .ماندم یباق

 .(1)داشته باشد یطیچه مح جا متولد شده باشد وكه انسان در كاست  یلكن اصل یبه ا

س ك هر .عشق است ،ق شاعریطر ؛من شاعرم .ندارد یتیمن اهم یق براین طریاما ا 

شاعر با عشق خود  .ه رود خوب استك یعاشق به هر راه .خوب است ،شق باشداه عك

 .من هم شاعرم ؛ندكیبه مردم خدمت م

 .میگفتیسخن م یعقل یمبان یبر رو ؛بود یو فلسف ینون بحث ما عقلك: تا عتیشر

 .دیدعشق آور یرو ]و[ ردهكخارج  یو عقل یبرهان یاز مجرانون شما مطلب را كا

 برهان و یمبان یها بر روه صحبتكخوب است  .است وراء طور عقل یعشق طور

 استدالل باشد.

از  .اموقت داده یگریساعت ده به د ،ام و به عالوهار خسته شدهی: متأسفانه بستاگور

 .خواهمیشما معذرت م

است و مصاحبة  بوده ین مباحثة فلسفیو حاضر در اه شاهد كمستعان  یقلنیحس

                                                 
 اندازدمی یاد این گفتة مشركینه ما را ب ،كه این حرف تاگور عتقد استی می( استاد مصطفى طباطبا1)

ْ قَالُوٓ  بَۡل ﴿كه:  ٓ وََجدۡ  إِن ا ا ٓ  نَا َٰٓ  َءنَاَءابَا ة   ََعَ م 
ُ
َٰٓ  ِإَون ا أ هۡ  رِهِمَءاَثَٰ  ََعَ  :بلكه گفتند»[ یعنی: 22:]زخرف ﴾َتُدونَ مُّ

 .«گیرى از آنان راهیافتگانیمیما پدران خود را بر آیینى یافتیم و ما ]هم با[ پ
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 ن نوشت:یان مقالة خود چنیدر پا ،ر در آورده استیوا به رشتة تحریش قلمیفوق را به 

 یمایبا س یت مهربانیتر تاگور با نهاكد یآقا .افتین جا خاتمه یصحبت به هم»

رون یاز اطاق بن دست داده یحاضر یکایكرده، به رسم خود با كگشاده از همه وداع 

 موفق نشدم قبل از تمام شدن قطع شد و ،ه صحبتكاندازه متأسف شدم یمن ب .رفت

 .(1)«رسدیجا مكن به یرین بحث شیان ایه پاكنم ییتا ب

                                                 
 یعتشر ،121شماره  ،1112 ید ،«یدوح» یاتزبان و ادب نشریة ی،چهارده یمدرس ی( مرتض1)

 .1212 تا 1221 ص ،و تاگور یسنگلج
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 سینۀ سنگلجیسفر حج و تابش نور توحید خالص در 

امور  ةادار ،اب خودیو در غ شده مشرف كمبه  (1)عت پنج سال قبل از فوتشیشر

 :دیگویمستعان م ینقلیحس .(2)گذاشت یمحمد سنگلج ،برادرش ةغ را به عهدیدارالتبل

با  یشتریتماس ب ،ینیمراسم د یادا عبه مشرف شد و عالوه بركاستاد بزرگ به »

افت و به تهران بازگشت و با حرارت و مجاهدت یره یدانشمندان حجاز و مصر و غ

 .(3)«ت پرداختیغ و تربیبه تبل یشتریب

از شاگردان  و یعت سنگلجیخواهر زادة شر ـور كتر محمد جواد مشكد به نقل از

 به حج رفت و کالملن خان مؤتمنیرزا حسیاز طرف م یزمان عت[یشر یعنی] یوـ (4)وا

 .(5)ردكدا یش پیگرا ین روش مذهبیها به ایهمان سال با مطالعة آثار وهاب

 یاز حج، و همسان شریعت پس از مراجعت« د عبادتیتوح»تاب كدر واقع نوشتن 

حق اهلل على  :دیتوح)محمد بن عبدالوهاب خ یتاب شكتاب با كن یاز ا یادیقسمت ز

                                                 
ش 1122 -همانطوریكه مریدش حسینقلی ذكر كرد  -( از آنجاییكه تاریخ فوت شریعت 1)

 م( باید باشد.1212ش ) 1112م( است، پس تاریخ مشرف شدنش به مكه برای حج: 1211)

 .112 ص ،هاى آنوهابیت و ریشه ،( نور الدین چهاردهی2)

 .1( حسینقلی مستعان، مقدمة كتاب محو الموهوم، ص 3)

، «وحید»آبادی و داستانهایی از زندگی او، مجله ی نجم ( نک: مرتضى مدرِّسی چهاردهی، شیخ هاد4)

؛ همچنین نگاه كنید: گلزار 12م(، ص 1221/ق1121) ش1112، مؤرخ اردیبهشت 12ش 

 .211مشاهیر، زندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ص 

 .1212ص  سیاسی ایران، -های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان5)
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ند. كیرا ثابت م اثرپذیرین یا ،هم از لحاظ متن ها ون فصلیهم از لحاظ عناو (دیالعب

ا یدن حلقه یفصل پوش)تاب خود كن یهم از بخشیعت در یخود شر ،نیعالوه بر ا

ه هنگام كند كیح میتصر (ا دفع آنیرفع بال  یاز برا ا امثال آنهاستینخ ا یانگشتر 

 گذاشت یدر روح و یقیعم یرثأته چنان كرا خوانده  یتابك ،هكنه به میمسافرتش از مد

 اجازهابان انداخت. یو در ب آورده بیرونبود  كردهدر دست  كتبر یه براك یه انگشترك

 :كنیم نقل وی خود از را ماجرا دهید

ده بودم، ید یآن خواصدر كتب برای  .ینید صیمن خود انگشتری داشتم از حد»

اها شخص را یابانها و دریدر ب ،در دست باشدن انگشتر ین كه اگر ایاز آن جمله ا

كردم الحرام تیكه عزم مسافرت حج بین جهت زمانیكند. از ایماز آفات حفظ 

 یثیرفتم و كتاب حدیمكّه منة منوّره به یاز مد .آن انگشتر را همراه خود برداشتم

 ،ن اخبار كه نقل كردمیدفعه به ا یکكردم. یمل مطالعه یداشتم كه در اتومب

جاهل و چقدر  !ای داد و وای بر من :گفتم ،دقت كامل نمودم یوقت .برخوردم

 ؛كنمیسفر بسوی خانه خدا م، یمن محرم و حاج !د اسالممیاطالع از توحیب

را  یخدای جهان را حافظ خود ندانم؟ چرا سنگچرا  .بت در دست دارم یول

دست داد كه ن چنان به م یم؟ انقالبیَكه من نگهبان او یدانم، در حالنگهبان خود 

انگشتر را از انگشت خود درآورده و شرحش محالست. مشغول استغفار شدم و 

ن یملحق كردم و ا ـابانیگ بیبه ر یعنیـ عالم خودش به  ؛ابان انداختمیدر ب

دل را از و كعبة « كدل دو دلبر داشتنیست با یرسم عاشق ن» خواندم:را مصرع 

 .(1)«نَیاَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ .بت انگشتر پاك كردم

عت در حج خوانده بود، در روح او اثر یه شرك ییتابهاكه كروشن است  نیابنابر

 همان رایز ؛ها داشتن بحثیا یبرا ینة مستعدیروح او زم چونگذاشت،  یقیعم

اصالح در  دارِهداعی یعت از همان جوانیشر ،شدن عرض یشیه در صفحات پك یطور

پس از  و ردكیمبارزه م یافرقه و یمذهب م بود و با خرافاتیركن و بازگشت به قرآن ید

                                                 
 .11، چاپ سوم، ص «یكتاپرستى»( شریعت سنگلجی، توحید عبادت 1)
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به وطن  بازگشتبعد از  وتر شد راسخ و تریقول در او ین میا ،هاتابكن یمطالعة ا

 رد.كدنبال  راخرافات  و كبا شر اه مبارزهر یشتریبا نشاط و شور بش، یخو
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 شریعت سنگلجی  تعالیمروح  ،مبارزه با خرافات

 درآمد

د یر با توحیه مغاكرا  یزیدانست و هرچین مید را اساس دیتوح یعت سنگلجیشر

رد. لذا كیوم مكو مح تخطئهدانست، یخرافه و خالف عقل مو  كو آلوده به شر

از اخبار  بسیاریخواند و یافسانه و بدعت م ،را نادرست مذهبی شیعه دیاز عقا یاریبس

رد و دروغ كیرد م ،بوداساس آنها بنا شده  بر عواماز اعتقادات  یه برخكرا  یثیو احاد

« د عبادتیتوح»در  اوخت. یانگیخشم مخالفانش را بر مبدین خاطر، و  شمردیم

 سد:ینویم

ق كرده و در یمطالعات عم یكه سالها در علوم اسالم یف فانین بندة ضعیا»

ندازة طاقت بشری خود فلسفه و فقه و اصول و تارخ باث و كالم و یر و حدیتفس

انت یو د مذاهب[= ] لحَام و در ملل و نِو اجتهاد كرده جویی[یقتحق= ] یرّحَتَ

ِينَ ﴿كامل نموده و بمفاد:  یمطالعات ت یهدا (1)﴾َجََٰهُدواْ فِيَنا ََلَۡهِدَين ُهۡم ُسُبلََنا َوٱَّل 

ز یو به اندازة استعداد خود تمف اسالم كرده ین حنیق در دیام و تحقشده به قرآن

 زنجیرها[= ] خته و سالسلیبارِ شرك و اوهام را رام و ن حق و باطل دادهیب

راب یل را پاره كرده و از سرچشمة قرآن سیاباطو  ها[لقف= ] خرافات و اغالل

تش دو یو بحقانام دهیرا كه فهم یدم مطالبیچون د ،امافتهیت یبنورش هداشده و 

قت اظهار نكنم، یاست، اگر برای تشنگان حق داده یعقل و شرع گواه عادلِ شاهدِ

                                                 
 .[12]عنكبوت:« نماییمهاى خود را بر آنان مىاند، به یقین، راهو كسانى كه در راه ما كوشیده» (1)
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َِدُع ِِف »ف: یشرث یبنابر حد
َعلب إَِذا َظَهَرِت اْلب ِهِر البَعالُِم ِعلبَمُه َفَمنب لَمب َيفب ِِت فَلبيُظب مَّ

ُ
أ

 ِ نَُة اّللَّ  را خود دانستة كه است عالم برظاهر شد  ینبدعتها در د یوقت)« َفَعلَيبِه لَعب

خواهم  []مورد لعن رسول خدا  (دبا او بر خدا لعنت اال و كند، آشكار

 ،نمودم و آن بكار زدم و نخست اقدام به امر اهمّدست ن جهت یاز ا ؛دیگرد

 ـا و آخرتست و یدنة سعادت ین و سرماین دید اسالم است كه ركن ركیتوح

ج ید ترویكرده، و هزار شرك بنام توحدا یگر پید یان مردم معنیدر م ـبدبختانه

 .(1)«استشده

و همواره  شتهداه كیبر قرآن ت ،خود ید و آرایان عقایه در بك ردكید مكیتاعت یشر

ق از فهم آن عاجز یه خالك یاهیتاب خدا آك. او معتقد بود در دنمومیاستناد  كالم اهللبه 

عت ید شریآن قابل تدبر و فهم است. از آرا و عقا یشود و تمامیافت نمیباشند 

و راه و روش  ینید یینوگرا یهاهیم پاكیدر تحتواند ای كه میترین نكتهمهم ،یسنگلج

ر در كبه قرآن و تدبر و تفم ین رجوع مستقیمؤثر واقع شده باشد، هم یمذهبران كروشنف

، بازگشت به قرآن یران مذهبكروشنف یژگین ویتریاصلهمواره  ،یلكاست. به طور آن 

  .(2)است بوده

 سد: ینویم ،س معاصرینوخیتار، رسول جعفریان

ت كاز حر« یبر رهبراى باچهید»تابش كدر  (3)یزمانالن صاحب یتر ناصر الدكد»

رد كتالش  یه وكرده و بر آن است كاد ینهضت ناشناخته  یکعت به عنوان یشر

 یکث، آن را به صورت یاز اخبار و احاد یاسخ اسالم و تنها با نقد پارهتا بدون نَ

                                                 
 . 2 و 2ص  ،«پرستییكتا»شریعت سنگلجی، توحید عبادت  (1)

سقوط: مجموعه مقاالت  ،«نوگرایی دینی در ایران درآمدی بر»مقالة  ،نک: محمود طاهر احمدی (2)

 .1122 ی، تهران،سلطنت پهلو یعلل فروپاش یبررس یشهما

 در و است ایرانی معاصر نویسدة و پژوهشگر الزمانی، صاحب الدین ناصر حسن محمد دكتر( 3)

 زیادی هایمقاله و های بسیاری تألیف نمودهكتاب. دارد تخصص زبانشناسی و روانشناسی فلسفه،

 .استشده  چاپ ایران علمی هایمجله در او از
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مقبول نسل  بینیاندرآورده، آن را جه یو اجتماع یجمعدسته خواهِینهضت ترق

 یاسالم یو اجتهادها ینیر دكه او در تفك یه راهكد یگویم یو .نو قرار دهد

ن نوع مشابه یتریه افراطكبر آن است  یصاحب الزمان...  بود یانقالب یمود، راهیپ

« یسروكعت و یشر»سد: ینویم یو .است یسروكت كعت، حریت شركحر

شتزار كدند یوشكیم ؛و همساز داشتند ی، انطباقیمیبازساز، ترم یشتر تالشیب

قرنها در آن  یه به گمان آن دو، طك یاهرزه یهاخود را از علف یعاجتما

ن یت در اینها...  ندیصدر اسالم، توسل جو ینیدكند و به پایده بود، بپاالییرو

راند. یتر مانهیتندتر و پرخاشجو یسروكارتر، و كعت مالحظهیرهگذر، شر

 ؛بود ینیر دكتفت و یشتر متوجه سازمان روحانیعت، بیشر یشنهادیاصالحات پ

  .(1)«ز شده بودیاست نیس متوجه عرصة ادب و ،ت گذشتهیاز روحان یسروك

ند و كیتبصره م یسروكعت با یسة شریبر مقا ،مطالب آن از نقل پسان یجعفر

 سد:ینویم

ه هر دو به گمان كنینارواست. آنچه هست ا ین دو امریسة ایمقا ،به طور قطع»

 ونیبا روحان یریه به درگك یتكحر ؛داشتندیدر جهت اصالح قدم برم ،خود

[ بود راه را یت ]سنتیف روحانیه طرفدار تضعك. رضا خان هم دیانجامیم یسنت

 .(2)«گذاردیآنان باز م یبرا

از  یكی، كه ید عبدالحجت بالغیاز س ،یرضو ید مقداد نبویس ،پژوهشگر معاصر

 ند:كینقل مچنین  بود، عتیمخالفان سرسخت شر

بت امام یغ رد عبارتند از:كیار مكآنها را ان یعت سنگلجیه شرك ین مسائلیمهمتر»

رسول خدا  یبرا یو .ایانب یها، معراج، شفاعت و معجزهیزمان، رجعت، معاد جسمان

 (3)«شناختیجز قرآن نم یامعجزه. 

                                                 
 .1222سیاسی ایران، ص  ـهای مذهبیسازمان ( رسول جعفریان، جریانها و1)

 . 2، پاورقی شمارة 1212، ص همان( 2)

 . 212تا  212( بالغى، سید عبدالحجت، تذكرة عرفاء، 3)
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ه مخالف ك یصبعو از مرد متاست  عتیشر بهمحض  ین سخن افترااما به راستی ای

عت یشر ،قتیدر حق. بزند ین تهمتیه چنك ستیر منتظره نیغ ،عت بودیار شركسرسخت اف

ن امور یج در مورد ایه برداشت راكبل ؛ا نبودیا معجزات انبیشفاعت  ،ر اصل معراجكمن ابداً

در را عت ینظر شر ،به عنوان مثال .آوردیها مآن یبرا یحیر صحیتفس رد وكیرا نقد م

ن یچن« ل قرآن بر اثبات نبوتیدل»او تحت عنوان  .میآوریل میدر ذ ،ایمورد معجزات انب

 سد:ینویم

الت كحل مش ه ویقیان معارف حقیعت و بیخارق عادت در وضع شر سمِن قِیا»

اء و رسل یست و انبیه دسترس عقالء و فالسفه نك مربوط به هستی[= ] هیونك

داللتش بر نبوت  ،نامندیه میشوند و او را معجزه عقلیآشنا م یاله یبوح

= ] ا انفالقیل اژدها شدن عصا یاز قب ،یتر است تا خارق عادت حسواضح

ن یا ؛بر نبوت ندارد ین خارق حس داللت ضروریه اكبحر و امثال آن  شكافتن[

پس  .شود یبخارق علم پیوست[= ] مّنضَه مُكداللت بر نبوت دارد  یامور هنگام

= ]د یِّمؤ ،هیعلم و عمل است و معجزات حسّ ،اوالً و بالذات ،لسُرُ ةمعجز

 ؛است یقطع ،داللتش بر نبوت یاست و معجزه علم هیعقل معجزاتِتأییدكنندة[ 

  .(1)«باشدیم یعقل هشاهد بر معجز ،هیاما معجزات حس

  ند؟كیا داللت میار معجزات انبكالم بر انكن یاحقیقتاً ا یآ

عت در موضوع یم شریاز پژوهشگران در مورد تعال ینظرات تعداده كنید از ابع

ات كروش و نعت در مورد یم خود شرینیبب کنیم، این آوردید یایو اح یطلباصالح

ان یب چنین« د فهم قرآنیلك»تاب كدر  ید. ویگویخود چه م ینید یِطلبمهم اصالح

 ند:كیم

= ] عاباالمور الصِ لهِّسَو مُ [سازسبب= ] االسبابببِّسَمُه لذا متوجه ب ...»

شف مطلبى شدم و راه كموفق ب ـبحمداهلل ـده و یگرد كنندة امور دشوار[آسان

                                                 
 اپتهران، مؤسسة انتشارات دانش، چ ،( شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن بانضمام براهین قرآن1)

 .211)افست(، بدون تاریخ، ص  نجمپ
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 فلَن را از سَید دیه باكنستین بر من باز شد و آن این و تدبر در قرآن مبیفهم د

نم در صدر اول ید من ببیبعبارات واضحتر با ؛فلَگرفت نه از خَ پیشینیان[= ]

دند و یفهمیقرآن را چگونه م ،ن صدر اولیاست و مسلم چه خبر بوده ،اسالم

ن چه یمسلم ،نها در اسالمیت و اعتزال ایتصوف و اشعر ش فلسفه ویدایش از پیپ

ن را از ینخواسته شخص متدبر در قرآن بخواهد د یاگر خدا یول .نى داشتندید

مسلماً گرفتار  ،ت قرار ندهدیچ وجه سلف صالح را محل عنایهه رد و بیخلف بگ

دانستن[ = ] نطُّفَتَپس از  وَ نَعُوذُ بِاهلل مِنَ الضاَلّلِ. ؛ق خواهد شدرَن فِیى از ایك

مرتبه بحول و قوه الهى یك ،ت شدن براه راست و صوابیمعنى و هدا به این

دم و بارِ گران یرده پرده تعصّبات و موهومات را دركد را پاره یر تقالیزنج

ن را از یده و دیت پروردگار گردیمشمول عنا ،رانداختهخرافات را از دوش ب

ِ  ٱۡۡلَۡمدُ ﴿ ؛شدم به قرآنت یرده و هداك ذاخسلف صالح  ِيَّلِل  ََٰنا لَِهََٰذا َوَما  ٱَّل  َهَدى
ََٰنا  ۡن َهَدى

َ
ُ ُكن ا َِلَۡهَتِدَي لَۡوََلٓ أ   .(1)«﴾ٱَّلل 

و ت یهدا یجستجواست، بهترین كالم ه ك ،میركه قرآن ن، بازگشت بیبنابرا

 ،دیتقل كو تر ش صدر اسالم ةصحاب فهمطبق دن قرآن یفهم ،قرآن دری یراهنما

ر كبه ذ کنیا .است ینید یطلباصالحراه عت در یروش شر اتكن نیتراز مهم

  :(2)میپردازیعت میشر یاصالحدر اندیشة ات كناز  یبرخ

 ویبت و ظهور یو غ دوازدهممام ا حقیقت. 1

 ند:كیف مین توصیچننیات را یبه مهدو یعت سنگلجینگاه شر یتر صاحب الزمانكد

را در  یو یاساس« تز»ها و ه آموزهك یعت سنگلجیر شریاخ یران سالهایدر ا»

                                                 
ستایش خدایى را كه ما را بدین ]راه[ هدایت نمود و اگر خدا ما »ترجمة آیه:  .1 و 1 ص همان،( 1)

 [.11]اعراف:« یافتیمما خود هدایت نمى ،كردرا رهبرى نمى

 فهم روش و عبادت توحید زمینة در شریعت دینی اصالحات مورد در كتاب، بعدی هایبخش در( 2)

 .كرد خواهیم صحبت تفصیل به قرآن،
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 یوششكم، با یابییم د فهم قرآنیلكو  اسالم و رجعت[ یتاب ]هاك

سخ اسالم با نقد ه بدون نَكسعى داشت  ،ر تا هنگام مرگ خودیناپذیخستگ

 ف ویام به سیموعود، عنصر ق یث و اخبار مربوط به ظهور مهدیاز احاد یاپاره

 یشخص ید و جنبة رهبریرا از آن بزدا ییجوة جنگ وانتقامیظهور مسلحانه و ما

خواه دسته یترق نهضتِ یکشتر صورت یبدان ب د ویز از آن حذف نمایرا ن

 .(1)«نسل نو قرار دهد مقبولِ ینیبآن را جهان بدهد و یاجتماع و یجمع

 : دگویمی در اظهارنظری دیگر یرضو ید مقداد نبویس

لة امام دوازهم ئرا به مس ین عربیالد یه حتى توجه محك ،یعت سنگلجیشر»

بر اساس . (3)"میستیما منتظر امام زمان ن"گفته بود:  یی، در جا(2)خوش نداشت

م یه ما بدانكست یمهم ن خواهد آمد و یشخص"ه كبر آن بود  یگر، ویگفتارى د

 (5)«."(4)باشد یید خدایه تنها باكست؛ بلیك

 د:یگوین مورد میدر ا ،احسان طبری

ظهور در اطراف  ،عت در مجالس منظم خودیشر یهااز مطالب عمده بحث یكی»

مراعات  داًین بحث اكیرا در ا یعیو ش یاسالم یعت مبانیبود. شر قائم موعود

خرافات مربوط به ظهور بود؛  یكه بدان دست زد، انكار برخ یكرد و تنها كاریم

از خون  یحت ینكه مهدیا یعنی ؛فیام به سیق، ش دجالیدایپ، رجعت :مانند

                                                 
 . 111و  111ای بر رهبری، ص( صاحب الزمانی، ناصر الدین، دیباچه1)

 . 212( بالغى، سید عبدالحجت، تذكرة عرفاء، ص 2)

اهلل عزت( این سخن را میرزا ابوالحسن خان فروغی از شریعت سنگلجی شنیده و براى مهندس 3)

 ایشان نیز آن برای نبوی نقل كردند.  .سحابى بازگو كرد

از رجال سیاسی مشهور و از اعضای نهضت مقاومت ملی بعد از ، حسینی( این سخن را حسین شاه4)

 برای نبوی بازگو كرد. ،ش1112مرداد  22كودتای 

امامت »( سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلى به تكاپوهاى فكرى شریعت سنگلجى، فصلنامة 5)

 .211 و 211، ص 1، سال اول، شمارة «پژوهى
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بمثابه  ،ر مسئلة ظهوریو لذا تفس ؛اندازدینهرها به راه م ،ر وجود خودمنكِ ساداتِ

 .(1)«ریالغ ؛ن و عدالت بر كفر و ظلم بودیغلبة د]= مانند[ 

میان علمای موعود را  یموضوع ظهور مهد ،سابقهیبت ئجرعت با یه شركنیخالصه ا

امام  انةمسلح قیام ه متضمنكرا  یعیات شیروا و نمودمطرح  یزیل نقدآمكبه ششیعه 

ظهور تصور  یند و براكیامال رد مك ،هستنداهل سنت(  یعنیمخالفان ) ینابود یبرا

ه كدهد می یخواه اجتماعینهضت ترق یکجنبة به این قیام، ند و كیرا مطرح م یدیجد

را  یه مهدك هشیع سنتیتصور  بر خالف آن ؛استاسالم  یعموم گاهدیدمتناسب با 

  ؛نداردانتقام  جز قتل و یاركچ یه هك كندمعرفی می ر به دستیشمش یمرد

 شفاعت دربارةعه یش عوام تصور نادرستاز  انتقاد. 2

 : دیگویمدر این مورد  انیرسول جعفر

رده، هر كرانه برخورد یار سختگیعت[ بسیشر یعنی] یو ،در بحث شفاعت هم»

  .(2) «ردكینوع شفاعت را رد م

طلبان و مبارزان با اصالح غالباً و باید گفت كه این اظهارنظر اصالً درست نیست

است  ین در حالیا قبول ندارند.از اساس  را شفاعتكه شوند میبه این متهم  ،خرافات

 اش سخن گفته،دربارهه قرآن ك ،را اصل شفاعت گاه چیرانش هكهمف عت ویه شرك

است  شدهج یان رایعین عوام شیه بك را ه آن تصور غلط از شفاعتكبل ؛نندكیار نمكنا

ند و مرتب كه یگر  نیبت امام حسیه بر مصك هر»ه ك یتصور آن یعنی ؛نندكیم ینف

 و آن امام را دوست بدارد معتقد شود و  یامامت امام عل به ند وكارت یرا ز شقبر

 حتى اگر ؛گرفت ت را داشته باشد، حتماً مورد شفاعت ائمه قرار خواهدیت اهل بیوال

                                                 
 آدرس در اینترنت شبكة در كه ،جامعه ایران در دوران رضاشاه -( احسان طبری، مقالة: راه توده 1)

 :استشده  منتشر ذیل
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/ jameehiran-11.html 

 و وهابیت ؛1222 تا 1212 ص ،سیاسی ایران ـ های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان2)

 .122 و122 ص آن، هایریشه
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 «.ب شده باشدكها را مرتن گناهیگتررزب

ه كدریافت « اسالم و رجعت» تابكدر توان یمرا عت به موضوع شفاعت ینگاه شر

بخش در  یابنكتنشد.  آوریجمع ،یابنكد تنیعبدالوهاب فر خیش ،ردششاگ توسط

 سد:ینویقت آن میمفصل در مورد شفاعت و حق یتاب در بحثكن یا پایانی

آتش جهنم را جز چند  ،ه مغرور بشفاعت پدران خود شدهكها چنانیهودی»

 [تورات]تاب خدا كنرو از مقررات یپنداشتند و از ایبر خود حرام م یروز

عقوب و یة انتساب به یدر سا ،گریردند، بعبارت دكیم ]= سرپیچی[ عراضاِ

ن خوف و رجاء و آن حالت یشتن را از حد وسط بیاعتقاد به گزاف، خو

]=  یرده، رجائكرون یباشد بیمال مكبشر بطرف  كه تنها محرك یامعتدله

ح یز قبیهر چ ،انداخته تاب خدا را پشت سرك ،جهیمحض شدند و در نت امیدوار[

ه كعقوب معاهده بسته یه خدا با كآوردند و فقط دلخوش بودند یم یرا بجا

لَمۡ ﴿ ؛ردكنخواهد معذب  ینانرا جز چند روزیا
َ
ِينَ تََر إَِل  أ َِن  ٱَّل  ْ نَِصيٗبا م  وتُوا

ُ
أ

ِ يُۡدَعۡوَن إَِلَٰ كَِتَِٰب  ٱۡلِكَتَٰبِ  ۡعرُِضوَن  ٱَّلل  ِنُۡهۡم وَُهم مُّ َٰ فَرِيٞق م  ِِلَۡحُكَم بَۡيَنُهۡم ُثم  َيَتَوَّل 
َٰلَِك  ٢٣ نَا  َذ ُهۡم قَالُواْ لَن َتَمس  ن 

َ
ا ََكنُواْ  ٱَل ارُ بِأ ٖۖ وََغر ُهۡم ِِف دِينِِهم م  ۡعُدوَدَٰت  ي اٗما م 

َ
ٓ أ إَِل 

ونَ  ن شفاعت یچن یکم یدانیم ه همهكز چنانین برادران ما نینچنیا. (1)﴾َيۡفََتُ

 یشتر مقررات اسالم را فدایرام قائل شده، قرآن و بكغمبر و ائمة یگزاف دربارة پ

 ر نسبتیا و تزویسراسر ر یسوگوار و ینسبت به خاندان عل یمحبت دروغ یک

گر یو د ی، عل[ص] غمبریه پیكند: آنهمه زحماتیگویارا مكآش ،ردهكآنها به 

با وضع  یکمردان بزرگ اسالم در راه انتشار اسالم متحمل شده و عاقبت هر 

در  یاند: آن ضربت خوردن علن راه باختهیجان خود را در ا یباررقت

                                                 
اى كه چون به سوى اند ندانستهاى از كتاب ]تورات[ یافتهآیا داستان كسانى را كه بهره»: آیه ترجمة( 1)

روى  سرپیچیشوند تا میانشان حكم كند آنگه گروهى از آنان به حال كتاب خدا فرا خوانده مى

هد هرگز آتش جز چند روزى به ما نخوا :این بدان سبب بود كه آنان ]به پندار خود[ گفتند .تابندبرمى

 .[21و  21]آل عمران:  «هایشان آنان را در دینشان فریفته كرده استو برساخته ،رسید
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زنان و  یربالء، اسارت و گرفتاركدر  ن یشته شدن حسكعبادت و  محرابِ

شفاعت  ی، همه برارامكگر ائمه یمات وارده بر دیگناهش و آنهمه نامالیاطفال ب

ا هر یدر دن  یان علیعیه ما شكن بود یا یعه بود؛ همه برایاران از شكگناه

ا یه در دنكنیمناسبت ابه  آورده، در آخرت هم فقط یجابه  را یار زشتكر و كمن

 یعنی ،میاردهكصرف   یخانوادة عل یخود را در راه دوست یاز دارائ یقسمت

 ،نموده [بازیچه= ] گر ملعبهیدیكبا  ن یحس یهر سال دو ماه را بنام سوگوار

برپا  یبوده، بنام عزادار یو اجتماع ین مفسدة اخالقیچند یه داراك یمجلس

 یرده، صداكچند احاطه  یرانیاز ما را فق یکه اطراف هر كنیبا وجود ا؛ میاداشته

 یسال ه هر چندكنیشان همواره بلند بود و با ازنان گرسنه و اطفال برهنه یچارگیب

]=  نیلنهرانیح به قم، مشهد و بیتجارت و تفر یدر معن یارت، ولیدفعه بنام زیك

از  یكیم، ائمة اطهار بدون تأمل دست ما را گرفته در یاردهكمسافرت  عراق[

 ،خالصه .دهند یان مهوش جایبهشت در آغوش حور یبایز یهاغرفه

شفاعت قائل  یبرااساس یغلط و ب یمعن یکطلب ان جاهیهودیه یكهمانطور

ردند، كیم یتلق یمال خونسردكنشان را در یتاب خدا و آئكم یجه تعالیشده، در نت

باالخره  ،ردهكامال سوء استفاده كز از موضوع شفاعت مانند آنان یبرادران ما ن

 نگرند.یم یدیقیم و اسالم را با نظر بیركم قرآن یشتر تعالیب

 یاسالم ـ جز معدود یهاو دستورالعمل نیقوانبه  ه نسبتیكسك ،زیخواننده عز

ـ چندان عنایم ید بجایعادت و تقل یه از روك وسته در مقام یت ندارد و پیآورد 

ه یكسك ؛شودیب مكرات را مرتكشتر منیب ،عت اسالم برآمدهیس شرینوام کهت

شتن را همواره از رحمت حق یخو ،اشستهیناشا یارهاكدر اثر اخالق زشت و 

ه جز ك یسكخالصه  .ندكیت غفران و آمرزش را از خود سلب میقابلرده، كدور 

آن  كهر لحظه روان پا رام، عمالًكرم و ائمة كغمبر اینسبت به پ یاظهار دوست

خدا  كشتن را آمادة عذاب دردنایمقدس را از خود منزجر و خو ]= ذات[ ذوات

چ وجه یهبه  ه روحاًك یسكن یغمبر و ائمه از چنین است پكا ممیند، آكیم
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 ینند؟ رستگاركمة عدل خدا شفاعت بكدر مح ،ستینشان نیب یشباهت و تناسب

ه كمانند مال و جاه و منصب است  یماد یزهایمگر از چ یو سعادت اخرو

ه كرد كتوان تصور یا مید؟ آیمردم اعطا نمابه  غمبریخداوند در اثر توسط پ

َيۡعَمۡل  َفَمن﴿د: یگویرآن محاً در قیه صركنیاالطالق، با ا یخداوند عادل عل
ا يََرهُ  ةٍ َخۡۡيٗ ا يََرهُ  ٧ۥ ِمۡثَقاَل َذر  ة  َش ٗ  یعنی:[ 9و  7: ه]الزلزل ﴾ۥَوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذر 

و هر كه  ید،[ آن را خواهد دكند، ]پاداش یكىاى نپس هر كه همسنگ ذره»

گر ید یدر جا و «ید[ آن را خواهد دسزاى یزاى بدى كند، ]نهمسنگ ذره

ۡعَمَٰ  َهَِٰذهِۦٓ  ِِف  ََكنَ  َوَمن﴿ د:یگویم
َ
ِ  ِِف  َفُهوَ  أ ۡعَمَٰ  ٱٓأۡلِخَرة

َ
َضلُّ  أ

َ
و » یعنی: ﴾َسبِيٗل  َوأ

 یكسبه  «و گمراهتر یناست[ باشد، در آخرت ناب[ كور ]دل]جهان ینهر كه در ا

  .(1)«شفاعت كند؟ یكسان یناذن بدهد كه از چن

 سد:ینویم و ردهكوارد انات تبصره ین بیبر ا ین چهاردهینورالد 

ل دربارة شفاعت سخن رانده و شفاعت یدر منابر خود به تفص یعت سنگلجیشر»

ز مشاهده ین ناچیاست و آنچه ا رده و مردود دانستهكاز انحا رد  یرا به هر نحو

 إل ائمه اطهارت یبمصر كچگاه ذیخود ه یهایان سخنرانیعت در پایشر ،ردهك
از  یسه مبحث اساس یعت سنگلجیشر ،ن مبحثیما در اا رد.كیمر نیرا تقر

 یچند صفحه شفاعت و عزادار ]= موضوعات[ یعه را با هم و در مطاوید شیعقا

جا مورد بحث به  یکه را با هم در كن متبركارت امایو ز  ین بن علیحس

  .(2)«رده و هر سه مطلب را مردود شناخته استكاد ی یوتاهك

 إلماماناارت قبور یو ز یوانخروضه ،یمجالس عزادار یشفاعت با نف یرابطة نف
مستحق  ه آنهاكاست  نیل بر ایدل ،ن اموریاعه معتقدند انجام یه عوام شكاست  نیا

                                                 
 ،http://www.aqeedeh.com :عقیده كتابخانه سایت ورجعت، اسالم تنكابنی، فرید الوهاب عبد( 1)

 .211تا  211 ص

 .122 ص آن، هاىریشه و وهابیت چهاردهی، الدین نور( 2)

http://www.aqeedeh.com/
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و به د وشیمده یتمام گناهان آنها آمرز ،جهیدر نت؛ رندیگیقرار م ئمهاشفاعت  یحتم

ن عنوان یبه ان امور را یاتمام عت یشر ،ن سببیبه هم .ن وارد خواهند شدیبر بهشت

 .نه به طور مطلق ،ندكیم ینف

دگاه ینندة دكسكه منعك ،قت شفاعتیح حقیدر ادامة توض یابنكد تنیخ فریش

 :سدینویم ،است ن بحثینسبت به ا یعت سنگلجیشر

ح یدر مقام توض ،ت اختصارید، خوبست با رعاینجا رسیابه  ه سخنكنون كا»

شفاعت مشتق  م:یدهد برآیفم اجازه میر ضعكه فك یاآن اندازه [شفاعت] یمعن

 ،قتیند، در حقیبیحاجتمند چون خود را تنها م .جفت است یمعنبه  عیشفاز 

 یشتن را برایچون خو یعنی ؛دهدینش قرار میع را جفت و قریشخص شف

دامن به  داند، لذا دست توسلیمقصودش عاجز مبه  دنیحاجت و رس یقضا

 .طلبدیخود م کمكو  یهمراهبه  رده او راكدراز  عیشف یعنی یگریشخص د

ست و به نسبت تفاوت یجور نیكع در همه جا یه طرز شفاعت شفكد دانست یبا

 هیا از امور معنویات و یه از مادكنیاز اـ اج حاجتمند است یه مورد احتیكزیچ

ر یرا نزد وزه معلمش یكریمحصل فق مثالً ؛ندكیر مییت شفاعت تغیفكیاست ـ 

ش را فراهم آورد، طرز یه وسائل زندگانكدهد یواسطه قرار م ع ویمعارف شف

ه كنیا یع قرار بدهد برایه او را شفكست یر از آنطورینمورد غیشفاعت معلم در ا

شفاعت  ،را در صورت اولیز ؛ندكه منصوب بیاز مقامات علم یكیبه  ر او رایوز

 ر و مراتب فقر او رایش وزیفته ببرد په دست محصل را گركن است یابه  عیشف

در  یول ؛ندكخرج محصل را ب کمك یرده سپس از او تقاضاك یر معرفیوزبه 

عبارت به  روح است،به  چون درخواست محصل از امور مربوطه ،مورد دوم

نفس و مولود سعة روح و  ]= باال رفتن[ یقه گروبند رَكاست  یزیروشن، چ

ه كن است یابه  ن موردیشفاعت معلم در ا .است هیاز مقامات نفسان ،خالصه

ت آن مقام یمال روح، خالصه شرائط قابلكاست یایات نفس و مزایوسائل ترق

بعبارت  .دیآن بنمابه  رده روحش را متوجهكمحصل خاطرنشان به  را یعلم
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دن یلة رسیه وسكآنچه  ،بت خود قرار دادهیم و ترتیمحصل را در تحت تعل ،گرید

حال محصل  .اموزدیب ی، بویو اخالق یعلم یایمقام است، از مزاآن به  محصل

او را نصب  یهاردار، گفتار و دستور العملكند، كب یرویامال از معلمش پكاگر 

زان عملش قرار بدهد، خالصه روحش را با روح معلم ین خود قرار داده میالع

ت یقابل و باالخرهن او قرار داده یه و قرین راه شبیشتن را از ایرده و خوكوند یپ

ر یه آن وزكنین موقع همیالبته در ا ،ه منظورش بوده حائز بشودك یآن مقام

 .ردكمنصوب خواهد  یهمان مقام علمبه  افت، او رای یآگاه یدانشمند از ماجر

رده و كر، از آن محصل شفاعت یشگاه وزید گفت معلم درپیه باكنجاست یا

ر بار یچنانچه محصل شانه از ز یول ؛است محصل هم داخل در شفاعت او شده

ند و تمام اوقاتش را كب یتلق یدیقیمال بكم معلم را با یرده تعالك یل خالیتحص

ردار و گفتار معلمش كه نسبت به كنیگذرانده، در عوض ا یپرورو تن یبا تنبل

متوقع  ،ن حالیرده و در عك یشخص او اظهار دوستبه  ند، نسبتكابراز عالقه ب

 مثالً یمقام استادبه  ،ر واقع شدهیت وزیتوسط معلم مورد عنابه  هكنیابه  باشد

شتن را از شفاعت یارش خویسوء اختبه  چون یسكن ینائل شود، بدون شبهه چن

 د در شمارة عقال شمرده شود.یجا نباین توقع بیاست، با چن ردهكرون یمعلم ب

 ،قتیهست و در حق یچند یمباد یه شفاعت در مورد دوم داراكنیحاصل ا

 ،آن یبذرها .باشدیوه میاو بذر و شاخ و برگ و م یه براكاست  یمانند درخت

شاخ و برگ و  ؛فشاندیه معلم در اعماق قلب محصل مكاست  یمیهمان تعال

محصل  .است ه نظر محصل بودهكاست  هیاش عبارت از آن مقامات علموهیم

ند، البته در ك یاریرا با اعمال خود آب یو اخالق یعلم یچنانچه آن بذرها

ات یا روحیروح معلم  ،ن موقعیدر ا یعنیشود؛ یمند موة آن بهرهیموقعش از م

و مظاهر روح معلم  ها[]= تراوش قت از رشحاتیه در حقك ،ن محصلیهم

ه منظورش بوده رسانده، خالصه او را در ك یهمان مقام علمبه  او را قهراً ،است

ن یخوانندة محترم البته از هم .دهدیم شفاعت او قرار میدر حرجرگة معلم و 
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 یافته و بخوبیه را درین آموزگاران دبستان انسانیغمبران و ایشفاعت پ یمثال معن

بذر و  ،آن یباشد، و برایم یچند یمباد یز داراینان نیه شفاعت اكاند دهیفهم

ان ین مربیه اكاست  یمیآن دستورها وتعال ،بذرش .هست یاوهیشاخ و برگ و م

اند، تودة بشر افشانده یعالم در دلها یبنوبة خود از طرف مرب یکآدم هر  یبن

غمبران در اعماق قلب خود یطبق دستور پ ،ه آن بذرها را با اعمال خودیكآنان

با شاخ و برگ شده و به نسبت  یدرخت ،اركدهند، حتماً در انجام یپرورش م

ه فالح ك ،وة آنیاند از مپروراندن آنها متحمل شده دن ویانیه در راه روك یزحمات

ة آن یر سایرا در ز یانیپایب مند خواهند شد و روزگارِبهره ،باشدیم یو رستگار

غمبر و یا روحش را با ذوات مقدسة پیه در دنكبسر خواهند برد، خالصه هر آن

سراسر  یوادن یشدگان در اان گمین راهنمایا یراهنمائبه  وند ویائمة اطهار پ

غمبر و ائمه را یره پیقرآن و سنت و س یعنیافتد.  رت و ضاللت، براهیح

سرمنزل به  شتن رایزان اعمالش قرار دهد، عاقبت خویم ،ردهكن خود یلعانصب

م شفاعت آنان شده و با آنان یرسانده و باالخره داخل در حر یسعادت ابد

َ  َُتِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ؛محشور خواهد شد ُ  َُيۡبِۡبُكمُ  فَٱت بُِعوِن  ٱَّلل   َوَيۡغفِرۡ  ٱَّلل 
ُ  ُذنُوبَُكۡم   لَُكمۡ  عه و یق شیث منقوله از طریه در احادكنیا .(1)﴾ر ِحيمٞ  َغُفورٞ  َوٱَّلل 

 یخوببه  ،دهدیقرار م كنندگان[ا ]=شفاعتعفَز در عداد شُیرا ن علماء ،یسن

 ؛غمبرندیپ یندگان عمومیقت نمایحقچه علماء در  ؛ندكید مییرا تأ ین معنیهم

مردم به  ،ابندییم ین آموزگاران خدائیه از اكهستند آنچه را  یسانكنان یا

غمبر و ائمه استفاده یرة پیتاب خدا و سنت و سكه از كو هر آنچه  ؛آموزندیم

بذر شفاعت را در  ،نوبة خودبه  زینان نیا ،و باالخره ؛رسانندیمردم مبه  ،نندكیم

قت یه در حقك ،آنانرا یرویه طوق پكهر آن ؛فشانندیافراد بشر م یهادل نِیزم

                                                 
[ شما را دوست بدارد و دارید، مرا پیروى كنید تا خدا ]همبگو: اگر خدا را دوست مى»: آیه ترجمة( 1)

 .[03]آل رمعان:  «گناهان شما را ببخشد، كه خدا آمرزگارى است مهربان
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رد و ك یقبول تلقبه  گردن انداخت، گفتارشان رابه  ،غمبر استیاز پ یرویپ

رة شفاعت آنان یالبته در آخرت در دا ،ن آنان قرار دادیباالخره روحاً خود را قر

 شان محشور خواهد شد. داخل شده و در زمره

ه كنیه در عوض اك ین است آن شفاعتیا .اءیاول اء ویشفاعت انب یاست معنن یا

رده، او را به كجاد ضعف نفس ین، ایر در امور دیغبه  اءكمناسبت اتبه  در انسان

به  دهد، ویو عمل سوق م یسعبه  ند، همواره انسانراكسالت وادار بكو  یتنبل

جه او را نسبت یرده و در نتكجاد یگزاف در انسان ا یدواریام یکه كنیا یجا

ند، او كن مغرور بیخالصه انسان را در امر د ،س شرع، جسور نمودهینوام کبهت

 ؛داردینگاه م ،و عمل است یه تنها عامل موثر در سعك ،رجاء ن خوف ویرا ب

همواره تمام آنها را  ،ر شدهیگیدر دل او جا یس الهیاز نوام یکرعب و ابهت هر 

داند ین میتر از اكوچكشتن را یخو ،جهیو بالنت ؛نگردیام مبا نظر عظمت و احتر

ه یكخالصه آن شفاعت .بردارد ین قدمیتركوچكه بتواند در راه مخالفت آنها ك

نه  ؛ن است و بسیهم ،مراد از آن ،ا و آخرت مسلمان استیموجب سعادت دن

ظاهر آنان در به  ه نسبتكنیرا در آخرت از لحاظ ا یغمبر و ائمه جمعیه پكنیا

 یتلق یاعتنائیمال بكن را در یه مقررات دكنیردند ـ با اكیاظهار عالقه م

نجات  ،شان استیاز ا یچیسرپ کنفیه از لوازم الك ،ردند ـ از آتش جهنمكیم

را یز ؛نندكخدا و رسول است، رهسپار ب یروین پیه رهك ،روضه رضوانبه  داده،

م نصوص كحبه  عت عقل ویبر حسب شر یخرورر گفتم سعادت و شقاوت اُكم

 إَِل   ُُتَۡزۡونَ  َوََل  اَشۡي  َنۡفٞس  ُتۡظلَمُ  ََل  فَٱِۡلَۡومَ ﴿م گروبند عمل انسان است یركقرآن 
: ﴾َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َما

 

را، یزیچ یچ نفسیشود هیرده نمكامروز ستم »: یعنی [46]ي

ردار و كس طبق كهر  یعنی «.دیردكیه مكشود مگر آنچه را یپاداش داده نم و

اده بر یشود و نه زیده میاهك یزینه از ثوابشان چ ؛شودیرفتار خود جزا داده م

 ُُتَۡزىَٰ  ٱِۡلَوۡمَ ﴿امال طبق عدالت رفتار خواهد شد كه كبل ؛شوندیاستحقاق، عقوبه م
َ  إِن   ٱِۡلَۡوَم   ُظلۡمَ  ََل  َكَسَبۡت   بَِما َنۡفِۢس ُكُّ  امروز » [37]اغرف: ﴾ٱۡۡلَِساِب  ََسِيعُ  ٱَّلل 
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 ؛ئهیاز اعمال حسنه و افعال س ؛ردهكسب كه كآنچه به  یسك اداش شود هرپ

ستة او باشد، و یمتر از اعمال شاك یسكنه ثواب  ؛ستینرو نیدر ا یچگونه ستمیه

 یگریرا بگناه د یسكستة او باشد، و نه یردار ناشاكاده بر یز ینه عقاب شخص

ع الحساب یق خداوند سریدهند، بتحق یرا پاداش بد یكینند و نه نكمؤاخذه ب

 .(1)«است

در مورد شفاعت  ،یابنكخ تنیش ،دششاگر عت ویشر یآقادگاه ید ،ان مفصلین بیبا ا

 ؛است واضح شدهمال اك

 «رجعت»دة یعقردّ بر . 3

ى یرپاش از بیپ ،ن اعتقادیبر اساس ا .عه استیى از اصول اعتقادى شیك «رجعت»

پس از مرگ زنده شده و  ،نتیطافران زشتكسرشت و كپامنان ؤمگروهى از  ،امتیق

ت یمكابند و حایو بد خود را در یکن گردند تا سرانجام اعمالِیا برمیگر به دنیبار د

 نند.كى دولت حق را مشاهده ینها

 سد:ینویالمى( رجعت مكن معناى اصطالحى )یید در تبیخ مفیش

 ذل  یقًا، ویفر عز  یها فیانوا علکا ىف صورهم التى یقومًا من األموات اىل الدن رد  یإن اهلل »

ام یعهد ق ک، وللنی مههم من اللاملنی واملللومنی من املبطلنیل املحق  یدیًقا آخر، ویفر

د عل یمهد   .(2)«والسالم ةهم أفضل الصالیه وعلیآل حمم 

ا یه در گذشته بودند، به دنكرا به همان صورتى  مردگانخداوند گروهى از »: یعنی

و اهل حق را  ،ندكل مىیگر را ذلیز و گروهى دیو گروهى را عز ،دگردانَبر مى

ن و ستمگران غلبه یبر ظالم ن رایبر اهل باطل غلبه و نصرت داده، و مظلوم

 .«رخ خواهد داد إل ن واقعه هنگام ظهور مهدى آل محمدیا .دهدمى

 : نندكیاستفاده مده ین عقیابر  كمدربه عنوان ه یامام عةیمعموالً شه ك یاتیآ 

                                                 
 .212 تا 211 ص ورجعت، اسالم تنكابنی، فرید عبدالوهاب( 1)

 .21 و 21 ص دوم، اپچ ه،مامیعقائد اإل ،مظفردرضا م( نک: شیخ مح2)
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1- ﴿ ٓ َمت َنا َرب نَا
َ
ۡحَييۡتََنا ٱثۡنََتۡۡيِ  أ

َ
ِن ُخُروج   إَِلَٰ  َفَهۡل  بُِذنُوبِنَا فَٱۡعََتَۡفَنا ٱثۡنَتَۡۡيِ  َوأ  ﴾َسبِيل   م 

دو بار ما را زنده  دى ویدو بار ما را به مرگ رسان ،پروردگارا :ندیگومى» [33 :اغرف]

  ؛«؟شدنى ]از آتش[ هسترونیا راه بیپس آ ؛میبه گناهانمان اعتراف كرد ؛دىیگردان

لَمۡ ﴿ -2
َ
ِينَ  إَِل  تَرَ  أ ْ  ٱَّل  لُوٌف  َوُهمۡ  دَِيَٰرِهِمۡ  ِمن َخرَُجوا

ُ
ُ  لَُهمُ  َفَقاَل  ٱلَۡمۡوتِ  َحَذرَ  أ ْ  ٱَّلل   ُموتُوا

ۡحَيَُٰهمۡ  ُثم  
َ
هاى خود مرگ از خانه مِیا از ]حال[ كسانى كه از بیآ» [360 :ارقبلة] ﴾... أ

تن به مرگ  :پس خداوند به آنان گفت ؟افتىیخبر ن ،خارج شدند و هزاران تن بودند

  ،«... آنگاه آنان را زنده ساخت ؛دیبسپار

از ائمه در  یمتواترات یه رواكنند كیادعا من یهمچنشیعیان  .گریات دیاز آ یتعداد و

 است. نه آمدهین زمیا

 یسنگلجعت یشر باید بدانیم كه عالمه« رجعت» یاز معن مطلع شدنبعد از نون كا

ها و ده را در درسین عقیا شمارد ویعه میان شید غالیرا جزو عقا« رجعت»

د یفر ،ه شاگردشك یطور همان ؛ردكین رد میل روشن و متیبا دال شیهایسخنران

 سد:ینویمرده و كاشاره  امر نیبه ا «اسالم و رجعت»تاب كدر مقدمة  ،یابنكتن

 یه از سالهاك، یعت سنگلجیشر یگرچه مصلح معظم و دانشمند محترم آقا»

ق اسالم و ازالة خرافات و یح حقایتشر ،امل و عزم راسخكمان یا یکبا  یمتماد

ن یا ،غ خودیش در دارالتبلیپ یچند ،انداوهام را وجهة همت خود قرار داده

رده و اساس آن را ك ین و دلچسب ملغیریبس ش یاناتیب را با« رجعت»موضوع 

 سوءتفاهم شده امالًكده و یدم مطلب روشن نگردیچون د یول ؛انددهیاز هم پاش

ش یش از پیب ،دهیبخش یر سوئیبر خالف انتظار تأث به جمعینسبت  یاست و حت

لهوس از مردمان بوا یهم برخ یو از طرف ،است دهیده در آنان راسخ گردین عقیا

 یکان یدر م یر زمانیه از دكن امر را یا ،میدانیه همه مك یاز جهات ،و ابن الوقت

را از ین تودة عوام ویاند و در بغبار آلوده مستور بوده برمال ساخته یتابهاكسلسله 

ن یدم ایاند، خالصه چون دردهك یمعرف هینة اسالم و مقومات فرقة امامتقَمُ یمبان

ه برادران كنیاند، عالوه بر انتر به تن اسالم پوشاندهیبس ننگ یلباس را با صورت
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ن یرا بمناسبت ا هیه فرقة امامك یآنان ،ما یاسالم کگر ممالیو د یز مصریعز

ه از یه امامكاند، بدانند مورد حمالت خود قرار داده «ةالغُ»گر مقاالت یمقاله و د

ش از همه مورد یموضوع را بن یلذا نگارنده ا ؛اندو منزه ینگونه مقاالت مبریا

ن مجموعه یا ،جهیق نموده و در نتیدر اطرافش مطالعة عم یدقت قرار داده و مدت

رده و در دسترس مطالعة كم یداد، تنظیفم اجازه میر ضعكه فك یارا، آن اندازه

 .(1)«گذارمیش میخو ینیبرادران د

عت یفات خود شریتأل را از آثار و «رجعت اسالم و»تاب ك ین چهاردهینورالد

 د: یگویم عنوان مثاله ب .ندكیر مكن امر ذیل بر ایچند دل شمارد ویم یسنگلج

]=  هقّرده و از اهل ثِكن مشاهده یالعیأر[ را به یابنكد ]تنیفر یز آقاین ناچیا»

 یباشد. آقایم یاارزنده یتابخانه شخصك یاستماع نمودم دارا افرادِ مورد اعتماد[

ه قم بوده و از یاز طالب حوزه علم ،یاهلل حائرتیه آت تامّیمرجعام ید در ایفر

 یتابكن یچنلیف أته قادر به كباشند ینم یدر حد ،ردمكپرسش  یهمدرسان و

عت یمسلماً از شر ،ن و سنخ گفتاریبراه ةاستدالل و اقام ةنحو یو از جهت ؛شوند

اسالم » یتاب چاپكنسخه از  یک ،یام جوانیدر ا ،ذره نادار نیو ا .است یسنگلج

خ یتاب را به آقا شك یعت سنگلجیشر ،تابكه در پشت كبرخوردم « و رجعت

ر یانپذكو ام ؛است ردهكاهداء  ،مشهور تهران بود یه از علماك ،على مدرس

ه باشد و ب ]= شاگردانش[ اشذهالمِاز تَ یكیر یبرشتة تحر یتابكن یه چنكست ین

 .(2)«شدیر مكعت متذید بود شریفر یآقاو اگر بقلم  ؛ندكاز علما اهداء  یكی

 ند:كیسپس اضافه ماو 

ه به سنخ ك یسك ،شدیر نام مولف منتشر مكتاب اسالم و رجعت اگر بدون ذك»

                                                 
 عبدالحجت سید از نقلبه رضوی ) نبوی. 2 و 2 ص ورجعت، اسالم تنكابنی، فرید عبدالوهاب( 1)

 قمری 1111 مقدمه این نوشتن تاریخ كه نویسدمی( عرفاء تذكره كتاب از 212 ص در البالغی

 .باشدمی( ش 1112) ق 1112 رجعت، و اسالم كتاب چاپ تاریخ اما است؛

 .121 و 121 ص آن، هاىوریشه وهابیت چهاردهی، نورالدین( 2)
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عت یه اثر شركرد كیم مكد حیبدون ترد ،رت داشتیعت بصیسخنان و آثار شر

 .(1)«تاب مندرج استكن یعت در ایباالخص اهم آراء شر ؛است یسنگلج

اسالم و »تاب ك ةنویسند یابنكه خود تنكدهد یالمش احتمال مك تِیدر نها یول

 باشد:« رجعت

تابت درآورده و كرات استاد را به ید تقریفر یه آقاكف دارد یفقط احتمال ضع» 

 یاند و بنام آقابر آن افزوده یو اصالح شده و اضافات کعت حیاز جانب شر

خاصه دربار  كو آن منطقه جزو امالمحله رامسر بوده  ن آخوندكه ساك ،دیفر

  .(2)«از تعرض مصون بماند كیعت اندیشر ،وقت بود

ر كآن ذ از یو در باال قسمتنوشت « اسالم و رجعت»در مقدمه  یابنكد تنیه فركآنچه 

 ردهكح ین امر تصریرا خود به ایز ؛است تابكاین ه خودش مؤلف كند كیمكید أت، شد

به لذا  .مینكرا دروغگو حساب  یا ویم ینكباور نرا ه حرفش كم یندار یلیدل واست 

كه در طرح  ندچ هر ؛است «رجعت اسالم و»تاب كندة سینو تنكابنی خود احتمال قوی

استفاده  سنگلجی، عتیشر ،استادش نیریانات شیها و باز درس، تابكو مرام  مباحث

  است. ردهك

 یدر محافل علم« رجعت اسالم و»تاب كه ك یدر مورد اثر ین چهاردهینور الد

  سد:ینویمچنین رد، ك جادیعه ایش یسنت یدر وسط علما هك یو جنجال گذاشت

براه  یاهوئیه هكمنتشر شد  یعت سنگلجیبنام رجعت از جانب شر یتابك»

 یهانوشته عت و گفتار ویات و آراء شریعلما نسبت به نظر ،انداخت. تا آن زمان

وت بر كطرف بوده و مهر سیب ،سیتدر یهاالسكل كیتش غ او ویاو و نحوه تبل

ه بعدها در كه مباحثى یلك ،عت در منابر مختلف خودیاما شر ؛لب نهاده بودند

ها اوج یتین نارضایح نموده... ایانات خود تشریاست با ب تاب رجعت آمدهك

مرجع ـ  یم حائریركخ عبدالیت اهلل آقا شیگرفت و موجب پرسش از محضر آ

                                                 
 .121 ص همان،( 1)

 .همانجا( 2)
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د ییه رجعت را تأكنیضمن ا ،ن استفتایشان در قبال ایجناب ا شد وـ انیعید شیلتق

 ،شدیر صادر میفكم تكرا اگر حیز ؛ر ننمودندیفكرا ت یعت سنگلجیشر ،ردندك

د به یجد یمذهب ینخواهیعت شده و خواهیروان شریو لجاج پ یموجب سخت

ثر افسران و كا ،شده گفته ك را همچنانیز ؛دیگردیافزوده م یمذاهب اسالم

د و جوانان یران جرایسندگان و مدیدولت و شعرا و نو ةرتبیارمندان عالك

 .(1)«عت بودندیشر ةدلبستهمه و همه  ،ردهكلیتحص

 یهاطلبه یاز سو یقول وه ه بك، را پرسش و پاسخن یان متن ایرسول جعفر

 ن آوردهینچنیابود،  یعت سنگلجید هم به دفاع از شریر وقت مطرح شده و شاكروشنف

 است:

ع یتصد ـیمد ظله العال ـ یت اهلل حائریمحضر انور بندگان حضرت آ سؤال:»

ه و یفة امامیقة شریور در طركمذ یه راجع به موضوع رجعت جسمانكدهد آن یم

مد ظله  ـت اهلل یآنچه معتقد حضرت مستطاب بندگان آ یمذهب مقدس جعفر

ه مورد كد ییمرقوم فرما ،دانندیتاب و سنت مكاست و مستحصل از  ـیالعال

 حاجت است.

ثرت اخبار، اعتقاد به رجعت كاحقر به واسطه  .میبسم اهلل الرحمن الرح جواب:

ه اگر كن و نه مذهب است، ین مطلب نه از اصول دیا یول ؛دارم، به نحو اجمال

و نه از مسائل  ؛ا مذهب شمرده شودین یمعتقد به آن نباشد، خارج از د یسك فرضاً

داً به دست آورند، و در یا تقلین، الزم باشد اجتهاداً یلفكه بر افراد مكه است یعلم

ن نحو از یا یانت مردم نمود و گفتگویگر حفظ دید به نحو دین زمان بایمثل ا

 .ده نداردین آنها فایه بضرّعداوت مُ یکجاد ین و ایلمة مسلمكبه جز تفرقة  ،مطالب

  .(2)«ك، محل مهر مباریم الحائریركاالحقر عبد ال

                                                 
 121 و 121 ص آن، هاىو ریشه وهابیت چهاردهی، نورالدین( 1)

 .1212 ص ،یراناسیاسی  ـ های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان2)
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در  یف آثار متعددیرامون رجعت، سبب تألین شبهات پیو طرح ا پرسش و پاسخن یا

  .(1)از علما شد یبرخ با قلم 22نه در دهة ین زمیا

  إلاس یخضر و ال ،سىیعحضرات د یات جاویح ینف. 4

است « محو الموهوم» ،اتش نوشته بودین مراحل حیخرعت در آیه شرك ییهاتابكاز 

چاپ  (عتیسال پس از فوت شر یک) ش1121بهشت سال ین بار در ماه اردیه اولك

اقدام بعد از درگذشت استادش  ،مستعان ینقُلیحس ،عتید شریشاگرد و مر ،. در واقعشد

ت یه در آن از اهمكنوشته  یار خوبیتاب نموده و بر آن مقدمة بسكن ینشر ا به چاپ و

 سد:ینوین میتاب چنكن یا

ه كسلسله خرافات و موهومات را  یک ،ریم نظك ین رساله با صراحتیمندرجات ا»

ا یندگان جاهل یگو ه ویماین بیمؤلف ،اطالعیان بینما ین و روحانیله مفسریصدها سال وس

شه یر ،یثر افراد طبقة متوسط و عالكه اكو بل ،الناسدر اعماق مغز و قلب عوام ،مغرض

 یرات سوئیبخش و تعبانیالت زیسازد و دامن اسالم و قرآن را از تأوینابود م ،ده بودیدوان

یم كپا ،دهدین اسالم میبدست دشمنان و مخالف ید و سالحیآیم جور نمیه با عقل سلك

  .(2)«دیگویر باز مید ناپذیدالئل معقول و ترد ق امور را بایند و حقاك

 عالمه یش قرآنیه گراك است یاارزنده قیتحق ،تابك نیا در یک كالم باید گفت كه

در  را وی تئجرو  یركاستقالل ف ،همچنین ؛كندرا كامالً روشن می یعت سنگلجیشر

ان یج میدة رایمخالف عق ،ن مطلبیا حتی اگر ود؛به به نظرش درست ك یان هر مطلبیب

                                                 
 یمحمد مهد یداهلل س یتامت در اثبات رجعت، نوشته آ یدارینمونه: ب یبرا .1212 ص همان،( 1)

و رجعت، نوشته  یت( غب1الفرقان )ج  یان؛ ب1111ترجمة ابوالقاسم سحاب، تهران،  ی،اصفهان

 ینی،القزو ینیابوالحسن حس یدش؛ اثبات رجعت، س 1112مشهد،  ینی،قزو یمجتب یخحاج ش

؛ ج 222، ص 1ج  ی،آقا بزرگ طهران ،يعةالش يفإلى تصان ريعةالذبه:  یدبنگر ینق. همچن 1112

؛ ج 121، 12، ص 12؛ ج 212، ص 12؛ ج 112، 112، 21، 2، ص 11؛ ج 212، 12، ص 2

 .ش چاپ شده است1121تا  1111 یآثار در فاصلة سال ها ینا یشتر. ب12، ص 21

 .1 ص سنگلجی، شریعت الموهوم محو كتاب بر مقدمه مستعان، حسینقلی( 2)
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 .بودمسلمانان 

ن عوامل عدم تعقل و یترمهم ،احبار و رهباناز  یرویبزرگان و پاز د و اطاعت یتقل. 5

  یگمراهماندن در 

است كه مردم را از علم و مهمترین مانعی ،تقلید كوركورانهكه  اعتقاد داشت عتیشر

تحت عنوان « د فهم قرآنیلك»تاب كن مطلب را در یااو دارد. می هدایت دور نگه تعقل و

ه كفه یة شرین دو آیابتدا ادر وی  ند.كیبه طور مفصل بحث م« از موانع تعقل است ،دیتقل»

 آورد:یم به عنوان گواهند، كیان را مذمت مكایورانه از نكورك یروید و پیتقل

ٓ  إِن ا﴿ -1 َٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ة   ََعَ م 
ُ
َٰٓ  ِإَون ا أ ۡقَتُدونَ  َءاَثَٰرِهِم ََعَ   [30:]زرخف ﴾مُّ

 ؛«میشان راهسپریا م و ما از پىیاافتهینى ]و راهى[ ییما پدران خود را بر آ»

ْ  لَُهمُ  قِيَل  ِإَوَذا﴿ -2 ٓ  ٱت بُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ  أ ْ  ٱَّلل  ٓ  نَت بِعُ  بَۡل  قَالُوا لَۡفۡيَنا َما

َ
ٓ   َعلَۡيهِ  أ َولَوۡ  َءابَآَءنَا

َ
 ََكنَ  أ

  [373:ةارقبل] ﴾َوََلَيۡهَتُدونَ  اَشۡي  َيۡعقِلُونَ  ََل  َءابَآؤُُهمۡ 

ند: یگود، مىیروى كنیاز آنچه خدا نازل كرده است پ :و چون به آنان گفته شود»

ا هر چند یم. آیكنروى مىیم پیاافتهیزى كه پدران خود را بر آن ینه، بلكه از چ

اند ]باز هم در خور رفتهكرده و به راه صواب نمىزى را درك نمىیپدرانشان چ

 .«؟روى هستند[یپ

 وند كیان میآنرا ب یامل و ضررهاپردازد و منشأ و عوید میآفت تقل یبه بررس سپس

 سد:ینویم« د رایمعالجة قرآن مرض تقل»تحت عنوان 

نخوانده و درس یمت است و شخص امكدانش و ح ،دیتقال یعالج حتم»

ند و كیران میر و قصص و خرافات از پیدن اساطیبشن ]= اكتفا[ شه اقتصاریهم

ق یرف ،ت و جهلین امیبنابرا ؛ندیگویپسران م یده برایران هم آنچه از پدران شنیپ

علم و دانش و  ،دیدشمن تقال ،سكعه ب .خرافات است دِیمؤ ،یعلمیو ب ،دیتقال

ند و كینمو م یماد یغذاهاه ه جسم بكچنان ؛نش استیمعرفت و ب ،روح یغذا

به  شود و عقلیرومند میه نیات علمینظره ن روح بیهمچن ؛گرددیم یقو

ر خرافات را پاره یشخص دانشمند زنج .رسدیقش میماالت الكبه  معلومات
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ند و تابع هر كیت نمكحر یاندازد و با هر بادید را از دوش میرده و بار تقالك

ت و یانسان نندگانِكه خواركن جهت است یاز ا شود.ینم گو[]= یاوه قیعِنا

علم را بر بشر حرام  ،سهینكاهنان و ارباب كاز  ،تیآزادگان بشر نندگانِكبنده

در  «الروس»ه كچنان ،م نمودندكد بودن آن حیجس و پلردند و به رِك

آن  یهاهویه مكاست  نان گفتند علم شجره ملعونهیه اكد یگویالمعارف مةدایر

قرآن چون برای شفای امراض اخالقی و اجتماعی از ... باشدیآدم میبن ةكشند

علم نمود و به  نازل شد... خالیق را دعوت صجانب پروردگار بر رسول اكرم

 .(1)«علماء آیاتی نازل فرمود در فضیلت علم و

ق و یه مردم را به علم تشوكشود را ذكر یادآور می میرك قرآن ی ازاتیآ وی در ادامه،

 :ندكیدعوت م

 فرماید: خداوند می»

َما﴿ -1 َ  ََيَۡش  إِن  ِ  ِمنۡ  ٱَّلل  ْ   ِعَبادِه ُؤا چ یه یتعالیخداترس از » :یعنی [39:]افرط ﴾ٱۡلُعلََمَٰٓ

 .«ست جز دانشمندانیس را نك

 تو در قرآن بخوان یخشیانما   ت اهلل را نشان علم دان یخش

2- ﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرب َِك  ٱۡسمِ ب نَسَٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ٱَّل    ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡۡلِ

ۡ
ۡكَرمُ َوَربَُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٣ ٱۡۡل

ِي ِ  ٱَّل  َم ب
نَسَٰنَ  َعل مَ  ٤ ٱلَۡقلَمِ َعل  اول  ،هكه مبارین آی. ا[4ات  3: ]اقلعل ﴾َما لَۡم َيۡعلَۡم  ٱۡۡلِ

ه از خون بسته كس كبخوان بنام آن » :یعنی ؛رم نازل شدكه بر رسول اكست یاهیآ

 .«را عالم و دانا نمود یه آدمكد و پروردگار تو آنست یانسان را آفر

 علقه ،یه اول حال آدمكآنست ،و آن ؛است یفیقه شرین دو صفت دقیر اكدر ذ

ن حالت یعلم است و ا ،یار آدمكباشد و آخر یتر مزها پستیاست و از همه چ

 ؛باشدیفتر میز در جهان شریاز همه چ

                                                 
 اپمؤسسة انتشارات دانش، چ تهران،( شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن بانضمام براهین قرآن، 1)

 .111 تا 112، ص پنجم
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م نشمرد یرا عظ یچ فضلین هكل ؛ار بودیاء بسید انبیفضل حق متعال در حق س -1

ِ  ُل فَۡض  َوََكنَ  َتۡعلَُم   تَُكن لَمۡ  َما وََعل َمَك ﴿ه فرمود: كمگر در صفت علم   َعلَۡيكَ  ٱَّلل 
و فضل  یدانستیه نمكآنچه را  یآموخت ترا خدا» :یعنی [330 :]ااسنلء ﴾١١٣ َعِظيٗما

 ؛«خداوند بر تو بزرگ است

وِتَ  َفَقدۡ  ٱۡۡلِۡكَمةَ  يُۡؤَت  َوَمن﴿ -1
ُ
ا أ   ؛[348 :]ارقبلة (1)﴾َكثِۡٗيا َخۡۡيٗ

 

ِينَ  يَۡسَتوِي َهۡل  قُۡل ﴿ -1 ِينَ  َيۡعلَُمونَ  ٱَّل  گر ید یو جا [8 :]ازلرم (2)﴾َيۡعلَُمونَ  ََل  َوٱَّل 

ۡعَمَٰ  يَۡستَوِي َهۡل ﴿د: یفرمایم
َ
(3)﴾َوٱۡۡلَِصۡيُ  ٱۡۡل

چ نسبت یه هك. پس چنان[43:]األاعنم 

 ،ستیر و ظلمات و نور و ظل و حرور نیو بص یب، و اعمیث و طیان خبیم

 ؛ستیان عالم وجاهل نیم ین نسبتیچنهم

ُ  يَرَْفعْ  ﴿ -1 ِينَ  ٱَّلل  ْ  ٱَّل  ِينَ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنوا ْ  َوٱَّل  وتُوا
ُ
  ﴾َدَرَجَٰت    ٱۡلعِۡلمَ  أ

 

 :یعنی [33 :]ااجملدلة

ه علم یكسانكمان آوردند و آنچنان یه ایكسانكد خداوند آنچنان یبلند مرتبه گردان»

 .(4)«یرآنها داده شد درجاتب

 ینبو ثیاز احاد یتعداد« لت علمیاخبار وارده در فض»عنوان ا ب یبعد بخشو در ا

ن یتة جالب در اكن .دنكیق میعلم تشو یریرا به فراگ ه مسلمانانك كندرا ذكر می

از امام  یتیچ روایه و هستند ص مبراپیه همة آنها فقط منسوب به كاست  نیا ،ثیاحاد

 ،هیعة امامیش یبر خالف روش علما ؛آوردینم هائم دیگرا ی ا امام صادق ی باقر 

دهند یف هم قرار میرددر شده از امامان  تیبا اخبار روارا   رمكامبر اپیث یاحاده ك

ه در كعت یار شركن یدانند. ایم و ارزش تیاز حجدرجه  یک یسان و دارایكآنها را  و

انات یعت بیدارد. شر ییهاداللت ست وین یاتفاق ،شودیش مالحظه میهاتابكهمة 

                                                 
 .«خیر فراوان داده شده است ،و به هر كس حكمت داده شود، به یقین»: آیه ترجمة( 1)

 .«؟دانند یكساننددانند و كسانى كه نمىبگو آیا كسانى كه مى»: آیه ترجمة( 2)

 .«؟بگو آیا نابینا و بینا یكسان است»: آیه ترجمة( 3)

 . 112 تا 111( نک: شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن بانضمام براهین قرآن، ص 4)
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 سد:ینویند و مكیختم م جمالتن یرا با ااین بحث در ارزشمندش 

 ،نندكیل نمیورزند و تحصیم ]= تنبلی[ اسلكت ،ه در طلب علمكرا یسانكقرآن »

ه كه عاقبتش سوء عذاب است انذار فرمود چنانكسوء منقلب و طبع بر قلوب ه ب

َُقولَن  َولَئِن ِجۡئَتُهم أَِب﴿د: یفرمایم ِينَ يَة  ِل  نُتۡم إَِل  ُمۡبِطلُوَن  ٱَّل 
َ
ْ إِۡن أ  ٥٨َكَفُرٓوا

ُ َيۡطَبُع  َكَذَٰلَِك  َٰ قُلُوِب  ٱَّلل  ِينَ ََعَ و اگر »: یعنی [48و  49: ]ارلوم ﴾ََل َيۡعلَُمونَ  ٱَّل 

 :ندیگویفار مكنه یهرآ ،یاه و معجزهیران و معاندان به آكمن یتو محمد برا یاوریب

نهد یهر مان، همچنان مُیاران و دروغگوكتباهغمبر و مؤمنان( مگر یستند شما )پین

 .«ستندیه عالم نك یسانكخداوند بر 

ه یكزیه را بر عقول بشر باز نمود و بزرگتر چیقیابواب علوم حق ،اتین آیبمثل ا

 صرمكعلم را مقرر فرمود، رسول ا ،شود خالق جهان را بآن پرستش نمودیم
 علم طلب ،عبادات نیباالتر»: یعنی «أفضل العبادة طلب العلم»د: یفرمایم

  .(1)«است

برا و بزرگان و كر اطاعت كدوم از موانع تف»عنوان  تحت یبعد در بخششریعت  

در ابتدا دو وی  .دهدیر را شرح مكاز موانع تف یگریمانع د «احبار و رهبانست یرویپ

 رد:یگیر به گواه میة زیآ

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱَّت 
َ
ۡرَباٗبا َورُۡهَبََٰنُهمۡ  أ

َ
ِن أ ِ  ُدونِ  م    ﴾ٱَّلل 

 

ة
ُ ب
آنها احبار و »: یعنی [03: ]اوتل

ْ ﴿و  .«ى در برابر خدا قرار دادندیم[ را معبودهایح فرزند مریراهبانشان ]و مس ٓ  َوقَالُوا  َرب نَا
 ٓ ا َطۡعَنا إِن 
َ
آَءنَا َساَدَتَنا أ َضلُّونَا َوُكََبَ

َ
بِيَلا  فَأ ند: پروردگارا، یگوو مى» یعنی [47 :]األزحاب ﴾ٱلس 

 ؛«ردندكگمراه  و ه ما را از راه به در بردندكم یردكما از بزرگان و سران خود اطاعت 

 سد:ینویسپس م

است خود یطره و ریس ینندگان نوع بشر براكه خوارك یالهین وسیبزرگتر»

ه و یص فطریخود محروم و از خصا یعیانتخاب نمودند و بشر را از حقوق طب

                                                 
 .121 و 122 ص قرآن، فهم كلید سنگلجی، شریعت( 1)
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ص را تحت تصرف خود قرار ین حقوق و خصایردند و اكه برهنه یانسان ماالتك

و  ینند بشر را موافق هوكل اراده كه بهر طرف بخواهند و هر شكدادند 

ورانه كورك» یعنیبود « عتقد وأنت أعمىاِ»لمة: كت خود قرار دهند، همانا یائیبرك

لمه چرا را كو زد یم یسكر بر دماغ كه برق تفیكو هنگام ؛«ید معتقد بشویبا

 ،ا چنانین باشد ین مسأله چنید ایه چرا باكد یپرسیرا میزیچ گفت و سببِیم

ده را طعمة آتش یفهم ةبیچاردادند و آن ین میخروج از ده م بكفوراً ح

ن حرث و نسل یمفسد ن هوى پرستان و جباران در ارض ویا .ردندكیم

 یبرا ،نندة بشركگمراه غوالنِن یا اهنان و احبار و رهبان بودند.كن از ییروحان

و  ،گرفتندیاطفال مردم را م یحت ؛ل شدندیت بر نوع انسان قایخود حق وال

 ؛شانستیت ایول باراده و مرتبط بمشكت مویترب ،مطابق آراء و موهومات خود

 ٱۡۡلَقُّ  ٱت َبعَ  َولَوِ ﴿د: یفرمایخدا م .دندیخلق نام یه خود را شفعاكد یرس یتا بجائ
ۡهَوآَءُهمۡ 

َ
َُٰت  لََفَسَدتِ  أ َمََٰو ۡرُض  ٱلس 

َ
 ونمن ﴾فِيِهن   َوَمن َوٱۡۡل

 

ؤ
م
ل

اگر حق »: یعنی. [73:]ا

ان آنهاست تباه یه در مكن و هرینه آسمانها و زمیند هر آكنانرا بیا یمتابعت هواها

ق نمودند و گفتند شما یردند و بآنان تزركت یو چنان مردم را ترب .«خواهد شد

ن را تعبداً و ید و از ما دینكورانه كوركه اطاعت كنید مگر ایندار روح و وجدان

ه مردم كرد كئه چنان در اعماق نفوس نفوذ ین سنت سیو ا ؛دیاموزیل بیبالدل

و  یرده و اطاعت نمودند و از خود رأكد یورانه تقلكوركون را یبزرگان و روحان

ختند یت آنانرا ریراه انسانن غوالن یه اك یو مردم بر طبق قالب ؛نداشتند یاشهیاند

ه كدند یادان گردیاهنان و شكدر پرستش  ]= غرق[ رمِنغَو چنان مُ ،ساخته شدند

نان یدر دل ا ،ندكق یرا تحق یخواست جوالن بزند و امریرشان مكهر زمان ف

 یوجدان ندار ؛یر نداركتو حق تف ،ركمتف یا :گفتیداد و میندا م یا هاتفیگو

  .ینكل اطاعت یه بال دلك نستیحق تو ا ؛یده ز حق از باطلیه تمك

 یه مربك كیت مداریبر آنست، از حر ینفس و آنچه مبتن تِیحر ،ن جهتیاز ا

سوء  ین دعوت را امروز علمایهم ،دینیبیه مكچنان. مرد ،است ات فاضلهكمل
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 ؛ینكورانه كوركد ید تقلین تعبد است و باید :ندیگوینند و مكیدتر میشد یبطور

 :ندیگوینند و مكیق میدان تزریمل در نفوس مركق ایبطر ،له از متصوفههَو جَ

د عدم یمقام المر»باشد و « (1)الغسَّال یدین یت بیّالمك»د یخ باید در مقابل شیمر

رد و یر و عبادت نگكد فاقد اراده نشود و مرشد را در ذیاست و تا مر« (2)هاإلراد

 د.یرس مال نخواهدكه ب ،ندكورانه نكوركپرستش 

ت نفس را از انسان گرفت و بشر را خاضع هر یه حركم زشت سبب شد ین تعالیا

  .(3)«ق بازداشتیش حقایر و تجسس و تفتكنمود و عقل را از تف یادیش

 سد:ینویم و كرده یبندن بحث، مطلب را جمعیدر آخر ا شریعت

ول كگرشان مویاست و عزت و استفادات دینندگان ركه گمراه كو مسلم است »

 یهاراه هن جهت آمدند مردم را بیاز ا .بر جهل جامعه و عدم رشد مردم است

 به آسانیر بازداشتند تا خود بتوانند كمختلف و موهومات گوناگون از تعقل و تف

ه عقل حق ندارد كردند كح یتصر ؛پست خود برسند یزشت و آرزوها به مقاصد

حاصل  یسك یر براكر تعقل و تفند و اگكند تأمل یگویان میشواین پیدر آنچه ا

ن تعبد است و با ید :گفتندینمودند و مین میم بالحاد و خروج از دكشد، حیم

  .(4)«ندارد یتعقل مناسبت

 یمات علیثركه اك ،ت رایمرجع د ویاصل تقل ،اناتین بیعت با ایه شركاست  اركآش

 .دركمیرد به كلی  ،نندكیم ترویجمطرح و  ـریاخ در دوران مخصوصاًـ عه یش یسنت

ا ی باشدمجتهد د یباا ی یلفكمهر انسان » :ندیگویمعه یش ینونكمراجع  كه غالب میدانیم

د محض از یفش تقلیلكت است، یعام یعنی ،ده باشدیاگر به درجة اجتهاد نرس .مقلد

ت یهدا افتن وین موانع راه یترگشه از بزریهم ،ر غلطكن تفیا ،. در واقع«مراجع است

                                                 
 «.هاشویمانند مرده در دستان مُرده»یعنی: ( 1)

 «.ای نداشته باشدجایگاه و وظیفة مرید، آن است كه از خود اراده»یعنی:  (2)

 .121 و 121 ص قرآن، فهم كلید سنگلجی، شریعت( 3)

 .122 و 122 ص همان،( 4)
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شود یمباعث  باشد وین مین مسلمیب یاختالفق مسائل یان به حقایعیاز ش یاریبسشدن 

  یعل حضرته كی است ن در حالی. اشان بمانندیهایها و گمراهدر همان انحراف

 د:یفرمایم

تببَاعُ »
َ
ُُكِّ نَاِعٍق يَِميلُوَن  انلَّاُس ثَََلثٌَة ََعلٌِم َربَّاِِنٌّ َوُمتََعلٌِّم لََعَ َسِبيِل ََنَاٍة وََهَمٌج رَََعٌع أ

ٍن َوِثيٍق... تَِضيئُوا بِنُوِر البِعلبِم َولَمب يَلبَجئُوا إََِل ُركب  .(1)«َمَع ُُكِّ ِريٍح لَمب يَسب

 هك گانىیفروما و رستگارى راه دانشجوى ربانى، دانشمند: اندگونه سه مردم»

 فروغ از ؛دهندمى جهت رییتغ بادى هر وزش با و روندمى بانگى هر پى از وارمگس

 نجات تا انداوردهین پناه استوار ستونى به و برند ىیجا به راه تا اندنشده وربهره دانش

 .«ابندی

ه فرموده كبل ؛ا مقلدیا مجتهد یستند: یاز دو حالت خارج نها ه انسانكامام نفرموده  

و  .خواهد بودگان یو گرنه جزو فروما ؛طالب علما ی دانشمند باشدا ید یمسلمان باه ك

 است. همدایان نید به میتقلد و لمقاز  یحرف

                                                 
. 22 ص، 1 ج الغارات،، ثقفی محمد بن ابراهیم ؛ 121 ص صالح، صبحی شیخ تحقیق البالغه، نهج. 1

 ص، 12 ج ،تاریخ مدیهة دمشق طریق، چند از دمشقی عساكر ابن حافظ: سنت اهل مصادر منابع در

 ؛ 22 و 22 ص، 1 ج ،حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء اصفهانی، أبونعیم حافظ ؛211 تا 212

 .122 ص، 1ج ،صفوة الصفوة حنبلی، جوزی بن عبدالرحمن
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 کتمام انواع رش کكتاب توحید عبادت و دعوت به تر

7 
 

 و دعوت به ترك تمام انواع شرك «عبادت توحید»كتاب 

تاب در كن ی. ااست یعت سنگلجیتب شركن یمشهورتر «د عبادتیتوح»تاب ك

در سال  تابكچاپ دوم  یاعت بریخود شر .چاپ شدعت دو بار یشر یزندگدوران 

نوشت. بعد از  یامقدمه ،یعنی یک سال قبل درگذشتش (ق 1112) شمسی 1122

 شد. پچان بار یتاب چندكن یا ،یوفات و

 آنف یلأتزة یانگ ام كتاب ویپ

را كه به گونة  یآلودآن دسته از اعمال شرك ،ن كتابیدر ا یعت سنگلجیشر

 یعنیقرار داد؛  یدر نزد عوام مردم مسلمان منتشر شده بود، مورد بررس یزیآممبالغه

در  ،كه مردم به زبان بدان اقرار داشتند ،د در عبادتیكه آنها را با توح یهمان اعمال

ژه یان مسلمانان، به ویكه در م یید و عملكردهاین رو، از عقاید. از ایدیتناقض فاحش م

 یار انتقاد نمود؛ اعمالیج شده بود، بسیه، رایعة امامیعوام مردم و هموطنانش از گروه ش

شان، سجده و یو فرزندان و نوادگان ا إلت یاهل ب هائمگردش به دور مراقد  :لیاز قب

 ،شانیا یهاحیها و قبور آنان، و طواف نمودن در اطراف ضرنماز و دعا در برابر آرامگاه

كه  ستندخوامیدر آنها های و باقیماندة استخوان شدگانفونكه از مد یدر حال

آن  ی، به نام و برا همچنین كنند.برطرف و حاجاتشان را برآورده را شان یهایگرفتار

د تا آن صاحب قبر نزد خدا آنان دنشیشان متوسل میو به ا كرده یحضرات نذر و قربان

و شخص صالح  یكه آن ول شتندپندامیشان چنان یاز ا یرا شفاعت كند؛ بلكه برخ

تصرف  یالعاده انجام دهد و شخصاً در عالم هستخارق یتواند بعد از مرگش كارهایم
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هنوز در با كمال تأسف باید گفت كه این اعتقادات سراسر شرك و خرافه، نه تنها  د.ینما

وار و خسواد و جیرهرنگ است، بلكه به مدد مداحان بیمیان شیعیان پابرجا و پر

گیرد و بدعتی نو بر آن ای تازه میهای طمّاع، روز به روز رنگ و جلوهخوانروضه

 گردد.افزوده می

اعتقادشان به ستاره  ،توسل به سنگ و درخت «توحید عبادت»عالمه شریعت در 

از  یریجلوگ یبه گردن فرزندان برا یالهیختن وسیآو ،و خرافات، فال زدن یشناس

ان ینموده و ب یبندن اعمال را فصلیک از ایكشد. سپس هریم چشم زخم را به نقد

 ـكه اساس اسالم استـد عبادت یهستند و با توحآلود شرك ینها اعمالیكند كه ایم

 كند.یخود ارائه م مدعایبر  یاز قرآن و سنت نبو یلیمنافات دارند؛ و دال

 ن موضوعات كتابیترمهم چكیدة

ز[ به غربت باز ینده نیآ درب آغاز شد و ]یاسالم غر» شریف ثیبا حدعت كتابش را یشر

 د:یگویشروع نموده و سپس در شرح آن م« همان گونه كه آغاز شده بود ؛گرددیم

ن روزگار یاست كه در ا ین غربتیهم ،داللت بر غربت اسالم دارد و آن ،ثین حدیا»

ن غربت، یعالئم ا نیاست و كمتر مسلمانان انداخته ش را بر سرِیهاهیر سایاخ

كه محور سنگ « د عبادتیتوح» ژهی، به ویتعال ید خدایمسلمانان از توح یگردانیرو

 .«باشدیمتعال در عبادت م یكتا شمردن خدایاب قرآن است و عدم یآس

ق یشدن مسلمانان از حقایشدت تأثر و تأسف خود را به خاطر ته ین ویهمچن

 بساطد كساد و یكه بازار توح یبه حد ـطل با یهارش خرافات و بدعتینشان و پذید

 شمارد. یبرم شف كتابیزة تألیرا انگ هانابسامانین یابراز داشته و اـ شرك پر رونق گشته

 د عبادتیبارة توحدر یقیکتاب: حقا بخش نخست

د كه الزمة یگوید عبادت سخن میدر توح ین بخش دربارة مقدماتیعت در ایشر

نكه هدف یباشد و ایت آن از آلوده شدن به باطل میمصونت قرآن و یمان به حقانیا

كتا شمردن خدا در عبادت و یمردم به  یفراخوان ـ طبق گزارش قرآن ـ امبرانیپ یینها
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 کتمام انواع رش کكتاب توحید عبادت و دعوت به تر

د یتوح»د دو نوع است: ید كه توحیگویح خود میدر توض یر اوست. ویغ ترك عبادتِ

 «ینظر یِد علمیتوح»گر، یدا به عبارت ی؛ «د عبادتیا توحیت ید الوهیتوح»و  «تیربوب

ن یتركامل :دیگویعبادت پرداخته و م یان معنی. سپس به ب«یاراد ید عملیتوح»و 

ت و یرا حق متعال عبودیز ؛ت استیعبودابد، مرتبة ییكه انسان بدان دست م یامرتبه

عبادت ه كند كیم . او اضافهخودش قرار داده بصفت بزرگترین  وترین كاملرا  یبندگ

شود. دست آخر هم یاست كه فقط با مرگ از انسان برداشته م یخداوند، امر واجب

ن باره ین سخن در این مرتبة عبادت مطرح ساخته و بهتریاختالف علما را دربارة باالتر

 كند:یان مین بیرا چن

حال هر  یخداوند و موافق با مقتضا ین مرتبة عبادت، آن است كه خالص برایبرتر»

 .«شخص باشد

 دوم کتاب: شرک و انواع آن بخش

ح داده كه شرك بر دو نوع است: شرك اكبر، كه در نظر ین بخش توضیعت در ایشر

دانستن خالق و مخلوق از هر نظر؛ شرك اصغر، كه  یمؤلف عبارت است از مساو

ها و انواع . سپس نمونهیگریبه د یتعال یخدا یهایژگیعبارت است از نسبت دادن و

 یر نهانیكند: اعتقاد به تأثیان مین گونه بیشرك را كه عوام مردم در بند آن گرفتارند ا

ا و یدفع بال یاء به بدن خود براین اشیختن ایح و امثال آن، آویتسب ،حلقه، انگشتر، نخ

 گر.یاء دیخطرها، و تبرك به درخت، سنگ و اش

وانات و یل: ذبح حین قبیان انواع شرك از ایب ید برایگشایم یفصل امه،وی در اد

گر شرك مانند: نذر یان انواع دیب یبرا یز فصلیر خدا؛ و نیغ یها برایشكش كردن قربانیپ

 ،ن مواردیدر تمام ا یجز او. و چیزیو دعا به درگاه هر  یر خدا و استغاثه و زاریغ یبرا

استدالل  یعه و سنیدر كتب ش ص امبریت شده از پیروا ثیم و احادیات قرآن كریبه آ

از  یاریبس بدون هیچ گونه تعصب مذهبی، یو است كهان توجه یشا .نموده است

 كند.نقل میشاهد به عنوان ث وارد شده در منابع اهل سنت را یاحاد

 میاز جمله تنج ؛كندیگر شرك باز میان انواع دیگر در بید یسنده سپس فصلینو
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ر ستارگان یبه تأث مشركانه كه متضمن اعتقاد ،میتنج یدر معنا نیز یو فصل )طالع بینی(

گر كشانده و مذاهب ید یسخن را به موضوع سپسمؤلف انسان است.  یدر امور زندگ

 .دهدیح میشان را توضیبا ا ل یم خلین و مناظرة ابراهیصابئ

بد  انواع شرك اصغر مانند: فالِان یدر ب پردازدبه مبحثی دیگر میآن  یعت در پیشر

اسالم را  سپس روشِ ؛زندیم ییهاآنها مثال ی، و برایزیا چی یزدن و شوم انگاشتن كس

 دهد.یح میک زدن توضیب به فال نیق و ترغیدر تشو

ان یدر ب: ن موضوعات كتاب استیترمهم دربردارندةكه گشاید می گرید یسپس فصل

در حق  یروادهینشان، همان غلوّ و زیشان از دیافتادن اآدم و دور ینكه سبب كفر بنیا

 یاریكه بس ،ن حق و خلق رایقت واسطة بین راستا حقیو در اا .امبران و صالحان استیپ

را دربارة توسل و  یق مهمیاند، شرح داده و حقاراهه رفتهیاز مردم در فهم آنها به ب

 كند.بازگو مین بنده و پروردگارش، یب اسطةو

 :خ محمد بن عبدالوهابید شیاب توحاز كتاقتباس  و« د عبادتیتوح»كتاب  منابع

یر مكذرا خود استفادة  موردفهرست منابع  «د عبادتیتوح» تابك پایاندر  یعتشر

اهل  یهابتاكن منابع )دو سوم آنها( یشتر ایب ینجاستاجالب  .اثر 12ه عبارتند از كند ك

، یفخر راز ،ریثكابن ،یر طبریمانند تفس) قرآن یرهایاعم از تفس ؛شندبایسنت م

 نحلالملل و ال ،یبغداد قرَفِالن یرق بفَالمانند فرق ) هایباتكا ی( و... یآلوس ،یضاویب

ث اهل سنت یا منابع حدی( ابن حزم لحَالنِوالملل واألهواء  یالفِصَل فو  ،یشهرستان

 ییچ ابایه او(. ... ابن ماجه و سنن ،داود یاب سنن ،کمال أطَّوَمُ ،یبخار حیصحمانند )

 «دیفتح المج»تاب ك اش،مورد استفادهاز منابع  یكی هكند كر كبه صراحت ذه كندارد 

« دیتوح»تاب كاست بر  یشرح ،در واقعه ك، است خ عبد الرحمن بن الحسنیشلیف أت

خ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن یاش شلة نوهیبوسه كخ محمد بن عبدالوهاب، یش

شاگرد  ،هیم جوزیقتاب از آثار ابنكسه همچنین ذكر نام  ؛است نوشته شده عبدالوهاب

ل السالم بُتاب سُك مفتاح دار السعاده( و ن، وین، إعالم الموقعكیه )مدارج السالیمیابن ت

و نسبت به دیگر علمای اهل سنت،  ثیروان اهل حدیپ سندگان آنهایكه همه نو، یصنعان
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 کتمام انواع رش کكتاب توحید عبادت و دعوت به تر

  .اندتر بودهصریحدر نقد شیعه 

تاب ك»خ محمد بن عبدالوهاب موسوم به یتاب شك یسك هر حقیقت این است كه

« عتیشر»ه كبَرد یم یبه طور واضح پ ،ندكمطالعه را « دیحق اهلل على العب :دیالتوح

 نیعناونه فقط را یز برداشت كرده است؛تاب كن یتاب خود از همكاز  یادیقسمت ز

ن یه تحت آن عناوكموضوعاتی  ه متن وكهستند، بل یكیتاب كدو  یهااز فصل بسیاری

 .(1)است یكی نیزشده 

 سد:ینوین رابطه میدر ا یرضو ید مقداد نبویس

رش موافقان و مخالفان یز مورد پذیت نیوهاب یهاعت از آموزهیر شریاما تأث»

( با یعت سنگلجیشر یثار اصلآد عبادت )از یتاب توحكسة فهرست یمقا .اوست

از  یقابل توجه یف محمد بن عبدالوهاب( همسانید )تألیتاب التوحكفهرست 

از مخالفان خود  یكیدر پاسخ به  یسنگلج .دهدیتاب را نشان مكن دو یمطالب ا

از  ییهاه بخشكرد، گفته بود كید متهم میتاب التوحكاز  یسیه او را به رونوك

 یكی .(2)است؛ نه تمام آن راوشتهد نیتاب التوحك ید عبادت را از رویتاب توحك

با مطالعة آثار  ،در زمان حج یه وكز گفته بود یعت نیشر یکاز شاگردان نزد

 یه برخكن اساس است یبر هم .(3)ردكدا یش پیشان گرایا یهابه آموزه ،انیوهاب

رد و كران ابراز یه را در اید وهابیه عقاكدانند یم یسكن یرا اول یعت سنگلجیشر

                                                 
پوشیدن »و فصل  «آنهاستاز اقسام شركت تبرك به درخت یا سنگ و امثال  یكی»فصل  ،به عنوان نمونه( 1)

مَائِمَ و ت مورد در آن در شریعت سخن و «رفع بال یا دفع آن ینخ یا امثال آنهاست از براحلقه یا انگشتر یا 

در انبیا و  غلوّ آدمبنی كفر سبب»و فصل  «غیر خداست یدیگر از اقسام شرك نذر از برا»و فصل  له،تو

 .«صالحین است

ها بعد در شمار عالمان مشهور حوزه علمیه قم قرار روح اهلل كمالوند بود كه سال ،( آن شخص2)

رییس پیشین  شناس وجریان آن گفتگو را استاد عبدالحسین حائری، دانشمند نسخه .گرفت

 برای نگارنده باز گفتند. و كتابخانه مجلس شورای اسالمی، از روح اهلل كمالوند شنیده 

شاگرد سنگلجی، نقل شده است  ( این موضوع از قول دكتر محمد جواد مشكور، خواهر زاده و3)

 (. 222سیاسی ایران، ص ـ )رسول جعفریان، جریانها و سازمانهای مذهبی 
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 .(2)«(1)آورد دور خود گرد]را[  یاعده

است  یتهمت ،ینیطلبان داصالحوهابیت به  نسبتِه كم شویادآور می مجدداًنجا یا

عالم  یکاتفاق نظر با  ، اوالً:گرنهو ؛باشدینم یافرقهجز تعصب  یزیچه منشأ آن كناروا 

 اوامل از ك یرویا پیدر همة موارد با او ل بر توافق یدل ،از موارد یغ در بعضمبلّا ی

و جزو  داشت یمشرب مستقل ،یعت سنگلجیشر كه عالمه شكی نیست اً:یثان ؛باشدینم

انگذار یمحمد بن عبدالوهاب بن شیخ ثالثًا: خود ؛بودستیز ة اصالحگر و خرافهعیش یعلما

امام احمد بن  یتب فقهكرو میپ مانند ابن تیمیه و ابن قیم، و نبود یا فرقة خاصیمذهب 

عبدالوهاب  ابن محمد شیخ سال قبل ازصدها تب كن میه اك بود ثیاهل حد و حنبل

 . ادامه داردنیز بعد از او  وپدیدار گشته 

 

                                                 
در  ،وی بدون گرایش به شریعت سنگلجی .است ه كردهئنورالدین چهاردهی ارا( این نظر را 1)

چهاردهی، نورالدین، وهابیت  نک: .داشت ایشانهای مهمی از آگاهی حاضر می شد و ویمجالس 

 . 112های آن، ص و ریشه

، مامت پژوهىا ة( سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلی به تكاپوهاى شریعت سنگلجى، فصلنام2)

 .212، ص 1 شمارة، 1 سال
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

 8 
 

 توجه دادن مردم به مرجعیت قرآن و «فهم قرآن كلید»كتاب 

 ن كتابیت ایرخان و محققان در مورد اهموم سخن: شگفتاریپ

 یهااز چهره یكیبه عنوان  یعت سنگلجیضمن صحبت از شران یرسول جعفر

  سد:ینویمچنین عه، ید شیطلب در عقانظردیان تجدیدرخشان جر

نظر دیتجد یهاانیها ]منظور جرانیل جرین قبیا یلكش یه گراكد توجه داشت یبا»

ز وجود داشت و افزون بر ین یه به قرآن بود، در وكیه تكعه[ ید شیطلب در عقا

ه در مقدمة آن ك یو «د فهم قرآنیلك»تاب كر داشت، یه مرتب محفل درس تفسكآن

ردن قرآن كفهم  همه .ن مطلب داردیت از همیاكرده، حكش خود ین گرایاشاره به ا

دانند، یتوده مردم م یبرا ر قابل فهمیه قرآن را غك یسانكدر برابر  یریو موضعگ

ات یآ یسنگلج .نندكمتشابه را در قرآن محدود  ةدایرن جماعت، یسبب شد تا ا

 .(1)شدیه به صفات خدواند مربوط مكدانست یم یاتیمتشابه را تنها در محدودة آ

عه را جزوِ متشابهات دانسته طّقَن باره، فقط حروف مُیدر ا یه خرقانكد یم دیخواه

ه دعوت به تأمل در ك یاتین باره به آینان در ایا .دانستیم مكرا مح ة قرآنیو بق

چ یه هكگفت یعت میشر .ردندكیند، استناد مكیعموم مردم مطرح م یقرآن را برا

نه به  ،بطن قرآن هم ؛(2)بشر قابل فهم نباشد یه براكست یدر قرآن ن یاهیلمه و آك

                                                 
 .  22( شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن، ص 1)

 .122 ص قرآن، فهم كلید سنگلجی، شریعت( 2)
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 .(2)«(1)مقصود قرآن است و بسه مقصود هدف و ك، بلیلیر تأویتفاس یمعنا

بر  ،یعت سنگلجیشر یش قرآنیه گراكند كیح میگر تصرید یان در جایجعفر

ر ی، تأثاست رانیا ین مراجع انقالبیاز معروفتر یكیه ك، (3)ید محمود طالقانیاهلل ستیآ

 :گذاشت

و  یعت سنگلجیتب شركاز م ،به قرآن یه توجه طالقانكن نشانگر آن است یا»

ن ید جمال ]الدیاز س یریرپذیتأث ،اندگفته یه برخكنه آنچنان  ؛است یخرقان

 .(4)...« خ محمد[ عبدهی[ و ]شیافغان

ران در دو یا»تاب كدر  مشهور معاصر، نویسندة لسوف ویف پرداز،نظریه ،احسان طبری

 سد:ینویم« نیواپس ةسد

ن[ ی]مارت یزمانكند كه یب میرا تعق یآلدهیهمان ا "د فهم قرآنیكل"عت در یشر»

ز یكردند. آنها نیب میت تعقیحیة مسرلوتر، توماس مونتسر و]ژان[ كالون دربا

 "هیاول یروزها یپاك"ت را به یحی، مس(5)لیانجة ترجم ةخواستند با اشاعیم

                                                 
 . 12( همان، ص 1)

 .1212 و 1212 ص ،سیاسی ایرانـ  های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان2)

 مهدی آقای باجبهة ملی دوم و حزب نهضت آزادی  گذارانبنیان از طالقانی، محمود سید اهلل آیت( 3)

محسوب های چهل و پنجاه در ایران شیعه در دهه گرایتجدد و روشنفكر علمای از بود و انگبازر

 در شودمی و گفته كردمی صرف پهلوی ژیمر با مبارزه برای را تالشش بیشترین وی اما شود؛می

 جمهوری دوران در تهران جمعة امام كه اولین او. ردب سر به شاه هایزندان در سال یازده مجموع،

 قرآن از ناتمام تفسیر یک طالقانی. كرد فوت انقالب پیروزی از بعد ماه شش بود، حدود اسالمی

 جزء و نساء عمران، آل بقره، هایسوره و فقط است مجلد شش در كه دارد «قرآن از پرتوی» بنام

 .است كرده را تفسیر عم

نک: خاطرات همچنین . 1222ص  ،سیاسی ایرانـ  های مذهبیجعفریان، جریانها وسازمان( رسول 4)

 .  22پیشگامان، پاورقی ص 

قبالً  ،معروف است. این كتاب مقدس Bibleكه به نام  باشدمی تمام كتاب مقدس ،منظور از انجیل (5)

را  توانستند آنمسیحی میتنها روحانیون  های التینی یا یونانی قدیم نوشته بود وفقط به زبان
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

 .(1)...«كه بر آن بسته بودند بكاهند یهائهیرایبازگردانند و از پ

 كتاب یهامضمونن یتربر مهم كوتاه ینگاه 

 نوشت و« د عبادتیتوح»تاب كرا بعد از  عت آنیه شرك «د فهم قرآنیلك»تاب ك

به  ایشان یهاو نوشتهن آثار یترمهماز رد، كف یرحلتش تاله قبل از كبود  یتابكن یآخر

یس مكامالً و با تمام ابعاد منعكعت را یشر یش قرآنیرا روش و گرایز ؛رودیشمار م

، «ن القرآنیرسالة براه»عت به نام یاز آثار شر یگرید رسالة یکهمراه  ،تابكن ی. اندك

د یلكتاب ك» ،عنوان آن .استصفحه  212 یو دارا شدچاپ عت یات شریدر زمان ح

وشش كتاب به كن یعت ایبعد از رحلت شر. البته است «ن القرآنیفهم قرآن بانضمام براه

 د چاپ شد.یتجد روانش بارهایپ

تاب مطرح كن یعت در ایه شركرا  ییهامطالب و بحثرین تممهاز  یاالصهخ ،کنیا

 : است ردهك

درست دن یروش فهم ،ه در آنك ندكیم آغاز یامقدمه اتابش را بك عالمه سنگلجی

( ة صدر اسالمیمسلمانان اولد طبق فهم سلف )یه قرآن باكد یگویو مكرده ان یقرآن را ب

ه از خارج از ككنند تفسیر می یاركطبق افه قرآن را ك ،خلف یاهرینه طبق تفس ؛میبفهم

  :دهدیح مین توضینچنیاو ا. ا اعتزالیتصوف  ،مانند فلسفه ،گرفتندقرآن 

فََل ﴿»
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َيتََدب ُرونَ  أ

َ
َٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  ََعَ ۡقَفالَُها

َ
ا یآ»د: یفرمایتعالى میخدا [36: ]دمحم ﴾أ

ه در چهارده سال كه مبارین آیا«. است؟زده شدها بر دلها قفل ینند كیتدبر در قرآن نم

دستور آسمانى  تاب خدا وكد در یه باكو آگاه نمود  ]= هشیار[ همرا متنبّ ،شیپ

ول است بر تدبر كمو ،نیدالمرسلیعة سیشربه  ن و عملیه فهم دكرا یز ؛ردكتدبر 

                                                                                                                        

های محلی ترجمه را برای مردم به زبان انجیلفقط بعضی از آیات  آنان .تفسیر كنند بخوانند و

 ،های محلی آلمانیبه زبان كتاب مقدسخواستند با ترجمة تمام ها میپروتستانت؛ اما كردندمی

كتاب مقدس را تنها مرجع  را در دسترس همگان قرار بدهند و آن های، آموزهغیره فرانسوی و

 .تعالیم دین بشمارند

 .احسان طبری، ایران در دو سدة واپسین (1)
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و  نى و فلسفىیتابى است دكو قرآن  ؛لمات سبحانىكات قرآنى و تعمق در یدر آ

صرف قرائت و خواندن ظاهر آن قناعت به  دیو نبا یاجتماعى و اخالقى و حقوق

 ا ویاموزد و رستگارى دنید انسان تمامى شئون زندگانى را از قرآن بیه باكبل ؛ردك

ن كل .ن تدبر در آن بر هر فردى واجبستیبنابرا .م قرآنستیتعلبه  آخرت منوط

است و  كلى مهجور و متروكنبوده و بمحل توجه ه جهیچوبه  در زمان ما قرآن

رند و تعمق در یگین را از قرآن نمیه دكاست  سبب بدبختى مسلمانها شده ،نیهم

اند ردهكر قرآن اتخاذ ید و آرائى براى خود از غیعقا ،یکنند و هر یكات آن نمیآ

 است. دا شدهیان مسلمانان پیبى میو نفاق غر

ق در حاالت یمانند تحق ؛قدماتى استل میمبتنى بر تحص ،ن تدبر در قرآنیا

ات یو دانستن شأن نزول آ یغت عرب جاهلو واقف بودن بال صرم كرسول ا

 .ر سلف صالحیتفسبه  مطلع بودن بر احوال عرب در عصر رسالت و مراجعه و

 به اینتب مدوّنه راجع كرده كل ین مقدمات را تحصیادى ایبا زحمات ز

د خود یه باكبل ؛ستیافى نكن مقدمات در فهم قرآن یدم اید ؛افتمیموضوعات را 

نار بگذارم و قرآن را از كگونه تعصبى را  هر رده وكدى دور یرا از هر تقل

 ؛نمكاخذ ن ،اندردهكى براى خود اتخاذ یمذهبى دارند و رأ یکه هر ك ،نیمفسر

 قرآن را بر یکهر  ،دا شدیپ دومه بعد از قرن ك ،ه مذاهب مختلف اسالمكرا یز

و اگر بخواهم فهم قرآن را از  اندردهكر یرأى و بر طبق مذهب و هواى خود تفس

گرى یى معتزلى است و دیك ؛سرگردان خواهم شد ،نمكر مختلفه اخذ یتفاس

گرى یگر جهمى و دیو مفسر د ،گرى غالىیگر باطنى و دیو مفسر د ،اشعرى

گرى یاخبارى و دگر یو مفسر د ،لىیگرى اسمعید دى ویگر زیو مفسر د ،ظاهرى

گر یانى و دیگر قادیمفسر د و ،گر فلسفىیگر صوفى و دیو مفسر د ،اصولى

سى كه اگر كاتست یر و فهم آیاى اختالف در تفساندازهه ب .نهایر ایغ و ،ئىرجَمُ

چارگى و سرگردانى یر از بیغ ،ندكده یعق وى أرر اتخاذ ین تفاسیبخواهد از ا

الحاد و خروج ه ن سرگردانى منجر بیگاهى ا ـباهللنعوذ ـ ه كبل ؛بردیاى نمجهینت

 ن خواهد شد.یاز د
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

د است ینحو تقل یکن خود یاقوال مفسربه  ر و تعبدیه جمود در تفاسكگر آنیو د

ۡقَتُدوَن ﴿د: یفرمایه مكنص قرآن به  و َٰٓ َءاَثَٰرِهِم مُّ ة  ِإَون ا ََعَ م 
ُ
َٰٓ أ إِن ا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا ََعَ

لذا  .لكارى مشكختن تعصبات خود، ید و رید حرام است و فرار از تقلیتقل ﴾٢٣

 موفق ـبحمداهلل ـده و یمور الصعاب گردل األسباب و مسهّب األمسبّبه  متوجه

و آن  ؛ن بر من باز شدین و تدبر در قرآن مبیشف مطلبى شدم و راه فهم دكبه 

د من یبا ،عبارات واضحتربه  .ف گرفت نه از خلفلَن را از سَید دیه باك نستیا

ن صدر اول قرآن را چگونه یاست و مسلم نم در صدر اول اسالم چه خبر بودهیبب

نها در یا ،ت و اعتزالیتصوف و اشعر ش فلسفه ویدایش از پیدند و پیفهمیم

نخواسته شخص متدبر در قرآن  یاگر خدا ینى داشتند؟ ولین چه دیاسالم مسلم

ت قرار یچ وجه سلف صالح را محل عنایهبه  رد وین را از خلف بگیبخواهد د

ال ِل.و   ؛ق خواهد شدرَن فِیى از ایكمسلماً گرفتار  ،ندهد  ن ُعوُل بِاهلل ِمن  الض 

 ،راه راست و صواببه  ت شدنیمعنى و هدا به این ]دریافتن[ پس از تفطن

پرده تعصّبات و موهومات  ،ردهكد را پاره یر تقالیمرتبه بحول و قوه الهى زنجیك

ت پروردگار یمشمول عنا ،دم و بارِ گران خرافات را از دوش بر انداختهیرا در

ِ  ٱۡۡلَۡمدُ  شدم: به قرآنت یرده و هداكن را از سلف صالح اخد یده و دیگرد َّلِل 
ِي ََٰنا  ٱَّل  ۡن َهَدى

َ
ََٰذا َوَما ُكن ا َِلَۡهَتِدَي لَۡوََلٓ أ ََٰنا لَِه ُ َهَدى  .(1)«ٱَّلل 

ف نشده یقرآن تحر»عنوان تحت  یتابش را با فصلك مقدمه، نیپس از اشریعت 

ا یف یت قرآن از هر تحریبر مصون ینیمت و مكمحل یدال ،ه در آنكند، كیم آغاز« است

ه یجعفر ه و محققان فرقةیبزرگان امامه كند كیان میآورد. سپس بیاد شدن میم و زك

ن یمشهورتر ،د مطلبكیتأ یف نشده و برایتحروجه  چیه تاب خدا بهكه كلند قائ

، یبْرَسطَخ ی، شیخ طوسید مرتضى، شی، سدیمفخ ی، شصدوقخ یمانند ش -ه یامام یعلما

، ینوراهلل شوشتر ی، قاضی، محدث بحرانی، مولى صالح مازندرانیاظمكفاضل جواد 

                                                 
 .1 تا 1( شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن بانضمام براهین قرآن، ص 1)
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در مورد نفی وقوع  ندكیم نقل یهایگفته -یبهائخ یش ، وكیرَكَ، محقق یبغدادس دمق

 ،ندهست فیوقوع تحره ه معتقد بكرا  یانیها و غالیاخبار سخنان ،لاقوكه این ا تحریف

 ند.كیامالً رد مك

ة یآ دوازده ،عتیشره ك« قرآن قابل فهم است»است به عنوان  یفصل ،یتة مهم بعدكن

فهم و قابل ]آشكار[ نیِّبَ تاب روشن وكم یركقرآن ند كیثابت مه كآورد یمرا  یقرآن

 ،ق از فهم آن عاجز باشندیه خالك یاهیچ آیتاب خدا هكدر  معتقد است كه واست 

 قابل تدبر و فهم است.  ،آن یشود و تمامیافت نمی

 :ل استیاز قرار ذ ،ندكیر مكذ نهین زمیدر اوی ه ك یاتیآ از ینمونة برخ

فََل ﴿ -1
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َيَتَدب ُرونَ  أ

َ
َٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  ََعَ ۡقَفالَُها

َ
نند كیا تدبر در قرآن نمیآ»: یعنی ﴾أ

خداوند در »پرسد: یمعت یآنگاه شر .[36: ]دمحم «است؟ ش زده شدهیا قفل بر دلهای

تدبر ه چگونه امر ب ،ر مفهوم بودیغ یاهیاگر در قرآن آ ؛ه امر بتدبر فرمودین آیا

 ؛«نمود؟یم

فََل َيَتَدب ُروَن ﴿ -2
َ
ِ َولَۡو ََكَن مِۡن ِعنِد َغۡۡيِ  ٱۡلُقۡرَءاَن  أ َٰٗفالَوََجُدواْ فِيهِ  ٱَّلل   ﴾َكثِۡٗيا ٱۡختَِل

نند تا آثار اعجاز كیقرآن نم یر و تدبر در معانكا منافقان تفیآ» :یعنی .[93نساء: ال]

نه اهل عقل و یر خدا بود هر آین قرآن از طرف غیشان ظاهر شود؟ اگر ایبر ا

  ؛«افتندییم یاریآن اختالف بساستدالل در 

ِ  ۥِإَون هُ ﴿ - وحُ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱلَۡعَٰلَِمۡيَ ََلزَنِيُل رَب  ِمۡيُ  ٱلرُّ
َ
َٰ قَۡلبَِك َِلَُكوَن ِمَن  ١٩٣ ٱۡۡل ََعَ

بِۡي   بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِينَ   یقرآن فرستاده خدا: »یعنی. [384ات  383: اءارعشل] ﴾َعَرِب   مُّ

م دهندگان یاز ب یتا باشاست آورده ن بر دل تو فرود یروح االم ه آنراكجهانست 

  .«دایهو یزبان عربه ب

به بودن رسول خدا  دهنده[]بیم رنذِمُ ،اگر قرآن مفهوم نبود» پرسد:یعت میشر نجایا

ه كنیگفتن ا ،و اگر مفهوم نبود ؛واضح یزبان عربه معنى نداشت و قرآن نازل شد ب قرآن

پس معلوم شد  ـنعوذ باهلل من غضب اهللـ دروغ بوده  ،ارا نازل شدهكآش یعربه قرآن ب

قَۡد ﴿نطور یهم و باشد و فهم آن بر بشر آسانست.یوضوح م ةدرج یه قرآن در منتهك
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

َِن  ِ َجآَءُكم م  بِۡيٞ  ٱَّلل  تابى روشنگر از كبراستى نور و : »یعنی، [34: ةدئاامل] ﴾نُورٞ َوكَِتَٰٞب مُّ

نَا ﴿ و« آمده استجانب خدا نزد شما  ۡ كِر   ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد يََّس  د  ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ
: ارمقل] ﴾لِل 

 .«رى هست؟یا پندپذیم، آیقرآن را براى پند گرفتن آسان ساخت: »یعنی [37

 یعقلو سپس چندین استدالل  ص ینبو چند حدیث در ادامة بحث، عتیشر

را رد ها یانات گفتة اخبارین بیبا ا. وی آوردمی برای اثبات گفتار خوددر این  مكمح

قرآن را معصوم امام  تنها كردندادعا می وبودند ت ظواهر قرآن یر حجكه منككند می

ر یسفت را برخی از آیات قرآنكنند ائمه یه ادعا مك یاتیروا اغلب هكمخصوصاً  ؛فهمدیم

ه و به ائم هشدان جعل یغالاز طرف ه ك هستند دروغینیو  نادرستات یروا ،اندردهك

ار كات به یه در آك یلماتكه با كد ننكیر میات را تفسیآ یطور رایز ؛دانهنسبت داده شد

  .نداردهیچ تناسب  است، رفته

ه ادعا كند كیرد م را ها همیگفتة بعض از اصول ل،ین دالیابا عت یشرن یهمچن

ه، یفاكتاب كعلم اصول فقه تا  از صرف و نحو و بالغت و ید اول علوم عربیباند كنمی

و  ن ادعایابا آنان  .دیشود قرآن را فهمیآنگاه م ؛د را خواندیعقا الم وكعلم  و

طالب  وردند كقرآن محروم  از معارف یوررا از بهرهعوام مردم  های بیهوده،سختگیری

ثر كا ،جهیدر نت ؛ردندكر دور یاز آموختن تفسشان از آغاز تحصیل علوم دینی نیزرا  حوزه

چ یه متاسفانه ،نداهه گذراندیعلم یهاهدر حوز ی رادراز یهاه سالكنیبا وجود ا طالب

 ر و از معارف قرآن ندارند.یاز علم تفس یابهره

دن یفهم یشناخت آن برا هك پردازدمی ییهاموضوعبه  ،یبعد یهادر فصلشریعت 

. با احوال عرب در عصر نزول قرآنی یآشنااسباب نزول و  :مانند ؛دباشیم یقرآن ضرور

 آغاز «دارد بر عت است درین و شریه متعلق بدكقرآن آنچه را »عنوان ا ب یسپس فصل

 ،قرآن :المكخالصة »د: یفرمایت می، در نهاهآوردن مطلب یبر ا یمكل محیدال ند وكیم

مفسر  ان شارح ووت سنت به عنینگاه بر اهموی آ«. عت استین و شریجامع مسائل د

و  هشمردن یخارج از جماعت مسلمن سنت را یركمن ند وكید مكیتا میرك قرآن

 سد:ینویم
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 به سنتمحتاج  ،امكعت و احیه ما در شركن است یاست و آن ا ینجا مطلبیدر ا»

 ،د و نبوت و معادیمثل اثبات صانع جهان و توح یاما در مسائل اعتقاد ؛میهست

ن یان فرموده و براهیات را بیاست و حتى جزئ امالً متعرض آن شدهكچون قرآن 

 به هیچ وجه به سنتنجا یدر ا یاجیاحت ،بر آن اقامه نموده ]= آشكار[ ساطعه

فهم  به سنتاست و بدون مراجعه  یلكه مباحث قرآن كو چون معلوم شد  ؛میندار

ب اسالم است و در یه غرضشان تخرك یقول مردم پس بطالنِ ،آن ممتنع است

ند در یگویه مكواضح شد  ،نندینداشته و خارج از جماعت مسلم یبیآخرت نص

 كیالت خنیو قرآن را تأو ،میستیسنت نه هست و ما محتاج ب یزیان هر چیقرآن ب

دهند و مراد از یتاب خدا مكت در فهم یخود را مدخل ]= هوس[ یهوا ،ردهك

ِ ل َقۡد ََكَن لَُكۡم ِِف رَُسوِل ﴿ :است یر نبیا تقریردار و گفتار و اقرار ك ،سنت ۡسَوٌة  ٱَّلل 
ُ
أ

 .(2)«[33:]األزحاب (1)﴾َحَسنَةٞ 

 قرآن« طنبَ»و « هرظَ» یقیحق یمعنا

بخش  یباعث دوره ك ،هعیش انیغال ةنندكگمراههای ادعااز  یكیه ك ییاز آنجا

ادعا  هكن است یا ،م شدهیركاز آموختن قرآن خ یدر طول تاره عیاز جامعة ش یریچشمگ

مراد )باطن قرآن  إلتنها ائمه ند: یگویمآنان  دارد.طن اهر و باظ ،قرآنكه نند كیم

للقرآِن ظهٌر »تحت عنوان را تابش ك بخشی از ،عتیشر .فهمندیمرا  (آنآیات از  یقیحق

مفهوم  ،مراد از ظاهر»سپس تحت عنوان:  ؛نوشت (قرآن ظهر و بطن دارد یعنی) «وبطنٌ 

های ویلأتو  انیغال یِل واهیتمام دال« فهم مراد و مقصد قرآنست ،و مراد از باطن یعرب

 :دگویمی و هردكباطل را ه یفاسد فرقة باطن

ن موضوع یهم در ا یثیاست و احاد یاند قرآن را باطن و ظاهرردهكگمان  یبعض»

َما أنزل »ه فرمود: كث مرسل از رسول خدا منقولست یه در حدكچنان ؛اندردهكنقل 

                                                 
 .«براى شما در وجود پیامبر خدا سرمشق نیكویى است ،یقینه ب»: آیة ترجمة( 1)

 .12 ص ،بانضمام براهین قرآنشریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن  (2)
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

نٌ  ٌر َوَبطب رُاً وًانطب وإن رقللآن »ه: كگر یت دین روایهمچن ، و(1)«اهلُل آيًَة إاِل َولََها َظهب
ه

 

ظ

ة 

َ

ن
لنُط

 أنطب

 

ند و تا هفتاد بطن كیقرآن بطن ثابت م یث براین دو حدیه اك ،(2)«نطب إىل سیُعة

فهم مقصد حق تعالى از  ،و مراد از باطن یمفهوم عرب ،اگر مراد از ظاهر اند.هم گفته

لم را بدست آوردن و مقصد از خطاب را كمراد مت ،تران واضحیتابست، ببكفرستادن 

 ،و اگر مراد از باطن قرآن ت اتقانست.یده و در غاین معنى پسندیدن باشد، ایفهم

ن تدبر در آن یدند و تابعیغمبر فهمیه اصحاب پك ید بر معنا و مقصدیست زایمعنائ

 یق مطلب را بطورینجا تحقیل و برهان و ما در ایست محتاج بدلیدعوائن یا ،ردندك

 م:یرسانیم ]= خوانندگان[ نینظر قارئه خدا و رسول در آنست ب یه رضاك

ث ین احادیا .ا هفتاد بطن داردیه قرآن هفت كن باب وارد شده یه در اك یثیاحاد -1

                                                 
 در عاملی حر كه است روایت این دارد، مشابهی مضمون كه روایتی تریننزدیک شیعی، منابع در( 1)

َعِن فَُضيبِل ببِن يََساٍر »: استآورده اینصورت به  باقر امام از( 121ص  ،22)ج  الشیعه وسائل
َفٍر  بَا َجعب

َ
لبُت أ

َ
ِيلُهُ َعنب َهِذهِ  قَاَل: َسأ

ٌن؟ قَاَل: َظهبُرهُ ]َتْنب ٌر َوَبطب آِن آيٌَة إاِلَّ َولََها َظهب َوايَِة َما ِمَن البُقرب [ الرِّ
ِويلُه

ب
نُُه تَأ پرسیدم: معنى  ز امام باقر ا: فرمود كه شده روایتفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ  از». یعنی: «َوَبطب

 امامچیست؟  ،یک بطن و داردظهر  یکمگر اینكه  ،ای در قرآن نیستهیچ آیه گویدمی كه حدیثی

هل سنت نگاه ادر منابع  برای آگاهی بیشتر، .«تأویل آن ،تنزیل آن است و بطنش ،فرمود: ظهر قرآن

 سند با 122رقم  ،212 ،1 ج ،«رشح السهة» ،؛ بغوی 11، ص«فضائل القرآن» ،أبو عبید: به كنید

ثانیا: سندش متصل  ؛ضعیف است ،علی بن زید بن جدعان آن، راویان از یكی اوالً زیرا ؛ضعیف

معجم » ،؛ طبرانی 11 شماره، «تفسیر جامع البیان» ،بلكه مرسل است؛ ابن جریر طبری ،نیست

 ص ،1صحیح ابن حبان، ج  ،؛ ابن حبان 2112 شماره، «مسند» ،؛ بزار12222 شماره، «الكبیر

نبِزَل القرآُن لَع سبعة أحرف، للك آية منها »: فرمود صپیغمبر ازابن مسعود  از .21 شماره ،221
ُ
أ

براهیم بن مسلم هجری است كه ا ،زیرا یكی از راویان آن ؛هم ضعیف است و سندش «ظهر وبطن

 باشد.ضعیف می

بدون سند.  ،122، ص 1ج  ،عوايل الآليل العزیزیة يف األحادیث الدیهیة ،حسائیابی جمهور ا( ابن 2)

هیچ كسی این روایت  ،كه از علمای امامیه در قرن دهم هجری قمری است ،قبل از ابن ابی جمهور

 .ندارد اعتباری و سند استبی روایتش پس ه؛را نقل نكرد
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 ؛مین باب نداریح در ایث صحیچ وجه حدیمرسل است و به

تب كر و یه در تفاسكاست  هیو از مجعوالت فرقة باطن یلیث اسماعین احادیا -2

سندگانش از علماى یه نوك «اخوان الصفاء»تاب كه در كچنان ؛ر شدهكه ذیلیاسماع

الفاظ  ،یه آن معانكدارد  یل ظاهریتنز یتب آسمانكه كاست  مسطور ،اندهیباطن

 ،نیباشد و همچنیمعقوله م یه آن معانكاست  یمخف یالتیتأو یاست و دارا

و در  ؛یو خف یباطن یدارند و اسرار یظاهر و جل یامكاح ،عین شرایواضع

ه یكوقت :دیگویه میلیاسماع ةگاننهوات عَدر دعوت ششم از دَ یزیخطط مقر

ع اسالم از نماز یشرا یر معانیند در تفسكیشروع م یداع ،دیو برتبه پنجم رسدعُمَ

ه مخالف ظاهر یكاموره نها از واجبات بیر ایطهارت و غو حج و  زکوةو روزه و 

ام كه وضع احكد و مدعو معتقد شد یشكه زمان دعوت طول یكاست و هنگام

ع یه شراكنیاست عام در آن مالحظه شده و ایل رمز است و سیبعت بر سَیشر

لمات افالطون و كاو را دعوت ب یشخص داع ،ر از معنى ظاهریدارد غ یمعنائ

 ند.كیثاغورث میارسطو و ف

تر از هر فرقة ه پستید: مرتبة فرقة باطنیگویم «هیمفاضح الباطن»تاب كدر  یغزال

ند و كمذهب نقض  ه مذهب را بخودِكست ین یاچ فرقهیچون ه ؛است یگمراه

 یاصل ین را از معنایه الفاظ دكه یباطن ةفرقجز  ،ن باطل گرداندید ن را بنفسِید

ب ه مذهكد دانست یو با ؛لمات رمز استكن یا :ندیگویدهند و میر مییخود تغ

  .(1)«ابطال نظر و استدالل است ،نانیا

  :ددهمین خاتمه ینچنیمبحث را ا نیا وا

از  یرده و بعضكه ابداع یه باطنك كیالت خنیتأو ،و اگر درست دقت شود»

بآن ده معتقد یا نفهمیده یه فهمیامام ةاخباریاز  یمتصوفه متابعت نموده و جماعت

اسالم  ،جهیها شد و در نتیش مهدیدایبه اسالم زد و سبب پ یلطمه بزرگ ،اندشده

                                                 
 .11 تا 11 ص قرآن، براهین بانضمام قرآن فهم كلید سنگلجی، شریعت( 1)



 

 

 

21 
 

 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

 ،اگر مراد از باطن :هكنیالم اك ةنتیج نده نمود.كرد و مسلمانان را پراكف یرا ضع

و  ؛فر و ضاللت استكقت یخالف عقل و منطق و حق ،ردندكه یه باطنكست یانیب

ده یح و پسندیصح یخود معنائ ،قرآنست مقصد و مرادِ ،اگر مراد از باطن

 .(1)«باشدیم

 ه:ك ردیگیمجه ینتآنگاه وی 

داخل  ،باشدیبر آن م یه فهم قرآن مبتنك ،انیو ب یاز مسائل معان یعرب یهر معنا»

آداب و متخلّق ه ه از قرآن شخص را مؤدّب بك یو هر معنائ...  در ظاهر قرآنست

ت خالق جهان یربوبه و اعتراف ب یبندگصفات ه اخالق فاضله و متّصف به ب

ت و یدن روح انسانیدم ،چون مقصد و مقصود قرآن ؛آن باطن قرآنست ،گرداند

 .(2)«است جهان به خالق قیردن خالكمتوجه 

در مورد آن  ،ادامه در ح داده ویشتر توضیبت آن، یل اهمیدله ب ن بحث رایاعت یشر

از ظاهر و  یک هر یبرا: »چنین است اول خشب عنوان است. ل سخن گفتهیبه تفص

ه موافق لغت عرب باشد و مخالف با شرع كشرط ظاهر آنست ؛است یباطن قرآن شرط

 :هكاست  نیا بخش خالصة آن .«نباشد

ه ك یموافق قواعد عرب و معنائ ،شودیرده مكالفاظ قرآن  یه براك ید هر معنائیبا»

 ،ردكاستعمال  یرا در معنى خاص یلفظه اگر عرب كچنان ؛دند باشدیفهمین میمخاطب

 «.گر استعمال شودینفس در معنى د یهواه ست بیز نیجا

موافقت با لغت عرب و  ،شرط فهم باطن قرآن: »عبارت است از دوم بخشعنوان 

 آن روشن است. مضمونو « باشدیه باطل میالت فرقة باطنیشهادت شرع است و تأو

 تاب:كمهم  فصول دیگر

 ؛ز و ممنوعیم آن به جایو تقس یر برأیتفس -

 ؛امكعت و احیمقاصد قرآن در وضع شر -

                                                 
 .11 و 11 ص همان،( 1)

 .11 و 11 ص همان،( 2)
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 ؛ناسخ و منسوخ قرآن -

 .قت آنیان حقیم و متشابه قرآن و بكمح -

 قت آن یان حقیمحكم و متشابه قرآن و ب

م و كمح ازباطنییان  غالیان وه كچرا  ؛است برخوردار یادیت زین مبحث از اهمیا

 را جزو متشابهات ات قرآنیشتر آیب اند؛ چنان كهفراوانی نموده هایهسوءاستفاد ،متشابه

هرگاه ؛ ردندكخود باز  یقرآن برا یف معانیتحر یبرا یعیدرِ وس ،بهانهن یا او بشمردند 

ر كة قرآن ذیفالن آ یه براك یرین تفسیا» :گفتیخاست و میمض بربه اعترا یسك

ه ین آیا» :هكهند دیجواب م یفور ،«ندارد یهمخوانچ یه هیلمات آك ید با معانینكیم

 فهمند ویم إل غمبر و امامانیپ یعنی، ه فقط راسخان در علمك جزو متشابهات است

شتر و یح بیعت توضیشر ،ن خاطریبه ا«. دیات وارده از آنان فهمیطبق رواه را یآد یبا

 : ندكیمنطور خالصه یارا  و آن دهدیمم و متشابه كحم بحث یبرا یترمفصل

ق محسوسه یق معقوله در مبدأ عالم و دقایه حقاكآن است  ،مراد از متشابه قرآن»

 ]= دور از دانش[ لغِّوَتَه مردم مُكرا  یقیو حقا یاز لذات و آالم در معاد و معان

در قوالب امثله و عبارات تنزل دهد  ،نندك كال نتوانند آنرا دریدر عالم حس و خ

ه فهمش بر مردم نادان كنیتا ا ،اندیهات بنمایتشبات و استعارات و یناكو در لباس 

اخالق فاضله ه ند و بك یراهنمائ یقت و خدا شناسیحقه نان را بیآسان باشد و ا

ه كاست  دهیغمبر نازل نگردیپس متشابهات بر پ گرداند. ]= خوگرفته[ قلَّخَتَمُ

آن عاجز  كو علما هم از در ءایو اولء ایو حتى انب ،جز خداوند آنرا نداند یسك

و متشابهات ؛ ت نادانان و تودة مردم استیهدا یه نزول متشابه براكبل ؛باشند

ان صفات خالق جهان مثل گوش و چشم و دست و رو یقرآن منحصر است در ب

امت و معاد یت قیفكین در یو همچن ،بر عرش و امثال آن ]قرار گرفتن[ ستواءو اِ

حور و قصور و اشجار و انهار و ت جنت از یفكیو در  ،هكاز آمدن خدا و مالئ

ن و یت جهنم از آتش و غسلیفكیو در  ،قیبارأواب و كأق و برَستَس و اِندُسُ

ن قانون یو تقن به شریعتات راجع یاما در آ ... د و طبقات دوزخ و امثال آنیصد
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 وتوجه دادن مردم به مرجعیت قرآن« لكید فهم قرآن»كتاب 

چ وجه یبه ه ،نهیر منزل و مدیات و تدبیاسات و اخالق و اجتماعیو حقوق و س

تشابه راه ندارد  ،و معاد و نبوت ء ]مبدأ[مبدن در اثبات یهمچنست و یمتشابهى ن

  .(1)«ستا تابكالمُّم و اُكات آن محیآ یو تمام

 :سدینویمات متشابه قرآن یر چند نمونه از آكپس از ذ یو

خدا و صفات او  ةه درباركف هستم و در آنچه لَقه سَیبر طرـ اهلل شاء انـ و من »

 .(2)«نمكیض امر بخود حقتعالى میتفو ،ب استیغ عالمه و آنچه متعلق ب

ه ك ندكیمروشن  «ن القرآنیبراه»ار ارزشمند یدر رسالة بس ،تابك پایاندر  شریعت

ل یدال باشد، وین میداصول د یصحت عقااثبات  یبران ین براهیبهتر یدارام یركقرآن 

سپس به  .باشدیفالسفه من و یلمكن متیتر و باالتر از براهنیار متیبس ،ن قرآنیبراه و

و پردازد میـ ت ید ربوبید عبادت و توحیاعم از توحـ د ین قرآن در مورد توحیان براهیب

روز  و حضرت محمد مصطفى  ،غمبر آخرالزمانینبوت پ، در مورد نبوت عامآنگاه 

 .نمایدنكاتی بیان می ز و بقاى نفس بعد از مرگیرستاخ

 هاو از آن كردهتاب استفاده كن یعت در ایه شرك یه اغلب منابعكر است كذ شایان

استفاده  ، از منابع اهل سنتتابشكد مطالب ییتا یبرا ،است نموده یاریبس یهااقتباس

 :مانند ؛ار مخالفندیعه بسید شیه با عقاك علمایاز  یبعض هایباتكاز  به ویژه برده است،

نه فقط  یه وكدهد ین نشان میا .یو غزال اندلسی ه، ابن حزمیم جوزیقابن ،هیمیتابن

شتر یاو ب ینیش دیه گراك، بلاست بوده یامخالف با تعصب فرقه وآزاداندیش دانشمند 

 است. بوده و جماعت به سمت اهل سنت

  م:ینكر كل ذیتابش را به عنوان نمونه در ذكاز منابع  كه برخی خالی از لطف نیست

بن ا، ةیالهبو ةمههاج السه ؛(ق 112) یر طبریجعفر محمد بن جرابو  ،یطبرر یتفس

ر یتفس ؛(ق 211) هیجوزم یابن ق،  العبادریهدى خ یزاد املعاد ف ؛(ق 222) یة حرانیمیت

                                                 
 .21 و 22 ص همان،( 1)

 .21 ص همان،( 2)



 

 
 

 

 : شهري آیت اهلل رشیعت سنلگیج همصلح كبري و عالم

21 
 

صل الفِ  ؛(ق 112) یشهرستان ،نحلالو مللال ؛(ق 1111د رضا )ید محمد رشیس، منارال

ل يف  یبغداد یبن جوز، اسیس إبلیتلب ؛(هـ111) یظاهرابن حزم  ؛امللل واألهواء والهِّح 

ام کحاأل ؛(ق 121) یحازم، ان الهاسخ واملهسوخ من اآلثاریب یاالعتبار ف ؛(ق 122) یحنبل

، امکأصول األح وافقات يفامل ؛(ق 111) یشافع یآمدن یف الدی، سامکأصول األح يف

(، ق 211، )یشافع یوطیسن ی، جالل الدعلوم القرآن اإلتقان يف ؛(ق 222) كیمال یشاطب

 یشافع یغزالحامد وأب همه نوشتة، جواهر القرآن ، وةیفضائح الباطه، نیعلوم الداء یإح

 .(ق 121)
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 زند و به شبهاتسنگلجی تیشه بر بنیاد مادیگری می

  دهدجوانان در مورد دین جواب می

 درآمد

سه  وسلطنت رضا شاه دوران با همزمان بود  یسنگلجعت یشر یآخر زندگ یهادهه

ه قبالً به آن ك یطور همان ـدوران رضاخان  .(1)شاهسلطنت محمد رضا  آغازینسال 

ت و شعائر یروحان نهادمبارزه با و  گرایش به غرب نوگرایی،دوران گسترش ـ اشاره شد 

 بود. شیعه یمذهب

 د:یگویم رانیخ ایاز تار مرحلهن یدر مورد ا انیرسول جعفر

جامعه را بر ضد  یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیط سین دوره، شرایدر تمام ا»

راست و  یگراغرب یهاهمة گروه ،نهین زمیدر ا .ت سامان دادندیروحان

جا در مبارزه بر ضد یك، یست طرفدار شورویسكست و ماریالیسوس یهاچپ

 ،گریر اتفاق نظر داشته و هماهنگ بودند، به عبارت دگیدیكن با یت و دیروحان

پس از مشروطه، قدم به قدم به ضرر مذهب و  یاسیو س یروند تحوالت فرهنگ

ن یمتجدد ین دوره، وقتیدر ا .رفتیش میاستن از نفوذ آن به پكدر جهت 

 از سخن ـه داشته و دارندك ینظر اختالف همة باـ ـها ستیسكگرا و مارغرب

 یآوردند، مذهب را به عنوان عامل اصلیان میبه م یفتادگاعقب و انحطاط عوامل

                                                 
و  خلعایران  پادشاهیها[ رضا شاه را از یش، نیروهای متفقین ]به رهبری انگلیس 1122سال در ( 1)

 را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند.  ،محمد رضا ،پسر جوانش او را تبعید كردند و
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 .(1)«شناختندیم ین عقب افتادگیا

محمد  سلطنتران در شروع یحزب توده در ا سم ویمونكرومند شدن یسپس به نوی 

 سد: ینویم و كردهاشاره  رضا

جنوب و  ران به سمتیج از شمال ایسم[ به تدریمونك یعنی] یركن نحلة فیا»

ران كتوسط روشنف یتهران آمد و درست پس از رفتن رضا خان، به طور جد

چند سال، چنان  یت، طین فعالیا .ردكجاد یرا ا یادیجاذبة ز و چپ مطرح شد

ن یبه زور دسل با تو دنتوانرفت اگر رضا خان یم آن میه بكاش گسترده شد دامنه

انجام  خود موفق به ینیاستالـ  یبحز یهاست ها با روشیمونكان بردارد، یرا از م

 .(2)«ار شوندكن یا

رواج ر كدر طبقة روشنف ینیدیب و یگریماد ،طین شرایه در اكاست  یعین طبیبنابرا

در اذهان نسل جوان در  ین، شبهاتیغات ملحدان و دشمنان دیو بر اثر تبل ردهكدا یپ

؛ هر چند كه باید به دا شودیپ و نبوت ومعاد( یند وجود خدا و وحن )مانیمورد اصول د

این نكته نیز توجه كنیم كه فساد روحانیون شیعه در دوره حكومت قاجار، گرایششان به 

های شاهان زنبارة قاجار و واگذاری خاك ایران به كفایتیدربار و سكوت در برابر بی

ترین اصلی بیگانگان، مردم را از نهاد روحانیت بیزار و ناامید كرده بود و شاید همین امر،

 گرایی در آن دوران بود.های كمونیسم و مادیعامل گسترش اندیشه

شان یاالت ذهنكشبهات و رفع اش دفعسرگردان، جهت  نِیجوانان متد ،انین میدر ا

ردند، و كیمطرح م یبا و یمال آزادكخود را با  یهاعت پناه برده، پرسشیشر عالمهبه 

شبهات  هب یقاطع ن وكشدندان یهاجوابداد سپس یاو با صبر و حوصله گوش م

  .شیهاتابك و هادرس از طریقا یو  یحضور؛ چه به صورت دادمی نیملحد

 از هاییبخش، موضوعن یدر ا وی یركف یهاوششك ای ازهبه عنوان نموناینک 

ه كم یآوریخدمت خوانندگان محترم مرا د فهم قرآن[ یلكمة ین القرآن ]ضمیتاب براهك

                                                 
 . 21 و 21 ص ،یراناسیاسی  ـهای مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان1)

 .22 ص همان،( 2)
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را با  وجود خالق عالم و هزد الحاد و یگریماد یفلسف یهاهیپاشة یشه به ریدر آن ت

 را در مانین بر اصول ایقرآن براه»او تحت عنوان  .دنكمیثابت  لین دالیترمكمح

 سد:ینویم« بردارد

ق و یش حقایعت گذارد و دنبال تفتیدان طبكن خایدر ا یه پایكبشر از آنروز».... 

ه نظرش را جلب ك یزینخست چ ،شد یون و هستكمتوجه ب اء رفت ویل اشیتعل

نسبت مَنْ به  :اًیو ثان ؟ستیون و عالم وجود چكن یقت ایحق :هكن بود یا ،نمود

به  را وادار انسان ،ن تفطنینم؟ اكد بین عالم چه بایدر ا :و ثالثاً ؟ستیون چك

 یقتیحق :گفتند یجمع؛ دا شدیپ ید مختلفیق نمود و آراء و عقایجستجو و تحق

؛ ده شدندین نامییسطائفَسُبه  ن جماعتیقت ندارد و ایحقبه  بشر یست و راهین

 .ستین عالم نیر از ایغ یمحسوس است و عالمبه  عالم منحصر :گفتند یبرخ

 ،ن عالم محسوسیر از ایغ :گفتند یگروه؛ ون خوانده شدندیسّحِبه  ن گروهیا

ب یق در عوالم غیو تحق شود رفتیحس نم ه به نردبانِكشمار یب یعوالم

گفتند: راه  یو جماعت؛ ده شدندیون نامیّهاال ،نگروه فالسفهیبرهانست. ابه  منحصر

ن یا .ن بودیان چوبیاستدالل یاست و پا اشفهكمبه  منحصر ،قیحقا قِیتحق

داند با یل و برهان میق را دلیقرآن راه فهم حقا ده شدند.یه نامیصوفبه  جماعت

 .(1)«م نمودیان خواهیر طرق مختلفه بكه بعد از ذك یطیشرا

 سد:ینویم« آند ر ه ویسوفسطائ ةقیطر»تحت عنوان آنگاه 

در اعصار مختلف  کنم مذهب شیبیم ،مینكخ فلسفه مراجعه یتاربه  هیكهنگام»

 هیسوفسطائ ]= پیشوایان[ یماعَاز زُ یكیه ك «اسیجورج»ه كها نمود چنانجلوه

به  راه ،م و اگر موجود هم باشدیدار کاء شید ما در وجود اشیگویم ،است

 است «ومید هیداو» کمذهب ش ید از زعمایو در اعصار جد م.یمعرفت آن ندار

 توسط آنهابه  دیگویند و میكآن اعتماد مبه  ه عقل بشركرا  یمسائل :دیگویم ]كه[
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مثل علت و معلول و  ؛ال استیآن وهم و خ یتمام ،میمائیپیقت راه میحقبه 

به  چ وجه راهیهبه  ،نیپس بنابرا .سبب و مسبب و جوهر و عرض امثال آن

ه متشعب یه سوفسطائك نستیانات این بیا یتمام ةخالص ... ستین نكقت ممیحق

 اند:سه گروهه ب

 ؛میدار کم شیهست كه شاكنیم و در ایدار کما ش :ندیگویه مكه یال ادر -1

آن  یه براكنیمگر ا ،ستین یا نظری یهیبد یاهیچ قضیه :ندیگویه میعناد -2

حادث است با  ،ه عالمیمثالً قض .است ا معاندهیان قضایهست و م یمعارض

م و یل شویقا یحیا ترجیان قضایم میتوانینم ما .ا تعاند استیان قضاینش میبراه

 ؛مینكم كح

اس بخصومشان یاس بآن قوم حقست و قیق ،یهر قوم ةعقید :ندیگویه میعند -1

 .(1)«باطل

 سد: ینویودر آخر م

 ابره با عقل و حس است.كق میحقا ین بنفییه قول سفسطائكد دانست یو با»... 

 یقتیاء حقیاش :دیگوئیه گفته شود شما مكند یكت میفاكنان یو در رد قول ا

پس  ،ا باطل؟ اگر گفتند حقستید حقست یگوئیه مك یالمكن یا ایآ ؛ندارند

بطالن قول خود اعتراف ه پس ب ،ستیو اگر گفتند حق ن ،ثابت شد یقتیحق

ا موجود و ی ،دیه شما دارك كین شیا :میگوئین فرقه میاز ا كاكشه ردند. و بك

پس  ،ح استیموجود و صح :اگر گفتند .ستیح نیا موجود و صحیح است یصح

ن ابطال یپس بنابرا ،ستیح نیموجود و صح :و اگر گفتند ،را قائل شدند یقتیحق

 ق است.یاثبات حقا کرا نمودند و مسلماً در ابطال ش کش یو نف

داند حقست و یه آنرا حق مك یسكنزد  یاهیهر قض :ندیگویه مك یتیاما قول جمع

ت در یاعتقاد حق :میدهیجواب م ،داند باطل استیرا باطل م ه آنك یسكنزد آن

                                                 
 .111 ص قرآن، فهم كلید سنگلجی، شریعت (1)



 

 

 

22 
 

 ... زند ویم یدیگرتيشه بر بنیاد ما نلگیجس

را لباس باطل  آن ،آن ن اعتقاد ببطالنیرا حق نخواهد نمود، و همچن ، آنیزیچ

اعتقاد در  ؛ثابت در متن واقع و نفس االمر است ،موجود حق آن .دینخواهد پوشان

ن حرف یاگر ا .ندیكر نمییواقع تغ ،ندارد و بسبب آن یتیمدخل به هیچ وجهآن 

ن یو ا ،واحد هم موجود باشد و هم معدوم ز در آنِیچیكد یآیالزم م ،ح باشدیصح

 .(1)«اتستیهیشد و بطالن آن از بد ن خواهدیضینق اجتماعِ

 سد:ینویم« ون و ابطال آنیون و تجربیقه حسیطر»آنگاه تحت عنوان 

 :ندیگویگر وجود ندارد و میز دیچ ،یه جز جسم و جسمانكفه بر آنند یطا نیا» 

 ؛یا جسمانیا جسم است ی یمنحصر به محسوس است و هر محسوس ،موجود

 ةقریآبادان تن و  یست و ماورایموجود ن ،نباشد یپس آنچه جسم و جسمان

ن كآنچه موضوع معرفت است و مم :ندیگویستند. و میگر قائل نید یتكممل ،بدن

منحصر به محسوساتست و علم را در حدود  ،ندكدا یاست بشر بآن راه پ

و آنچه  ،دانندیمحصور م ،دیآیار و تجربه در میه در تحت اختك یمحسوسات

 ،زندیه بر معقوالت دور میكو هر علم ،دانندیآنرا ممتنع م تعقلِ ،ستیمحسوس ن

 پندارند.ین میه وهم و تخمكبل ؛شمارندیآنرا علم نم

اء را قوه مشاعر و حواس یاش یو قوة شناسائ ،و موضوع علومشان محسوساتست

 ةطریقو  ،پندارندیگر نمیز دیب اعصاب چیو حواس را جز ترت ،دانندیم

د آنرا علم یدو درآ به اینو هر چه  ،و حس است تجربه ةطریققشان یتحق

و اخالق را علم  یات و نبوات و خودشناسیمباحث اله ةطریق ،نیو بنابرا ؛دانندیم

ر محسوس است و در تحت تجربه و یها غبه اینچون مباحث متعلق  ؛دانندینم

 .«نِیوَالدِ یسَالمٌ عَلَى الْوَحْ»د و خاتمه سخنانشان یآیحس در نم

 کو فل یعیو طب یاضیعلوم را بر «نتك»ن مذهب یا یشوایفاسد پ ین مبادیاو بنابر

نان یل بر فساد قول ایو دل است م نمودهیو علم االجتماع تقس ةویالحو علم یمیو ش
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 ه:كنست یا

قت ین حقیپس ا .ندكمشتر ،تیانسان قتِیم افراد انسان در حقیدانیما بالضروره م -1

 كنقدر مشتریا ندارد. اگر این دارد یمع]محل[ ز یِّل و قدر و حَكا شی كمشتر

 یچون هر تشخص ؛نباشد كه مشتركد یآیالزم م ،ن داشته باشدیز معیل و حكش

ل كقدر و وضع و ش كقت مشتریگر است، و اگر آن حقیمخالف تشخص د

 ،جمع شود ینیِّنباشد و با هر تع ینیُّچ تعیبه ]= ثابت[ نیِّعَتَن نداشته باشد و مُیمع

ه هرچه كشان یپس گفته ا ؛ماً محسوس نخواهد بود و معقول خواهد شدمسلّ

ش در محسوس ما یست معقول نخواهد بود باطل شد و بحث و تفتیمحسوس ن

 ؛است یلكد و آن مفهوم انسان یر محسوس رسانیرا بغ

چون اگر  ؛هست یه حسكند كد اعتراف یبا ،ه اعتراف بمحسوس نمودك یسك -2

 .ه معقول استكبل ؛ستیمحسوس نخواهد بود و حس محسوس ن ،حس نباشد

 ؛ر محسوس بوجود آمدیاعتراف بغ ،پس از اعتراف به محسوس

م است و نه ه عقل نه متوهّكنیر تعقل خودش شود با اكتواند منینم یهر عاقل -1

 ؛محسوس

و آن  ؛ه نه محسوس است و نه متوهمكشود یدا میپ یعالقهائ ،محسوسات یبرا -1

مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و جبن  ،است هیلّكع یطبا كادرا

نها مثل یات ایاما اشخاص و جزئ ؛است كنها را عقل مدریا یلكچون  ؛و امثال آن

اما بوهم  ؛شودینم كا ترس از فالن بحس ادرایا غضب بر بهمان یعشق بفالن 

ه كست یموجودات یهست ه در عالمِك دیه ثابت گردیكو هنگام ؛خواهد شد كادرا

پس آنها  ،بیو موجودات عالم غ ین مراتب خارجند چون ذات ربوبیبالذات از ا

 ه معقول باشند نه محسوس.كاولى هستند 

ست مثل یفه عضویقت وظیر در حقكه فكبه اینون نمودند یه حسّكیاما توهم

بد افراز صفراء و كفه معده و امعاء هضم غذا و یه وظكچنان ،ف بدنیع وظایجم

ر است كفه مخ فین وظیهمچن ،باشدیر زبانست افراز لعاب میه و آنچه زكیغدد ف
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ار استدالل و استنتاج از او صادر كه بواسطه تأثرات از امور وارده بر آن ك

 گردد.یم

ه هضم و كنست ین ایا ل بریمرتبه فساد و بطالن است و دل ین توهم در منتهیا

محض  یچون هضم و امثال آن عمل ماد ؛ستیر نكافراز صفرا و لعاب از نوع ف

است و آن  یر معنوكن عمل فكل ؛ریعت مثل انبات و تبخیه اعمال طبیاست شب

صرف چون  یبا عمل ماد یباشد و مناسبتیون محسوس و معقول مكاحاطه ب

 یه آن آلت براكبل ؛ستین كقاً مدریه مخ تحقكگر آنیو د هضم و امثال آن ندارد.

 دنست.یآلت ده چشم كاست چنان كادرا

ف یو ضع یمخ قو كیوچكو  یدر انسان بواسطه بزرگ كادرا :اگر گفته شود

در ، دارد كامل در ادراكر یآن تأث یاویمكیب كیل و تركمال شكگردد و یم

ابصار در انسان بنسبت صحت  یه بگوئكنست یالم مثل اكن یا :میگوئیجواب م

 یآن قو یاویمكیب كیترل و كمال و شكچشم و سالمت اجزاء آن از عوارض و 

ن كل ؛گرددیم یب قوكمال اجزاء و دقت تركن گوش بواسطه یگردد و همچنیم

ن شنونده یست و همچنیر چشم نصِّبَقه مُیه حقكم ینیبیم ،امل شودكاگر دقت 

 ،مرتبه صحت و سالمت است یشود چشم در منتهیم یچون گاه ؛ستیگوش ن

با ـ  دیا درد شدیمثل وحشت سخت ـ دارد  ین چون نفس اشتغال بامر مهمكو ل

ه كن گوش با آنیو همچن ؛ندیبیخود را نم یش پایه چشم باز و سالم است پكنیا

اد هم زده شود گوش یاگر فر یبواسطه اشتغال نفس بامر مهم ،ح استیصح

 د.ینخواهد شن

 ]= ترس[ عزَو فَ ]= درد[ ملَنجا گفته شود چون مخ متأثر از اَین است در اكمم

دن ین ندیند و ایكز مبصرات و محسوسات منصرف میانسانرا از تم ،دیردد گیشد

ه شانش یكموجود ؛ار سستیست بسیرادین ایا دن بواسطه انصراف است.یو نشن

 ،ندكتوقف  یدون امر یگر متوجه شود و نزد امریبشغل د یه از شغلكن باشد یا

م ینكیم ه دقتكه را یما آالت ماد .محض است یشود گفت آن موجود مادینم
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 ؛دا شودیپ یل مادیه حاكمگر آن شوندیگر منصرف نمیار دكب یاركم از یابییم

ان یه میكشود مگر وقتینم یدون شخص یه منصرف و متوجه شخصكنه ییمثل آ

ـ  محض باشد یمادّ ،ه مخكپس اگر چنان .دا شودیپ ینه حجابیاز آنها و آئ یكی

م بواسطه الم و فزع یجنون است بگوئ ـ گرید یا آالت بخاریمثل آالت ساعت 

از خواص  ؛است هیهم ه و ویاز امور معنو ،و فزعم لّأتچون  ،گرددیمنصرف م

 ست.یت نكماده و حر

ر یچگونه تصو ؛و خواص آن معلوم است یب و مواد داخلكیمخ تر ،خالصه

ست و یتصوراتش ن یبرا یه حدّیكاجوهر زنده كر مدریشود از مواد جامد غیم

ٍد َوآلِِه یَوَصَّلى اهللُ َعََّل َس  ؟دا شودیباشد پیاتش نمكمدر یبرا یتینها ِدَنا ُُمَمى

  .(1)«نیالطىاِهرِ 

ادله قرآن بر اثبات خالق »تاب تحت عنوان كن یاز هم یگرید یدر جاشریعت 

 سد: ینویم« جهان

بچهار  ،عالم ]= آفریدگار[ ه اثبات صانعكشود ید معلوم میتاب مجك یاز استقرا»

 -1 ؛ل اختراعیدل -1 ؛ل اختالفیدل -2 ؛تیل عنایدل -1است:  ق فرمودهیطر

 م: یرسانیق میرا جداگانه بسمع اهل تحق یکو ما هر  ؛ل فطرتیدل

 

 

 تیل عنایدل

ده یاو آفر یه همه موجودات براكنیا ت و توجه بر اسنان ویاز راه عنا ،لین دلیا

ه همه موجودات عالم با كآن یكیل بر دو اصل است: ین دلیا یاست، و مبنا شده

د از طرف یر بایناگز ن موافقتِیه اكدوم آن ؛وجود انسان موافق و سازگار است

ست از راه ین نكمم ین موافقت و سازگاریرا ایز ؛باشد یمید علیمر قاصدِ فاعلِ
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 د.یتصادف و اتفاق بعمل آ

فصول  ماه و شب و روز و آفتاب وه كنیا ر دركشود با تفیثابت م یاما اصل اول

ن یم است و همچنیبا وجود انسان سازگار و مال ین همگیرة زمكچهارگانه و 

ل باران و یگر از قبیات دیوانات و نباتات و جمادات و اغلب جزئیشتر حیب

باشند و یم میها و آب و هوا و آتش بالتمام با آن موافق و مالایو درها دخانهرو

ات و یه همه با حكان یوحبدن انسان و  یعضاا و دقت در ملأتنطور با یهم

ه كگردد و خالصه هرین مطلب واضح و روشن میا ،وجود انسان توافق دارند

د منافع یبا ،امل گرددكم و كد او محیشتر خدا را بشناسد و اساس توحیبخواهد ب

 د.یق نمایفحص و تحق یک یکشمار یب

نهمه یه اكست ین نكرا ممیز ؛گرددیم ز ثابت و مبرهنینجا اصل دوم نیو از ا

ن اجتماع بدون ارادة فاعل یند و اكمنفعت وجود انسان اجتماع  یموجودات برا

 یه آنرا طوركند یبب یسنگ یسكمثالً اگر  .ردیو از راه تصادف و اتفاق صورت گ

ه آن بقصد و كند یكنم كیشستن مناسب و موافق است، ش یه براكاند ار گذاشهك

افتن آن بآن صفت از راه اتفاق و یاست و وقوع و قرار افهیانجام  یلارادة فاع

 یئت و وضع آن برایه هكند یرا بب یاست و هرگاه سنگتصادف صورت نگرفته

 حاصل شده یئت بدون قصد قاصدید آن هیتواند بگویم ،جلوس مناسب نباشد

ند و یبجهان نظر اندازد و آفتاب و ماه و ستارگانرا بب یسكنطور اگر یهم ؛است

د و چگونه روز و یآیت آنها فصول چهارگانه بوجود مكه چگونه از حركبفهمد 

ند و در اجزاء كت باد را مالحظه كشود و سبب نزول باران و حریشب درست م

 یائیوانات دریان و حید و در موافقت آب با ماهیوان و نبات دقت نماین و حیزم

عالِم و  ید، بدون درنگ بوجود صانعیبا مرغان تامل نما هوا یو سازگار

ه در موافقت و ك یتیرد و از عناكد اعتراف خواهد یو مر یح یپروردگار

ه كخواهد برد  یانست پیمت اجزاء و موجودات عالم با وجود انسان در میمال

 یدید و ارادة مرقصد قاص است و و اتفاق صورت نگرفته نهمه از راه تصادفیا
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بر اثبات خالق جهان واضح شد،  یل قرآنین دلیه ایكاست. هنگام ار بودهك در

  .(1)...« مینكیر مكل ذین دلیان ایرا در ب ات وارده از قرآنیآ کنیا

ن یهم ابسپس  ؛آوردین باره میم را در ایركات قرآن یاز آ یعت تعدادینجا شریادر 

ل اختراع را یل اختالف و دلیم، دلكبا و محیار زیبس ایشیوهمنطقی و استداللی، به  کسب

 د:یگویمو رسد یل فطرت میتا به دل ،دهدیاثبات وجود خدا شرح م یبرا

 :ل فطرت بر اثبات خالق جهانیدل»

قِمۡ ﴿: دیفرمایخداوند م
َ
ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا   لِل   ٱَل اَس  َفَطرَ  ٱل ِت  ٱَّلل 

لُوٍد يُوََلُ لََعَ »د: یفرمایم []رم كحضرت رسول ا [03:روم] (2)﴾...َعلَۡيَها   ُُكُّ َموب
َسانِهِ  َرانِِه َو ُيَمجِّ ـِ بََواُه ُيَهوَِّدانِِه َو ُينَّص

َ
َرةِ، ُثمَّ أ بر فطرت  یسكهر »: یعنی «البِفطب

و  یهودیه پدر و مادر او را كنیمگر ا ؛شودید و اسالم از مادر متولد میتوح

 .«اورندیو مجوس بار ب ینصران

زه و بدون اراده یطبع و غر یه: همواره مردم از مردك نستین مطلب ایل بر ایدل

گانه را ی یها خدایا و سختیبال د ویشوند و در شدایمتوجه به خالق جهان م

الصعاب  االمورلهِّسَاالسباب و مُطلبند و جز ذات مقدس او مسببیم یاریب

ربات را در دست قدرت او كحاجات و رفع  یالت و قضاكو حل مشنند یبینم

نند و كیات مهم بار میعمله بزرگ و مبادرت ب یارهاكه دانند و در اقدام بیم

 یه قول خداكچنان ؛دانندیلطف او م اراده وه ول بكرا مو یابیامكت و یموفق

 است:  گواه ین معنیبر ا یتعال

َُٰكۡم َعَذاُب  قُۡل ﴿ تَى
َ
رََءۡيَتُكۡم إِۡن أ

َ
ِ أ َتۡتُكُم  ٱَّلل 

َ
ۡو أ
َ
اَعةُ أ َغۡۡيَ  ٱلس 

َ
ِ أ تَۡدُعوَن إِن  ٱَّلل 

إِي اهُ تَۡدُعوَن َفيَۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِِلۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  بَۡل  ٤٠ُكنُتۡم َصَِٰدقَِۡي 
                                                 

 .121 ات 121 صجی، كلید فهم قرآن، گلسن شریعت (1)

روى خود را متوجه آیین خالص پروردگار كن، این فطرتى است كه  [ما اى رسول]»( ترجمة آیه: 2)

 ...«.است  خداوند انسانها را بر آن آفریده
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د مرا اگر شما راست یخبر ده :بگو [محمدای »]یعنی:  [63و  63: اعنمأل]ا ﴾تُۡۡشُِكونَ 

گر یسان دكعالم  یامت جز خدایدن روز قیرس ن نزول عذاب ویدر ح ،دیگوئیم

د یخوانیم یارید و او را بیطلبیشما فقط خدا را م ید؟ ولیطلبیم یاریه را ب

گرداند و حاجات شما را بر یآنگاه خداوند اگر اراده فرمود عذاب را از شما بر م

 ،دیقرار داده بود یکخدا شر یه براكرا یشما آنهائ ،ن هنگامیو در اورد آمی

 .«ندكیفراموش م

در جواب ]و ایشان[ رد كسؤال  یپرستاز حضرت صادق دربارة خدا یشخص

ه نه ك یاست در حالت ستهكا شیشما در در یشتكگز هر ،ة خدابند یفرمود: ا

 :بعد امام فرمود .یبل :؟ گفتیدانستیم ینجات ده موجود بود و نه شناور یِشتك

تو را نجات دهد  یگرید یرویه قدرت و نكدوار بود ین موقع دل تو امیا در ایآ

ن یهم :امام فرمود ؛یبل :بخشد؟ گفت یت خالصكو از شر غرق شدن و هال

و  یه منجیكتو در جائ یه بر نجات و خالصكباشد یقدرت خداوند متعال م

ه پناه یكتو در جائ یادرسیقادر است بر پناه دادن و فرست ین یاخالص دهنده

 .(1)«نبود، توانا بود یادرسیدهنده و فر

جل  یذات بار ،موجودات نِیارتركن و آشیه ظاهرتركانات معلوم شد ین بیاز ا

و  یاول معارف بشر ،ه شناختن و معرفت آنكست یبایاست پس ناچار م جالله

 ؛م باشدین مفاهیعقول و اذهان آسانتر یگردد و فهم آن برا یمعلومات انسان أمبد

 است. یرا سبب نیپس ناچار ا ؛س استكه امر برعكم ینیبیما م یول

شود: یمعلوم م كیوچكو اظهر موجوداتست، با مثال  یخداوند اجل :میه گفتكنیا

 ن ویا دوختن لباس است، ظاهرتریتاب كه مشغول نوشتن كد ینیبیرا م یشخص

از ـ او  یاما صفات باطن ؛ات و علم و قدرت اوستیح ،مرد ن صفات آنیتریجل

صفات  ؛ستیبر ما معلوم ن ـ ل غضب و شهوت و خلق و مرض و صحت اویقب

                                                 
 مدرسین، جامعة قم، حسینی، هاشم تحقیق التوحید، حسین، بن علی بن محمد قمی، بابویه ابن( 1)

 .211 ص ق، 1122 ،اول پچا
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گر از ید یم و در بعضیدهیص نمین تشخیز در مرحله نخستیاو را ن یظاهر

تمام  []= آشكارترین ه اظهریكاما صفات .مینكید میو ترد کاو ش یصفات ظاهر

و  کچگونه شیگردد و هیذهن متوجه آن نم ،در مرحله اول ]و[ صفات است

ات و علم و یهمان وجود ح ،ابدییر ما راه نمكراجع بآن صفات در ف یدیترد

و  ]= پوست[ ل رنگ بشرهیگر از قبین صفات مانند صفات دیاوست ا یتوانائ

بالفاصله پس از ه كبل ؛شودینم كادرا یطول و عرض بحواس خمسه ظاهر

ات او یبه اراده و علم و ح یپ ،ا دوختن اویت دست و نوشتن كدن حرید

 م.یبریم

ه با حواس كم و آنچه را یاندازیاهلل ب یوَجهان و ماسِبه  ین اگر نظریهمچن

رات كوان و یابان و نبات و جماد و حیوه و بكو  كیا و خشیپنجگانه خود از در

م و تحت ینكد مشاهده یرات و ماه و خورشایو ستارگان ثوابت و س یآسمان

ن موجودات و مصنوعات یو از ا یت دائمكن جنبش و حریاز ا ،میمطالعه درآر

ه در نفوس خود و كده ین تطورات گوناگون و تحوالت عدیو از ا ،مختلف

 یه داراك یوجود صانعبه  ،مینیبیه ذرات عالم میلكهمنوع و همجنس خود و در 

ه جهانرا كش از آنیه پكبل ؛مینكیاست اقرار و اعتراف م یتوانائات و علم و یح

ه كات و اطوار كنفس خود و حربه  م از علمیدر تحت مطالعه و مشاهده درآور

بدن و سر و دست و پا و گردن و مغز و  یو از مشاهده اعضا ،از آنست یناش

و  ،میاشبیم یصانع توانا و عالم و ح یک ةپرداخته ساخته و كم یفهیقلب م

وجود به  ه اقراركن مشاهده یا ةنتیجاسبق علوم  ،نفسبه  چون مشاهده و علم

 ع معارف خواهد بود.یجم یاظهر و اسبق و اجال ،باشد كمدر یصانع ح

او داللت  یات و توانائیح دانش وبه  اط،یسنده و خیه دست نویكو در صورت

جماد و اختالف انواع وان و نبات و ین همه موجودات از بشر و حیچگونه ا ،ندك

ب اعضاء و گوشت و پوست و استخوان و اعصاب و خالصه كیو انفس و تر

صادق نباشند و  یناطق و گواه یت او شاهدیبر موجود یکایك ،همه ذرات
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 ... زند ویم یدیگرتيشه بر بنیاد ما نلگیجس

 یها را در وادشهیار و اندكت افیمكره ساخته و یعقول را خ ین معنیا ةمشاهد

ره نگردد و از یاز مشاهدة عظمت خه كست یادهیدام دكرا یز ؛ندكیرت لنگ میح

 .(1)«ر نباشدیمبهوت و متح یتناهیمطالعة جمال و جالل ال

 ردنِكو ثابت  یگریالحاد و مادد او در ر یركف یهاوششكعت و یشر یهاگفتهاز 

تاب مزبورش كدر  یه وتبال .مینكیم اتفكابه همین مقدار  ،انونسل ج ین برایاصول د

ز دارد، ینز یو روز رستاخ یو وح ردن نبوتكثابت  یبرا یقاطع ار روشن ویبس لیدال

 دهد.یجواب مدر آن تمام شبهات ملحدان را  هك
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دیدگاه فیلسوفان او بر رد  نسبت به نبوت وشریعت  دیدگاه

 باطنیان و

 انجام داده نبوتدربارة  یتیاهم ق بایتحق« د فهم قرآنیلك»تاب كدر  یسنگلج یعتشر

 ددهیمارائه را  محمد مصطفى  حضرتو نبوت  نبوت عام یِقرآن لیدال ،آنه در ك

 یاز علما رخیبان و ییو باطن لسوفانیفند و تصور كیان میبرا  یقت وحیحق پایان،و در 

نجا خالصة آن بحث را یند. ما اكیم رد مكمح یل علمیبا دالاز حقیقت وحی را ه یامام

. او كنیمیمنقل ز یخوانندگان عز یاوست برا یعت و ژرفنگریر شرنندة تبحّكسكه منعك

 سد:ینویم« یقت وحیحق»تحت عنوان در مبحثی 

مراتب باالتر و ه ست بیار حس عقل و قوهیاست غ یاء و رسل را حسیانب»

بر  یمبتن ،ن مطلبیان ایرسل نخواهد بود و ب رین حس در غیو ا ،تر از عقلیقو

ل و یاند: احساس و تخات را سه دانستهكفالسفه اصول ادرا: ستیار مقدمهكذ

 ؛تعقل

شود و ینفس حاصل م یتوسط حواس ظاهره براه ه بكاست  كیادرا :احساس

باشد و حاضر نزد  ی( موجود ماددرك شده) كه مُدرَكآنست  یحس كشرط ادرا

 حاصل شود. ك( باشد تا ادرادرك كننده) كدرِمُ

 كرا در یال بر نفس حاصل شده صوریتوسط خه ه بكاست  كیادرا :لیتخ

 ست.یحضور ماده ن كند و شرط آن در وقت ادراكیم

 یبرا ةیكلّق یمجرده و حقا یعاقله از معان ةقو به توسطه كاست  كیادرا :تعقل
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 شود.ینفس حاصل م

 ةقوه بآن كدانند یم یعقل ةقومال كرا  یقت وحیفالسفه حق ،ر شدكه ذكچنان

د ینمایعقل فعال مه اتصال با برا در اسرع اوقات  یق و معانیحقا كدر ینب ،عقل

گرداند و یم یرا موجود حس یعقل مجردِ آن صورتِ ،ینب الِیخ ةقومال كو 

ه عقل ك ،لیجبرئ قتِیدهد و آن حقیجلوه م]قابل شنیدن[ مسموعه  بطور الفاظِ

پس  ؛دهدیجلوه م ینوران یشخص ،الیخ ةقوآن را بسبب  ینفس نب ،فعالست

لمات را از كدن یل و شنیت جبریگرفتند و رؤ یرا از شئون قوة عقل یوح

 ال و مخترعات آن دانستند.یتصرفات خ

لمات كه قرآن كن است یحرف فالسفه ا ةالزمرا یز ؛ستیق پسندپده نین تحقیا

 به توسط ینفس نب یعنی ؛نداشته باشد یقتیهم حقل ینبوده و نزول جبرئ یربان

از  یشبح ،لیاست و شخص جبرئ ردهكمسموعه  الفاظِ اختراعِ ،الیخ ةقو

 :باشدیال او میمخترعات خ

 افر استك ،د حق نگفتهیه گوكهر  غمبر استیگرچه قرآن از لب پ

 ةقوچهارم و  كادرا به توسطبر رسل  یه وحكم ینكان یم بیخواهینجا میما در ا

له آن یاء و رسل بوسیه انبك یاباشد وحس و قوهیفوق تعقل م یعقل است و وح

گردند آنرا یل میو نزول جبرئ یوح ]= محل فرود[ طنند و مهبِكیق میشف حقاك

 ٱۡلُفَؤادُ  َكَذَب  َما﴿د: یفرمایح دارد و میتصر ین معنیه قرآن بدكچنان ؛ندیفؤاد گو
ىَٰٓ  َما

َ
ٓ  قُۡل ﴿ة یاء و رسل اگر چه در ظاهر بمصداق آی، انب(1)﴾ َرأ َما ا  إِن  نَا

َ
 بََۡشٞ  أ

ِۡثلُُكمۡ  خوابند و یروند، میآشامند، راه میخورند، میو امثال آن، بشرند، م (2)﴾م 

ث روح و یاز ح یست، ولیجار ت بر آنهایام بشركو باالخره تمام اح ،رندیمیم

 ،بیق و مراوده با عالم غیحقا ةدمشاهو اراده و  كباطنه و ادرا ینفس و قوا

                                                 

 .[33:]امجنل «دل ]پیامبر[ آنچه دید، دروغ نشمرد»: آیه ترجمة( 1)

هف «بگو: من فقط بشرى همچون شما هستم»: آیه ترجمة( 2)
لك

 .[333:]ا
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م اصناف انسان اگرچه در ینكیه مشاهده مكچنان ؛هستند یصنف خاص ممتاز

ا از یه گوكگر ممتازند یدیكاز  یااما باندازه ،ندیكت شریت و ناطقیوانیقت حیحق

به ه كاست  كریعاقل و ز یاگر باندازهیصنف د .باشدیتر موانات هم پستیح

 یاباندازه ین، و صنفیمثل فالسفه و مخترع ؛شباهت بصنف اول ندارد هیچ وجه

 كپا یاباندازه یباشد، و صنفیتر ما از درندگان درندهیه گوكاست  د و درندهیپل

ات كد ادراید بگوئیتوانیشما نم .ه برتر و باالتر استكا از مالئیه گوكو سالم 

اء و احمقان ین اغبیتوان گفت بیه مكبل ؛باشدیات ابلهان مكفالسفه همان ادرا

ان اصناف بشر ید مین اختالف شدین تضاد هست، همیبشر با فالسفه و مخترع

 یه بشر را داراكست یل نیمیات بكالبر یاز فالسفه مثل اب یه بعضكسبب شد 

 انواع مختلف بداند.

ل یكه در هكم یابییم ،مینك ]جستجو[ اگر اصناف بشر را استقراء ،المكخالصة 

رة یدا باشند.یات و اخالق مختلف مكاما در جوهر نفس و ادرا ،ندیكت شریانسان

 ال و واهمهیمنحصر بمحسوسات حواس ظاهر و خ ،خردانیات صنف بكادرا

رة عقل خارج ین از دایفالسفه و مخترع ؛ندكیره تجاوز نمین دایاست و از ا

شان فوق عقل است كادرا ةدایراء و رسل یاما انب ؛است یاتشان عقلكستند و ادراین

 یان قوهكل ؛مالستكشدت و  ةمرتب یشان در منتهیظاهر و باطن ا یو اگرچه قوا

عقل و  به هیچ وجهگر است و یگر و حس دیرده قوة دكق آشنا یه آنها را بحقاك

اء و ین انبیب .مشاهدات آنان با فؤاد است ؛ال و وهم در آن عالم راه نداردیخ

فؤاد  ،اءیعقل و آلت مشاهده انب ،فالسفه كاست: آلت ادرا یاز جوهریفالسفه امت

از عالم  ]= بیرون آمدن[ الخنسِبر اِ ]= آفریده[ فطورمَ ،سلسله رسل .باشدیم

رسل در هنگام  كروح پا .قوا یه تمامیبر تخل]= آفریده شده[ تند و مجبول یبشر

دا یو باطنه پ ظاهره یاز قوا یقیحق ةتخلیانسالخ تام و  ،لیو جبرئ ینزول وح

در  ،هین انسالخ و تخلیند، و اینمایب میمشاهده عالم غ ،ند و بقوة فؤادكیم

انقطاع  ن انسالخ ویا .شودیآنان حاصل م یبرا ]= چشم بر هم زدن[ نیالعةفَرطُ
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 ـ ل باشدیه جبرئكـ الء اعلى و ناموس مقدس علم ت و اتصال بمَیاز عالم بشر

 كبه نطق و در ،وانیاز بشر از حیه امتكپس چنان ؛شودیده مینام یحالت وح

 ةمشاهدبقوة فؤاد و سرعت انسالخ و  ،ان رسل و فالسفهیاز میامت ،ات استیلك

 باشد.یم یلمات سبحانكو  یدن خطاب ربانیو شن یان مالء اعلكس

ت بعالم یاز عالم بشر ]= مفارقت[ مفارقت ،یه حالت وحكچون معلوم شد 

ن یتراز سخت یپس حالت وح ،ن استیالعالم از رب المك یت و تلقكیمَلَ

 (1)﴾ثَقِيًل  قَۡوَٗل  َعلَۡيَك  َسُنۡلِق  إِن ا﴿د: یفرمایه خداوند مكچنان ؛باشدیحاالت م

 و یهوشیاو حالت ب یرد و براكیل ناله میو نزول جبرئ یغمبر در حالت وحیپ

 یش جاركمبار یشانیار سرد عرق از پیبس یرزوها یحت ؛دادیغش دست م

 و نزولِ یا در وقت وحیه گوكد بود یآن حالت شد یاد و باندازهیگردیم

 ـ انده فالسفه گفتهكچنانـ  ین حالت وحیاگر ا .شدیمرد و زنده میم ،لیجبرئ

رم بعد از حالت كرسول ا یحت .نداشت یردن معنائكغش  ،بودیل میتعقل و تخ

حنا بسر  ،رفع سردرد خود یبرا د و ازیگردیمبتال م یدیبسردرد شد یوح

 چون عقل و ؛شودیر نمیخطاء تصو یه در وحكان معلوم افتاد ین بیاز ا بست.یم

ه هست كق را چنانیحقا ،آن حس مقدس .ندارند یتیال در آن مدخلیوهم و خ

ن یشنود و شاهد بریال و وهم میلمات حق را بدون تصرف خكند و یبیم

 .(2)«است والنجمه كسوره مبارات یتاب خدا و آكنص  ،قیتحق

                                                 

 .[4:]المزمل «ما ]به وحى خود[ گفتارى گرانمایه وسنگین را بر تو القا خواهیم كرد»: آیهترجمة  (1)

 .221 تا 222شریعت سنگلجی، كلید فهم قرآن بانضمام براهین القرآن، ص  (2)
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طلبی اصالح برابردر  امامیه ۀی سنتی شیععلما واكنش

 سنگلجی

ت ئجرمال كرد و با ك شروعخود را  ینید یطلباصالححركت  عتیه شركنیپس از ا

 یآخوندهارد، ك، رد شتم قرآن منافات دایه با تعالكرا ن مردم یج بیرا ید خرافیعقا

ردن به كمتهم ت و یآزار و اذجز  یزیچ شدر جوابان متعصب ینمایو روحان یخراف

 : انیرسول جعفر ه گزارشب .نداشتند «تیوهاب»

تعلّق خاطر  هك یسانك یشتر از سویل و بیدلیبزدگی بیهاوو  یگریاتهام سن»

تر كنمونه نسبت به د یشد. برایداشتند، مطرح م یعیشعائر ش یابه پاره یشگفت

نة امامت یدر زم یتوسط واز مطالب ارائه شده  یبرخ شتر ناظر بهیه بك یعتیشر

استاد  كه بعدها در نامة مشتركبود  یاتهكن نیبه آنها اعتقاد داشت. ا ینامه زكبود 

م یمعتقد"ه كار آنان قرار گرفت. در آن نامه آمده بود كنو بارزگان مورد ا یمطهر

 . "اساس استیبه او ب یگریو وهّاب یگریل سنیاز قب ییهانسبت

 یچ رویه ه بهكشد یداده م یافراد یاز سو ، گاهگریابیهود اتهمام یتردیب

ه ل شدیات تحمیها عرفاز آن یاریبس هك یبه خروج از چهارچوبه رسم یاهعالق

 .(1)«ن بود، نداشتندیشیدورة پاز 

ون یاز روحان یه تعدادك ییهاتهمت ت ویذا خود آزار و ،یسنگلج عتیشر ،در واقع

                                                 
 .1211 ص ،سیاسی ایران ـ های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان1)



 

 
 

 

 : شهري آیت اهلل رشیعت سنلگیج همصلح كبري و عالم

111 
 

تاب كو در مقدمة خود بر  ردهكبازگو مان یروا داشتند برامتعصب در حق او  یسنت

 سد:ینویمن ینچنیا «د عبادتیتوح»

محاضرات در شب »و « قرآنفهم  یدكل»ن كتاب و كتاب یف و نشر ایاگر چه تأل»

مردم و له هَاز اراذل و جَ یكه بعض ین معنیگران تمام شد، به امن  یبرا« پنجشنبه

نگارنده كردند و از ه د بیشد یهاحمله ،د ننمودهیحه توحیكه استشمام رایكسان

اطاعت  ،بسوء آنان امر كرد هامارو آنچه نفس ننمودند  یچگونه افترا كوتاهیه

ار مشكل یبس یكار ،د و آراء و موهومات توده سخن گفتنیلف عقاالبته خُكردند. 

 یان امر تازهیا ؛هستم یسالست كه بدان مبتلب پانزده یو خطرناك است و من قر

باطل بجهت  یانافتضاحات كه مردم جاهل و مدع ینمن ا یدةبه عق. ستین

كتاب و  یندر ا یراز ؛است یزناچكم و  آورندیام به سرم مكه نموده یحاتااصل

در و  شودیم یبه آنان معرف یحمحاضرات، اسالم سلف صحنوشتجات و  یرسا

از  ینمسلماً مرتزق .شودیمها خراب خرافات زده و بتخانه یشةبه ر یشهت ،یجهنت

با هر  بینندیمو چون منافع خود را در خطر  شودیآوازشان بلند مموهومات 

 ینیجنگ د یناندانست جنگ ا یدبا یول جنگند،یممكن باشد با ما مكه  یاحربه

معتقد  گفتندیكاش به آنچه م یا باشد،یم یاقتصادو  یبلكه جنگ ماد یست،ن

 یند یو برا یننداست، اگر واقعا ً متد یدهپسند یكار یدهدفاع از عق یرازبودند 

جهان، و  یمن كه مردم را به خدا كنند،یمبمن حمله  یوستهچرا پ كنند،یخدمت م

. در جامعه ما كنمیمدعوت  یو علم و تقو ینو روز بازپس یدالمرسلین،س یتختم

مختلف بر ضد قرآن و  یناز مردم بعناو یاریبساست، و  یعهزار منكر و بدعت شا

 یبرا مورد تعق ینانهستند، چرا ا یبرخواسته و مشغول به هزار خرابكاراسالم 

ها و ها و شرابخانهبه رقاصخانهچرا مردم را از رفتن  دهند؟یر نمخود قرا

نكرده؟ و از قرائت كتب ضاله و مقاالت ضاره  ینهو احتكار و امثال آن  یرباخوار

كنند؟ ینم یریاست جلوگ ینو عرض و ناموس مسلم ینبر باد رفتن دكه موجب 

كلمات من منع  یدنو شنفهم قرآن  یدكتاب و كل ینچرا مردم را از خواندن ا
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كه امثال و اقران نسبت بمن  حسدیست: اوالً ،آنپر واضح است سبب  كنند؟یم

 محسود تا گماشته همت برساند، محسود بمرتبه را خود نتواند حسود چوندارند، 

گاه  یچ: حسود، هیسُود ال الحَسُود كه بداند باید و كند، قلمداد كوچک مردم نزد را

 حساد حسدكند  یخداوند كار یرضا برای شخص اگر و شد، نخواهدو آقا  یدس

ر یتأث یاله قوه و بحول ما محاضرات و مكتوبات چون: یاًثانید؛ مؤثر نخواهد گرد

 یآشنا كرده، مسلّم است شخصدر مردم روشنفكر نموده، و مردم را به قرآن  یادیز

ن یاطیشو  ادانیان باطل ندارد، اطاعت شیبه مدع یگر اعتنائیدكه آشنا به قرآن شد 

د برای حفظ آن ینند بایبیخطر مه منافع خود را در ككند، لذا حسودان یانس را نم

كنند، و ید میشتن تهدكمرا به  یگاهای متوسل شوند. لهیوسبكوشند، و به هر 

َتۡقتُلُونَ ﴿شورانند: یمتوده را بر من 
َ
ن رَُجًل  أ

َ
َ  َيُقوَل  أ ِ ُ  َرب   َجآَءُكم َوقَدۡ  ٱَّلل 

ب ُِكۡم   ِمن بِٱۡۡلَي َِنَِٰت  ۥ   َفَعلَۡيهِ  َكَِٰذٗبا يَُك  ِإَون ر   َبۡعُض  يُِصۡبُكم َصادِٗقا يَُك  ِإَون َكِذبُُه
ِي َ  إِن   يَعُِدُكۡم   ٱَّل  ابٞ  ُمَّۡسِٞف  ُهوَ  َمنۡ  َيۡهِدي ََل  ٱَّلل  ا ی)آ: یعنی [39: ]اغرف ﴾٢٨ َكذ 

از طرف  ین متقنیاست و حال آنكه براهد پروردگار من خدا یگوید مردی را كه میشكیم

وبال آن بر ضرر او ش برای شما آورده است، اگر دروغگو است زور یمدعاپروردگار بر 

بشما  یدهد از عذاب الهیاز آنچه وعده مای خواهد بود، و اگر راستگو است پاره

ات یبه مفتر یهنگامو  ت نخواهد فرمود(.یخداوند مسرف و دروغگو را هدارسد و یم

هر « نمویان لِـلَّهِ کما »دانند ینمدهند و یمب صورت باطل به مقاالت من یو اكاذ

د: یفرما یمدهد، خداوند یرضای خدا باشد، حق متعال او را نمو مكه برای یكار

لَمۡ ﴿
َ
ُ  ََضََب  َكۡيَف  تَرَ  أ ۡصلَُها َطي ِبَةٍ  َكَشَجَرة   َطي َِبةٗ  ََكَِمةٗ  َمَثٗل  ٱَّلل 

َ
 ِِف  َوفَرُۡعَها ثَابِتٞ  أ

َمآءِ  م ﴾٢٤ ٱلس 
 

هي

زه را یخداوند مثل زد كلمه پاكچگونه  یدیا ندیآ»: یعنی، [36:]إربا

ن استوار و یخ آن در زمیكه ب یبیاست مانند درخت طا دعوت به اسالم ید یكه توح

  «.؟آن در آسمانستشاخ 

شه غلبه و یكرد، هممال یشود كلمة حق را پایاهو و جنجال نمید بدانند به هیبا
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 .(1)«جولت دارد یدولت با حق است، و باطل چند روز

 نوشت:« د فهم قرآنیلک»تابش كن در مقدمة یو همچن

ه اوالً محسود اقران واقع كن بود یدم و سبب آن ایشكاز ابناى زمان رنج فراوان »

 ای[]= بهره ىحظّ ،ه مورد بعضى از نعمتهاى الهى بوده از علمكنیشدم بواسطه ا

دند و هر افتراء یوشكسم بآزارم نجهت همه قِیاز ا ؛بىیداشتم و از عمل صالح نص

حتى دو  ؛ب شدندكبالنسبه بمن مرت ،ودد و شمر زده نشده بیزیه به كن یو توه

ردند خداوند كیال میخ .ن خداوند مرا حفظ فرمودكل ؛ردندكشتن مرا كبار قصد 

ه قلبها بدست مقلب القلوب و كندانستند  ؛دهدیبندگانش را بدست حساد م

 د قدرت اوست:یات و مرگ بیعزت و ذلت و ح

ن ٱلُۡمۡلَك  َوتزَنِعُ  تََشآءُ  َمن ٱلُۡمۡلَك  تُۡؤِت  ٱلُۡمۡلِك  َمَٰلَِك  ٱلل ُهم   قُلِ ﴿  َمن َوتُعِزُّ  تََشآءُ  ِمم 
َٰ  إِن َك  ٱۡۡلَۡۡيُ   بَِيِدكَ  تََشآُء   َمن َوتُِذلُّ  تََشآءُ  ء   ُك ِ  ََعَ   .(2)[34:]آل رمعان .﴾ قَِديرٞ  ََشۡ

ت یه خداوند متعال مرا هداكن بود یگر دشمنى اقران و ابناء زمان ایجهت د و

ل و یاباط به قرآناست و  دا شدهین خرافاتى پیدم در دید .ن فرمودیبشناختن د

ان باطله و یاز اد ،ن اسالمیدهند و در جامعه ما بجاى دیموهوماتى نسبت م

ه كاست  شده ]= جایگزین[ نیامى جاى گزكاح ه اصولى ویخرافات امم خال

 و كهزار گونه شر ؛شودیان اسالم و خرافات داده نمیم ]= تفاوت[ ازیامت

سم بدعت و خرافت بنام رده و هزار قِكدا ید رونق پین توحیپرستى باسم دبت

ان یاز میش بروند و امتیق پین طرین بهمیاست و اگر مسلمج شدهیغمبر رایسنت پ

 بنا بر ،ماندین نمیدر د یاچ عاقل و درس خواندهیه ،نشود قت و مجاز دادهیحق

                                                 
 یكتاپرستی، مقدمه مؤلف بر چاپ دوم كتاب، ص ب تا د. -شریعت سنگلجی، توحید عبادت (1)

فرمانروایى، هر كه را بخواهى، فرمانروایى بخشى و از هر كه بگو: بار خدایا، اى مالک » آیه ترجمة( 2)

خوبیها  ؛كنىبخواهى، بازستانى، و هر كه را بخواهى، اقتدار بخشى و هر كه را بخواهى، ذلیل مى

 .«همه به دست توست، كه براستى بر هر كار توانایى
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ِهَر ه فرمود: ك []رم كامر رسول ا ن ُيظب
َ
َِدُع ِِف اَِليِن فَِللبعالِِم أ

إِذا َظَهَرِت اْلب
نَُة اهلل ن یه معلومات خود را در دكبر خود الزم دانستم  (1)ِعلبَمُه َو إال َفَعلَيبِه لَعب

مسلمانان معرفى ه قى را بین حقینم و خرافات را از قرآن دور گردانم و دكان یب

ى حضرت رحمن و حفظ قرآن و متابعت از سلف ار جز رضاكن یو در ا ،نمك

 نداشتم و از مالمت مالمت یگریه امانت اسالف با عقاب مقصد دیصالح وتأد

 دم.یننده نترسك

ذًة 

َ

  ه اك ذلي 

َ

 ف

 

بلمُّ    أدجُّ االملمة
ؤ 

ُّ
ب لل
ي  ا
ِ

َ

ي
ْ
م
ُّ ل
ل
ن 
ْ فل

 
ل
 ابحً ذلركِك

بهانه  ،ندیل و برهان نتوانستند درآیباز طرفداران خرافت و جهالت چون از راه دل

 ؛ردندكوتاهى نكن یچگونه افتراء و توهیاز ه ؛عوام را بر من شوراندند ؛گرفتند

نى یحتى سخن چ ؛ردندكمن درست  یبرا ینسبت دادند و آراء باطل یمرا بمذاهب

ردن كبراى نابود  ،ه اگر خداوند حافظ نبودكردند ك ]= بدگویی[ هائىتیو سعا

 بود. یافكمن و خانمانم 

ر از خداوند ین شئون غیتمامى ا در .ردندكنند كخواستند بیآنچه مخالصه 

ۡ  َوَمن﴿مددى نداشتم و ندارم  ِ  ََعَ  َيَتَوّك  ۥٓ   َفُهوَ  ٱَّلل   .(3)«(2)﴾َحۡسُبُه

 

 

                                                 
عِلمش را آشكار كند؛ وگرنه  هرگاه بدعتی در دین پدید آید، وظیفة عالم است كه»ترجمه روایت:  (1)

 «.لعنت خدا بر او باد

 .[0:]االطلق«هر كه بر خدا توكل كند، خدا برایش كافى است» آیه: ترجمة( 2)

 .2 و 1 ص مقدمه، القرآن، براهین بانضمام قرآن فهم كلید سنگلجی، شریعت( 3)
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 كبیرمصلح  وفات

جانش از دست  یشمس یهجر 1122 سالماه یعت روز پنجشنبه پانزدهم دیشر

 یماریچند روز ابتال به ب ةجیو در نتشد مان آسوده ین و ایروبه صفتان و دشمنان د

ن یرزمیدر ز ی راو .ردكوجودش افول  عالم باال پرواز و شمعِه فوس روحش بیت

ر ی. روز وفات دانشمند شهدفن كردندابان فرهنگ یواقع در خ «یغ اسالمیدارالتبل»

چهارده روز در  یو .بود یقمر یهجر 1111 السبرابر نهم محرم  یعت سنگلجیشر

  .(1)بود هپنجاه و سه سال ،وفات زماندر  و ردسر بُه ب یماریبستر ب

 سد:ینویم ،مستعان ینقلیحس ،عتیشر یکشاگرد نزد

توان یخالصه م« افاضه و مجاهدهتقوى و علم و »لمة كد را در یزندگى استاد فق»

ه در كز حاصل شد یگر نیالم دك یکلمه كن چهار یاز ،ت تأسفیرد و با نهاك

رنج » ،لمات شمرد و آنكجة منطقى و معقول آن یتوان تأسف آنرا نتیدوران ما م

ب همه بزرگان یه نصكد داشت یته خوش باكن نیولى دل به ا ؛بود« و مالمت

بدبختانه  .است جز رنج و مالل نبوده یزیمجاهد در زندگى چدانشمند و متقى و 

ه كود بمرگ نابهنگام استاد بزرگ  ،انیپابى ن رنجورى و ماللتِیاثر بزرگ ا یک

 .(2)«سال نداشت 11نش از یهنگام رحلت ب

                                                 
 سنگلجی و اعمال و گفتار وشریعت »های آن، تحت عنوان هیش( نور الدین چهاردهی، وهابیت و ر1)

 شریعت اهلل آیت مرحوم دربارة چند سخنی» مقاله جهانبگلو، سرتپ تیمسار ؛112، ص «آثار او

 . 21 صش، 1111 تهران: سیزدهم، دورة از 1 شمارة ،«مِهْر» هنر و فرهنگ نشریة ،«سنگلجی

 .1 ص سنگلجی، شریعت شیخ عالمة الموهوم محو كتاب مقدمة مستعان، حسینقلی( 2)
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 شریعت از نگاه دوستان و شاگردان

 مستعان ینقلیحس .1

او  یکدان نزدیاز شاگردان و مر یكی، یعت سنگلجیسال پس از درگذشت شر یک

و  ردكچاپ را  «محو الموهوم»نام ه ب استاد یهاتابكاز  یكیمستعان  ینقلیبنام حس

و مناقب  یاز زندگ یو مختصر ردهكصحبت تاب كت یه در آن از اهمكنوشت  یامقدمه

 :دگذاریممحترم  گانانندواز نظر خخالصة آن  کنیا را بیان نموده است.عت یشر

تب كن رساله و رسائل و یمؤلف ا ،یعت سنگلجیمرحوم شر ،استاد بزرگوارم»

ن حق یت بر نگارنده دارد و عظمت ایم و تربیث تعلیم از حیعظ یحق ،گرید

سم یم و نویهم شرح فضائل او گو یان زندگیه اگر تا پاكاست  یبقدر یمعنو

 .آن موفق نخواهم شد یبه ادا

در صفحات  یمطالعة اجمال یکن مقدمه مأمور شدم یه به نگاشتن ایكهنگام

لهجه و  گر در دل بر شجاعت و صراحتِیردم و بار دكچاپ شدة محو الموهوم 

ن صفات و فضائل یتریبنظر من عال .ن گفتمیاحاطه و اطالع استاد ارجمند آفر

 شهامت و صراحت و ،ن حالیدر ع و ،علم و احاطة او ،مرد بزرگ یک یبرا

ن صفات یا یلكه بطور كشتن است یار او دربارة معلومات خوكثبات قدم و پشت

اد وجود یز ،«دانستن» مطلقِ یرد. علم در جهان بمعنكتوان یر میتعب« عمل»را به 

اب یمكار یه بسك یزیچ .توان شدیآن قائل نم یدارد و بگمان من ارزش برا

همراه « توانستن»ه با كاست  یعلم یعنیعمل به علم  ،منتها داردیاست و ارزش ب
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ن و یقیرا بداند و دانستة خود را به مقام  یزیچ یه آدمكل است كمش یباشد. بس

غ آن همت و شجاعت داشته باشد. نه یگفتن و اعمال و تبل یمان برساند و برایا

 یقیبر علم حق یهنوز جهل واقع ،یه در همه جوامع بشركفقط در جامعة ما بل

ران مملو از ظلمت یكب یلت مواجه با فضاهایدارد و هر شعلة علم و فض یفزون

در  یول ؛افشاندیسوزد و نور میآرام آرام م ،جهل وغفلت است. چراغ علم

ردن نور كبه خاموش  زد ویخیبرم كهولنا یهاطوفان ،یظلمات جهل و نادان

م یضخ یهارا با حبابشتن یخو ه جمالكها ن چراغیچه بسا از ا .وشدكیم

 یزند و گوشة سالمتیگریپوشانند و از حمالت امواج ظلمت میره میوت

ن باشد فقط دور خود را یقیجهل و اگر اهل  یاعتناء به غوغاینند و بیگزیبرم

 فروغ ویاشعة ب ،رون نگذاشته باشندیب کو اگر پا از مرحلة ش ،نندكیروشن م

 یقیچراغ حق ،انین میشوند. در اینشده نابود مه پخش كهستند  یحاصلیب

د، و از سوختن یفزایب یها برتابش و نور افشائه در مقابل هجوم ظلمتكآنست 

صد بار در  ؛ند و ضعف و فتور بخود راه ندهدكمقاومت  ؛درون خود نهراسد

آثار  ،ند و سرانجامكراست  ظلمت خم شود و باز سر كمقابل حمالت هولنا

ن چراغ یگذارد. ا یها باقان ظلمتیخود در م یِاز نور افشان یانیروشن و نما

آن  یبه مقتضا ؛ن داردیقیه به دانش خود كاست  یعالم آراء همان مرد دانشمند

تر باشد و هر قدر با موهومات عوام و قت را هر چه تلخیحق ؛ندكیعمل م

 ،زدیعناد برانگ و آنها را به مخالفت و باشد ]= مخالف[ نیباهّال مُخرافات جُ

جهل و ضاللت  کف و مهلیثك یهاغولهیه به بكهان را اان گمربیگر ؛دیگویم

رد و بطرف نور یگیم ،ستندیآن ن كز حاضر به تریجان ن یاند و به بهاخو گرفته

به  ،ف بزرگین وظایا یفایا یند و براكیشان میو سعادت راهبر یو رستگار

 .است ور صراحت لهجه و شجاعت آراستهیز

نگونه مردان بزرگ بود و مسلماً گزافه نگفتند یاز ا یعت سنگلجیمرحوم شر

ه قرنها كر پس از رحلت استاد بزرگ گفتند و نوشتند یاخ یهاه ماهك یسانك
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 .در عالم اسالم بوجود نخواهد آمد ین مردیگر چنیخواهد گذشت و د

فرد در مقابل  کیه كل است كاندازه مشیقت بیدر حق ید ولید بنظر آسان آیشا

گوش بسته  د و چشم ون متعبّیها نفر معتقدونیلیه و میمامكمغز ویهزاران نفر ته

خط  سد ویار بنوكد و با عبارات آشیبلند بگو یرا با صدا یقتیو گمراه، حق

 .شدكناروا ب تاب غلط و گفتارِكبطالن بر هزارها 

عت را یمرحوم شرت ین فضلیه اكدهند یپس خوانندگان محترم بمن حق م

ن یاو بشرح ا یخچة زندگیش از نگاشتن تاریبزرگتر از همه فضائل او شمردم و پ

(1)«موضوع پرداختم
.  

ند و در كیان میما ب یعت برایشر یاز زندگ یمستعان مختصر ینقلیحس یسپس آقا

 د:یگویالمش مكآخر 

 شجاعت و یان تقوى و بزرگواری[ در میعت سنگلجیساله ]شر 11 ین زندگیا»

در شرح  .افت، و همواره با دانش و مبارزه همراه بودیان یجر یجوانمردو 

تابها نوشته شود كه كجا دارد  یعت سنگلجیمرحوم شر یو اخالق یفضائل معنو

ن یخوشبخت و سرفراز خواهد بود اگر بتواند سعى خود را در یو نگارنده بس

 یول .ندكاست طبع و نشر  افتهین باره نگارش یه دركرا  یتابكان رساند و یراه بپا

عت در تمام یه مرحوم شركنم ك یته خودداركن نیتوانم از گفتن اینم کنیا

ق، یار و خوش رفتار مهربان و خلكدامن، درستكصالح و پا  ،مدت عمر خود

ست یپرور زدوست و نوعنم، وطنعِرخواه دشمنان، مشفق و مُیدوستان و خ یفدائ

 ید او هم عقلیتوح .قتاً موحد و واقعاً مسلمان بودیحق یمرد ،نها همهیو بر فراز ا

او بود و با  یقیعاشق حق ؛دیپرستیخدا را م ؛بود یو قلب یو هم و جدان یو علم

خورد و یست. لقمة شبهه نمیزیم یدر اوج زهد و پارسائ ،ین عشق معنویا

از یمناجات و راز و ن ،ه گوش آسمانكبود  یمه شبیمتر نك ؛بردیمنت دونان نم

                                                 
 .1 تا 1 ص سنگلجی، شریعت شیخ عالمة الموهوم محو كتاب مقدمة مستعان، حسینقلی( 1)
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ط و یوضع مح .نندیعاشقانة او را نب کعابدانة او را نشنود و چشم ستارگان اش

ن مرد توانا در مقابل یا یبر او سخت گرفت ول یاز نظر ماد ینونك یان زندگیجر

: قناعت و عزت نفس یعنیو درخشان  یبا دو سالح قو یماد یهایهمه سخت

 یدستو انفاق و بذل و گشاده یریق دستگیتوف ،ن حالیرد و در عكیمقاومت م

ه كدم ینفر را دیكه در مدت عمر خود من فقط كنم كد اعتراف یرا بایز ؛آورد

د و یبخشیم یااج خود او بود به گرسنهیه مورد احتكرا  ینان ؛ردكیثار بنفس میا

 یسنگلجعت ید شریاستاد فق ،پوشاند و آنیم یاراهن خود را برتن برهنهیگانه پی

  .(1)«بود

  یو عبدالرحمن فرامرز پ جهانبگلویمسار سرتیت .3و 2

 یةدر نشر یامقاله پ جهانبگلویمسار سرتینام ته عت بیاز شاگردان شر یگرید یكی

 ،رد و در آنكچاپ ( 1ة شمار ش، 1111فروردین  ،سیزدهم ةدور)« مهر»فرهنگ و هنر 

از آن را  یمختصر کنیه اكعت نوشت یخ شریعلم و اخالق استادش شاز  یخوب اناتیب

 نم:كینقل مز یخوانندگان عزشما  یبرا

ن عصر شادروان عالمه یمان ایدرخشان آسمان دانش و ا یهااز بارقه یكی»

سرگذشت بزرگان از آن ه بتال .است بوده یعت سنگلجیبزرگوار مرحوم حاج شر

و در راه  ت نمودهیبعالم بشر یه چه خدماتكحالت است  ید معنایجهت مف

و  یر زمان تولد و نحوه زندگانكو اال ذ ؛اندردهكها یاركاصالح جامعه چه فدا

جامعه  یبرا یخ فوت چه نفعیست و تاریان زكعت و محل و میطب یچگونگ

 خواهد داشت؟

متبحر در علوم  یاز نوادر زمان و نوابغ دروان و مرد یعت سنگلجیمرحوم شر

مبر اسالم و یه پیم و سنت حتمكیقرآن حم و تفهم یو متخصص در تفه ینید

الم و كبوده و در اصول و  ـنیهم اجمعیسالم اهلل علـ ائمه اطهار  یهافرموده

                                                 
 .2 و 1 ص همان،( 1)
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ه كر بود. و چون بآنچه را ینظیب یمتبحر و فاضل یفلسفه و عرفان عالم

و ابطال خرافات و  یقان داشت جهاد در راه جهل و نادانیمان و ایدانست ایم

ه ك یفر و زندقه و مخالفت با اخبار مجعولكج یو بدعت و ترو ینیدیمبارزه با ب

مسلح و شب و روز  ینكشوار با تبر بتمیابراه ،ن داده بودندیاء دینسبت به اول

ها نموده و از یاركل فدایقت با تن رنجور و علیان راه حقكردكگم  یریدستگ یبرا

 .ن را آگاه سازدیق دیحقان یاز طالب یاد عدهیستوران زمان لگدها خورد تا شا

 دیچو تو فرزند بزا یتیتا دگر مادر گ را  کر فلید پدر پیار ببایصبر بس

هان كیروزنامه  11در شماره  یعبدالرحمن فرامرز یاستاد محرم جناب آقا

 یعت سنگلجیراجع بمرحوم شر یشمس 1122ماه  ید 22مورخه سه شنبه 

 :اندمقاله مرقوم و اشعار داشته

معروف مصر و علمدار  یمفت ،نه تنها از محمد عبده یعت سنگلجیربنظر من ش"

در آن  یه سنگلجكرا  یطیه اگر محكبل ،متر نبودك ،یاسالم ینهضت اصالح

رد كم یاذعان خواه ،مینكسه یط محمد عبده و استادان او مقایافته با محیپرورش 

دا یاو پ یبرا یرینظ یجز غزال ،ان علماء اسالمیمن در م. بزرگتر بود یو ه ازك

 یتب سنگلجك یگو چند ساعت ،شماردین حرف را مبالغه میس اكهر . نمكینم

 ."دنكسه یمقا یتب غزالكرا با 

خود را  یات و زندگانیه حكبود  ینیز از همان مصلحین یعت سنگلجیمرحوم شر

ه كد و جهاد بر ضد بدع و خرافات نمود و در صدد برآمد یلمه توحكوقف اعالم 

پرده  ،مان و صراحت لهجهیة شجاعت و ایخامه در سا كزبان و نوغ یبا ت

ه كده و اسالم را آنطور یدر ،ده بودندیشكه جهال و ... بر اسالم كرا  یمیضخ

 ،است نازل شده یله وحیبوس صرم كغمبر ایه بر پك یهست و به همان نحو

ن اسالم ین مبیق دیتا حقا ،دینما یوطنان خود معرفبه هم ـبخصوصـ ا و یبدن

 كپا یهاه آن مرحوم در مزرعه دلكرا  یس روشن گردد و مسلماً بذركبر همه 

اش از ثمره یهموطنان گرام یده و روزیسبز و خرم گرد ،دهیش پاشیآالیو ب
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 .گردندیمند مبهره

ان یه طلوع آن بمنزله افول ستاره عمر خرافاتكبود  یآفتاب یعت سنگلجیشر ،یآر

ن و یبروشن یاو دانشمند .بود ص یعت محمدیانداران شركان و دیو سودجو

 .ر بودكنهاد و متفكپا یق و مسلمانیدق یلسوفیف

را منطبق با صدر اسالم  ینیت دیم و تربیرده اصول تعلك كروح زمان را در

ر و یاه، فقید و سیاو سف یدر دعوت برا ؛پرست و انسان دوست بودنمود و خدایم

 یل وافریم؛ ردكینم یره فرقی، هندو و غی، زردشتیحی، مسیمیلك، ی، دهریغن

در  ؛ت سوق دادیقت و صراط آدمید بجاده حق و حقیداشت همه ابناء بشر را با

اء و معاد ید و سپس نبوت خاتم انبیرا معتقد بتوح یجلسه دانشمندان غرب یک

 ی، در مسائل فلسفیلسوف هندیمانند تاگور، ف ،شرق ینمود و با فضالء نامیم

(1)«باحثه فرموده استم
.   

 یچهارده مدرسی. مرتضى 4

 یهامقاله عت بود ویشر یکاران نزدی از شاگردان و یچهارده مدرسیمرتضى 

نجا یه در اكاست  مناقب او نوشته مختلف در مورد استادش و یهادر مجله یمتعدد

 م:یآوریخوانندگان م یش را برایهااز مقاله یكیخالصة 

 یمذهب یت خانوادگیه تربك ،پژوهاننوجوانان و دانش ،هنگامهن یدر ا »......

 یدام روحانكا به كآن شدند  یخواستند و در پیداشتند گم شدة خود را م

از  یکدام كرا با  ینید و یدرون یر به صحبت پردازند و دردهاكروشنف

ه اصالح داشتند و یه داعك یفضال و دانشمندان .ان گذارندیدانشمندان در م

ت بودند یباً فاقد نقش شخصیتقر ،نندك یخواستند مردم را به تجدد و اسالم رهبر

از همه با  یول ؛رفتیمتر پذكاجتماع هم آنان را  ؛شدیط جور نمیط محیا شرای

                                                 
 نشریة ،«سنگلجی شریعت اهلل آیت مرحوم دربارة چند سخنی» مقاله جهانبگلو، سرتیپ تیمسار( 1)

 .21 تا 22 صش، 1111 تهران، سیزدهم، دورة از 1 شمارة ،«مِهْر» هنر و فرهنگ
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شب در مسجد  یک یاه هفتهكبود « یعت سنگلجیشر»تر و جسورتر شهامت

قت درس بود یدر حق وعظ و خطابه او .ردكیرفت و صحبت میسنگلج به منبر م

 یرا سرسر یشنوندگانش گفتار و ؛یانات احساساتیو نه ب ینه سخنران

از  یاریچه او بس ؛نندكن گوش بشنوند و از آن گوش بدر یه از اكپنداشتند ینم

گان مجلس رد و شنوندكیل میتحل ه ویزاسالم را تج یوروانشناس یمسائل علم

را بصورت خود  یگتمطالعات هف ةخالص .ساختیآشنا م ینیق دیرا به حقا

خواستند یم هك یسندگانیان، فضال، ادبا و نویدانشجو .ردكیراد میوعظ منبرى ا

انات او بهره یشتافتند و از بیبه مسجد سنگلج م مند شوندبهره یاز معارف اسالم

نگار، مجلس، روزنامهندة یبازرگان، معلم، دانشجو، نمااسب، كارگر، كد. بردنیم

س بفراخور كه هركبرداشت سخن چنان بود  .نشستیم یمنبر و یپا واعظ در

هم گفتارش را نوشته و دفترها  یگروه ،دیفهمیم یفهم، دانش، ذوق خود مطلب

د، ملل یر، اخالق، عقایعت درس تفسیچون سخنان شر .ردندكن یف و تدویتأل

 .بردندیبهره م یوا و عالمانه ویر از گفتار شین از برنا و پیعمهمه مست ،ونحل بود

تهران چاپ « انون شعراك» یر نامه هفتگیمد صاحب و ،یعین مطیشادروان حس

 یخود بصورت پاورق یادب ةرا در نام« عتیشر»از گفتار  یبخش ،ودان بیكاز ن هك

 .پژوهان طالب بودندو دانش چون خواستار داشت ،ردكچاپ و منتشر 

گرى یاز شبهات ماد یه گروهك یهنگام ،متجدد خوانده ودرس جوانانِ

 ؛ردندكیح میرادها را تشریا ؛رفتندیشان را متزلزل ساخت بسوى او مشهیاند

ن مقدمات یبا ا" :گفتند یمهابا همیآنگاه ب ؛دادندیرا بروز م یروان یهاخلجان

 یران برابامیت پیهر چه هست از خاص ؛مون استیار مبانسان از ت ؛ستیخدا ن

عصر » کنیآمد و ا بسر یكیماده است دوره تار ؛خودشان خوب بودند ةدور

هر زمان  ؛بودند یران مردان هوشمندبامیپ ؛اء استیوال اغنیحج فست ؛است« یطالئ

 ؛چاره استیخ بشر بیتار یبه گواه ؛ات الزم داردیبنا به مقتض یامكقانون و اح یک

 ؛ردندكآن را قبول  یه خودشان را نابغه پنداشتند و گروهكشد  یسواران گرفتار خر
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ه پاسخ كست یكن حرفها تازه مد شده بود، یچون ا. گونه سخنان گفتندنیو صدها ا

باره از  یکنوجوانان  ،هیدر اثر انقراض قاجار د؟یدها را بگوین گونه تردیا یعلم

 ؛د گشتیار و عقاكاف ینوبت آزاد ؛بدر آمدند یپرده حجاب شرم و خاموش

 "د؟یگو یو علم ه پاسخ درستكست یك

 آراء و ةكه وارد معركبود  یانیاز روحان یكی« عتیشر» ،ن اوضاع و احوالیدر ا

ال اله اال اهلل و محمد رسول »درفش  ،اسالم یروحان یکبنام  ،شد ید مذهبیعقا

و ادب مانند  كسن سلوبا حُ ؛ن بودیاو مجاهد د ،یآر .اهتزاز درآورده را ب« اهلل

رادات ینخست ا ؛رفتیجوانان را پذوقار، فروتن نو، دانشمند با یانپدر روح یک

، یتندخوئ یرد، بجاكیل میه و تحلید، آرام آرام سخنان طرف را تجزیشنیرا م

از خدا  پژوهِدانش ،در چند جلسهزد تا یلبخند م ،یتوزنهكی، یگوئپرخاش

 یرا بو یو مسلمان یشناسراه خدا ؛مودنیم یرا بسوى اسالم رهبر هگشتبر

داد و در یبازگشت به اسالم م ،فركآموخت، دوباره او را از حالت ارتداد و یم

 .ساختیجرگة مسلمانان وارد م

ش یران راه مسجد را پكنوجوانان و روشنف یده و عالمانه او گروهیبا رفتار پسند

 ید و فرهنگ اسالمیاز قرآن مج ،گرىیار مادكها و افشهیاند یگرفتند و بجا

 .د گشتندیانت و راه توحیفتة دیو ش داشتندیصحبت م

به  یده بودند و توجهیه رنگ مسجد و نماز را هرگز ندكاز نوجوانان  یاریبس

عت و آموزش او آشنا به یزش با شرین و مذهب نداشتند در اثر آمیق دیحقا

ل دادند و از حالت كیرا تش ید شدند و خانواده باتقوائیاسالم و قرآن مج

 ؛ندكش رحمت یداخ .رون آمدند و آدم شدندیب یگریابالو ال یدیقی، بیمباالتیب

  .(1)«... بود  یبلند نظر یروحان

                                                 
، 111 شمارة، «وحید» وادبیات زبان نشریة، «سنگلجی شریعت» مقالهسی چهاردهی، مدر( مرتضى 1)

 .112 و 112ش، ص 1112مرداد 
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 ین چهاردهی. نورالد5

 عتیشر اركاف با «آن یهاشهیر و تیوهاب» تابك دةنسینو ،یچهارده نینورالد هكنیا با

 اخالق و وافر علم یدارا عتیشر هك ردكیم اقرار دانست،یم یوهاب را او و نبود موافق

 :است نوشته نینچنیا عتیشر مورد در مزبورش تابك در یو. است بلند رفتار و وكین

شمرده و آهسته و  ؛تبحر داشت یعلوم اسالم یهادر اغلب رشته یعت سنگلجیشر»

ر شده سخت معتقد و كه در گفتار و آثارش متذك یگفت و مطالب یروان سخن م

 یداشت. سخنران یدستى قو ،و در اقامه برهان ]بود[ افة روشنیبا ق یمرد ؛پابند بود

برخاستند و در  یمخالفت وه ار بیبس یاعده د...یعت دو ساعت بطول انجامیشر

 یبا تن ،ابان حافظیدر خ یروز. برآمدند یو یكت و اهانت و هتایاذ ذا ویا صددِ

گام ه شمرده ك ،عتیمرحوم شر. میگفتیستاده و باهم سخن میچند از دوستان ا

ه رسا ب یبا صدا یجوان ،ردكیرو عبور مادهیناره پكو عصا در دست از  داشتیبرم

بهمان منوال  ،ندكه رو ترش كعت بدون آنیشر ؛ستمیبدقت نگر ؛دادیدشنام م یو

با  ؛امدین خود برنیچگاه در صدد معارضه با مخالفیداشت و هیه قدم برمیاول

 .(1)«را داشت یهرگونه اقدام یه توانائیكوجود

* * * 

                                                 
 .111 و 112هاى آن، ص وریشه وهابیت ،( نورالدین چهاردهی1)
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 آنهاه بدر مورد شریعت و پاسخ  پرسشدو 

مطرح دو پرسش مهم  یعت سنگلجیت شریشخص و یهمواه در مورد زندگان

ه به آنها پاسخ داد ،امر قتِیان حقیبا ب و ناگفته نماندتاب كن یه الزم است در اكشود یم

  شود.

 ونیناو ضد روح گراغرب ،م مستبدكحاه كنی، با ای: چرا رضاشاه پهلواول پرسش

داشت، به  یناسازگار سرِ شیعه یشعائر مذهب انت وین و دیو با مظاهر د (1)بود شیعه

 یون سنتیبه روحان ،وقتدر همان اما  ؛دادیماجازة فعالیت مذهبی  یسنگلج عالمه

با شاه رابطه داشت،  یه سنگلجكن نبود یا ل برین دلیا ای؟ آدادینم یغیت تبلیاجازة فعال

  نند؟كیعت ادعا میاز مخالفان شر یبرخ هك یطور ناهم

مطرح  ،ردندك یخ آن زمان را بررسیه تارك یسندگانیاز نو یاریرا بس پرسشن یا

حبتش ضمن صه ككنم را نقل می احسان طبری سخنمن  .اندبه آن داده یجواب رده وك

 ند:كیامر اشاره م آنان رضا شاه، به رودر د یعت سنگلجیان شریاز جر

 

                                                 
 «شاه جامعه ایران در دوران رضا» عنوان تحت ،«واپسین سدة دو در ایران»كتاب در طبری احسان( 1)

شاه با سركوب خشن و خونین مقاومت روحانیون در قم و در مشهد )جنبش بهلول( كه »: گویدمی

كردند، با سیاست متجددانة رژیم )نظام وظیفه، لباس متحدالشكل، برداشتن چادر( مخالفت می

 یعنی قبور ائمه، مجالس وعظ و روضه ،و مراكز اعمال نفوذ آنها بر جای خود نشاندروحانیت را 

 .«ممنوع داشت]ناگهان[ ه رّزنی و تعزیه را بالمَرا تحت نظر گرفت و دسته و قمه
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نبود، آزادانه بر  یده خبریوجدان وعق یكه از آزاد ،ام رضاشاهیعت در ایشر»... 

 ین مسامحه شهربانیعت ایكرد. مخالفان شرید خود را پخش میمنبر، عقا یباال

در  یول ؛كردندیم حمل میعت با رژیشر یهمكار ینوععت بر یرا دربارة شر

د حسن یكه س ین نبود. رضاشاه كه با مذهب، بشكل گذشتة آن، بشكلیواقع چن

ل خود روبرو یموافق م ینیخواست با دیندة آن بود، درافتاده بود، میمدرس نما

  .(1)«ردیاست او قرار گیباشد كه بهتر افزار س

 سد:ینویگر هم مید یدر جا یطبر

ه را ب یاری از آداب مذهبیت و بسیاست عقب زدن نفوذ روحانی]رضا شاه[ س. »..

مدارس كاسته  ةدر برنام یاز دروس مذهب؛ گری دنبال كردیسود تجدد و اروپائ

 یام عاشورا، مراسم قربانیا یدار مانند روضه خوانشهیار ریآداب بس یشد، برخ

ا بالمره ممنوع یره یره وغیو غ یمذهبهای اء، دستهی، مراسم احید اضحیشتر در ع

در مذهب را ]= اصالح[ رفورم  یرضاشاه حت ا فوق العاده محدود شد.ید یگرد

نبود  یبدون موافقت شهربان ماًكرد و مسلّیق میم تشویرمستقیو غ یز تا حدودین

كه از آنها سخن  یكسرو د احمدیا سی یعت سنگلجیمانند شر یاگر كسان

ت عام یباً بدون ترس از ممنوعیای را تقرتازه یمذهب یهانغمهم گفت، یخواه

ست كه ما ین ین مطلب به آن معنیساز كردند. ا یات در مجامع عمومیانتشار نظر

 یبا شهربان ]همكاری[ را در مواضعه یعت و كسرویافترازنان، شر یمانند برخ

ز ظن خود بود ک ایل، هرین انطباق در تمایا .به هیچ وجه ؛میكن یرضاشاه معرف

  .(2)«دهدین رخ میار چنیخ بسیو در تار

 سد:ینویمنیز در این مورد ان یجعفر لرسو

[ یعت سنگلجیشریعنی ] یون، ویروحان ین دوره بر رویا یبه رغم فشارها»

                                                 
 جامعه ایران در دوران رضا شاه: ،نترنتی راه تودهی( احسان طبری، مقالة: روزنامة ا1)

 http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/jameehiran-11.html 

 .همان( 2)
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 یمنبرها یبرا یدولت رضا شاه مزاحمت یبوده و از سو یت فرهنگیمجاز به فعال

  .(1)...« است جاد نشدهیغ او ایدر مسجد سنگلج و سپس دارالتبل یو

 د:كنیم او اضافه

اما از  ؛بر آن نوشته شد یه نقدكاست « اسالم و رجعت»تاب ك ،عتیاز آثار شر یكی»

 .(2)«به عمل آمد یریچاپ آن جلوگ

ه ك ،دیجد ینیر دكن تفیرد انتشار اكیر مكم رضاشاه فیرژه كتوان گفت ین میبرابنا

 یهابا برنامه ،ندكیبرخورد م یت سنتیمخالف است و با روحان یسنت یار مذهبكبا اف

به  ینیدت یلذا اجازة فعال ؛دارد موافقت ،ردكیاده میه در جامعه پك یغرب ینوآور

را خود  یهامخالف برنامهكه درس و منبرِ شریعت  یت سنتیروحاناما  ؛دادیم عتیشر

  داد.یتحت فشار قرار م وی رالذا  ؛دیدیم

 سد:ینویمنیز درباره این شبهه  یرضو یمقداد نبود یس

ه كن باور رساند بود یرا به ا یاری، بسیعت سنگلجیومت با شركعدم برخورد ح»

 ،هایریگن موضعیمهم ا یاز نمودها یكی .(3)ت دربار استیمورد حما یو

ر ین دستور از سوى وزیا .بود «اسالم و رجعت»تاب كاز انتشار نقد  یریجلوگ

برخى آگاهان  ،لین دلیبه هم .(4)صادر شد (متكاصغر ح یعل)معارف وقت 

را داشت، به  یهرگونه اقدام ییه تواناك یعت با وجودیه شركمعتقد بودند 

 . (5)اوردینش در برابر مخالفان خود روى نكوا

، رضا شاه، یعت سنگلجیومت نسبت به شركگونة حتیحما نار موضعِكدر 

                                                 
 .1211 ص ایران، سیاسی ـمذهبی هایو سازمان جریانها جعفریان، رسول( 1)

 .1212 ص همان،( 2)

 .112دهی، نورالدین، وهابیت و ریشه های آن، ر( چها3)

( این موضوع را حسن طارمى راد، معاون علمى دانشنامه جهان اسالم، از قول موسى شبیرى 4)

 . نمود زنجانی )از مراجع تقلید شیعیان( برای نگارنده نقل

 .112 آن، های ریشه و وهابیت نورالدین، چهاردهی،( 5)
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ش  1111در سال  .دانستیداشت و او را عالم و دانشمند مشخصاً به او عالقه 

ران یا ینیاز عالمان د یكیران آمد، بنا بود یبه ا ،یلسوف مشهور هندیه تاگور، فك

عت، یفقط بچه محل ما، شر"رضا شاه گفته بود: . مناظره بپردازد با او به گفتگو و

مه تمام یج تاگور نه جلسة بحث با خروك. پس از آن"ندكتواند با او گفتگو یم

دن آن بر ی، رضا شاه با شن(1)ختم شد یعت سنگلجیماند و در عمل به نفع شر

ومت رضا كح یریعدم جلوگ ،در هر حال .(2)رده بودكد كین خود تأیشیسخن پ

د علت آن را یه باكار است كامرى آش ،یعت سنگلجیشر ینیشاه از اصالحات د

 .(3)«عه دانستیش یر مذهبیبرخى شعاردشان نسبت به یكرو یحداقل در همسان

دة او یعت و رفتار پسندیاخالق بلند شر انش دربارةسخنضمن هی ردچهان ینورالد

 سد:ینویم

برآمدم  سقم آن افت صحت ویدر یه براكردند كیوارد م یها بر وتهمت یبعض»

 ،غه عقد همسرشیص یاجرا یه رضا خان براكافتم یار دریقات بسیو بعد از تحق

پدر همسرش به  ،نداشت یه نام و نشانك یامیا در ،مادر فرزندانشان بوده ك

ز به ین ناچیه اكنیضمن ا .عت بودیشر ،رده و عاقد عقدكعت مراجعه یشر

عت یه شركمقدار آنست ین بیافت ایاما در ،ندارد یعت اعتقادیات شرینظر

  .(4)«ان ارتباط موجود بودكه امیكباوجود ؛وابسته به دربارِ وقت نبود

ت یبرابر فعال خان دررضا  پوشیچشم علته كاست  نیا ،ه گذشتكجة آنچه ینت

                                                 
( برای مطالعه گفتگوهای تاگور و شریعت سنگلجی، نک: شریعت سنگلجی، اسالم و موسیقى )به انضمام 1)

 . 121 تا 121؛ مدرسی، مرتضى، سیمای بزرگان، ص 11 تا 12حرمت ربا و مصاحبه با تاگور( 

این . دو بار از رضا شاه شنیده بود اصلی این سخن، شیخ الملک اورنگ بوده كه آن را در هر روایتگر( 2)

 موضوع را سرهنگ سید ابراهیم سخایی از شریعت سنگلجی شنیده و برای نگارنده باز گفتند. 

 پژوهى، امامت فصلنامة سنگلجى، شریعت تكاپوهاى به تحلیلی نگاهى رضوی، نبوی مقداد سید( 3)

 .212 و 212 ص، 1 شماره، 1 سال

 .111 و 112هاى آن، ص ریشه ، وهابیت وچهاردهی نورالدین( 4)
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 است: ته نهفتهكدر دو ن یسنگلج یغیتبل و یمذهب

 مخصوصاً ،یسنت یو از مراسم مذهبداشت  یانهونوگرا غربیش یشاه گرارضا: اول

آن مانند  و یزنو قمه یرزنیو زنج یخوانه و روضهیعه مانند تعزیش یمراسم سنت

عه یش یت رسمیرد از نفوذ روحانكیم یو سعرد كیآنها را محدود م آمد ویخوشش نم

با آن  دینی نیزی ینوگرا انیو جر یلجسنگه كد یدین حال میدر ع .اهدكدر جامعه ب

 در تعارض است؛ یت سنتیو با روحانخرافات مخالف است  به عنوان بدعت ومراسم 

اجازة به آن و د، یدیرا با اهداف خود موافق م ینید یطلباصالحان ین جریالذا شاه 

 ؛دادیت میفعال

 یو احاطه سنگلج (یعت سنگلجیشر)خود  محلیِهمرضاشاه با  یمیقد ی: آشنائدوم

 اثر نبود.  ین امر بیدر ا ،دیدانش عصر جد و تمدن ،به علوم

، شدهمطرح  یسنگلجعت یاز اشخاص در مورد شر یه در ذهن بعضكدوم  پرسشاما 

از اعمال  یاریاز بس هك یو انتقاد یو ینید یینوگراو  یطلبه با وجود اصالحك ستا نیا

 یز و خرافیآمكشر اعمال و اعتقاداتبه عنوان را  آنها وعوام داشت  یو اعتقادات مذهب

محترم بود؛ لذا  ـ حد زیادیتا  ـعه یش یت سنتینزد روحانعت یشرهم  شناخت، بازیم

 یریگس موضعكبرع نیا .ندبر ضد او نداشت یخورد تندبر ،عهیش یسنت یونروحان طیف

ی است خواهاننظردیو تجد ینیطلبان داز اصالح ینسبت به بعض یت سنتین روحانیهم

 قلمداران و یدر علیاستاد حو  یت اهلل برقعیآ بزرگانی همچون: ؛عت آمدندیشر از كه پس

ینمرا قبول  چ وجه آنهایبه ه و بود بسیار سخت بر ضد آنها یریه موضعگكر آنها، ینظا

. چرا با دگراندیشان مذهبی شیعه برخوردهای نبودندآنها قائل  یبرا یچ احترامیو ه ردندك

 دوگانه صورت گرفته است؟

از  ،اصالحات و تجددش تمامعت در واقع با وجود یشره ك ستا نیا پاسخ

شتر جنبة یاو ب یانتقادها وخارج نشد  یجعفرتب كم ه ویمذهب امام یلكچارچوب 

در درون  یاصالحات و یعنی ؛ان بودیو افراط غالمبارزه با خرافات عوام  و یدیتوح

 از جمله)داشت  یعیار شكاز اف رخیبدر نقد  یحساس سخنانو اگر  عه بودیمذهب ش
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 یاتا اندازه :وفبه قول معر ؛گفتیم دیاط شدیرا با احت آنها ،ب(یات امام غایوجود و ح

امالً از كه ك یدنظرطلبان بعدیتجد رویه برخیس كبر عن یارد. كیه میتق نهین زمیدر ا

عه ید شین عقایتریاز اساسدربارة  خارج شدند و یاثناعشر یع امامیتشچارچوب 

ن یرالمؤمنینص رسول خدا بر امامت بالفصل ام :مانند نوشتند؛ عقایدیصریحی  هاینقد

و  یمراسم عزادار یار اساسكان ،ار عصمت امامانكنا فرزندانش،و   یعل

قبور، شفاعت، علم غیب، خمس ارباح مكاسب و حتی وجود ارت یو ز یخوانروضه

 امام زمان.

 سد:ینوینه میمزن یان در ایرسول جعفر

د یبایع، میه با حفظ تشكآن بود  [یت سنگلجی]مانند شر ل افرادین قبیا یادعا»

ه كنیتصور ا .ع نداردیشه در تشیرا رین و مذهب زدود؛ زیخرافات را از دل ین قبیا

 ؛اساس استیو ب یار واهیبس ،اندع خارج شدهیتش ةدایرعت از یامثال شر یسانك

  .(1)«داشتند یه فراوانكیق آن تیغلو و مصاد یه آنان روكت آنینها

با لهجة  و یصرفاً علم ،او از خرافات عوام یبود و انتقادها یار آرامیبسعت مرد یشر

 ٱۡدعُ ﴿د: یفرمایه مكمد نظر داشت را مه یركة یآ این موارهه وا. بود از اهانت یوخال نرم
ۡحَسُن   ِهَ  بِٱل ِت  َوَجَِٰدلُۡهم ٱۡۡلََسَنةِٖۖ  َوٱلَۡموِۡعَظةِ  بِٱۡۡلِۡكَمةِ  َرب َِك  َسبِيلِ  إَِلَٰ 

َ
ۡعلَمُ  ُهوَ  َرب َك  إِن   أ

َ
 أ

ۡعلَمُ  َوُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضل   بَِمن
َ
با فرزانگى و اندرزهاى : »یعنی، [334:لحن] ﴾بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

محققاً  ؛نیوه با مخالفان به گفتگو بنشین شین و به بهتركو به راه پروردگارت دعوت یكن

ز به حال راه یتر است و ناند، آگاهه از راه او منحرف شدهكسانى كپروردگار تو به حال 

 «.افتگانی

                                                 
 .1222 ص ایران، سیاسی ـمذهبی هایو سازمان جریانها جعفریان، رسول( 1)
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 رشیعت سنلگیج یهاآثار و نوشته

15 
 

 سنگلجیشریعت های آثار و نوشته

پرداخته و در آن سال  یغیتبل یهاتیش به فعال 1122 یهاسال یعت از حوالیشر

 ین مبشریروئ دانش با نامیاز مر یكیه ك دادارائه میدربارة حرمت ربا  یسلسله مباحث

با  یان طور رسالهیرد. همكمنتشر « رساله در حرمت ربا»عنوان  ابرد و ك یآن را گردآور

ن یتوسط هم «نیبه قلم اسداهلل روئ یعت سنگلجیانات شریب :یقیاسالم و موس»ان وعن

و  یگردآور ش1122عت در سال یشنبه شرپنج یهاشب یهااز درس یمبشر یآقا

 .(1)است چاپ شده

به  یات ویه در زمان حكعت یگر آثار شریدرش رفت، كه ذك ییهاتابكعالوه بر 

 باشد:یر میاست بشرح ز دهیچاب رس

تاب دو كن ی. ا(رقعی) کوچكقطع  درصفحه  121 :«یتا پرستیک»د عبادت یتوح -1

 یابر هر دو چاپ مقدمه ایشانعت چاپ شد و یخود شر یبار در مدت زندگ

 ؛د چاپ شدین بار تجدیتاب چندكعت یرشنوشت. البته بعد از رحلت 

تاب كانضمام ه ه بك )رقعی( کوچكقطع  درصفحه  212 :د فهم قرآنیلک -2

ن بار یبعد از رحلت او چند عت چاپ شد ویات شریدر زمان ح «ن القرآنیبراه»

 ؛د چاپ شدیتجد

 ،عتیشاگرد شر ،یابنكتند یخ عبدالوهاب فریشرا تاب كن یا :اسالم و رجعت -1

 ؛است هر درآوردینه به رشتة تحرین زمیانات و دروس او در ایبا استفاد از ب

                                                 
 .1211 ص ایران، سیاسی ـ مذهبی هایوسازمان جریانها جعفریان، رسول( 1)
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ش 1121در سال  )رقعی(. این كتاب کوچكقطع  در صفحه 11 «محو الموهوم -1

دان یاز مر یكی عت ویمستعان، شاگرد شر ینقلیوشش حسكدر تهران به 

ثابت نمود آیات قرآن با استفاد ه از تاب كن یدر ا عتیشر .شد منتشر ،شیكنزد

 اند؛وفات یافته إل اسیخضر و ال ،سىیه عك

 مه شد.یضم« د فهم قرآنیلك»تاب كبه  :ن القرآنیبراه -1

 :ر استیقرار زه ب اند،كه همگی به زبان عربی نوشته شده ،ایشانآثار چاپ نشده 

 ؛متعابسات در مسائل فلسفه -1

 ؛امل فلسفهكدوره  یک -2

 ؛الفلسفهص یتلخ -1

 ؛علم القرآن -1

 ؛البدع و الخرافات -1

 .(1)دیگرتاب ناتمام كو چند 
 

                                                 
شنبه سال های پنج، به نقل از از بیانات شب111های آن، ص رشیه( نورالدین چهاردهی، وهابیت و 1)

ابوالحسن  به همت« بمناسبت یكمین سال رحلت شریعت»كتاب  ةضمیمه كه ب ،شمسی 1122

 رسید. چاپ هبیگدلی ب
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 لجیگمشهورترین شاگردان شریعت سن

ران معاصر ینى در ایهاى دشهیخ اندیپژوهشگر حوزه تار ،سید مقداد نبوی رضوی
  سد:ینویم

خود مشغول بود،  ینیغات اصالح دیبه تبل یعت سنگلجیه شرك ییسالها در»
ه ك ،قرار گرفتند یر آثار ویا تحت تأثیافتند یدر محفل او حضور  یاریافراد بس
 یاند؛ برخرگذار بودهیز تأثیران نیمعاصر ا ینیر دكخ فیشان در تاریاز ا یالبته برخ
 نِ آنها عبارتند از: یاز مهتمر

ن ی، عبدالحسیعین مطی، حسیخ محمد سنگلجی، شیمهتد یاهلل صبح فضل
د محمود ی، حاج سیردستانك یع الزمانیسابق(، عبد الرحمن بد ی)آواره یتیآ

بر كا ی، علیزیوسف شعار تبریزرا یگان، حاج مزربا ی، مهندس مهدیطالقان
 اب یتر عباس زركد ،(1)وركتر محمد جواد مشكزاده، د یمكح

 

                                                 
ش( مورخ، ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی است.  1121 - 1222( دكتر محمد جواد مشكور )1)

به اخذ درجه دكترا  ش 1111در سال  ،دانشگاه تهران ازوی پس از اخذ لیسانس ادبیات فارسی 
در تاریخ اسالم از دانشگاه سوربُن نائل گشت و پس از مراجعت به ایران، به تدریس در دانشگاه 

به عنوان رایزن  ش 1111ر مشكور همچنین در سال تبریز و سپس دانشگاه تهران پرداخت. دكت
فرهنگی ایران به دمشق اعزام شد و ضمن تدریس در دانشگاه دمشق، دو كرسی زبان و ادبیات 

های عربی، فرانسه و ب تأسیس كرد. وی با تسلط به زبانلفارسی را در دانشگاه دمشق و ح
های باستانی، كتب تین و آلمانی و زبانهای تركی اسالمبولی، الانگلیسی و نیز آشنایی با زبان

های آریایی و سامی به نگارش در آورده معتبری در زمینه فِرَق و مذاهب، ادیان و عرفان، زبان
 و تاریخ ایران زمینباشد كه عنوان كتاب و بیش از یكصد مقاله می 12است. استاد مشكور دارای 

 اند. از آن جمله تاریخ اسالم و ایران
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 ، مهندس عزتیچهارده یمدرس ی، مرتضید صادق تقویتر سكد (1)،ییخو

 .(4)«... و (3)قلمداران یدرعلیح (2)،یاهلل سحاب

 

                                                 
و مترجم  یسندهشناس، نونسخه یب،( مورخ، ادش13۳3 - 1222) ییخو یابعباس زر ( دكتر1)

تراز اول حوزة  یش به قم رفت و شش سال نزد علما131٢است. وی در سال  سرشناس یرانیا

( دانشگاه یاترا در دانشكده معقول و منقول )اله یسانسمشغول بود. دورة ل یلقم به تحص یةعلم

از دانشگاه  ش133۳ مشغول شد. در سال یمل یبه كار در كتابخانة مجلس شورا وتهران گذراند 

 گرفت.  دكتری ةوفلسفه درج یختار یهادر رشته آلمان ینزگوتنبرگ شهر ما یوهانس

آنگونه كه خود  -نویسد: مرحوم مهندس عزت اهلل سحابی( سید مقداد نبوی رضوی در پاورقی می2)

های نوجوانی یک بار در مجالس شریعت حاضر شده بود؛ اما در سالتنها  -برای نگارنده نقل كرد

نه در اصول  -آقای سحابی در برخی موارد  .با آثار او حشر و نشر داشت و آنها را تبلیغ می كرد

 با شریعت همراه بود.  –اعتقادی 

ده بود، با با اینكه شریعت سنگلجی را ندی دگراندیش شجاعی بود كهحیدر علی قلمداران  استاد (3)

و آثار مهمی  آن را با جدیت دنبال كرد ،مطالعه آثار او و سید اسداهلل خرقانی به این مسیر وارد شد

  از خود بر جای گذاشت.

( سید مقداد نبوی رضوی، نگاهى تحلیلی به تكاپوهاى شریعت سنگلجى، فصلنامة امامت پژوهى، 4)

 . 222، ص 1، ش 1سال 
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در ایران و آثار لجی گشریعت سن طلبیت اصالحدعو تاثیر

  آن بعد از وفاتش

 یهاوششكو  یعت سنگلجیشر یهاتیفعال تأثیران در مورد یرسول جعفر

 سد:ینویران میا یو مذهب یركو ف یاو در محافل فرهنگ یطلباصالح

 یدربارة و یگدلیابوالحسن باز  یاتابچهكن سال در گذشت او هم یمیكدر »

 یهادگاهیر دیعت، تأثیدربارة شر یاطالعات فراوان ،تابچهكن یدر ا .افتیانتشار 

درج  یار وكدان و مشتاقان افیز اندر شناخت مریران و نیاو در جامعة آن روز ا

 یبرا یبوده، شرح حال یدان ویه از مرك ،یگدلین ابوالحسن بیاز هم .است شده

محمد  یعنیعت، یه متعلق به برادر شركرواق  ةیدر نشر یعت سنگلجیشر

 ه ظاهراًكتشر شد به بعد( من 1111بود، )انتشار از خرداد  یعت سنگلجیشر

عت منتشر ین سالگرد شریمیكه به مناسبت كتاب اوست كاز همان  ییهابخش

 .(1)«استردهك

 سد:ینویبحث م نیا ةادام او در

ر خاص خود را در محافل یتأث ،یسروكز یو ن یت سنگلجكد، حریبدون ترد»

به غلط اظهار  یصاحب الزمان .افتیداشت و همچنان امتداد  یمذهب یركروشنف

روز  یه سنگلجك، گذشت (2)نداشت ینیران جانشیعت در ایه شركدارد یم

                                                 
 .1221 و 1222سیاسی ایران، ص  -های مذهبیوسازمان ( رسول جعفریان، جریانها1)

 . 112ای بر رهبری، ص ( صاحب الزمانی، دیباچه2)
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از دست  یه وكو آنچه را  ین لحظات زندگیآخر .ش در گذشت11/12/1122

ن سبب شده است تا در سن یهم یده و برایشكآگاه عوام نا ـدانش یبه قول مر ـ

 ـداستیز پیش نیهاسكدر عه كچنان ـ د یهشتاد ساله بنما یریچون پ یسالگ 11

 یِبرادر روحان یو ]كه[ است آروده «رواق»ه یدش در نشریمر یگدلیابوالحسن ب

ز چند روز پس از یه او نكداشت  یعت سنگلجیشر یبا نام محمد مهد یگرید

ه ك ،یمحمد سنگلج ،برادر او .افتاد و درگذشت یماریبرادرش، به بستر ب

 ةیرا گرفت و نشر یو یارهاكغ شد، دنباله یدر عمارت دارالتبل ین ویجانش

ش  1111ه در سال كعت است یاران شریاو و جمع  یارهاكشگفته از یرواق پ

 .شدیمنتشر م

ار كه در كعت است یپسر شر یعت سنگلجین( شریمحمد باقر )شهاب الد

پدر و عمو  یهاادداشتی یحاو یرد و جزواتكیم کمكش یغ به عمویدارالتبل

ن سالگرد او چاپ شد، یمیكه به مناسبت ك یانامهژهیدر و .ردكیمنتشر م

ار او كه اشاره به افك ینیشعر سرودند و گاه مضام یو یچند در رثا یشاعران

 از ارونگ نام آمده است:  یدر شعر .ار بردندكبود، در آنها ب

 (1)بزدود یجایكرا  كغبار شر  ن ینه دیه از آئكعت آن یشر

 یبه نام موحد اشعار یه شاعركز گرفته شد یدر تبر یو یهم برا یمجلس ختم

 ی، شرحیروزنامه اطالعات به مناسبت درگذشت و .سروده در آنجا خواند

ن یمیكتابچه به مناسبت كه در كرد كرا درج  یالت ویو تحص یمفصل از زندگ

 .(2)است عت آمدهیسالگرد شر

مفصل  یز شرحی( ن1122ماه  ید 12) 12 رةران شمایام ایق ةن در روزنامیهمچن

مقاله سراست،  و مبارزه با خرافات درج شده یو یبه قلم حسن صدر دربارة آرا

                                                 
 . 2( به مناسبت یكمین سالگرد شریعت، ص 1)

 . 22 تا 21( بمناسبت یكمین سالگرد شریعت، ص 2)
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ن طور روزنامه اقدام، یهم ؛است عت پرداختهیل به شریز به تفصیران نیا ةروزنام

غات درج یل تبلكه اداره یریئت تحریاز ه یمفصل ةه مقالكهان )كیوشش، كنجات، 

و مرور بر آثار و آراءش را گزارش  یگذشت وگر خبر از دریه دیرد( و دهها نشرك

د ییمورد تأ ،ش از آنیاز سالها پ یعت سنگلجیه شركنها نشانگر آن است یا .ردندك

 .هم داشته است یدان و دوستانی، مرین سویبوده و در ا

ماه  ید 12)دو شنبه  112ران شماره یدر روزنامه مهر ا یاحمد فرامرز

مفصل دربارة او نوشت و ضمن سخن گفتن از مصلحان، از  یامقاله( ش1122

رده، پس از آن از محمد بن عبدالوهاب كاد یه خرافات یعل یام ویه و قیمیابن ت

 .عتیو آنگاه از محمد عبده و سپس شر ینجد

ات و یه حكبود  ینیهمان مصلح ةطبقپ و یز از تین یعت سنگلجیمرحوم شر

...  م حق و جهاد بر ضد بدع و خرافات نمودكح یخود را وقف اعال یزندگان

ان صحبت یزاده راجع به مذاهب و اد یتق یبا جناب آقا یبه خاطر دارم روز

فرمودند:  .ریا خیضرورت دارد  یا مذهب برایه آكم یدینجا رسیتا به ا ،مینمودیم

 یچ شخص عاقلیمذهب زنده و سر بلند بماند و ه یتواند بینم یچ ملتیه

از  یكیمعتقدم  یول ؛خواهدیملت خود نم یرا برا یو ال مذهب ینیدیب

بازگشت به  یعنی یگردد، اصالحات مذهب یران عملید در ایه باك یاصحالحات

  .(1)قت اسالم استیحق

در روزنامه بهرام، او را با محمد عبده  یادداشتیهم در  یعبدالرحمن فرامرز

 .(2)تر دانستهم بزرگ یه از وكبل ،كردسه یمقا

به  ییویراد یهایز در سخنرانین یعیبه نام مط یمستعان و شخص ین قلیحس

                                                 
 . 11تا  11( بمناسبت یكمین سالگرد شریعت، ص 1)

 . 21( همان، ص 2)
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با عنوان  «رعد امروز»در  یاز مقالهیالم نكجواهر  یعل .(1)ش از او پرداختندیستا

 .(3)«(2)نوشت« یعت سنگلجیشر ـ خ محمد عبدهیش»

در مورد  خودت بحث یدر نها ،معاصر یپژوهشگر لبنان استاد شیخ حیدر حب اهلل،

 سد:ینویم ، چنیناتیزش به روایو نگاه نقدآم او یو روش قرآن یعت سنگلجیشر

سنگلجی در ایران به یک جریان تبدیل شد، چرا كه جماعتی تحت تأثیر او قرار »

ی پنجاه دینی ایران تا اواخر دهه ةعرصگرفتند و نفوذ و رشد جریان فكری او در 

ادامه  ،ویدادهای سیاسی منجر به انقالب ایراندر قرن بیستم میالدی، یعنی آغاز ر

های نوگرایان و داشت. اما همواره تعدادی از روشنفكران به كتابهای او و نوشته

دعوتگران تصحیح عقاید مانند او اهتمام ورزیده و آنها را مخصوصاً در این دو 

 .(4)«انداخیر منتشر كرده ةده

عه در یو تجددخواه معاصر ش ركروشنف ی، از علمایشكورا یوسفیحسن خ یش

از آثار  یل خوبی، تحل«یگریسلف تفكرو لجی گسنعت یشر»به عنوان  یاتهران، در مقاله

ش و بعد از رحلتش یران در مدت زندگیران اكعت در نسل جوان و روشنفیشر دعوت

 سد:ینویدارد و م

 ت داشت، مكتب فكرییست و سه سالی كه در تهران اقامت و فعالیاو طی ب»

كرد عقالنی و یآبادی را ادامه داد. محور كار او قرآن با رو خ هادی نجمیش

ن ینی و خرافه ها و باورها و آداب مذهبی بود. مهمتریات دیانتقادی نسبت به روا

است. افكار و  د فهم قرآنیكلعت سنگلجی، كتاب معروف یاثر و كتاب شر

ادی از جوانان و روشنفكران را در آن دوره تحت یعت، عدة زیهای شرآموزه

                                                 
 . 22و  21، 22، 22( همان، 1)

 ( همان. 2)

 .1221 و 1222سیاسی ایران، ص  -های مذهبی( رسول جعفریان، جریانها وسازمان3)

ن والصریورة، بریوت، مؤسسة االنتشار  ،( حیدر حب اهلل4) و  نلریة السهة يف الفکر اإلمامي الشیعي الت ک 

 بعد. و 112م، ص 2221، العربی
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ادی در مكتب یر قرار داد. محفل آموزش او گرم و پررونق بود. شاگردان زیتاث

ست و یعت سنگلجی پرورده شدند و آنان آثار قلمی متعددی را در دهه بیشر

 ،عت سنگلجییعنی شریهای معلم خود، ت افكار و آموزهیسی در جهت تقو

د یاثر عبدالوهاب فر رجعتتوان به كتاب ان میین میاز جمله در ا ؛د آوردندیپد

 .تنكابنی اشاره كرد

عنی كسروی و ی ،ان سلفییطلبی جرتوان محورهای اصالحمی بندیعک جمیدر 

بازگشت به اسالم » ن جمع بندی كرد:یعت سنگلجی و همفكران آنها را چنیشر

ن نحله ی. ا«نیاز د یشگریرایو پ یت قرآن و عقل انتقادیخالص و سلف با محور

اسی و اجتماعی نداشت. یش به اسالم سیو لذا چندان گرا ؛اسی نبودیچ وقت سیه

ن یان با فلسفه و عرفان و كالم و فقه توافقی نداشتند و آنها را حجاب دین جریا

 دانستند. شناسی می

ا ید یای جدین است كه نسبت به تجدد و دنیان، این جریژگی های ایاز و

عت یالبته همزمان با تكاپوهای فكری شر ا منتقد.یا مخالف و یتفاوت بودند بی

گر در همان خط و ربط یز در برخی از شهرهای دیگری نیسنگلجی، كسان د

عت سنگلجی یر شریتحت تاث ـ شیكم و ب ـت خود را آغاز كردند كه یفعال

كرد كه از سال  ز اشارهیوسف شعار در تبریتوان به حاج از جمله می ؛بودند

عت سنگلجی در تهران یر قرآن را آغاز كرد و با شریز، جلسه تفسیدر تبر 13۳4

 ز مراوده و ارتباط داشت.ین

های از تفاوت كیی :د اشاره كردینوگرا به چند نكته با ان سلفیِیدر مورد جر

از  ،نیین است كه روشنفكران دیا ،نییان روشنفكری دین نحله با جریاساسی ا

ن یاسالم اجتماعی را طراحی كردند و بعد در دهه چهل و پنجاه هم ا ،اولهمان 

گری چه در آن زمان ان سلفییاما جر ؛ل به اسالم انقالبی شدیاسی تبدیاسالم س

ان ین جریل هم جامعه این دلیبه هم ؛ستیاسی نیو چه حاال، اسالم اجتماعی و س

كه از همان گذشته تا فی است یان محدود و ضعیک جریشناسد و فكری را نمی
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  ان گروه خاصی از نخبگان مطرح است.یبه حال در م

اما از دهه سی به  ؛لی جاذبه داشتیست خیب ةل و حتی تا دهیدر اوا ،انین جریا

ن یشتر در ایتر شد و متفكرانی با جاذبه بشانهیكه جنبش اسالمی نواند ،بعد

و به خصوص  ؛ه قرار گرفتیشباً در حایان تقرین جریگر ایدا شدند، دیها پنهیزم

ه كامل وجود داشت. االن هم در جامعه یران، در حاشیدر دهه چهل و پنجاه در ا

به خصوص  ؛روندن تفكر مییران چندان جاذبه ندارد و لذا جوانان كمتر دنبال ایا

 ،اند. همان طور كه گفته شدگر گذشتهیی دیخرافه زدا ةمرحلكه جوانان امروز از 

 ان مخالفت با فلسفه، عرفان، كالم و فقه است. ین جریهای اژگییگر ویاز د

عنی با اسالمی كه متكی به ی ؛ی مخالف استیروا ان با اسالمِین جریاصوالً ا

با آن هم  ،ت متكی استیت باشد، مخالف است و چون فقه اساساً روی روایروا

گری اخباری ان را در نقطه مقابلین جرین جهت بتوان اید از ایمخالف است. شا

ک با یو نزدثیر أتتوان آن را تحت ی مییگرانكه از جهت نصیدانست. ضمن ا

و اساس كارشان  دهندینم یتیت اهمیان به رواین جریگری دانست. ا اخباری

كه  ییقرآن است. آنها یِطلبآنها هم در اصالح یمحور یةتكقرآن است و 

ک مقدار یی كه یولی آنها ؛كنندمیات مخالفت یداً با روایتندروتر هستند شد

ات را هم مورد استفاده قرار یكنند كه رواتر هستند، سعی میتر و منطقیمعقول

عنی اصل قرآن است و ی ؛شودر مییات در چارچوب قرآن تفسیاما روا ؛دهند

 .(1)«ه آن قرار گرفته استیت در حاشیروا

                                                 
 :گویا اینترنتی سایت ،«یگریسلف تفكرو  یسنگلجشریعت » ی،شكورا ی( حسن یوسف1)

 http://akhbar.gooya.com/culture/archives/019778.php 

 .ش 1121آذر  12شنبه سه: مقاله انشار تاریخ
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 اصالحات دینی افكار وبارزترین خالصۀ 

 لجیسنگشریعت  عالمه

 یبندجمعار و دعوتش را كتمام افاست  ستهیشا ،ریبكن مصلح یا پایان زندگینامةدر 

تة كدر چند ن را یوی ینوگراو  یطلبدعوت اصالح ین نمادهایمهمتر به اختصار، م وینك

 :(1)مینكخالصه مشخص 

 و بازگشت به سلف و اسالم ناب شرك زدودن ،مبارزه با خرافات -1

 سد:ینویمعت یشر در موردان یرسول جعفر

دا یله بود، پست سایدر دورة ب یعاد یه امرك ،انهینوگرا یهاشیج گرایبه تدر»

. .. خرافات سوق دادمبارزه با ـ به قول خودش ـ سمت  ش او را بهین گرایرد. اك

ل یاست، و به دل كو ضد شر یدیو توح یه دعوتش قرآنكبود  یعت مدعیشر

ژه بعد از یبه وـ بود  یان وهابیبا جر یو یهااز نگره یه در برخك یشباهت

ل ین قبیا یادعا...  شدگری یهابو، متهم به ییمنبرها یاز سو ـ ستیور بیشهر

ن و مذهب یل خرافات را از دین قبید ایابیع، میه با حفظ تشكآن بود  ،افراد

 .(2)«ع نداردیشه در تشیرا ریزدود؛ ز

                                                 
 استاد كوشش به سنگلجی «عبادت توحید» كتاب عربی ترجمة مقدمة از خالصه، این از قسمتی( 1)

 است. شده برگرفته بدیوی محمد خالد

 .1212 و 1211 صص ـ سیاسی، مذهبی هایوسازمان هاجریان جعفریان، رسول( 2)
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 د:یفرمایم یعت سنگلجیخ شریش خود

 یحاتبجهت اصال ،باطلان ین افتضاحات كه مردم جاهل و مدعیا ،دة منیبه عق»

ر ین كتاب و سایرا در ایز است، زیناچكم و  ،آورندیام به سرم مكه نموده

 ،جهیدر نتو  ؛شودیم یح به آنان معرفیمحاضرات، اسالم سلف صحنوشتجات و 

ن مقالت آشنا یكه به ایمردم. شودیمها خراب شة خرافات زده و بتخانهیشه به ریت

باطل ان یگر به مدعیافتند، دید اسالم را دریقرآن نمودند و توحگشتند و تدبر در 

  ؛(1)«موهومات نخواهند شدل و باط یبندنگذارده پا یو طرفداران خرافات وقع

  فهم بودن قرآن بدون نیاز به رجوع به روایاتهمه -2

  سد:ینویم انیرسول جعفر

بشر قابل فهم  یه براكست یدر قرآن ن یاهیلمه و آكچ یه هكگفت یعت میشر»

ه مقصود هدف و مقصود ك، بلیلیر تأویتفاس یبطن قرآن هم نه به معنا ؛نباشد

 .(2)«قرآن است و بس

 ،ن وجودیبا ا ؛دبون قابل قبوله یعة امامیت شین سخن در اغلب محافل روحانیالبته ا

ه ادعا ك یاشخاص دربارة بارها (د فهم قرآنیلكد عبادت و یتوح)تابش كعت در دو یشر

ن مردم را یهمچن . اودادیهشدار م ،ستیقابل فهم نات یروا ةوسیلقرآن جز به  ردندكمی

شوم  مقاصد و داشتمیبر حذر ت ظواهر آن یا عدم حجیف قرآن یبه تحر معتقدان از

 ؛ساختیال مبر مَ را آنها

 

 

                                                 
 .ب: صفحة كتاب، دوم چاپ بر مؤلف مقدمة یكتاپرستی، عبادت، توحید سنگلجی، شریعت( 1)

 .1212سیاسی ایران، ص  -های مذهبیها وسازمان( رسول جعفریان، جریان2)
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عنوان منابع ه و رجوع به آنها ب ثیحدر و یدر تفسمنابع اهل سنت  استدالل از -3

 عهین رجوع به منابع شیمعتبر در ع

امالً ك «محو الموهوم»و  «د فهم قرآنیلك» ،«د عبادتیتوح» یهاتابكمتن  از ،امر نیا

قابل ، ردكیمر كذ شیهاتابكدر آخر  یلجسنگه ك یمنابع فهرستدر  و ار استكآش

 ؛مالحظه است

 نیدر د یتجدد و نوگرائ -4

 سد:ینویمان یرسول جعفر

رده و بر كاد ینهضت ناشناخته  یکعت به عنوان یت شركاز حر (1)یصاحب الزمان»

ث، یاز اخبار و احاد یاسخ اسالم و تنها با نقد پارهرد تا بدون نَكتالش  یه وكآن است 

درآورده، آن را  یو اجتماع یجمعهدست خواهِیترق نهضتِ یکآن را به صورت 

 .(2)«نسل نو قرار دهد مقبولِ ینیبجهان

به همین ند و كعرضه  یعلم و نویندة ین را با دیرد دكیم یعت سعین شریبرابنا

 .ردكیاستفاده م نیغ دیتبلبرای  یدیجد یهااز روشمنظور، 

 

* * * 

 

                                                 
 است.« اى بر رهبریدیباچه»الزمانی در كتاب دكتر ناصرالدین صاحب دیدگاه  ،منظور (1)

 .2221سیاسی ایران، ص  -های مذهبیها وسازمان( رسول جعفریان، جریان2)
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