
  
  
  
  
  
  

  و اعتدال تصحيحپيشگامان 
  آنان هاي يدگاهروش و د

  
 

  
  

 تأليف
  دكتر خالد بن محمد البديوي

  
  

  
  ترجمه

  إسحاق بن عبداهللا العوضي
  

  هـ1429/1387چاپ اول 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٢

٢ 

  
  
  
  
  
  
  

 شناسنامه كتاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .هاي آنان روش و ديدگاه اعتدالگامان تصحيح و يشپ: نام كتاب 

  .إسحاق بن عبداهللا دبيري العوضي :     مترجم
  .خالد بن محمد البديوي:   نويسنده 

  . :      ناشر
  .10,000:      تيراژ

  .ق.هـ 1429 صفر ش  برابر با.هـ 1386:    سال چاپ
  .اول:    نوبت چاپ
  :   آدرس ايميل

  :سايتهاي مفيد اسالمي
                                            www.aqeedeh.com   

 www.ahlesonnat.net 
 www.isl.org.uk  

 lamtape.comwww.is 



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣

 

٣ 

 

  

 
  14.................................................................................................  مقدمه1
  22..................................................................  تعريف اماميه: مبحث اول2
  24..................................................  بيان عقايد خاص اماميه: مبحث دوم3
  24...........................  ندنماي آنها به آن تصريح مي كهخاص اماميه عقايد 4
  28......  نمايند عقايد خاصى كه بسياري از اماميه مخالفت خود را با آن ابراز مي5
  43.......................................  معاصر) دوره(ماميه اي اه هفرق: مبحث سوم6
  43.....................................  و اعتدالاهل غلو به اعتبار يه مم امااقسا: اول7
  47....  اماميه از لحاظ قول به جواز اجتهاد يا عدم آن ى هاقسام شيع: دوم8
  49......................................  مذهب اماميه غيير درپديده ت: مبحث چهارم9

  51.....................................................  تا تفضيل ءاز وال: اولصدر تشيع 10
  60............................................................  از تفضيل تا برائت: تشيع دوم11
  67...............................  از توهين و برائت تا نص و عصمت: يع سومتش12
  73...................  به عدد دوازده محدوديتتا  مطلقاز نص : تشيع چهارم13
  74.....................  ندا هكرد رهاكه مذهب امامي را  شخصيتهايى: باب اول14
  76......................................  اهللا العظمي ابوالفضل برقعي تآي: فصل اول15
  77..............................................................  زندگينامه ايشان: مبحث اول16
  83............................................................  مراحل تحوالتش: مبحث دوم17
  83..............................................  برقعي و تعصب امامي: مرحله نخست18
  86..................................  برقعي و اصالح از طريق سياست: مرحله دوم19
  90....................................................  برقعي و اصالح ديني: مرحله سوم20



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٤

٤ 

 
  93..............................  بالهايى كه برقعى در اين مرحله با آن روبرو شد21
  98..................................................  اسباب تحوالت برقعي: مبحث سوم22
 102.............................................  نظريات اصالحي برقعي: مبحث چهارم23
 102.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول24
 102...................................................  به ائمه علم غيب تنسب: مسأله اول25
 113...................  )واليت تكويني(امامان و تصرف در هستي : مسأله دوم26
 118..........................................  مسائل مربوط به توحيد الهي: مطلب دوم27
 118...............................................................  شرك در عبادت: مسأله اول28
 119...............................................................  شرك در طاعت: مسأله دوم29
 122........................................  در مورد امامت ىديدگاه برقع: مطلب سوم30
 122.................................................  است شورا اساس برگزيدن امام :اول31
 124................................................................  با ادله امامت مناقشه برقعى32
 124..........................................................................................  آيه واليت33
 127..............................................................................................  بالغ آيه34
 132......................................................................  آيه تطهير حديث كساء35
 137...................  عقيده اماميه با آنچه از ائمه ذكر شده مخالف است: دوم36
 137..........................................................................سخنان حضرت علي37
 139..........................  بيت نسبت به عقيده اماميه عدم آگاهي سادات اهل38

39
قيام بسياري از بزرگان آل بيت و درخواست بيعت از مردم براي 

............................................................................  خود نه براي امامان
142 

 149...........  بن نصا امامت ائمه) و نزديكان(خواص بسيارى از عدم علم 40



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥

 

٥ 

 
 153...................  دويت محمد بن حسنشيعه به مهعقيده : مطلب چهارم41

 156.........................................................................  عصمت: مطلب پنجم42
 157............................................  هايى از غلو در ائمه بخش: ششممطلب 43
 164...........  قرآن گيرى برقعى در مورد شبهه تحريف موضع: مطلب هفتم44
 165....................................................  در مورد تأويالت فاسد برقعىنظر 45
 166...................................................  از قرآن برقعى به علت دورىانتقاد 46
 175...........................................  انتقاد او به ادعاي ظني بودن داللت قرآن47
 180...........................................  ديدگاه او در مورد صحابه: مطلب هشتم48
 187......................................  برقعي در مورد خرافات ديدگاه: مطلب نهم49
 191................................................................تأثير خرافات بر تفكر مردم50
 193...............................  تفاوت ميان معجزات و كرامات و ميان خرافات51
 195..................................................................  احمد كسروي: فصل دوم52
 196....................................................................  زندگينامه او: اولمبحث 53
 197.............................................................  نظريات كسروي: مبحث دوم54
 198.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول55
 201......................................  مسائل مربوط به توحيد عبادت: مطلب دوم56
 203....................................................................  ائمه غلو در: مطلب سوم57
 204...............................  اند هايي كه امامان در آن دفن شده هارگاتقديس ب58
 206.............  اماميه ديدگاه كسروى در مورد امامت از نظر: مطلب چهارم59
 209....................................  در مورد مهدي ديدگاه كسروى: مطلب پنجم60
 210..................................  در مورد صحابه وىديدگاه كسر: مطلب ششم61
 211..................................  خرافات ابربر در موضع كسروى: مطلب هفتم62



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦

٦ 

 
 213.......  موضع كسروى در برابر عزادارى و مسائل مربوط به آن: مطلب هشتم63
 214..............................  كسروىاماميه در برابر گيرى  موضع: مبحث سوم64
 217................  كسروي ارزترين مالحظات و انتقادات برب: مبحث چهارم65
 230..................................................................  سريمحمد يا: فصل سوم66
 231....................................................................  زندگينامه او: مبحث اول67
 233.......................................................  ياسري فكرى تحول: مبحث دوم68
 237...............................................................  نظرات ياسري: مبحث سوم69
  28.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول70
 238.......................................................  نسبت دادن علم غيب به غيرخدا71
 239................................................  نسبت دادن تصرف در هستي به ائمه72
 242......................................  مسائل مربوط به توحيد عبادت: دوممطلب 73
 243......................................  گرايان در توحيد عبادت هاي افراط مخالفت74
 253....................................................  در مورد صالحين غلو: مطلب سوم75
 253.........................................  پيدايش غلو در اسالم و ابزار گشترش آن76
 254...............................................................................  غلوبا  مبارزه ائمه77
 255............................................................................................  انواع غلو78
 258......................................  به قرآن كريم ياسرىتمسك : مطلب چهارم79
 261......................................  رآنتحريف قبه قول  ازنقد ياسري انتقاد و 80
 261.......................  بعضي از علماي مذهب قائل به تحريف قرآن هستند81
 266...........................................................................  امامت: مطلب پنجم82
 268....................................  در مورد صحابه ياسرى ديدگاه: مطلب ششم83



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٧

 

٧ 

 
 271..............  ...و زنى روضه و سينهدر مورد  ديدگاه ياسرى: مطلب هفتم84

 273................................  به وحدت اسالمي ياسرىدعوت : مطلب هشتم85
 277..............................  اسحاق عالمه خوئينياسماعيل آل : فصل چهارم86
 278.....................................................  عالمه خوئينىزندگي : مبحث اول87
 284.................................................  خوئينى اسباب تحوالت: مبحث دوم88
 287.......................................................  خوئيني هاى ديدگاه: مبحث سوم89
 287.........................................  متعلق به توحيدمسائل برخي : مطلب اول90
 289.....................................................  بارزترين مخالفات در باب توحيد91
 294............................  يامامت و مهد ديدگاه خوئينى درباره: مطلب دوم92

93
قول به افراطيون در مورد  نقد خوئينى از موضع: مطلب سوم

.....................................................................................  قرآنتحريف 
296 

 298..................  ن صحابهگيرى خوئينى نسبت به  موضع: مطلب چهارم94
 300......................................  به وحدت اسالمي راه رسيدن: مطلب پنجم95
 302....................................................................  احمد كاتب: فصل پنجم96
 303....................................................................  زندگينامه او: مبحث اول97
 306...........................................  تحول كاتبمراحل تغيير و : مبحث دوم98
 311.........................................  احمد كاتبو آراى نظريات : مبحث سوم99

 311.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول100
 311.................................................  انكار قول به واليت تكويني: نخست101
 313.......................  است خداوند متعالعلم غيب تنها به اختصاص : دوم102
 315.................  خداوند غير نيايش و مددجويى به ازنهي از دعا و : سوم103
 317..................................  قرآنديدگاه احمد كاتب در مورد : دوم مطلب104



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٨

٨ 

 
 319.......................................  ناصحاب در مورد  نظر وى: سوم بمطل105
 321.............................................  در مورد امامت وى نظر: مطلب چهارم106
 322..................................................  عقيده اهل بيت است اشور: نخست107
 325..........................؟از ديدگاه كاتب تفكر اماميه چگونه پديد آمد: دوم108
 329..........................................  مشكالت رويارويى با نظريه امامت: سوم109
 330...........................................  سياسي شيعه بعد از غيبتحوالت فكر ت110
 334...........  در مورد مهدويت محمد بن حسن به كاتبنظر: مطلب پنجم111
 336.................................................  هاى تاريخى توسط كاتب نقد روايت112
 338.......................  نقد شهادت و گواهى نايبهاى چهارگانه توسط كاتب113

114
اى كه در درون مذهب اماميه به  هاى برجسته شخصيت: دومبخش 

..............................................................................  اند اصالح پرداخته
341 

 344..........................  آيه اهللا العظمي محمد بن مهدي خالصي: فصل اول115
 345....................................................................  زندگينامه او: مبحث اول116
 351.............................................  او اصالحيزندگى مراحل : مبحث دوم117
 368..........................  وىه تحوالت پسنديد علل تغييرات و: مبحث سوم118
 371.........................................................  نظريات خالصي: مبحث چهارم119
 371.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول120
 371..........................................................  علم غيب به اماماندادن نسبت 121
 376......  مهم در تعامل با معجزات و كرامات به علم غيب تعلق دارد قاعدهيك 122
 378.........................  )واليت تكوينى(در هستي ائمه تصرف دادن نسبت 123
 382......................................  تبه توحيد عباد ربوطمسايل م: مطلب دوم124



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٩

 

٩ 

 
 382...............................................  به غيرخداي متعالروى آوردن دعا و 125

 389.......................................................................................  شفاعت ائمه126
 390....................................................  در مورد صالحين غلو: مطلب سوم127
 395................................................................  جايگاه قرآن: مطلب چهارم128
 398.........................................  خرافات مورددر وىديدگاه : مطلب پنجم129
 399......................................  ديدگاه او در مورد جشن گرفتن عيد نوروز130
 402.....................................  ديدگاه اماميه در مورد خالصى: پنجم مبحث131
 409...................................  بارزترين اظهارنظرهاى خالصى: ششم مبحث132
 420.........................................................  كتر موسي موسويد: فصل دوم133
 421....................................................................  زندگينامه او: مبحث اول134
 424........................................................  اصالحدعوت او به : مبحث دوم135
 428.................................................  نظريات موسويآراء و : مبحث سوم136
 429..................................................  مسايل مربوط به توحيد: مطلب اول137
 432.................................................  غلودر مورد  وى ديدگاه: مطلب دوم138
 434..............................................  در مورد قرآن وى ديدگاه: مطلب سوم139
 437.........................................  در مورد امامت اه وىديدگ: مطلب چهارم140
 439................  مبا ابوبكر  علي كردن در مورد تأخير بيعت موسوى نظر141
 442...........  در ميان شيعيان از ديدگاه موسوى عقيده امامت ترقىمراحل 142
 448................................................  در مورد مهدي وى نظر: مطلب پنجم143
 451.............................  عصمت عقيدهدر مورد  وى ديدگاه: مطلب ششم144
 452..............................  د قول به رجعتدر مور وى ديدگاه: مطلب هفتم145



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٠

١٠ 

 
 453.......................................  در مورد صحابه موسوى نظر: مطلب هشتم146
 457.......................  دعوت او به تصحيح عقيده در مورد صدر اول اسالم147
 461.............................  ها در مورد سوگواري موسوى ديدگاه: مطلب نهم148
 462...................................  مورد موسوىاماميه در  ديدگاه: مبحث چهارم149
 465.......................................  هاى موسوى بارزترين ديدگاه: مبحث پنجم150
 476............................  آيه اهللا العظمي محمد حسين فضل اهللا: سومصل ف151
 477..............................................................  زندگينامه او: مبحث نخست152
 482.....................................  نظريات محمد حسين فضل اهللا: مبحث دوم153
 482.....................................  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت: مطلب اول154
 483..........................................  واليت تكويني ديدگاه فضل اهللا در مورد155
 484...................................................  پيامبر بين بشريت و خوارق عادات156
 485....................................  ر به كمال عبوديت نه به واليت تكوينيافتخا157
 486.......................................................  ستوند امعجزات در دست خدا158
 486........................  زندگي انبياء و اولياء مخالف با واليت تكويني است159
 487.......................................................................  يك شبهه و جواب آن160
 488.....................................................................  ائمهنسبت علم غيب به 161
 490......................................  مسائل مربوط به توحيد عبادت: مطلب دوم162
 490.............................................................................  داللت كلمه توحيد163
 490...................................................................................  عبادت تعريف164
 491.....................  شرك است؟ وندخدا عبادت براي غير انجامچه وقت 165
 494.......................................................................بررسى نظريه فضل اهللا166



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

١١

 

١١ 

 
 497.....................................................................  ترس و اميدعبادت بين 167

 499.......................................................................  خواندن غيرخدادعا و 168
 501..............................................................  شفاعت و توسل به صالحين169
 506.......  ؟كند كنند، چگونه تفسير مي نصوصي را كه مخالفانش به آن استناد مي170
 508...................................  امورى كه در پى دارداولياء و  رهاىزيارت قب171
 511..............  تحريف قرآن فضل اهللا در مورد عقيده ديدگاه: مطلب سوم172
 516..............................  اتدر مورد خراففضل اهللا  ديدگاه: مطلب چهارم173
 518......................................  ناصحاب در مورد  وى نظر: مطلب پنجم174
 520..................................................  امامتى در باب مسايل: مطلب ششم175
 522.......................................  ائمهت در مورد عصم مسايلى: مطلب هفتم176
 526.............................  وحدت اسالمى از ديدگاه فضل اهللا: تمشمطلب ه177
 530.....................  ديدگاه معاصرين اماميه در مورد فضل اهللا: مبحث سوم178
 530...............................................................................  فضل اهللا مخالفان179
 531......................................  عضى از سخنان مخالفان در مورد فضل اهللاب180
 543..........................  مخالفان فضل اهللا در براندازى وى موفق شدند؟آيا 181
 544................................................................................  هللاموافقان فضل ا182
 548.............  هاى محمد حسين فضل اهللا هبارزترين ديدگا: مبحث چهارم183

184
بررسى حركت و جنبش اصالح و اعتدال در ميان : سوم خشب

........................................    اماميه و ديدگاه اهل سنت در مورد آن
552 

 553.................................................................................................  مقدمه185

186
هاى اصالح و تغيير به اعتدال و  هبارزترين انگيزبررسي : فصل اول

............................................................................................  روى ميانه
557 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٢

١٢ 

 
 558........................................................................  تأثير قرآني: اول سبب187

188
كوشش خود را فقط صرف حق كردن و با خداوند : سبب دوم

........................................................................................  صادق بودن
559 

189
انگيزه امت و سعى و تالش صادقانه آنها براى وحدت : سبب سوم

...............................................................................................  اسالمى
561 

 563................................................................  گفتمان موفق: سبب چهارم190
 565................................................   ها و نمونه ها انگيزهتأثير : سبب پنجم191
 566..........................................................  هبمذ اهلتسلط : سبب ششم192
 568....................................................  بررسى خالصانهبحث : سبب هفتم193
 569..  رو و اسلوب نقد شخصيتهاى اصالحگر و ميانه ها روش: دومفصل 194
 569.................................................  ارزيابى روشهاى نقدى تغيير يافتگان195
 569....................................................................................  روش كسروي196
 570.......................................................................................  روش برقعي197
 573....................................................................................  روش خالصي198
 573....................................................................................  روش خوئيني199
 574....................................................................................  روش موسوي200
 575..............................................................  روش محمدحسين فضل اهللا201
 577.....................................................................................  روش ياسري202
 577........................................................................................  روش كاتب203

204
ديدگاه اهل سنت و جماعت در مورد حركت و : فصل سوم

...............................................  جنبش اصالح و اعتدال در ميان اماميه
579 



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

١٣

 

١٣ 

 
 579.........................................................  رابطه ميان تقيه و حقيقت است205

 579...................................................................  ظاهر كردن وجوب قبول206
 581.............................................  قبول ظاهر به معني عدم احتياط نيست207
 582............................................  يه پذير نيستندديدگاهها و نظراتى كه تق208
 583....  شوند يا جهل حمل مى) دروغ(بعضى ديدگاهها فقط بر تقيه حرام209
 583.........................  هاي تعامل اهل سنت با بزرگان اصالح و اعتدال راه210
 585............................................  خالصي ارزيابىمالح در  روش: نخست211
 587..........................................  و اشارات نقدى مالح ها ديدگاهبارزترين 212
 594................................................  خالصي ارزيابىبدري در روش : دوم213
 596...........................................................  بين بدري و خالصي همكارى214
 599......................  اصالح و اعتدال داعيانمشخص در برابر  گيرى موضع215
 607...............................  ت اصالح و تعديلحرك هاى هفايد: فصل چهارم216
 607................................  حركت اصالح و اعتدال ارشادهاى: مبحث اول217
 611.....  تدالاستفاده از حركت اصالح و دعوت به اعكيفيت : مبحث دوم218
 617...................................................................................................  پايان219
 624...................................................................................  فهرست مراجع220

  :آدرس زير تماس بگيريد اانيد بتو  ميبراى ارتباط با مترجم 
 )١٥٠١٠٣: (پ. ص , )١١٧٥٧( :الربيدي الرمز ـ الرياض: السعودية

www.aqeedeh.com 
yad631@yahoo.com 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٤

١٤ 

D  C  B       A  
  

 
همانجايي كه اهل سنت و  –عربستان سعودي  كشوراگر بگوييم كه از مشرق 

ام به نظر خود سرّي را فاش  متولد و پرورش يافته –كنند  شيعه با هم زندگي مي
كه  هستمو به ويژه اهل روستاي  احسائى هبا وجود اينكه از يك خانواد. ام نساخته

پيش  ىخود تا چند هاما در طول عمر سي سال. باشند اي از ساكنين آن شيعه مي نيمه
دانستم، و بارزترين چيزي كه از آنان  نميرا ] شيعه[جز اندكي از عقائد و رسوم آنان 

ها جاري بود كه آنان  س و محافل بر زبانشناخته بودم همان بود كه مرتب در مجال
شد شيعه هر سال آنرا برپا  باشند كه گفته مي مي 1)شب خاموشي(داراي شبي به نام 

و گويند  ،گردند دارند و زنان و مردان با هم اختالط نموده و چراغها خاموش مي مي
از  و يا داستان مردي شيعي كه قبل ،آور است روي خواهد داد آنچه ذكر آن شرم

نمود و در خوراك و  اينكه به فردي سني غذا تقديم نمايد با وي نيرنگ و خيانت مي
و بدون ذكر سند ثابت كند و يا حداقل تعيين مكان  –ريخت  نوشيدني وي چيزي مي

  .گرديد  واقعه نقل مي

_____________________________ 
دهند و آنچه  برند و آنرا به شيعه  نسبت می نام می شب تاريكی«] ةليلة الطفي[مهچنني مردم نزد آن شب را به ) ١(

و ذكر شـده كـه محـدان  ,ام اينكه از اعامل قرامطه در زمان قديم است و از اعامل اماميه نيست من به آن رسيده
خود با ايـن عمـل قرمطی برای ياران خويش شبی تعيني نمود تا مردان و زنان با هم اختالط ناميند و به خيال 

كاماينكه جبائی قرمطی پريوان خود را در رشق جزيره دستور داد با  ,ناميد ميان آنان حمّبت و دوستی برقرار می
بپردازند و زنان و مردان با هم اجتامع نموده و چراغهـا ] ليلة االفاضة[به برپايی شبی به نام شب هرج و مرج 

بـرای اطـالع  .ّرمات و حالليات عمل جنسی انجام شـودخاموش شوند و بدون تشخيص و جدايی ميان حم
ابـن ابن سنان و ةبه نقل از تاريخ اخبار القرامط – 165, حممد خطيب, ص ةكتاب احلركات الباطني:بيشرت نگا

 .239, ص العياشسامی املرحلة القرمطية,  االسامعيليون يفو 100−99عديم, ص 
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شنيدم كه فرزندان خويش را از اوان كودكي بر كينه و نفرت از اهل  همواره مي

] اهل سنت[برند كه ما  نان فروميآدهند و در دل و درون  سنت آموزش مي
باشيم، و اينكه براي جلوگيري و مصونيت از آزار آنان  شان مي ترين دشمنان سرسخت

بايست با تقيه با آنان برخورد كرد و در فرصت  شدن فرصت مي تا فراهم] اهل سنت[
  .ممكن از آنان انتقام گرفت

نمايند، يا اينكه  را عبادت و يا اله خويش مي علي ،شنيدم كه همه شيعه و مي
و چنانچه بر اهل سنت  ،گيرند  توز و انتقام پرست و گمراه و قبرپرست و كينه بت

هجري كه  1407و هرگز آنروز از سال ... چيره شوند همگي را خواهند كشت 
هاي  دوازده سالم بود فراموش نخواهم كرد كه من و ساير مردم از طريق شبكه

خوردگان شيعه حوادث تخريب و كشتار را در مكه  يزيون از طرف برخي فريبتلو
بر خواهر و برادرم كه همان سال براي اداي  –نموديم و ناراحتي شديدم  مشاهده مي

و از آن زمان نفرتم بر شيعه شدت  ،به اوج خود رسيده بود –حج رفته بودند  هفريض
  .نمودم و از آنان احساس هراس مي –گرفت 

در برابر اين چهره تيره و تار كه نسبت به شيعه در ذهنم جاي گرفته بود، تصوير و 
تابناك و درخشان برخي شيعيان با وفا همچون تصوير آن كشاورز با اخالقي كه 

و با رعايت امانت كامل هر  –كرد  و آبياري مي  داري  وقفي پدربزرگم نگه مزرعه
هم مادربزرگم دارفاني را وداع و نكه هم او و تا اي ،آورد سال سهم مادر بزرگم را مي

  .هرگز در ذهن فراموش نخواهم كرد –گفتند 
و اگر فراموشم شود هرگز برخورد نيك فروشندگان شيعه و صداقت آنان در بازار 

روزي كه به علت اخالص آنان در نصيحت و  –كه از كودكيم با آن آشنا شده بودم 
  .فراموش نخواهم كرد –رفتم  مي دلسوزي براي مشتري نزدشان به بازار

 صورتهاي مختلف و متعارض براي] در اين يكي دو صفحه[بدان ... خواننده عزيز 
ليكن بيانگر صورتي تيره و يا غير آشكار و يا گوئيد صورتي متناقض  ،شما ذكرنمودم
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  .از شيعه در ذهن من و بسياري از مردم است
شان با  و با وجود همزيستي و نزديكي - كردم،  ن وجود فكر نميـكه با اي شگفت اين

روزي در گفتار يكي از شيعيان به تفكر بپردازم چه جاي اينكه در مذهب آنان  –ما 
شان را به دور از محتويات كتابهاي قديم و پيشين  و موجوديت كنوني ،تحقيقي بنويسم
  .بپردازم عتشيو يا اينكه خود را وادار سازم تا به تحقيق از حقيقت  ،آنان نمايان سازم

تا اينكه خداوند خواست روزي به عنوان دانشجو در تحصيالت دانشگاهي در 
يكي از دروس قضاياي كالمي در سطح كارشناسي ارشد در مقابل جناب دكتر محمد 
وهيبي در دانشگاه ملك سعود قرار گرفتم، و چون براي ما بيان كرد كه در ميان 

روي و ترك خرافات و ارائه  كه به ميانههايي وجود دارند  معاصر جهشى  هشيع
ناگهان به خود آمدم و  ،خوانند نظرياتي درخشاني در اصول و اعتقادي و فكري فرامي

كرد تا محققين تالشگر اهل انصاف اهل سنت بر اين جريانات  همواره آرزو مي
ت و به خاطر خدم ،به صورت علمي و قابل اعتماد آنرا كنكاش نمايند شناخته يافته و

صف  به امت اسالمي آنرا نشر دهند تا در ترميم شكاف ميان مؤمنين و توحيد و
  .كن سازد ميان مسلمانان را ريشه اختالف تفرقه ،ايفاي نقش نموده] مؤمنين[

ناگهان ناخواسته به اين احساس تمايل نمودم و بالفاصله به تدوين و بررسي 
و تصميم خود به  ،ن شروع نمودمكردن آ و عملي هاي اوليه جهت تحرير و اجرا نقشه

  .نوشتن اين موضوع در اين راستا را با دكتر محمد وهيبي در ميان گذاشتم
هايي  نمودن سختي مندي از تشويق و ترغيب و كمك استاد در آساني بعد از بهره

آوري اطالعات و منابع و پرسش از  كه ممكن بود با آن مواجه شوم عمالً به جمع
مينه شروع كردم تا اينكه از حمد خداوند بعد از بررسي و اهل تخصص در اين ز

و اين  ،تحقيق اندكي در اثناي سال تحصيلي به نتايجي توفيق يافتم كه غيرمنتظره بود
ور نمود تا بتوانم به  اول چراغ آرزو و اميد را در درونم شعله هنتايج همچون جرق

اي علمي و معتبر جامعه  نامه نطرف دستيابي به اين آرزو رفته و اين عمل را در پايا
  .عمل بپوشانم
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هاي مطمئن و استوار كارم را ادامه دادم و خداوند با  و خدا را شكر عمالً با گام

ياري خود مرا به چيزي نايل كرد كه انتظار آنرا نداشتم، و آنچه با آن مواجه شدم مرا 
ن تشيع آگاهي و با شخصيتهاي درخشان و برجسته در ميا. زده كرد مبهوت و شگفت

يافتم كه انسان پيرامونشان چيزي نتواند جز اينكه تالش و جهادشان را تعظيم و 
روي مشاهده كردم كه در مبارزه با خرافات و اسطوره  و جريانات ميانه. تجليل نمايد

تالش بزرگي از خودشان داده بود و داراي آرامي ارزشمندي بود كه در برگرداندن 
كرد، همچنين اين شخصيات با تمام  ترك غلو حركت ميامت به طرف اعتدال و 

حق و نور تالش و اقدامات  هاي امت بر هدايت و توان و نيرو به وحدت صف
انديشان و متعصبين كوركورانه  و در اين راه از جانب مصلحت ،دادند علمي انجام مي

ي به تا اينكه برخ ،شدند مهرهاي فراواني نايل مي مذهب به رنجها و عذاب و بي
اما همواره آنرا ناديده و به اهداف  ،شكنجه، تبعيد، زندان و مرگ هم دچار شدند

  .نها آشنا خواهد شدآدادند، كه خواننده در صفحات آتي با  خود ادامه مي
اعم از اهل سنت يا شيعه  –و در اين هنگام به اين نتيجه رسيدم كه دو گروه  -

ات و منابع معتدل آنان كه اگر در فضا و در تعامل و برخورد با اين شخصي –اماميه 
جو آزادي به آن اجازه فعاليت داده شود مردم به ويژه مسلمانان اين كره خاكي به 

  .سوي آباداني رفته و وضعيت جامعه دگرگون گردد
رسم  به اين باور و يقين مي ،پردازم نمودن هر روز به تأمل و خواندن مي با سپري

اي پيرامون ميراث فرهنگي و فكري فرق  قيق و نگاه تازهكه ما شديداً نيازمند تح
هاي  هاي سياسي يا حساسيت اسالمي كنوني و قديم به دور از تعارضات و انگيزه

بينانه و فراگير كه هدف آن و  بلكه تحقيقي موضوعي و واقع ،حزبي و نژادي هستيم
ح و اصالح گان و كشف داعيان تصحي پيشه تشخيص درد و شناخت از تالش اعتدال

و با شناخت و نشر دانش واقعي و تالش و سابقه درخشان آنان  ،در طول قرون باشد
به ويژه  ،ها به رسيدن به نقاط مشتركي به وحدت و اتحاد مسلمانان و بيداري نسل
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هاي كه مدت زيادي در انزواي فرهنگي و فكري و اجتماعي به سر  اتحاد ميان فرقه
  .دست خواهيم يافت ،اند برده

كنم كه امروزه اگر افراد و گروهها در مسير وفاق و اتحاد باشند به اذن  گمان مي
خداوند قادر به محقق ساختن اين امر شرعي متمدن خواهند بود، امري كه آرزوي 

و  ،به ويژه در اين دوره كه راههاي شناخت بسيار ساده شده ،هر مسلماني است
ترين  تواند به راحتي و در سريع ي ميو هر محقق ،وسايل ارتباطي بسيار زياد شده

  .زمان ممكن از منابع مختلف تحقيق كند
سن و همواره از عمل گذشتگانمان و انصاف آنان نسبت به خصومشان و ح

ها و گروهها در  بررسي در صدد حركت علمي و رعايت كامل امانت در برابر فرقه
موده و از آنان پيروي شگفتم، و كاش ما نيز در اين زمينه بر روش آنان حركت ن

در اين زمان آنچنان كه معلوم است زياد از مسير آنان در اين زمينه فاصله  ،كرديم مي
و فرقه  ... يه و نجداتربه عنوان مثال آنان فرقه خوارج را به ازارقه، صف ،ايم گرفته

... و  هو معتزله را نيز به بصريه و بغدادي .. زيديه را به جاروديه و سليمانيه و صالحيه
كنند  هاي ديگري ذكر مي تقسيم كرده بودند و تفاوت دقيقي ميان هر جماعت و گروه

 اي را بر و در يك بررسي دقيق و بر مبناي عدل و انصاف اقدام نموده و سخن ناگفته
گرفتن حقايق  هاي طرف، ناديده كنند و با اين حال هم از نيكي كسي تحميل نمي

  .كنند اغفال نمي



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

١٩

 

١٩ 

  ه اين تحقيق چيست؟مطلب تاز -

  : يابد خواننده در اين تحقيق به پاسخ سؤالهاي زير دست مي
ايي در ميان شيعه در طول قرن اخير كه به اصالح و اعتدال ه بارزترين شخصيت

  اند؟ اند چه كساني فراخوانده
قرن اخير به تصحيح و اعتدال  در طولچه جريانهاي فكري در ميان شيعه 

  خوانند؟ ميفرا
را رها  اند و آن گر از مذهب شيعه بيرون رفته گان اصالح ن اعتدال پيشهآيا اي
  ؟اند نموده

  اند؟ به چه آراء و نظريات مهمي فراخوانده] گران از اين اصالح[هر كدام 
  گران چيست؟  ها و اصالح اماميه نسبت به اين اعتدال پيشه ى هگيري شيع موضع

  كنند؟ مي اهل سنت با دعوتگران اعتدال چگونه برخورد
روي  ي اصالح و ميانهها كنم كه در اين كار تحقيقي همه شخصيت و هرگز ادعا نمي

وليكن اميدوارم توانسته باشم در گشودن باب تحقيق در واقعيت فكري  ،ام را گنجانده
گروهي ديگر كه به علت اختالف برخي مباني آنان در زير مجموعه اهل سنت فرا 

بدون بررسي و  گذاري و يا تكفير و حكم به بدعت فت وگيرند زيرا تصميم مخال نمي
كردن به تعريف پيشگامان  چنين بسنده يه تأسف و جفاست، همجانبه ما شناخت همه

كند كه بسياري از  آيد، زيرا واقعيت ثابت مي ها نقض به شمار مي گرامي متقدم اين فرقه
بسيار بزرگي است،  –ن اعم از خوب يا بدبودن آ –شاهد تغييرات  ،ها و اديان فرقه

كردن تاريخي و عملي تاريخ جامعه حاكي از آنست كه در ميان پيروان هر  زيرا دنبال
يابند كه به  شوند كه توفيق مي فرقه در هر زماني به علت عواملي كساني يافت مي

كردن  به سمت برتري و در احياي فطرت سالم و روشن هفرق تجديد موجوديت آن
و همواره  ،به دور از تقليد مورثي و كوركورانه ايفاي نقش نمايند هاي خرد مردم چراغ

و پيروان و مريدان خويش را  ،دنبا خرافات و بدعت و انحراف اعتقادي آشكار بپرداز
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با تمام ابزار ممكن به طرف حقيقتي كه خود به آن نايل و اطمينان يافته راهنمايي 
شوكاني اشاره كنيم كه چگونه در يمن فرقه توانيم به عالمه  و در اين زمينه مي ،دننماي

  .زيديه را تحت تأثير خود قرار داد
 آوري اسامي اين و اميدوارم برادران اهل سنت تصور نكنند كه من با صرف جمع

هاي مذهبمان جانبداري كنم، چون  خواهم از دسته شخصيتها و ذكر تحوالت آنان مي
و تحقيق اشتباه است، و همواره واقعيت به اعتقاد من اينگونه جانبداري در استدالل 

باشد و اگر چنين روشي از  بيانگر وجود تحوالت و دگرگونيهاي در هر طرف مي
بر مسلمانان استدالل و  ،بود كافران نيز در مورد مرتدين از دين جانبداري درست مي

و آگاهي بر نظريات ] از ذكر اسامي و احوال اين بزرگان[بلكه هدف  ،نمودند فخر مي
همانا حق «: فرمايد مي  ديدگاهها و استفاده از تجربه اين بزرگان است، و حال علي

، »شوند بلكه مردان با حق و حقيقت شناخته مي ،شود حقيقت با مردان شناخته نمي و
سپس  ،پس منهج درست اينكه اهتمام اساس مبتني بر افكار و آراي مطروحه باشد

را به واقعيت بيشتري در نظر و حكم بر هر بررسي افكار قطع نظر از صاحب آن م
  .دهد شخصيت سوق مي

شان كه  ام با پيشگامان اماميه معاصر با ذكر نام و القاب در اين تحقيق تالش كرده
) اهللا العظمي آيت(بيانگر رتبه و منزلت آنان در مذهب اماميه است نام ببرم مانند لفظ 

بر انتساب آل بيت ) سيد(و لفظ  ،د استنمايد بر اينكه فرد مرجع تقلي كه داللت مي
كه جايگاه عالم را نزد ] البته از ديدگاه آنان[و اين القاب منزلتي ديني است  ،است

لذا به ذكر چنين القابي پرداختم تا اينكه خواننده گرامي از جايگاه مذهبي  ،آنان باالتر برده
موافق ... و ) اهللا حجت(قبي مثل با اينكه من با چنين القابي و يا ل ،هر كدام آگاهي يابد

  .ته نيست كه به چنين القابي نام برده شودنيستم زيرا هيچ بشري شايس
خواهم كه من و برادران محققم را به انجام خدمت به اسالم  در پايان از خداوند مي

  .و مسلمين در هر مكان را موفق گرداند
 .سلمعلی حممد وآله و وصلی اهللا
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  خالد بن حممد بديوی
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  تعريف اماميه  
  
  بارزترين عقائد خاص اماميه  
  
 اقسام فرقه هاي اماميه معاصر  
  
  پديده تغيير در مذهب اماميه  
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  :مبحث اول
  تعريف اماميه 

نظر  در تعريف اماميه با هم اختالف - مخصوصاً علماي پيشين -علما و محققين 
عام و خاص [يست ميان دو تعريف با اماميه مي ى هدارند، به خاطر تعريف دقيق فرق

  .تفاوت قائل شويم] آن
عشري و ساير  اي از گروهاي اثني آنچه كه مجموعه] اماميه[و منظور از مفهوم عام
 وكساني كه بر امامت علي بعد از پيامبر - 2، اسماعيلي1فرق شيعه همچون زيدي

از  3متقدم شود، و اكثر علماي شامل مي - از طريق نص يا اشاره ايمان دارند ص
] عام از اماميه[به سمت اين تعريف  4جمله محمد شهرستاني، ابوالحسن اشعري

باشد به اين  االمين كه او خود از محققين متأخر شيعه مي گرايند، همچنين محسن مي
  .5دهد را در زمره اماميه قرار مي و اسماعيليه تعريف گرايش دارد، و كيسانيه و زيديه

نمايد كه لقب اماميه در آغاز امر بر مفهومي عامتر  بيان مي] از شيعيان[ 6شيخ مفيد

_____________________________ 
 و ن باشند كه در برتـری علـی بـر سـاير صـحابه می  طالبيبپريوان زيد بن علی بن حسني بن علی بن ا) ١(

-1/136مقـاالت االسـالميني  :نگـا. نامينـد جواز امامت مفضول با وجود فاصل از ديدگاه زيد پريوی می
 .188−1/179ملل و نحل شهرستانی . 150

انـد و  بـاطنی فلسـفیاند و دارای مذهب  اند كه بامامت اسامعيل بن جعفر صادق بعد از پدرش قائل كسانی) ٢(
اصـول  :غاخانيـه, نگـاآيه, مقليـه, دروز, قراريـه, هبـره, قرامطه, مبارك:های آن عبارتند از مشهورترين فرقه

 .24−23االسامعيليه, سلومی و بيان مذهب الباطنيه و بطالنه, حممد بن حسن ديلمی 

 .1/125اصول مذهب الشيعه  ) ٣(

 .1/89مقاالت االسالميني ) ٤(

 .1/21الشيعه   اعيان) ٥(

ی ملقـب بـه مفيـد و مشـهور بـه ابـن معلـم و در زمـان خـود بـه ربعبدهللا حممد بن حممد بن نعامن عكاو ابو) ٦(
. وفـات نمـوده اسـت  ه 413رسد و در سـال  نايل آمد و تصنيفات وی به دويست تأليف می مرجعيت شيعه

 .7/21االعالم . 509 و 1/302لی تصانيف الشيعه  إوالذريعة  3/131االعتدال  ميزان
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شد، و سپس از عاميت تغيير يافت و به گروهي واحد از  از اثناعشري اطالق مي
  .گرفت به كار رفت اي كه تحت اين لقب عام قرار مي مجموعه

 ذكر كرده است كه لفظ اماميه در) العيون والمحاسن[مفيد در كتاب ] شيخ[همچنين 
و  ،آغاز امر شامل همه كساني است كه قائل به وجوب امامت و نص و عصمت باشن

تر  بعد از آن دايره اين لقب تنگ :توضيح داده است –اوائل المقاالت  –در كتاب خود 
لقب اماميه اگرچه در اصل بر : گويد و مي .عشر گرديد م و نامي تنها بر اثنيشده و عل

تن داده باشند بدون  –در امامت  –سخنان مذكور شد كه به گفتن  كساني گفته مي
آوردن  هايي نيز تنها به علت صرف به وجود هاينكه خود متصف به آن شوند، و گرو

با غلبه  –به آن لفظ اماميه ] كامل[حرفهايي از اين دست و بدون اتصاف و اعتقاد 
ه عنوان علم و بر آنان اطالق شد، و اين اسم در اصطالح فقهاء ومتكلمين ب –استعمال 

  .1مذكور به كار رفت –كه در مورد امامت سخن رانده باشند  –نامي بر افراد 
باشند  قائل مي –دوازده امامي  –از جمله كساني كه به اختصاص لقب اماميه بر 

در كتابش به نام  - 4مورخ و عبدالعزيز دهلوي 3و ابن خلدون 2عبدالكريم سمعاني
  .باشند ، ميو زاهد الكوثري - 5»التحفه«

و در اين بحث و تحقيق بر اصطالح خاص در اطالق لفظ اماميه بحث را ادامه 
 –اماميه  –دهيم چون اصطالح جاري ميان عموم مسلمانان امروزي همين لفظ  مي
  .6گردد بندي مي و عقائد اماميه بر اساس آن تقسيم .باشد مي

_____________________________ 
 .44اوائل املقاالت ) ١(

 .1/344االنساب, سمعانی ) ٢(

 .1/20تاريخ ابن خلدون ) ٣(

 .10 − 8مقدمه لقامن السلفی رشح كتاب بستان املحدثني  :اهللا نگا عبدالعزيز ولی) ٤(

 .20خمترص التحفة االثنی عرشية, ص ) ٥(

 .102) دارالنفائس(موسوعة االديان :نگا) ٦(
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  :مبحث دوم
  1بارزترين عقائد خاص اماميه

  
شمارند و حال  اي باورها را در عقائد اماميه برمي يسندگان مجموعهمعموالً نو

معاصر به آن اقرار نموده و بسياري تالش ] هاي  هامامي[اي از  برخي از آن عقائد عده
نفي نمايند، براي دقت بيشتر ترجيح  –در مذهب اماميه  –زيادي دارند تا آنرا 

  :در دو محور باشددهم كه سخن از بارزترين عقايد خاص اماميه  مي
  .كنند عقايد و باورهاي كه اماميه به آن اعتراف مي - 1
ورزند تا آنرا از خود دور نمايند، و  باورهايي كه بسياري از اماميه تالش مي - 2

  .گيريم سخن را در نفي و يا اثبات عكس آن پي مي
  

  ).نمايند كه آنها به آن تصريح مي(عقايد خاص اماميه  :بخش اول
  .ه و باور به امامتعقيد:اول

  : كه عبارتند
يعني خداوند امامان را  ،مقام و جايگاه امامت همچون نبوت مقامي الهي است - 1

پذيرش زمام حكومت و سلطه بر مسلمين در  –با اين وجود  –كند پس  انتخاب مي
  .هنگام وجود امام جايز نيست

اند و فقط دوازده  دهامامان را تعيين كر ص خداوند و رسول خدا بعد از پيامبر - 2
شان مهدي محمد بن حسن   و آخرين  طالب اولين آنها علي بن ابي ،باشد امام مي

  .عسكري است
_____________________________ 

باشند  رقة اماميه در ارتباط با خداوند, فرشتگان, قدر, پيامربان و ساير ابواب اعتقاد دارای باورهای میف) ١(
آنان باشد به طوری كـه بتـوان هـر فـرد  ةترين عقيد شاخص هو من در مقدمه ترجيح دادم كه سخن دربار

نان با ساير فرق بحثی بـه ميـان عقايد مشرتک آ هو دربار ,باوری از سايرين شناخت اماميه را با داشتن چنني
 .آورده نشده است
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ائمه را  ،نمايد خداوند همچنانكه پيامبران و انبياي خود را با معجزات تأييد مي - 3
  .1نمايد هم با معجزات تأييد مي

  .2!باشد رتيب زير ميو ائمه براساس آنچه شيعه به آن معتقد است به ت
  وفات/ تولد   لقب كنيه نام امام  م
   ه 40/   ق ه23  مرتضي ابوالحسن طالبعلي بن ابي   1
   ه 50- 2  الزكي ابومحمد حسن بن علي   2
   ه 61- 3  شهيد ابوعبداهللا حسين بن علي   3
   ه 95-38  العابدينزين ابومحمد علي بن حسين   4
   ه 114-57  باقر ابوجعفر محمد بن علي   5
   ه 148-83  صادق ابوعبداهللا جعفر بن محمد   6
   ه 183-128  كاظم ابوابراهيم موسي بن جعفر   7
   ه 203-148  رضا ابوالحسن علي بن موسي   8
   ه 220-195  جواد ابوجعفر محمد بن علي   9
   ه 254-212  هادي ابوالحسن علي بن محمد  10
   ه 260-232  عسكري ابومحمد حسن بن علي  11
    مهدي لقاسمابوا محمد بن حسن  12

كنون  متولد و تا 255/256در سال ) مهدي(اماميه بر اين باورند كه محمد بن حسن
  .باشد زنده مي

  
  :عصمت امامان: دوم

 و ،باشند معصوم مي همه اماميه را اعتقاد بر اين است كه امامان مذكور و فاطمه

_____________________________ 
 .58صوهلا أاصل الشيعة و) ١(

 .129ی رصول مذهب الشيعة االمامية, قفاأ:نگا) ٢(
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ض خطا و گناه دارد كه مرجع احكام در معر نمايند به اينكه عقل روا نمي احتجاج مي

  .1در غير اين صورت اعتماد به اقوال و افعال وحي حاصل نخواهد شد ،قرار گيرد
عقيده عصمت از گناه در اول قرن چهارم به نفي جهل و نقص تغيير يافت تا اينكه 

كند  نايل شد، و مجلسي مطلب مذكور را چنين بيان مي] اشتباه[بعد از آن به نفي سهو 
و  ،چه عمدي و غيرعمد –عصمت امامان از گناهان صغيره و كبيره ياران اماميه بر : كه

مجلسي به صعوبت  .اند از هنگام والدت تا مرگ اجماع نموده –يا از روي فراموشي 
باشد زيرا بسياري از اخبار  مسأله در اوج اشكال مي: گويد اين نظر اعتراف نموده و مي

جز اندكي با او  - اماميه  –و اصحاب  ،دنماي ها بر صدور سهو از آنان داللت مي و نشانه
ذكر نموده و  –بر عصمت را  –شگفت اينكه مجلسي اجماع  .2باشند رأي مي هم

تر اينكه برخي از بزرگان پيش از او  و عجيب ،نمايد سپس اين اشكال را مطرح مي
  .3آورند را از عالئم اهل غلو به حساب مي –از ائمه  –نفي سهو 

اند كه به نفي كامل  صرين به استناد برخي داليل پرداختهاي از معا و حال عده
بلكه بيانگر مفهوم افراطي كمتري است، و با اين وجود اين  ،عصمت منجر نشده

  .4اند جماعت گرايش تقليدي سنتي را سخت انكار نموده
  

  .مهدويت محمد بن حسن و غيبت: سوم
سوم متولد شده است و او اماميه بر اين باورند كه مهدي منتظر در قرن  ى هشيع

_____________________________ 
 .66−65التشيع, حممد احلسينی الشريازی الشيعة و:نگا) ١(

 .351 – 25/350بحاراألنوار ) ٢(

را انكار  ص اشتباه پيامرب –نفرين خدا بر آنان  –فويض غلوگرايان و اهل ت: گويد می ابن بابويه قمی بزرگ شيعه )٣(
كتابی در اثبات (غلو نفی سهو از پيامرب است, و من در تأليف  هدرجاولني : گويد كنند و حممد حسن بن وليد می می

 ).1/234من الحيرض, الفقيه . ناميم و رّد بر منكرين آن از خداوند طلب پاداش می ص سهو پيامرب

 .541العابدين,  عات فی عصمة االنبياء, عبدالسالم زينمراج:نگا) ٤(
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امام دوازدهم و آخرين امام در سلسله امامان مورد  محمد بن حسن عسكري است و
بعد از والدت از انظار  –مهدي  –اعتقاد شيعيان است، باورشان بر اين است كه او 

  .غايب گشته و غيبت وي در دو مرحله انجام گرفته است
و در  ،به طول انجاميد هـ329سال  غيبت صغري از وفات پدرش عسكري تا اولين

عثمان بن سعيد  :كه عبارتند از –اين برهه از زمان مهدي با برخي از نواب خود 
رابطه  4و علي بن محمد سيمري 3و حسين بن روح نوبختي 2و پسرش محمد 1عمري

  .كرد برقرار مي
رند كه و آن زماني است كه فرقه اماميه بر اين باو :غيبت كبري است! دومين غيبت

 به آن اعالن نموده و تا آخرالزمان به اذنرا ورود خود   هـ329مهدي خود در سال 
چنين باورشان بر جواز رؤيت در اين برهه منوط به دو  و هم –كند  خدا ظهور نمي

شود تا بعد از مالقات او را  اينكه فردي كه به مالقات وي نايل مي :شرط است
قات از لحاظ فقهي سودي ندارد پس هر كس و شرط دوم اينكه اين مال .نشناسد

  .5حكمي را از مهدي نقل نمايد او دروغگوست
با بسياري از شيعيان و غيره  –غيبت  –بعد از آن  ؛ مهدي: گويد مجلسي مي

و اگر اينكه وي  ،هايي آشكار گشته كه او مهدي است مالقات داشته و نزد آنان نشانه
ست امتناعي نيست كه گروهي از آنان او را اكنون براي تمام شيعيانش ناپيدا هم

كمااينكه بسياري  ،مالقات نموده و از گفتار و كردار وي بهره ببرند و آنرا پنهان دارند

_____________________________ 
 .اسـت تـاريخ وفـات نـامعلوم و أسـدى,امن, مشهور به زيات اش ابوعمرو الس عثامن بن سعيد عمری كنيه) ١(

 .4/156 لاقامل منتهی

 .6/108/املقال منتهی :نگا 304/305اش ابوجعفر, وفات  عمری, كنيه دحممد بن عثامن بن سعي) ٢(

 .7/483املقال  منتهی/   ه 326سني بن روح نوبختی, كنيه ابوالقاسم, وفات ح) ٣(

 .)238انی هتعليق وحيد البهب( 5/57املقال  منتهی  ه 329علی بن حممد سيمری ) ٤(

 .113−72املتأمرون علی املسلمني الشيعة  :نگا) ٥(
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و به علت مصالح ديني كه  ،اند از پيامبران و اوصياء و پادشاهان و اولياء چنين بوده

  .1اند مردم غايب بودهاز مدنظر بوده است از بسياري 
مهمترين عقايد خاص فرقه اماميه است كه بخش عظيمي از نويسندگان و اينها 

نمايند، و عقائد ديگري در زمينه الوهيت و  علماي معاصرشان به آن اعتراف مي
ربوبيت و قَدر و غيره نيز وجود دارند كه با ديگران اشتراك دارند كه ذكر آن در اين 

ان نيست، اما آنچه الزم به ذكر هاي خاص آن زيرا از ويژگي ،مقدمه مناسب نيست
  .باشند هاي عقيده اماميه مي گانه پايه شود اينكه اين اصول سه است، و بر آن تأكيد مي

  

  .هيعقايد خاص امام: بخش دوم
نمايند، از آن سو  بندي خود را به آن اعالن مي در برابر عقائدي كه اماميه پاي

نكار و يا برخالف بسياري از كتب عقايدي هم هستند كه بسياري از معاصرين آنرا ا
سازد تا در  نمايند، و عدل و انصاف مرا وادار مي گذشتگان و نيز متأخرين تفسير مي

مخصوصاً اينكه عالئم صدق و  ،بودن اين مسائل درنگ و تأمل نمائيم حكم بر تقيه
گرچه در مورد برخي به داليل  ،نزاهت علمي از جانب برخي از آنان نمايان است

  .نمايند يقين حاصل شده است كه تقيه مي –بعداً خواهد آمد  –ري آشكا
  

  .نمايند عقائد خاصي كه بسياري از اماميه مخالفت خود را با آن ابراز مي
  .قول به تحريف قرآن :اول
اطمينان به اينكه بيشتر شيعه امروزي به نقص قرآن باور ندارند، اما سخن نسبت  با

به وفور يافت  2در گفتار مؤلفين پيشين و متأخرين تحريف به قرآن در مذهب امامي

_____________________________ 
 .51/108بحاراالنوار ) ١(

لقرآن, حممد مال اهللا, شيعه  وقرآن, احسان اهلی ظهـري, القـرآن صول مذهب شيعه , قفازی, شيعه  واأ :نگا) ٢(
 .اصول الشيعة, يارسی ءوعلام



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣٠

٣٠ 

: گويد كه مي: صادق] امام[شود، فقيه شيعي مجلسي در مورد خبر روايت شده از  مي
  .1ةلف آيسبعة عرشة أ ص حممد إىل ؛ جاء به جربئيل يالقرآن الذ نَّ إ

  .آيه بود )17000(آورد  ص نزد محمد ؛ قرآني كه جبرئيل
اين خبر و بسياري از اخبار صحيح در نقص و تغيير قرآن  پوشيده نيست: گويد مي
و ذكر تمام آنها  ،باشند اند، و به نظر من اخبار در اين زمينه متواتر المعني مي صريح

در  –موجود  –بلكه به گمان من اخبار  ،باشد خود موجب رفع اعتماد از اخبار مي
ر تحريف را مطرح نمايند اين زمينه، كمتر از اخبار امامت نيست، يعني اگر اخبا

كه  :و لذا نوري طبرسي تصريح نموده است. نمايند امامت را چگونه با خبر اثبات مي
  .2نمايد به اينكه او به تحريف قرآن باور دارد محمدباقر مجلسي تصريح مي عالمه

و غيره به اين ) 325(و ابوالقاسم كوفي 3همچنين ابوالحسن علي بن ابراهيم قمي
  .اند ناك اقرار نمودهاعتقاد خطر

  موضع متأخرين اماميه در برابر اين تهمت چيست؟ :سؤال مهم در اينجا
  : نمائيم خي از معاصرين را نقل ميدر جواب به اين سؤال مهم چهار موضع آشكار براي بر

  .4نمايند كه قرآن تحريف شده است كساني به اعتقاد خود تصريح مي :موقف اول
است كه ) هـ 1320(حمدتقي علي محمد نوري طبرسيو در رأس اين متأخرين م
نام  )ثبات حتريف كتاب ربّ األربابإ فصل اخلطاب يف(كتابي تأليف نموده و آنرا 

_____________________________ 
 .2/28:كافیال) ١(

 .31−26ی سوم, ص  مقدمه ,ابفصل اخلط) ٢(

 .1/10تفسري قمی  :نگا) ٣(

 .25كتاب استغاثه  :نگا) ٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣١

 

٣١ 

كنندگان  در زمره تصريح) هـ1323(همچنين علي تقي تقوي اللكنهوي . 1نهاده است

) هـ1348(، و عدنان بن علوي موسوي بحراني2آيد به شمار مي –قرآن  –به تحريف 
ترين متأخرين است كه ايمان خود را به اينكه قرآن موجود ناقص و از  از برجسته
 در نتيجه از طريق اهل بيت: گويد مي .اند ي تحريف شده است كتمان نكردهلحاظ لفظ
باشد  اكنون در دسترس مي بلكه متواتر است كه قرآني كه هم ،اخبار فراواني إل

نازل شده است، بلكه قسمتي از آن  ص مدهمان قرآني نيست كه كامالً بر مح
و قسمتي هم تغيير يافته و تحريف شده  ،برخالف آنچه خداوند نازل كرده است

، اسماء إل لفظ آل محمد ؛ از جمله نام علي –است، و چيزهاي زيادي 
بر ترتيب ] قرآن موجود[و  ،در جاهاي فراواني از آن حذف شده است... منافقين و 

نيز به  –علي بن ابراهيم  د و رسول او نيست، و در تفسيرمورد رضايت خداون
هايي سخن خود را مورد تأكيد  و بحراني با آوردن نمونه –تحريف قرآن تصريح شده 

  .3دهد قرار مي
آنچه قابل مالحظه است اينكه اين جماعت تواتر اخبار بر اين اعتقاد خطرناك را 

كه اين گروه نمونه تفسير قولي و صريح  خوانند كنند؛ و مرا به اين سو فرا مي نقل مي
  .كننده اين عقيده فاسد به شمار آوريم روايات موضوع بر ائمه اثبات

 نشده، ولى در مقابل به نمايند كه قرآن تحريف كساني كه تصريح مي :موقف دوم
همچون كساني كه از سوئي  –باشد  كه بيانگر قول به تحريف مي –اموري معتقدند 
نمايند و از جهتي ديگر در تحكيم دعاي دو صنم قريش تالش  مي تحريف را نفي

_____________________________ 
گويد كه طربسی در كتاب خود  يد و میاهللا صافی تالش نموده است تا اين هتمت را از طربسی دفع نام لطف) ١(

مبارزه كند ولی عالوه بـر خوانـدن حمتـوای كتـاب ِرصف خوانـدن عنـوان ] حتريف[خواسته تا با اين هتمت 
 .71مع اخلطيب فی خطوط العريضة  :نگا .باشد كتاب بيانگر ثبوت آن می

 .3/304الذريعه  :تأليف نموده است, نگا –با زبان اردو  –كتابی به نام حتريف قرآن ) ٢(

 .127عدنان البحراين : مشارق الشموس الدرية )٣(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣٢

٣٢ 

 به ،باشد مي تحريف قرآن بر دست ابوبكر و عمر و اين صراحتاً متضمن وقوع 1ورزند مي
دعاء اآوري كرده است تحريف شده است، و اين  جمع  اين معني كه قرآني كه ابوبكر
  :از جمله 2متأخر اي از بزرگترين مجتهدان با تحكيم و امضاي مجموعه

اهللا العظمي   ، و آيت4اهللا العظمي محسن حكيم  ، آيت3خوئيأبو القاسم اهللا العظمي   آيت
  .صادر شده است –اهللا العظمي شريعتمداري   ، آيت5خمينيروح اهللا 

_____________________________ 
: گويند كنند و در آغاز آن می روايت می  است كه از علی م اين دعا مملو از لعن و نفرين بر ابوبكر و عمر )١(

ن را لعنت اند آنا حتريف كرده) از قرآن(ای كه  خدايا دو بت قريش را نفرين كن, و نيز خدايا در مقابل هر آيه«
و . , بـريوت, لبنـانةچاپ دوم انتشارات مؤسسة االعلمی الشيعي. 553−552املصباح ص :نگا. و نفرين نام

 .7/237, احقاق احلق, قاضی نوراهللا حسينی مرعشی تسرتی )261−85/260(جملسی در بحاراالنوار 

 .2/330والشيعة  ةهل السنأتقريب بني الدر كتاب مسألة ) 5(وثيقه شامره  :نگا) ٢(

اهللا العظمی ابوالقاسم بن علی اكرب بن هاشم موسـوی خـوئی, در خـوی از توابـع آذرباجيـان سـال  او آيت) ٣(
مهراه پدر به نجف مهاجرت كرد و به فـراگريی علـوم پرداخـت و بعـد از  1328متولد شد, در سال  1311

ی خـوئی, امحـد  نامـه ب زنـدگیكتا. از دنيا برفت 1413احلكيم به مرجعّيت نايل گشت در سال  مرگ حمسن
 .154−153مراجع االماميه املرجعية الدينية و :واسطی, نگا

اهللا العظمی حمسن بن مهدی بن صالح بن امحد بن محود بن ابراهيم بن علی طباطبـايی احلكـيم در سـال  آيت ) ٤(
ب بـه حكـيم منسوب به مردی است كه گويند در زمان صفويه طبيب بوده است لـذا ملقـ. متولد شد 1306

كردنـد و شـيعيان ايـران از  است و مرجعيت در زمان وی دو بخش گرديد شـيعيان عـراق از او تبعيـت مـی
رفت مرجعيت عام بـه وی برگشـت و او دارای كتـاب و چون بروجردی از دنيا . كردند بروجردی تقليد می

, االعالم 9/575ان الشيعة اعي :رفت, نگااز دنيا  1390الوثقی است در سال مستمسک عروة (قاهة فال هنج
  .http:www14 masm.com aalam-balad/iB/iB.htm: )اينرتنتی معصومني(, يا سايت 5/290

بـه  يـهی علم در حوزه ,متولد شدم 1902/هـ1320مخينی در سال  بن مصطفى موسوىاهللا  اهللا روح او آيت) ٥(
رديد و به علت فعاليت سياسـی بـه ی قم مدرس فلسفه گ در حوزه1347فراگريی علوم پرداخت و در سال 

و به رهربی انقالب ايران رسيد و نظام شاه در . تركيه و عراق تبعيد گرديد و پس از عراق به فرانسه تبعيد شد
ی  نامـه زنـدگی. دار فانی را وداع گفت م1989/هـ1368رسنگون كرد و در سال  م1979/هـ1357سال 

 .امام مخينی از كتاب عادل رؤوف



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٣

 

٣٣ 

و اهل  ،نمايد نفي مي –اماميه  –صراحتاً تحريف قرآن را از مذهب : موقف سوم

نمايند تا تهمت  و كساني از آنان تالش مي ،نمايد متهم ميسنت را به اين تهمت باطل 
نوعي فريب باشد كه  –خود  –و شايد اين  ،تحريف را بر اهل سنت وارد سازند

  .1گردد بودن آن نمايان مي  دروغ
و به مخالفت با ] تحريف[اند با مخالفت خود با اين سخن  كساني :موقف چهارم

  .اند ح نمودهقائلين تحريف در مذهب اماميه تصري
گيرند كه داراي موقفي علمي در برابر اين  كساني در زمره اين گروه چهارم قرار مي

گردد كه آنان با دقت به وجود اقوال  به طوري كه مشاهده مي ،باشند سخن منحرف مي
اند و  به تخطئه قائلين به تحريف پرداخته صريحي كه به تواتر اين سخن باطل نگريسته و

  .نان را از تخطئه اين انحراف و قائلين آن بازنداشته استتعصب مذهبي آ
تقليد  - مرجع – تواند در فهرست اين طيف قرار گيرد از جمله شخصياتي مي

 ـ اهللا  وفقهـ اهللا   معاصر محمد حسين فضل -  تقليد -  و مرجع: راحل محمد خالصي
رسي جسارت و همچنين عبداهللا ممقاني تصريح نموده است به اينكه طب ،باشد مي

بزرگي مرتكب شده است كه بر قول به اينكه قرآن موجود تحريف شده و ناقص 
كه  :است  و طباطبايي در شرح خود بر انوار النعمانيه گفته ،نمايد است اصرار مي

و . به تحريف، تشخيص تفكيك اخبار صحيح و سقيم را از هم ندارند –اماميه  –قائلين 
ار داده است، و خالصه عالمه اسماعيل آل اسحاق مشهور اَهل اخبار را مورد نكوهش قر

ذكر كرده است كه  –شود  در صفحات بعد به ذكر وي پرداخته مي –: به عالمه خوئيني
از جانب برخي  –قرآن  –نوري طبرسي و عباس قمي به سبب تائيد سخن تحريف 

يري روشن او گ ، و اين حاكي از موضع2ندا علماي اماميه با احكام تكفير مواجه شده

_____________________________ 
 .ی آنان علی ميالنی در كتاب حتقيق در نفی حتريف از قرآن رشيف هاز مجل) ١(

 .101دايرة املعارف دنيای قرآن, ص :نگا) ٢(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣٤

٣٤ 

  .صاحبان موقف چهارم به شمار آيد تواند در زمره باشد كه مي مي
اما طبقه فرهنگي و عوام شيعه جاي شگفتي نيست كه اغلبشان قول به تحريف را 

اقوالي آگاه ] چنين[ زيرا آنان از ،آورند انكار نموده و آنرا كفر آشكار به حساب مي
ام و به مذهب اهل سنت  كه من ديده كمااينكه گواهي برخي از كساني ،نيستند
اند كه فردي از بزرگان مذهب  نمايد كه بسياري از آنان ندانسته اند اثبات مي گرائيده
ه ـبتوان گفت كساني كه قول ب و شايد ،قائل باشد –تحريف  –به اين سخن شيعه 

ميان  - د آگاه نيستند كه به دوري فاصلهـدهن تحريف قرآن را بر تمام شيعه تعميم مي
 - نمايند، چون اين تعميم تالش مي –خود و كساني كه قصد گفتگو با آنها را دارند 

نمايند به اين  كه به اساس اين تحريف اقرار ميآن دسته فراوان از شيعه  –بر تمام 
كند كه مهاجمين اهل سنت جز دروغ و تشويش و ستيز با اهل بيت  انديشه كمك مي
دم اصالح و افزايش فاصله و شكاف و ايجاد سوءظن در نتيجه به ع ،قصدي ندارند

بايست با رعايت عدل و انصاف آنرا بر  و مي ،انجامد گري اهل سنت مي به اصالح
همگان تعميم نداده بلكه و با دقت و ريزبيني تمام مسأله را بررسي و به جاي اعتماد 

  .1شناختبينانه  مطلق بر سخن گذشتگان واقعيت انديشه و تفكر آنان را واقع
  :آن –مذهب اماميه  –تقيه به مفهوم : دوم

اي است مركب از واو، قاف و ياء با هم  كلمه: گويد در تعريف تقيه ابن فارس مي
  .نمايد دفع شيء يا غير داللت مي بر

  .2است] فرد[تقيه اظهار خالف آنچه در باطن : گويد و ابن اثير مي
  :شان عبارتند از مهمتريناند  و علماي شيعه تقيه را تعريفاتي نموده

كردن اعتقاد در حق و كتمان كاري  تقيه كتمان حق و پنهان: تعريف شيخ مفيد :اول
  .3با مخالفين و ترك مخالفت آنان به آنچه ضرري ديني يا مادي به دنبال داشته باشد

_____________________________ 
 .1064س اللغة يياجممع مق) ١(

 .1/193. غريب احلديث النهايه يف) ٢(

 .222تشيع هاشم موسوی  :نگا. 241رشح عقائد صدوق, ) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٥

 

٣٥ 

تقيه كتمان كاري با مخالفين، ترك مخالفت و : تعريف محمدرضا المظفر: دوم

  .1باشد د و اعمال مختص از خود ميپوشاندن اعتقا
مفيد تقيه را به حالت ] شيخ[آنچه در اينجا از دو تعريف پيشين قابل مالحظه است

نمايد، و اما مظفر آنرا بدون قيد  از مخالفين مقيد مي –ديني يا دنيوي  –ترس ضرر 
و اهل سنت كه طبيعتاً آنان نزد ) مخالفين(نمايد، ليكن طرف ديگر از  تعريف مي

د و بسياري از متأخرين اماميه با احتجاج به اجماع نباش اماميه جزو اولين مخالفين مي
 ،2اند آورده  به دفاع از اساس تقيه رويمسلمين بر اصل اظهار كفر در حال ترس بر نفس 

  ).106: النحل(. x  w  v   u  t  s z}: فرمايد اينكه قرآن مي كما
  .»در حالى كه قلبشان آرام و با ايمان است اند بجز آنها كه تحت فشار واقع شده«
  ).28: آل عمران(. Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ   Â  Á  Àz ¿ }و
ظاهراً با زبانهايتان با آنان اظهار دوستى كنيد، در حالى كه دلهايتان از مگر اينكه «

و اين كار در صورتى مباح است كه شما در ميان كفّار به حال (آنان ناراحت است، 
خداوند شما را از  و) اف به سر بريد، و در برار آنان تاب وتوانى نداشته باشيداستضع

  .»به سوى خداست) شما(و بازگشت  ؛دارد خود، برحذر مى) نافرمانى(
  : توان به دو نكته اشاره كرد كنند مي ليكن در برابر تصديق آنچه اين گروه بيان مي

برخي كتابهاي آنان ذكر  تفسير تقيه مشروع در مذهب اماميه همچنانكه - 1
تواند تا  تر است، و جدول زير مي گسترده –تفسير مذكور  –نمايند از اين  مي

  .حدودي بيانگر تفاوت تقيه مشروع ميان اماميه و اهل سنت باشد
  تقيه از ديدگاه اماميه تقيه از ديدگاه اهل سنت

  .ركني از اركان دين است:حكم آن .رخصت است و ترك آن برتر است: حكم آن
_____________________________ 

 .108عقائد اماميه ) ١(

عقائـد در احكـام و شيعه 153−250صول آن وا اصل شيعه – 241−223عه  حمسن امني نقض الوشي :نگا) ٢(
 .326حتقيقاتی در حديث و حمدثني, هاشم حسينی, . 346خود, قزوينی 
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است كسي كـه بـراجماع بر اين: بطال ابن
ترجيح  -بر كفر  -كفر اكراه شود و قتل را 

دهد او نزد خداوند از كسي كه رخصت  مي
. »را انتخاب نمـوده بزرگتـر و برتـر اسـت    

  ).12/322فتح الباري (

اعتقاد ما در تقيه اين اسـت كـه   :ابن بابويه
از ي ترك نم تقيه واجب و ترك آن به منزله

  .)114االعتقادات . (است

10تقيه : از صادق
دين است و كسي كه تقيه  9

  ).2/217كافي .(نداشته باشد دين هم ندارد
  .هميشه واجب است .روشي عام نيست

تقيه واجب است ترك آن جـايز  : ابن بابويه
و هر . نيست، مگر اينكه مهدي ظهور نمايد

تـرك نمايـد از   كس قبل از ظهور وي آنرا 
دين خداوند وكـيش اماميـه خـارج گشـته     
است، و با خدا و رسـول و ائمـه مخالفـت    

  ).115-114االعتقادات . (ورزيده است
بــاب، وجــوب معاشــرت بــا : حــر عــاملي

وسـائل  . (باشد به تقيه مي) أهل سنت(عامه
  ).11/412الشيعه 
معنـي اخـص آن، يعنـي    اما تقيه بـا  : خوئي

بـه علـت اخبـار      )هل سـنت ا(تقيه از عامه
بلكه ادعاي تواتر اجمـالي آن بـر    -فراوان 
  ).4/254التنقيح (» واجب است-وجوب

بينيم برخي از بزرگان معاصر اماميه عمل به تقيه را از حالت ترس  ما مي :نكته دوم
 ،اهللا العظمي محمد صادق روحاني تآي مثالً ،نمايند شرح مي تر هو ضرورت گسترد

نمايد، تقيه ترس، تقيه از روي اكراه، تقيه كتماني، و  بخش تقسيم ميتقيه را به چهار 
قائل است،  –به تقيه  –مانند روحاني : 1، و خميني در رسائل خود1تقيه سازشي

_____________________________ 
 ).13/359 لشيعهانقل از اصول ( 149−148ی از منكر در كتاب امر به معروف و هن –ای در تقيه  رساله) ١(
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ترس مانند   كارگيري تقيه در غير مواضع كمااينكه برخي فتاواي صريح معاصر بر به

  .2نمايند به عنوان تقيه تصريح مي] نيس[فتوا به جواز اقامه نماز به امامت غيراماميه 
  .)بازگشت اموات به دنيا(رجعت : سوم

و برگشتشان به دنيا بعد از مرگ در  ،بازگشت اموات به دنيا قبل از روز قيامت
  .3است –مطرح  –مذهب اماميه فراوان 
رجعت شامل كساني است كه در ايمان به درجه عالي : كند كه شيخ مفيد ذكر مي

هر دو گروه بعد از مرگ به دنيا  ،كساني كه در فساد به اوج رسيده باشند و يا ،رسيده
و شامل ائمه و كساني كه مانند صحابه و كارگزاران بعد از آنها كه امامت  4گردند برمي

كنند انتقام ائمه از  و هدف از رجعتي كه ذكر مي شود، مى اند، ائمه را سلب كرده
  .شوند ين در برابر رجعت به دو دسته تقسيم مياما موقف معاصر 5باشد دشمنانشان مي

، و گروهي هم مانند هاشم 6نمايند آنرا اثبات مي –جريان سنتي عام  –گروهي 
بلكه تنها به رجعت مهدي معتقد  ،معروف حسيني به رجعت همه امامان معتقد نيست

في در زمره مسائل اختال –است، و برخي هم مانند محسن امين و عبداهللا نعمت آنرا 
اي نيز مانند محمدرضا مظفر گاهي آنرا نفي و گاهي  دهند، و عده در مذهب قرار مي

     =
_____________________________ 

 ).2/174(رسائل مخينی  :نگا) ١(

در صورت تقيه : ی نامز مجاعت با اهل سنت سؤال شد, جواب داد ابوالقاسم خوئی درباره] تقليد[از مرجع ) ٢(
انی نيز سؤال شده است كـه پايگلگرضا  نظري اين سؤال از حممد[ 1/26ردود  كتاب مسائل و«صحيح است 

 ].او هم مهچون خوئی پاسخ داده است

 ).1107( 2عاملی به نقل از اصول مذهب اهل السنة  االيقاظ من اهلجعة بالربهان, حرّ ) ٣(

 .95اوائل املقاالت ) ٤(

 .58االيقاظ من اهلجعة  )٥(

رجعت از اصول واجب االعتقاد نيست, وليكن در مهان : گويد می 113مظفر در كتاب عقائد االماميه ص ) ٦(
 .سترجعت براساس اخبار متواتر از اهل بيت از امور رضوری ا: گويد صفحه می
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٣٨
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نمايد، به طوري كه در يك صفحه واحد در يكي از كتابهاي خود به نفي  هم اثبات مي
  .پردازد و اثبات آن مي

اند از روي تقيه  توان گفت كه تمام كساني كه رجعت را نفي كرده به آساني نمي
با آن  كه چنين كساني و هم ،، زيرا برخي تحقيقات جزئي و آشكاري دارندبوده است

پس بهتر است گفته شود كسي . اند اند به شيوه علمي آنرا رد نموده مخالفت ورزيده
از رجعت در [نمايد، او يا  كه قول به رجعت را از اساس در مذهب اماميه نفي مي

اي مورد اختالف و  اي آنرا مسأله ، و عدهبرد و يا تقيه به كار مي ،خبر است بي] مذهب
غير الزم قرار داده و سپس رد آنرا ترجيح داده است، عمل او در اين زمينه بيانگر 

  .باشد عدم ممارست و ناآشنايي وي با تقيه مي
  

  .بر خداوند] با مفهوم لغوي آن[بداء : چهارم
باشد،  قيده بداء مينمايند ع اماميه به آن اعتراف مي ى هاز جمله اصولي كه شيع

نظر شيعه از بداء  وليكن موضع اختالف ميان اماميه و مخالفان در مفهوم واقعي مورد
باشد و همين مطلب مرا به اين سو فراخوانده تا در بخشي كه بداء را نفي  مي
تعريف خاصي از بداء طوري كه بسياري از محققين شيعه  نمايند سخن گوئيم به مي

  .ز لحاظ لغوي با مدلول آن مخالف استدهند كه ا ارائه مي
  :در زبان عرب بر دو امر داللت دارد» بداء«كلمه 

  .ظهور بعد از خفاء - 1
  .پيدايش و اظهار رأي جديد - 2

چون مستلزم سبقت جهل و  ،و خداوند از آن منزه است ،و هر دو رأي باطل است
  .1محال است) جلّ جالله(و اينها بر خداوند  ،حدوث علم است

چون در مسأله بداء به روايات اماميه و فراواني آنها بنگريم و معني لغوي و 
بينيم معني بسيار ناپسند و زشتي به  مي ،معروف اين لفظ را با روايات تطبيق دهيم

_____________________________ 
 .6/278, صحاح 14/66لسان العرب ) ١(
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٣٩ 

خطرناك  هساختن اين نطف  شود، و اين موجب جواز محكوم خداوند نسبت داده مي

در مقابل، فرقه اماميه در پي اين از جانب تمام فرق اهل سنّت گشته است، ولكن 
تا به  ،كه با معني لغوي مخالف باشد ،نمايند عبداا بداء باشد كه معني ديگري براي مي

معني ) 4قرن (پاچگي نجات دهند، ابن بابويه قمي از هالكت و دست طريقي خود را
  .نمايد تأويل مي) به معني آغاز(بداء را با بدء 

تواند خلق شيء را آغاز نمايد و آنرا قبل از  داوند مينمايد كه خ و چنين تفسير مي
 –شيء اول  –ايجاد نمايد، سپس آنرا معدوم ساخته و خلقي غير از آن ) بودن(شيء 

بعد خود را از مدلول كلمه احساس كرده باشد و  –ميزان  –را آغاز نمايد، و شايد 
از قبيل : گويد برگشته، و مينمايد، سپس به اثبات معني بداء  بداء، را با نسخ تفسير مي

يعني فردي بعد از اينكه پنهان بود سر را  – يطريق شخص يف بدا يل :قول عرب است
او بعد از پريشاني و دستپاچگي آشكار به سخن زشت و ناپسند  –شد ] سبز[هم پيدا 

  .1برگشته است
اماميه طوسي در قرن هفتم به انكار عقيده بداء از نظر ] الدين[نصير] خواجه[سپس 

وليكن مجلسي . 2كنند روي آورده و آنرا از اخبار آحادي قرار داده كه به آن عمل نمي
بعد از طوسي آمده تا اشتباه طوسي را تثبيت نمايد، و آنرا بر عدم  )11(در قرن 

انكار بداء : گويد ، اما مازندراني مي3دهد يماحاطه طوسي به اخبار حمل و نسبت 
س اسامي كساني كه عقيده بداء را از ائمه نفي خاص محقق طوسي نيست، سپ

در الذريعه و شيخ الطائفه : سيد مرتضي –از جمله : گويد شمارد؛ و مي اند برمي كرده
ابوجعفر طوسي در العده و التبيان و جبر االمه و آگاهترين دانشمند امت بعد از 

_____________________________ 
 .2/1135 اصول الشيعه) ١(

 .4/232, رشح اصول كافی, حممد مازندرانی 250طوسی  :تلخيص حمصل) ٢(

 .2/1142اصول مذهب شيعه   :, نگا4/123بحاراالنوار ) ٣(
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٤٠ 

بحث در  –حلّي  –حسن بن يوسف بن مطهر حلي او  عالّمهشيخ  إلمعصومين ع
نسخ بر خداوند جائز است؛ :... چهارم از فصل اول در كتاب نهايه االصول گفته است

چون بر جهل و  –بداء بر خداوند روا نيست  –زيرا حكم آن تابع مصالح عباد است 
اند سپس  يا بر فعل زشت داللت دارد؛ و اين دو در حق خداوند محال و ناممكن

  .1اند بوالفتوح رازي اين رأي نقل نمودههمينطور صاحب تفسير مجمع البيان و ا
كنند كه از قبيل آن است كه خداوند  معاصرين امروزي بداء را چنين تفسير مي

و به اين معني نيست كه چيزي بر  ،سازد شيء را مخفي نموده سپس آنرا آشكار مي
بداء را به معني  .2گردد مي مالخداوند پنهان بوده سپس عكس آن برايش بر

متأخر ابوالقاسم  - تقليد  –كنند، از جمله اين معاصرين مرجع  تفسير مي آشكارسازي
بداء به معني كه شيعه  اماميه به آن قائل است از ابداء در : گويد خوئي است و مي

مبتني بر  –ابداء و اظهار  –حقيقت به معني اظهار است، و اطالق لفظ بداء بر آن 
! و استاد جعفر سبحاني 3است -لفظي  - تنزيل است و اطالق آن هم به سبب مشاكله

معني لغوي آن ) بداهللا(اماميه از اين كلمه  ى هآشكارا معلوم است هدف شيع: گويد مي
مستلزم نسبت جهل به  - همچنانكه پرسشگر اعتراض نموده -  نيست زيرا اين معني

  .4خداوند است
  شود؟  وط مياماميه چيست؟ و به چه حوادثي مرب ى هبنابراين بداء از نظر شيع

اثبات آن صحيح باشد  ابوالقاسم خوئي تبيين نموده است كه بداء در آنچه محو و

_____________________________ 
 .233−4/232رشح اصول كافی, مازندرانی ) ١(
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 .50−48مظفر , , عقائد االماميه498−496 حمسن عاميل: شيعةلوا
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شود  مقادير ساالنه در آن نگاشته مي 1اي در ليله القدر مسائلي كه در صحف فرشته از

لوح «يا به  –قضاء توقيفي «قضاء نزد برخي شيعيان به ] نوع[شود و اين  واقع مي –
يابد  به آن راه نمي) محو و اثبات(ذاري شده است، و آنچه بداء گ نام» محو و اثبات

  .اند نام نهاده –كه در لوح المحفوظ است  -» برخي آنرا به قضاء حتمي
براي مثال خوئي و برخي معاصرين احاديث بداء و نه حتي مشهورترين رواياتي را 

ما «و يا روايت  »سامعيلإ بدا يفما ٌء مثل هللاِِّ يش ما بدا«همچون روايتشان از صادق  –
كه اهل سنت در رد بر آنان مورد استمساك قرار  - 2»بد بالبداءاهللا بمثل ما عُ  عبد
كنند كه چون مؤمن  كنند، بلكه تمام اين روايات را چنين توجيه مي رد نمي -دهند  مي

 به امكان تغيير برخي قدر اعتقاد يابد باب اميد بر وي گشوده شود و نااميدي از وي
بندد، شأن و منزلت اين روايات همچون منزلت احاديثي است كه به عنوان  رخت بر

  .3شود اسباب افزايش عمر يا روزي ذكر مي
اند  و چنانچه گفته ،آورند البته برخي اينگونه بداء را در شمار تقيه به حساب مي

هوم براي خروج بحران و چالش رذالت قول به اصل مف –تفسير از بداء  –اين نوع 
است، به تحليل و ارزيابي  - اماميه - بداء از قبيل تحول فرهنگي مطلوب در مذهب

تحول تازگي ندارد بلكه سابقه  - گونه - البته ناگفته نماند اين ،تري نياز است دقيق
  .طوالني دارد

  :ته در اين مسأله قابل مالحظه استدو نك
 ء در زمره اصول دين و قراراماميه بر اختصاص بدا ى هتأكيد و پافشاري شيع :اول

فردي از مسلمين با  ،گرچه در كل ،ابواب الهيات - جدايي از ساير صفات –دادن آن در 

_____________________________ 
 .2/445كالم خوانساری :نگا) ١(

 .ـه 1386ط  272باب بداء / د صدوق توحي :نگا) ٢(
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اما اختصاص ذكر آن بيانگر آن است كه اصل  ،مفهوم مذكور مخالفتي با آن ندارند
توان گفت در اين  موضوع بداء از مسائلي است كه با ساير مسلمانان اختالف دارند، و مي

مسأله با وجود بقاي بر اينكه از لحاظ شكلي و ظاهري به عنوان اصلي از اصول آنان 
  .مطلوبي در اين مسأله به وجود آمده است] بيش نسبي تغيير[اما تحول  ،است

بداء در آن نمايان شد حاكي از معنا  –مسأله  –جو و فضاي زماني كه قول به : دوم
كنند، زيرا قول بر بداء به سبب  نفي مي] اءاز بد[و مفهومي است كه اماميه معاصر 

ص عليه  و شايع شده بود كه او امام منصو ،پديد آمد: اسماعيل بن جعفر گرم
را به چالش كشاند و برخي متكلمان  - به امامت - اما مرگ وي نظريه نص ،باشد مي

  .1بداء را پديد آوردند –براي رهايي از چالش مذكور نظريه 
كند كه خداوند متعال قادر است، محو و ثابت  انكار نمي سخن آخر اينكه كسي

بايست اخبار را از آن  ليكن مي ،بناميم... تفاوت ندارد آنرا نسخ يا بداء و  ،نمايد 
از : گوئيم حو و رفع خطر مالزم جهل يا دروغ است، يعني ميمچون . استثناء كرد

ا پيامبري را نام ببرد و و ي ،اينكه خداوند خبر دهد كه بهشت چنين اوصافي داراست
پشيمان [خود برگردد  –و عمل  –سپس از گفتار  ،حتي اينكه امامي را منصوب نمايد

زيرا موجب دروغ يا جهل و حدوث علم به برتر  ،محال و غيرممكن است] شود
  .2اند لذا جمهور فقها و متكلمين اخبار را از مسائل جوازالنسخ استثناء نموده ،است

بايست گفتگو را  فتگو ميان اماميه و مخالفان در مسأله بداء ميبراي محدوديت گ
كه آيا سخن مذكور كه در بسياري از روايات ذكر  –در چارچوب قضاياي معين 

_____________________________ 
 .2/1146اصول مذهب شيعه , ) ١(

 منسوخ شدن, كام اينكه ديگران جوانز 399باجی ال: و إحكام الفصول 1/290ر ابن قدامه ظروضة النا:نگا) ٢(
االحكـام (و ) 3/835العـدة (و  1/521و املعتمد  4/99بحراملحيط :نگا .اند اخبار در آينده را جايز دانسته

املحصـول رازی :تـرجيح داده اسـت, نگـارا  نسـخ اخبـار. در حاليكه رازی جواز مطلـق). 3/144آمدی 
3/486 – 488. 
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  .محدود ساخت - شده همان سخن متأخرين است يا خير؟ 

د و اماميه قائل به تفاوتن ،بودن سخن قديم و جديدند مخالفان اماميه بر همساني
بداء به معني باطل  –اكنون قائل به  ، با علم به اينكه همات آن برعهده اماميهتالش اثب

 –دا نمايان شود كه او ـزيرا ما اتفاق داريم كه روا نيست كه امري بر خ –نيستند  ،آن
تراشي براي اثبات تفاوت سخن  دليل] نگارنده[ندانسته است، و به نظر من  –از قبل 

و بيان صحيحي بر ديگران  ،ودي جز زخم زبان نداردمتقدمين و متأخرين امروزه س
تعصب به بار آورده و ريشه  –سخن و استدالل  –پس با اين وجود اين شيوه  ،نيست

چنين اگر اماميه اقرار نمايند به اينكه  هم. بخشد پيروي از هوي و آرزو را تحكيم مي
منحرف و فاسد برخي روايات با وجود اشاراتي به ظهور قول به بداء بر مفهومي 

نيك  ،داللت دارند و آنان چنين مفهومي را نپذيرفته و آنرا به اهل غلو نسبت دهند
و اختالف در  ،رفت و نزاع و كشمكش در اين مسأله از بين مي ،بود مي] مطلوب[و

 :روايت شده است: ماند، مخصوصاً اينكه از امام صادق مسائل آشكار ديگري باقي مي
بر وي آشكار شده است ] ندامت[داوند در چيزي بداء هر كسي تصور كند كه خ

هر كس  :نيز فرموده است و. چنين فردي از ديدگاه ما به خدا كفر ورزيده است
من از  ،دانسته تصور كند كه خدا در چيزي بدا براي وي حاصل شده و قبالً آنرا نمي

  .1جويم وي تبرّي مي
شته و يا به عبارت ديگر، آيا اخبار آيا بداء در باب اخبار نيز وارد گ: مسأله دوم

 ؟سپس به عنوان بداء خالف آن اظهار و واقع شود ،گيرد مي] تعلق[خداوند به امري 
  در عقيده اماميه جائز است يا خير؟] مسأله[و آيا اين 

نمائيم به اينكه خداوند علم نداشته  بگوئيم آري؛ اقرار مي] در جواب[چنانچه 
دروغ گفته ] باهللا نعوذ[اينكه برخالف واقع خبر داده يعني سپس علم پيدا كرده؛ و يا 

_____________________________ 
 .70−69الدين   اكامل) ١(
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بايست به توضيح اين  و اماميه مي. و همچنانكه ذكر شد خداوند از آن منزه است
  .مطلب بپردازد
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٤٥ 

  :مبحث سوم
  معاصر] دوره[هاي اماميه  اقسام فرقه

  
وه هم ، و اين گر1باشند هاي بزرگ شيعه مي اماميه اثناعشري يكي از فرقه ى هشيع

توان آنرا به  تر مي جهت تقسيم دقيق. گردد به جريانهاي متعدد معاصر تقسيم مي
  .بندي كرد اعتبارات مختلف تقسيم

  

  .و اعتدال 2غلو] اهل[اقسام اماميه به اعتبار  :اول
را بر گروهي از طرفداران ائمه كه در باب ] غلوگرايان[برخي از علماء لفظ غالت، 

به اين معني آنان برخي  ،اند اطالق نموده –اند  غلو شدهربوبيت و الوهيت دچار 
ن اشعري و از جمله ابوالحس –اند  صفات خداوند را براي مخلوقات خدا به كار برده

  :اند ابن تيميه و رازي، شيعه را به سه بخش تقسيم نموده
  .)ها و اسماعيلي ه مانند سبائيباطني(غاليان  :اول
  .اماميه رافضي: دوم

  .سوم زيدي
اند، و در واقع تشيع  برخي با افزودن كيسانيه آنها را به چهار بخش تقسيم كرده

و  ،برخي جريانات آن به سمت باطنيه گرائيد. شده استدچار تغييرات فراواني 
از غلو و ] متفاوتي[و در ميان اين دو جريان درجاتي  ه،برخي هم از آن روي برتافت

  .اند اعتدال وجود داشته
  :1زير تقسيم كرد] هاي دسته[غلو به اماميه معاصر را به اعتبار  ى هتوان شيع مي

_____________________________ 
 مـروج الـذهب(انـد  فرقـه 73 ههای شيع كه فرقه: كند ذكر می ,شدبا می اى شيعهای  مسعودی كه او نويسنده) ١(

 ).فرق الشيعه  نوبختی:نگا(اند  كه شيعه  بيش از شصت فرقه: گويد چنني نوبختی می هم). 3/221

 .11غريانی ال: الغلو فی الدين :نگا. جتاوز از حد مرشوع: غلو) ٢(
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  .غلوكنندهاماميه  -1
و امامان آل بيت را به برخي خصايص و صفات خاص  ص اند كه پيامبر كساني

  .نمايند خداوند وصف مي
توان  گان در ميان اماميه معاصر از لحاظ شدت غلوشان متفاوتند، ميكنند غلو

هاي معاصر دانست زيرا پيرو افكار فلسفي باطني  هترين امامي را از عالي شيخيه] گروه[
امروزي با آنان  ى هباشد و به علت شدت غلوشان بسياري از بزرگان شيع حلولي مي

ق كرمان، تبريز، كويت، حجاز طاكنون در منا جرياني است كه هم 2شيخيه. اند جنگيده

     =
_____________________________ 

, اعتقاد فرق املسلمني 13/43و جمموع فتاوی ابن تيميه ) 138, 88, 66 – 1/65مقاالت االسالميني :نگا) ١(
 .77و املرشكني 

های اثنـی عرشـی  باشند كه مذهب خود را بر پايه می) هـ1214−1166(شيخية پريوان شيخ امحد احسائی ) ٢(
نـد و دار هـای جتلـی خداونـد بنيان هناد وليكن جهت فلسفی باطنی به خود گرفت و گفت انبياء و ائمه جلوه

ی آنان متجلی اسـت  خداوند در مههزيرا  ,ولی از حلاظ باطنی متحدند ,انبياء و ائمه از حلاظ ظاهری متفاوت
گويند كـه شـيخ امحـد  شيخ امحد احسائی جتلی يافته است, و لذا می] وجود[و بر اين اعتقادند كه خداوند در 

آيند  ناميند كه در شيخ امحد و كسانی كه بعد از او می احسائی مؤمنی كامل است; و رجعت را چنني تفسري می
شـند و بـا گـامن تنزيـه  با جسامنی را انكار نموده و به تناسخ ارواح معتقد میو مهچنني معاد . جتلی يافته است

] نظـر[و در مورد امحـد احسـائی اخـتالف . دهند خداوند از حركت متام خلق و آفرينش را به ائمه نسبت می
بنـابر حتقيـق  –ای  و عـده −بـه نـام مطيـوفی اسـت, ) حجاز(اند اهل يكی از روستاهای احساء  گفته ,است

ترسيم شده برای افساد عقايد مسـلامنان  هشنقگويند در اصل كشيش از ترانسفال است كه طبق  –سترشقني م
سالگی  )40(اند اينكه او در سن  بر آن اتفاق نموده ده شد, اما آنچه نويسندگان شيعهاز اسپانيا به رشق فرستا

آمـوزش و [م پرداخت و از آنـان اجـازه الغطاء به تعلّ  به كربالء و نجف آمده و نزد بحرالعلوم و شيخ كاشف
گردد, و  وی می] بودن مأمور[اخذ نمود و از متكن مالی فراوانی برخوردار بود كه موجب شک در امر ] افتاء

تريـاق (گريی خمتلف گرفته برخـی ماننـد مـريزا حممـد شهرسـتانی در كتـاب  ی شيعه  موضع شيعيان درباره
و مريزا حممدتقی برغامنی قزوينی كه » ی شيخيه لی حقيقت بر فرقهجت«و حممدمهدی قزوينی در كتاب ) قارون

يكی از پريوان بابيه او را در حال نامزخواندن كشت و حاج مالجعفر اسرتآبادی و حممـد خالصـی و ديگـران 
 ,ای مانند علی بالدی در مورد احسائی سكوت نمـوده و عده, اند شيخيه را به تكفري و تضليل منسوب نموده

= 
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٤٧ 

اما از لحاظ تأثير تبليغاتي از قدرت  اند؛ و غيره وجود دارند گرچه جرياني كوچك

در پذيرش بسياري از مراجع  –و غلو در نزد عموم اماميه  ،مالي فراواني برخوردارند
واليت (معاصر براي برخي افكار غلوآميز مانند نسبت تصرف در هستي براي امامان 

و نسبت علم غيب براي ائمه و توجيه عبادت مانند سجود و طواف براي ) تكويني
  .گردد تر از شيخيه ظاهر مي اي پائين با درجه –غير خدا 

  
  .كه غلو ندارنداماميه  -2

بلكه تشيع را  ،پذيرند اند كه افكار غاليان در ابواب ربوبيت و عبادت را نمي كساني
 ،باشند گانه و عصمت آنها مي بر امامان دوازده] انتصاب[قائل به نص  پذيرفته و

نمايند، بلكه مراجع و  ا و يا ساير انحرافات را انكار ميواليت تكويني و دعاء غيرخد
با وجود تفاوت  –و خالصه  ،نمايند از توحيد امامان دفاع مي فكرداران اين  طاليه

  .خوانند به اماميه به دور از شركيات فرا مي –آراء ميان خود 
كه نوعي تجاوز از معيار اهل سنت است  –اين گروه گرچه قول به عصمت را 

سطح  اند، ولي بدون شك هم پذيرفته –باشد  روي در تقديس مي ن افراط و زيادهچو
  از عصمت ائمه يعني منزه ، زيرا منظورندغلو در ابواب ربوبيت و عبوديت نيست

دانستن آنان از اشتباه و خطا كه در ميزان و معيار اهل سنت افراط در تعظيم به شمار 
رح شود اينكه آيا قول به عصمت شرك و يا وليكن سؤال مهمي كه بايد مط ،آيد مي

  ؟!آيد كفر به شمار مي
همساني مخلوق با خالق در آنچه : بايست بدانيم شرك براي پاسخ به اين سؤال مي

     =
_____________________________ 

ولی حممدحسـني طالقـانی بـه دفـاع از  ,الغطاء در مورد وی اعتدال نموده ی مانند حممدحسني كاشفو كسان
, 2/1803املوسـوعة املسـرية  137−1/136اصـول مـذهب الشـيعه, : نگـا. افكار احسائی پرداخته است

 .334−333طالقانی  ,, شيخية192−177علامء الشيعه  . 1/94روضات اجلنات 
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٤٨ 

كه  ،دادن آنچه كه با دليل ثبت شده است  هاي اوست؛ و كفر يعني انجام كه از ويژگي
گردد كه ادعاي  ر شد معلوم ميبا توجه به آنچه ذك. شود فرد از دين اسالم خارج مي

عصمت براي كسي با دليل عصمت وي ثابت نشده باشد گرچه مخالف حقيقت 
هاي  زيرا عصمت از ويژگي ،آيد شرعي است اما قول به آن شرك به حساب نمي

بلكه برخي مخلوقات مانند فرشتگان و انبياء نزد برخي از  ،خالق نيست] اختصاصي[
و قول به عصمت گرچه غلو  ،شوند متصف مي) صمتع(هاي اسالمي به آن  گروه
اهل سنت قول به عصمت به منزله  گاهدديليكن از  ،آيد اما كفر به شمار نمي ،باشد مي

رسيدن به درجه نبوت و تكذيب نصوص است كه بر وقوع اشتباه از انبياء داللت 
صرف لوازم  چه برسد به امامان، الزم به ذكر است كه اهل سنت كفر را با ،نمايد مي

نمايند تا بر  بلكه لوازم را ذكر مي ،كنند قول و بدون التزام فرد به آن لوازم ثابت نمي
تنها به معني كفر و  دانيم قول به عصمت اين توضيح مي با ،فساد قول استدالل نمايند

بلكه صورتي بزرگ از صورتهاي غلو و افراط است كه مخالف شرع  ،شرك نيست
مثالً  ،برخالف غلو در الهيات ،]شود ز دايره اسالم خارج نميا[است كه صاحب آن 
به غير  –مانند روزي، احياء  –يا چيزي از افعال خاص خداوند  ،در عبادت غير خدا

  .خداوند نسبت داده شود
به دور از غلو در الهيات را  فكربتواند برخي از رموز اين  اميد است اين رساله

] عاليقدر[و مرجع  ،وي اتباعخالصي و  اهللا محمد تآي ]عاليقدر[، مرجع 1نمايان سازد
اهللا و مقلدان وي و برخي رموز فرهنگيان ايراني از قبيل دكتر علي  محمد حسين فضل

به شمار  فكراز اين طيف و  در ميان شيعه] طلب[ ديگر داعيان اصالح شريعتي و
  . آيند مي

تقليدي و سنتي  فكرا رزه ببا مبا] مترقي به نسبت شرايط[ فكربا كمال تأسف اين 

_____________________________ 
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٤٩ 

لطفي قرار  جانب بسياري از اهل سنت مورد جفاء و بي مواجه بوده و از ميان شيعه

اين دو معضل بزرگ اثر خود را در تقريب صفوف امت به سوي اعتدال  گيرد، و مي
  .اندازد و رهاكردن غلو و خرافات به تأخير مي

  
  .1واز اجتهاد يا عدم آناماميه از لحاظ قول به ج ى هاقسام شيع: دوم

زيرا ابواب فروع است ولي از اين لحاظ  ،اصل در اين زمينه بر جواز اجتهاد است
هاي مجتهد را در  يابد و شايستگي كه با مذهب امامي و عقيده به امامت ارتباط مي

و به تازگي ] اي برخوردار شده است از اهميت ويژه[كند  فتره غيبت امام دنبال مي
  .2اين زمينه شدت بيشتري به خود گرفته استاختالف در 

  :شوند اماميه از نظر جواز اجتهاد به دو بخش تقسيم مي ى هشيع
به سبب اعتمادشان بر اخبار وارده در اصول چهارگانه خود و منع  :اخباريه -1

چنين  هم. اند اجتهاد و ترك استدالل به قرآن و عقل و اجماع به اخباريه موسوم گشته
دانند چون از ديدگاه آنان اجتهاد مقابله با معصوم  صول فقه را صحيح نميفراگيري ا

نويسندگان  ،باشد مي –در يكي صالحيات خاص وي كه تقرير احكام است  –
عاملي نگارنده  مانند حر –اماميه  –كتابهاي اصلي حديث قابل اعتماد در مذهب 

و ابن » المستدرك«: هنوري طبرسي نگارند» الوافي«، كاشاني صاحب وسائل الشيعه
اخباريون ] گروه[بيشترشان از  –) يحضره الفقيه من ال(بابويه قمي نويسنده كتاب 

 -صولها أنگارنده اصل الشيعه و – ءچنين محمد حسين آل كاشف الغطا باشند، هم مي

_____________________________ 
در در ايـن صحيرض, الفقيه, و حممدصادق ال كافی, التهذيب, االستبصار, من ال:اصول چهارگانه عبارتند از) ١(

اصـول . انـد قائـل نگانه امجاع دارند و به صحت متام روايـات آبودن كتب چهار شيعه  بر مقر: گويد باره می
 .127اهللا صدر  به نقل از كتاب الشيعه  آيت 1/22. مذهب الشيعه 

 .147 − 1/141مهان مرجع ) ٢(
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٥٠

٥٠ 

چنين آل عصفور در بحرين از بارزترين  هم 1باشند از متأخرين اخباري مي
  .نمايند اكنون مذهب اخباري را ترويج مي ماند كه ه هايي خانواده

به گشودن باب اجتهاد معتقدند، با قرآن و سنت و عقل و اجماع بر : اصوليون -2
نمايند، همچنين برخالف اخباريون احاديث وارده در اصول اربعه  احكام استدالل مي

 و برخالف اخباريون ،نمايند را به صحيح، حسن، موثوق و ضعيف تقسيم بندي مي
  .2دانند تقليد از مرده را جايز نمي

ترين بزرگان  و از برجسته ،اصوليون در ميان اثناعشري است حركتهاىبيشترين 
الحكيم، ابوالحسن اصفهاني، خميني، ابوالقاسم خوئي و  معاصر آنها بروجردي، محسن

  . باشد مي... اهللا و  اي، محمدحسين فضل ، سيستاني، خامنهصدرمحمدباقر 
قرن يازدهم هجري اختالف ميان اصوليون و اخباريون به اوج خود رسيد در اوائل 
  .4برخي مراجع اصولي را تكفير نمود) اخباري( 3استرابادي

سپس بعد از وي فيض كاشاني از وي تبعيت كرد، وليكن متأخرين علماي اماميه 
تا باب طعن و سرزنش در ميان تالش نمودند از ميزان اين اختالف كاهش دهند 

] كه ذكر شد[اينها  ،گشوده نشود) اخباري و اصولي(و رهبران طرفين  عهشي
همچنين به اعتباراتي ديگر تقسيماتي ديگري  ،تقسيماتي مرتبط با اعتقاد امامي بود

بيان  تقاد ندارد و در اين جا نيازي بهمطرح است كه چندان ارتباط زيادي با مسأله اع

_____________________________ 
 .142−1/141مهان مرجع ) ١(

 .مرجع سابق) ٢(

مه حمقق كتـاب مـنهج املقـال نامه وی در مقد به زندگی )هـ1021(مريزا حممد امني اسرتابادی متوفای سال ) ٣(
 ).مراجعه شود

بحرانی ذكر كرده كه اسرتابادی اولني كسی است كه بـاب طعـن در اصـوليون را گشـود و اخـتالف ميـان ) ٤(
 .1/203, امللل و النحل 117لؤلؤة البحرين  :اصوليون و اخباريون قديمی است, نگا
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  .1]آن نيست

_____________________________ 
, عبـداهللا بحرانـى در 458−17/453سـن االمـني الشـيعه , حم, اعيان 1/167الغطاء  حدائق, كاشف :نگا) ١(

 .1/146منية املامرسني, نقل از اصول مذهب الشيعة : كتاب
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  :مبحث چهارم
  

  مذهب اماميه  در پديده تغيير
گر است، پديده تغيير و  كننده تاريخ مذهب اماميه جلوه هايي كه براي دنبال از پديده

و اين مذهب مراحل متعددي پشت سرگذاشته است تا به  ،دگرگوني مستمر است
و با اين وجود پيوسته در معرض پذيرش اثرپذيري  ،شكل كنوني تكامل يافته است

  .كنند ي است كه با شكلهاي گوناگون جلوه مياز افكار و تغييرات ديگر
بايست بدانيم كه تشيع  قبل از اينكه بر تاريخ تغيير مذهب اماميه نظري بيفكنيم، مي

بود،  ) امامي( ى هنظر عمومي شيع] شاخص[در كوفه از مراحل آغازي آن نماينده 
طور شرق جزيره به (گرچه تشيع در مناطق ديگر از قبيل يمن، خراسان، بحرين 

اما تا زماني طوالني كوفه به عنوان مركز  ،از اهميت به سزائي برخوردار بود) كلي
از اهل بيت  –از دوري مكاني كوفه  –پرداز  اصلي باقي ماند، و برخي از غاليان دروغ

اند به اسم آل بيت غلو را گسترش  و تالش نموده ،اند برداري كرده سوءاستفاده و بهره
  .اند بسياري از آن افكار را نپذيرفته ىزمان مدتيان در اما عموم شيع ،دهند

ن ريسماني براي ديدگاه عموم خواننده عزيز بايد بداند كه تعيين كوفه به عنوا
هاي تاريخي سر نخ  اهميت زيادي دارد چون بررسي فكر عمومي تشيع در برهه شيعه

و فكر نادر و تازه  تمييزي ميان فكر كلي امامي و ى هو مبنايي براي تكامل مذهب شيع
  .باشد در هر مرحله مي

تغييرات عقايد شيعي بوده است،  ى صهسازد كه كوفه عر آنچه براي ما معلوم مي
است كه رو به اهل عراق نموده و : حسينالالعابدين علي بن  فرياد امام زاهد زين

پرستي، اي مردم، ما را با روش اسالم دوست بداريد، نه با روش بت : آورد فرياد برمي
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و در  1قسم به خدا همواره حب شما براي ما ننگ و ضرري بر ما وارد ساخته است

گروهي از كوفيان نزد  ، و2ايد تا اينكه مرا نزد مردم منفور ساخته: فرمايد روايتي مي
اي مردم عراق، ما را با روش اسالمي دوست بداريد از : وي آمدند به آنان فرمود

اي مردم  –فرموده است  ص پيامبر: گفت ام مي دهشني –حسين بن علي  –پدرم 
 انتخابمرا رفعت نبخشيد خداوند قبل از اينكه مرا به پيامبر (بيشتر از شايستگي 
اين فريادها از جانب امام علي بن  .3)نموده است انتخاب) خود(نمايد مرا به بنده

توجه به آل بيت آشكارا داللت بر عالئم بيرقهاي تغييراتي است كه كوفه در : حسينال
و در صفحات بعد تالش خواهم كرد به بررسي تغيير ... به آن اختصاص يافته است، 

با توجه به مضمون آن كه همان نص و عصمت و تعيين تعداد امامان دوازدگانه  -
  .4در نظر اماميه بپردازم - است 

_____________________________ 
, هتـذيب التهـذيب 390−4/389, سري أعالم النبالء 20/387هتذيب الكامل . 12/19تاريخ ابن عساكر ) ١(

7/306. 

 .3/136حلية األولياء . 5/214طبقات ابن سعد ) ٢(

 .79ی الب, حممد امحد الدوةالنبوي ةالطاهر ةالذري) ٣(

شود نيازمند حتقيق ژرفرتی است وليكن من فقـط بـه ايـن مقـدار  اين مراحل كه در صفحات بعد مطرح می) ٤(
 .دست يافتم و علم آن نزد خداوند است
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  دادن او بر سايرين تا برتري] علي[اول از والء و حب ] صدر[تشيع 
  
 كرد، و رساندن به علي را دنبال مي عمومي تشيع در صدر آغازين خود ياري رفك

تبلور يافت و زمان  هنگام فتنه بعد از قتل عثمان جنگ با علي اين نصرت در
 تشيع به دفاع از منزلت ديني علي ،اموي چون فحش و ناسزا به علي شايع شد

علمي ديني ] فكرى[ه سمت ب] تنها[تغيير يافت و چارجوب آن از تدبير سياسي 
 به اين گسترش كمك گيري ناپسند امويين نسبت به علي موضع. گسترش يافت

اير صحابه شد، بر س و ،بر عثمان بخشيد، سپس تشيع وارد مرحله برتري علي
در اين برهه با انحرافات مفرط آميخته نشده بود خصوصاً  كلي شيعه فكراما 

يكي رسيدن به  –آغاز پاشيدن بذرهاي افراط  از موضعگيري اميرالمؤمنين علي
دادن علي بر  برتري فكرو ديگر  ،اوج غلو در علي كه او را تا حد اله پيش بردند

عمل و . دسته اول را حكم بر سوزاندن نمود علي  ،قاطع بود ن ابوبكر و عمر
  .1است –تازيانه  80 –كه موجب  نمودبر افتراء حكم دسته دوم را 

 –غلو [در برابر اين دو انحراف  گيري قاطعانه از جانب عليبه علت موضع
شدن به  از كشانده فكرى شيعهبراي مدتي از زمان اثر بزرگي در صيانت ] تفضيل

  .ل انحرافات ويرانگر به جا گذاشتدنبا

_____________________________ 
علـی :با دست خود بر منرب مسجد كوفه كوبيـد و گفـت :روايت نموده است : علقمه عبداهللا بن امحد از) ١(

رسـيده ] خـرب[چنني به من : فتگ, هر آنچه خداوند خواست بگفت, سپس براى ما خطبه خوانداين منرب بر 
اما  ,مداد می كيفربود آنان را  و اگر زمام امور دستم می ,اند مردم مرا بر ابوبكر و عمر برتری دادهاز ای  كه عده
بگويـد بايـد  –از اين قبيل  –اری من چيزی و هر كس بعد از زمامد ,دانم قبل از زمامداری را ناپسند می كيفر

ت را بـه دوسـت ,دهسـتن ابـوبكر و عمـر ,هبرتين مردم بعد از پيامرب :فتگبه سزای افرتای خود برسد, سپس 
روايـت از عبـداهللا بـن  – ى دوست بدار چون ممكن است كه روزى برسد كه از او نفرت داشته باشـىا هانداز

وابـن أبـى عاصـم در . 26278: , شـامره7/1397اعتقاد اهل السـنة  واللكائى در رشح .1394امحد شامره
 ., و آلبانى آن را حسن دانسته است993شامره : السنة: كتاب
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كم دچار تزلزل گرديد، و اولين انحراف آن با ظهور رأس  كم هكلي شيع فكرليكن 

 اگر علي :علي بر تمام صحابه بود، سؤالي مطرح است كلي شيعه قول به برتري
به اين موضع  هرأي و نظر عموم شيع ه وقتچاين سخن را انكار كرده است، پس 

سرايت  شيعه كه انديشه، تفضيل به عموم زمانىبراي تعيين  ه است؟گرايش يافت
  :1را مرور نمائيم] تاريخي[بايست سه متن  نكرده است مي

از كوفه بيرون رفتم فردي در كوفه نبود كه در  ::اق سبيعي اسح سخن ابي :اول
ام چنين و  برگشته –به كوفه  –عمر و تقديم آنها شك كند، و اآلن  فضل ابوبكر و

  .2گويند چه مي مدان قسم به خدا نمي ،ندآور ميگويند و چيزي بر زبان  چنان مي
در تعيين نص و سندي تاريخي : گويد همچنانكه خطيب مي –سخن  –و اين 

كن سند گشوده شده بيانگر اين است كه اين تطور در يل 3تغيير و تكامل تشيع است
اي كه سبيعي از كوفه  تر در برهه و به عبارتي دقيق ،حيات سبيعي واقع شده است

پس چنانچه  ،استبوده و حال كه او از مذاهب و اقوال مردم آگاه  ،خارج شده
اي كه مسأله تفضيل در آن پيدا شده از سال  باشد فتره )هـ34(سبيعي متولد سال 

  .باشد مي )هـ127(سال وفات او  تا  )هـ40(

_____________________________ 
انی كـوفی, تـابعی گرانقـدر از علـامء و حمـدثني ذابن علی مهيا  مد حياو ابواسحاق عمرو بن عبداهللا بن ذی ) ١(

كـه ام  را ديـده به دنيا آمدم, و علـی ر خالفت عثامندر دو سال آخ: گويد ی خود می درباره. استكوفه 
تـذكرة (). 8/63هتـذيب التهـذيب  ).(399−5/392سري اعالم النبالء (  ه 127متوفی  −خواند,  طبه میخ

 ).1/114احلفاظ

 .8/63هتذيب التهذيب ) ٢(

 .360نگاه به رشح او بر املنتقی ) ٣(
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ام و آنان  من در صدر آغازين با شيعيان بوده :: 1سخن ليث بن أبي سليم: دوم
اگر اتفاق داشته باشيم بر اينكه بتوان گفت . دادند كسي را بر ابوبكر و عمر برتري نمي

ي مردم را درك نموده و با آنان زيسته قبل از اواخر سال كه ليث بن أبي سليم زمان
 –سند  پس اين نص و –شصت نبوده است زيرا او در اول شصت متولد شده است 

نمايد كه انديشه تفضيل بر  اي كه سبيعي ذكر كرده است معين مي فتره –تاريخي 
  .2قبل از اواخر شصت رخ نداده است و عمر ابوبكر

  
   :از بدگويي در مورد شيخين: حسينالالعابدين علي بن  نموضعگيري زي: سوم

: روايت نموده است كه او فرموده است با ذكر سند از علي بن حسين 3ابونعيم
مان سخناني گفتند، ثاي از مردم عراق نزدم آمدند در مورد ابوبكر و عمر و ع دسته

 نخستجرين شان تمام شد به آنها گفتم مرا آگاه سازيد آيا شما مها خنچون س
̈  © ª   } :كه خداوند درباره آنها فرمودههستيد؟  § ¦ ¥ ¤

µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  « z) .8 :شرالح.(  
اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون «

طلبند و خدا و رسولش را  رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى
  .»!و آنها راستگويانند ؛كنند مىيارى 

¸  }: فرمايد شان مي كه خداوند درباره] كساني هستيد[شما : گفتم ،خير: گفتند
_____________________________ 

در سال شصت متولد   گويد می, و چنانكه ذهبى از حمدثني كوفه است تابعني وصغار يم از نزسليم بن او ليث بن  )١(
, 468− 8/465التهذيب  و هتذيب 184− 6/179سرياعالم النبالء . وفات نموده است  ه 138شده است و سال 

 ).423− 3/420ميزان االعتدال 

 .361−360, املنتفی 6/182سري اعالم النبالء, ) ٢(

  ه430متـوفی  −  ه336اسحاق بن موسی بن مهران مهرانـی اصـفهانی, متولـد  ابونعيم امحد بن عبداهللا بن) ٣(
 .1/111ميزان االعتدال  1093−3/1092ة احلفاظ رتذك. 462−17/453سري اعالم النبالء  :نگا
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  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹

×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ   Î  Í   Ì  Ë  Ê  Éz .
  .)9: حشرال(

و در سراى ايمان پيش از ) ينهسرزمين مد(براى كسانى است كه در اين سرا  و«
دارند، و  مهاجران مسكن گزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست مى

كنند و آنها را بر خود  در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى
كسانى كه از بخل و حرص  ؛دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند مقدم مى
  .»!اند رستگارانند از داشته شدهش بنفس خوي

و گفتم شما خود را تبرئه كرديد كه جزو يكي از دو گروه باشيد،  ،خير: گفتند 
] شان درباره[نيستيد كه خداوند ] هم[دهم كه شما از كساني  گواهي مي: سپس گفتم

K  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A   } :فرمايد مي
  S  R  Q    P  O  N  M  L  W  V   U  Tz .)10: حشرال( .  

: گويند آمدند و مى) بعد از مهاجران و انصار(كسانى كه بعد از آنها ) همچنين(«
ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، و در دلهايمان ! پروردگارا«

  .»!پروردگارا، تو مهربان و رحيمى !اى نسبت به مؤمنان قرار مده حسد و كينه
  .1دهدب شما را عملكيفر رويد خداوند بپس بيرون 

فرمود از آگاه سازيد، به او  مرا از ابوبكر :گفت. آمد: مردي نزد علي بن حسين
، فرمود مادرت به عزايت بنشيند؟ نامى فت او را صديق ميگ«؟ كني صديق سؤال مي

و مهاجرين و  ص پيامبرآن هم  از من بهتر و برترند او را صديق ناميدند، كهكساني 
او را به صديق نام نبرد خداوند سخن وي را تصديق  كسپس هر  ،بودندانصار 
گناه اگر اين  ،را داشته باش انت بدار و محبت آنابوبكر و عمر را دوسو ، برو نكند

_____________________________ 
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  .1بر گردن منبود، 
بينيم فقط بر ذكر طعن و بدگوئي شامل  ميم، مالحظه كني) نص(اگر به اين دو سند

  :سازد دد كه ذكر اين دو نص واقعيتهاي زير را نمايان ميگر مي
  .نابوبكر، عمر و عثمان  :باره صحابهبدگويي در مبدأ طعن و انكار امام چهارم بر - 1
العابدين كه همان فتره بعد از وفات پدرش  ظهور بدگويي در زمان امام زين - 2

  .باشد يم )هـ95(تا سال وفات خود وي در سال  )هـ61(در سال  حسين
زيرا  ،اند بر همگان همزمان بوده ناگزير فكر بدگوئي با انديشه تفضيل علي - 3

 با اين وجود از علي ،كردند چون آنان در مورد شيخين بدگويي مي ،مالزم يكديگرند
  .كردند بنابراين تفضيل وي بر ساير صحابه در اين برهه بوده است طرفداري مي

به صفت  يت برخي از آنان كه ابوبكريكي از صور بدگويي عدم رضا - 4
. باشد و ساير صورتهاي بدگويي كه مستلزم خشم و كينه مي ،موصوف شود» صديق«

تفضيل قبل از  –كه ذكر شد  –سليم  پس وقتي ثابت شد بر مبناي قول ليث بن ابي
پس تفضيل علي بر شيخين و بدگويي . نبوده است) اماميه(نظر همه  )60(اواخر سال 

بدگوئي در اين  با مالحظه اينكه ،هور كرده استظ  )هـ95(و  )هـ70(انه سالهاي در مي
  .برائت و تبرّي تجاوز نكرده بود] حد[مرحله به 

  
  و پذيرفتند؟كرده ريزي  را پايه آيا امويان دشنام به علي: اي بررسي مساله

بايست در  به اين خاطر كه ما در مجال و عرصه  تحقيق علمي هستيم پس مي
  :مطالب زير دقت كنيم

با مردم  ما با مغيره بن شعبه :كه گفت] نقل شده است[از رياح بن حارث  - 1
مغيره جايي را براي  ،آمد  نفيلبن سعيد بن زيد بن عمرو  ،زيادي در مسجد بوديم

اهل  ، با او بر روي تخت نشست و جواني ازدر اينجا بنشين: گفتاو خالي نمود و 

_____________________________ 
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مد به مغيره روي كرد و دشنام داد، سعيد بن زيد گفت علقمه آ كوفه به نام قيس بن

واي بر : سعيد گفت: دهد به علي دشنام مي :دهد؟ مغيره گفت چه كسي را دشنام مي
سپس حديث !... دهيد؟ شما انعكاسي نشان نمي و! صاهللا تو مغيره، ياران رسول 

  .1ذكر نمودعشره مبشره به بهشت را 
 كه مغيره بن شعبه به علي بن طالب] كند نقل مي[عمويش  از زياد بن عالقه از - 2
 دشنام داد، زيد بن ارقم  كه رسول  دانى اي مغيره آيا نمي :برخاست و گفت

دهيد  دشنام مي مردگان نهي فرموده است؟ پس چرا به عليدادن خداوند از دشنام 
  .2و حال كه او از دنيا رفته است
بن شعبه انجام گرفته است پس توسط كساني كه  همغير  اگر نكوهش علي به وسيله

اند  سطح او نبوده اند مانند زياد بن ابيه كه از لحاظ ديانت و تقوي هم بعد از وي آمده
  .چگونه باشد

كدام از صحابه مانند   امام احمد فرموده است، هيچ: گويد مي: : ابن حجر - 3
قل فضائل علي نفرت گويند سبب كثرت ن. برايشان فضايل نقل نشده است  علي
اي چيزي از مناقب وي را دانسته بيان نموده  و لذا هر صحابه ،باشد اميه از وي مي بني

پرداختند تهديد  اند جلو آنرا گرفته و كساني كه به ذكر مناقب وي مي و هرگاه خواسته
 هكردند و رافض بيشتر به انتشار آن اقدام مي –به جاي پنهان كاري  –نمايند آنان 

... نياز است اند كه او از آن بي براي او پديد آورده] جعلي[قب موضوع منا
  ).7/57ابن حجر /االصابه.(

_____________________________ 
 :و حمقق وصی اهللا بن حممـد عبـاس گفتـه اسـت) 90: شامره (, فضائل الصحابه)1/187(امام امحد املسند ) ١(

 .اسناد آن صحيح است

و گفته بر رشط مسلم صحيح است و ذهبی با آن موافق بوده آلبانی نيـز آنـرا صـحيح ) 1/385(املستدرک ) ٢(
 .5/520نسته است, سلسلة االحاديث الصحيحة, دا
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] ذكر[فرمايد، عمر بن عبدالعزيز نزد عبيداهللا بن عبداهللا به  مي) :(ذهبي - 4
گرفت عبيداهللا اطالع يافت كه عمر بن  پرداخت و از وي علم فرا مي اختالف مي

ه وقت اطالع پيدا چاز  :نزد عمر آمد و گفت. كند قاد ميانترا   عبدالعزيز علي
كه خداوند بعد از اينكه از اهل بدر خشنود شده است خشم و غضب گرفته  اي كرده
طلبم  عمر گفت نزد خداوند و شما پوزش ميعمر مقصودش را فهميد،  ،است

ه نيكي ياد تكرار نخواهم كرد، بعد از آن عمر شنيده نشده مگر اينكه علي را ب] هرگز[
  ).5/117سير اعالم النبالء . (كرد مي

ترك دشنام علي بن طالب «تحت عنوان  –ابن اثير در جلد سوم تاريخ خود  - 5
اميه تا زمان زمامداري عمر بن عبدالعزيز به  بني: گويد مي –توسط عمر بن عبدالعزيز 

به ترك آن  به كارگزاران هم نوشت كه دادند عمر آنرا ترك نمود و دشنام مي علي
  . كرد ذكر] برايشان[گفتنش با عبيداهللا بن عبداهللا را  اقدام كنند و جريان سخن

بر منبر  اهل علم عمر بن عبدالعزيز را به خاطر ترك سب و دشنام علي
اند كه عمر بن عبدالعزيز چون زمام خالفت را  ابن اثير و ديگران ذكر كرده. اند ستوده
k  } :را ترك نموده و به جاي آن آيه كه ذم علي شتودار شد به خطيبان ن عهده

  xw  v   u  t  s  r  q  p  o   n  m  l
{  z  y z) .90: النحل.(  

و از فحشا و  ؛دهد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى«
  .»دهد، شايد متذكر شويد خداوند به شما اندرز مى ؛كند منكر و ستم، نهى مى

مردم از اين عمل استقبال نيك نمودند و به اين سبب : گويد ابن اثير مي .قرار دهند
  : گويد مي] در مدح وي[از جمله كثير بن عزه  –او را بسيار ستودند 

هنگاميكه زمام خالفت را بدست گرفتي علي را دشنام ندادي و بي گناهان را 
  .نهراساندي و از سخن مجرم تبعيت نكردي

تفسير و بيان ) خودت(خن همانا آيات هدي را با س به حق آشكار سخن راندي
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و هر  ،ايد ايد تصديق نموده اي معروفي را كه گفته و با عملي كه انجام داده نمائي، مي

همانا تربيت استوار براي جوانمرد بعد از  ،راضي شده است] با اين كار[مسلماني 
  .رفتاري كافي است انحراف از كج

  1.فرمود اكنون نجات يافتيم – عمر بعد از سرودن اين شعر
اين آثار و موضعگيريهايي كه ذكر كرديم بدون شك حاكي از ] نگارنده[به نظر من 

تر اينكه بدانيم سبب وقوع  است وليكن مهم علي] ارزش[وقوع تحقير و كاستن از 
  است؟ علي -لعن يا تفكير ] اين مسائل[آن چيست؟ آيا 

ي مجالس واقع شده است به قصد كاستن آنچه آشكار است دشنامي كه در برخ
گفته است، تنها ] بر عليه علي[است، و آنچه گوينده  علي] ارزش و نفوذ[

و به لعن و تكفير نيست زيرا ] كه بر علي وارد ساخته است[عيوب و اشكالي است 
  .ه استدشديگران با هيچ سند ثابتي وارد ن لعن و تكفير از جانب

هاي خود را با دعاء بر ابوبكر، عمر و عثمان ودعاء  خطبههمچنانكه خطيبان منبرها 
و دعاء بر كسي كه به قاتالن ] خوارج[بر عليه كسي كه عثمان را به شهادت رسانده 

  .آراستند مي –است  كه اين ذم و نكوهش آشكار علي –عثمان پناه داده است 
ه نسبت گيريش ب در موضع آنچه در اينجا قابل ذكر است اينكه تخطئه علي

مخصوصاً  2تثبيت قانوني خالفت امويان شد] و دستاويز(قاتالن عثمان بزرگترين ابزار 
به  بعد از اشتباهاتي كه يزيد بن معاويه مرتكب شد  كه در نتيجه آن حسين بن علي

و اين  ،را مورد هجوم قرار دادند ص سپس لشكريان وي مدينه رسول، شهادت رسيد
هاي آن  توزي امويان متنفر ساخت، و در خصوص منبرها و كينهاعمال بسياري مردم را از 

_____________________________ 
 ).9/252البدايه و النهاية . 5/322حلية األولياء :نگا) 315−4/314الكامل فی التاريخ ) ١(

الزم به ذكر است كلامتی از قبيل خالفت, خليفة, شوری قرهنا است مهچون بسياری كلامتی با ارزش ديگـر ) ٢(
ناميد برای تثبيت حقانيت خود آنـرا بـه خـود يـا  د و هر كس تالش میان مظلوم واقع شده... مهچون شهيد و 

 .مرتجم. افراد مورد نظر و مطلوب خويش انتساب دهد
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بودند، از ) فرماندهان وكارگزاران(نبايد فراموش كنيم كه خطيبان آنزمان در شهر سياسي 
در تثبيت قانوني ] مساجد[آوري منبر رسيم كه چگونه با دست اين طريق به اين نتيجه مي

  .برداري نمودند دادن خالفت امويان بهره جلوه
  :الزم است به تبيين امور زير بپردازيم

دولت اموي تمام اهل سنت نيست تا نكوهش آن به منزله نكوهش همه اهل  - 1
  .1ئاتي دارندبلكه دولتي از دولتهاي اسالمي است كه حسنات و سي ،سنت باشد

] فرهنگي و سياسي[بسياري از شيعه  به سبب اين اشتباهات تمام دستاوردهاي  - 2
كنند كه با  شان با دولت روم انكار مي جهاد و مبارزه ن درباره نشر اسالم ودولت امويا

  .عدل و انصاف سازگار نيست
كند كه امويان هفتاد هزار منبر را تصرف نمودند  برخي روايات شيعه  ذكر مي - 3

بنابر داليل زير اين  -نگارنده  –به نظر من . دادند دشنام مي كه در آنها به علي
  :ار بزرگي استمبالغه بسي

  2.اند اند تماماً ضعيف رواياتي كه هفتاد هزار منبر را ذكر كرده - 1
خواند  هر شهري داراي يك يا دو منبر تنها بود كه والي شهر در آن خطبه مي - 2

هزار منبر  70و اين بر شدت مبالغه تعداد  ،و در بصره هم يك منبر ،در كوفه يك منبر
  .نمايد تأكيد مي
توسط برخي از امويان و كارگزاران آنها انجام گرفته  علي نكوهش: خالصه

گيرش در برابر قاتالن  است و دشنام با گفتن برخي عيوب و با تخطئه وي در موضع
  .بوده است  عثمان

در آن ) اموي(الزم به ذكر است بدانيم موضع منبر كوفه يا مجلسي كه كارگزار 

_____________________________ 
تـوان حسـاب تمـام كـردار شـاهان صـفوي را بـه         اعمال آنان به حساب اهل سنت نيست كمااينكه نمي )١(

 .مترجم. حساب تشيع نوشت

 .مراجعه شود: » طالب علی املنابر ر سب علی بن ابیايقاف الناظر علی حال اخبا«به كتاب ) ٢(
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عاملي براي سوق و ] يافت ضور ميو يا در آن ح[بود  مي شاهد دشنام به علي

بود، وجود تعدادي  كافي مي] و ذكر مناقب علي[تشيع به سوي جلو ] گري مقابله[
پيروي از علي به معني واقعي آن يعني [در آن دوره كه گرايش هم به تشيع  –محدث 

گيري امويان  سازد كه موضع اند براي ما معلوم مي داشته] ادامه مسير شورا و خالفت
از فضائل او سوق و وادار ساخته ) تحديث(و نقل حديث  ن را براي ياري عليآنا

  .است
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  برائت] اعالم[علي بر شيخين تا [ دوم از تفضيل] در مرحله[تشيع 
  

برائت از ابوبكر و ] اعالم[در اين برهه مفهوم تشيع دچار تغيير ديگري كه همان 
  : باشد اشد گرديد كه موضعگيري زير بيانگر آن ميب ميعمر 
  

  .كوفهبن علي نسبت به شيخين در مقابل اكثر شيعه  1موضع زيد
 :دارد، اينكه زيد بن علي  اي كه از تغيير معين و بسيار مهمي پرده برمي حادثه

اي  خروج و اعتراض خود بر هشام بن عبدالملك اعالم كرد عده  ه122چون در سال 
 چون بر جنگ با روش و منش علي فرستادكوفه را براي اخذ بيعت نزد آنان از مردم 
ايم نظر و سخنت درباره ابوبكر و  سخن شما را شنيده: اجتماع نمودند، گفتند ؛

چه بگويم در . خداوند آنان را مورد رحمت و مغفرت قرار دهد :عمر چيست؟ گفت
و با  ،را انجام دادند ص هم صحبت و همياري پيامبر همورد آنان كه با بهترين شيو

و در راه خداوند جهاد نمودند، و از فردي از اهل بيت  ،نمودندهجرت  ص وي
ند، گفت و چيزي جز نيكي در مورد آنان نمي ،ام كه از آنها برائت جويد خودم نشينده

بيت و  اهل] بهاي خون[پس در اين صورت چگونه مطالبه دم : گفتند در جواب
هجوم برده و آنرا از  مگر اينكه شيخين بر امارت شما نمائي، گرفتن حقوق آنها مي

 :تان ربوده و مردم را بر شما شورانده تا به امروز با شما بجنگند؟ به آنان گفت دست
جماعت  تر بوديم و ما از تمام مردم به خالفت شايسته: گويم ميآنچه من در جواب 

_____________________________ 
طالب است و به زيد شـهيد موسـوم اسـت و از برتـرين  او ابواحلسني زيد بن علی بن حسني بن علی بن ابی) ١(

قـدر را  نظريـةبه واصل بن عطا, پيوسته و به سلک اعتـزال درآمـد و : باشد و گويند اهل بيت زمان خود می
و چنان بود كه برادرش حممد باقر نيـز بـا او در ايـن مـورد , منزلة بني املنزلتني قائل نبودقضية پذيرفت ولی به 

هـ كشته شـد و يـارانش 122با گروهی هنگام خروج از كوفه در سال ) كامن(ريخمالف بود و  در پی اصابت ت
ملـل, نحـل . ن شـداو را دفن كردند و دشمنان او را از قرب بريون آوردند و مدت چهار سال مطلوب و آويزا
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و آنان واليت و  ،شود و اين عمل آنان به منزله كفر قلمداد نمي ،آنرا از ما گرفتند

: و به كتاب و سنت عمل نمودند، گفتند ،ي كردند و در ميان مردم عدل كردندرهبر
اند در اين صورت بني اميه نيز به شما  پس چنانچه ابوبكر و عمر به شما ظلم نكرده

خوانيد؟ و حال كه آنان  اميه فرا مي به جنگ بني] مردم را[اند؟ پس چرا  ظلم ننموده
اند، به آنان  ل از سنّت ابوبكر و عمر تبعيت نمودهظالم نيستند؟ زيرا آنان در اين عم

همچون اينها نيستند؟ و اينها به من و شما و به خود هم ظلم  ابوبكر و عمر: گفت
و  ،ها تا احيا و به سنت ص و همانا شما را به عمل به كتاب و سنت پيامبر ،اند كرده

خوانيم، پس اگر  اميه فرا مي و به خلع و تبعيد ظالمان بني ،به بدعتها اينكه نابود شوند
آن خودداري كرديد  تو اگر از اجاب ،سعادتمند شده ،مرا اجابت كرديد] دعوت[

ابوبكر و [آنها اگر از : گفتند .و بر شما وكيل و مسئول نيستم ،ايد دچار خسران شده
اهللا اكبر : فرمود. نمائيم برائت نجويي در غير اين صورت شما را ترك و رها مي ]عمر
گروهي خواهند آمد كه ": به علي فرمود صرم برايم گفته است كه رسول خدا پد

كنند آنها داراي القاب معروفي هستند هرگاه به آنان  ادعاي حب و دوستداري ما را مي
  .1باشيد برويد شما رافضي مي "اند كبرخورد نموديد با آنان بجنگيد زيرا اهل شر
تره از آغاز قرن دوم تا اوايل سال بيستم اين نص و سند واقعيتهايي پيرامون اين ف

  :كه عبارتند از –سازد  آشكار مي –همان قرن 
زيرا وي از  –بن علي  –به خاطر رجوع تعداد فراواني از شيعيان كوفه از زيد  - 1

شيخين برائت ننموده بود نظر عموم شيعه در كوفه در اين برهه از گرايش تفضيل 

_____________________________ 
, املنيـة واألمـل 185−184آنرا نقل كرده است ص » الزيديه«كوع نيز در كتاب األ, 9/330النهاية البدايه و) ١(
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  .1يير يافتصحابه به برائت تغ رعلي بر ساي
تبديل و  گرفتن از ابوبكر و عمر اميه به انتقام از بني مسأله انتقام حسين: ب

زيرا ميان شيعه كوفه انتشار يافته بود كه عامل مشكالت آل بيت بر اثر  ،تغيير يافت
اميه  و به سبب ظلم و ستم برخي از خلفاي  بني ،زمامداري ابوبكر و عمر بوده است

گرفتن حقوق  بهاي اهل بيت و پس چرا خون: ه زيد بن علي گفتندلهذا ب. نبوده است
مگر نه اينكه ابوبكر و عمر بر قدرت و خالفت شما هجوم برده و  ،كنيد آنان را مطالبه مي

تا به امروز با شما  ، ودنديآنرا از دست شما ربودند و مردم را بر عليه شما شوران
  .اند را بر ظلم آل بيت تحريك نموده مردم يزند؟ در تصور آنان ابوبكر و عمردرست

و ميان  م )علي و حسين(كه او نوه دو امام بزرگوار  :اختالف ميان زيد  –ت 
بوده است از ديدگاه زيد آن ] ابوبكر و عمر[شيعيان كوفه در تعديل سياست شيخين 

 اند و شيعيان كوفه بر اين اند، و با قسط و مساوات حكم نموده دو عدالت پيشه ساخته
اميه نيز همان سياست  اند و بني اميه بوده باورند كه آنان گذشتگان و پيشرو ظالم بني

  .نمايند ابوبكر و عمر را پياده و اجرا مي
زيد بن علي در تعديل ابوبكر عمر و تزكيه سياست آنان نظر و رأي خود را : ث

سي جز به گويد اينكه او از اهل بيت خود نشنيده ك دهند و مي به آل بيت نسبت مي
در حاليكه شيعيان كوفه بر اين تصورند كه . باشد آوردهنيكويي از آنان چيزي بر زبان 
  .اين با حقيقت مخالفت دارد
  : بايست به آن پاسخ داده شود اينكه سؤاالتي ضروري كه مي

از اعتقاد اهل كوفه به اينكه برائت از شيخين متضمن ] :بن علي [آيا زيد 
خبري وي ازاين گونه  ر بوده است؟ توجيهات و داليل بيخب حقيقت تشيع است بي

_____________________________ 
روايت است كه آانى كه براى بيعت با زيد رفته بودند دوازه هزار تا پانزده هزار نفر بودند, و اين عدد غري از ) ١(

اهل مدائن و برصه و خراسان و ديگران بودند, سپس به مهه عهد را شكستند و فقط پانصد نفر با او به جنـگ 
 ).136−132الطالبيني  مقاتل( :گان. پرداختند
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س ؟ چه مسائل و فضاهايي زمينه پيدايش بدگويي و سپتغيير مهم چه بوده است

اميه  اند؟ و چرا اشكال در سياست بني به وجود آورده برائت از ابوبكر و عمر و عثمان
  اند؟ را بر حساب آنها نوشته

بايست دقت شود زيد ندانسته است كه  قبل از پاسخگويي به اين سؤاالت مي
مسأله برائت ردي و نظر كلي شيعيان كوفه است؛ زيرا همينكه آن تعداد فراوان شيعه 

او را رها كردند بالفاصله  منسوب به آل بيت به نسبت تولي وي از ابوبكر و عمر
ين حد اهللا اكبر و حديث سابق را ذكر نمود، و اين حاكي از آن است كه او تا ا: فرمود
  .ميان شيعيان كوفه اطالع نيافته استدر به انتشار اين مقوله  زياد

دانستند كه زيد باور به برائت شيخين  همچنين تعداد زيادي از شيعيان اهل كوفه نمي
براي دعوت او به بيعت ارسال هاي  بودند نامه ندارد و اگر از اين مسأله آگاه مي

  .دداشتن نمي
در كوفه  1و اندى هده مانگرد و با دانستن اينكه زيد همچنين كسي كه با دقت ب

فرستاد تا به دعوت بيعت وي فراخوانند و از  مانده و داعيان خود را به شهرها مي
و دليلي هم براي  ،نمايد بيشتر تعجب مي ،حال شيعيان اهل برائت هم آگاه نيست
در كوفه به وجود جو بر ائمه  پردازان فرصت چنين حالتي هم جز پنهانكاري كه دروغ

اند كه كتب  همان كساني بوده] پردازان آن دروغ[و ] چيزي ديگري نيست[اند  آورده
به اعالم برائت از غاليان ) باقر و امام صادق(عصر  روايات اماميه به نقل از دو امام هم

و در اين برهه  ،2نمايد فراوان پرداخته است پردازاني از آنان دروغ نشر مي و دروغ
دروغ پنهانكاري، بدگوئي نسبت به شيخين و برائت ] از قبيل[ -تعدادي پديده  زماني

_____________________________ 
 .132مقاتل الطالبيني ) ١(

خداوند و رسول او از مغريه بن سـعيد و بنـان : ز امام جعفر صادق آمده كه بعىض از آنان را نام برد و گفتا) ٢(
, معجم رجال احلديث, 2/255جامع الرواة, اردبيىل : نگا. دبستن بن سمعان براءت جويد كه بر ما اهل بيت دروغ
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  .كه بعداً از آن بحث به ميان خواهد آمد. با هم سر برآوردند –از آنان 
  از ابوبكر و عمر در آن پديد آمد] جويي[فضاها و شرايطي كه بدگويي و برائت

] سالطين[كه  يىهاانواع ظلم با صورت دردناك آن و فاجعه شهادت حسين 
شدن سختي و اندوه  عقعاملي براي وا. ساختند اميه به بسياري از آل بيت وارد مي بني

و همين عامل نزد  ،درون بسياري از دوستداران اهل بيت و پيروان علي گرديد
گروهي از آنان احساس محروميت و ميل به انتقام از عاملين در حركت و مسير 

همچنين پذيرش و برپايي حكّام براي مدح ابوبكر و  ،نمود ايجاد ص پيامبرفرزندان 
و در مقابل اشاره به نكوهش  ،ها و طلب رضايت براي آنان در خطبه ن عمر و عثمان

و كساني كه با وي خروج كرده بودند فضايي تمام عاطفي و وضعيت مناسبي نزد  علي
ساني كه آن حاكمان از جاهالن براي پذيرش انديشه بدگويي و برائت از اين حكام و ك

  .كردند، مهيا ساخت آنان اعالم رضايت مي
شايد آنچه را كه خداوند در مورد بعضي از انصار فرموده است به ما يادآوري كند 

و به علت دشنام و ) ؛(آنجا كه دشنام برخي از يهوديان مدينه را نسبت به عيسي 
وقتي كه انصار اهل : گفت نقل شده كه) م(از ابن عباس . بود) ؛(برائت از موسي 

به ) ص(آمدند بزرگان يهود نزد آنها آمدند و نزد رسول اهللا ) ص(نجران نزد پيامبر 
شما هيچ ديني نداريد و به عيسي بن : بحث و مناظره پرداختند و رافع بن حرمله گفت

شما هيچ ديني نداريد و نبوت موسي : و مردي نجراني گفت. مريم و انجيل ايمان نداريد
BA  }: سپس خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود. تورات را قبول نداريد و

 PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C    R  Q
T  S a  `   _  ^  ]  \ [  Z Y XW V Uz .)1)113: البقره.  

: ، و مسيحيان نيز گفتندندارند) نزد خدا(مسيحيان هيچ موقعيتى : گفتند يهوديان(«
در حالى كه هر دو دسته، كتاب آسمانى را  ؛)و بر باطلند(يچ موقعيتى ندارند يهوديان ه

_____________________________ 
 .28) الصحيح من أسباب النزول: (, و دكرت عصام احلميدان در كتاب1813شامره  1/542تفسري الطربى ) ١(
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) ديگر، همچون مشركان(افراد نادان )و بايد از اين گونه تعصبها بركنار باشند(خوانند  مى

ر آن اختالف خداوند، روز قيامت، در باره آنچه د! نيز، سخنى همانند سخن آنها داشتند
  .»)دكن داشتند، داورى مى

اي جز دوري از جاده وحدت  تبليغات سراسيمه بهره ها و شرايط حاصل شده و فضا
نخواهد داشت؛ بلكه جز افزايش صدور احكام ] غالب و مغلوب[براي ناآگاهان دو طرف

دستاوردي به بار نخواهد  –در حق كساني كه مستحق چنين حكمي نيستند  –اي  ظالمانه
عمر [لذا عمر بن عبدالعزيز  ،باشند استي مخالف مينشست، و تمام آنها با معيار عدل و ر

ها  هايي كه در خطبه چون زمامداري را برعهده گرفت به ترك دشنام] دوم عادل راشد
n  m  l  k   }: ها را با شعار نيكوي تا خطبه دادرواج يافته بود امر نمود و دستور 

  z  y  xw  v   u  t  s  r  q  p  o
{ z) .90: النحل.(  

و از فحشا و منكر و  ؛دهد داوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مىخ«
  .1دبياراين. »دهد، شايد متذكر شويد خداوند به شما اندرز مى ؛كند ستم، نهى مى

بيشتر جهالتها با تعصب جماعتي : فرمايد غزالي چه نيك مي] محمد[ابوحامد] امام[
رسوخ نمود، و حق در معرض مبارزه و ] مردم[از جاهالن طرفدار حق در دل عوام 

اظهار نموده و به چشم حقارت به ضعيفان طرف خصومت ] ديگران[تحقيق 
اند و اعتقادات  هاي دشمني و مخالفت را در درونشان برانگيخته اند و انگيزه نگريسته

كني آن به وسيله  اند و با وجود فساد آشكار، محو و ريشه باطل در قلوبشان فشانده
  .2دشوار است  مندان فرهيخته همدانش

و آن همان حقي است كه : فرمايد مي] اين مطلب[در توضيح  :شاطبي ] امام[و 

_____________________________ 
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و [بايست به اندازه توان انتقامجويي  عادتهاي جاري بر آن شاهد بوده و مي
  .1را تسكين نمايد] گري مقابله

  

  .]از بحث مذكور[گيري  نتيجه
علي بر شيخين به داللت ] برتري[كه تقديم  :توان گفت از ميان آنچه ذكر شد مي

. به ظهور نرسيده بود] هجري[هاي شصت  ابي سليم قبل از نيمهبن قول ليث 
العابدين رفته بودند تفضيل همراه با  هايي كه نزد علي زين براساس خبر عراقي

بدگويي قبل از پايان قرن اول سر برآورد، همچنين نصوص و سندهاي سابق الذكر 
دارند و آن اينكه پديده بدگويي به دور از بزرگان  از روي واقعيت مهمي برمي] پرده[

يافت تا اينكه در  كاري رواج و گسترش مي اهل بيت و در جوي از كتمان و پنهان
اهللا، به شكل  در هنگام ترك و رفض زيد بن علي بن حسين رحمهم  ه122سال 

  .آشكار خودنمايي كرد

_____________________________ 
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و ] انتصاب الهي[بدگويي و برائت تا نص  سوم از] در مرحله[تشيع 
  عصمت

در ميان » عثمان سپس برتري او بر تمام صحابه برتري علي بر«عقيده پذيرش 
به صورت   ه 120هاي سال  شيعه  در نيمه سوم از قرن اول پديدار شد و در نزديكي

ص عقيده ن –و از آن طرف هم تغيير مهمي ديگري  1عقيده اكثريت شيعه كوفه درآمد
ظاهر و پيش رفت تا اينكه به عقيده اكثريت تبديل شد و در صفحات  –و عصمت 

  .زير سعي خواهيم كرد به مقدار توان به بررسي اين تغيير مهم بپردازيم
  

  .نظريه وصيت مقدمه نص :اول
علماي . ظهور نظريه وصيت باشد» عقيده نص«هاي  اولين پلّه] بتوان گفت[شايد 

گيري از  اند كه عبداهللا بن سبأ يهودي با نمونه ثبت رسانده به] مختلف[هاي  گروه
بر اين اساس كه ابن سبأ در يهوديت خود باور داشت كه يوشع بن  - يوشع بن نون

 ،را اعالن و فراگير نمود قول به وجوب امامت علي - باشد نون وصي موسي مي
 وصيت را محدود وو خودداري آل بيت از اين فكر و منش انديشه   اما انكار علي

آشكار است كه تغييرات مهم و بارزترين آن در عهد اموي  ،محصور گردانيد
در برابر علي و پيروان او ] اموي[گيري كارگزاران  بودن پادشاهي سپس موضع ارثي

_____________________________ 
. اثناعرشـی گسـرتش داد هنظرينه  وصّيت و هنظري ابن سبأ اولني كسی است قول به امامت علی را از طريق) ١(

كـه : گويـد و ديدگاه اثناعرشی اينكه ديدگاه وصيت مـی) از ديدگاه ابن سبا(ی وصيت  و تفاوت ميان نظريه
 هنظريـرا به عنوان وصی خود انتخاب كرده است, و اينكه علی آخرين اوصياء است امـا  علی ص پيامرب

تـا قيامـت نـام بـرده اسـت, و مامقـانی ) به عنوان وصـی(را  تعدادی از ائمه ص كه پيامرب: گويد اماميه می
و در هيودّيت خود به وصايت يوشـع . ابن سبأ هيودی بود و مسلامن شد و واليت علی را دنبال كرد: گويد می

تنقـيح  :نگـا. بودن علی قائـل شـد آوردنش نيز به وصی قائل بود و در زمان اسالم ؛ بن نون برای موسی
املقـاالت  :نگـا. 235−233, الفـرق بـني الفـرق 1/50ميني مقـاالت االسـال :نگـا .184−2/182املقال 

 .22الشيعة, نوبختی  وفرق .119قمی , الفرقو
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  .1رشد اين تفكر را آماده ساخت] زمينه[
بر حسن و از قول به وصيت در قرن اول و تطبيق آن  2همچنين استقبال كيسانيه

و به سايرين بعد از آنها به عنوان تغيير  ن حسين و سپس بر برادرشان ابن حنيفه
  .3آيد به شمار مي] وصيت[نظريه 

ليكن كشمكش و اختالف كيسانيها در تعيين و احياء عالوه بر غلو افراطي مختار 
مه شدن بر عراق به وجود آورده بود به رفض بسياري از عا كه در زمان چيره 4ثقفي

شيعه  وي و به محدوديت پيروانش در ميان بردگان انجاميد و سپس امارت وي به 
  .5له سقوط رسيدمرح

_____________________________ 
 .33تطور الفكر السياسی الشيعی, كاتب  :نگا) ١(

طالب دوست خمتار ثقفی هستند و توانستند با افكار خويش خمتـار را يآنان پريوان كيسان خدمتكار علی بن اب) ٢(
خون حسني و اظهار فكـر و انديشـه كيسـانيه قيـام نمـود و معتقـد بـه ادامـه  هقانع سازند و خمتار برای مطالب

و آهنا فرقه های متعـددی بودنـد و . بودند) هـ81(وصيت بعد از حسن و حسني به برادرشان حممد بن حنفيه 
. ا با انواع غلو احاطه كرده بودندامجاع داشتند كه دين اطاعت كردن از يک مرد است و گرد حممد بن حنفيه ر

 .1/89; مقاالت االسالميني 38; الفرق بني الفرق 1/170امللل و النحل, شهرستانی : نگا

 .34تطور الفكر السياسی الشيعی, كاتب  :نگا) ٣(

 بن زبري مهراه عبداهللا او خمتاربن ابو عبيد بن مسعود ثقفی بود و از مجله بارزترين شورشيان عليه بنی اميه بود) ٤(
و رشوع بـه  به كوفـه رفـتسپس از ابن زبري اجازه گرفت كه در كوفه برای او تبليغ كند پس نزد  ,خروج كرد

ی از مردم كوفـه بـا او دعوت مردم برای امامت حممد بن حنفيه كرد و ادعای جانشني بودن او را كرد و بسيار
سپس   ,كرد) (م به دنبال كردن قاتالن حسني و توانست كه بر والی كوفه غلبه كند سپس اقدا بيعت كردند

سبئيه رشوع به افتخار و غرور به خمتار كردند و در مورد او غلوهای زيادی كردند غلوهايی كه اهـل كوفـه آن 
; االصـابه ت 37−31الفرق بـني الفـرق : نگا. باقی نامند كسى نزدشرا انجام نداده بودند و بجز چند خدمه 

 .7/192; االعالم 8547
او گـری روی آورد و  ها چون خمتار ثقفی را بـر غلـو واداشـتند بـه كـاهش سبئی: گويد ابوطاهر بغدادی می) ٥(

 .52−43الفرق بني الفرق  :كرد به طوری كه مردم كوفه بر عليه وی شورش كردند, نگا ادعای وحی می
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  .از وصيت تا نص و عصمت: دوم

روايت مهم  دواي كه در آن قول به نص آغاز و گسترش يافت  براي شناخت فتره
  :دهيم مورد تأمل قرار مي را

  

  .1عليحسن بن الحسن بن الانكار نص به وسيله  -أ
 )من كنت مواله فعلي مواله(: نفرموده است صآيا پيامبر : به وي گفته شد

منظورش از آن امارت و خالفت  صاهللا سوگند رسول  وليكن به خدا آري: فرمود
  .2نمود خواست به آن تصريح مي نبوده است و اگر چنين مي

بيانگر وفات يافته است، اين نص   ه99در سال  :حسن الحسن بن الو چنانچه 
توانيم يقين نمائيم به  اين است كه قول به نص قبل از آن مطرح بوده است، و مي

زيرا شيعه  . نظر عموم شيعه  نبوده است  ه122اينكه اين عقيده در آن زمان و تا سال 
اند بلكه به  نكرده] رفض[بودن امامتش رها و  در آن زمان زيد را به علت غيرمنصوص

  ].از وي دور شدند[يخين سبب عدم تبرّي وي از ش

_____________________________ 
وقف جد خويش  رسپرستاو  ,است اهلاشمى اللوى املدنىطالب يعلی بن اب احلسن بن سن بناحلاو ابوحممد بن ) ١(

وفـات نمـود, سـري اعـالم النـبالء 97, و يا   ه 99وی برای خالفت صالح بود, و در سال : گويد بود, و ذهبی می
 .2/262, هتذيب التهذيب 487− 4/483

 .4/162عساكر  التهذيب, ابن) ٢(
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  .براي تفكّر نص و عصمت : 1حسنالحسن بن الانكار عبداهللا بن  –ب 
مطرح [چيزي براي ما ] امامت[در اين امر «: از وي نقل شده است كه فرمود

كه ديگران از آن برخوردار نباشند، و فردي از اهل بيت از جانب خداوند امام ] نيست
نفي  ،از جانب خداوند باشد كه امامت علياالطاعه نيست و از اين و واجب

  .2نمود مي
نص «وفات يافته است انكار او بر ظهور تفكر )   ه145(پس چنانچه عبداهللا در سال 

  .نمايد و عصمت و داللت بر انتشار آن در اين برهه تأكيد مي
  

  .:انكار نظريه نص و عصمت از جانب جعفر صادق  –ث 
عبداهللا مردماني ااي اب: مدند و از وي سؤال كردندآ گروهي از شيعيان كوفه نزد وي

باشد؟  االطاعه مي كنند كه در ميان شما اهل بيت امامي واجب نزد ما آمده و گمان مي
گفتيم ] سراغ ندارم[شناسم  به آنان فرمود من چنين فردي را در اهل بيت خودم نمي

پندارند كه شما  نين ميباشند و چ عبداهللا آنان اهل تالش و تهجد و تقوي ميااي اب
 دانند كه من آنان نيك مي] خود[آنها : سپس فرمود ،باشيد االطاعه مي همان فرد واجب

  .3ام دعوت نكرده] گمان[را به اين 
_____________________________ 

اسـت و ) الزكية نفس(پدر حممد   ه) 145(او ابوحممد عبداهللا بن حسن بن حسن بن علی بن ابوطالب است ) ١(
و . چون پدرش حسن بن حسن و مادرش فاطمه بنت حسني است به حمـض لقـب يافـت. باشد ني میاز تابع

زمـان خـود بـزرگ بـن  ربـود و د ص و شبيه پيامرب. نزد عمر بن عبدالعزيز جايگاه و احرتام خاصی داشت
يند كرد و توسط منصور زندانی شد و گو يد میرا تأي) الزكية نفس(و خروج پرسش  ,ع بوداو شج. هاشم بود

, 214−6/213النـبالء  −128ني يگويد بلكه كشته شـد, مقاتـل الطـالب ثري میكدر زندان از دنيا رفت و ابن 
كرسـ : ونگـاه ,١٨٣ة الشـيعة اإلماميـهنشا ,٧٠ هنبة الطالب يف انساب أيب طالب البن ععمد.4/78االعالم 
 .350 الصنم

 .١٥٦−١٥٣صفار ,ئر الدرجاتبصا) ٢(
 .٢٧٥ارشاد املفيد/١٧٦−١٧٤صفار ,ئر الدرجاتبصا) ٣(
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و   ه114بعد از وفات پدرش باقر سال  ؛ دانيم كه امامت امام صادق از اينكه مي

كه كساني كه اين افكار را  رسيم بوده است به اين نتيجه مي  ه148تا وفات وي سال 
صادق در مدينه حضور ] درس[هاي  اند كه در حلقه دادند مردماني بوده گسترش مي

انتشار و اين نظريه در اين برهه  ؛بستند يافتند سپس به كوفه رفته و بر وي دروغ مي مي
همان سالي كه از آن بحث شد و ذكر   ه122تر بعد از سال  و به صورت دقيق يافت،
نمايد كه اين نظريه به صورت وسيع ميان شيعيان كوفه  يم كه تاريخ اثبات مينمود

وي رها نكرده ] امامت[زيرا مردم كوفه زيد را به سبب عدم نص بر  ،گسترش نيافته بود
  .بلكه به اين علت كه او از شيخين تبري نجسته بود او را رها كردند ،بودند

نمائيم كه منظور از عقيده نص اين  د ميقبل از اينكه از اين مرحله بگذريم تأكي
تعيين و امامان بعدي هم امام بعد از ] براي امامت[را  ؛ است كه خداوند علي

رقي ذكر كرده است و النمايند، به دليل آنچه كه داود بن كثير  خود را تعيين مي
د و جماعتي از مردم خراسان نز] با كنيه ابوجعفر آمد[مسافري از خراسان : گويد مي

وي جمع شدند از وي درخواست نمودند تا مسئوليت فتوي و مشاوره در اموال و 
 وارد كوفه شد و سكونت گزيد؛ و قبر اميرالمؤمنين ،آنان را بپذيرد] شرعي[مسائل 
و  را زيارت كرد در گوشه مسجد مردي را ديد گروهي پيرامون او را گرفته، ؛

باشند كه نزد  د كه فقهاي شيعه ميرفت و متوجه شچون از زيارت فارغ شد نزدشان 
: جويا شد گفتند] استاد[درباره ] شاگردان[از آنان  ،خوانند مي] فقه[استاد درس 

ما نشسته بوديم ناگهان مردي اعرابي روي آورد و : گويد مي :ابوحمزه ثمالي است
ابوحمزه بانگ برآورد  ،مرده است ؛ ام و حال جعفر بن محمد گفت از مدينه آمده

دست بر زمين كوبيد سپس از اعرابي پرسيد آيا وصيتي از وي شنيديد؟ گفت به  و با
گفت سپاس ] حمزه[پسرش عبداهللا و پسر او موسي و به منصور وصيت نمود، و 

خدايي را كه ما را گمراه نكرده است، بر كوچك راهنمايي و داللت و بر بزرگ تبيين 
به طرف قبر ] حمزه[سپس  ،است را مستور نموده] امامت[نموده است و امر عظيم 
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نماز اقامه نموديم سپس به او روي ] ما هم[خواندگام برداشت و نماز  ؛ امام علي
بيان كرده ] خداوند: [ايد براي ما شرح دهيد؟ فرمود به ايشان گفتم آنچه گفته ،نمودم

و صغير را رهنمون نموده تا با وي همدست ] رهبري[است كه بزرگ داراي مسئوليت
 گرا را به وسيله منصور مستور نگه داشته است، و] امامت[يار باشد و امر عظيمو هم

جواب : گويد خراساني مي ،د شمائيدومنصور جويا شد؛ كه وصي او كيست گفته ش
  .1فهميدمنآنچه را كه گفته بود 

چنانچه نزد حمزه  ،كند گانه را معين مي استناد به اين نص كه اسامي امامان دوازده
و  ،]كرد بلكه به آنان اشاره مي(كرد  در موقف اين سؤال بسنده نمي ،علوم بودثمالي م

  . را گمراه نساخته استا گفت سپاس خدايي كه م
نظريه وصيت و عصمت اندكي قبل از اواخر قرن اول تغيير يافت، : و خالصه
اي محدود بود و به عنوان معارضه بسيار بزرگ با بزرگان آل بيت  وليكن نظريه

كه ] بتوان گفت[شد، و شايد  تلقي مي –كه شيعه خالص بودند  –جود در مدينه مو
بوده است و نص   ه122انتشار وسيعي كه ميان شيعيان كوفه پيدا نمود بعد از سال 

  .گردد گانه محدود نمي و تنها بر اسماء دوازده] نامحدود[

_____________________________ 
اعالم اهلداية تأليف جممع جهانی اهل بيت به نقل از عـوامل العلـوم امـام : , برقعی كتاب353شكن  بت) ١(

 .175: كاظم
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  هتا محدوديت به عدد دوازد] مطلق[چهارم از نص ] درمرحله[تشيع 
در اذهان بسياري از شيعه  عراق رسوخ نكرده بود تا ] بر امامت[هنوز نظريه نص 

درپي مواجه گرديد، از بحران مرگ اسماعيل در زمان پدرش  هايي پي اينكه با چالش
تر كه همان مرگ  و به بحران بزرگ ،صادق تا بحران طفولتي كه دوباره تكرار گرديد

بحراني واقعي پديد  –بدون فرزند وي  –و مرگ بدون فرزند نايل شد، يازدهم امام 
اماميه انتخابي نماند جز اينكه نظريه امامت با نظريه ] نص[آورد، كه در برابر نظريه 

قول به اين كه پسر پنهان وي  هـ260و در سال  ،خاتمه يافت] غيبي[فرزند پنهان
  .1همان مهدي منتظر است تغيير يافت

ه مسأله حلول برخي شيعيان منتسب به حسن يكي از چهارد] مهدي[اين نظريه 
اماميه به صورت ] مختلف[هاي  ولي اين نظريه ميان گروه ،است -  : -عسكري 
  .2تري ماندگار و گسترش يافت گسترده

به تشيع دوازده امامي تغيير يافت، و سخن از ] مرحله تفضيل[همينطور تشيع از 
مانند  ،و امامت مربوط نيست تغيير در مسائلي ديگر مطرح است كه به اصل تشيع

با وجود  –يا انجام برخي عبادات براي غيرخداوند و  ،نسبت صفات خدايي به ائمه
بنابر داليل و اسباب متعددي با نظريه ] اي به گونه[از مسائلي است كه  –اهميت آن 

ضروريات مذهب شيعه از اي از  كرده است، گرچه نزد عده] ايدپ و ربط[اماميه ملحق 
اماميه  بندي اما بيانگر حقيقت امامت نيست، گاهي افرادي هم از لحاظ تقسيم ،است

، و گاهي 3مرتضيالمانند شريف  ،آيند و به تحريف قرآن هم قائل نيستند به شمار مي
مانند  ،باشد و حال معتقد به انجام عبادات غيرخدا نيست شيعه اماميه مي] فرد[هم 

تغيير عقيده ] باب[را در ] اين مسائل[دادم كه  اهللا، لذا ترجيح سيد محمدحسين فضل

_____________________________ 
 .القادم) امحد الكاتب(تفصيل آن در فصل  :نگا) ١(

 .ارداز مسائل مهمی است كه نياز به حتقيق د) ٢(

 .النحلی امللل و در حاشيه – 5/22ابن حزم  –الفصل ) ٣(
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  .1اماميه مطرح نسازم

_____________________________ 
 .532−517تفصيل آنرا در ص : نگا) ١(
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  اند شخصيتهايي كه مذهب اماميه را رها كرده –باب اول 

  
هدف اساسي از خالل اين تحوالت دفاع و پشتيباني از مذهب اهل سنت نيست 

چون  ،استدالل روش اشتباهي است ،ت انسان بر اين شيوهكه تربيزيرا بر اين باورم 
باشد،  حالت عمومي هميشگي بيانگر وجود تحوالت و دگرگونيهاي در هر سويي مي

حق : گويد اي اساسي بر زبان رانده است و مي قاعده همچنين اميرالمؤمنين علي
  .شوند شود همانا مردان با حق شناخته مي با مردان شناخته نمي] حقيقت[

  نگارنده
  
  

شـود كـه در انجـام     متأخر پرداختـه مـي  در اين باب به بحث و بررسي شخصياتي 
اند كه به رهايي از تفكر اساسي قـول بـه مفهـوم     تحقيقاتي اساسي سهم بزرگي داشته

امامت در مذهب اماميه انجاميده است، همچنين تحقيقات آنها شامل مسـائل ديگـري   
انجام عبادت براي غيرخداونـد   ،مانند علم غيب - است كه مربوط به مسائل اعتقادي

  .باشد مي - سأله تحريف قرآن و ساير مباحث مهم ديگرو م
خواننده گرامي بداند كه حكم بر اينكه هر كدام از اين  كه الزم به ذكر است

شخصيات از مذهب اماميه بيرون رفته بدين معني نيست كه به اهل سنت و جماعت 
ه برخي از قول بلك ،را رها كرده باشند و يا اينكه تمام اقوال شيعه ،شوندانتساب داده 

و يا گاهي هم  ،باشد اما قائل به برتري علي بر ساير صحابه مي ،به امامت رهايي يافته
و يا تكفير  ،جعفري است] مذهب[اما همواره تابع فروع  ،قول به امامت را رها نموده

آنان  عدالتمعتقد بر ] پيامبر[اما با صرف صحابه و صجت  ،صحابه را كنار گذاشته
و يا مثالً نظرياتي مشوش  ،در برخي حوادث تاريخي نظريه اشتباهي دارد و يا ،نيست

  .دهد از برخي علماي اهل سنت ارائه مي
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آيد اين شخصيات را  بايست تنها به آنچه اشتباه و ايراد به شمار مي اهل انصاف مي
 بلكه بر وي الزم است آنان را با جهاد و شجاعت در مقابل انحرافات و ،ارزيابي نكند

جرأت و شهامتشان در ياري حقيقتي كه براي آنان بر مال شده و مقابله با خرافات و 
غلوي كه برخي همسايگان اهل سنت آنان از ترس تبعات دعوت و اصالح از آن 

  .ارزيابي نمايد –اند  سكوت نموده
عدل و انصاف در بررسي اين گونه افراد بر اين است كه هر كدام با تمام مجموعه 

  .اند سنجيده شوند ر و نيك و زشت خاصي كه به دست آوردهخير و ش
نگري انسان را در دقت به  از طرف ديگر ضروري است كه غفلت و سطحي

كنند فرانگيرد تا از  اينگونه افرادي كه فراوان از انحرافات مذهب امامي انتقاد مي
يم برخي افراد بين به عنوان مثال مي. برخي احكام و نظريات اشتباه آنان غفلت ننمايد

گرفتن از اماميه دچار تندروي و تعدي ناروا  اند با دوري و فاصله كه دچار تحول شده
را به ا الزم است خوشحالي انتقال وي به ميان اهل سنت م ،گردند بر اماميه مي

اماميه يا شخصيتهاي از سكوت از برخي تجاوز و تعدي ناروا كه نسبت به برخي 
وادار نسازد؛ بلكه به تالشي كه در زمينه حق انجام داده اقرار شود  اهل بيت دچار مي
  .و تعدي ناروا بر هر كسي را محكوم نمائيم ،و اعتراف نمائيم

در فصلهاي بعدي تحقيقات و اشاراتي بر شخصيات آتي كه برايم نمايان گشته 
 كنم كه تمام مالحظات و مسائل هر و ادعا نمي ،است به رشته تحرير خواهم آورد

يا چيزي ] فراموش[بلكه چه بسا چيزي  ،ام شخصيت را كامالً در دسترس قرار داده
همچنين مالحظات و  ،ام و يا از آن اطالع نيافته ،مطرح نكرده و متوجه هم نشده باشم

] فردي[بلكه به عنوان يك برداشت  ،باشند هاي من قابل مناقشه و انتقاد مي بررسي
  .گردد تلقي مي
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  :فصل اول
  

  اهللا العظمي  يتآ
 ابوالفضل برقعي

  

  
  

در سالهايي كه فراغت وقت داشتم بر مطالعه و بررسي و تأليف و تدبر در كتاب 
در ] شيعه[خداوند توفيق يافتم، برايم معلوم گرديد كه من و تمام علماي مذهب ما

ايم و آراء آنها با صريح قرآن  خرافات غرق شده و از كتاب خداوند غافل شده
  .باشد در تعارض مي مخالف و

  »ابوالفضل برقعي«
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  :مبحث اول
  

  .زندگينامه ايشان
  .اسم و نسب او

به واسطه جد  1الدين سيد رضيالاالسالم احمد بن  او ابوالفضل بن حسن بن حجت
شود، لذا گاه به رضا  رضا منتهي ميالجواد بن موسي البيست و ششم نسبش به محمد 

و گاهي هم به موسي مبرقع بن  ،شود رضوي مي گفته] به وي[شود  انتساب داده مي
  .باشد شود كه مشهورترين نسبت وي مي به وي برقعي گفته مي ،جواد
  

  .والدت او
به دنيا آمد، و در عمر يازده يا دوازده  3در شهر قم 2 ه1330يا   1329برقعي در سال 

 اي مدرسه رضوي مدرسه ،سالگي در مدرسه رضوي فراگيري علم را آغاز نمود
ولي با  ،دادند تا در آن سكني گزيند علمي بود كه براي هر طلبه اتاقي اختصاصي مي

لذا ناچار شد تا از  ،اتاقي به وي اختصاص ندادند) ابوالفضل(توجه به كوچكي سن 
ناظم مدرسه درخواست نمايد تا انبار وسايل نظافت كه اتاقي كوچك بدون درب به 

ناظم درخواست وي را پذيرفته و درب  ،براي وي تخليه نمايد 1×1طول و عرض 
اي  گويد زيرانداز ساده مي] خود[اي هم براي آن اتاقك به كار گذاشت، برقعي شكسته

شروع نمودم و ] علم[از خانه پدرم آوردم و اتاق را با آن فرش نمودم و به تحصيل

_____________________________ 
 .274شكن پيوست رشح حال نويسنده بت )١(
در ُعمريازده يا دوازده سالگی به طلب علـم   ه1341ذكر نكرده ولی گفته در سال  برقعی سال تولد خود را) ٢(

ناميد او ذكر كرده كه هنگـام انقـالب مخينـی سـنش هفتـاد سـال بـوده  ييد میآغاز نموده آنچه اين سخن را تأ
 .396)شكن بت.(است

: قم شهرى است جديد و گفته شده اولني كسى كه آنرا بنا كرد طلحة بن األحـوص األشـعرى اسـت, نگـا) ٣(
 .398−4/397معجم البلدان 
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كرد  بردم و مرا از سرما و گرما محفوظ نمي روز در آن اتاق محقر به سر مي شبانه

، به ادامه تحصيل در آن مدرسه پرداخت 1چون درب آن شكسته و پر از سوراخ بود
هاي علميه شيعه  هاي حوزه طلبه] درس[كه آخرين مرحله –تا اينكه مرحله خارج 

  .2به پايان رساند و بعد از آن يكي از مدرسان حوزه گرديد –باشد  مي
اهللا  آيت :است عبارتند از لمذ نمودهتاز آنها ت 3دي كه برقعييبارزترين اسات

، 6اهللا ابوالحسن اصفهاني ، آيت5اهللا حجت كوه كمره آيت ،4عبدالكريم حائري يزدي
  .7و حاج شيخ محمدعلي قمي)   ه1363متوفاي سال (اهللا العظمي شاه آبادي  آيت
  

_____________________________ 
 .377شكن  بت) ١(

 .گردد مى, و خارج, تقسيم ى, سطحىمقدمات حوزه به سه مرحله, ىدرسها) ٢(

 .٣٧٤بت شكن ) ٣(

گـرد هــ در مهر١٢٧٦او در سال  از علامء شيعه اماميه است, ى, كه يكىعبدالكريم حممدجعفر حائري يزد) ٤(
هـ به قـم 1340تعليامت خود را در يزد و عراق به پايان رسانيد و در سال  يزد تولد يافت,يكی از روستاهای 

اعيـان الشـيعه  :نگـا.هـ وفـات نمـود1355تا اينكه در سال , زه علميه قم گرديدو يكی از زعامی حو, رفت
8/42. 

 .هـ وفات نمود١٣٧٢در سال  هـ تولد يافت, و١٣١٠حجت كوه كمر در سال  ) ٥(
هــ  در ١٢٨٤اماميه, كه در سـال  ىاز علام ى, يكىاصفهان ىحممد موسو بنعبداحلميد بن ابو احلسن حممد  )٦(

هـ به نجف رفت, و در ١٣٠٨, و در سال و در آنجا به تعليم پرداخت, اصفهان تولد يافت» مديس« ىروستا
بـه  ىخل در امـور سياسـو بعد از آن برشـط عـدم تـد ,به ايران تبعيد شدسپس ت نمود, انقالب بيستم رشك

هــ  در ١٣٦٥ذي احلجـه سـال  ٩, و در تانتقـال يافـاو  ى, و مرجعيت نجف با نائيني بسونجف بازگشت
 .١/١٢٩رجال الفكر و االدب يف النجفمعجم . 2/332 اعيان الشيعه :نگا .اظميه وفات يافتك

. هــ وفـات نمـود١٣٨١در سـال كفـر الوهابيـة, : مشهور است به كتابش, ىحممد علی قمی كربالی حائر) ٧(
 .٣/٢١٧ؤلفنيمعجم امل: گاهن
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  .منزلت و جايگاه علمي برقعي
درباره وي  1كاشاني اهللا ابوالقاسم نايل شده بود كه آيت] علمي[برقعي به منزلت 

والمسلمين سيد ابوالفضل برقعي رضوي  االسالم حجةجناب عالم عادل : گويد مي
بيشتر عمر شريف خود را در كسب مسائل اصولي و فروعي صرف نموده تا در 

  .2ارجاع و استخراج فروع فقهي به اصول آن داراي نيروي قدسي گرديده است
الموسوي اصفهاني وي را چنين تعريف  اهللا العظمي سيد ابوالحسن همچنين آيت

كند؛ از كساني است كه در كسب احكام و معارف الهي تالش خود را مبذول  مي
اي از عمر باارزش خود را با تالش در استفاده از علم سپري كرده  داشته است، برهه

تواند در كارهاي  او مىل و اجتهاد نايل گشته است، اي از فض است تا اينكه به درجه
  .3قيام كند ،عينى، و كارهايى كه غير فقهاء حق تصرف در آن ندارند سى وح

و به سبب جايگاهي اجتهادي علمي كه به آن نايل شده بود، اصفهاني به وي اجازه 
كه در مذهب جمهور شيعه معمول است كه نزد آنان به  –داد تا از خُمس سهم امام 

همچنين كاشاني به علت تبحر فقهي  ،داستفاده نماي –منزله نيل به درجه اجتهاد است 
  .4برقعي در مذهب امامي تقليد را بر وي تحريم نمود

  
  .]برقعي[كتابها و تأليفات 

  :برقعي افزون بر سي و پنج كتاب را نگاشته است، از جمله
  .يا راهنماي موضوعات و مطالب قرآن – اآليات مرآة - 1

_____________________________ 
 جهتی با حكمت مصـدق و يک قالب بيستمكه دارای فعاليت بارزی در ان, مصطفی كاشانیبن ابو القاسم ) ١(

 .1/75نقباء البرش :نگا. هـ وفات نمود1381و در سال . داشتكه نفت را مىل كرد, 
 .274شكن  بت) ٢(

 .375 منبع سابق) ٣(

 .375−374 منبع سابق) ٤(
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 .ص حديث پيامبر 1500گنجينه طال  - 2

 .شهداءكلمات قصار سيدال - 3
 .سخنان امام صادق –كنز الحقائق  - 4
 .سخنان امام حسين –گنجينه سخن  - 5
 .سخنان امام باقر –خزينه جواهر  - 6
 .رساله حقوق ميان حق خالق و مخلوق - 7
 .ص چهل حديث پيامبر - 8
 .نظام جمهوري اسالمي - 9

 .جلد 10 –جامع المنقول در سنن رسول  -10
 .مجلد 10 –نامه مردان  زندگي -11
 .لدمج 2 –نامه زنان  زندگي -12
 .دعبل خزاعي و قصيده تائيه او -13
 .اسالم دين تالش و كردار -14
 .نامه مختار ثقفي زندگي -15
 .اهللا نوري الدين حسيني و شيخ فضل سيدجمال -16
اي كه  كه ترجمه قرآن و توضيح آيات قرآن و مقدمه –تفسير تابشي از قرآن  -17
 .موضوع است 27شامل 
 .جبر و اختيار -18

ام كه  مبارزه با خرافات و عقائد باطلي نگاشته كتابهاي زير را براي: گويد برقعي مي
 .شود به اسالم انتساب داده مي

 .تحقيق در بطالن مذهب صوفي و درويش -19
 .حقيقت عرفان -20
 .فهرست عقائد عرفان و صوفيه -21
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 .فهرست عقائد شيخيه و مخالفت آن با اسالم -22
 .عقل و دين در عدل و توحيد -23
 .عقل و دين در نبوت و معاد -24
 .ديدگاه عقل و دينعشق و عاشقي از  -25
 .مصالح و مفاسد -موسيقي  شعر و -26
 .تحقيق دعاي ندبه -27
 .دعاي ندبه و مخالفت عبارات آن با قرآن -28
 .درسي از واليت -29
 .پاسخ اشكاالت بر درسي از واليت -30
 .ت قبوراخرافات وفور در زيار -31
 .تحريم متعه در اسالم -32
 .حديث ثقلين -33
 –ري در اصول كافي شكن يا عرضه اخبار اصول بر قرآن و عقول يا سي بت -34

 .]در آن بررسي شده است» الكافي«روايات [
بررسي علمي در احاديث مهدي احاديث مربوط به مهدي در آن بررسي شده  -35
 .است
 : الجنان با آيات قرآن تضاد مفاتيح -36

 : آثار منظوم برقعي
 .مجلد 2 –مثنوي منطقي  -37
 .يا عقايد منظوم= گلشن قدس  -38
 .الحسني اي در اَسماء منظومه -39
 .جموعه اشعارم -40
 .شكن ديوان حافظ -41

 :كتابهايي كه برقعي آنها را از عربي به فارسي ترجمه كرده است
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 .صحيفه علويه -42

 .:احكام قرآن شافعي  -43
 .توحيد محمد بن عبدالوهاب -44
 .البالغه نهج -45
 .و مصالح مربوط به آن، صابوني ص تعدد زوجات پيامبر -46
 .مذاهب پنجگانه -47
 .)رهنمود سنت در رد اهل بدعت. (ذهبين منهاج االعتدال، امام ي مالمنتق -48

  : وفات برقعي
  .1ميالدي بوده است 1992/ ق   ه 1412در سال  :وفات وي 

_____________________________ 
 .24ی مرتجم, ص  مقدمه/ شكن  بت) ١(
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  :مبحث دوم
  مراحل تحوالت برقعي

  
يابد كه  كسي كه سيره و شرح حال ابوالفضل برقعي را دنبال و جويا شود مي

  :كه عبارتند از –زندگي وي سه مرحله را پشت سر گذرانده است 
  

  :مرحله اول
  )م1949تا سال (... برقعي و تعصب اماميه 

اي  اي است كه برقعي جواني خود را سپري نموده و در خانواده و اين همان مرحله
يافته و در فراگيري مذهب اماميه تالش ورزيده تا اينكه برخي از  شيعي اماميه پرورش

د فروع فقهي به اصول آنها كه در استنباط و ر: اند علماي مذهب اماميه او را ستوده
، و لذا از طرف تعدادي مراجع در مذهب امامي به 1داراي نيرو توان قدسي است
  .درجه اجتهاد نايل شده است

  
  .ويژگيهاي عام اين مرحله: اوالً

  :استبداد حاكميت سياسي -1
بر ايران حكومت ] رضا شاه[پهلوي سپس پسرش محمد] شاه[در اين برهه رضا 

  .2سياست حكومت سياست قلع و قمع و ترور بودو  ندكرد مي
  :مبارزه دولت با حجاب -2

 به تحميل لباس همشكل واحد براي مردان اقدام نمود و» رضا پهلوي«شاه ايران 
  .زنان را نيز به كشف حجاب مجبور ساخت

_____________________________ 
 .374رنده شكن, رشح حال زندگی توسط نگا كاشانی آنرا گفته است, بت) ١(

 .377شكن  بت) ٢(
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بند بود، و هيچ  زن در آن زمان به پوشش سر و پاهاي خود پاي: گويد برقعي مي

شد، و مسأله حجاب  ي صورت او هم قابل رؤيت و شناخته نميعضوي از وي حت
به  –كند كه مردم در  مسأله بسيار سنگين بر ملّت ايران بود، همچنين ذكر مي

حرم امام رضا به عنوان اعتراض بر قانون كشف حجاب  –اصطالح شيعيان ايران 
بعد از  اعتصاب كردند و با فرستادن يگانهايي از ارتش به فرمان شاه ايران و

يازده هزار كشته و ] حدود[كشمكش به پايان رسيد ] و حكومت نظامي[دستگيري 
داران و  جمعي دفن شدند، همچنين گروهي از طاليه در قبرهاي دسته –زخمي 
  .1هاي مردم زنداني و يا تبعيد شدند سردسته

  
  :غلبه ترس بر علماء و عموم مردم -3

جرئت ] در آن زمان[وي كسي  گيري و ستم شاه و دولت با توجه به سخت
در آن برهه : گويد كه برقعي مي] چنان بود[برخورد با دولت نداشت، بلكه وضعيت 
گفتن بر ضد دولت سخن شدند كه جرئت  اندك افرادي از علماء و بزرگان يافت مي

  .2ند، و ترس همه مردم فراگرفته بودرا داشته باش
  
  :اشغال ايران هنگام جنگ دوم جهاني -4

اثناي جنگ جهاني دوم ايران مخصوصاً بعد از پيمان شاه با آلمان از جانب در 
بعد از شكست آلمان متفقين به طرف ايران روي  ،متفقين مورد تعرض قرار گرفت

و قدرت را به پسرش  ،گيرد  پهلوي خواستند تا از قدرت كناره] شاه[آوردند و از رضا
عيد شد و از آن جا به شهر تب) موريس(سپرده و به جزيره  –محمدرضا  –
و چند سالي نگذشته بود در سال  ،در اتحاد جنوب آفريقا تبعيد شد) گوهانبورگ(

_____________________________ 
 .378−377 −شكن  بت) ١(
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  .1ردهمانجا فوت ك م1944  هـ 1363
كه  –] شاه[زمام حكومت را به پسرش محمد] شاه[و انگليس و روسيه بعد از رضا

دشمني با ملت و  تسليم نمودند، بلكه او در –از سرنوشت پدرش عبرت نگرفته بود 
بر همان مسير پدرش گام برداشت، ] بيگانگان[نوكري كامل براي غير مسلمانان 

متفقين ] نوكري[پيمان بزرگ پدرش به  آلماني هم] نوكري[وليكن اين بار به جاي 
  .2پرداخت

  
  .هاي خاص برقعي در اين مرحله ويژگي :ثانياً

  :يتمسك به مذهب اماميه از لحاظ اجمالي و تفصيل -1
به علت  –بلكه او . گري نداشته است گونه تالش اصالح در اين مرحله برقعي هيچ

هاي انتقادي   رساله] نگاشتن[در رد كسانيكه به  –بنديش به مذهب اماميه  شدت پاي
كه در نقد مذهب  –جست و به رد احمد كسروي  پرداختند شركت مي مي] از شيعه[

  .3داختپر –نوشت  مي] مطالبي[شيعه اماميه 
  
  :حق] انجام و گفتن[شهامت و توان  -2

بعد از در هنگاميكه بزرگان علماي ايران به چيزي خالف رضايت دولت خصوصاً 
بينيم برقعي گامهاي شجاعانه و نادري  مي ،ندگشود قانون كشف حجاب لب نمي

بر قانون كشف حجاب اعتراض كرده بود  بعد از ذكر آنچه براي مردم –دارد  برمي
گفتن   در آن زمان اندك افرادي از علماء و بزرگان شهامت: گويد مي: ق افتاداتفا

و من در قم بودم  –سخني ضد دولت داشتند، و ترس همه را فراگرفته بود 

_____________________________ 
 .70−18/61تاريخ اسالمی حممود شاكر: نگا) ١(
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و چون كسي نيافتم  ،اي صادر كردم و مردم را به مبارزه و تحرك دعوت كردم اعالميه

خودم در بازار و  رون روم وبي] از خانه[به دعوتم پاسخ گويد ناچار شدم شب 
ها را بر ديوارها بچسبانم وليكن از كسي تحرّكي نديدم سپس  هاي شهر اعالميه كوچه

دولت جسورتر شد و كامالً از آموزش دين و سخنراني ممنوع شدم، و بر خود الزم 
ديدم هر كجا روم به صورت پنهاني سخنراني كنم و دو يا سه سالي به اين منوال  مي

  .1اينكه جنگ دوم جهاني زبانه كشيد گذشت تا
  

  :مرحله دوم
  برقعي و اصالح از طريق سياست

  )م1953 - 1949) ( هـ1372 - 1367از (
اي است كه برقعي به خاطر اصالح انحرافي كه در زمينه شرعي  و اين همان مرحله

و كشمكش سياسي ] مسائل[كرد وارد  و سياسي كه در جامعه خود مشاهده مي
ي آگاهي و دقت در خصوصيات فكري برقعي در اين مرحله الزم است برا. گرديد

  .قبل از آن بر خصوصيات كلي آن مرحله دقت نمائيم
  

  : هاي عام اين مرحله اوالً بارزترين ويژگي
  .]داري و كمونيستي سرمايه[تقسيم جهان به دو جريان  -1

سعي  –ن امريكا در پشت آ –بريتانيا  2و ايران عرصه رقابت اين دو اردوگاه بود
و روسيه هم بر دستيابي بر . داشت تا در زمينه اقتصادي و سياسي در ايران نفوذ نمايد

_____________________________ 
 .378/379پيوست رشح حال نويسنده , بت شكن) ١(
  ه1356های بزرگ آن زمان بر بازارهـای ايـران اسـت, اينكـه در سـال  بت دولتآنچه كه بيانگر ميزان رقا) ٢(

رشكـت  177رشكت انگليسی,  285رشكت آملانی,   351 :تعداد رشكتهای بيگانه در ايران عبارت بودند از
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آورد، و در ايران نيز احزاب سياسي درگيري بودند كه هر  امتياز كشف نفت فشار مي
  .1كردند كدام يكي از آن اردوگاه را حمايت مي

  .م1948  ه 1367اعالم رسميت دولت اسرائيل در سال  -2
هم براي اظهار و اعالم به  ، ودولت شاه ايران از طرفي براي ارضاي انگليس

يستي سدولتهاي غربي به اينكه ايران ارتباطي با اسالم ندارد بلكه دولتي مارك
  .2دولت اسرائيل را به رسميت شناخت. خواه است آزادي
  
  .محمد مصدق] دكتر[وزيري  نخست -3

يكي ] در ايران بودند[ روهگنماينده دو ] هر كدام[ني اهللا كاشا محمد مصدق و آيت
طلب، بعد از تالش طوالني از طرف آنان و  و ديگري ديني اصالح ،گرا ملي] مصدق[

ليكن  .3طرفدارانشان در مسأله انتخابات به ليست مسئولين سياسي دولت نايل شدند
د سوءقصد قرار شاه پهلوي مور م1949  ه1368الثاني سال  در روز جمعه هفتم ربيع

را دستاويزي قرار داد تا دولت را لغو و منحل نمايد، و به  گروهحكومت اين  ،گرفت
و در ميان كساني كه دستگير  ،اي در ميان مخالفين پرداخت هاي گسترده دستگيري

  .اهللا كاشاني هم وجود داشت و بعد از آن به لبنان تبعيد شد شده بودند آيت
 –شاه با مسئوليت مصدق  –ران ايران را فراگرفت بح م1951 -  ه1370در سال 

_____________________________ 
 .78−18/77خ االسالمی حممود شاكره تاري :نگا) ١(

 .18/79مهان منبع, ) ٢(

تا از تقلب كـاری  ,ماندند های رای بيدار می پريوان كاشانی شبها تا صبح در كنار صندوق :گويد برقعی می) ٣(
تـا اينكـه در , مصدق رای را نربنـد كه شخص ديگری بغري از كاشانی  و, در نتيجه انتخابات جلوگريی كنند

 امينده شهرمصدق از طرف جملس ن و  ىكاشان ء مردم را بدست آوردند وت كوششهای پريوانشان آراآخر بعل
بـت شـكن پيوسـت : نگـا .گشت كاشانی از لبنان شـدكه در نتيجه حكومت جمبور به باز ,هتران تعيني شدند
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كردن اوضاع ايران به  براي آرام –گرفت  كه از جهات مختلف مورد تأييد قرار مي

و مصدق بيست و هفت ماه در پست وزارت باقي ماند كه  ،تشكيل وزارت ناچار شد
كردن نفت  هاي او در تاريخ كشمكش ايران و غرب ملي يكي از مهمترين مصوبه

مصادره امالك انگليسها و گرفتن امتياز نفت از آنان را صادر ] و دستور[ايران بود، 
در اثناي مذاكره با آنان درخواست . ها درخواست مذاكره كردند و چون انگليس ،نمود

مبلغ زيادي به عنوان جبران خسارت به ايران نمود لذا انگليسها از مذاكرات 
اي به مصدق  نامه ،ا مسأله را حل و كنترل نمايدشاه تالش نمود ت ،نشيني كردند عقب

فرستاد تا با استعفاء به وزارت خود پايان دهد، ولي مصدق و كاشاني از آن سرپيچي 
شاه به روم فرار  ،مردم نيز با آنها برخاستند ،نمودند و بر عليه شاه اعالم كودتا نمودند

س اينكه مبادا دينداران بر از ترامريكا و  ،و كشور دچار آشوب و بحران گرديد ،كرد
را فرستاد تا با توزيع يك ميليون ) لتفپسر رئيس روزكيرمت (كشور حاكم شوند 

كردن اوضاع داشتند، اقدام كرد، و با انجام اين  توان آرامكه دالر به برخي از كساني 
  .1عمل شاه از روم برگشت و مصدق به پاي ميز محاكم كشانده شد

  
  :نمحاصره فعاالن متدي -4

طلبان  الخصوص اصالح حكومت شاه در اين مدت به محاصره دينداران علي
  : پرداخت و براي اين كار به انجام كارهايي اقدام نمود از جمله

  تسليم و تحويل مدارسي كه علماء بر آن اشراف داشته به وزارت آموزش
  .و پرورش

 استيالي بر اوقاف.  
 علماى  بتواندبه اين وسيله  به برپايي حركت انقالب سفيد اقدام نمود تا

_____________________________ 
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  .1برداري از آنها به هدف خود برسد و بهره نظر خود برده ردين را زي
  .دوري علماء از سياست -5

كه از اشتغال : نمايد وضعيت اغلب علماء در اين فتره را چنين توصيف مي ،برقعي
به سياست و امور حكومت به دور بودند، و از طرف ديگر برقعي برخي شخصيات 

مثالً بروجردي كسي بوده كه  ،اند برد كه داراي نقش بسيار منفي بوده را چنين نام مي
  .2تآورد كه سياست شاه را ياري داده اس برقعي او را از زمره كساني به شمار مي

كه  –كساني مانند كاشاني، مصدق و جبهه ملّي : نمايد همچنين برقعي ذكر مي
نمودند در اين برهه در  داخل ايران فعاليت ميكه در  –خميني آنرا تأسيس كرده بود 

  .3نداشتند] چنداني[ميان مردم انعكاس 
  

  .و فعاليتهاي خاص برقعي  بارزترين ويژگي: دوم
  :ارتباط با كاشاني -1

م برقعي به تهران رفت و به كاشاني پيوست كه برقعي او را چنين 1949در سال 
ايستاد و برخي مسايل را برمال ساخت، كه در مقابل استبداد دولت : نمايد توصيف مي

ر علماء يا اينكه ساكت بودند يا اينكه هر روز بر سفره آنان بوده و با ظلم شاه اما ساي
  .4هماهنگ بودند

  

   :تالش در اصالح سياسي -2
برقعي به خاطر اصالح اوضاع ديني و سياسي مردم پذيرفت كه با افكار كاشاني در 

  .عاليت نمايدزمينه سياسي وارد گشته و ف
_____________________________ 
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اي كه كاشاني در هنگام تبعيد خود در لبنان براي برقعي فرستاده است  با نامه

بر حذر باشيد از اينكه : گويد توانيم از افكار كاشاني اطالع يابيم كه در نامه مي مي
مسجد را محل كسب و تجارت نمائيد، و توجه نكنيد به آنچه  ،همچون ساير رهبران

شايسته كسي است كه از امور مردم به دور باشد و به ملت . الحكه رهبر ص! گويند مي
، برقعي به 1نمايد، تالش خود را به كار گيريد تا مصدق انتخاب گردد خود توجه مي

دادن  پرداخت و با تمام توان در ميان مردم براي سوق ] با توصيه كاشاني[انجام آن 
  .آنان بر مشاركت در انتخاب مصدق تالش نمود

  
  :سوم مرحله

  برقعي و اصالح ديني
  )م1992 –1953) (هـ1412وفات  1372(از سال 

در اين مرحله برقعي به صورت آشكار و جدي وارد مسائل انتقادي شده، به 
هاي دوري از دين  اي غير سياسي به جنگ و مبارزه خرافات و غلو و جلوه شيوه

  . خالص پرداخت
  

  :بارزترين عالئم عمومي اين مرحله :اول
  .فزايش تحرك و اعتراضات مردمي در ايرانا - 1
 .م1979  ه1399قيام انقالب اسالمي در ايران در سال  - 2
  

_____________________________ 
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  :موفقيت خاص برقعي در اين مرحله: دوم
  .فراغت براي خواندن و تحقيق و نظر مخصوصاً در قرآن -1

در اين سالها برقعي فراعت وقت يافت تا بر بسياري حقايق كه از خالل تحقيق و 
  .شف كرده بود آگاهي يابدمطالعه ك
در آن سالها فراغت يافتم تا بر مطالعه و تحقيق و تأليف و : گويد مي] :[و او 

تدبر در كتاب خداوند توفيق يابم، برايم معلوم گرديد، كه من و تمام علماي مذهب 
و آراء آنان با  يم،ايم و از كتاب خداوند غافل ور شده در خرافات غوطه) اماميه(ما 

  .1باشد خالف و در تعارض ميقرآن م
  .هايي براي اصالح اعتقاد مردم  آوردن به تأليف و نوشتن رساله روي -2

در اين مرحله برقعي از طريق تأليف و نوشتن مقاالت در اصالح مردم سعي و تالش 
هاي مردم به تأليف كتاب اقدام نمودم  سپس براي اصالح خرد و انديشه: گويد مي. نمود
ها مردم را از كتاب خداوند و عقائد اسالمي قرآني آگاه  ا تأليف اين كتابخواستم ب و مي

  .2مكر اهل بدعت و گمراهي نجات دهم سازم و ملت را از نيرنگ و
  .)ها، دروس، گفتگو و مناظره سخنراني(تكيه بر دعوت مستقيم  -3

ق در اين فتره و بعد از اينكه متوجه اخالل و ايرادي شد كه به مذهب شيعه ملح
كارگيري خردها و ترك  گرديده به طور فراواني به دعوت مردم و روشنگري و به

دعوت خود را از مسجد مادر در و . اعتقادات اشتباه و خرافات موجود روي آورد
. تهران آغاز نمود؛ زيرا بعد از انحالل حكومت مصدق امام آن مسجد شده بود

محمد «نا كرده بود و از جانب مسجدي ب 3خاله مصدق در عذر وزير دفتر: گويد مي
اهللا كاشاني خواسته بود تا  گرديد و اين مرد از آيت اداره مي» ولي ميرزا فرمانفرمائيان

_____________________________ 
 .390 منبع سابق) ١(

 .391مهان منبع ) ٢(

 .ای در هتران منطقه) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٩٧

 

٩٧ 

كاشاني براي امامت آن مسجد مرا  ،1فردي را براي امامت مسجد انتخاب نمايد

و برقعي . »همراهي كرد و خود به من اقتدا نمود سپس در مسجد به امامت پرداختم
فردي كه اندكي قبل از انقالب او را زيارت و . كرد تدريس خود بر قرآن تكيه ميدر 

و در اين مسجد در يكي از دروس تفسير وي حضور يافته بود برايم بيان . كرده بود
نفر  دويست يافتند قريب به حضور مي] در كالس درس[هايي كه  كرد كه تعداد طلبه

هاي خود براي دعوت و تدريس استفاده وآمدها و سفر د، همينطور از رفترسي مي
ت عالوه بر تأليف براي نشر حقايق اسالمي از سفرها و رف: گويد نمود، و خود مي مي

  .2نمودم برداري مي  و آمدها بهره
  .به سبب مخالفت با مذهب در معرض ابتالء قرار گرفت -4

ياري از به بس...] عقيده و [در اين برهه در زمينه دعوت آشكارش براي اصالح 
  .ابتالهها و مشكالت دچار گرديد، از چند سو به جنگ و مبارزه با وي پرداختند

  چه كساني در اين مرحله در برابر دعوت برقعي ايستادند؟ :سؤال
برقعي؛ كساني را كه دعوت او به ذوقشان مطلوب نبوده است خود معين نموده 

و جهل و سكوت علماء  مداران كه از بقاي خرافه سياست :اول: است كه عبارتند
  .نمايند سوءاستفاده مي

كه از ] ي رهبري مذهبي دارند خصوصاً كساني كه جنبه[مذهبي علماى : دوم
  .نمايند مذهب استفاده مقام يا ثروت مي

ترجيح دادم زيرا در قم سه دسته با من به ] قم[اقامت در تهران را بر : گويد مي
ن دولت و نوكران آنها، دسته دوم خادمان كارمندا :دسته اول= پرداختند  دشمني مي

نماينده قم در مجلس بودند و او كسي بود » متولي باشي«حرم معصومه كه آنان نوكر 

_____________________________ 
 .389منبع سابق ) ١(

 .391ع سابقنبم) ٢(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٩٨

٩٨ 

. گروه آخوندها: دانستم، دسته سوم نمي 1من او را اليق و شايسته اين منصب
  .2الخصوص پيروان بروجردي علي
  .مشاركت او در انقالب اسالمي بر عليه شاه -5

گذاري شريعت كه رهبر انقالب شعار آنرا سرداده  علت اميدواري برقعي به پايهبه 
بود با وجود اختالف وي با سران انقالب در بسياري از مسايل مانع همكاري وي با 

بر . آنان در سرنگوني رژيم شاه نگرديد، بلكه گرچه عمري از وي سپري شده بود
  : گويد يعليه شاه و ساواك با ملت مشاركت نمود، و م

ا اين وجود در به هفتاد سالگي رسيده است ولي ب) انقالب(عمرم در اين ايام 
  . مكرد تظاهرات شركت مي

براي اصالح به كار عملي ] و در اين زمينه[به پشتيباني و دفاع از انقالب بشتافت 
اهللا خميني با رسيدن  دست زد به نيت شناسايي حكومت اسالمي كه اميدوار بود آيت

  .قام حكومت آنرا اجرا سازد به تأليف كتابي اقدام كردبه م
نصيحت و دلسوزي به خاطر  »هللا ة النصيح«بر مبناي انجام اصل : گويد برقعي مي
اهللا خميني فرستادم اما وي بر هيچ كدام پاسخي نداد  هاي متعددي به آيت خداوند نامه
  .3آمد انعت به عمل ميمردم مم] دست[نوشتم از رسيدن آن به  اي مي و هرگاه مقاله

  
_____________________________ 

او يـک عـامی ": ندك می نخود را با متولی باشی اينگونه بيا درگريىعلت  382برقعی در جای ديگری ص) ١(
از   و بعد. درسان میبمرصف داد در امور ديگری  غري صالح بود و اوقاف سيده معصومه را كه بايد به فقرا می

امـا طرفـداران بروجـردی و  جاى او انتخاب كنـيم,ی را با هخواستيم نامينده شايست سقوط پهلوی اول ما می
ی نوشتم كه در آن عيوب متولی باشی و بـدهيای ا همن اعالميدولت و بزرگان كشور ممانعت اجياد كردند پس 

دی و اطرافيـانش ا انتخاب كنند بنابراين بروجرای ر شايستهاو را ذكر كردم و مردم را دعوت كردم كه نامينده 
 ."كردندترك مرا 
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  :شد روبروآن  اي كه برقعي در اين مرحله بيبالها

  .بدگويي :اول
كتاب «بارها متهم شد به اينكه منحرف و گمراه است، كمااينكه هنگام تأليف 

نمايد به اينكه عمر خود را در  كه برقعي آنرا توصيف مي - 2ميالني 1»درسي از واليت
اقدام به چاپ  - رهبران شيخيه سپري نموده است راه سفسطه و فلسفه يوناني نزد

كتاب ضاللت و » درسي از واليت«اي نمود كه در آن ذكر شده بود، كتاب  اعالميه
چاپ كردند و حتي ] اعالميه[گمراه است و هزار نسخه ] هم[گمراهي و نگارنده آن

فه و ، و عاقبت برخي از طرفداران فلس3بر درب و ديوارهاي مسجد برقعي چسباندند
خوانان به تكفير برقعي پرداختند، و برقعي خود آنرا توضيح داده و  مداحان و روضه

گويد روزي در تهران با فردي كار داشتم و به بازار آهنگران رفتم ليكن او آنجا  مي
ها  نبود منتظر ماندم تا برگردد در اين حال بيرقي كه بيانگر برپايي عزا و ذكر مصيبت

اي نشستم ديدم سخنراني به نام  ديدم پس وارد شدم و در گوشه اي بود بر درب خانه
خدا و ] برقعي[كرد كه او  كرد و ادعا مي عمادزاده بر منبر بر عليه برقعي سخنراني مي

نمايد و حدود نيم ساعت از باالي  را انكار مي... امام و ] سخنران[رسول و جد وي 
خن راند و كسي در آن مجلس مرا منبر در نثاركردن تهمت و افتراء بر برقعي س

شناخت و چون از منبر فرود آمد و خواست بيرون رود برخاستم و دنبالش رفتم  نمي
آيا شخصاً با : پرسي؛ گفتم كوچه به وي رسيدم بعد از سالم و احوال] داخل[و در 

خير، گفتم آيا چيزي از كتابها و تأليفات وي را  :ايد؟ گفت برقعي برخورد نموده
_____________________________ 

و ائمه در هيچ صفات و افعالی با خداوند  ص اميد كه پيامربكتابی است كه برقعی آنرا تأليف كرده است تا اثبات ن) ١(
 .394شكن  مشاركت ندارند و واليت انبياء و اولياء فقط منحرص به امور رشعی و قوانني است, بت

بـه : نگـا .از دنيا رفت  ه1395متولد شد و در سال   ه1313حممدهادی بن جعفر بن حسني ميالنی در سال ) ٢(
 ).قسمت زكاتاملحارضات : (كتابش
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ايد؟ گفت خير گفتم پس با چه دليلي او را به ضاللت و انحراف توصيف  خوانده
ام، گفتم شما سخنران و با فرهنگ  اهللا ميالني نقل كرده نمائيد؟ گفت از آيت مي
بخوانيد تا واقعيت وي  –گرچه كتابي هم باشد  –باشيد حداقل از برقعي چيزي  مي

ليد نمود، و در آن روز يكي از را بفهميد و نبايد در شناخت ديگران از افراد تق
آنرا [ –بود كه در مدح امام رضا شعري سروده بود ) دعبل(كه كتابي از  –تأليفاتم 

همراه داشتم از جيب خود بيرون آوردم و گفتم من كتابي از برقعي ] شرح كرده بودم
ز طريق همراه دارم اشكالي ندارد آنرا به شما بدهم تا آنرا خوانده و بعداً نظر خود را ا

گرفت و ن بگوئيد آنرا پذيرفت و كتاب را تلفن در مورد كتاب و نگارنده آن به م
شماره تلفن خود را به من داد، و بعد از گذشت چند روز تلفني با وي تماس گرفتم 
به او گفتم آيا كتاب دعبل از تأليفات برقعي را خوانديد؟ گفت آري گفتم نظرت 

حقيقتاً نگارنده مردي مؤمن و اديب و عالم چيست؟ گفت تأليف خوبي است، و 
ام گفتم در اين  گفتم پس چرا از وي بدگويي كرديد؟ گفت من اشتباه كرده. است

او  :خواهي كنيد، گفت بايست از وي معذرت صورت شما مسئوليت داريد و مي
با شما برخورد كرد و كتاب ] مسجد[كجاست، گفتم بدان همان آقايي كه در كوچه 

به شما داد خود برقعي بوده است، گفت مرا ببخشيد، گفتم شما را نخواهم دعبل را 
بايست برويد به  بر زبان رانديد و مي] ناپسند[بخشيد زيرا شما بر باالي منبر سخناني 

م در اين صورت ا هاند بگوئيد كه اشتباه كرد گوش فرا دادهات  سخنرانيكساني كه به 
  .1شما را خواهم بخشيد

  .به كشتنتهديد : ومد
 حقيقةوقتي كتاب تفتيش و كتاب : برقعي بارها تهديد به كشتن گرديد، از جمله

  .2را تأليف كرد از جانب برخي مراجع تهديد به قتل شد العرفان 
_____________________________ 
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  .اجبار به ترك خانه: سوم

نيروهاي ساواك به خانه وي هجوم بردند و درب خانه را  - در زمان شاه دوم
ته و وارد خانه شدند و او را به ترك خانه مجبور كندند و درب پائيني را شكس

همسرم به علت وحشت از آن حادثه مريض شد و بعد از : گويد ساختند، برقعي مي
  . چند روز وفات نمود

   .دوري خويشان از او به خاطر ترس از دولت: چهارم
خويشانش به علت ترس از  ،برقعي بعد از وفات همسرش به بالء دچار شد

مسجد و خانه را ترك نمودم و : گويد و مي .از او دوري نمودند] كنجهش[ساواك و 
همسرم به خاطر مخالفين من وفات نمود تا اينكه خويشانم نيز مرا ترك نمودند و با 

  .1ماندم و كارم را به وي سپردم] تنها[خداوند 
  .بودن كتابهاي او منع چاپ و يا در دسترس: پنجم

نِ سلطنت مردم از داشتن كتابهاي ابوالفضل برقعي به خاطر مخالفت وي با درباريا
سپس مردم از داشتن كتابهاي من ممنوع : گويد مي :  او: در زمان شاه منع شدند

شدند در حاليكه كتابهاي اهل خرافات صوفيه، شيخيه به آساني در اختيار خوانندگان 
  .2گرفت قرار مي

  
  .زندان: ششم

تهايش در زمينه دعوت به اصالح عقيده مردم به سبب افكار و فعالي بسيارىبارهاي 
و در زندان دچار اهللا كاشاني زنداني شد  به مدت سه ماه با آيت ،زنداني گرديد

_____________________________ 
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همچنين يكبار بر مسجد وي هجوم آوردند و او را دستگير و  1دگرديبيماري ماالريا 
 2نخواندبسته به زندان بردند و از وي تعهد گرفتند كه براي مردم نماز جماعت  دست

ترين  ترين و سخت رحم سپس در آخر حياتش در زندان اوين كه يكي از بي
  .هاي سياسي در ايران است به مدت يك سال زنداني شد زندان
  

  .در معرض ترور: هفتم
م هنگاميكه برخي از عناصر پاسداران انقالب كه مكلف به ترور وي 1992در سال 
داخل خانه خود در حاليكه نماز مورد سوءقصد قرار گرفت و در . شده بودند

خواند به وي شليك نمودند به قسمت چپ صورت وي اصابت نمود تا حدي كه  مي
 ،كرد ساله خود را طي مي 80بيرون رفت و او عمر ] صورت[گلوله از قسمت راست

شد  اش پرداخته مي از ناحيه گوش دچار آسيب گرديد و در بيمارستاني كه به معالجه
دادند تا از معالجه او خودداري كنند و به دنبال آن يكي از پزشكان  به پزشكان دستور

  .3ر منزل به تداوي خود اقدام نمايدتوصيه كرد تا از بيمارستان بيرون رفته و د
كردن  الخره بعد از سوءقصد قرارگرفتن و عدم معالجه وي دستور به زندانياو ب

ندان آزاد شده و به شهر وي در زندان اوين به مدت يكسال صادر شد؛ سپس از ز
سپس به  ،وليكن بعد از پنج روز از تبعيدش بار ديگر زنداني شد ،يزد تبعيد گرديد

اهللا تعالی  رمحه – 4رفتدر شهر يزد از دنيا  م1992در سال همان شهر تبعيد شد و 
 .رمحة واسعة

_____________________________ 
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  :مبحث سوم
  اسباب تحوالت برقعي

  

اش به فضل  از غلو و خرافات همهبرقعي به ترك بسياري ] هدايت[اسباب توفيق 
گردد و خداوند سبحان چيزي از اسباب توفيق و شايد  خداوند متعال برمي

  .ترين اسباب هدايت را بر روي وي گشود برجسته
  

  .تدبر در قرآن :عامل اول
كمااينكه خداوند  ،دقت و تأمل در قرآن كافي است تا انسان را به هر خيري هدايت نمايد

zy xwvu }|{~  }: يدفرما ميمتعال 

f  e  d  c  b  a    ̀   _z. )16: المائده.(  
هاى  ، كسانى را كه از خشنودى او پيروى كنند، به راه)كتاب(خداوند به بركت آن«

و  ؛برد و به فرمان خود، از تاريكيها به سوى روشنايى مى ؛كند سالمت، هدايت مى
  .»نمايد آنها را به سوى راه راست، رهبرى مى

متهايي كه خداوند بر برقعي ارزاني داشته بود اينكه تفكر و تدبر در آيات از نع
كه بزرگترين عامل ] بگوئيم[توانيم  قرآن را براي او ميسور گردانيد، بلكه به قطعي مي

براي رهايي برقعي از بسياري از اقوال خرافي و غلوگرايانه  –بعد از توفيق خدا  –
فراغت يافتم تا به مطالعه  1در آن زمان: فرمايد ن ميقرآن كريم بود، به طوري كه ايشا

و بحث و تأليف و تدبر در كتاب خداوند بپردازم و بر من معلوم گرديد كه من و 
ور و از كتاب خداوند غافل و آراء  در خرافات غوطه) جعفري(تمام علماي مذهب ما 

كم  آن كريم كمو به بركت قر ،باشد و نظريات آنان با قرآن مخالف و در تعارض مي
اسالم را تغيير داده و  ،ها و گروه) تيپ علماء(ها  بيدار شدم و فهميدم كه روحاني

_____________________________ 
از ) برای مدتی(عد از آن م كه برقعی ب1953  ه1372منظور ساهلای بعد از الغای حكومت مصدق در سال ) ١(
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  .1اند اسالم اصيل را به مذهب تبديل نموده
و برايم معلوم گرديد كه گروهي به نام عرفا و ديگري به نام شعراء و مفاخر ملي و 

نام حكماء و فالسفه و تمام گروهي به نام صوفي و اخباري و اصولي و گروهي هم به 
  .اند م راستين نشر و ترويج نمودهها افكار بشري را به جاي اسال اين گروهها و دسته

  .باشد و اين اعتراف صريحي از او در مورد اثر قرآن در مرحله جديد وي مي
گردد كه او در بيان آراء  او معلوم مي» شكن بت«همچنين براي خواننده كتاب 

و سپس با عرضه تمام  –كند،  اطل در درجه اول بر قرآن اعتماد ميصحيح از آراي ب
و هر آنچه با قرآن مخالف باشد رد  ،نمايد اقوال بر آن موافق قرآن را اتخاذ مي

نمايد بر اينكه قرآن اولين داور فصل و  يابيم برقعي بسيار تأكيد مي نمايد، لذا مي مي
ي كشور ما كه اختالف به وجود متأسفانه علما: گويد مي .قضاوت اختالف است

اند در اختالفات خود با مذاهب اسالمي ديگري از اينكه اختالفات خود را به  آورده
دهند و  بلكه آنرا به روايات مذهبي ارجاع مي ،نمايند قرآن ارجاع دهند خودداري مي
و حتي در كتاب  ،نمايند تر مي گسترده) به جاي حل(با اين عمل دامنه اختالف را 

كافي در اين زمينه به ضرورت بازگشت به كتاب و سنت ] بررسي اصول[
  .2خواند فرامي

با اين عمل روش جديدي در اصول استدالل براي خود ترسيم ) برقعي(ابوالفضل 
با عمل به وجوب  –نموده و با مراجعه به منبع اساسي براي بررسي و قضاوت 

كه : گوار جعفر صادق وارد شدهحكميت قرآن و آنچه از ائمه هدي مانند امام بزر
اقوال و روايات را بر قرآن عرضه كنيد هر آنچه موافق كتاب خداوند باشد آنرا اخذ 

درباره روايات سرمشق و الگوي  –. 3نموده و آنچه با آن مخالف باشد رد نمائيد
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  .گذاري نمود مباركي پايه

  .اهتمام به امر مسلمين: عامل دوم
يار سختي زيست به طوري كه مسلمانان در وضعيت فشار برقعي در فتره زماني بس

گرائي با گسترش  ستيزي و به علت تقسيم جديد جهان اسالم و بروز ملي ديني و دين
همچنانكه حالتي خستگي و درماندگي توسط تمدن غرب كه . بردند جهل به سر مي

ي جنگيد تا با تمام مناطق اسالمي دنيا در جنگ بود و با افكار الحادي كمونيستي م
جايي كه بسياري از كساني كه دين صادق و مطمئني داشتند در يك حالت حسرت و 
تأسف زندگي مي كردند كه آنها را وادار به تفكر در حلي كه شايسته آنها باشد، و 

و برقعي از اين احساسي كه در اوايل . مسلمانان را از انحطاط بيرون بياورد بكند
از خيلي وقت پيش براي انحطاط مسلمانان و : گويد زندگيش داشت عبور كرد و مي

خواري و تفرقه و فقر آنها تأسف مي خوردم و از راههاي رهايي آنها تحقيق مي 
بر سر راه كردم و ديدم كه تاجران دين و كساني كه از آن نفع مي برند مانع بزرگي 

  .1پيشرفت مسلمانان هستند
  

  .تحقيق آزاد: عامل سوم
د براي برقعي اينكه رغبت تحقيق و مطالعه آزاد به دور از تقليد از توفيقات خداون

همان تقليدي كه برقعي آنرا از بزرگترين اسباب بقاي . براي هر كس را بر وي گشود
  .3از وي سخن گفتيم] زندگي[كه در مرحله سوم  2داند خرافه و انحراف مي
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  .تأثيرپذيري از كاشاني: عامل چهارم
شيعه اماميه و بر غير نهج مرجعيت تقليدي سنتي وقت بود،  اهللا كاشاني پيرو آيت 

و از روش مراجعي كه طريقه آنان بر تجارت علم و دوري از احوال مردم و يا عدم 
توانيم پرتوهايي  فداكاري براي اصالح احوال سياسي استوار بود به دور بود، مي

ه است اخذ نمائيم، آشكار از ويژگي شخصيت كاشاني را از آنچه برقعي بر قلم راند
ورزيد و  او در برابر استبداد دولت ايستاد و او به مسايل ملتش اهتمام مي: گويد مي

كرد و او نمايندگان شايسته را به پارلمان  تالش مي] آنان[براي آزادي و فهم دانش 
داد و به وجوب جهاد در عراق فتوي داد، و با انگليس جهاد كرد تا اينكه به  سوق مي
ليكن . بوسيد اهللا بروجردي را مي ستقالل بخشيدند، در حاليكه شاه دست آيتعراق ا

اي  همچنين توصيه كاشاني را براي او در نامه 1اهللا كاشاني دستور داد به دستگيري آيت
اينكه : نمايد كند كه به وي سفارش مي ذكر مي –كه از لبنان براي وي فرستاده است 

و او با  2محل كسب و درآمد تبديل نكنيد مسجد خود را همچون ساير مساجد به
كاشاني استاد برقعي و از جمله . 3كردن نفت ايران تالش نمود مصدق در ملي] دكتر[

دادن او در برابر تغيير  بنابراين با سوق. اند كساني است اجازه اجتهاد به وي داده
 وضعيت ناپسند و تشويق وي بر شورش بر عليه روش جاري مرجعيت در شخصيت

ترين اسبابي است كه از خالل كالم  اين مهم. داشته است] به سزايي[برقعي تأثير 
گردد كه او با مناظره يا محاوره هيچ كدام از  مالحظه مي و ،نمائيم برقعي استنباط مي

  .افراد اهل سنت تحت تأثير قرار نگرفته است
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  :مبحث چهارم
  برقعي نظريات اصالحى

  
ود را به ثبت رسانده است، بعد از خود ميراث برقعي به طور واضح نظريات خ

هاي اسالمي  بزرگي به جايي گذاشته درباره بسياري از مسائل مذاهب و جريان
بعدي بارزترين آراء اعتقادي او كه از آن ] صفحات[نمايد در  خود را بيان مي  ديدگاه

  .ام و مربوط به مذهب اماميه است بيان خواهم كرد اطالع يافته
  

  :مسائل مربوط به توحيد ربوبيت :لمطلب او
  .نسبت علم غيب به ائمه :مسأله اول
اند اينكه  هاي خداوند كه كتاب و سنت بر آن داللت و اشاره نموده از ويژگي

و او آگاه است به آنچه بوده و آنچه  ،خداوند منفرد به علم شامل و كامل است
: فرمايد ود در قرآن ميهمچنان خ ،و يا نبوده و چگونه خواهد بود ،خواهد بود

{t  s    rqp z. )97: المائده.(  
  .»و خداوند بر هر چيزي آگاه است«

} } :است] شريك و بي[كمال علم خداوند اينكه او در علم به غيب منفرد 
_    ~  }      | z. )9: الرعد.(  

  .»او از غيب و شهود آگاه، وبزرگ و متعالى است«
Z Y X W ]  } :فرمايد مي] لم غيب به خداونددر مورد اختصاص ع[و قرآن كريم 

e  d      c  b  a`   _  ^  ]  \ z. )65: النمل.(  
دانند  دانند جز خدا، و نمى كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمى: بگو«

  .»!شوند برانگيخته مى چه وقت
ختص به نمايد به اينكه تنها خداي واحد م در اينجا برقعي رأي خود را تثبيت مي
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] ذكر[و براي اثبات آن به  ،دانند و امامان غيب نمي ص و پيامبر ،علم غيب است
  :پردازد كه به طور مختصر عبارتند از داليلي مي

  .داللت قرآن: اول
از ديدگاه برقعي قرآن بر اختصاص علم غيب به خداوند و نفي آن از ماسواي 

  : دارد از جمله] مختلفي[هاي متنوع و  خداوند داللت
تصريح خداوند به نفي علم غيب از غير خود و اثبات آن تنها براي خود مانند گفتار  - 1

à  }: فرمايد خداوند كه مي    _  ̂   ]  \  [  Z Y   X  Wz. )65 :النمل.(  
دانند  دانند جز خدا، و نمى كسانى كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمى: بگو«

  .»!شوند كى برانگيخته مى
z  y    x  w  v   u  t  s  r   q  p  o  n  }  |{   } :مايدفر و مي

®  ¬   «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~z. )1)50:نعامألا.  
جز آنچه خدا به من (و من،  ؛گويم خزاين خدا نزد من است من نمى: بگو«

من  تنها از آنچه به ؛ام گويم من فرشته و به شما نمى! از غيب آگاه نيستم) بياموزد،
  .»!انديشيد؟ پس چرا نمى! آيا نابينا و بينا مساويند؟: بگو» كنم شود پيروى مى وحى مى

اخبار خداوند در جاهاي متعدد از حال پيامبر خود كه علم غيب را از او نفي  –ب 
 ال( )يما كنت تدر( )يدرأإن ) (دراکأو ما ) (يقل ما أدر(كند همچون عبارات  مي
  ...و  .»2)يدريک ما) (يتدر

 .w  v   u  t  s  r   q  p  o  nz}: و برقعي به دنبال تفسير آيه
  .)50: األنعام(

_____________________________ 
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من جز آنچه خدا به (و من،  ؛گويم خزاين خدا نزد من است من نمى: بگو«

  .»!از غيب آگاه نيستم) بياموزد،
باشد  نيست، پس چگونه نزد امام مي ص هاي خداوند نزد پيامبر گنجينه: گويد مي
  .1آورند ائمه را از لحاظ مقام باالتر از انبياء به شمار مي] نظور راويان غاليم[اينها 
نمايد كه برخي از اخبار گذشتگان  خداوند رسول خود را چنين توصيف مي –ج 
̀     z  y  x  }}: فرمايد داند مثالً قرآن مي را نمي  _  ~  }  |

j  i  h  g  fe   d  c  ba z. )9: ابراهيم(.  
و » عاد«و »  قوم نوح«! كسانى كه پيش از شما بودند، به شما نرسيد؟ آيا خبر«

  .»همانها كه جز خداوند از آنان آگاه نيست ؛و آنها كه پس از ايشان بودند» ثمود«
  .2)22:الكهف( .x   w  v  u z} :فرمايد و نيز در سوره كهف مي

  .»تر است بگو پروردگارم به تعداد آنان آگاه«
خبري از برخي  نمايد به عدم علم و بي را توصيف مي ص برشخداوند پيام –د 

و . قضايا كه در اطراف مدينه روي داده است، كه بيانگر عدم علم وي به غيب است
g  f  ed  c  b  à  }: فرمايد در قرآن مي       _   ̂  ]  \

u   t   s  r   q  p  o  nm  l   kj   i  hz. )التوبه :
101(3.  
و از اهل مدينه  ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند عراب باديها) ميان(و از «

. شناسيم شناسى، ولى ما آنها را مى تو آنها را نمى. ، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(
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مجازاتى با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام (:كنيم  بزودى آنها را دو بار مجازات مى
  .»شوند فرستاده مى)در قيامت(زرگى سپس بسوى مجازات ب ؛)مرگ

تر  پائين ص شود كه در مورد شخصي كه منزلتش از پيامبر پس چگونه گفته مي
 گوئيم چرا در كتاب در اينجا مي: گويد برقعي مي .]كه او آگاه به غيب است[است 

شود؟ آيا راويان اين اخبار تا اين حد از  اسالمي احاديث متعارض با قرآن روايت مي
  .1انگيزي است؟ يا هدفشان شبه ؟خبرند ن بيقرآ

  
  .شان هاي رد بر قائلين با ذات ادلّه: دوم

اينكه آنچه  ،نمايد برد بيان مي از روشهاي كه برقعي در رد برخي اقوال به كار مي
كنندگان نيست، بلكه برعكس ذات  گيرد بيانگر مراد استدالل كه مورد استدالل قرار مي
باب نادر در ذكر [لي را به نام ص، از جمله كليني ف2آنان استاستدالل حجت بر عليه 

دانند وليكن در حديث  خواهد ثابت كند كه ائمه غيب مي ساخته و ميعقد نم ]غيب
نمايد، و آن اين است كه با ذكر سند  سوم چيزي ايراد نموده كه مراد خود را نقض مي

بن كثير  و داود لبزارا من و ابوبصير و يحيي :گفت: از سدير روايت كرده است
نزد ما آمد در حاليكه عصباني بود آنحضرت بوديم ناگهان  ؛ مجلس ابوعبداهللا

در [دانيم  پندارند ما غيب مي اي مي در شگفتم عده: چون در جاي خود نشست فرمود
ولى بزنم  را] كنيزم فالن كس[داند، خواستم جاريه  جز خدا كسي غيب نمي] حاليكه

جاي  چون از: گويد اي است؟ سپس مي دانم در چه خانه و نمياز دستم فرار كرد 
رفت، من و ابوبصير و سدير بر او وارد شديم و به خويش برخاست و به منزل خود 

_____________________________ 
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: فرموديد ات چنين و چنان مي فدايت شويم از شما شنيديم در مورد جاريه: او گفتيم

: دهيم  گوئي نسبت نمي غيبدانيد و شما را به  دانيم كه شما علم فراواني مي و ما مي
اي به اين  آيا در آنچه خوانده: ري؛ فرموداي؟ گفتم آ اي سدير آيا قرآن نخوانده :گفت

̀    d  c  b  a    } :فرمايد مي] خداوند[ايد؟ كه  آيه برخورد نكرده  _   ~  }
j i h g f ez. )آسمانى(كسى كه دانشى از كتاب ) اما(« ).40:النمل (

  . »!از آنكه چشم بر هم زنى، آن را نزد تو خواهم آوردپيش : داشت گفت
صـاحب آن  [آيـا آن مـرد   : ام فرمود فدايت شوم آنرا خوانده: گفتم] سدير[گويد  مي
گفـتم  : گويـد  دانيد؟ مي ايد؟ و آيا آنچه از علم كتاب كه نزد اوست مي را شناخته] علم

از ] ايـن مقـدار  [ياي سبز پـس  اي آب در در فرمود به اندازه قطره! مرا از آن آگاه كنيد
: فدايت شوم چه قدر اندك است، فرمـود : گفتم] سدير: [گويد باشد، مي علم كتاب مي

چقدر فراوان است، اينكه خداوند آنرا به علمي نسبت دهد كه شما را ] بلكه[اي سدير
I  H  G   } :چنين در قرآن به ايـن آيـه   از آن آگاه نموده است، اي سدير آيا هم

L  K  J  P  O  N  M z. )43: الرعد.(   
نـزد  ) و آگـاهى بـر قـرآن   (كافى است كه خداوند، و كسى كـه علـم كتـاب    : بگو«

  .»!اوست، ميان من و شما گواه باشند
ام، فرمـود آيـا    فدايت شـوم آنـرا خوانـده   : گفتم] سدير[گويد  ايد؟ مي برخورد كرده

متي از آن نـزد اوسـت؟   تر است يا آنكه قسـ  كسي كه تمام علم كتاب نزد اوست آگاه
دسـت   بـا : ]سـدير [گويد  مي] تر است آگاه[گفتم خير آنكه تمام علم كتاب نزد اوست

علم كتـاب تمـام آن نـزد ماسـت،      اقسم به خد: اش اشاره نمود و فرمود خود به سينه
خـود امـام در آغـاز    : گويـد  مـي  :، برقعي 1قسم به خدا تمام علم كتاب نزد ماست

گرفتم از دستم فـرار كـرد و   اما ] فالن كنيزم[يم به زدن جاريه تصم: رمايدف روايت مي
_____________________________ 
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 ،1دانـم  گويد من غيب مي اي است؟ چگونه در آخر روايت مي دانم او در چه خانه نمي
 نمايد به آنچه صالحيت و صحت روش كه از امام جعفـر صـادق   برقعي اشاره مي

و ائمه مسـلمان  جز] با اين صالحيت و صحت منهج[شناخته شده است به طوري كه 
 .)بايست بر دروغ حمل كردند دهند مي گرديد و اين رواياتي را كه به وي نسبت مي

  
  .دادن علم غيب به ائمه با آنچه از آنان روايت شده است مخالفت دارد نسبت: سوم

باشند بدون شك از ائمه هدي  ائمه دوازده گانه كه شيعه معتقد به امامتشان مي
كتاب يا سنت  اي ثابت نشده است كه در آن مخالف مسأله انباشند زيرا از آن مي

هاي مخالف قرآن كه  اند آنچه از ضاللت اشند، لذا برقعي و غير او بيان كردهورزيده ب
پردازي آنان بر ائمه  گردد همانا به وسيله راويان غالي كه دروغ از ائمه روايت مي

  .باشد ست با آن مخالف ميو آنچه از ائمه ثابت شده ا ،ضع شده استفراوان است و
از جمله برقعي با آنچه از ائمه ذكر شده است بر نفي علم غيب آنان استدالل 

اي : فرمود :بعد از اينكه ابن ملجم به وي ضربت وارد ساخت مثالً علي: نمايد مي
دهنده  نمايد، أجل سوق فرار كند با آن مالقات مي] مرگ[مردم هر فردي از هر آنچه

اين امر ] كشف[در جستجوي كه گذشت چه بسا ايامي . ز آن ابالغ آنر انفس و فرا
  .2خداوند آنرا اخفا نمود ، ولىپنهان بودم

در ] اميرالمؤمنين[اشاره نموده كه  هاي امام علي همچنين برقعي به يكي از خطبه
: نمايد و برخي ياران به وي گفتند هاي بصره اشاره مي آن به برخي از جنگ و حماسه

او  –خنديد و به آن مرد  ؛ علي! نمائيد ميرالمؤمنين علم غيب به ما ارائه مياي ا«
اين علم غيب نيست بلكه تعلّمي از  –اي اهل كلب : فرمود –كلب بود كه از قبيله 

روز قيامت است كه خداوند به آن اشاره ] به[باشد، و علم غيب علم  علم مي ذي

_____________________________ 
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  .)34 :لقمان( .Á  À    ¿  ¾  ½z  }: نموده است

  .»آگاهى از زمان قيام قيامت مخصوص خداست«
خداوند آگاه است كه در رحمها پسر و دختر، زشت و زيبا، سخاوتمند و بخيل، 

و آگاه است چه كسي هيزم جهنم است و يا در بهشتها  ،شقاوتمند و سعادتمند است
و  پس اين علم غيب است كه كسي جز خدا از آن آگاه نيست، ،همراه پيامبران است

مرا از آن ] هم[غير آن علمي است كه خداوند پيامبر خود را از آن آگاه نموده و او 
ام آنرا دريافت نمايد و اعضايم بر آن  آمرزش داده است و براي من دعا نمود كه سينه

  .گردد] و هم صدا[هماهنگ 
بعد از اينكه ابن ملجم بر وي ضربت وارد  - همينطور برقعي به سخن علي

و اگر فاني شدم  ،باشم ن ولي خون خود مياگر ماندم م –فرمايد  ميساخت كه 
بر اينكه علي از مرگ خود آگاه نبوده  1نمايد استدالل مي –فناشدن ميعادم است 

به مالك  و نيز در نامه علي. پس چگونه به همه علم غيب آگاه بوده است ،است
و در آخر [تارم اشتر نخعي كه فرموده است من از خداوند رحمت واسع خواس

من و شما را با سعادت و شهادت ختم نمايد، برقعي ] عاقبت عمر[اينكه ] گويد مي
و  ،نمايد كند كه سخن علي صراحتاً بر عدم علم وي بر غيب داللت مي استدالل مي

كند به دعاهايي  نيز بيانگر عدم علم وي از وقت مرگش بوده است، و نيز استدالل مي
الخوف و خواستار  ده است كه او در دعاهايش دائمروايت ش ؛ كه از علي

از خداوند خواستار رحمت واسع ] خود[شهادت بوده است يكي اينكه در دعاي قبل 
مصاحف را بر   ديگري دعاي وي در جنگ صفين قبل از اينكه معاويهو  ه،بود

. اي جز مرگ نيست پس اگر براي انجام اين امر چاره: شمشيرها علم كند فرمود

_____________________________ 
, املعجـم 108, خصائص األئمة, الرشـيف الـريض 1/299 با رشح حممد عبده, الكافی 3/21البالغة  هنج) ١(

 .1/96الكبري, الطرباين 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١١٤

١١٤ 

براساس كالم خدا و : گويد ابوالفضل برقعي مي ،قرار بده 1زويم را كشتن در راهتآر
و در  ،گردد هيچ فردي از مرگ خود آگاه نيست رسول و اميرالمؤمنين بر ما معلوم مي

تفاوتي  ، وو مردم در اسالم مساويند ،اين مسأله امام و مأموم با هم تفاوتي ندارند
  .2الم دين نژادي نيستو اس ،ميان امام و مأموم نيست

  .و تاريخي آنان مخالف است] زندگي[نسبت علم غيب براي ائمه با واقعيت : چهارم
  .كند آنچه برقعي در اين زمينه به آن استدالل مي

، ندانست ص ماند و پيامبر در جنگ تبوك از قافله به جا ص همسر پيامبر - 1
  .3چنانكه در حادثه افك رخ داد

 .4ه كشته شدند و او ندانستمعوندر چاه  ص ياران پيامبر - 2
از جنگ تبوك عذرخواهى به خاطر عدم علم به دروغ آناني كه  ص پيامبر - 3

 :فرمود] او را توبيخ نمود[تا اينكه خداوند . معذرت آنان را پذيرفتكرده بودند 
{w  v  u   t  s  r  q  p  onmlkz. 
  ).43: التوبه(

تگويان و دروغگويان را بشناسى، به چرا پيش از آنكه راس ؛خداوند تو را بخشيد«
  .»!)كردى، تا هر دو گروه خود را نشان دهند خوب بود صبر مى! (آنها اجازه دادى؟

داند به وي  تا اخبارهايي كه او نمي  به كارگيري جاسوسان توسط علي - 4
الزم به ذكر است كمااينكه . ذكر شده است 5البالغه كمااينكه در نهج ،اطالع دهند

_____________________________ 
 .94/261, 91/329بحاراالنوار, ) ١(
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 هاي بر نهان إل پيامبران .klponmz} :فرمايد مي متعال خداوند

اند، زيرا رسول خدا به كساني كه از او اجازه خواسته  مردم اطالع نداشته] درون[
بودند اجازه عدم حضور در جنگ داد و خود را در شمار معذورين قرار دادند چون 

ايد، خداوند شما فرم دانست، خداوند به وي مي صدق و دروغ آنان را نمي ص پيامبر
 :فرمايد را ببخشايد چرا بدون علم و تحقيق به آنان اجازه داديد و خداوند مي

{  l   kj   i  h  g  f  ed  c  b  a`      _  ^  ]  \
 u   t       s  r   q  p  o  nmz.)101:هالتوب.(  

اهل مدينه و از  ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعى منافقند اعراب باديه) ميان(و از «
. شناسيم يمشناسى، ولى ما آنها را  تو آنها را نمى. ، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(

مجازاتى با رسوايى در دنيا، و مجازاتى به هنگام (كنيم  آنها را دو بار مجازات مىبزودى 
  .»شوند فرستاده مى )در قيامت(سپس بسوى مجازات بزرگى  ؛)مرگ
   ).29: آل عمران( .Ï ÎÐ Ö Õ Ô ÓÒ  Ñz و} : دفرماي ميو 
هاى شماست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خداوند آن را  اگر آنچه را در سينه: بگو«
  .»داند مى

  .باشد فقط خداوند مي نهانپزيرا آگاه به نهان و 
ترين  پيروان شما پست: به پيامبرشان گفتند ؛ چون قوم نوحء در سوره شعراو 

من از باطن و اعمال آنان آگاه  ،، پاسخشان داده است]اند عهمردم جام[ترين  و پائين
  .)112: شعراءال( .A E D C B F z}: نيستم

  .»اند دانم آنها چه كارى داشته من چه مى«: گفت) نوح(«
: فرمايد و در سوره عبس خداوند پيامبرش را مورد عتاب قرار داده است و مي

{K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A z. )3- 1: عبس(.  
تو چه . از اين كه نابينائي به سراغ او آمده بود. چهره درهم كشيد، و روى برتافت«
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  .»پاكي و تقوا پيشه كندداني شايد او  مي
از درون  و لذا قول به اينكه علي ،و صدها آيات ديگر در اين زمينه وجود دارد

  .1دكسي آگاه بوده است قولي است كه با صدها آيات قرآن، مخالفت دار
  .دادن علم غيب به ائمه با عقل مخالف است نسبت: پنجم

پس چرا جن و انس را  آگاه است اگر امام به تمام اين علوم: گويد برقعي مي
تسخير ننمود تا حكومت عادله برگزار نمايد؟ و اگر او از سخن پرندگان آگاه بود 

بايست  نست ميدا كرد، و اگر فوائد درختان را مي بايست علوم مفيدي كشف مي مي
بايست همچون  نمود، و اگر او به ميكروبها آگاه بود مي خواص آنها را تبيين مي
دانست پس چرا آنرا  كرد، و اگر برق را مي ها را كشف مي پاستور و امثال او بيماري

اي نساخت تا حقايق  در اختيار نگرفت؟ اگر او به امور چاپ آشنا بود چرا چاپخانه
هاي كه خود را به رنگ اسالم  يد، تا تمام اين خرافات و گروهاسالم را منتشر نما

دانست بر او الزم بود تا  و چنانچه علوم هستي و صنعتها را مي ،روندباند از بين  درآورده
چرا همه اينكارها را انجام ... اي فضائي بسازد و راديو و تلويزيون بسازد و  اينكه سفينه

اروپايي ترك كرد تا آنان آنرا اكتشاف نمايند، و اگر او  نداد و عرصه را براي غيرمسلمانان
و بر امت  ،دانسته و حال آنرا تبيين ننموده پس ناگزير او بخيل بوده است اين علوم را مي

انسان در كار اين جاهالني كه تمام تالششان غلو در حق امام و !! بخل ورزيده است
  .2گردد افراط در اوصاف او است دچار حيرت و سردرگمي مي

  

_____________________________ 
كند كه ايـن  روايت كرده اشاره می "فی معرفتهم اوليائهم و التفيض اليهم "برقعی به آنچه كه كلينی در باب ) ١(

له روايتـی ازمج. كنند كه ائمه از درون افراد باخربند روايت از مجله اخباری است كه به وسيله آن استدالل می
دانيم كه آيا او  بينيم می ما وقتی كسی را می: آورده اند كه گفت) ؛(از ابوجعفر باقر  −جعفی –كه از جابر 
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  :اي و پاسخ به آن شبهه

كنند به اينكه قرآن  اند استدالل مي كساني كه با دانستن علم غيب ائمه قائل
 .Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Çz  } :فرمايد مي

. سازد داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي« ).27-26: الجن(
  .»را برگزيده مگر رسوالني كه آنان

را از برخي  ص برقعي بر اين شبهه پاسخ داده بر اينكه خداوند متعال گاهي پيامبر
خبر آنرا را به مردم رسانده و همه مردم به آن  ص سازد و رسول غيب مطلع مياز 

: بقرهال( .O  N  M  L  K  Jz} :فرمايد همچنانكه خداوند مي ،آورند ايمان مي
آنچه (كسانى هستند كه به غيب ) پرهيزكاران( .زكاران استمايه هدايت پرهي« .)3- 2

  .»آورند ايمان مى) از حس پوشيده و پنهان است
و ياران متقي وي و امت  ص در اين صورت پيامبر: فرمايد مي :و برقعي 

نه اينكه به آن آگاه باشند، چون عالم به غيب خداوند  ،او به غيب ايمان دارند
و  ص برخالف پيامبر ،گيرد نمي ىه و آنرا از كساست كه خود غيب را دانست

آورند، در اين صورت عالم به غيب  پيروان او كه ايمان به اخبار غيب مي
راويان و  .باشند و ايمانداران به غيب بندگان پرهيزگار وي مي ،خداوند است

و جز به اغراق  ،اند وضوح را نفهميده] همه[ناقلين از آنها اين مسأله با اين 
  .1كنند العاده تنها براي امام فكر نمي ت و خصال خارقصفا

_____________________________ 
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  .1 ]واليت تكويني[ائمه و تصرف در هستي : مسأله دوم
_____________________________ 

سخنان آهنا در متام تعريفهايشان حول دو حمـور  در تعريف واليت تكوينی اختالف نظر دارند و علامی شيعه) ١(
توانايی انجام معجزات, يا ترصف در هستی و طبيعت, قدرتی كه دارنده آن هر وقـت : معنی اول: چرخد می

كه بخواهد از آن استفاده می كند, به دليلی كه خداوند اين قدرت را به آهنا داده اسـت و ايـن قـدرت گـاهی 
 .23−22واليت تكوينی, عاملی : نگا −گذارد يعنی بدون اثر بدن تأثري می –د باش بدون توسط بدن ولی می

منظور از واليت تكوينی توانايی انسان بـر : گويد می −از علامی معارص –آيت اهللا العظمی نارص مكارم شريازی 
يض مثـل كسـی كـه مـر. ترصف شايسته در هستی به امر خدا و انجام دادن كارهای غري معمول و غري عادی

كند و ساير كارهايى از اين قبيل و متـام انـواع ايـن  دهد و مردگان را زنده می العالجی را به اذن خدا شفا می
 .شود ترصفات معنوی در روح و جسم برش غري عادی است و اين نوع شامل طبيعت نيز می

 :سپس صاحبان اين اقوال در مورد دايره قدرت ولی به شكل زيراختالف نظر دارند
 .قدرت مطلقی است كه شامل متام امور ممكن است: اولقول 

امـام مقـامی شايسـته و درجـه واال و : گويد از مجله كسانی كه قائل به اين نظر هستند آيت اهللا مخينی است كه می
و از رضوريـات . كنـد خالفت تكوينی دارد به طوری كه متام ذرات هستی در مقابل واليـت او خضـوع مـی

 52حكومـت اسـالمی : نگـا. ائمه ما مقامی دارند كه فرشتگان و پيامربان نيز ندارند كهمذهب ما اين است 
 .املكتبه االسالميه الكربی, هتران

زمام علم در دستان آهناست مهچنانكه زمام مـرگ در دسـت  :گويد و آيت اهللا العظمی حممد حسينی شريازی می
ولـی قلـوب آهنـا » «شـود ر آهنا نباشند زمني نابود میاگ«آهنا نيز قدرت اجياد  و عدم را دارند  ,عزرائيل است

 ,مهچنانكه خداوند قدرت انجام افعال اختياری را بـه انسـان داده» ظرفهای مشيت و خواست خداوند است
 .قدرت ترصف در هستی را به ائمه داده است

در واليـت آهنـا بـر متـام ای  آنچه كه بارز است اين است كه شـبهه: گويد و آيت اهللا العظمی ابوالقاسم خوئی می
خملوقات نيست مهچنانكه از اخبار نيز پيداست آهنا واسطه اجياد و وجود هستند و سبب خلقت هستند چـون 

شدند و وجودشان وابسته به وجود آهنا است و در افاضات نيـز واسـطه  مردم خلق نمی ىاگر آهنا نبودند متام
من فقه : نگا. واليت مانند واليت خداوند بر بندگانش است و اين ,بلكه آهنا واليت تكوينی را دارند ,دنهست

 .چاپ دوم دار الصاق, بريوت 1/12الزهراء 
گويند اين داليل نشانگر اين اسـت كـه قـدرت ائمـه فراتـر از قـدرت  برخی نيز پا را از اين قول فراتر هناده و می

 =مثـل عـدم قـدرت حرضـت ,تانبيايی است كه با نص قرآن عدم قدرتشان در بعضی امور ثابت شـده اسـ
= 
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     =
_____________________________ 

ريب أرين كيف حتيي ﴿. بر زنده كرده دوباره موجودات كه از خداوند خواست آن را به او نشان دهدابراهيم =
 .كه در قرآن آمده است چنانكهبچه  آوردن و مثل عدم قدرت زكريا بر  ,]٢٦٠:البقرة[﴾ املوتى

و ساير انبيا داده شده است بـه ) ص(تی كه به پيامربمهچنانكه قبال بيان كرديم قدر: گويد هشام رشی عاملی می
: نگـا. داننـد و در بعضی از روايات قدرت ائمه را بيشرت از قدرت اعطايی انبيـا مـی ,ائمه نيز داده شده است

 .158واليت تكوينی 
طوسی  ن حسنـول معتقد است حممد بـن قـه ايـن افرادی كه بـدرت آهنا حمدود است و از بارزتريـق: ول دومـق

سپس ايـن افـراد در دامنـه ايـن قـدرت . 61واليت تكوينی : نگا. است −صاحب التبيان فی تفسري القرآن –
 .اختالف نظر دارند

يا بدين معنا است كه امام قلب هسـتی و حمـور آن  ,واليت تكوينی به معنای وساطت در فيض است: معنی دوم
يا بدين معنی است كـه  ,كنند با هم ارتباط پيدا می است و متام اعضای هستی مثل اعضای بدن از طريق قلب

كند مهچنانكه روح كارهـای  پس او كارهای هستی را مرتب می ,امام برای هستی مانند روح برای بدن است
يعنـی . و مهه افراد برش برای رسيدن به سعادت و هدف بايد با او ارتباط داشـته باشـند. كند بدن را مرتب می
 .كند و آهنا را به سمت خدا هدايت می. و خمصوصا شيعيان خودش مسلط است امام بر باطن افراد

طبق روايات حجت خدا بر روی زمـني واسـطه فـيض ميـان خـالق و : گويدا هآيت اهللا العظمی حممد شريازی مي
و هشام بن حكم را مثال زده است كه يكـی از يـاران . خملوق است چه از حلاظ رشعی و چه از حلاظ تكوينی

 ,مثل حجت اهللا در نظام هستی مانند قلـب در بـدن انسـان اسـت: گويد بوده است و می) ؛(صادق  امام
و مهچنانكه قلب خون را به متام اعضای كوچک  ,امت نيز نياز به امام دارد ,مهچنانكه انسان نياز به قلب دارد

موجودات از انسـان و غـري امام نيز واسطه بني خدا و خلقش است به طوری كه متام  ,رساند و بزرگ بدن می
شوند  و مهچنانكه اگر قلب از عمل بازايستد متام اعضای بدن تعطيل می ,نياز از او باشند توانند بی انسان نمی
گريد و منجـر بـه نـابودی و فنـای او  مريد و با مرگ انسان بدنش در معرض انواع ميكروهبا قرار می و فرد می

اگـر حجـت نبودنـد زمـني تبـاه : چنانكه در حديث رشيف آمـده اسـتمه. رود شود و مهه چيز از بني می می
  :نگا. قدوة الصاحلني, شريازی) ؛(شد امام زين العابدين  می

  
http://www.14masom.com/14masom/06/mktba6/book08/0

4.htm  
 .                                                                                    =شريازي, زينب عاملة  غري معلمة ةالسيداب مقدمه كت: نگاو 
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العاده  اسالم به تأثير غيرخداوند در امور تكويني و خارق : از ديدگاه برقعي
آورد كه  ، برقعي نظر قائل به واليت تكويني را خرافاتي به حساب مي1نمايد اقرار نمي

 و كتاب خاصي به نام ،نيست ئمهخود ا 2اند و ديدگاه ان تشيع ايجاد نمودهمدعي
كتاب اينكه اثبات نمايد كه  اينهدف وي در  3نموده است تأليف )درسي از واليت(

  .نمايند در هيچ چيز در امور هستي با خداوند مشاركت نمي † ائمه پيامبران و
  

  : اند قائلهاي برقعي بر كساني كه به واليت تكويني  پاسخ
هايي كه بر استداللهاي آنها عرض نموده اينكه استدالل به معجزات  بارزترين پاسخ

كه غير آنان نيز بل ،انبياء و كرامات متقدمين صحيح نيست كه به آن استدالل شود
قياس عقلي است، و قياس ] مقايسه[اين  –توانند از آن برخوردار شوند، چون  مي

     =
_____________________________ 

امروز بر مهه ما واجب است كه اعرتاف كنيم كه متام نعمتهای ظاهری و بـاطنی : گويد د فاضل لنكرانی میحمم=
در حقيقـت او ولـی نعمـت متـام برشـ . شد جت نبودند زمني تباه میاگر ح: به واسطه وجود مقدس او است

و چـه در  ,چه در امور داخلی ,و شكر اين نعمت احيای ذكر او در امور خصوصی و عمومی ما است ,است
 :سخنرانی او به مناسبت پانزدهم شعبان كه در سايت او وجود دارد: نگا. خارجی رامو

 http://www.lankarani.org/Arabic/neda/p005.html  .  
 –كسانی كه معتقد به واليت تكوينی هستند نصوصی را كه مبتنی بر فقر ائمه و عدم قدرت آهنا بـر نفـع يـا رضر 

د اينگونـه تفسـري هسـتن –] ١٨٨ االعـراف["اقل ال أملك لنفيس نفًعـا وال رض : مثل اينكه يكی از آهنا بگويد
من فقه الزهراء عليها السالم  : نگا. نند كه قدرت آهنا بر تكوين ذاتی نيست بلكه منوط به اراده خدا استك یم
 .چاپ دوم دارالصادق, بريوت ١/١٨

 .399بت شكن  ) ١(

 .72 منبع سابق) ٢(

 .را داد هادی ميالنی از علامی بارز وقت به دليل اين كتاب حكم به گمراهی او) ٣(
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در حاليكه از جعفر  1 ]نندك قياس مي[است، چگونه  در مذهب اماميه باطل] هم[

: گويد شود، برقعي مي كه دين خداوند با خردها قياس نمي: نمايند صادق روايت مي
اند و اكثر عقائد خود را بر قياس عقلي بنا  متأسفانه شيعه به اين سخن توجه ننموده

، پس دليل آن برگشته است به خاطر علي خورشيد: گويند مثالً مي ،اند نموده
  .2كجاست؟

_____________________________ 
كننـد بنـابراين از حقيقـت  صاحبان قياس با قياس طلب علـم مـی: كند كه گفت  كلينی از صادق روايت می)١(

 =كـه شـيعه  از صـادق شايد آنچـه . 1/57كافی . شود برند چون دين خدا با قياس درست نمی ای نمی هبره
از  −اگر صحيح باشد −ی كرده استاند از آثاری باشد كه از قياس و دينداری با رأی هن روايت كرده):(=

و آن قياسـی اسـت كـه در مقابـل نـص قـرار  –اند  جنس مهان آرايی است كه سلف از قياس فاسد هنی كرده
كنـد  شايد آنچه كه بر اين امر داللت می. و رد قياس به طور كلی نباشد −بگريد يا يكی از اركان آن خمتل باشد

دهد و آن اين است كه از ابان  ذكر كرده كه نظر خودش را توضيح می اين است كه كلينی بعد از آن روايتی را
اش را قضـا  بينی كـه زن روزه سنت قابل قياس نيست آيا نمی: نقل كرده كه ) ؛(بن تغلب از ابی عبداهللا 

و . 1/57كـافی . شود ای ابان بدان كه اگر دين قياس شود دين نابود می. كند كند ولی نامزش را قضا نمی می
ه را كه صادق در اينجا ذكر كرده, صحيح است چون خود نص مساله را قطع كـرده و جـايی بـرای رأی آنچ

شام را چه به قيـاس, : گويد كند آنجا كه می و اين امر بعد از قول موسی كاظم وضوح بيشرتی پيدا می. نيست
ئمه وقتی قياس را رد پس ا. 1/57كافی . شود كه چطور اين حالل است و اين حرام از خداوند پرسيده نمی

و يا قياسی بوده  ,يا مبتنی بر ظن بوده ,اند كه فاسد بوده و در مقابل نص قرار گرفته اند قياسی را رد كرده كرده
 .104−89اعالم املوقعني : نگا. واهللا اعلم. كه يكی از اركان آن خمتل بوده است

در غـزوه  ص ده كه خرب قضا شدن نامز پيامربو ابن كثري بيان كر. 322−2/317مناقب آل ابی طالب : نگا) ٢(
برگردد تا نامزش را بخواند پس چگونه اين  ص خندق معروف است و ثابت نشده كه آفتاب به خاطر پيامرب

ابـراهيم بـن : گويـد سپس ابـن كثـري مـی. ?داده نشده است ص داده شده ولی به پيامرب) (مزيت به علی 
برگشـته ) (طنافسی گفتم در مورد اينكه خورشيد به خاطر علی يعقوب جوزجانی گفت به حممد بن عبيد 

و ابراهيم بن يعقـوب . كسی كه چنني گفته دروغ گفته است: تا نامز عرصش را بخواند نظرت چيست? گفت
 ص وصـی پيـامرب) (گوينـد علـی  مـینزد مـا ای  از يعلی بن عبيد طنافسی سوال كردم كه عده: گويد می

= 
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تواند  برگشته است، امام مي ؛ 1شان اينكه خورشيد براي حضرت سليمان دليل
مرده را زنده نموده  2؛ شان اينكه حضرت عيسي مردگان را زنده نمايد؟ دليل

تواند در آسمان و زمين تصرف نمايد  است، امام داراي واليت تكويني است و مي
است آصف كه حرفي از حروف اسم األعظم را دليل اين ! پس دليل آن چيست

آورد، پس  – ؛ نزد سليمان –زدن تخت بلقيس را  دانست با يك چشم به هم مي
...  3تواند چنين و چنان بداند داند مي امامي كه هفتاد حرف از حروف اسم اعظم را مي

فتاد يابيد كه داراي ه آيا اسمي در زبان عرب مي! آيا تمام اين موارد قياس نيست؟
  .4دهند حرف باشد، اينها تمام عقائد خرافي خود را بر اين قياسها مورد استناد قرار مي

كند كه خداوند در تصرف در هستي شريكي داشته باشد و  برقعي نفي مي: خالصه
  .اين قول بر ائمه جعل و تلفيق داده شده است و از منهج و روش آنان نيست

     =
_____________________________ 

انـد كـه  اما شـيعيان روايـت كـرده. متام اينها دروغ است: او برگشته است? گفتاست و خورشيد به خاطر 
در كتـاب مـن ال  −بدون سـند  –برگشته است مهچنان كه ابن بابويه ) (و علی  ص خورشيد برای پيامرب

 .80−6/79البداية و النهاية : او نگ. روايت كرده است 1/203حيرضه الفقيه 
است مهچنانكـه نـزد مهـه معـروف ه مهان كسی بوده كه آفتاب برای او برگشتيوشع مقصودش شايد برقعی ) ١(

 .11/374وسائل الشيعة . 203و من ال حيرضه الفقيه . 1/223البداية و النهاية : نگا. است
 .60واليت تكوينی هشام رشی عاملی : نگا) ٢(

نـام : كند اشـاره كـرده اسـت كـه میبرقعی به روايتی كه كلينی در كافی از جابر از ابو جعفر صادق روايت ) ٣(
است و هنگام تكلم به آن بوده حرف است در حالی كه تنها يک حرف آن نزد آصف  73) اهللا(بزرگ خداوند 

بـه سـپس زمـني  رسـيدد به طوری كه ختت بر دستش آمزمني و مابني آن و بني ختت بلقيس مهگی به لرزه در 
حرف از حروف بزرگ نزد ما باقی  72در حالی كه  ,دافتاق و مهه اينها در يک حلظه اتفا شتبرگحالت خود 

كند و هيچ نـريو و قـدرتی فراتـر از  است و يک حرف نزد خداوند است كه برای علم غيب از آن استفاده می
 . 209بصائرالدرجات . 1/238كافی . نريو و قدرت خداوند متعال نيست

بسـياری از روشـنفكران اماميـه : نيز گفته اسـت مصداق آنچه كه برقعی گفته است مفيد 72−71شكن  بت)٤(
 .69اوائل املقاالت . دانند معجزات امامان را مانند معجزات انبيا از حلاظ عقلی واجب می
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  :الوهيتمسائل مربوط به توحيد : مطلب دوم

  .1شركت در عبادت :مسأله اول
بر اين باور است كه عبادات نبايد جز براي خداي تنها انجام داد و  : برقعي

  .آيد انجام عبادتي براي غير خدا شرك به شمار مي
دعا در اسالم عبادت است و دعاي غير خدا شرك است، و قرآن : گويد مي
  ).20: الجن( .b  az  }  |         {  ~  _     `   }: فرمايد مي
و هيچ كس را ) كنم و فقط او را عبادت مي(خوانم  من تنها پروردگارم را مي: بگو«

  .»دهم شريك او قرار نمي
. 2فراخواندن مقربين خداوند امري ضروري و الزم است] اماميه[وليكن در مذهب 

پذيرد و اين  اسالم نذر و وقف و هدايا براي مقابر و مرده را نمي: فرمايد و نيز مي

_____________________________ 
بينيم كه گروهی از آهنا نظراتی خمالف با توحيد عبادی  می از نظرات بسياری از علامی شيعه در خالل اطالع) ١(

 : خدا دارند از مجله
ی از آهنا از نصوصی كه در مورد رشک در عبـادت آمـده ايـن اسـت كـه معنـای آن هنـی از رشک در تفسري بعض

اخباری كه در تأويـل رشک : گويد از مجله ابواحلسن رشيف بن مولی بناطی فتونی است كه می ,واليت است
امامت نيست با يعنی كسی را كه اهل  ,اند با اخبار رشک در امامت و واليت جدا هستند در عبادت خدا آمده

 2/526اصول مذهب الشيعة . كنند ها ممكن است چون بسيار غلو می امام رشيک كند و دسته بندی اين فرقه
 .202به نقل از مرآة االنوار 

 .انجام انواعی از عبادات مثل دعا و ركوع و طواف و غريه برای غري خدا
ن تفاسري افراطی خمالفند و به كنارگذاشتن اين مظـاهر عالوه بر اينها گروه ديگری از شيعيان وجود دارند كه با اي

. پردازيم نامد اين رويكرد باشـند و شايد اين شخصيتهايی كه ما به آن می ,كنند رشک و غلو بدعت دعوت می
 .واهللا اعلم

 .399شكن  بت) ٢(
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 1است] اماميه[حرام و اسراف است و تمام اين بدعتها از ضرورتهاي مهم در مذهب 
پردازند با  و چون برقعي وضعيت كساني از مسلمانان كه به استغاثه به غير خداوند مي

اين : رسد كند به اين نتيجه مي پردازند تطبيق مي كفار جاهليت كه به همان عمل مي
جاهليت بدتراند، زيرا كفار جاهليت اگر در دعاي خود به غير خدا مسلمانان از كفار 

برخوردار  تجستند چون آنان داراي كتاب و از هداي شان توسل مي و به بزرگان
اند تا از  سلمانان صدها بار از آموزش و تعليم كتاب، برخوردار شدهنبودند، وليكن م

قرار ندهند ولكن به آن گوش فرا و ناظر  خدا را حاضر رغير خدا استغاثه نطلبند و غي
  .2ترند نداده گويا اينكه شناختي از آن ندارند پس آنان از كفار جاهلي بدتر و پست

  
  .شرك طاعت: مسأله دوم

برقعي كتاب و سنت را مرجع مسائل دين به شمار آورده تبعيت مطلق از هر كـس  
وانـي از آل بيـت   دانـد و در روايـات فرا   عنـه مـي   غير از خدا و رسول را شرك منهي

نمايند بر اينكه آنان فقط بـه حكميـت كتـاب و     كند كه داللت مي نصوصي را ذكر مي
سـخن اميرالمـؤمنين در   : 3نمايـد  نمايند از اين اقوالي كه برقعي ذكـر مـي   سنت امر مي

هرگاه مشكل در تنگنايت قرار دهد و امـور  : فرمايد اش به مالك اشتر است كه مي نامه
خداوند سبحان به قـومي كـه    دند آنرا بر خدا و رسول او برگردانيد،بر شما مشتبه گر

  .دوست داشته است آنان را ارشاد نمايد
ــت  ــوده اس Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  } :فرم

Ù  Ø       ×  Ö  Õ )59:نساءال(.  
و  خداو اطاعت كنيد پيامبر ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

_____________________________ 
 .400 منبع سابق) ١(

 .263 منبع سابق) ٢(

 .142−141 منبع سابق) ٣(
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١٢٥ 

و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و ! را) علما و حكام مسلمان(اولو االمر 

  .»)و از آنها داورى بطلبيد(پيامبر بازگردانيد 
 به رسول، ] يعني[به خداوند، ] امور[رد اخذ آيات محكم كتاب خداوند، و رد

نمايد به  الل مي، همچنين برقعي استد1ناپذير است عمل و اخذ سنت جامع و جدايي
براي مانهاده شده است نگريستم در كتاب خدا و آنچه «: فرمايد كه مي سخن علي

و مأمور به حكم به آن شدم از آن پيروي نمودم و آنچه كه به عنوان سنّت عملي 
شده از او استدالل نموده  ، و باز به يكي از وصاياي روايت2»نموده به آن اقتدا نمودم

 ام به شما اينكه به خداوند شرك نورزيد و سنت پيامبر توصيه: دفرماي مي كه علي
را ضايع و تباه نسازيد و اين دو ستون را برپا داريد و اين دو چراغ را روشن  ص

خود را در مسيرى قرار دادم كه : فرمايد مي علي -، و استدالل به اينكه 3نگه داريد
  .4نهادم ميرفته بود، همه جا گام به ياد او  صرسول خدا 

خداوند ما و شما را در اطاعت از خود و اطاعت از ( :فرمايند اي مي و در خطبه
  .5)رسولش موفق گرداند

حق شما بر ما عمل به كتاب خدا و روش رسـول خـدا   : (فرمايند اي مي و در خطبه
  .6)او و برپا داشتن سنّت آن حضرت است و قيام به حق ص

_____________________________ 
 .632−631ص  53البالغه نامه  هنج) ١(

 ).203مؤسسة املعارف خطبه ( 492 −491 منبع سابق )٢(

 ).147مؤسسة املعارف خطبه ( 359 منبع سابق) ٣(

 ).234مؤسسة املعارف خطبه ( 529 منبع سابق) ٤(

 .450 منبع سابق )٥(

 ).167مؤسسة املعارف خطبه ( 404 منبع سابق )٦(
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١٢٦

١٢٦ 

سرمشـق تـو    صخـدا   كافى است كه رسـول براى تو : (فرمايند اي مي و در خطبه
  .1)باشد

و آنچـه از كتـاب و سـنّت    ...  حاكمى غير از اين حاكمـان ( :فرمايند اي مي و در خطبه
  .2)متروك شده زنده گرداند

هرگاه سخني درباره ! كند كه فرموده است همچنين به سخن امام باقر استدالل مي
دهد  و برقعي توضيح مي 3طلب كنيدچيزي با شما گفتم آنرا از كتاب خداوند از من 

اند و به  اند و خود سنت خاصي نداشته كه ائمه پيرو كتاب و سنت رسول خدا بوده«
¨©   } : اثر روايت شده از ابوبصير استدالل كرده است كه او آيه

¯  ®  ¬  «  ª z. )31: توبهال(.  
  .»ار دادنددانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قر) آنها(«

اما سوگند به خداوند آنان : را بر امام جعفر صادق خواند، ابوعبداهللا صادق فرمود
كردند  خواندند آنان اجابت نمي اند چون اگر فرا مي را به عبادت خودشان فرا نخوانده
و از جايي آنان را  ،ايشان حرام نمودند، و حالل را بروليكن حرام را براي آنان حالل

  .4خود آگاهي نداشتند پرستيدند كه
نمايد كه  از ديدگاه برقعي كتاب و سنت و اقوال ائمه بر اين داللت مي: خالصه

_____________________________ 
 .)158مؤسسة املعارف خطبه ( 282منبع سابق  )١(

حـاكمى غـري از ايـن حـاكامن, ( :و متـام عبـارت چنـني اسـت )136مؤسسـة املعـارف خطبـه (منبع سابق  )٢(
هـاى جگـرش را بـراى او بـريون  داد, و زمـني پـاره كيفر خواهـد كارگزاران حكومتها را به زشتى اعاملشان

 بناميانـد, و آنچـه از عـدالت را بـه شـام پس او روش. او خواهد كرد هايش را تسليم خواهد داد, و كليد گنج
  ).دكتاب و سنّت مرتوك شده زنده گردان

 .1/60الكافی  .كلينی از ابواجلارود روايت نموده است) ٣(

 .1/53الكافی ) ٤(
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مخالفت با آن به توحيد بنده خلل و  و ،باشد اطاعت واجب تنها براي خداوند مي

و اين همان چيزي است كه برقعي آنرا بر بسياري از كساني كه  ،سازد اشكال وارد مي
پندارد عيب و عار  و تحريم حالل مي شان در تحليل حرام  علمايقلد برقعي آنان را م

  .دانسته است
  امامت] مورد[ديدگاه برقعي در : مطلب سوم

  
ترين مسائلي كه اماميه در آن با جمهور امت از لحاظ عقيدتي مخالفت  از مهم

پس به قول به نص و عصمت  ،آغاز شده اند امامتي است كه با تفضيل علي نموده
 و امام علي ،اند منجر شده است امثال آن از غلوي كه راويان كاذب وارد ساخته و

دار غلوگرا به آنچه  دوست -1رسند  درباره من به هالكت مي )گروه(نفردو : فرمايد مي
 نمايد به آنچه كه خداوند كه مرا متهم مي] ديگري[ -2نمايد،  در من نيست افراط مي

  .1مرا از آن مبرا نموده است
  .توان ديدگاه برقعي را درباره امامت به صورت زير بيان نمود مي
  .اساس انتخاب امام است اشور :اول

بودن خويش را از طريق  برقعي بر اين باور است كه حاكم در اسالم منصوب
_____________________________ 

, و در نزد ابن ابی عاصم از قـول )964, 1147, 951شامره (امحد در فضائل الصحابه روايت نموده است ) ١(
دو دسته از افراد نابود مـی شـوند كسـانی كـه در حـب مـن و :  −دحكم رفع دار–آمده است كه ) (علی 

امحد بن منيع آن را روايت كـرده اسـت و راويـان آن معتمـد : بويرصی می گويد. بغض من افراط می ورزند
) 3940ح  7/205احتـاف املهـرة . مهچنني عبداهللا بن امحد بن حنبل روايت كرده انـد...هستند و ابويعلی و 

و .  984السنة ابی عاصم آنرا َحَسن دانسته است«و آلبانی در كتاب ) 6676ح  4/251(لية مطالب العا:نگا
تفسـري فـرات , كـوفی : و نگـا. 2/705دكرت وصی اهللا حممد عباس در حتقيقش به عنوان فضـائل الصـحابة 

اليهـود من عيسى بـن مـريم إن النصـارى  أحبـوه حتـى جعلـوه إهلًـا وإن  إن فيك مثالً (با لفظ . 405شيعی  
وكذلك هيلك فيك رجالن حمب مطري يطريك بام لـيس فيـك ومـبغض مفـرت  ,أبغضوه حتى هبتوه وهبتوا أمه

 . ٤٣/١٦٧ج بحار األنوار: و نطا) يبهتك بام ليس فيك
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امامت و رهبري با انتخاب : گويد و لذا مي ،گيرد انتخاب متكي براساس شوري مي
  .1پذيرد انجام مياهل خرد و يا اهل حل و عقد 

هر كس مهاجرين و : فرمايد نمايد كه مي استدالل مي به قول علي :برقعي 
انصار او را براي امامت و رهبري انتخاب كردند او امام و خدا از امامت او راضي 

مردم اطراف وي اجتماع . ، و نيز چون ابن ملجم بر وي ضربت وارد ساخت2است
فرمود شما مختار هستيد هر  ؟ه كسي بيعت نمائيمبعد از شما با چ: نمودند گفتند

نمائيم فرمود  بيعت مي با پسر شما حسن: گفتند ،كسي كه صالح و شايسته دانستيد
فردي اين امر : و حضرت امير هنگام بيعت خود فرمود. 3باشيد شما داراي اختيار مي

س مسلمانان يا هر ك: فرمايد و مي. 4گردد مگر با انتخاب شما براي وي را متولي نمي
امر و احكام  انتخاب نمودند او ولي] امامت[ - امر -  حاكم آنان او براي واليت

درباره امامت [بر اين اعتقاد است كه آنچه او  :كند، برقعي  را اجرا مي. 5خداوند
قول به نص بر  و ،قول جاري و معمول قرون متقدم بوده است] نمايد تقرير مي

_____________________________ 
 .234شكن  بت) ١(

 .هنج البالغه خطبه ششم) ٢(

مردم بر او وارد ) (ه علی بعد از رضبه ابن ملجم ب: 2/413به طور نيكوتر در مروج الذهب آمده است ) ٣(
نـه بـه شـام امـر : ای امري املؤمنني اگر ما شام را از دست بدهيم آيا با حسن بيعت كنيم? گفت: شدند و گفتند

 .كنم شام خود بينا هستيد كنم و نه شام را هنی می می
علـی  رست كه او بو طربی از جندب بن عبداهللا ذكر كرده ا. مهراه با ترصف و تقديم و تأخر 234بت شكن ) ٤(

اگر ما شام را از دست بدهيم, با حسن بيعت : وارد شد و گفت −بعد از رضبه خوردن–) (بن ابی طالب 
بينا هستيد و مثل آن جـواب را بـه او  تانشام خود. نمك مینم و نه از شام هنی ك مینه شام را امر : بكنيم? گفت

يـد هرچنـد كـه نخواهنم و دنيا ك میقوای خدا سفارش شام را به ت: داد و حسن و حسني را فراخواند و گفت
گوييـد و بـه يتـيامن رحـم دهيد گريه نكنيد و سـخن حـق ب می, و برای چيزی كه از دست دنيا شام را بخواهد

 . 3/937تاريخ طربی . آخر وصيت او  ات....كنيد

 147بت شكن ) ٥(
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مگر اينكه : گويد اواخر مطرح شده است، و مي] قرون[ر اين ائمه دوازدگانه د] تعيين[

امام ] نصب[بعد از دو قرن يا سه قرن جاعالن نصوص آمدند و ادعاي نص براي 
اي از آتش  كاسه[تر  نمودند و چنان شد بر او كه از خود امام بر امامت او حريص

  .1شدند] داغتر
  .برقعي با ادله امامت مناقشه

دارد كه  يابيم كه او مقرر مي قشه برقعي در مسأله امامت مياز خالل بحث و منا
نادرست است و در توضيح اين مسأله بر دو  بر امامت علي] نصب[قول به نص 

دوم مخالفت عقيده امامت با آنچه  .امر تكيه نموده است، اول مناقشه و رد ادله اماميه
  .از ائمه ذكر گرديده است

  

  .يهادله امام] با[مناقشه  :اول
اي كه قائالن به امامت به آن استدالل  نمايد كه ادله برقعي در اين مسأله بيان مي

يا داليلي صحيح ثابت وليكن بيانگر نظر و  -1 :كنند از دو حال خارج نيست مي
در اند كه از لحاظ سند داراي ضعف بوده و  يا اينكه داليلي - 2. سخن اماميه نيست

شان ضعف وجود دارد، و براي توضيح آن به مناقشه  داللت بر منظور اماميه در متن
  .برقعي با مشهورترين داليل اماميه گوش فرا داده تا نظر او را در اين باره بشنويم

  

  .2آيه واليت:اول
: نمايند به آن استدالل مي] امامت[بارزترين دليلي كه اماميه براي اثبات قول به نص 

_____________________________ 
 .346 منبع سابق) ١(
, 63الصـواعق املحرقـه  69−2/68ابن كثـري تفسري  – 31 – 7/5و  32−2/31منهاج السنة النبوية  :نگا) ٢(

, دراسـات عـن 829 – 2/8223و اصول مذهب الشيعة االثنـی عرشـيه  140خمترص التحفة االثنی عرشيه 
 .185الفرق, أمحد جيل 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٣٠

١٣٠ 

̧  º ¹ « ¼ ½ }: آيه ¶ ¾ ÃÂ Á À ¿z. 
  .)55:همائدال(

همانها  ؛اند سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«
و   خشوع:  ركوع مراد از( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى كه نماز را برپا مى

دارند و  اند برپا مي خاضع و  خاشع  كه حالي نماز را در: يعني.  استخدا   براي  خضوع
پردازند  جويند، مي نمي  برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  ر حاليرا د  زكات
  .»)اند فروتن  پيوسته  ايشان  پس

ترين داليل بر صحت امامت بالفصل  باشد بطوريكه طبرسي اين آيه را از روشن مي
درباره  –چنانكه روايت شده است  –، زيرا 1آورد به شمار مي ص بعد از نبي علي

، وجه 2، نازل شده است- داد و در حال ركوع بود گاميكه بر فقيري صدقه ميعلي هن
تر  ولي به معني اولي و شايسته: گويد اول اينكه مي. باشد شان از دو جهت مي استدالل

) الذين آمنوا(منظور از  ،كسي چنين عملي انجام نداده است، دوم اينكه جز علي
  .3حصر ذكر شده است الخصوص آيه با صيغه باشد علي مي  علي
  

  .ديدگاه برقعي
او بر اين باور است كه آيه شامل مؤمنين است و خاص علي و ائمه نيست  - 1

  .4كند بر آن داللت مي) الذين(زيرا قول خداوند 

_____________________________ 
 .2/128البيان  جممع) ١(

 .128−2/126البيان طربسی  جممع) ٢(

 .1/144 ربعبداهللا ش ,اليقني حق. 3/549تفسري التبيان, طوسی  :نگا) ٣(

از . 6/143تفسري قرطبـی . در مورد متام مؤمنان عام است )الذين(: گويد می) :(قرطبی .108بت شكن )٤(
وليكم اهللا ورسـوله والـذين انام  «در مورد ) ن(ابو جعفر باقرحممد بن علی بن حسني بن علی بن ابی طالب 

به ما رسيده كه ايـن آيـه در : گفتيممؤمنان,  گفت دربارهستند? سؤال شد كه الذين آمنوا چه كسانی ه .»آمنوا
= 
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تخصيص آيه به علي و ائمه با اينگونه احاديثي كه شيعه به آن استدالل  - 2

و  گوياناز روايت دروغزيرا اين احاديث  ،باشد نمايند اشتباه و خطا مي مي
 .1باشد ها مي ناشناخته

باشد  مي. 2به دليل قرائن سابق والحق واليت در آيه مذكور به معني محبت - 3
 F E D C BG K  JI H  } :فرمايد طوري كه قرآن قبل از آن مي

MLz. )و (يهود و نصارى را ولى ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« .)51: مائدهال
  .»آنها اولياى يكديگرند! انتخاب نكنيد) اه خود،گ دوست و تكيه
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  }: فرمايد مي] نيز[و بعد از آن 

â á à ß Þ Ý Üz. )ايد اى كسانى كه ايمان آورده« .)57: المائده !
 - از اهل كتاب و مشركان- گيرند  افرادى كه آيين شما را به باد استهزاء و بازى مى

  .»و از خدا بپرهيزيد اگر ايمان داريد 1نتخاب نكنيدولى خود ا
و به واليتي امر  ،گردد كه آيات از واليتي نهي نموده با اين دليل روشن مي

و به مواالت و محبت مؤمنين  ،نمايد از مواالت و محبت كفّار نهي مي ،نمايد مي

     =
_____________________________ 

از كسـانی بـود كـه ايـامن ) (و علی بن ابی طالـب  :, گفتنازل شده است) (مورد علی بن ابی طالب 
 .12217−12216ح 4/628تفسري طربی . آورده بود

ابـن تيميـه در كتـاب املنهـاج  از مجله علاميی كه اين حديث را ضعيف دانسته است.  228و  108بت شكن ) ١(
 .است 2/77و ابن كثري در تفسريش  2/30

كند و الـَولی يعنـی نزديكـی و  والية با فتح واو در لغت اصل صحيح است كه بر نزديكی و قرب داللت می) ٢(
; 1064معجـم مقـاييس اللغـة . باران بعد از باران است و الَولُِی به معنـای حمـب و دوسـت و يـار و كمـک

گويـد بـه معنـای امـارت و نقيـب بـودن  اما واليت با كرس واو چنانكه سيبويه مـی. 1732س املحيط القامو
 .15/407لسان العرب . است
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  1.رآن استبنابراين حصر لفظ بر ائمه بازي با ق: گويد دهد، برقعي مي دستور مي
شود كه  سبب نزول آيه مذكور روايت مي كند به حديثي كه در برقعي اشاره مي - 4

آيا «: نمايد و برقعي سؤالي مطرح مي ،داد  اي به ارزش هزار دينار صدقه علي جامه
  .2اي گرانبها به ارزش هزار دينار را پوشيده است؟ جامه] چنين[علي 
  .Â Á À Ãz} اونداز قول خدنمايد كه منظور  اظهار مي :برقعي  - 5

و آنها برخالف منافقين كه  ،نمايند يعني با رضايت و رغبت خود زكات پرداخت مي
ÂÁ    Ã} :فرمايد منافقين مي انفاق كمااينكه قرآن درباره . از اداي زكات اكراه دارند

Å  Ä z3.  

_____________________________ 
 .108بت شكن ) ١(

بخشيده است بـا هـم اخـتالف دارنـد بعضـی از ايـن ) (روايات در مورد آنچه كه علی . 228بت شكن ) ٢(
و در بعضی . 3ح 289−1/288كافی . هزار دينار بوده است اند كه قيمت آن روايات آن را يک لباس دانسته

 . 4/12215طربی  .روايات او يک انگشرت بخشيده است

 علی استدالل رتگويند كه مراد از آن ركوع حقيقی است و به بخشش انگش بعضی از علام می.143شكن  بت) ٣(
. جـايز اسـت و نافلـه ت كم در نامز سـنتكنند كه حرك و قائلني اين قول اينگونه به آيه استدالل می ,كنند می

بجز اينكه قـائلني ايـن  ,و قرطبی نيز آن را برگزيده است ,اند روايت كرده)  م(بغوی و ديگران از ابن عباس 
كنـد چـون آهنـا  داللت می ص بعد از پيامرب) (گويند كه اين آيه بر وجوب امامت بالفصل علی  قول نمی

هر چند كه نزديكرت مهان نظـر برقعـی اسـت كـه مـراد از راكعـون  .كنند میواليت را به حمبت و ياری تفسري 
كنـد چـون انسـاهنای حنيـف  باشد و اين نظری است كه ادبيات عرب نيـز آن را تأييـد مـی عخضوع و خشو

ركع الی اهللا يعنی به او اطمينان دارد و  ,گويند را وقتی كه بتها را نپرستد راكع می) دارای دين پاک و خالص(
عذر و فرياد كسی كه رب االرباب و تنها خالق را ركوع كنـد بـه : گويد نابغه می. كند مقابل او خضوع می در

 .رسد او می
و بعضـی از آهنـا  ه است,د ركوع كردود و حالش دگرگون شوی كه بعد از ثرومتندی فقري شفرد: شود و گفته می

 .خوار كند و او را بلند كندبه فقرا اهانت نكن شايد كه روزگار روزی تو را : گويند می
= 
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با بر وجوب قولي مؤمنين موصوف به اداي نماز و زكات  - واليت -  آيه: خالصه

نمايد و تخصيص اين مفهوم به علي با سياق آيات  رضايت دروني داللت مي
  .كند كمك نميهماهنگ نيست، و همچنين احاديث ضعيف روايت شده با اين مفهوم 

  .1آيه بالغ: دوم
jk  nml} :فرمايد كه مي استآيه اين از داليل شيعه بر عقيده امامت 

   {  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o   c  b  a  `  _  ~}  |
dz. )آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، ! اى پيامبر« .)67: مائدهال

خداوند تو را از ! اى و اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده! برسان) به مردم(كامال 
  .»كند را هدايت نمى) لجوج(و خداوند، كافران  ؛دارد مردم، نگاه مى) خطرات احتمالى(

الوداع نازل نموده  نمايند به اينكه خداوند اين آيه را بعد از حجه عه استدالل ميشي
به مردم ابالغ نمايد و  كه واليت علي بعد از خود را هدستور داد ص و به پيامبر

مردم را جمع نمود و دست علي را گرفت و مردم را مورد  2در غدير خم ص پيامبر
سلمانان آيا من از شما و به خودتان برتر و اي جماعت م: و فرمود: خطاب قرار داد

علي موالي  ،هر كس كه من موالي او هستم: گفت ،آري: سزاوارتر نيستم؟ گفتند

     =
_____________________________ 

يعنـی آنچـه را كـه گفتـه شـد انجـام  ,و هم راكعون حال بـرای فاعـل دو فعـل اسـت: گويد می) :(قاسمی 
. ور ندارنـددر حالی كه نسبت به خداوند خاشع و متواضع هسـتند و غـر −نامز خواندن و زكات دادن−دهند می

; تفسـري 236; تفسـري السـعدی 2/65سـري شـوكانی ; تف2/71تفسري ابن كثري : نگا; و4/174تفسري قاسمی 
 .6/442; تفسري املنار 8/133العرب  ; لسان6/144; تفسري قرطبی 3/73البغوی 

ة فـی الـرد علـی ورسـال. 418−4/417الفتـاوی ابـن تيميـة  , جممـوع51−4/31السنة النبوية  منهاج :نگا) ١(
 .843−2/836قفازی الاصول مذهب الشيعة, و 224−221الرافضة 

معجـم : نگـا. ميان مكه و مدينه كه سه ميل با جحفه فاصله دارد كه غدير در آن قرار دارد ستوادی اي: خم) ٢(
 .2/389البلدان 
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و كساني را كه او  ،خدايا دوستداران او را دوست و دشمنانش را دشمن بدار ،اوست
جا كه و هر  ،كنند خوار بدار و كساني كه او را خوار مي ،كنند ياري كن را ياري مي

   .1سپس سه بار گفت آيا نرساندم؟. هست محافظ او باش
  :كند در اينجا برقعي سؤاالت اساسي را در برابر اين استدالل مطرح مي

  .2خالفت و منصوص بودن آن براي علي در آيه و خطبه كجاست؟ - 1
ساعتي يا ) ص(پس حديث در نگاه برقعي تنها بيانگر اين امر است كه پيامبر 

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم (: را موعظه كرده است و فرموده است بيشتر آنها
سپس در مورد خالفت چيزي نگفته است و در قرآن نيز  )والِ من وااله وعاد من عاده

وظيفه شما راويان است كه وقتي : گويد سپس برقعي مي .اي وجود ندارد چنين آيه
كنيد يا به آن اشاره  تالوت مي اي را كه در مورد خالفت نازل شده است، اين آيه

  .2و1ندا هو سهل بن زياد آورد 3كنيد بدانيد كه اينها رواياتي است كه ابوجارود ملعون مي

_____________________________ 
; تفسـري 37/225بحاراالنوار جملسی .  )هـ1380دار مكتبة احلياة بريوت (; 153, 6/152البيان, طربسی  جممع) ١

و ابـن ) 3713ح  5/519(و ترمـذی ) 4/218(كرده اسـت و حديث را امام امحد روايت  71− 2/51الصافی 
تيميه زيادت آنـرا از  اما ابن.... اللهم والی من وااله: و مهگی بدون هيچ زيادتی روايت شده است) 1/43(ماجه 

 .4/418الفتاوی  و جمموع 4/86منهاج السنة : جهت متن و سند ضعيف دانسته است, نگا
ده كامل : گويند مثال می. آنچه كه خود بدون احتامل افاده يقني كند: می كننداصوليان نص را اينگونه تعريف )  ٢

اگـر دقـت كنـيم . 2/560روضـة النـاظر : نگـا. ه يا هـيچ عـدد ديگـری نيسـتاست به طوری كه احتامل نُ 
اگـر بپـذيريم : و دوم. نيسـت) (آن آيه متضمن هيچ نصی در مورد خالفت علی : نخست: يابيم كه درمی

 .حديث نص بر آن نيست ,است) (منظور علی .... حديث من كنت موالهكه داللت 
كه امـام بـاقر او را  نابينازياد بن منذر مهدانی يا منذر بن زياد و يا ثقفی و هندی, ابو جارود كوفی : ابوجارود)  ٣

بسـيار :  گويـد ابـن معـني مـی. نـام هنـاد −كنـد ند نام شيطانی است كه در دريا زندگی میا هگفت –رسحوب 
و ابن حجر گفته است كه بسيار دروغگـو و غـري . مرتوک است: ندا هو نسائی و ديگران گفت ,دروغگو است

كرد و جاروديـه  معتمد است و از مجله غاليان شيعه  است كه حديث را در فضايل و بدهيای ديگران جعل می
= 
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  ترسد؟ ترسد؟ و از چه كسي مي مي) ص(آيا پيامبر  - 2

را تهديد كرده است  ص ند پيامبرا هاين آيه چنانكه بسياري از اماميه برداشت كرد
در اين  ص پيامبر: گويد در اينجا برقعي مي. كه ابالغ نكند و از مردم ترسيده است

ترسد در حالي كه هيچگاه و از روز اول رسالتش نترسيده  زمينه چگونه مي
مسلماناني  ،ترسد چگونه در اين اواخر و در مقابل هفتاد هزار از مسلمانان مي...است

  .3كه آماده بخشيدن جان و روح خود در راه دعوت بودند
 ميتواند تصور نمايد كه پيامبر از مرد عاقل نمي: كند قعي اشاره ميسپس بر

به وجود ... اَُحد، خَندق، خَيبر، فَتح مكه و  ،كه آن همه فداكاري را در بدرترسد  مي
م نمودند و مال و افراد فراواني تقدي ،ها مجاهدت ورزيدند در تمام آن جنگ ،آوردند

  .4تا اينكه مكه فتح گرديد
را  ص پيامبر ،تعريض نموده] در آيه[مي كه خداوند به كفر آنان آن مرد - 3

  .باشند؟ چه كساني مي ،تا از آنان بترسد داشتهبرحذر 
به اين معني است كه ] بالغ و حذر[قول شيعه به  - كند بيان مي - :برقعي 

بعد از آن همه فداكاري كه با هجرت و رهايي از اموال و جهاد با قومشان  ن صحابه
صرت اسالم تقديم نموده بودند خداوند آنانرا با كفرشان مورد تعريض و كنايه در ن

     =
_____________________________ 

. 2/93ميـزان االعتـدال, ذهبـی . قندزيديه به او منتسب هستند كه مجهور اماميه در تكفري صحابه با آن مواف
 .1/185امللل و النحل . 3/55االعالم , زركلی 

بعضی از اصـحاب مـا : گويد می −از اماميه  –نجاشی . ابوحييی واسطی ملقب به مؤمن طاق: سهل بن زياد)  ١
ة , چ مؤسسـ513, رشح حـال 192رجـال النجاشـی . بسيار مورد اعتامد نبودسهيل در احاديث : گويند می

 .  ل البيت, بريوتآمؤسسة  اپچ 3/431النرش, قم; منتهی املقال 
 .299بت شكن )  ٢

 .230−229 منبع سابق)  ٣
 .229 منبع سابق) ٤(
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دهند تا  ياران را آگاه نموده كه او با آنان حج انجام مي ص پيامبر ،دهد قرار مي
با مهاجرين و انصار كه خداوند  ص مناسك حج را به آنان تعليم دهد، پيامبر خدا

ستايش قرار داده است فريضه حج را ادا  در جاهاي متعددي از قرآن آنها را مورد
و در طريق برگشتشان به مدينه در غديرخم كه جايي ميان مكه و مدينه  ،نمود
پس بنابر ...) [ول يا ايها الرّس(را نازل نمود ) بالغ(الذكر  باشد خداوند آيه سابق مي

 ي پيامبرا: فرمايد خداوند به رسول خود مي تفسير آيه چنين است كه ]ديدگاه اماميه
 ،از يارانت ترس نداشته باشيد زيرا همه آنان كافر و مرتدند و اهل هدايت نيستند ،من

را ابالغ  دارد، و امر واليت و خالفت علي و خداوند شما را از شر آنان محفوظ مي
به جاي اينكه به ] پس[نما، خداوند اين آيه را در شأن ياران نبي نازل نموده است

اعمالشان را پذيرفت و سعي شما در حج را ستود، وليكن به آنان  آنان بگويد خداوند
اي رسول خدا هر آنچه در مورد خالفت علي بر تو نازل شده تبليغ و ابالغ : فرمود

ايد، و خداوند شما را از آن  نمائيد و در غير اين صورت رسالت او را ابالغ ننموده
يعني اصحاب شما را هدايت  و خداوند اين كافران. دارد كافران منافق مصون مي

  .اند پردازان شرح نموده آيه را بر مبناي تأويل دروغ] برقعي[نخواهد داد پس 
اكنون الزم است سؤال شود كافران در اين آيه كه خداوند پيامبر خود را از آنان 

و  ؟دارد چه كساني هستند؟ آيا ياراني هستند كه با وي حج نمودند مصون مي
سپس بعد از اين همه  ؟فدا كردند] در راه دين[هر چه داشتند  و ؟جانفشاني كردند

گردند به اينكه اينها كافرانند؟ آيا اين از عدل و انصاف خداوند  وصف مي] فداكاري[
  !به دور نيست؟

  نمايد؟ داللت مي] از آيه[بر تفسير اماميه ] آيه[آيا سياق - 4
نيست به دليل قرائن سابق  قطعاً چنين: گويد برقعي به اين پرسش پاسخ داده و مي

والحق اين آيات مربوط به كافران يهود و نصاري و دولت روم است زيرا اين سوره 
و تمام آيات سوره مائده در مبارزه و ستيز با آنان نازل شده است از جمله اينكه 

اى « .)67: مائدهال( .q p o  n  m  lz} :فرمايد مي ص خداوند به پيامبر
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  .»!برسان) به مردم(طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كامال آنچه از ! پيامبر

m l k j i h g f } :فرمايد و بالفاصله بعد از آن مي
nz. )شما هيچ آيين صحيحى نداريد، مگر اينكه ! اى اهل كتاب«. )68: مائده

. تورات و انجيل و آنچه را از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است، برپا داريد
يعني ميان سياق  .»تا آخر آيات...  آنچه بر تو از سوى پروردگارت نازل شدهولى 

و هچنين . اي نيست و ميان خود رسالت فاصله ،قرآن در امر خداوند به تبليغ رسالت
ساير آيات قبل و بعد اين آيه همگي مربوط به كافران يهود و نصاري است و سخني 

آنرا در كتاب تابشي از قرآن توضيح از واليت در اين سياق وجود ندارد كه ما 
  .اننده گرامي به آن مراجعه نمايدخو. ايم داده

 .q p o n m l k jz}: برقعي بر اين باور است كه آيه: خالصه
نمايد، و اختصاص  بر وجوب تبليغ هر آنچه خداوند بر پيامبر نازل نموده داللت مي

و سخني از امامت در آن  آيه عام است -  مفهوم – ندارد؛ زيرا  به امامت علي
: مطرح نيست و احاديث مذكور در خطبه غدير نيز نامي از امامت در آن نيست و

{} | { zz. با توجه به داللت آيه مابعد آن: {   c b a  ̀ _
dz. و: {k j i h g fz. باشند منظور از آن كافرين مي.  
  .آيه تطهير و حديث كساء: سوم

  

y x w     z } ]:تطهير[ر عقيده امامت بر آيه ه ب، در استدالل امامي:برقعي 
`   _  ~  }     |  { z. )33: األحزاب.(  

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما  خداوند فقط مى«
  . »را پاك سازد

روايت نموده  ك عائشه] پردازد و به ذكر داليلي مي[درنگ و تأمل نموده است 
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١٣٨

١٣٨ 

هنگام صبح بيرون رفت و عبايي منقش از پشم ] يك روز[ ص است كه رسول خدا
 كرد سپس حسين] عباء[مد او را وارد آ  سياه بر خود پيچيده بود، حسن بن علي

  ا هم به داخل عباء مدند و آنها رنيز آ م وارد نمود و فاطمه و علينيز آمد او را
  .z  y  x      w z    }  |     {  ~  _   `}]: آيه[برد سپس 

  .»7/130روايت از مسلم«را تالوت نمود، 
كند كه رسول  طهارت را براي كساني ثابت مي] مذكور[گويند كه آيه  اماميه مي

نمايد و  خداوند آنان در كساء وارد نموده است لذا شديداً بر عصمت آنان داللت مي
  .1شود] مردم[تواند امام غيرمعصوم هم نمي

  .بررسي آراي اماميه توسط برقعي
  

  .2چه كسي داخل در خطاب است؟
و ساير اهل بيت او نيز به چند دليل داخل  ص برقعي معتقد است كه زنان پيامبر

  :در آل البيت هستند
  .داللت سياق: نخست

  
داخل در آل البيت هستند چون آيه در ميان آياتي قرار گرفته  ص همسران پيامبر

  .كند بحث مي صكه از همسران پيامبر 
} | { ~ � ¡ ¢   } :در آيات قبل مي فرمايدخداوند متعال 

ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ z )28:حزابألا(.  

_____________________________ 
مكتبة االمني نجف , حتقيق امحـد ( 8/340; تفسري التبيان طوسی 139−22/137جممع البيان طربسی : نگا)  ١

 ).هـ1382−1376حبيب قصري العاملی 
 .347−324قيق املسألة در كتاب جالء االفهام, ابن قيم حت: نگا)  ٢
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١٣٩ 

خواهيد  اگر شما زندگى دنيا و زرق و برق آن را مى: به همسرانت بگو! اى پيامبر«

  .»!مند سازم و شما را بطرز نيكويى رها سازم اى شما را بهره بياييد با هديه
¿ Å Ä Ã Â Á À  ½ ¾  } :و بعد از آن مي فرمايد

Í Ì Ë Ê É  ÈÇ Æz.  )30:حزابألا(.  
هر كدام از شما گناه آشكار و فاحشى مرتكب شود، عذاب او ! اى همسران پيامبر«

  . »و اين براى خدا آسان است ؛دوچندان خواهد بود
K  J   I  H  G  F  E  D  C  B  } :و سپس مي فرمايد

O N M Lz.  )31:حزابألا(.   
براى خدا و پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد،  و هر كس از شما«

  . »ايم پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزى پرارزشى براى او آماده كرده
nm l k j i hg f  }: سپس بعد از آن مي فرمايد

  {    z  y  x      w  vu  t  s  r  q  p   o
`   _  ~  }     | z. )33:حزابألا(.  

) در ميان مردم(هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهليت نخستين  نهو در خا«
ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت 

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما  خداوند فقط مى ؛كنيد
  .»را پاك سازد
كنند كه  آنها گمان مي ،پندارند نيست نانكه غاليان ميآيه تطهير چ: گويد برقعي مي

در حالي كه اينگونه نيست و اين جزئي از آيه  ،ها است يك آيه مستقل در ميان آن آيه
  .1باشد مي ص متعلق به زنان پيامبر

_____________________________ 
 .149خمترص التحفة االثنی عرشية : و نگا. 224بت شكن )  ١
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١٤٠

١٤٠ 

  
  .خداوند همسر را جزء آل بيت شوهرش قرار داده است: دوم

: فرمايد مي اين آيه كهنمايد  تدالل مياز جمله داليلي كه ابوالفضل برقعي به آن اس
{   ̂  ]    \  [Z  Y  X  W   V  U  TS  R  Q  P  Oz. )هود :
73(.   
اين رحمت و بركات خداوند شامل حال  !؟كني ميآيا از فرمان خدا تعجب گفتند «

  .»بزرگوار استواال و ، بيگمان خداوند ستوده و )نبوت(اي اهل بيت شماست 
باشد، پس بيانگر شمول زوجه در آل شوهر  مي ؛ ابراهيمهمسر ] آيه[مخاطب 

  .1باشد مي
را  ص ممكن نيست فردي عاقل بگويد خداوند نخواسته همسران پيامبر: سوم

 ن وجود همـپاك نمايد، با ايپاك نمايد بلكه فقط خواسته است داماد و دخترش را 
  .2-است احتمال برخوردار نبيان گرديد ورود آنان از كمتري همچنانكه -

_____________________________ 
هر چند كه آيه ساير اهل بيـت  ,در حقيقت آهنا داخل  در آيه هستند: گويد امني شنقيطی می. 226بت شكن ) ١(

نـد و ا هاين آيات به علت آهنا نازل شـد: نخست: كند سپس از اينجا به دو امر استدالل می. را هم در بر بگريد
خداونـد متعـال مهرسـ : دوم. اصوليان امجاع دارند بر  اينكه صورت سبب نزول قطعی بودن دخول آن است

 .151خمترص حتفة االثنی عرشية : و نگا. 6/577اضواء البيان . ابراهيم را در آيه آل بيت او ناميده است

 .227 منبع سابق)  ٢
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١٤١

 

١٤١ 

  .]ي تطهير[ در آيه 1نوع اراده

اراده ] نوع[نمايند  مي .y x wz}:  اين آيه با توجه به تفسيري كه اماميه از
پس  ،به اين معني كه تطهير حتماً واقع خواهد شد ،الوقوع است تكويني و حتميه

 بلنموده معصوم خواهند بود، و در مقا] تطهير[اماماني كه اماميه آنان را تخصيص به 
] دوست دارد[را اراده تشريعي به معني يحب ] در آيه مذكور[اراده ] نوع[برقعي  -

D C B A }: مذكور در آيه] اراده[همچون  ،الوقوع نيست حتميدانسته و 
Ez. )و از آلودگى (خواهد شما را ببخشد  خدا مى«است،  .)27 :النساء
  : ي پرداخته است از جملهو براي اثبات نظر خويش به ذكر داليل. »)پاك نمايد

خداوند تكاليفي شرعي همچون، امر به اقامه نماز و زكات در آن ذكر : ]آيه[سياق 
HG F E D C B A   }: كرده است مانند گفتار خداوند

L  K  J  I z. )6: هائدمال.(  
) قبل از نماز(نماز برخواستيد ) اقامه(ايد هرگاه براي  اي كساني كه ايمان آورده«

_____________________________ 
ی است كـه شـامل متـام حـوادث ا هاراده كونی و خلقی و آن اراد: اول: اراده نزد اهل سنت بر دو نوع است )١(

و اين اراده مقارن قضا و قدر است و اين اراده بايد وجود داشته باشد و از مثاهلای آن در كتاب خدا . شود می
H  G  F  E  D  C   B  AI  P  O  N  M  L   K  J     S  R  Q}  :اينها هستند

U  T z ]اراده رشعی دينی كه حمبت و خشنودی او است و مقارن امـر و هنـی و : دومو نوع  ].١٢٥األنعام
شود و از مثاهلـای آن در كتـاب  شود و گاه حمقق نمی خشنودی و ناخشنودی است و اين اراده گاهی حمقق می

جممـــوع الفتـــاوی : نگـــا ].١٨٥البقـــرة[ ª  ©  ¨  §z   »  ¬  ®   ¯  } : خداونــد متعـــال 
 .3/157; منهاج السنة النبوية 1/433; االستقامة 10/582

بنابراين بعضی از علام به اين قولشـان . اما اراده از ديدگاه اماميه اين است كه مراد خداوند الزم با اراده او نيست
ر عصـمت اسـتدالل آيـاتی كـه بـه وسـيله آن بـ –كنند چون الزمه تطهري در آيه غري حمقق است  استدالل می

 .153−152خمترص التحفة االثنی عرشية : نگا −كنند می
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١٤٢

١٤٢ 

  .»خود را همراه با آرنجها بشوئيددستهاي  صورت و
z  y  x  w  v  u   t s r  }     } :فرمايد و مي

`  _  ~  }  | z. )1)6: مائدهال.  
خواهد شما را پاك  بلكه مى ؛خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند خداوند نمى«

  .»شايد شكر او را بجا آوريد ؛سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد
زيرا  ،باشد آيه بيانگر عدم عصمت اهل بيت قبل از تطهير مي ،ر تفسير شيعهبناب - 1

را از آنان دور سازد كه ] رجس[خداوند خواسته كه پليدي] براساس تفسير شيعه[
  .2برد آن را از بين مي] خداوند[و او  ،موجود بوده] قبالً[

ي كه ذاتي كه از اراده تكويني اله  براي عصمت] و هنري[هيچ فضيلت –ب 
ماند كه با اراده  سنگ و چوبي مي نمعصيت با آن محال باشد نيست، و امام همچو

  .3كند تكويني خطايي نمي
  :نمايد برقعي خالصه نظر خويش را چنين بيان مي

از طهارت جبري و عصمت ذاتي نيست، بلكه بر اهل ] در اين آيه[سخن 
با طهارت  به دور سازند، و] دروني و بيروني[است كه خود را از آلودگي ] الزم[بيت

بدن و اَخالق خود را پاك سازند، و اين همان چيزي است كه خداوند از آنان اراده 
با ...] و [باشند پيوند خويشاوندي  زيرا آنان عالوه بر اينكه مؤمن مي ،نموده است

_____________________________ 
  226−225بت شكن )١(

كند چـون  داللت آيه بر عصمت مسلم نيست بلكه بر عدم آن داللت می: گويد دهلوی می. 335 منبع سابق )٢(
يل حاصل حمـال خواهم او را پاک كنم چون رضورتا حتص شود كه من می نسبت به فرد طاهر و پاک گفته نمی

خمترص التحفـة . و در هنايت باب آمده كه آهنا بعد از معلق شدن اراده به رفتن آهنا از گناه حمفوظ هستند. است
 .152االثنی عرشية 

 226, ص منبع سابق) ٣(
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١٤٣

 

١٤٣ 

  .1دارند ص پيامبر

z y x w }|  } :نظرش درباره آيه  :برقعي   :خالصه
` _ ~  }z.   

آنها با كساء تجليل نموده و  ص شود، كه پيامبر اين است كه شامل كساني ميبر 
چون اوالً به داللت سياق آيات و به  ،گردد مي ص هم شامل تمام همسران پيامبر

بلكه يكي از اركان [داللت آيات ديگري كه خداوند كه زوجه را در زمره اهل بيت 
تواند بپذيرد كه خداوند  ل نمينامبرده است، دوم به داللت اينكه عق] اهل آن

خواهد كه همسران پيامبرش طهارت يابند، و همچنين برقعي بر اين باور است  نمي
در آيه شرعيه است و به [اراده ] نوع[كند زيرا  كه آيه بر عصمت احدي داللت نمي

  .اند قبل از آن معصوم نبوده] آل بيت[اين معني است كه آنان 
  

  .چه از ائمه ذكر شده مخالف استعقيده اماميه با آن: دوم
بر اين ديدگاه است كه ائمه مانند شيعه اماميه معتقد به نص معصوميت  :برقعي 

دوازده امام نيستند، بلكه آنان به اصل شوري و انتخاب ايمان دارند و برقعي مدعاي 
  .دهد خود را با داليل زير مورد استدالل قرار مي

  

  .علي سخنان -1
نمايند و با  ي از ائمه كه شيعه آنرا در كتابهاي خود روايت مياقوال :برقعي 

  : از جمله. دهند عقيده امامت مخالف است مورد توجه قرار مي
قسم به خداوند من رغبتي به خالفت نداشتم وليكن شما مرا به (: سخن علي

_____________________________ 
يد امر كنيد و بـه آنچـه ا هخواهد كه به آنچه كه امر شد خداوند می: گويد سعدی می. 226−225 منبع سابق) ١(

 .664تفسري الكريم املنان . يد هنی كنيد تا اذيت و رش و پليدی از شام دور كنما هی شدكه هن
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١٤٤

١٤٤ 

از آن  دستم را گشوديد: فرمايد ، و نيز مي1سوي آن فراخوانديد و مرا بر آن قرار داديد
تا اينكه كفشها پاره ... خودداري كردم، و آنرا كشيديد پس آنرا به عقب كشيدم 

فرمايد مرا رها كنيد و از  و باز مي .2بيفتاد و ضعيف لگدمال شد ها گرديد و جبه
باشم بهتر از اينكه ] مشاورتان[بنمائيد و اينكه من وزير ] خالفت[ديگران التماس

  .3اميرتان باشم
و . 4دستم را بستم آنرا گشوديد[بيعت بيعت : گوئيد مي] همواره: [فرمايد و مي

مردم بدون اكراه و جبر بلكه از روي ميل و اختيار با من بيعت : فرمايد همچنين مي
و من مردم را نخواستم تا اينكه مرا خواستند و با آنان بيعت نكردم تا با من  5نمودند

همانا قومي با : (فرمايد ت خود ميبر استشهاد صحت بيع ، و علي6بيعت نمودند
 -  بر آنچه با آنان بيعت كرده بودند -  من بيعت كردند كه با ابوبكر و عمر و عثمان

تواند انتخاب  حضور نداشته نمي] در جلسه انتخاب[بيعت نمودند، پس هر آنكه 

_____________________________ 
 .٢٠٥هنج البالغة خطبة )١(

 .229 منبع سابق) ٢(

) (هنگام قتـل عـثامن : از حممد بن  حنفيه نقل شده است كه گفت در تاريخ طربی 91  البالغة, خطبه هنج) ٣(
نزد او آمدند و گفتند اين مرد كشـته شـده و مـردم بايـد امـام  صمرب من مهراه پدرم بودم سپس اصحاب پيا
. يـابيم از تـو بـرای امامـت نمـی صتر و نزديكرت به پيـامرب  هتر باسابق هداشته باشند و ما امروز فردی شايست

 ايـنگفتند خري قسم به خـدا مـا . اين كار را نكنيد من وزير شام باشم هبرت است از اينكه امري شام باشم: گفت
پس بايد در مسجد باشد چـون بيعـت مـن نبايـد خمفيانـه : گفت. دهيم تا با شام بيعت نكنيم كار را انجام نمی

ترسيدم از اينكه به مسجد برود و مردم عليه  من می: ابن عباس گفت...باشد و بايد با رضايت مسلامنان باشد
شد مهاجرين و انصار وارد شدند و بـا داد پس وقتی داخل مسجد  او بشورند و او جز به مسجد رضايت نمی

 .3/825تاريخ االمم و امللوک . او بيعت كردند سپس مردم با او بيعت كردند

 .137ی  , خطبهمنبع سابق) ٤(

 .1ی  , نامهمنبع سابق) ٥(

 .2, نامه ی منبع سابق) ٦(
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 ندارد، و شوري از ميان ] بر عليه انتخاب[نمايد، و غائب هم حق مخالفت و رد

مردي اجماع نمودند و او را امام ] امامت[ين و انصار است، چنانچه بر مهاجر
از روي بدگويي يا ] امام[و چنانچه  ،وي راضي است] امامت[خواندند خداوند به 

اگر از  ،بيرون رود او را به مسير خود برگردانيد] شوري[بدعت از دستور آنان 
و سبيل ] راه شوري[ كه –سرپيچي نمود پس با او و راه وي ] اطاعت شوري[

همانا بيعتم نيست جز ] جمله[با گفتن اين  ، و علي2مبارزه نمائيد 1مؤمنين نيست
. 4داند مي ، بيعت خود را بدون رضايت مسلمانان غير معتبر3از رضايت مسلمانان

امثال اينگونه سخنها : فرمايد مي] اين روايتها از امام علي[در پايان  :سپس برقعي 
] خالفت[غه فراوان است، در اين صورت چنانچه خداوند او را براي در نهج البال

توانست با اين همه سخن خود را از خالفت تبري نمايد، آنچنان  نمود، نمي تعيين مي
. 5اي گلوگير است ناگوارا و لقمه[اين آب : فرمايد خود را از آن تبري نموده كه مي

توانست چنين  نمود، نمي ب ميرا بر وي واج] خالفت[بنابراين اگر خداوند حكم
شگفت اينكه او در هيچ جايي مدعي اين نبوده است . اظهار نمايد] بر زبان[سخناني

كه او امام منصوص است، مگر اينكه بعد از دو قرن يا سه قرن جاعالن و سازندگان 
] خود[براي وي نمودند؛ و از ] امامت[بودن نصوص سربرآوردند و ادعاي منصوص

  .6شدند] داغتر  و كاسه از آش[تر حريص امام امامت

_____________________________ 
 .6ی  مهان منبع, نامه) ١(

 .348شكن  بت) ٢(

 .3/825تاريخ الطربی ) ٣(

 .348شكن  بت) ٤(

 .5ی  البالغة, خطبه هنج) ٥(

 .217, ص 2تاريخ الكامل ابن اثري, ج :شكن نگا بت) ٦(
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  .بزرگان آل بيت از عقيده امامت] اطالع[عدم آگاهي –ب 
بيت نقل شده است استدالل   بزرگان آلاز برقعي با استناد به آنچه از برخي 

با ] امامت[آنان حاكي از آن است كه آنان نسبت به عقيده نص ] مطالب[نمايد كه  مي
  .خبرند بي –اند  از زمره ائمه بوده اينكه خود از متقدمين و

  
  .]امامت[به نص عدم اشاره حسن -1

وفات يافت، حسن خبر مرگ او را  كند كه چون علي روايت مي :برقعي 
اميرالمؤمنين وفات يافته و حال خلف و  :برخاست و گفت م اعالم نمود، ابن عباس

تيد و چنانچه مقبول بعد از خود به جايي گذاشته است، اگر شما پذيرف] فرزندي[
گريستند و ر امامت و حاكميت ندارد، و مردم واقع نگرديد پس كسي بر كس ديگ

  .1نمايد] خالفت[بلكه برما : گفتند
با انتخاب مردم انجام   نمايد بر اينكه بيعت امام حسن استدالل مي :برقعي 

  .تو با نص از جانب خداوند و رسول او نبوده اس و با وصيت علي ،گرفته
  
  .به نص عدم اشاره حسين -2

اقدام به خروج نكرد تا اينكه  –كند  همچنانكه برقعي بيان مي -   امام حسين
و پيمان خود را به نائب وي مسلم بن عقيل بن  ،مردم كوفه با وي بيعت نمودند

طالب دادند، و هنگاميكه او را ترك كردند در امامت خود هرگز به اين نصوص  ابي
ها و استداللهاي كه بر مردم ايراد نمود،  ناد نكرد، بلكه در تمام سخنرانياست] امامت[

 –در برخي روايات  –هاي اهل كوفه كه تعداد آنها  حتي در جواب و پاسخ او به نامه
اي  به نص بر امامت خود و پدرش ذكر نكرد، اشاره –رسد  به دوازده هزار نامه مي
از حسين بن علي به سران (نوشت  مي ها نامه  در جواب[نكرده است جز اينكه 

_____________________________ 
 .2/44الذهب  , مروج4/8البالغة  هنج) ١(
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مؤمنين و مسلمانان من برادر و پسر عموي مورد اعتماد خود از اهل بيتم مسلم بن 

به من نوشته شد كه بزرگان و اهل خرد ] در پاسخ[ام پس اگر  عقيل را نزدتان فرستاده
ام  ندههايتان خوا اند و در نامه آورده] نزدم[هايتان و فضيلت مثل آنچه كه فرستاده

  .1اگر خداوند بخواهد نزدتان خواهم آمد ،اجماع نمودند
را به اجماع اهل حل و عقد  –رفتن و خروج  –مسأله   و نتيجه اينكه حسين

  .نمايد معلق نمي] امامت[منوط نموده و آنرا به نص
  .]امامت[از نص  –عدم علم اطالع محمد بن حنفيه  -3

اما  2و محبت علي براي او مفيه از علي محمد بن حن] قرابت[با وجود نزديكي و 
آنان معتقدند اطالع ندارد، و برقعي اتفاق ] امامت[اي كه اماميه به  او از نص بر ائمه

پسر اميرالمؤمنين، اين   محمد بن حنيفه: گويد اهل اخبار را بر آن ذكر كرده و مي
افي و اعالم الوري و نيز در ك ،را نشنيده است، زيرا به اتفاق تواريخ] امامت[نصوص 

روايت  و در كتاب احتجاج از ابوعبيده و زراره از امام باقر 2513طبرسي ص 
محمد بن حنفيه نزد علي بن حسين  ،كشته شد ؛ چون حسين: اند كه فرمود كرده

كشته شده است، وصيت ] حسين[و گفت پدرت  –آمد و با او به سخن بنشست 
قلوي پدرت و از نسل و  مزاد و همنكرده است، و حال كه من عموي شما و ه

  .4ترم باشم و من از لحاظ سني و قدمت نسبت به تو مستحق مي ؛ علي] پشت[
و اكنون چنانچه محمد بن حنيفه آن سرور گرامي و ممدوح اهل بيت از اين 

_____________________________ 
 .349شكن  بت) ١(

] رعايـت[را برای حسن وحسيني ذكر كرده است كه فرمود شام را بـه  طربی در تاريخ خود وصّيت علی) ٢(
دانيـد كـه پـدرتان او را دوسـت  مهانا او برادر و پرس پدر شامست و حـال مـی ناميم حممد بن حنفيه توصيه می

 .3/937دارد, تاريخ االمم و امللوک  می

 .دنبال كنيد 259−258, اعالم الوری 1/348روايت را در الكافی ) ٣(

 .1/348الكافی ) ٤(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٤٨

١٤٨ 

  .1كند؟ نصوص آگاه و مطلع بوده است پس چرا اين چنين سخن بر زبان جاري مي
  

  .ن انب زيد بن علي بن حسيناز ج] امامت[انكار نص 
كند كليني روايت كرده است كه زيد معتقد به نص بر ائمه اثني  برقعي استدالل مي

را انكار كرده ] از جانب خدا و رسول و ساير امامان[بلكه تعيين ائمه  ،عشري نيست
اش  در خانهكه ما كسي نيست ] نظر[امام از «: باقر فرمود] امام[و برادرش  ،است
وليكن امام از ما كسي است از  ،و در جهاد سستي نمايد ،و خود را پنهان سازد بنشيند
يم و از رعيت و حر ،و در راه خدا جهاد نمايد ،خود دفاع نموده] مسئوليت[حوزه 

  .2خويش دفاع كند
در هنگام اخذ  –باقر ] امام: [نمايد و زيد بن علي كه برقعي به قول وي استدالل مي

همانا برادرت زيد ميان ما : كه به باقر گفتند: گويد از وي مي –بيعت خود در عراق 
  .3گرفت؟ فرمود با او بيعت كنيد او امروز برترين ماست مورد بيعت قرار مي

ائمه  و ص از زمان پيامبر] امامت[نمايد چنانچه نص به  برقعي بيان مي: خالصه
ر حاليكه مردم شديداً د -اطالعي يا انكار نص  بود اين اظهار بي موجود و واضح مي

  .شد به آن نيازمند بودند مطرح نمي
 سازيم ذكر نموده است سؤال مهم ديگري مطرح مي : و ما عالوه بر آنچه برقعي

در بيان اين نص براي  -  اول از همه علي –دليل و تفسير منطقي اهمال ائمه  -
ن علي است، و ترين فرزندا مانند ابن حنفيه كه از محبوب –نوادگان قريب خويش 

و حسن دوم بن حسن كه  ،كه خود فرزند امام است) ين العابدينز(نيز زيد بن علي 
پرداز در حدي است  آيا شفقت ائمه بر راويان دروغ چيست؟ –او هم پسر امام است 

 ؟ولي از طرف ديگر به پسران خويش شفقت نورزند ؟كه براي آنان تبيين نمايند
_____________________________ 

 .349شكن  بت) ١(

 .1/357كافی, ) ٢(

 .3/240االنساب بالذری, ) ٣(
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  .نصي در اين زمينه وجود ندارد ،است كه در واقعبدون شك آشكارا بيانگر اين 

قيام بسياري از بزرگان آل بيت و درخواست بيعت از مردم براي خود نه  -2
  .براي امامان

بزرگان آل بيت ذكر شده كه بر برخي حكام شوريده و از برقعي آنچه از بسياري 
دهد كه اين به معني  اند مورد استدالل قرار مي گانه بيعت گرفته براي غيرائمه دوازد

] به نص باور ندارند[از جمله كساني كه  باشد، عدم علم و باور همه آنان به نص مي
  1:برد عبارتند از و برقعي از آنها نام مي

  .2 زيد بن علي بن حسين - 1
 .عبداهللا بن حسن بن حسن - 2
 .3محمد بن عبداهللا بن حسن بن حسن ملقب به نفس الزكيه - 3

_____________________________ 
 .352−349شكن  بت) ١(

انـد  اند تا روايتی بسازند كه بيانگر رجوع زيد از نص بر ائمه باشد, و روايت كرده برخی راويان تالش نموده) ٢(
گويد با علم به اينكـه زيـد در  مد, برقعی میآه نص بر ائمه نزد زيد كه جابر بن عبداهللا برای اقناع زيد در مسأل

و نه جـابر زيـد را  ,وفات يافته است پس نه زيد جابر را ديده است  ه 74متولد شده و جابر هم در سال   ه 80
 ).350شكن,  بت:نگا. ديده است

نفـر از  300زكيه مهراه بيش از الملقب به نفس ) هـ) (145( بن علی نيحممد بن عبداهللا بن حسن بن حس)  ٣
بود كه دو پرسش ) (صادق  از مجله كسانی كه او را ياری داد. علويان و اهالی مدينه بر منصور خروج كرد

له كسانی كه بـا او بـود مجموسی و عبداهللا مالزم او بودند مهچنانكه در كتاب مقاتل الطالبيني آمده است و از 
كسی كـه از بيعـت : حممد بن عبداهللا بود مهان كس كه گفت باعيسى بن زيد بن عيل بن احلسني  سيد بزرگوار

با لشكر منصور جنگيـد و كشـته شـد و رسش بـرای منصـور . زنم میحممد بن عبداهللا رسباز زند گردنش را 
از  تـر از پـريوی زكيـه را صـحيحالامام مالک و ابوحنيفه پريوی از نفس : گويد ابن خلدون می. فرستاده شد

و طربی روايت كرده كه امام مالک به خروج مهراه حممد فتـوا داده اسـت و بـه او . دانستند امامت منصور می
يد و شخص جمبور ملزم بـه پايبنـدی بـر ا هشام به زور بيعت كرد: گفت. يما هبا ابوجعفر بيعت كرد گفته شد ما

و زركلی از صفدی . ش بودا هپس مردم به نزد حممد شتافتند در حالی كه مالک در خان. سوگند وبيعت نيست
= 
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 .1بن حسن ملقب به شهيد فخ] دوم[حسين بن علي بن حسن - 4
 .2بن عبداهللا بن حسن ملقب به اَشتَر عبداهللا بن محمد - 5
 .1علي بن محمد بن عبداهللا محض - 6

     =
_____________________________ 

و او كسـی بـود . كنند یدر كتاب الوافی روايت كرده است مجاعت حممديه از جاروديه خود را به او منتسب م
واز مجلـه افـراد . كه معتقد بود صادق نمرده است و در كوه حاجر در نجد است و روزی خروج خواهد كرد

ــی اســت ــد جعف ــن يزي ــه راوی مشــهور شــيعه  جــابر ب ــن فرق ــاريخ طــربی . اي ــن . 4/1579ت ــاريخ اب ت
, )9/252(هتذيب التهـذيب ). 232(مقاتل الطالبيني, )218ـ  6/210(; سري أعالم النبالء3/190خلدون

 .350; بت شكن )6/220اإلعالم(
صـاحب (ه ملقب بــ) هـ١٦٩( نبن حسن بن عيل بن أيب طالب ) املثنى(أبو عبد اهللا حسني بن عيل بن حسن ١)

از مردم برای او بيعـت  منكرات را ديدبر هادی عباسی در مدينه خروج كرد وقتی كه ديد  )شهيد فخ(يا ) فخ
و در مسجد پيامرب  صكه در حرم پيامرب  ص پرس پيامرب منای مردم, : خطبه بيعتش گفتو در . ه شدگرفت
= به بيعت خود وفاكنم پس اگر  دعوت می صشام را به كتاب خدا و سنت پيامرب  صو بر منرب پيامرب  ص

يكـی از وفـخ . لشكر هادی در منطقه فخ با او جنگيده و او را كشتند. , بيعت من بر گردن شام نيستنكردم=
چون حسني بن علـی و يـارانش  در حال حاظر به حمله الشهداء يا زاهر مشهور است,كه  استمكه  هاى هحمل

 ,١/٥٤٤ميـزان االعتـدال, ٥/١٦٨٩تـاريخ الطـربي , ١/٢٦٩شذرات الـذهب  .در آنجا دفن شده بودند
 .350بت شكن , ٣٠٨ـ  ٢٨٨ مقاتل الطالبيني, )٢/٢٤٤(األعالم 

مهـراه ملقـب بـه أشـرت  )هــ١٥١( نبن عبد اهللا  بن حسن بن حسن بن عـيل ) نفس زكيه(مد عبداهللا بن حم )٢(
رفته بود تا برای پدرش بيعت بگريد پـس امـري  −نامد جتارت− به سند. خروج كرددر مدينه  پدرش بر منصور

ای خـروج ش را به او داد در حالی كه او خودش را بـرخود و بيعت  فرمانروايان بيعت) عمر بن حفص( آنجا
بـه بعضـی از  −بـه توصـيه ابـن حفـص–او . درسـيبـه او ) زكيـهالنفـس (آماده كرده بود خرب مرگ پـدرش 

سـال در آنجـا  4رسزمينهای سند نزد يكی از پادشاهان غري مسلامن رفت و به خوبی از او اسـتقبال كردنـد و 
بن حفص را خلع كـرد و هشـام بـن و خرب به منصور رسيد و او ا ,ماند و تعداد زيادی توسط او ايامن آوردند
تـاريخ  .كننـد سپس روايات كيفيت مرگ اشرت با هـم فـرق مـی. عمرو بن بسطام تغلبی را به جای او گذارد

 .١١٧−٤/١١٦االعالم  ٣١٤−٣١٠و مقاتل الطالبني  ٤/١٦٢٩الطربی 
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١٥١

 

١٥١ 

 .2حسن بن محمد بن عبداهللا محض - 7

 .3ابراهيم بن عبداهللا محض - 8
 .4يحيي بن عبداهللا محض - 9

 .5محمد بن جعفر صادق -10

     =
_____________________________ 

درش موسـی را پـدرش و بـرا نبن حسن بن حسن بن عيل ) حضامل(بن عبد اهللا )زكيهالنفس (عيل بن حممد) ١
و او را مهـراه  بردنـدو علـی را نـزد ابـوجعفر  يافـتپس موسـی نجـات . به مرص فرستادبرای گرفتن بيعت 

 . 201مقاتل الطالبيني . فوت كرداش حبس كرد و در حبس  خانواده

, مهـراه حسـني بـن حسـن در نبن عبد اهللا حمض بن حسن بن حسن  بـن عـيل ) يهزكالنفس (حسن بن حممد) ٢
; مـروج 434مقاتـل الطـالبيني . و بعد از تعـذيب گـردنش را زدنـدبعدا او را گرفتند  ,فخ خروج كردواقعه 
 .269/1الذهب

, در دينداری و علم مانند بـرادرش نفـس نأبو احلسن إبراهيم بن عبد اهللا حمض بن حسن بن حسن بن عيل  ) ٣
 =و هنگامی كه خرب مرگزمامدار شود  تنوانستبرادرش را در عراق به خروج امر كرد و او مدتی , زكيه بود

هــ كشـته 145سپس با لشكر منصور جنگيد تا اينكه در سـال . بسيار اندوهگني شد رسيدبرادرش را به او =
 ).١٠/٩١البداية والنهاية( )١٦١٥ـ  ٤/١٦٠٤تاريخ الطربي ) ( ٣٨٦ـ  ٣١٥مقاتل الطالبيني ( .شد

, جعفـر صـادق او را تربيـت كـرد و از او و ن حسن بن عيل أبو احلسن حييى بن عبد اهللا حمض بن حسن ب)  ٤
بسيار روايت كرده است و مالک بن انس او را بسيار متجيد كرده اسـت و از ) زكيهالنفس (پدرش و برادرش 

مهـراه حسـني . مجله كسانی بود كه جعفر در هنگام مرگش , اموالش و فرزندانش را به او وصيت كرده است
و هارون الرشـيد نامـه امـان . و به اطراف ديلم گرخيت , وىل نجات يافت,خروج كرد بن حسن در واقعه فخ

در برابر ) :(ند كه علت آن ابياتی بوده كه حييی ا هگفت. برای او فرستاد سپس آن را نقض كرد و او را كشت
بال آن او را او رسوده و به ظلم بنی عباس اشاره كرده و آرزوی قيام دولت علويـان را داشـته, و هـارون بـدن

 .٤٨٣−٤٦٣مقاتل الطالبيني . كشته است
, فرد فاضلی بود وقتی كه مأمون به نبن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل )الصادق(أبو جعفر حممد بن جعفر)  ٥

آل ابی طالب امر كرد كه بدون او به خراسان بروند, آهنا نپذيرفتند كه بدون او بروند در مدينه مهـراه گروهـی 
كه حمارصه شد در نزديكى ماو را امرياملؤمنني ناميدند ولی ها خروج كرد و مردم با او بيعت كردند و  از طالبی

= 
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١٥٢

١٥٢ 

 .1سليمان بن عبداهللا محض -11
 .2ادريس بن عبداهللا بن محض -12

 .3 افطح بن جعفر صادقعبداهللا -13

 .4احمد بن موسي كاظم -14
  .1زيد بن موسي كاظم -15

     =
_____________________________ 

به خراسان بروند و هنگامی كه خواست تا و حمارصه به طول انجاميد و مردان او دوام نياوردند و به آهنا امان 
و او را محـل كـرد و در  رفـتختـتش دو سـتون  به طرفش را برای مأمون آوردند و مأمون ا هجناز فوت كرد

 .٥٤١مقاتـل الطـالبيني . قطع شده است دويست سالبا من صله رمحى دارد كه اين : گذاشت و گفت شقرب
 .٢٨٦كتاب اإلرشاد مفيد

 , مهراه حسني شهيد فـخ خـروج كـرد و اسـري شـد ونسليامن بن عبد اهللا حمض بن حسن بن حسن بن عيل )  ١
چ مؤسسة  ٣٦٥/ ٣٧; مقاتل الطالبيني شامره ٢/١٨٣شذور الذهب . كشته شدبعد از تعذيب سپس در مكه 

 .األعلمي بريوت
, با حسني بـن حسـن در شـورش خـروج كـرد و از إدريس بن عبد اهللا حمض بن حسن بن حسن بن عيل )  ٢

مسـموم  قتلگاه فخ گرخيت و به آفريقا رفت و هارون الرشيد يک رافضی كثيف را به رساغ او فرسـتاد و او را
 .١/٢٦٩شذور الذهب, ٤٠٩ـ  ٤٠٦مقاتل الطالبيني , ٥/١٦٩١تاريخ طربي. ه شدكرد و كشت

, و گفته شده )رس پهن(ملقب به أفطح , نعبد اهللا بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب )  ٣
است  مهچنانكه نوبختی گفته .ندا هچون پاهای او پهن بوده به اين نام معروف بوده و چيزهای ديگری نيز گفت

كه فرقه موسوم به فطحيه  پدرش امامت او را قبول كردند بسياری از بزرگان شيعه و فقهای آن بعد از مرگش
اما مفيد به اعتقـادش طعنـه زده اسـت و  ,ردفوت كروز بعد از مرگ پدرش  ٧٠بعد از  را تشكيل دادند و او

اإلرشـاد , ٩٩فرق الشيعة للنوبختي چ كربالء ,٢١٩جال الكيش ر. آهنا را به ارجا و حشويه نسبت داده است
 .چ إيران٢٨٦ـ  ٢٨٥مفيد

بود گروهی در  سخاومتند و با تقواأمحد بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب, )  ٤
ــد ــت او بودن ــه امام ــد ب ــاظم معتق ــرادرش ك ــان ب ــوبختي . (زم ــيعة ن ــرق الش ــ(  .)١٠٧ف ــى املق ال منته

 ).١/٣٥٥مازندراين
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١٥٣ 

آنان كه بر  - چنانچه نصي وجود داشته باشد بر آنان الزم است: گويد برقعي مي

آنرا تعريف و ارائه نمايند، نه اينكه تعدادي از جاعلين  - اند عليه حكام خروج كرده
  .2تعريف نمايندغالي آنرا 

آنچنان كه  - وجود نص و وضوح آن بر دوازده امام: رمايدف برقعي چه زيبا مي
گانه منافي  با خروج مقربين ائمه و گرفتن پيمان براي غيرائمه دوازده - اند اماميه قائل

  : توان تصوري ديگر نمود نمياست، جز احتماالت زير 
اند و به مقربين خود ابالغ  بوده] امامت[اينكه ائمه آگاه به نص  :احتمال اول

 ،اند اند ولي آنرا به راويان دروغگو از قبيل مغيره بن سعيد و غيره ابالغ نموده ننموده
دارد بر كسي از اهل فضل اين امت  و اين اشكال بزرگي است كه هيچ مؤمني روا نمي

كه از  :امثال امام صادق ] بر افرادي[چنين نسبت ناروائي دهد، مخصوصاً 
  .-و اين احتمال وارد نيست  –آيد  شمار مي داران اهل علم زمان خويش به طاليه

اند وليكن خويشان و  را به مردم ابالغ نموده] امامت[اينكه ائمه نص: احتمال دوم
و  ،نوادگان آنان نص را رها نموده و فريفته حب رياست شده و با ائمه درافتادند

ايم اين  شرح حال و تمجيد آنان، از جانب ائمه و علماي شيعه  ديده –آنچه ما در 
نص بر  –و تنها احتمال سوم هم مطرح است و آن اينكه  ،نمايد احتمال را رد مي

پرداز جعل  با ذكر نام آنها دروغي است كه برخي راويان دروغ) اثني عشر(دوازده امام 
اند، لذا بسياري  اند و به آن تكلم ننموده اند، و ائمه به چنين باوري اعتقاد نداشته نموده

عدم وجود نص با ديدگاه و بينش ديني ائمه  اند و نشان خروج و قيام نمودهاز نزديكا

     =
_____________________________ 

گفتنـد چـون  زيد بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بن عيل بن أيب طالب, كه بـه او زيـدالنار مـی) ١
های زيادی را در زمان عباسيان و پريوانش در برصه آتش زده بود مهراه ابو الرسايا و حممد بـن اسـامعيل  هخان

. )١٨٣٣, ٥/١٨٢٩تاريخ الطـربي . (و را والی برصه كردندهـ در زمان مأمون خروج كرد و ا٢٠٠در سال 
 ).٤٣٦مقاتل الطالبيني(
 .٣٥٢بت شكن )  ٢
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١٥٤ 

بيت و با دلسوزي و شفقت آنان بر عموم مردم هماهنگ و سازگار است،  و علماي آل
 ص نمودند، هنگاميكه پيامبر اقتدا مي ص بود به پيامبر مي] مطرح[چون اگر نص 

وم قريش را فراخواند سپس بالغ ابالغ و تبليغ نمايد عم] برنامه دين[خواستند 
خويش را خصوص نموده تا اينكه نام دختر شريف خود را هم ذكر نمود، همچنانكه 

: شعراءال( .q p oz}: ]انذار[چون آيه : نمايد روايت مي  ابوهريره
 ص قريش را فراخواند آنان نيز اجتماع نمودند و پيامبر ص نازل شد پيامبر .)214

اي بني كعب بن لؤي خود را : ي به بالغ پرداخت و فرمودبه طور عمومي و خصوص
عبدالمطلب خود  هاشم، اي بني نجات دهيد، اي بني عبدمناف، اي بني] جهنم[از آتش 

اي فاطمه خود را از عذاب و آتش جهنم نجات دهيد؛ و من ! را از آتش نجات دهيد
] يوندپ[جز اينكه  1از جانب پروردگارم مالك و صاحب چيزي نخواهم بود

  .خويشاوندي است كه آنرا مستحكم خواهم نمود و به وجود آن مسرور خواهم شد
  .اي و رد آن شبهه

برخي از شيعيان بر خروج امثال اين بزرگان و درخواست بيعت از جانب آنان 
و بدون  –از آل بيت ] امامت[آنان براي دعوت به رضايت كه كنند چنين استدالل مي

  .اند خروج و قيام نموده –ايند اينكه براي خود طلب نم
نزديكان [برقعي بر اين شبهه پاسخ داده است و حال ثابت شده است برخي از 

اند تا  و بلكه برخي هم از ائمه خواسته ،براي گرفتن بيعت براي خود قيام نموده] ائمه
] هنفس الزكي[نمايند، از جمله محمد بن عبداهللا ] و زعامت آنان پذيرفته[با آنان بيعت 

براي خويش از مردم مدينه بيعت گرفت و امام صادق در اين امر نيز او را مساعدت 
از [در شهرهاي گيالن و ديلم براي خود ) محض(چنين يحيي بن عبداهللا  و هم ،2نمود

_____________________________ 
ترمــذی ) (8711ح 2/360(امحــد  204ح  1/192, مســلم 4471ح  360/ 8 )فــتح البــاری(بخــاری ) ١(

 ).3185ح  5/316

 .145شكن ص  بت) ٢(
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و همچنانكه در اصول كافي هم  ،بيعت گرفت و به قدرت و رهبري نايل شد] مردم

فرستاد تا او را به ] امام هفتم[جعفر بن سيمو 1نزد امام] يحيي[ذكر شده است او 
  .دعوت امامت خود فراخواند

قيام ] نزديكان ائمه[اين افراد  ،در پايان اين يك واقعيت علمي و آشكاري است
كه  –نموده تا براي امامت خود بيعت بگيرند، امامت را با آن مفهوم مورد نظر اماميه 

بلكه با  ،اند درخواست ننموده –اشد امامت الهي و آسماني و با معجزات همراه ب
معناي شرعي آن كه واليت امر مسلمانان به خاطر اصالح مفاسد باشد طلب 

و الزم است در مكتوبات برخي اهل سنت و برخي مورخان تاريخ شيعه   ،اند نموده
درنگ و تأمل شود كه در مورد قيام برخي از كساني كه ذكرشان گذشت، از   هم

و ما گرچه گفتيم ! آيد كه ادعاي امامت الهي نبوده است نين برميفحواي كالمشان چ
اي از آنان خود  اند عده كه برخي از كساني كه با اين بزرگان مشاركت و ياري نموده

ولي نبايد اين اعتقاد  ،اند معتقد بر وجود نص بر ائمه بوده ، واند در زمره افرادي بوده
يعني امامتي كه نوادگان ائمه براي آن  2داد، و باور را به آن بزرگواران علوي نسبت

_____________________________ 
 .لما يفصل به بني املحق واملبطباب  1/343الكافی  :نگا) ١(
اين است كه كسانی كه ماننـد عبـداهللا افطـح و ديگـران خـروج كردنـد ) :(نظر استاد احسان اهلی ظهري ) ٢(

الشـيعة : نگـا. وسـی كـاظم بودنـدو مـدعوان امامـت در زمـان م ,مدعيان امامت اهل بيت در زمان صادق
مرتبـه منصـوص  شود كـه آهنـا ادعـای از امثال اين عبارت فهميده می... 259−254−245−220التشيع و

بلكـه  ,ولی اين امر اينگونه نيست چون آهنـا بـر ايـن اعتقـاد نبودنـد. كردند مانند مؤسس اماميه بودن آن می
فـرض نبايـد مهچنانكه گفتيم آهنا برای طلب امامت و خالفت و جهت اصالح امت خروج كردند مهچنانكه 

در ميان آهنا صاحلانی از اهل سنت و علامی آهنا بلكه  ,كنيم كه مؤيدين آهنا مهگی معتقد به امامت شيعه بودند
و اگـر در  .و زيديه و شيعه مفضله و كسان ديگری كه معتقد به تغيري از طريق شمشري بودند مهراهشان بودند

در زكيه و مهراهانشان تأمل كنـيم مصـداق آن را الو مدتی بعد ازآن حممد ملقب به نفس  )(خروج حسني 
 . واهللا اعلم. يابيم می
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١٥٦ 

اند كه  و غيره براي آن تالش نموده  اند همان امامتي است كه حسين تالش نموده
كه آنان براي اصالح امور كه روز  )آسماني(الهينه و  ،اي اكتسابي است در واقع درجه

  .به آن دست يابنداند تا  به روز توسط سالطين جور به فساد گرائيده بود تالش نموده
  .]به نص امامت[ائمه ] و نزديكان[بسياري از خواص  لمعدم ع -ج 

برقعي بر عدم واقعيت عقيده امامت از ديدگاه اثناعشري به اظهار عدم 
ترين  نمايد، مهم به نص از جانب برخي از نزديكان ائمه استدالل مي] خواص[علم

  :افرادي كه برقعي ذكر نموده است عبارتند از
  .1ابوحمزه ثمالي -1

ذكر ] در مقدمه[كرد در بحث تغيير مذهب  خبري كه بر عدم علم وي داللت مي
عشري بر عدم علم ابوحمزه ثمالي به اسامي ائمه قبل از  شد، و برخي شيعيان اثني

ابوحمزه به مدينه رفت تا خود بر وصي : گويند اند مي مرگ امام صادق تأكيد نموده
اطالع و آگاهي يابد، كه اين يعني او قبل از آن و  2 ؛د حمبعد از امام جعفر بن م

  .را نشناخته است] جانشين امام جعفر[
پيوند قرابتي كه با باقر و با  –برقعي به عدم علم ثمالي به امام بعد از صادق  اشاره

و در  ،بيانگر اين است كه قول به نص بر ائمه اصالً وجود نداشته است –صادق دارد 
بگوييم صادق و باقر اين علم مهم را از يكي از كه رت مستلزم اين است غير اين صو

_____________________________ 
در عـدالت او : گويـد ثابت بن دينار أزدی, از رجال حديث اهل ثقه اماميه , مازنـدرانی مـی! ابومحزه ثاملی) ١(

او : گويـد , ابوحـاتم مـی)هـيچ اسـت(لـيس بشـیء: گويند ميان طائفه اختالفی نيست, امحد و ابن معني می
رضا روايـت ] امام[اند, از  شده سه نفر از فرزندانش با زيد بن علی بن حسني كشته. احاديث او ركيك است

 1/363ميـزان االعتـدال . وفـات يافـت  ه 150در سـال  .اند كه او لقامن زمـان خـويش بـوده اسـت نموده
 .485الكشی  , رجال83و رجال النجاشی  74املقال  , منهج6/364الطبقات الكرب 

 ::نگا, تأليف املجمع العاملي ألهل البيت عليهم السالم/أعالم اهلداية)  ٢
http://www.14masom.com/14masom/09/mktba9/book03/009.

htm_Toc4120376 . 
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  .اند ترين راويان خويش كتمان نموده نزديك

  .1]مؤمن الطاق[حول ملقب به أابوجعفر  -2
  .2هشام بن سالم -3

 ؛ بعد از وفات ابوعبداهللا :از هشام بن سالم روايت شده است كه گفته است
بعد ) افطح(وديم و مردم اجتماع نموده بودند كه عبداهللا مدينه ب الطاق در من و مؤمن

الطاق بر وي وارد شديم و مردم نزد  از پدر امامت را به عهده گيرد، من و صاحب
عبداهللا اجتماع نموده بودند، زيرا از ابوعبداهللا روايت كرده بودند كه اگر مشكل و 

پس ما وارد شديم و بزرگ است، ] فرزند[بر ] اطاعت[مانعي در بين نباشد امر 
گردد؟ فرمود  واجب مي] مقداري[همچون پدرش از او سؤال كرديم كه زكات در چه

؟ ]چه مقدار الزم است[گفتيم در صد درهم؟ . پنج درهم است] درهم[در دويست
دستش ! گويند گفتيم سوگند به خداوند مرجئه چنين نمي. دو درهم و نيم: فرمود

دانم مرجئه چه  سوگند به خدا نمي :رد و گفترا به سوي آسمان بلند ك] افطح[
حول زد او بيرون آمديم من و ابوجعفر أگويد با سردرگمي از ن مي] هشام[گويند  مي
هاي مدينه با گريه و سرگرداني  در كوچه ،دانستيم به چه كسي روي آوريم نمي

  .دانستيم به كي و كجا روي آوريم نشستيم و نمي
_____________________________ 

 در بـازار طـاق كوفـه از أصحاب صـادق و كـاظم, أبو جعفر حممد بن عيل بن نعامن بن أيب طريفة بجيل كويف)١(
من شيطان طاق هستم پـس : با مردی رس چند دينار دعوايشان شد پس بر او غلبه كرد و گفت ىف داشت,رصا

نـد كـه وقتـی ا هو گفتـ. ين لقب ناميد ابوحنيفه بـوده اگويند اولني كسی كه او را ب بدين لقب ملقب شد و می
ذهبی گفته كه يـک شـيعه  . يدند او را مؤمن طاق ناما ههشام بن حكم رافضی شنيد كه او را شيطان طاق ناميد

الء سري أعـالم النـب. ٥/٣٠٠لسان امليزان. دانم تاريخ وفاتش معلوم نيست تا جايی كه من می. بود رسسختى
 .٦/١٣٥منتهى املقال. ١٠/٥٥٣

 .معتمد معتمـد اسـت: حلی گفته است, هشام بن سامل جواليقی خادم برش بن حكم از ارسای جوزجان بود) ٢(
 ).٣٥رجال الربقي (, )١٧٩حيل  ,رجال العالمه(
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برويم؟ و برقعي  1يا قدريه، زيديه، معتزله و يا خوارجبه سوي مرجئه ] آيا[: گوئيم
الطاق دچار ترديد  داشتند مؤمن نمايد چنانچه اين نصوص وجود مي با دقت بيان مي

حيرت و سرگرداني از آنان در موردشان مطرح  2شد و بعد از وفات امام نمي
  .گرديد نمي
  
  .3زراره بن أعين -4

از زراره نقل شده است كه چون از وفات  نمايد به اينكه استدالل مي :برقعي 
متمايل شده و زراره پسر ) افطح(امام صادق آگاهي يافت مردم به پسر بزرگش عبداهللا

خويش عبيد را به مدينه فرستاد تا تحقيق و دريابد كه امامِ جانشين چه كسي است، و 
ه بود اي نداشت و حال پسرش عبيد از مدينه برنگشت فاصله] مرگ[چون به احتضار 

خدايا : از وي جويا شد گفتند از مدينه برنگشته است قرآني را طلبيد، و فرمود
پذيرم و هر آنكه اين كتاب  دانم امام كيست، من هر آنچه در اين كتاب است مي نمي

  .4پذيرم و گفت امامي جز اين كتاب براي من نيست را تصديق نمايد مي
_____________________________ 

 .50ص/48بقيه داستان در بحاراالنوار جملسی ج: نگا .٦/٢٠٨: , مدينة املعاجز ٢/٢٢١: اإلرشاد مفيد )١(

 .354بت شكن ) ٢(

فتـه شـده اسـم گمكنی به ابواحلسن يا ابـوعلی اسـت و )   ه 150(او زرارة بن اعني بن سنسن شيبانی كوفی ) ٣(
و ابـن  .او در مذهب آشـكار اسـتو منزلت  شوكت و جاللت: گويد مازندرانی میو  ,ستاه بعبدرولقبش 

 .2/473, لسان امليزان 256−3/250منتهی املقال . گويد كه اهل رفض بود حجردر مورد وی می

برقعی داستان را چنني نقل می كند و بعد از آن رواياتی از مجله كشی از عمر بن شـعيب از . 354بت شكن  )٤(
پـس آن  ,گفت قرآن را به من بدهيد ,گرفت اش شدت وقتی كه زراره مريضی: ه نقل كرده است كهعمه زرار

ای عمه برايم شهادت بده كـه امـامی غـري از ايـن : و گفت ,ش گذاشت و از من گرفتا هرا باز كرد و بر سين
بيان كرده اسـت  مهچنانكه حافظ بن حجر از كتاب مجهره ابن حزم داستان را با اختالف كمی. كتاب نداشتم

و عبداهللا بن جعفر بن حممد بن عيل بن حسني بـن عـيل زراره بن اعني حمدث ادعای امامت افطح : گويد و می
گروه مهراه او را كرده است پس به مدينه آمد و با عبداهللا مالقات كرد و از مسايل كوفه از او سوال كـرد و او 
= 
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امام و طلبشان بر تعيين امام بعدي همچنين برقعي به كثرت سؤال اصحاب ائمه از 

بيانگر اين است كه آنان از اسماء ائمه آگاهي و ] اين خود[نمايد كه  استشهاد مي
  .1اند اطالع نداشته

خواص و خويشان  2اينكه چگونه: گويد اكنون سؤال اصلي ابوالفضل برقعي مي
اند و از آن  هگانه اطالع نداشت ائمه بر علم به نصوص وارده در خصوص ائمه دوازده

اند؟ وليكن در عصر ما نص بر ائمه با تقليد معروف از جاعالن  خبر بوده بي
پرداز از ضروريات مذهب گرديده است و هر آنكه چنين باور نداشته باشد  دروغ
داشت ميان خود مذاهب  و چنانچه نص واقعي وجود مي ،آيد دين به شمار مي بي

  .آمد نمي اختالف به وجود] در اين زمينه[شيعه 
ابومحمدحسن بن موسي  هشيع دانشمند بزرگاگر خواستيد كتاب فرق الشيعه 

را مطالعه نمائيد  4و كتاب مقاالت و الفرق محقق شيعي سعد بن عبداهللا اشعري 3نوبختي
به وجود آمده  هسپس توجه كنيد كه در عصر ائمه بيش از هفتاد مذهب و فرقه شيع

     =
_____________________________ 

بـه آن  −در حالی كـه قـرآن جلـوش بـود–سوال كردند  دانم و به كوفه بازگشت و اصحابش از او گفت نمی
كند كـه  اين داللت می :گويد مى )ابن حجر. (اين امام من است و امامی غري از اين ندارم: اشاره كرد و گفت

 .٤٧٤ـ  ٢/٤٧٣لسان امليزان. ١٥٧ـ  ١٥٤رجال الكيش  ...او از تشيع برگشته است
ه از امام پرسيدند در كتاب كافی در زمان حسني تا زمـان رضـا و برقعی نامهای كسانی را ك. 240شكن  بت )١(

 .243−241نامهای آهنا در بت شكن : نفر بود نگا 104مجع كرده كه تعداد آهنا بالغ بر 
 .استچنني  شده  اين عبارت در اصل ترمجه )٢(

نـام شـيعی فيلسـوف و ذهبی او را به ذوالفنون و بـه  است, ابوحممد حسن بن موسی نوبختی, متكلم امامی) ٣(
: 252−251الفهرسـت  15/327و دارای تصانيفی است, نزد اماميه حمل ثقه است, سرياعالم النـبالء برده 

 .2/224األعالم . 39, رجال احللی 420رجال الطوسی  119داود  نرجال ابی. 63النجاشی  لجار(

مامی, نزد آنان اهـل ثقـه, دارای كتـاب فقيه ا)   ه 300(ابوالقاسم سعد بن عبداهللا بن أبی خلف اشعری قمی) ٤(
 .78رجال احللی 177, رجال النجاشی است الضياء فی رد املحمديه واجلعفريه و كتاب فرق الشيعة
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  .1آمدند اشت همه اين مذاهب به وجود نميد است، پس اگر نص ثابتي وجود مي
برقعي بر اين باور است كه عدم علم امثال اين افراد برجسته و مقربين : خالصه

آنچنان كه  –ائمه بزرگترين دليل بر بطالن وجود نص بر امامت دوازده امام است 
و  ،اند زيرا يا اينكه آنان باور و علم به نص از جانب ائمه نداشته –شيعه باور دارند 

  .اند يا اينكه دانسته و از اين اعتقاد باطل دست برداشته
نمايند و  كند امر مهمي را نفي مي تمام داليلي را كه برقعي ذكر مي :گفت دباي و مي

و در  –نمايند  امامت به آن استدالل مي] اثبات[آياتي است كه شيعه بر ] امر[آن 
نبوده است وگرنه امثال ثمالي و نص صريح  –دسترس مردم آن زمان هم بوده است 

  .ائمه حيران و سردرگم شوند –كما اينكه ذكر شد  –زراره نيازي نبود در تعيين 

_____________________________ 
قابل مالحظه است كه برقعی احاديثی را كه به اصل اينكه مهـدی در آخـر زمـان مـی آيـد . 355بت شكن ) ١(

گويـد  ند ضعيف دانسته است و احاديثی كه مـیا هايت كردضعيف ندانسته است بلكه احاديثی را كه شيعه رو
 .آيد مهچنانكه در بخش بعد می. مهدی حممد بن حسن است
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  ]عسكري[عقيده شيعه به مهدويت محمد بن حسن : مطلب چهارم
  

محور و اساس بنيادي مذهب ] عسكري[عقيده ايمان به مهدويت محمد بن حسن
گريزي   براي بقاي دين ،د، زيرا او حجتي استده و تشيع امامي كنوني را تشكيل مي

  .از او نيست
 -  پسري نداشت او ظاهر -  رفتامام يازدهم حسن عسكري از دنيا  پس از اينكه

شيعه متفرق و سرگردان شدند، به سبب ناسازگاري آنچه كه درباره تسلسل دوازده 
نوبختي  ،ق شدندهاي متعددي متفر اند سرگردان شدند، و به فرقه امام اعتقاد نموده

اي از  پانزده گروه گرديدند و فرقه 2گويد قمي نيز مي ، وبه چهارده گروه 1گويد مي
بعد از خود پسري به نام محمد به جاي ] عسكري[كه حسن: ها گفتند اين فرقه

همان فرقه ] فرقه[اين  و ،او را پنهان نموده است ،گذاشته و بر اثر ترس بر او
  .3دهستن  اثناعشري
عي در مهدويت محمد بن حسن از سه جهت با اماميه به مناقشه پرداخته و برق

  .است
  .4نمايد ضعف احاديثي كه مهدويت محمد بن حسن را ثابت مي :اول
  .عدم ثبوت والدت محمد بن حسن عسكري: دوم

ه زيرا برقعي بر اين باور است كه امام حسن عسكري اصالً صاحب فرزند نشد
درجه [نمايد تماماً ضعيف و از  ني براي اثبات آن روايت ميو احاديثي را كه كُلي است

_____________________________ 
 .96فرق الشيعة ) ١(

 .102املقاالت والفرق ) ٢(

 .1007−3/1004ةثنی عرشيالاالماميه ا شيعةالأصل مذهب  :نگا) ٣(

 .323−319, 247شكن  بت) ٤(
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  .اند ساقط 1]اعتبار
فرزندي به جاي نگذاشته ] بعد از خود[كه ] عسكري[تصريح امام حسن: سوم
نوبختي ذكر  نمايد به آنچه كه برخي مورخين مانند قمي و برقعي اشاره مي ،است
وي ديده نشده است، و ميراث  اند كه او خلف و جانشيني نداشته و پسري از كرده

  .2وماترك او ميان برادرش جعفر و مادرش تقسيم گرديد
اكثر شيعيان آن زمان به والدت او، و محمد بن سعد ] باور[عدم علم و : چهارم

اشعري كه از شاگردان حسن عسكري به شماره آمده و حسن بن موسي نوبختي كه 
  .3نمايند اشاره مي باشد به آن تصريح و او هم از معاصرين وي مي

  :كند مهدويت محمد بن حسن را نفي مي] زير[به داليل :برقعي : خالصه
 .دـكن با توجه به تضعيف احاديثي كه والدت او را بيان مي -2 .نفي والدت او - 1

هايي كه بر جواز امامت كودك به آن استدالل  با توجه به ضعف داليل و نشانه - 3
مورد ادعا و پدرش ] موهوم[عصر مهدي  ن معاصر و همبرخي از شيعيا - 4 .اند نموده

خود را با  –نفي  -و همچنين برقعي ادعاي -اند،  امام حسن عسكري آنرا نفي نموده
دهد و آن هم عدم اطالع اغلب شيعيان به والدت  واقعيت تاريخي مورد تأييد قرار مي

  .است پسر حسن عسكري و تفرق آنان بعد از پدر او به گروههاي مختلف

_____________________________ 
 .5251−1/514الدت صاحب مهدی در كافی ? و:, نگا318شكن  بت :نگا) ١(

 .102اشعری  –الشيعه   فرق 96مقاالت و الفرق ) ٢(

 .248بت شكن )  ٣
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  عصمت: مطلب پنجم
  

 1شيعه را در اعتقادشان به عصمت ائمه از گناه و اشتباه و فراموشي :برقعي 
اند كه  مورد انتقاد قرار داده است و بيان كرده است كه ائمه خود مردم را تعليم داده

نيست و براي اثبات آن ] ائمه[نص الهي است و در اشخاص آنان  در] تنها[عصمت 
هرگاه از جانب ما حديثي به شما «: فرمايد نمايد كه مي باقر استشهاد مي به سخن امام

رسيد سؤال كنيد كه اين سخن در كتاب خداوند وارد شده و در كدام آيه قرآن مورد 
  .2گيرد؟ تأييد قرار مي

نمايد  دقت و وقوف مي - آيه تطهير -برقعي بر دليل مشهور اماميه در اين مسأله 
شود در  كند كه كساني كه آيه شامل آنان مي يه تطهير داللت ميتا ثابت نمايد كه آ
خواهد كه پليدي موجود آنان را زايل و از آنان  اند چون خداوند مي واقع غير معصوم

  .3دور نمايد

_____________________________ 
 .67, الشيعة و الشيع حممداحلسينی شريازی 4/352مرآة العقول جملسی :نگا) ١(

كه  ده, پس آنچهيز به شام رسيچببينيد چه به ما امر شده و چه : آمده كه :و روايتى از باقر  .141شكن  بت) ٢(
 .1/237اماىل, طوسى, . با قرآن موافق است بگرييد, و آنچه خمالف بود ترك كنيد

 .225شكن  بت) ٣(
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  .هايي از غلو در أئمه بخش: مطلب ششم
  

 نمايد و بر اين باور است كه اسالم از انواع غلو در دين را انكار مي :برقعي 
 ،مسلمانان اعم از شيعه و سني وارد شده است مبرّا و به دور استغلوي كه بر عموم 

  :شمارد كه عبارتند از و صورتهاي از غلو وارده در مذهب امامي را بر مي
  .ه ائمه اسماء اهللا و صفات خدايندقول به اينك -1

ه صورت و نمايد بر اينكه ائم تصريح مي آورده كهكليني در كافي روايات فراواني 
  : چشم و دست خدايند، از جمله

ما صورت و سيماي خدائيم : گويد روايت نموده است كه مي] الباقر[از ابو جعفر 
و ما چشم خداوند در ميان مخلوقات  ،رويم كه بر زمين و در ميان شما راه مي

  .1و دست گشاده و رحمت خداوند بر بندگان اوئيم ،خدائيم
خداوند ما را چه زيبا آفريده است و ما را در : نمايد مي از ابو عبداهللا صادق روايت

گوياي خود و در ميان خلق خود دست گشاده او به  ميان بندگان چشم خود و زبان 
] خير[را سيماي خود قرار داده كه از آن ا و م، باشيم رحمت و رأفت بر بندگانش مي

نمايد، و ما را خزانه  گيرد و بابي كه خود بر آن راهنمايي و داللت مي سرچشمه مي
و  ،به واسطه ما درختان ثمردار و جويبارها جاري گردند. زمين و آسمان خويش نمود

هاي خداوند بندگي  و به عبادت ،به وسيله ما باران فرود آيد، و زمين گياه بروياند
  .2شد بوديم خداوند بندگي نمي و چنانچه ما نمي ،شود

قسم به خداوند ما اسماء الحسني : فرمايد كه مينمايند  صادق روايت مي] امام[و از 
و روايات  -  3پذيرد هستيم كه جز با شناخت از ما خداوند از بندگان عبادت نمي

_____________________________ 
 .1/143كافی ) ١(
 .1/144 منبع سابق) ٢(
 .143−1/144 منبع سابق) ٣(
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   .- ديگر

شان با قرآن اشاره  و به مخالفت 1نمايد برقعي تمام اين روايات را تضعيف مي
خالق، الن، اهللا، الرحم: نمايد، و خداوند اسماء خود را معين كرده است از جمله مي
z  }   |  {    ~  _`  b  a  }: فرمايد يقرآن مچنانكه مصور و امثال اينها البارئ، ال

f  e   d  c z. )110: اإلسراء.(  
 ؛ذات پاكش يكى است(را، هر كدام را بخوانيد، »  رحمان«را بخوانيد يا »  اهللا«: بگو«
  .»!براى او بهترين نامهاست) و

   .)24: حشرال( .º¹   ¸  ¶  µ  ´z  «   ¼   ½} :فرمايد و نيز مي
نظير، براي او  سابقه، و صورتگري بي اي بي او خداوندي است خالق، آفريننده«

  .»نامهاي نيك است
د كن مي بيانباشند، سپس برقعي  ائمه مي ،هرگز خداوند نفرموده است اسماء من و

ن كاذب آن را به امام نسبت اند؛ و راويا كه ائمه هم چنين سخني بر زبان جاري نكرده
و كليني هم ناشر اين خرافات گرديده  ،اند تا ضربه خود را به اسالم وارد سازند داده

  .2نمايند تقليد مي] كوركورانه[و مقلدان وي بدون شناخت و علم از وي 
  .تفضيل ائمه بر انبياء -2

انبياء قرار  برقعي بر برخي اماميه كه منزلت و جايگاه ائمه را برتر از جايگاه

_____________________________ 
. 104بـت شـكن . حديث اول را ضعيف دانسته است چون حممد بن سنان در آن است و او دروغگو است) ١(

چـون : سـوم. 106بـت شـكن . چون راويانش از غاليان مرشكند چنانكه از جملسی نقـل شـده اسـت: مدو
بعـد از چون محزة بن يزيع ضعيف از راويانش اسـت كـه مـذهب واقفيـه را : چهارم. راويانش جمهول هستند

لسی گفته چنانكه جم: پنجم.106بت شكن . ه مهچنانكه ممقانی ذكر كرده استاددگرفتن پول از بطايی رواج 
 .105بت شكن . سندش جمهول است

 .105شكن  بت) ٢(
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داند  را از وضع راويان خرافي مي] بر تفضيل[و اين قول  1دهد دهند رد و پاسخ مي مي
  . اند هاي غلو در مذهب را تأسيس نموده كه قاعده

  
  :بررسي داليل آنها توسط برقعي

اند كه  قائلين به برتري و تفضيل ائمه بر انبياء به آيات و احاديثي استدالل نموده
  .2يث را حمل بر ضعف نموده استبرقعي احاد

 :فرمايد از جمله خداوند درباره ابراهيم مي] مورد استدالل آنان[اما آيات  -الف

_____________________________ 
گويد اين ديدگاه خود جزو اصول اثنی عرشيه گرديد و كسانی از علامی اماميـه آنـرا تثبيـت  دكرت قفازی می) ١(

 =                                                                                                                                              :ناميند كه عبارتند از می
باب أن النبي واألئمة االثني عرشـ  :كه بابی را به اين عنوان باز كرده است) صاحب الوسائل(حر عاملی −الف=

 كه ستو بيان كرده ا. ـ  أفضل من سائر املخلوقات من األنبياء واألوصياء السابقني واملالئكة وغريهم ؛ـ 
 .١٥٤, ١٥١ الفصول املهمة يف أصول األئمة : نگا. اين روايات نزد آهنا بی شامر است

عـىل األنبيـاء  ؛باب تفضـيلهم ": بايب را حتت اين عنوان باز كرده است). صاحب بحار األنوار(جملسی   −ب
إنـام صـاروا أويل العـزم  وأن أويل العزم, وعىل مجيع اخللق وأخذ ميثاقهم عنهم وعن املالئكة وعن سائر اخللق

 .٢٦/٢٦٧بحار األنوار ."بحبهم صلوات اهللا عليهم
جيب أن يعلم أن اهللا عز وجل  ":بايب را حتت اين عنوان باز كرده است). صاحب االعتقادات(ابن بابويه قمی  −ج

النـار وال آدم وأنه لوالهم ما خلق السامء واألرض وال اجلنة وال ... واألئمة صمل خيلق خلًقا أفضل من حممد 
 .١٠٧ـ  ١٠٦اعتقادات ابن بابويه. "ا مما خلق صلوات اهللا عليهم أمجعنيوال حواء وال املالئكة وال شيئً 

بـاب أن اإلئمـة ":بصائر الدرجات حتت اين عنوان باز كرده استدر بايب را ) هـ٢٩٠(حممد بن حسن صفار  −د 
 .هـ قم١٤٠٤چ مرعيش . ٢٢٩بصائر الدرجات : نگا. "أفضل من موسى واخلرض) ع(
عـىل أويل  ؛تفضـيل عـيل : وكتـاب, تفضيل األئمة عىل األنبياء: صاحب كتابهاشم بن سليامن بحرانی  −هـ

 .٨/٦٦األعالم .١/١١١الذريعة: نگا. العزم من الرسل
. "لات مذهبنا أن ألئمتنا مقاًما ال يبلغه ملك مقرب وال نبي مرسـيوإن من رضور": روح اهللا مخينی می گويد −و

 .هتران/ املكتبة االسالمية الكربى : اپچ/ ٥٢/احلكومة االسالمية
 .128−127بت شكن )  ٢
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{¡ � ~ } |z. )من تو را امام و پيشواى مردم قرار دادم« .)124: هالبقر!« 

اند تفسير  را به آنچه از امام صادق روايت كرده] مذكور[برتري جويان ائمه آيه 
| { ~ }: و امام نبوده است حتي اينكه فرموده. و ابراهيم نبي بود: كه نمايند مي

¡ �z1. اند كه خداوند بعد  اي سوم به شمار آورده و امامت را مرتبه و درجه
. 2و دوستي و سپس امامت را به ابراهيم ارزاني داشته است] خليل[ابتدا نبوت سپس 

گردد ضعيف است و بنا بر  ميآنچه از صادق روايت  كه و برقعي توضيح داده است
  . 3بيانگر مراد و منظور آنان نيست] مذكور[چند دليل آيه 

: فرمايد باشند كما اينكه مي كند كه انبياء از ميان ائمه مي اول اينكه قرآن داللت مي
{  K  J  I  H   G  F  E  D  C  B  A

P   O  N  ML z. )73: نبياءألا(.  
و  ؛كردند هدايت مى) مردم را(ديم كه به فرمان ما، و آنان را پيشوايانى قرار دا«

و تنها ما  ؛انجام كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم
  .»كردند را عبادت مى
s  r  qp  o  n    m  l  k  j  }: فرمايد و باز مي

tz. )24: سجدهال(.  
هـدايت  ) مـردم را (ه بـه فرمـان مـا    قرار داديـم كـ  ) و پيشوايانى(و از آنان امامان «
  .»چون شكيبايى نمودند، و به آيات ما يقين داشتند ؛كردند مى

_____________________________ 
انـد زيـر در سـند وی درسـت بـن  و برقعی حديث را ضـعيف دانسـته ىجملس) 175−1/174(كافی  :نگا) ١(

 .128بت شكن :نگا. منصور و هشام بن سامل و ابو حييی واسطی است
 ., چ األعلمى, بريوت1/186ى تفسري صاىف, كاشان :نگا) ٢(
 .131−128 بت شكن وجوه تفضيل در :نگا) ٣(
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و  ؛ب و منظور از ائمه با توجه به سياق آيات در اين آيه حضرت يعقو: اول
امامت به معني قيادت و رهبري  :دوم .ساير انبياء بني اسرائيل از نسل ابراهيم است

اء واقع شده است، چه اينكه نبي، ابراهيم يا يعقوب يا ساير است و اين براي تمام انبي
  . نمايند انبياء باشد، زيرا انبياء از طريق وحي الهي مردم را قيادت و رهبري مي

مقام نبوت كسبي نيست بلكه از جانب خداست در حالي كه امامت مقامي : سوم
ما اينكه خداوند توان به آن دست يافت ك با سعي و علم و تالش مي ،اكتسابي است

z  y  x  w  v     u  t  s  }  |  {   }: فرمايد مي

�    ~ z. )74: فرقانال(.  
از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم ما ! پروردگارا: گويند و كسانى كه مى«

  .»!قرارده، و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان
نمايد بر اينكه هر بنده صالح از  اين آيه داللت مي: فرمايد برقعي در اين مورد مي

گردد،  بندگان خداوند چنانچه با علم و عمل تالش نمايد به درجه امام متقين نايل مي
پناه به  - آيد پس آيا هر انساني با هر اندازه و تقوي و صالحيت به مقام انبياء نايل مي

واند عالم نمايد كه هر مسلماني چنانچه بت پس مقرر مي - ،]بر چنين باوري[خدا 
ان اگر به بلندترين مقام آيا انس و ،عاملي باشد او امام هادي و هدايتگر مردم است

  .1!!نايل آيد؟را برتر از انبياء  ىمقامبه تواند  تقوا و پرهيزكارى برسد آيا مي
  .ريخت بودند زمين فرو مي اند و اگر آنان نمي هاي زمين قول به اينكه ائمه ستون - 3

: گرايانه كه برقعي به رد آن پرداخته است، قول غاليان است كههاي غلو از جلوه
اگر : و يا اينكه. 3ريخت و چنانچه زمين بدون امام باشد فرو مي 2اند زمينائمه اركان 

_____________________________ 
 . 131−130بت شكن ) ١(
 . 198−1/196  اند كافی های زمني در كافی بابی به عنوان اينكه ائمه ستون) ٢(
بدون امام گفتم به ابوعبداهللا آيا زمني : كلينی در باب اينكه زمني از حجت خالی نيست از ابو محزة نقل كرده ) ٣(

 .1/179الكافی . يزدر ماند? گفت اگر زمني بدون امام باشد فرو می باقی می
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، 1ريخت گرديد زمين همچون موج دريا به هم مي امام يك ساعت از زمين ناپديد مي

آورد، براي توضيح و اثبات  شمار ميرا نسبت به ائمه غلو به ] اقوال[برقعي همه اين 
  .نمائيم معاصرين نقل مياز كند مطالبي از سخنان برخي  آنچه برقعي مطرح مي

براساس خواست خداوند زمام : گويد شيرازي مي ىاهللا العظمي محمد حسين آيت
همانطور كه زمان مرگ و ميراندن به دست عزرائيل است،  ،علم به دست آنان است

بودند  اند چنانچه نمي داراي تصرف) در زمين(اظ ايجاد و عدم از لح] †[آنان 
 ،ريخت ليكن دلهايشان ظرف و گنجايش مشيت خداوند است زمين فرو مي

تواناي تصرف در  ،همچنانكه خداوند توان انجام افعال اختياري را به انسان داده است
همچنانكه در حديث  :گويد مي] در ادامه[و  2هستي را نيز به آنان ارزاني داشته است

ريخت؛  بود زمين با ساكنين آن فرو مي چنانچه حجت نمي:شريف وارد شده است
  . شد پس اگر روزي فرضاً جهان بدون حجت باشد، هستي و هر چيزي نابود مي

امروزه همه ما بايد اعتراف كنيم به اينكه جريان : گويد محمد فاضل لنكراني مي
چنانچه [ظاهري به وسيله وجود مقدس اوست هاي دروني و  افاضه تمام نعمت

پس در حقيقت او ولي : پاشيد بود زمين با ساكنين آن از هم مي نمي] حجت مهدي
ها زنده نگه داشتن ياد او در تمام كارهاي  و شكر اين نعمت ،نعمت همگان است

  .3باشد خصوصي و عمومي داخلي و بيروني مي
حكيم، و جعفر مرتضي عاملي و و محمد تقي مدرس و محمد سعيد طباطبائي 

  .4نمايند ديگران نيز اين نظريه را تثبيت مي
_____________________________ 

  .1/179كاىف . روايت از باقر) ١(
 . چاپ دوم, دار الصادق, بريوت 1/12از فقه الزهراء عليها السالم ) ٢(
 . كتاب االمام زين العابدين قدوة الصاحلني, شريازی :نگا) ٣(
 :در سايت) ی شعبان خوانی به مناسبت نيمهفرا(سخنرانی, :نگا) ٤(
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گردد كه اين اعتقاد غلوگرايانه همواره در ميان اماميه  روشن مي ،پس با اين وجود
زيرا برخي تا اين حد اين غلو  ،دهيم گرچه ما آن را به همگان نسبت نمي ،وجود دارد

  . را قبول ندارند
را تضعيف نموده و آن را آشكارا با ] در اين زمينه[روايات تمام اين  :برقعي 

زمين  –جل جالله  –چون قرآن بيان نموده كه خداوند  ،داند عقل و قرآن مخالف مي
F E D C B A  } :فرمايد ها ثابت گردانده است و قرآن مي را با كوه

G z.  )1)15:نحلال.  
  .»آن را نسبت به شما بگيرد هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش و در زمين، كوه«

هاي غلو بود كه اماميه به آن گرفتارند و پاسخ و  اينها كه ذكر گرديد برخي صورت
  ]. نگارنده[رد برقعي را بر آن اختصاراًَ ذكر كردم 

_____________________________ 
 209−207شـكن,  بـت :های غلو و رد برقعی بـر آن نگـا برای اطالع از انواع صورت – 153بت شكن, ) ١(

271−272 ,154−184. 
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  قرآن) برقعي در مورد شبهه تحريف(گيري  موضع: مطلب هفتم
  

است از تحريف  هگرديدنازل  ص بر اين باور است قرآني كه بر پيامبر : برقعي
l k j i h g } :فرمايد مي و تغيير به دور است چون همچنانكه قرآن

mz. )و ما بطور قطع نگهدار آنيم ؛ما قرآن را نازل كرديم«. )9: حجرال«.  
  . داري آن را تضمين و متكفل نموده است خداوند خود حفاظت و نگه

داند كه راويان  ي ميهمچنين برقعي قول به تحريف قرآن را از اقوال منكر
خورد و از اينكه گروه زيادي از علماي شيعه   تأسف مي ،اند پرداز به آن پرداخته دروغ

اند، كه از طريق علي بن  با اسناد روايت به امام صادق به آن اعتراف و اقرار نموده
قرآني كه  :صادق گفته است] امام[اند  حكم و هشام بن سالم از صادق روايت نموده

  .2هزار آيه بوده است 1فدهيآورد ه ص يل نزد محمدجبرئ
بر خواننده الزم است بداند كه قرآن متواتر ميان : گويد برقعي در اين زمينه مي

] خواننده[آيه نبوده است،  6236مسلمانان از صدر اسالم تا به امروز افزون بر 
ه هزار آيه از حدود يازد: خواهد بگويد بايست بالفاصله درك نمايد اين روايت مي مي

_____________________________ 
آيه  نازل كرد هفده هزار) ص(پيامرب  قرآنی كه جربئيل بر: گويد می 12/525جملسی در كتاب مرآة العقول ) ١(

 اشـارهقـرآن بـه نقـص و تغيـري خمفی نامند كه اين خرب و بسياری از اخبار صحيح ديگر رصاحتـا : گفت. بود
و به نظر من اخبار اين باب از حلاظ معنايی متواتر هستند و رد كردن مهگی آهنا باعث عدم اعـتامد بـه  ,كند می

پس چطـور آن را بـا خـرب ثابـت  ,اخبار اين باب كمرت از اخبار امامت نيستبلكه به نظر من . احاديث است
 نظـر: نگـا) را رد كنـيمخرب نقص و تغيري قـرآن يعنی چگونه اخبار امامت را ثابت كنيم در حالی كه ( كنيم?
) ٢٥كتابه االستغاثة (  :نگا) هـ٣٢٥(أبو القاسم كويف و) ١/١٠تفسري (احلسن عيل بن إبراهيم قمي وأبسخن 

و كيشــ در تفســري صــايف ) ٢٢٤, ٣٧٠, ٣٧٦, ١/٣٧(كتــاب االحتجــاج درو أبــو منصــور طــربيس 
نوري طربيس در كتـاب فصـل  و ٣٥٨ـ  ٢/٣٥٧و نعمة اهللا اجلزائري در األنوار النعامنية )  ١/٣٢,٣٣,٣٤(

 .يف إثبات حتريف كتاب رب األرباب اخلطاب
 .٢٨حديث  ,باب فضل القرآن ٢كايف ج )٢(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٧٢

١٧٢ 

قرآن حذف و سرقت گرديده است و حال كسي جز علي بن حكم و هشام بن سالم 
  .1اند و آن هم فقط آندو از صادق شنيده

  
  .برقعي از تأويالت فاسدنظر 

گيري مخالف خود را با آن  تأويل فاسد آيات جزو اموري مذمومي است كه موضع
تأويل فاسد آيات توسط گمراهاني ابراز داشته است، بطوري كه بيان نموده است، 

اين عمل جز . اند خرد مسلمانان را بازيچه قرار دهند وضع شده است كه خواسته
  .2ستخداوند ااستهزاء به كتاب 

نمايد كه آن  از بسياري از علماي شيعه مانند مجلسي انتقاد مي :و برقعي 
   .3نمايد و قبول مياند، و در كتاب كافي آن خرافات را تأويل  تأويالت را پذيرفته

  
  .هايي از تأويالت فاسد نمونه

̈  © ª           }: از جمله تأويل و تفسير آيات سوره قمر § ¦ ¥ ¤ £ ¢
¯    ®   ¬    « z. )41-42: قمرال.(  

 .به سراغ آل فرعون آمد) يكى پس از ديگرى(انذارها و هشدارها ) همچنين(و «
ا را تكذيب كردند، و ما آنها را گرفتيم و م )و نبوت پيامبران( اما آنها همه آيات

  .»!مجازات كرديم، گرفتن شخصى قدرتمند و توانا

_____________________________ 
 .369كن بت ش) ١(
 .157−273 منبع سابق) ٢(
 .157 منبع سابق) ٣(
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١٧٣

 

١٧٣ 

دهد كه اين  برقعي توضيح مي .1اند اي كه اين آيات را به ائمه تفسير نموده به گونه

فاسد است، زيرا سخن در آيات از آل فرعون است  –تأويل ساختگي بر باقر 
اند ائمه  كه آياتي كه آل فرعون آن را تكذيب نمودهداند  طور برقعي بعيد مي همين
  .2باشند

و آگاهى (و كسى كه علم كتاب «  ).43 :الرعد( .P O N Mz}: و آيه
با  3است لياند كه منظور از آن ع را چنين تفسير نموده. »نزد اوست) بر قرآن

و پذيرد،  تفسيري را نمي چنين] پذيرش[وجود اينكه آيه در سياق خود احتمال 
نمايد كه اين روايت منظورش اين است كه كفار چون تكذيب  تبيين مي :برقعي 
پذيريم خداوند به آنان فرمود  نمودند و به او گفتند ما رسالت شما را نمي ص پيامبر

دهند، و برقعي در اين زمينه  گواهي مي ص علي و اوالد او به صدق رسالت محمد
پذيريم سپس  بگويند ما رسالت شما را نميآيا عاقالنه است اينكه كفار : گويد مي

برويد از علي كه كودكي است در خانه رسول خدا : خداوند حكيم به آنان بفرمايد
  . كافي است 4]پذيرش شما[براي شهادت او  ،جويا شويد

  

_____________________________ 

¨      ©  } : در تفسـري آيـه :) بـاقر(كلينی در كافی اثری از يونس بن يعقوب به استناد بـه ابـو جعفـر ) ١(

ªz )1/207باشد, كافی  وارد نمود كه منظور از آن متام اوصياء می  ).42:القمر. 
 . 157بت شكن ) ٢(
J   I  H  G  } : منظـور: گفـتم  ؛ به ابو جعفـر :نقل است كه گفته است  ويهاز يزيد بن معا) ٣(

   Q  P  O  N  M  L  Kz )و منظور ما اهل بيتيم, و علی اولني : چيست? فرمود) 44: رعد
 . 1/367تفسري قمی :نگا .تاس ص برترين ما بعد از پيامرب

 . 181بت شكن ) ٤(
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١٧٤

١٧٤ 

  .انتقاد برقعي به علت دوري از قرآن
مورد  1ريماماميه را به خاطر دوري و عدم تدبر در قرآن ك ،برقعي در زمان خود

  .شمرد برمي] اساسي[ا در دو عامل داد و عامل آنر انتقاد قرار مي
در روايات كليني و . فهمند گويند فقط ائمه قرآن را مي رواياتي كه مي :عامل اول

 )پنهان(2نمايند كه همه قرآن متشابه ديگران روايات فراواني وجود دارند كه بيان مي
و نظر و تأمل ساير مردم در قرآن . داند آنرا نمياست و جز ائمه فردي تفسير و بيان 

  .3چه بسا آنان را به فتنه سوق دهد
به نظر برقعي بسياري از مردم به علت اين روايات از قرآن منحرف شده و از آن 

، و بر اين باور است كه قرآن به طور اجمال براي هر فردي آشكار و 4اند دوري گزيده
  .پردازد خود به ذكر داليل زير مي واضح است، و براي اثبات مدعاي

r } :و .z{ ~}: ا با اوصافي از قبيلخداوند كتاب خود ر - 1

_____________________________ 
 :ای اسـت كند اين قول آيـت اهللا العظمـی خامنـه ماميه از قرآن داللت میآنچه كه بر دوری رشحيه از شيعه ا) ١(

جای بسی تأسف است كه از آغاز درس تا پايان آن و گرفتن درجه اجازه اجتهاد حتی برای يک بار بـه قـرآن 
= وقتی : گويد مهچنني می. چرا بايد اينگونه باشد? چون درسهای ما بر قرآن متكی نيست... كنيم رجوع نمی

... نكند تا به جهل مـتهم نشـود فسريخواهد به هر مقام علمی در حوزه علميه برسد بايد قرآن را ت كسی می=
دانند و  نگريم مردم او را جاهل می كنند می به طوری كه وقتی به عامل مفرسی كه مردم از تفسريش استفاده می

: نگـا. آيـا ايـن فاجعـه نيسـت. شوند می بنابراين جمبور به ترک آن. گريند ارزشی علمی برای آن در نظر نمی
 .111ثوابت و متغريات حوزه علميه , دكرت جعفر باقر ص

وىل  ؛رود آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب و جهات ديگر, در نگاه اول, احتامالت خمتلفى در آن مـى) ٢(
 ).مرتجم. (گردد با توجه به آيات حمكم, تفسري آهنا آشكار مى

ما راسـخون در  :, در آن روايتی از جعفر صادق است1/213اند  باب راسخون در علم, امامانكافی  :نگا) ٣(
 .دانيم باشيم و ما تأويل آن را می علم می

 .163بت شكن )٤(
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١٧٥

 

١٧٥ 

sz .و :{v uz.  را به تدبر در ا وصف نموده است و لذا خداوند م... و

آيا درباره قرآن «). 82:النساء( .c b az} :فرمايد آن دستور مي
  .»!انديشند؟ نمى

خداوند آياتي را نازل د كه آيا ممكن است كه ده توضيح مي] برقعي[و ابوالفضل 
و بر عدم  ؟سپس ما را ملزم به فهم و عمل به آن نمايد ؟فرمايد، كه كسي آن را نفهمد

و  ،1اين عين ظلم و استبداد است! فهم و عدم عمل به آن عقاب را مترتب نمايد؟
اينكه دين  طلبد از دين اسالم مي: گويد و مي. حال خداوند سبحان از آن منزه است

پس ناگزير بايد آسان باشد و كالم خداوند از بيان و هر علم  ،عام و فراگير است
  .2)17: القمر(p o nz} :فرمايد و قرآن مي .تر است تر و آگاهانه ديگر واضح

  .»يمكردآسان و حفظ و يادگيرى و فهم معانى آن ما قرآن را براى تذكر «
̈© ª}: آيه از قرآن بااستدالل طرفداران دوري  - 2  § ¦ ¥ ¤z. 

 .»دانند در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان در علم، نمى« ،)7: آل عمران(
به معني تحقق  - از نظر برقعي -  وارد در آيه 3زيرا تأويل استدالل اشتباهي است

_____________________________ 
 .164−163 منبع سابق) ١(
 .252 منبع سابق) ٢(
امـا در . و بيـان بـه معنـای تفسـري: دوم. به معنای عاقبـت و رسنوشـت: اول: تأويل دارای دو معنی است) ٣(

به معنای تفسري كالم و بيان معنای آن كـه ايـن آيـه بـه معنـای آن : اول: شود اصطالح بر سه معنی اطالق می
كنـد يـا  آنچه كه كالم را توجيـه مـی: دوم  .)٧٨: الكهف( z}  |     {  ~       _  `  b  a  }  :است

 ).١٠٠: يوسف( f  e  dz  } : مثال آن است آيه كه اين. شود حقيقتی كه كالم در خارج بر آن واقع می
. ١٥/٤٥٨هتـذيب اللغـة .و اين معنی اخري مهان مراد متأخرين اسـت. منرصف شدن لفظ از ظاهرش: سوم

محـد أ. ظاهرة التأويـل وصـلتها باللغـة د. ٣٣ـ  ١١/٢٣لسان العرب.١٦٢٨ـ  ٤/١٦٢٧الصحاح جوهري 
 .٢٨٩ـ  ١٣/٢٨٨جمموع الفتاوى. چ دار الرشيد .الغفارعبد
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١٧٦

١٧٦ 

كسي نتواند كيفيت وقوع آنرا بفهمد و با حكايت  ،خارجي است كه جز خدايي نباشد
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ }: به آيه ؛ از يوسف

Âz. )من در خواب ديدم كه يازده ستاره، و خورشيد و ! پدرم« ،)4: يوسف
تواند معني و  كند به طوري كه هر انساني مي شاره ميا. »!كنند ماه در برابرم سجده مى

تفسير آيات را فهم نمايد، اما كسي تحقق خارجي آيه را نشناخته است تا اينكه 
زارت و قدرت رسيد و برادران او و پدر و مادرش آمدند و در برابر يوسف به و

اين : فرمود ؛ شكوه و عظمت وي تواضع نمودند، در اينجا حضرت يوسف
مدعاي خود را با مثال ديگري از  : هم چنين برقعي ،تأويل خواب پيشين من است

  ).18: نبأال( .m  l    k  j  i  h z}: فرمايد دهد كه قرآن مي قرآن توضيح مي
  .»آييد مي) محشر(شود، و شما فوج فوج به  روزي كه در صور دميده مي«

فهمد بـه طـوري كـه روزي در     اين آيه را مي] ظاهري[گويد هر فردي معني  و مي
آيند، اما وجود خارجي صـور و تحقـق آن    شود و مردم دسته دسته مي صور دميده مي

  .1داند نمي جز خدا كسي حقيقت آن را ،در خارج چگونه است

_____________________________ 
توانـد آن را بدانـد, و يـا  اهل علم در متشابه مذكور در آيه اختالف دارند, آيا هر كسی مـی .164بت شكن ) ١(

داند, و آنـان وقـف  متشابه را جز خداوند كسی نمی :اول: باشد اينكه خاص علم خداست, بر دو ديدگاه می
و ديـدگاه دوم  .و اين ديدگاه مجهور اسـت .)7: آل عمران( .z¤ ¥ ¦ § ¨© }: اند در آيه را ترجيح داده

طلبـد كـه  اينكه تأويل تشابه چيزی است كه راسخون در علم به آن آگاهند زيرا خداوند از انسان عبادتی نمی
و اين از مجله مسائلی است كه از ابن عباس و جماهد به . ای با او صحبت كند كه راهی به فهم آن نيابد به گونه

شـيعيان هـم بـر . نني ابن قتيبه و نووی و ابن تيميه و ديگران به اين قول قائل هستنداثبات رسيده است, مهچ
آنچنانكـه  −داننـد  اين قول هستند ولی فرقی كه با اهل سنت دارند اين است كه راسخني را خمتص به ائمه می

راسخ باشد قرار و اما كسانی از اهل سنت كه به اين قول معتقدند آن را در هر كسی از اهل علم كه  −گذشت
اند و بنابراين قول هر آنچه كه در قرآن كريم آمده است معنای آن برای راسخني در علم  امكـان فهـم آن  داده

البتـه آن مسـائل در كيفيـت و ماهيـت  ,دانـد هست و اگر چه بعضی چيزها هست كه هيچ كسی جز اهللا نمی
= 
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١٧٧ 

و كالم ائمه ] عرب[با قرآن و لغت ] راسخون در علم ائمه هستند[قول كليني  - 3

  . مخالف است
آگاهند به راسخين در علم  ص علماي يهود كه از بشارت به آمدن محمد: قرآن –

Ç  Æ Å Ä Ã Â  } :فرمايد ميكما اينكه قرآن  ،وصف نموده است
Ï Î Í Ì Ë Ê É  Èz. )ولى راسخان در علم از آنها، و « .)162: نساءال

به تمام آنچه بر تو نازل شده، و آنچه پيش از تو نازل ) از امت اسالم،(مؤمنان 
پس  ،به علماي يهود گفته شود راسخون در علمپس اگر  .»آورند گرديده، ايمان مى

  . 1گيرند علماي مسلمانان به طريق اولي در زمره راسخون در علم قرار مي
 ،سخ در علم يعني كسي كه در علم ثابت و در مسائل راسخ استرا :و در لغت

  .2و اين مقدار براي هر كسي نامحدود است ،گردد دچار تزلزل و سرگرداني نمي
 علي به قول اميرالمؤمنين -بر عام بودن معناي راسخين در علم - همچنين برقعي

) (هستند كه از بدان كه راسخين در علم كساني : گويد كند كه مي استدالل مي
و اقرار به همه آنچه را از تفسير غيب نهان  ،نياز هستند خوار كردن ديگران بي

     =
_____________________________ 

ريه از مجله مسائلی اسـت كـه مـا معنـای آن را مثال نفخ در صور و كيفيت هبشت و غ ,است نه در فهم معانی
ولی ماهيت و كيفيت آن بر مهگان پوشيده است و جز اهللا هيچ كسـی از كيفيـت ايـن چيزهـا خـرب  ,دانيم می

دارای معانی نيستند و در امـر تـدبر اصـال است كه ترين قول كلامتی  و اما حروف مقطعه بنابر صحيح ,ندارد
معـامل التنزيـل  186−3/183يشرت به اين منابع مراجعه شود, تفسري طـربی برای توضيح ب. شوند داخل نمی

, رشح 1/400التفسري الصحيح . 317−1/315فتح القدير . 14−4/12تفسري قرطبی  11−3/10بغوی 
و  669و  662و  520ت بسـقواعد التفسري دكرت خالـد ال. 17/400الفتاوی  جمموع 16/218مسلم نووی 

 .412−1/390موقف املتكلمني, الغصن 
 . 165شكن   بت) ١(
 . 165 منبع سابق) ٢(
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كند كه وقتي به چيزي علم ندارند اعتراف  سپس خداوند آنها را مدح مي ،دانند نمي
كنند و اين كار آنها را تأمل و تعمق در آنچه كه بدان مجبور نيستند از كنه آن  مي

  .1و به آن بسنده كرده است. استتحقيق كنند، ناميده 
هر كس با اقرار به ناتواني و جهل خود در   عليامير المؤمنين پس بنابر گفتار 

  .2غيبيات دخالت ننمايد او از راسخين است
نمايد كه تمام قرآن آشكار و واضح است، و در قرآن  برقعي بيان مي :خالصه

ا را به تدبر و تفكر در آن دستور چيزي نيست كه معنايش دانسته نشود، لذا خداوند م
  . ه استداد

̈ }: و بر اين باور است كه تأويل مذكور در آيه § ¦ ¥ ¤z.  به معني آن
تأويل ] نوع[و ما مكلف به اين  ،است كه در چگونگي و كيفيت تأويل امر است

  . نيستيم و ارتباطي با عمل ندارد
يـن مسـأله بـا راويـان غـالي      قسمتي از اماميه در ا :گفته شود كه شايان ذكر است

آنچه مـا در  . گويد مي. باشد موافق و همسو نيستند، از بارزترين آنان مفسرّ طوسي مي
اين زمينه به آن قائل هستيم اينكه روا نيست در كالم خداونـد و پيـامبرش تنـاقض و    

مـا آن  « ).3: رفزخال( .x  w  v  uz   }: باشد، و خداوند فرموده استتضاد 
: الشـعراء ( .u     t  s z}: مايـد فر و مـي  .»صيح و عربـى قـرار داديـم   را قرآنى ف

ــى آشــكار  « .)195 ــان عرب ــه زب ــازل كــرد(آن را ب j  i  h   g  f  }: و .»)ن
l  k z. )ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قـومش، نفرسـتاديم  «. )4: إبراهيم« .

ـ  « ).89: نحلال( .d  c  b  a  `  _z}: و و و ما اين كتاب را بـر ت

_____________________________ 
 .89هنج البالغه خطبه )  ١
 .165بت شكن )  ٢
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 ).38: نعاماأل( .u  t  s  r  q  p z}      :و .»نازل كرديم كه بيانگر همه چيز، است

  .»ما هيچ چيزرا در اين كتاب، فرو گذار نكرديم«
قوم و يا به بيانگر هر چيـز آنـرا    زبانست به عربي مبين و يا به ا پس چگونه جايز

و . اسـت منزه ] تصور[ وصف نمايد و از ظاهر آن هم چيزي فهم نگردد؟ قرآن از اين
حال خداوند دانشمندان را به سبب استخراج مفاهيم قـرآن مـورد سـتايش قـرار داده     

  ).83: ساءالن( .o  n  m  l z}: فرمايد است، و مي

 -كه قـدرت تشـخيص كـافى دارنـد    -در حالى كه اگر آن را به پيامبر و پيشوايان «
  .»هاى مسائل آگاه خواهند شد بازگردانند، از ريشه

اند و  اند، مورد نكوهش قرار گرفته و كساني كه در معاني قرآن تأمل و تدبر نكرده
 آيا آنها«). 24: محمد( .g f e d c baz} :فرمايد خداوند مي

چرا در  .»!كنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟ در قرآن تدبر نمى )منافقان(
و ] [نمايند كه در قرآن تفكر نمي[ه نمايند آيا بر دلهايشان قفل زده شد قرآن تدبر نمي

من در ميان شما كتاب خدا و آل  :فرموده است] روايت شده است كه ص از پيامبر
و تبيين نموده است همچنانكه عترت اهل بيت  ،گذارم را به جاي ميعترتم بيتم 

 ،تواند حجت باشد نيز حجت است، و چگونه چيزي مي] خدا[كتاب  ،حجت است
هر  :روايت شده است كه فرموده است ص فهم نگردد، و از پيامبراما چيزي از آن 

گاه با حديثي از جانب من بر خورد نموديد آن را بر كتاب خدا عرضه كنيد هر آنچه 
د آن را به ديوار ذيريد و هر آنچه با قرآن مخالف بوموافق كتاب خداوند بود آن را بپ

، و چگونه روايت شده است] اوانفر[اينگونه سخن از ائمه پيشوايان ما و  .بكوبيد
تمام اين . ه بر قرآن ممكن است در حالي كه از قرآن چيزي فهميده نشودعرض

اند، و از نظر ما معاني قرآن به  باشند كه ظاهر اين اخبار متروك بيانگر اين مي] داليل[
 ،خداوند به علم خود اختصاص داده است :گردد بخش اول چهار بخش تقسيم مي

ظاهر آن با مفهوم و معناي آن موافق و  :و بخش دوم .قيامت] وقوع[به  مانند علم
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C B A }: فهمد، مانند هر آنكه با لغت عرب آگاه باشد آن را مي ،هماهنگ است

Dz. )نيز مجمل  :و بخش سوم .»بگو خدا يكتا و يگانه است« ).1: اإلخالص
 و بخش .k lz}: آن را بيان كرده است مانند] پيامبر[است غير خدا 

آن  توان به يكي از دو معني بدون دليل و قرائن نمي ،لفظ آن مشترك است :چهارم
   .1قطعيت نهاد

غلوگرا در قول  گويانبريم كه برخي علماي اماميه با راويان دروغ با اين وجود پي مي
  . شود موافق و همسو نيستند به غامض بودن قرآن و اينكه چيزي از ظاهر آن فهم نمي

  . قول و باور به اينكه قرآن براي امت كافي نيست :عامل دوم
وجل قرآن را نازل نموده تا منبع كافي براي هدايت مردم  بدون شك خداوند عز

صالحيت كه به طرف هر خير و مانع آنان از هر شري باشد، و كتابي وجود نداشته 
. تنازل نموده اس ص اين صفت را داشته باشد جز قرآني كه خداوند بر پيامبرش

شگفت اينكه جماعتي از اماميه به بدگوئي در سالمت نص قرآن از نقص و زيادت 
بلكه تصور و گمانشان بر اين  ،اند فهمد اكتفا ننموده شده و جز ائمه كسي آن را نمي

كافي نيست، بلكه برخي صراحتاً آن را فتنه ] انسان[است كه قرآن براي هدايت 
كالم ائمه حاصل نخواهد شد، و چون كالم آنان  و كفايت و بندگي جز با ،اند پنداشته

و حال  ،حجت نيز مختلط با كذب گرددكه آميخته با دروغ است نتيجه چنين شود 
  .است] غير ذي عوج[قرآن 

مهدي [در مقابل آنچه برخي علماي شيعه اماميه از محمد بن حسن  :برقعي 
تاب كافي گفته است؛ در تعريف و ستايش بر ك] مهدي[اند كه او  نقل نموده] غائب

چگونه كتاب خداوند كه : فرمايد براي شيعيان ما كافي است ايستادگي نموده و مي
كفايتگر است؟ آيا كتاب ] براي امت[نور و هدايت است كافي نيست و كتاب كافي 

_____________________________ 
 .55كتاب مطارحات قرآنيه  :و طباطبايی نيز اين تقسيم را در تفسري خود ذكر كرده است, نگا 7− 1/4التبيان ) ١(
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تر و داراي علم بيشتري از قرآن است؟ آيا مسلماني كه ايمان به  برتر و واضح» كافي«

   .1؟كند ، چه برسد به امام چنين سخني بر زبان جاري ميقرآن داشته باشد
قرآن براي هدايت  ،با توجه به داللت قرآن و سخنان ائمه: گويد همچنين برقعي مي

و در قرآن اوصافي براي قرآن ذكر شده است، كه بيانگر كفايت آن  ،مردم كافي است
  : 2باشد از جمله آن اوصاف مي

 :آيهايت را در قرآن محصور نموده است از جمله خداوند در آيات فراواني هد - 1
{ P O N M L Kz. )هدايت، تنها هدايت الهى است: بگو« ).120: بقرهال!«.  

خداوند در آيات بسياري آن را عامل هدايت قرار داده است از جملـه از زبـان    -2
 .Z     Y  XW     V  U  T  S  R z  ]} :فرمايد بهترين هدايت يافتگان مي

كند هـدايت   و اگر هدايت يابم، به وسيله آنچه پروردگارم به من وحى مى« .)50:سبأ(
  .»!او شنواى نزديك است  ؛يابم مى

¦ } .تصريح نموده است كه قرآن براي هدايت كافي استمتعال خداوند  -3

®  ¬ « ª ©  ̈ § z. )آيا براى آنان كافى « ).51:عنكبوتال
  .»!شود؟ م كه پيوسته بر آنها تالوت مىنيست كه اين كتاب را بر تو نازل كردي

خداوند كساني را كه به كفايت هدايت قرآن آشنايي دارند به ذي علم وصف  - 4
̄   °  ±  }: موده استن      ®  ¬  «   ª  ©     ̈   §  ¦  ¥  ¤

´      ³   ² z. )6 :أسب.(  
ازل شده كسانى كه به ايشان علم داده شده، آنچه را از سوى پروردگارت بر تو ن«

  .»كند انند و به راه خداوند عزيز و حميد هدايت مىد حق مى
_____________________________ 

 .35−34بت شكن ) ١(
 .36−35 منبع سابق) ٢(
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دانند ناگزير سفيه  كساني كه قرآن را براي هدايت كافي نمي: گويد برقعي مي
و انواع تصريحات رباني ديگر در قرآن بر كتاب هدايت بودن قرآن داللت . باشند مي
كه قرآن منبع كافي برابر   و همچنين برقعي به بعضي از سخنان علي. نمايند مي

كفی «: سخن امير المومنين در نهج البالغه: نمايد از جمله مردم است استشهاد مي
Á   Ã Â}: ر آيهدر تفسي] علي[و نيز سخن او  .1»بالكتاب حجيجاً و خصيامً 

Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä z. )10: شوريال.(  
اين است خداوند، پروردگار من،  ؛خداستدر هر چيز اختالف كنيد، داوريش با «

  .»!گردم ام و به سوى او بازمى بر او توكل كرده
   .2رد و استرداد به كتاب او] يعني[فرمايد رد به سوي خدا  مي] علي[كه 

كند كه قرآن تنها منبع كافي براي هدايت مردم است،  بنابراين برقعي بيان مي
را از قرآن منع نموده و آنان را به روايات  اند مردم برخالف آنچه غاليان خواسته

  .مختلط به فريب و دروغ فراوان وابسته سازند
  

  .اد برقعي بر ادعاي ظني بودن قرآنانتق: چهارم
 -خصوصا در ميان متأخرين آنان  –از مسائل ثابت و مقرر در مذهب شيعه  اماميه 

و در اين باره از  ،3نباشدچنانچه با قول امام موافق  ،قرآن است بودن اعتقاد به ظني

_____________________________ 
 .81الغه خطبه لبهنج ا :نگا. 35بت شكن ) ١(
 .35هنج البالغه خطبه :نگا. 31 منبع سابق) ٢(
كننـد كـه ظـاهر و  باشند و بيـان مـی اخباريه می فرقةترين گروههای اماميه در قبال حّجيت قرآن  رسسخت) ٣(

 باطن قرآن بر مردم حجت نيست زيرا علم آن منوط به ائمه است و صحت در كالم و تفسري امامان اسـت در
انـد,  بـودن قـرآن اقـرار نمـوده و از مجله كسانی كه به ظنی. دانند وليون ظواهر قرآن را حجت میحاليكه اص
انی در هـو هبب) 1/87حـدائق النـارضه (حمقـق بحرانـی در ) 192معـامل (ابـن الشـهيد ثـانی در  :عبارتند از

= 
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اين كتاب خداوند صامت و ساكت است  :نمايند كه فرموده است روايت مي  علي

  .1و من كتاب ناطق خدايم
  

   .موضع برقعي
برقعي اين ادعا را با داللت قرآن و با آنچه از ائمه روايت شده است مردود به 

اوند كتاب خود را هنگام زيرا خد ،شمار آورده است، قرآن آشكارا تبيين نموده است
Ä Ã Â Á  } :فرمايد حكم قرار داده است و مي ]عنوان[نزاع و اختالف به 

È  Ç   Æ  Å z.  
  .2)59: نساءال( .Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òz  }: فرمايد و مي

  .»و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد«
ند متعال اعالم نموده است كه قرآن بعد از انبياء بر خداو: گويد و باز برقعي مي

 :فرمايد امام و مأموم حجت خداست و خداوند مي عالم،تمام مردم اعم از عالم و غير 
{  |  {  z  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n

}z. )دهنده بودند، تا بعد  دهنده و بيم پيامبرانى كه بشارت نانآ« .3)165: نساءال
) ؛و بر همه اتمام حجت شود(پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، از اين 

  .»و خداوند، توانا و حكيم است
اما در كالم ائمه فراوان تصريح گرديده است به اينكه حجت خداوند بر بندگانش 

     =
_____________________________ 

لفقه لمة ااالصول الع(و حممدتقی احلكيم در ) 309(قمی در قوانني االصول ا و مريز) 224سائل الفقهيه رال(
 .است 173−1/172اصول مذهب الشيعة االثني عرشية : ونگاه... و ) 243قارن امل

 .235الفصول املهمه, حر عاملی, ) ١(
 .126−125بت شكن ) ٢(
 .40 منبع سابق) ٣(
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و برقعي براي اثبات آن بر . و به امام يا غير امام نيست ،پذيرد با قرآن انجام مي
  : جويد از جمله استناد مي  ز عليسخناني ا

خداوند او  1»ةكافي ةأرسله بحج«: ص درباره پيامبر  سخن امير المؤمنين - 1
  .، يعني با قرآنفرستاد را با دليل كافى) صپيامبر (

كفی «: به كافي بودن قرآن براي بندگان، و يا نگفتن فرمود  تصريح علي - 2
كننده و  ن بس كه قرآن در قيامت احتجاجو همي يعني 2»يامً خصبالكتاب حجيجًا و

  . گر است مخاصمه
بودن نصوص قرآني كه جبرئيل آورده است  تأثير تفكر اعتزالي در ايجاد تفكر ظني

و قطعيت داللت عقلي كه فرد در آن اختالف دارند بر شيعه و غير آنان بر انسان اهل 
زله به حالتي رسيدند كه و تا اينكه برخي از متاخرين معت 3تأمل و دقت پنهان نيست

  .آوردند تمسك به مجرد ظواهر كتاب و سنت را از اصول كفر به شمار مي
  

   .دستاورد و نتايج عقائد غلوگرايان در برابر قرآن از ديدگاه برقعي
بعد از قول به  –برقعي بر اين باور است كه خالصه عقائدي كه غلوگرايان 

  : گردد دو اعتقاد باطل منجر مي اند به پيرامون قرآن ترويج داده –تحريف
چنانچه موافق و  – ظني الدالله استچون  فهميم قرآن را نمي ئلاينكه مسا :اول

   .4الزم نيست در قرآن تأمل و نظر نمائيم - قول امام نباشد 

_____________________________ 
 .159ی شامره  هنج البالغه خطبه – 35 منبع سابق )١(
 .81هنج البالغه خطبه  35بت شكن  )٢(
به ظنى د; نكن می طعن واردنص در اما غاليان اماميه كه  ,اند وت نص قرآنی قائلثبوجه به اينكه معتزله بر با ت) ٣(

 .602−601قاضی عبداجلبار : اخلمسهنگا; رشح اصول . اند بودن آن قائل
 .)236−2/127جمموع الفتاوی . (217ی سونس ,رشح ام الرباهني :نگا) ٤(
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كننده فهم و  و به خاطر غرائب و اقوال حيرت 1كالم ائمه بسيار سخت است: دوم

  . اشدب تصديق آن مشكل ميو گاهي آ
  :2آيد كه عبارتند از نتايجي حاصل مي] مذكور[از اين دو اعتقاد 

و با اين نزول مردم  ،مردم معذورند زيرا خداوند كتابي ظني الدالله نازل كرده - 1
و تا اينكه امام با كالم مشكل خود آن را توضيح ندهد غير  ،را سرگردان نموده است

̈  © ª »  }: كهدهد  يواضح خواهد ماند و حال خداوند نيز خبر م §
¬z. )كند خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، تكليف نمى«). 286: البقره«.   

براساس اين اعتقاد خداوند مردم را از كتابي كه به سهل بودن آن تصريح  - 2
و حفظ ما قرآن را براى تذكر «. )17: القمر(.q p o nz}: نموده است

  .»يمكردآسان و يادگيرى و فهم معانى آن 
پناه (العياذ باهللا و  ،تر كه همان كالم ائمه باشد احاله داده است به صعب و مشكل
  ).بر خدا از اين سخن
  : گويد مي :ابوالفضل برقعي 

قرآن و آيات آن : گويند وليكن آنچه جاي شگفت است، اينكه علماي عصر ما مي
و قبول آنچه ائمه  ،ندشوعرضه و الزم است بر احاديث ائمه اند   مشكل و ظني الدالله

اند واجب است، و با اين وجود ائمه هم  در احاديث خود در تفسير قرآن گفته
حديث ما صعب و مشكل است و قرآن سهل و آشكار است، بطوري كه : اند گفته

قرآن را آسان و سهل «  .p o nz} :خداوند بارها در قرآن فرموده است
_____________________________ 

 .402−1/401مستعصب م صعب كافی باب حديثه :نگا) ١(
گوييم كه آهنا به ايـن الزمـه قائلنـد, بلكـه در باطـل  اين نتيجه الزمه قول آهناست, و بايد دانست كه ما نمى) ٢(

كنيم, زيرا قول حق, باطل در آن وجود ندارد, به خالف قول باطل كه لـوازم آن  بودن معتقد آهنا استدالل مى
 .باطل است
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قرآن « .v uz} ، »ردم استگر م هدايت« .o nz}، »ايم نموده
º }: ، و»و هدايت و اندرز است«  .x wz} ،»است براي مردم بيانگر

¼ »z. »اين براي مردم بالغ است«، {¬ « ª © ¨z. » قرآن
، و دالئل ديگر در اين »ها و بصيرت و هدايت و رحمت است براي مردم روشنائي

يعني بتوان آن را با  ،فهم نمايندترين مردم بتوانند قرآن را  زمينه فراوان است كه ساده
و  تدبر و دقت فهم كنند، وليكن احاديث ائمه بنا بر گفته شيعه جز انبياء و مالئكه

بايست به  در اين صورت ما براي فهم قرآن مي. مدفه محقق كسي آن را نمي مؤمن
 و اين هم يعني مراجعه از آسان به مشكل و كه خود امر ،احاديث ائمه مراجعه نمائيم

همچون كسي است كه در روز روشن دنبال چيزي بگردد به فردي  ،اي است بيهوده
و اما اشكال وارد  ،مراجعه نمايد كه در دست وي شمعي است تا آن را براي او بيابد

بر اين روايات چنانچه حديث آل محمد چنان سخت و مشكل است به طوري كه 
آن ] از دريافت[پس ساير مردم  ،جز انبياء و فرشتگان كسي توان فهم آن را ندارد

̈  © ª » ¬}: معذورند زيرا §z. و حال اينكه خداوند فهم مسائل 
   .1اند مشكل را از عامه مردم نطلبيده است، پس مردم از فهم آن معاف و محروم

از  - شيعه  از بر خالف گفته برخي -نمايد كه قرآن  بيان مي :برقعي : خالصه
ن حجت آشكاري است كه براي فهم آن نيازمند تحريف مصون است، و همانا قرآ

بودن قرآن و حجت بودن  قيم نيست و راويان افراطي با ادعاي صعب الفهم و ظني
اند مردم را از قرآن دور  كالم ائمه و جز آنان كسي تواناي فهم آن را ندارد خواسته

  . اند سازند، و متأسفانه در دور نمودن بسياري از اماميه از قرآن موفق بوده

_____________________________ 
 .279بت شكن, ) ١(
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  صحابه] در مورد[برقعي  ديدگاه: مطلب هشتم
  

گيري در  از مسائل اساسي مورد اختالف ميان فرقه اماميه و ساير مسلمانان موضع
اغلب  در ايمانِ ص باشد به طوري كه اماميه بعد از وفات پيامبر برابر صحابه مي

الي كه ساير كنند، در ح صحابه و نيز در نيت آنان در برابر ياري اسالم شك مي
را در منزلت و جايگاه عالي كه خداوند ذكر نموده  ص مسلمانان اصحاب پيامبر

H G F E D C  B A  }: دهند قرار مي
S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I     WV  U  T

Z  Y  Xz. )100: توبهال.(  
پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى «

و باغهايى از  ؛از او خشنود شدند) نيز(كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 
جاودانه در  ؛بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است

  .»و اين است پيروزى بزرگ ؛آن خواهند ماند
خداوند  اند و آنان منافقين هستند كه و در مقابل آنان گروهي ديگر كه در اقليت

] يعني گروهي[تبعيض ] به معني[درباره مقدارشان در جامعه مؤمنين آن روز به من 
c  b à }: فرمايد اعالم نموده است، و مي   _   ̂  ] \

h  g  f  ed z. )101: التوبه(.  
و از اهـل   ؛نشين كه اطراف شما هستند، جمعـى منافقنـد   اعراب باديه) ميان(و از «

  .»ت به نفاق پاى بندند، گروهى سخ)نيز(مدينه 
عموم مسلمين بر اين باورند كه صحابه برترين مسلمانانند و آنان از حيث فضيلت 

آن كه از صحابه  ص شان با پيامبر ميان خودشان متفاوتند و به سبب شرف صحبت
برخالف شيعيان كه قائل . داراي كمترين منزلت باشد از تابعين بعد از خود بهتر و برترند

  . شدند مرتد ص اغلبشان منافق و يا اينكه جز اندكي همگي بعد از پيامبركه د ان به اين
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  .1پردازد برقعي در موضع صحابه با اماميه به جدال و مذاكره مي
 ص برقعي مذهب اماميه را در مورد بدگويي نسبت به ياران و اصحاب پيامبر

و آنچه از ائمه نقل مورد نكوهش قرار داده است و با راهنمايي و داللت قرآن و عقل 
  .آورد را برترين و عادل به شمار مي] صحابه[شده است آنان 
  .داللت قرآن

ستايند به طوري  گردد كه صحابه را مي برقعي در قرآن با آيات فراواني مواجه مي
، از جمله به آيات زير ش نيستپذيرقابل كنند  كه ادعاي بدگويي كه اماميه ادعا مي

  :كند اشاره مي
F E D C B A   } :متعال مي فرمايد خداوند

          S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J  I  H  G
Z  Y  X   WV  U  Tz. )100:توبهال(.  

پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى «
هايى از و باغ ؛از او خشنود شدند) نيز(كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و آنها 

جاودانه در  ؛بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها از زير درختانش جارى است
  .»!و اين است پيروزى بزرگ ؛آن خواهند ماند
z   }  |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦  §  } :و مي فرمايد

¬  «  ª  ©¨ z.  )98: توبهال(.  
 كنند، انفاق مى) ه خدادر را(نشين، چيزى را كه  اعراب باديه) اين(گروهى از «

حوادث  ؛كشند و انتظار حوادث دردناكى براى شما مى ؛دارند غرامت محسوب مى
  ! و خداوند شنوا و داناست ؛دردناك براى خود آنهاست

Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  } :و مي فرمايد
_____________________________ 

 .به مقابله پرداخته است 221−215 به طور آشكارا و اساسی در بت شكنبرقعی ) ١(
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Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì z. )20: توبهال(.  

، و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد آنها كه ايمان آوردند، و هجرت كردند«
   .»!و آنها پيروز و رستگارند ؛نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است

{   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «
  ¿  ¾   ½  ¼  »º  ¹z. )74: نفالألا.(  

آنها كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند، و آنها كه پناه «
و ) و رحمت خدا(براى آنها، آمرزش  ؛اند دادند و يارى نمودند، آنان مؤمنان حقيقى

  .»اى است روزى شايسته
{  ´    ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  ©

  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿     ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ
Æ z. )117 :توبهال(.  

اجران و انصار، كه در زمان مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و مه« 
بعد از آنكه نزديك بود  ؛از او پيروى كردند، نمود) در جنگ تبوك(عسرت و شدت 

سپس خدا  ؛)و از ميدان جنگ بازگردند(دلهاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود 
   .»!توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است

̀   b  a} :و مي فرمايد  _     j  i  h  g  f  e  d  c
q  p  o  n  m  l   k z. )18: فتحال(.  

راضى و  - هنگامى كه در زير آن درخت با تو بيعت كردند -خداوند از مؤمنان «
نهفته بود ) از ايمان و صداقت(خدا آنچه را در درون دلهايشان  ؛خشنود شد

 )فتح مكه(نزديكى  يروزىاز اين رو آرامش را بر دلهايشان نازل كرد و پ ؛دانست مى
  .»بعنوان پاداش نصيب آنها فرمود

MLK J I H G F E DC B A  } :فرمايد تا اينجا كه مي
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   _  ^ ]  \[  Z  Y  X W V  UT  S   R  Q  P  O  N
  n  m  l  k j  i  h  g  f   e  d  cb  a`

|  {  z  y  x  w  vu  t  s  rq   p  oz. )فتحال :
29(.   
و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ؛ستاده خداستفر صمحمد «

بينى در  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛شديد، و در ميان خود مهربانند
نشانه آنها در صورتشان از اثر  ؛طلبند حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى

آنان در انجيل است،  اين توصيف آنان در تورات و توصيف ؛سجده نمايان است
هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا  همانند زراعتى كه جوانه

محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به 
كسانى از آنها ) ولى(اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد  ؛دارد شگفتى وامى
اند، خداوند وعده آمرزش و اجر  انجام داده  آورده و كارهاى شايستهرا كه ايمان 

  . »عظيمى داده است
اند كه با طعنه  و ساير آياتي كه برقعي معتقد است براي مدح صحابه نازل شده

  .نفاق و ارتداد آنها سازگار نيست
  :داللت عقل

كه خداوند آيا اين مهاجرين و انصاري : نمايد در اينجا برقعي سؤالي مطرح مي
 اند كه حق علي وعده بهشت جاويدان و رستگاري عظيم به آنان داده همان كساني

 دانسته است كه آنان در آينده مرتكب چنين  اند؟ آيا نعوذ باهللا نمي را غضب كرده
خواهند شد؟ چنانچه اگر اينها كافر و مرتد هستند پس اين ] غصب خالفت[عملي 

ر مربوط به چه كساني است؟ آيا تمام مهاجرين و آيات ستايش بر مهاجرين و انصا
يا اينكه از ابوبكر و  ؟انصاري كه خداوند آنان را ستوده است همگي وفات نمودند

  عمر ترسيدند؟ 
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اند مورد بازجويي و سؤال قرار  همچنين برقعي كساني را كه قائل به ارتداد صحابه

غير از اين مهاجرين و   بوبكرآيا سپاه و لشكر ا: به ما بگوئيد: فرمايد داده و مي
و پا به  ،داشت) انقالبي(هايي از ساواك و پاسداران  دسته   انصار بودند؟ آيا ابوبكر

نعوذ باهللا تمام مهاجرين و  –تجهيز نمود؟ يا اينكه ] اسالم[نظر شما سپاهي از خارج 
شما او در و با رشوه دادن به آنان خريد؟ و يا به نظر  -انصار را با مبلغ هنگفتي 

  مدينه داراي قبيله بزرگي بود؟ 
داند كه خداوند سبحان  بعيد مي : و با اين توضيح خواهيم دانست كه برقعي

مهاجرين و انصار را تا اين حد ستايش نمايد و به آنان وعده مغفرت و بهشت دهد 
ء از عاقبت و فرجام كار ارتداد آنان همچنانكه غلوگرايان ادعا -  نعوذ باهللا -  سپس
   .1آگاه نباشد -نمايند  خالفت را غصب مي -نمايند  مي

  
   .]تاريخ[داللت واقعيت 

نمايند  به آن اشاره مي] در ستايش صحابه[داليل تاريخي كه ابوالفضل برقعي 
  :عبارتند از
 ص ايستادگي و مقاومت صحابه همراه پيامبر . 
 به مدينه و ترك وطن و كاشانه خود  ص هجرت صحابه با پيامبر

 . مچنانكه قرآن اعالم كرده استه
 به وسيله اموال و جانهايشان در شدت گرماي سوزان ص جهاد همراه پيامبر . 
 با پيامبر ص عدم تخلف آنان در حج . 
 براي گسترش اسالم ص شركت در لشكريان و سپاه بعد از پيامبر . 
 ايستادگي و مقاومت علي  عد از پيامبرو طلب ياري و  ص با خلفا ب

_____________________________ 
 .217−216بت شكن ) ١(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

١٩٢

١٩٢ 

 .1رتمشو
با آنان  ص ديگر شواهد تاريخي كه قول به ردت و ارتداد صحابه رسول خدا

 . هماهنگ و سازگار نيست
  

  .اقوال ائمه در ستايش بر صحابه
) كرام(صحابه است كه بيانگر ستايش بر  شدهروايات فراواني وارد  ن از ائمه

  : 2عبارتند ازد و از جمله رواياتي كه برقعي به آنها استدالل نموده است باش مي
: فرمايـد  شان ذكر نموده است و مي  در مدح آنان و اندوه بر فراق  آنچه علي -1

ُروا َاْوِه َعىل اِْخواِين « نََّة َوَامـاُتوا  اْلَفْرَض َفَاقاُموُه, َاْحَيُوا الَّذيَن َتَلُوا اْلُقْرآَن فَاْحَكُموُه, َوَتَدبَّ السُّ
َبُعوهُ  َوثُِقواجاُبوا, وَ َفاَ  ُدُعوا لِْلِجهادِ . اْلبِْدَعةَ   .3»بِاْلقاِئِد َفاتَّ

قرآن را تالوت كرده آن را استوار داشتند، و واجبات  كه )صحابه(آه بر آن برادرانم
سنّت را زنده نمودنـد، و بـدعت را ميراندنـد، بـه جهـاد       را انديشه نموده برپا كردند،

  .به پيشوا اعتماد نموده تابعش شدند دعوت شدند
از تمجيـد صـحابه ذكـر    ) زين العابـدين (از امام چهارم علي بن حسين آنچه  –ب 

مورد [خدايا اصحاب را : فرمايد كند اينكه مي شده است در دعايي كه از او روايت مي
بـه نيكـويي انجـام    ] با پيـامبر [خصوصاً آناني كه هم صحبتي را ....] مغفرت قرار بده 

ادند، و به همراهش شـتافتند، و در  دادند، و آزمايش نيك خود را در ياري وي پس د
اظهار دين وي از همسران و فرزندان مفارفت نمودند، و در تثبيت و نصرت نبوت بـا  

اداشت را به تابعين پخدايا بهترين جزاي و ... پدران و فرزندان خويش پيكار نمودند 
   .L  K  J  I     H      G  F z}: گويند آنان كه مي

_____________________________ 
 .221 منبع سابق) ١(
 .221 منبع سابق) ٢(
 .180ی  خطبه/ هنج البالغه ) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

١٩٣

 

١٩٣ 

و بر نهج و مسير   اند و دستور آنان را پذيرفته نگ نمودهو به سمت و سوي آنان آه

  .1تا آخر دعا.... اند  آنان گام برداشته
اند و غاصب  همگي مرتد شده ص چنانچه اصحاب پيامبر: فرمايد مي :برقعي 

هستند پس چرا حضرت سجاد و ساير ائمه برايشان دعاي نموده و آنان را ] خالفت[
  .2ستايند مي

  
   .خلفاي راشدين موضع برقعي و

اند كه  ند كه شامل آياتيا خلفاي اربعه اولين كساني :از ديدگاه ابوالفضل برقعي 
را برترين صحابه  را مورد ستايش قرار داده است، و همچنين ابوبكر ن صحابه

هايي كه  همان برترين: فرمايد سقيفه مي] شوراي انتخاب[داند و درباره حادثه  مي
از آن ستايش نموده اجماع نمودند و برترين خود را براي خداوند در كتاب خود 

   .3حفظ كيان اسالم و طلب رضايت خداوند انتخاب نمودند
پيمان درستي از ] اتخاذ[سقيفه ] شوراي[در  همچنين انتخاب سريع ابوبكر 

تدارك بحراني بود كه نزديك بود ] از آن[آورد، زيرا هدف  جانب صحابه به شمار مي
و براي حفظ اسالم امنيت و جلوگيري از تسلط كافرين و مشركين،  ،يونددبه وقوع بپ

_____________________________ 
 .قم/ هادی : نارش –دعای چهارم . 42ص / ی سجاديه  صحيفه) ١(
 .221بت شكن ) ٢(
گويد برترين صـحابه علـی اسـت بـه  شود كه می ه از آن چنني برداشت میلف سخنی دارد كؤم. 217بت شكن ) ٣(

ترين و برتر آنان است, وليكن خود را امام منصوص ندانسته و او  درست است كه علی آگاه:طوری كه گفته است
ولـيكن مـرتجم ) 347بـت شـكن (تر دانسته اسـت  در برخی سخنانش خود را از ديگران برای خالفت مستحق

علی برتـر و  :عبدالرحيم در حاشيه آن گفته است, چون اين مسأله را از مؤلف پرسيدم گفتدكرت عربی فارسی به 
داند, شايد مثل اينكه مؤلف با سخن قبلی خواسته بگويد كه علـی خـود را برتـرين صـحابه  ترين صحابه نمی آگاه

 ..ود قائل بوده استنه دينی خ ,برای خالفت دانسته است يعنی به برتری سياسی
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براي جلوگيري از تفرق و حفظ شكوه اسالم تشكيل ] خالفت اسالمي[حكومت 
آشوب طلبان همچون مسليمه كذاب ] تعيين خالفت[كردند  و اگر چنين نمي ،گرديد

ه نو پا بود و بيشتر اعراب اسالم ك] از بين بردن[و هزاران مثل وي به پا خواسته و بر 
  .1يافتند تسلط مي ،اطراف مدينه هم مرتد شده بودند] نشين باديه[

  
   .ص فضيلت همسران پيامبر

 :فرمايد مي متعال پيشتر توضيح داديم كه برقعي بر اين باور است كه خداوند
{`   _  ~  }     |  {    z  y  x w z. )33: حزابألا(.  

پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كامال شما را خواهد  خداوند فقط مى«
  .»پاك سازد

و اهل بيت او  ص كند بر اينكه خداوند خواسته تمامي خانواده پيامبر داللت مي
  .2اعم از همسران داماد و دختر او را پاك نموده و از پليدي بدورشان دارد

و  ،ايراد و بدگويي نمايد و اين براي رد كسي كه در پاكي و نزاهت همسران پيامبر
  . كافي است ص نيز بيان تزكيه برقعي براي همسران پيامبر

_____________________________ 
 .216بت شكن ) ١(
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  خرافات] مورد[ديدگاه برقعي در : مطلب نهم
  

دين اسالم را ديني سازگار با عقل و فطرت به حساب آورده و آن را به  :برقعي 
ويي افراطي گ داند، لذا بسياري از خرافات كه راويان دروغ شدت دور از خرافات مي

، انكار - اند ترويج و گسترش داده -اند  كه از جانب ائمه نفرين و تفسيق گرديده
دين خداوند خرافات در آن جاي ندارد، وليكن مذهب : گويد مي :است، او   نموده

خرافات به نام امام به اسالم وارد شد و ما  :گويد ، و مي1مملو از خرافات است
خرافات در دين را قبول نداشته بلكه باعث نفرت آنان  ،نو دانشمندا عاقالندانيم  مي
حديث و از طريق اعتماد به  و جعل گردد، و غالب اين خرافات از طريق وضع مي

] گونه[اسالم از امثال اين ] مقدس[گشت، لذا تطهير ساحت ] دين[گذشتگان وارد 
  :اشته استهايي از خرافات كه برقعي بر آن انگشت گذ صورت 2ها واجب است شائبه
قول شيعيان كما اينكه در برخي روايات كافي وارد شده است كه علي از نقطه  - 1

  .3بيرون آمده است» بسم اهللا«باء در ] حرف[
  .4داد شيرخوارگي به مردم تعليم و آموزش مي] زمان[ادعاي اينكه موسي كاظم در  - 2

_____________________________ 
 .398 منبع سابق) ١(
 .39 منبع سابق) ٢(
 .97−98رشح برقعی در بت شكن  :نگا 1/114كافی  :نگا) ٣(
 وارد شدم و بر رس ابـو احلسـن ؛ بر ابو عبداهللا :از يعقوب رساج روايت شده است) 1/310(در كافی ) ٤(

كرد, نشستم تا فراغت يافت, به طرف او  دت زيادی با وی نجوی میبود ايستاده بود, م هموسی كه در گهوار
برخاستم, به من گفت از مواليت نزديک شو و سالم كن, پس نزديک شدم و سالم كـردم و بـا زبـانی شـيوا 

برايم تولـد شـده ايد تغيري دهيد, و دخرتی  سپس گفت برو نام دخرتی كه ديروز نام هناده ,سالم را پاسخ داد
يـابی, سـپس  مش را محرياء هناده بودم, ابو عبداهللا صادق گفت, دستورش انجام دهيد هدايت مـیاس بود كه

برقعی سند اين اثر را تضعيف نموده است زيرا از روايت حممد بن سـنان اسـت و او از . اسم او را تغيري دادم
اثر هم يعقـوب رساج هـم گويند, و در  علامی رجال شيعه  نيز چنني می ,غاليان استاز دروغ گويان بوده و 

 .239بت شكن  :نگا .كه او هم ضعيف است گويد ابن غضائری از او می مهچنانكهوجود دارد 
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كشد همچنانكه از  يگردد، و خميازه نم قول به اينكه امام به جنابت مبتال نمي - 3
   .1رسد و از مدفوعش بوي مشك به مشام مي ،بيند كند از پشت نيز مي جلو نگاه مي

  .2از پستان ابوطالب شير خورده است ص قول به اينكه پيامبر - 4
  .3شوند قول به اينكه دختران انبياء حضانت نمي - 5

اند  ائمه بافتههمچنين برقعي بر برخي داستانهاي خرافي كه غلوگرايان پيرامون 
كند كه خداوند داراي  حكايت مي م از جمله كليني از حسن بن علي ،كند اشاره مي

بر هر دوي آن شهرها دژها و  ،يكي در مغرب و ديگري در مشرق ،دو شهر است
و بر هر كدام يك بيليون مصراع است و در آن هفتاد هزار زبان  ،هاي آهنين است قلعه

كنند و من تمام لغات و آنچه  زبان خاص خود صحبت ميوجود دارد كه هر كدام با 
  . 4دانم تمام حجت مخالف خود و برادرم حسين را مي ،در آن دو شهر است

كند كه اميرالمؤمنين بر منبر بود ناگهان ماري از  و نيز كليني از ابوجعفر نقل مي -
فرمود از  مردم خواستند آنرا بكشند اميرالمؤمنين ،اي از دربهاي مسجد آمد گوشه

_____________________________ 
آيـد بـا پشـت بـه  ى كه بدنيا مـىتآيد, وق ختنه شده بدنيا مى: براى امام ده نشانه است. 389−1/388كافی ) ١(

خوابـد وىل  شـود, چشـمهايش مـى نب نمىگويد, ج مى را خورد در حاليكه با صداى بلند شهادتني زمني مى
 مـدفوعبينـد,  بيند, مهچنانكه از جلو مى كشد, از پشت رس مى نمى اكشد, دراز ش بيدار است, مخيازه نمىقلب

تعليق برقعى در بـت : ونگاه. او مانند بوى مشك است و زمني موكل است كه آنرا بپوشاند و به خود فرو برد
 .٣٠٤شكن 

 زاده شـد از مـادر ص چـون پيـامرب :روايت شده اسـت :از امام صادق ) 1/248(در كافی وارد شده ) ٢(
ل نمـود در آن شـري نـاز ا, ابو طالب پستان خود را در دهان وی گذاشت خـدچند روز بدون شري ماند مدت

بـه  :ی سعديه رسيد و او را بـه وی سـپرد, نگـا حليمه همدتی چند روزی از آن شري خورد تا اينكه ابوطالب ب
 .300يف برقعی در بت شكن تضع

صديقه شهيده است و دخرتان پيـامربان  ك كه فاطمه :روايت شده است از ابواحلسن) 1/458(كافی ) ٣(
 .304بت شكن  :آرامش به خود نخواهند ديد, نگا

 .)1/462(كافی ) ٤(
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پيچيد تا اينكه اميرالمؤمنين آمد و خود را  كشتن آن خودداري كنيد و مار بر خود مي

راست نمود و بر اميرالمؤمنين سالم كرد و اميرالمؤمنين به وي اشاره كرد تا اينكه تا 
تو  :فارغ گشت؛ بر وي رو كرد و گفت  بعد از اتمام خطبه صبر كند و چون از خطبه

و پدرم مرده است و  ،فت عمرو بن عثمان خليفه شما بر جنگ] مار[ي؟ كيست
ام  ام كرده است تا نزد شما بيايم و از شما نظرخواهي كنم و حال نزد شما آمده توصيه

شما  :نمائيد؟ و نظرت چيست؟ امير المؤمنين به او گفت پس چه دستوري به من مي
گرديد و در جاي پدرت نمايم، و اينكه بر را به تقواي خداوند سفارش و توصيه مي

فدايت شوم پس عمرو نزد شما ] جابر به باقر[به او گفتم  .در ميان جنيان بنشيني
  .1آيد و آيا بر او واجب است؟ گفت آري مي

] ساختگي[نمايد كه بطالن اين داستان  در اينجا دو سوال مهم مطرح مي :برقعي 
  . سازد خرافي را برمال مي

موسي در دستش به مار تبديل گرديد تمام مردم از آن چرا هنگامي كه عصاي  :اوالً
ها پر از خبر آن شدند، در حالي كه ماري در حضور هزار نفر به  آگاه شدند و كتاب

اند و جز عمرو بن شمر  اند و نترسيده مسجد كوفه آمده و با اين وجود تكاني نخورده
  كسي از آن اطالع نيافته است؟  ،و جابر افراطي مذهب

چرا مردم هنگامي كه خليفه جن را ديدند نترسيدند تا براي وي انفياد و از : دوماً
  .2حكم او رضايت حاصل نمايند

اند  گرايان مذهب امامي به آن افزوده برقعي دين را از خرافاتي كه افراطي: خالصه
اينها برخي خرافاتي بود كه برقعي آن را انكار كرده بود كه من . داند منزه مي

_____________________________ 
 .1/396كافی ) ١(
 .276بت شكن ) ٢(
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  .1قداري از آن را با موضع گيري برقعي ذكر نمودمم) نگارنده(
  .تأثير خرافات بر تفكر مردم
حاكم شود آن را از فهم درست حقايق ديني و  عقلبدون شك خرافت چون بر 

انساني از تحليل درست حقايق شرعي و  عقلاي كه  سازد، به گونه هستي منحرف مي
  . گردد هاي طبيعي هستي تعطيل مي جلوه

براي  عقلهاداري از تجربه تلخ خود را در حال مبارزه در راه گشودن و برقعي مق
اطرافيان رسوخ نموده برخورد  عقلهاىارائه حقايق حكايت كه با اوهام و خرافاتي در 

  . نمايد نمايد براي ما بازگو مي مي
  . هايي كه ذكر كرده است گيري از جمله موضع

  
   :گيري اول موضع

سالگي بودم در فصل زمستان به شيراز مسافرت  35زماني كه در سن : گويد مي
خانه  مردم از شدت سرما به داخل قهوه 2آباده رسيدم] شهر[نمودم، هنگام غروب به 

رفته بودند و براي اداي نماز از مسجد جويا شدم مرا به مسجد راهنمايي نمودند و 
وشيده بودند و در نمازم را در آن ادا نمودم و تعداد نمازگزاران زياد بودند و چاي ن

انتظار خطيبي از اقليد بودند تا براي آنان بيايد، من نيز وقت را غنيمت دانستم و بر 
منبر باال رفتم و مقداري از حقايق اسالمي را تبيين نمودم و از سخنانم خوشحال و 
شادمان شدند و ترسيدم ماشين حركت كند و از مسافرت بازمانم سخنم را كوتاه 

مسجد بيرون رفتم و وارد كوچه به طرف خيابان شدم همه مسافرين  كردم و چون از
كشيدند و گفتند اي سيد چرا ما را معطل كرديد، و چون وارد  را ديدم انتظار مرا مي

_____________________________ 
−309−299−274−269ات ن مراجعه شـود, صـفحهای ديگر به بت شك برای اطالعات بيشرت از نمونه) ١(

312−326−327. 
 .شهری ميان شرياز و اصفهان) ٢(
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ماشين شدم مستقيم حركت نمود و مردم در مسجد بودند و چون آنان از سخنانم 

ت بيشتر مرا تكريم و بايس گفتند، مي خوشحال و شادمان شده بودند با خود مي
م استماع نمايند و همواره در خيابان تنمودند تا بيشتر به سخنانم و ارشادا ضيافت مي

گفتند واي بر ما اين  يافتند، و به يكديگر مي گشتند مرا نمي و اطراف مسجد دنبالم مي
ا مسيد حتما امام زمان بوده است ما ندانستيم و قدر او را نشناختيم، وليكن متأسفانه 

شديم و از وي طلب ياري و بركت  و كاش دست به دامن او مي ،را رها كرد
و خبر به شيراز رسيد  ،زني نموديم، و سپس شروع نمودند به گريه و نوحه و سينه مي

و در مجالس دم به دم شد كه امام زمان به آباده رفته است ولي ما سكوت نموده و 
  .1جرئت اظهار حق را نداشتيم

  
  :مموضع دو

مردم  عقلهاىكند كه بيانگر تأثير خرافات بر  برقعي داستان ديگري را حكايت مي
در خيابان مشهد  در زمان ما شتري آبستن را: گويد باشد، مي پيرامون وي مي

امام رضا شد مردم اطراف شتر را ] حرم[رها نمودند و شتر وارد صحن ] خراسان[
آمده است و شروع نمودند به جدا ] ارض[اين شتر براي زيارت امام  و گفتند. گرفتند

تر كندند كه با آزار كردن موي شتر به عنوان تبرك جستن به آن و آنقدر موي از ش
و بعد از آن يكي از علما و مجتهدين شيعه  به خانه من آمد و از من . مردشتر ] آنان[

را گوئي؟ آيا آن  پرسيد درباره اين معجزه و اين شتري كه به زيارت آمده چه مي
نمائي؟ از او پرسيدم به نظر شما چرا اين يك شتر آمده و شتر ديگري نيامده  انكار مي

شتر شيعه  بوده است و ساير شتران ديگر ] يك[اين : است؟ و آن مجتهد جواب داد
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  .1اند سني
كند به روشني ميزان تأثير خرافات و  هايي كه برقعي حكايت مي اين وضعيت

سازند، و چگونه عقل از منبع دريافت حقايق  مال مي خزعبالت بر ذهن مردم را بر
آنچنان كه خدا خواسته است به منبع اوهام و مركز انحراف حقايق  –شرعي و هستي 

  . از شيوه صحيح آن دگرگون و متحول شده است
واجب است بدانيم كه تفاوت ميان غيب و خرافه موي باريكي   و باالخره بر همه

حديث و خبر صحيح درباره آن وجود داشته باشد ايمان  حد فاصل اينكه آنچه ،است
  . شوند دورو آنچه اخبار رواياتي كه صحيح نباشند بايد  ،به آن واجب است

و  –آوريم  كه به آن ايمان مي –از طرف ديگر تفاوت ميان معجزات و كرامات 
  :نمائيم عبارت است از مي دورميان خرافاتي كه آن را 

به وسيله برخي  -يزي باشد كه نص به وقوع جنس آن معجزات و كرامات چ - 1
  . آمده باشد -پيامبران يا اولياء و يا هر كس ديگر كه خداوند خواسته باشد 

به وسيله كساني واقع گردد كه براي هدايت به راه مستقيم به آن استدالل  - 2
كشانند از  پذيرد كه مردم را به گمراهي مي نمايند و اما آنچه بر دست كساني انجام مي

اي براي  بازي يا استدراج براي صاحب آن و يا فتنه گري و شعبده قبيل دجالي
  . دآي مي به شمار آن هكنند تصديق

با عقول سليم سازگار باشد و در غير اينصورت وقوع آن با هدف و فلسفه  - 3
تسليم بشر براي رسالت مؤيد شده به ] معجزه[يابد، چون هدف از  اعجاز تناقض مي

به همين سبب خداوند در قرآن آن را به آيات نام نهاده  ،باشد يله خارق العاده ميوس
خواهد راهنما و دليلي بر رسالت او باشد و به عبارت بهتر خداوند هر  است زيرا مي

بلكه  ،دهد پيامبري را با نوع آنچه هر قوم پذيراي وقوع آن باشند مورد تأييد قرار مي
به  ؛ ساس فخر و شكوه نمايد همچون تأييد موسيآنچه قوم با علم به آن اح
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او كه از جنس علم سحر و بلكه بزرگتر از آنست ير رنگ دست يعصا و تغ وسيله

  . را ندارندآن زيرا ساحران تواناي انجام 
آنرا عقل سليم است  كهاما خرافات نشانه و عالمت آن دروغ و يا غلو نقل كننده 

  . هام مونس و سازگار نيستبا خرافات و او كند، و قبول نمي
اعم از پيامبران با بزرگواران پيرو  –گران رسالت آسماني  بايست دانست دعوت مي
خداوند آنان را فوق بشري قرار نداده است تا تمام زندگي در خارق العاده و  –آنان 

) بشر مثلكم(بلكه همچنانكه خداوند بهترين آنها را ستوده است  ،كرامات به سر برند
خداوند . گي در زندگي آنان عارضي است العاده  و لذا خارق. اني همانند شمايندانس

و عيسي را با شفاي بيماران پيسي و  ،و صالح را با شتر ،را با نه معجزه ؛ موسي
 ،نمودند ميذخيره  خود جزام و زنده كردن مرده و با خبر دادن از آنچه مردم در خانه

  . مورد تأييد قرار داده است
هاي انحراف در مذهب غلوگرايان افراطي  بريم از عالمات و نشانه ينجا پي مياز ا

با آنچه به  1گي اماميه، افراط و زياده روي در ساختن زندگي پر از خارق العاده
پيرو مذهب اماميه ائمه كه اي  به گونه ،باشند برند براي ائمه مي معجزات از آن نام مي

  . دهند را به موجودي فوق بشري ارتقاء مي

_____________________________ 
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  :مبحث اول
  .زندگينامه او

بريز مركز آذربايجان در سال او احمد مير قاسم بن مير احمد كسروي، در ت
ق متولد شده است، بر مبناي آنچه يكي از نويسندگان . هـ1309ش مطابق با . ه1267

   .1ه اهل بيت منسوب استكه از لحاظ نسبي باست اي  ذكر كرده است او از خانواده
  

  .زندگي و كارهاي او
به امامت  2در ايران علوم ديني را آموخت و در يكي از روستاهاي آذربايجان

هايي  بود حتي اينكه زبان] علوم[پرداخت، او سخت مشتاق فراگيري  نمازگزاران مي
ا به ر] پهلوي[از قبيل عربي، تركي، انگليسي، ارمني، فارسي جديد، و فارسي قديم 

  . نيكي فراگرفت
  

  .هاي او فعاليت
در دانشگاه تهران به عنوان استاد به كار پرداخت و همچنين مسئوليت چند منصب 

ها در شهرهاي ايران را  قضائي را به عهده گرفت و چند بار هم رياست برخي دادگاه
پذيرفت و يكي از چهار بازرسان بزرگ وزارت دادگستري در تهران گرديد، و سپس 

  . مقام دادستان كل در تهران نايل شد و نويسنده روزنامه پرچم در ايران گرديد به
از طرف گروهي در تهران با ) تشيع و شيعه(به محض فراغت از تأليف كتابش 

گلوله مورد سوء قصد و ترور قرار گرفت، و به بيمارستان برده شد و عملي جراحي 
  . بر وي انجام گرفت و بهبود يافت

و او را به مخالفت اسالم متهم . و توطئه دشمناش براي وي آغاز شدسپس نيرنگ 
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نمودند و بر عليه وي به وزارت دادگستري شكايت بردند و براي بازجويي فراخوانده 
هاي بازجويي بار ديگر با گلوله مورد شليك قرار  شد و در آخر يكي از نشست

خم الي كه بيست و نه زو بر اثر آن در ح ،گرفت و با خنجر مورد ضرب قرار گرفت
  . رفت و به زندگي پنجاه و هفت ساله خود خاتمه داددر جسم داشت از دنيا 

م 1946شود آنكه بر وي گلوله شليك كرده است نواب صفوي در سال  گفته مي
  : تأليفات او. ش بوده است. هـ 1324ق و . هـ 1366مطابق با 

   .1منتشر ساخته است  ه1311ين، افكار اساسي خود را در آن در سال يآ - 1
  . )كتابي در نقد صوفيه(صوفيگري  - 2
  ). كتابي در نقد شيعه (شيعيگري  - 3
  ). كتابي در نقد بهائيت(بهائيگري  - 4
  . تشيع و شيعه  - 5

  . باشد ي صاحب مقاالتي در مجله پيمان و روزنامه پرچم مي همچنين كَسرو
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________ 
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  : مبحث دوم
  .نظريات و ديدگاه كسروي

تواند بفهمد كه روحيه انقالبي به معني  اي از روي نوشته كسروي مي خواننده هر
يعني انقالب بر عليه مذهب امامي بر وي حاكم بوده است و اين روحيه  –تمام كلمه 

  . سازند در دو مسأله خود را نمايان مي
  ].نوشته او[ه خشونت بر سخنراني و غلب - 1
  .هاي او ريگي رخي موضعروي در اتخاذ ب عدم انضباط ميانه - 2

هاي فرهنگي به علت در مسير واكنش نشان دادن  همچنانكه بسياري اوقات انقالب
همچنين  ،دهد هاي نظم و قاعده خود را نشان مي گيري با قدرت و عدم اتخاذ موضع

نقد  ،كسروي در نقد خود بيشتر از اينكه يك ناقد موضوعي در چارچوب علمي باشد
  . يه انقالبي استوي بيشتر داراي روح

ور شدن در خرافات  شايد شدت انحراف و حالت عقب افتادگي فكري و غوطه
و . حاكم در زمان كسروي او را به چنين وضعيتي و چنين واكنش سوق داده باشد

  : توان افكار احمد كسروي را در مطالب زير خالصه نمود مي
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  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت :مطلب اول
  

هاي او  هاي ربوبيت خداوند و سنت سروي تأمل و تفكر مردم در نشانهاز ديدگاه ك
  . اند در هستي از مهمترين مسائلي است كه مردم از آن غفلت نموده

هاي الهي در هستي كه بيانگر  و او درباره دوري مردم از دقت و تأمل در سنت
امر خارق  اينكه جز] عموم مردم[و از جهالت فراگير : گويد عظمت خداوند است مي

آورند، در فصل بهار درختان  العاده يا نادر االتفاق را از جانب خداوند به حساب نمي
آورند  و آن را قدرت خداوند به شمار نمي ،كنند را مشاهده نموده و از آن تعجب نمي

] شدت تعجب و تأثير[متأثر شده و از . وليكن چنانچه درختي در پاييز شكوفه دهد
   .1گويند قدرت و عظمت خداوند را ببينيد داده و ميسرهايشان را تكان 

شيعه را به طرف ركود و  –در زمان وي  –نمايد اين روحيه  و كسروي بيان مي
اينكه امام مهدي ظهور نمايد و بدون ] به تصور[تحركي و انتظار گشايش كشانده  بي

كه جز با علم و  –سعي و تالش وضعيت ذلت و خواري حاكم بر ايران را 
  . اصالح نمايد -كنولوژي ممكن نيست ت

كند كه تفكر منفي برخي از شيعيان معاصر وي به  همچنين كسروي ذكر مي
و . پرداختند نمود به مخالفت مي اي رسيد با كسي كه در پي اصالح تالش مي درجه

بر اين اعتقاد بودند اصالح جهان از جانب خداوند به محمد بن حسن عسكري 
  . گران حق دخالت در آن را ندارندموكول شده است و دي

و حقيقتاً آنچه كسروي ذكر كرده است در اصالح بينش اسالمي از اهميت بسزائي 
  . برخوردار است

هاي  زيرا در دو مشكلي كه او به آن اشاره نموده است بنا به داليلي ميان گروه
اشتباه مهمترين آن تأثير وجود برخي تصورات  ،مختلف مسلمانان فراگير شده است

_____________________________ 
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  . به نام مهدي يا مخلص و يا به علت درك اشتباه مفهوم توكل بر خداوند است

در مهمترين آن مفهوم  -  ديني و فرهنگي - اما بعد از كسروي عرصه  مفاهيم
اي كه شعله جريان  اصالح ديني دستخوش تغييراتي در ميان تشيع گرديد و به گونه

جهت  - با انواع مختلف آن - شيعيو جريان  ،مورد انتقاد كسروي فروكش نمود
و جريان انقالب اسالمي در ايران و خالص در عراق به  ،وي غالب شد حركتي بر

  . تكاپو افتادند كه تغييرات بزرگي به وجود آمد
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  مسائل مربوط به توحيد عبادت: مطلب دوم
  

كسروي بر اين باور است كه اسالم آمده تا به مردم آموزش دهد كه در عبادت 
  .1ها به خداوند روي آورند و از عبادت غير او دست بردارندتن

ها و اولياء كه از نظر او جزو  و در اين زمينه كسروي به عبادت و پرستش بارگاه
  : گويد نمايد مي منكرات فراگير است اشاره مي

هاست، بر قبر هر كدام از ائمه  ترويج پرستش بارگاه] اماميه[شان  و ديگر منكرات
هايي ساخته  اند و بارگاه ، عراق و حجاز گنبدي طال يا نقره احداث نمودهدر خراسان

اند و از هر طرف زائراني آمده جلو درب بارگاه ايستاده  و خدمتكاراني به كار گرفته
بوسند و  شوند و قبر را مي با حالت تواضع و زاري اجازه خواسته و سپس وارد مي

طلبند پس  آنان حاجات و نياز خويش را مي نمايند و از گردند و گريه مي دور آن مي
  .2!چيزي جز عبادت است؟] عمل[آيا اين 

كند، اينها اگر نصيحت و اندرز شوند از خود دفاع نموده  سپس كسروي ذكر مي
آنان را  ،و به قصد عبادت ،باشند ما بر اين اعتقاد نيستيم كه ائمه خدائي مي: گويند مي

و آنان را زيارت  ،دانيم ندگان مقرب خداوند ميبلكه آنان را ب ،كنيم زيارت نمي
بطلبيم، كسروي اين ] نزد خدا[نمائيم تا در مورد نيازهايمان از آنان شفاعت  مي

خواهي ندارد و  گويند خداوند نياز به شفاعت پايه خوانده مي استدالل را باطل و بي
و اين  3خداوند همچون يكي از پادشاهان دنيا نيست تا نزد وي شفاعت جويند

چون پيامبر  ،نمايد جواب و استدالل همسان پاسخ مشركين است كه قرآن بازگو مي
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] با دست خود[آيا آنچه كه خود : كرد و به آنان فرمود مشركين قريش را نكوهش مي

  .1كنند اينان نزد خداوند ما را شفاعت مي :گفتند پرستيد؟ در جواب مي ايد مي تراشيده
ايد كه عامل ترويج اين خرافات اعتقاد بسياري از شيعيان نم و نيز كسروي بيان مي

اند و بر انجام هر كاري توانايند، و كسروي چنين اعتقادي را  است كه ائمه زنده
   .2آورد انحراف از توحيد به شمار مي

به ذكر حادثه ورود سپاه عبدالعزيز بن ] باطل[و كسروي در رد اين اعتقادات 
نمايد كه لشكر بر دو  استدالل مي  هـ1216ربال در سال سعود بن محمد به نجف و ك

شهر مذكور استيال يافتند، و گنبدهاي كه بر قبر ائمه بودند نابود ساخته و اموالي كه 
، با وجود اينكه كسروي تأسف خود را بر قتل و 3هايشان بود با خود بردند در بارگاه

  . نمايد هاي بزرگي مي اقعه استداللدهد اما او از اين و غارتي كه اتفاق افتاد نشان مي
اينكه آن قبرها و تواناي دفع ضرر از خود را ندارند پس چگونه آن را از  :اول

  . ديگران دفع نمايند
اينكه امور جز به اسباب ظاهري و معمول آن انجام نخواهد پذيرفت، نجف : دوم

خسارت و ضرر در از اينكه داراي دژ و قلعه بود و ساكنينش از آن دفاع كردند، از 
ساكنيش از آن دفاع ننمودند نبود و  ژىدو  امان ماند، و حال كربال چون داراي قلعه

  .دچار آن ضرر كمرشكن گرديد
بايست جز براي خدا انجام نگردد، و  كند، كه عبادت مي خالصه كسروي ثابت مي

كه طلب نياز از ائمه و صالحين كه ميان مردم گسترش يافته است نوعي شرك است 
  . اسالم آمده ابطال آن را اعالم نمايد
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  غلو در ائمه: مطلب سوم
  

مسأله  :از جمله مسائلي كه باعث اعتراضات كسروي بر مذهب شيعه گرديده است
  :هاي غلو در مذهب شيعه عبارتند از نمايد كه مهمترين جلوه بيان مي :او ، باشد غلو مي

  . ه خلق نموده استخاطر ائم هقول به اينكه خداوند جهان را ب - 1
  . قول به اينكه خداوند كار هستي را به ائمه موكول نموده است - 2
قول به اينكه خداوند هزارها سال قبل از اينكه جهان را بيافريند ائمه را خلق  - 3

  . كرده است
  . قول به اينكه ماندگاري زمين و آسمان به وجود ائمه بستگي دارد - 4
  .1ائمه روزي رسانند - 5
  . سبت علم غيب به ائمهن - 6
  . 2قول به حلول خداوند در ائمه - 7
  .رساند اي همراه آن ضرر نمي اي است كه هيچ سيئه قول به اينكه حب علي حسنه - 8

هاي غلواند كه قرآن به مخالفت با  ها از صورت كسروي بر اين باور است كه اين جلوه
از اينكه پيامبر با وجود شكوه كند  پس انسان تعجب مي: گويند آن پرداخته است، و مي

 ).110: الكهف( .Ú Ù Ø × Öz} :فرمايد نمايد و مي ارزش و منزلتش فروتني مي
H } :فرمايد مي ص و قرآن در خطاب به پيامبر .»من فقط بشرى هستم مثل شما: بگو«

L K J Iz. )3»دانستي كه كتاب چيست تو نمي« ).52: الشورى.  
دهد كه بسياري از علماي  گيرد و توضيح مي وليكن كسروي موضعي منصفانه مي

از اعتقاد به خالق و رازق بودن و يا تفويض امور  –جز شيخيه  –شيعه در زمان ما 
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و بسياري از علماي شيعه و در عصر وي از اين  ،كنند جهان به ائمه خودداري مي

ده و گويد آري آنان اخبار را ذكر نمو و نيز مي. جستند تبري مي] اعتقاد[سخن و 
هاي خود را از آن مملو ساختند، ولي آن را تأويل نمودند و ائمه را علت غائي  كتاب

  . 1دانستند هستي دانستند و هدف از آفرينش جهان را براي آنان مي
بايست مورد دقت و تامل قرار گيرد زيرا گزارش  و اين طرز بيان از گفتار كسروي مي

و كسروي غلوگرايان در مذهب  ،آيد مي بررسي مهمي از وضعيت آن دوره به شمارو 
و در اين باره به نهايت افراط : گويد دهد و مي اماميه در مدح با قرآن مورد انتقاد قرار مي

اي  اند، و هر آيه سرا و هجوسرا قرار داده رسيده و قرآن را همچون ديوان شاعري مديحه
و هر آيه هم كه ذكر  ،ادهكه ذكر بشارت و نعمتي در آن رفته باشد در مورد علي قرار د
  . 2دهند انذار و عذاب در آن رفته باشد در مورد عمر و ابوبكر قرار مي

  . ندا هدش هايي كه ائمه در آن دفن  تقديس بارگاه
يي كه بسياري از پيروان مذهب ها از ديدگاه كسروي يكي از اشتباهات و لغزش

است كه ائمه در آن دفن  هايي اند تقديس ديار و بارگاه به آن گرفتار شده شيعه
زيرا  اند ، و عالوه بر آن بدعت انتقال مرده به كربال و نجف نيز به آن افزودهاند شده

چنانچه مرده در : گويند اند و مي برخي از فقهاي شيعه به ترويج فضايل آنها پرداخته
مدفون شود از عذاب قبر و سوال منكر و نكير مصون ] متبركه[يكي از اين اماكن 

و بدون هيچ  ،شود و روز قيامت بابي از قبر وي بر روي بهشت گشوده مي ،ماند مي
  . شود حساب و كتابي وارد بهشت مي

در خصوص جواز  »كشف الغطاء«همچنين كسروي فتواي شيخ جعفر صاحب 
نبش و بيرون آوردن تمام مرده و يا قسمتي از آن براي انتقال به كربالء و نجف 
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دهد و  خ جعفر نظر خود را چنين مورد تأكيد قرار ميمردود دانسته است و شي
شد در برخي  منعقد نمي] نبش و انتقال[چنانچه اجماع و سيره بر عدم وجوب آن 

و نيز كسروي فتواي مال محمد علي اردوبادي  ،داديم ها به وجوب آن فتوي مي محل
به اي كوچك  در خصوص جواز شكستن استخوان مرده و نهادن آن در كيسه - را 

مالمحمد علي [نمايد كه  نقل مي - ها  علت پنهان نمودن جنازه از كارمندان گمرك
به وجوب ] درحد[همانا نقل و انتقال جنازه امري نزديك : گويد مي] اردو بادي

و بدون شك آنچه كسروي مردود دانسته است مورد پذيرش و مناسب است؛ . 1است
دهد، و  ده حفظ و مورد توجه قرار ميزيرا اسالم كرامت انسان را چه مرده و چه زن

: ذكر شده است ص و نيز در روايتي از پيامبر ،از آزار و اذيت مرده نهي نموده است
  . 2شكستن استخوان مرده مؤمن همانند شكستن زنده آن است
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  ديدگاه كسروي در مورد امامت از نظر اماميه: مطلب چهارم
  

ز ديدگاه شيعه اماميه به سخن كسروي به طور آشكار درباره عقيده امامت ا
  : توان آن را چنين خالصه كرد پرداخته است، كه مي

  ].بر تعين[است نه با نص ] لواالمراو[خالفت با شوري  :اوالً
 ،يابد از ديدگاه كسروي مقام خالفت از نظر مسلمانان با شوري ثابت و رسميت مي

جز به نص الهي نيست در روند ، و قول اماميه به اينكه امام ى از طرف خدابا نصنه و 
حوادث تغيير اماميه كه منجر به جدايي شيعه از جماعت مسلمين و برگشت شيعه از 
رهبران قيام عصرهاي آغازين و روي آوري به گروهي منزوي از جهاد و اصالح در 

  .1پديدار گشت –برهه طوالني از تاريخ گرديد 
نمايد كه براي  ر كسي داللت مياز نظر كسروي لفظ امام در اصطالح مسلمانان ب

رهبري يا ارشاد بر ديگران مقدم گردد، و مسلمانان از اين لحاظ فقها و خلفاء را ائمه 
و قول به  ص برخي شيعيان براي امام مفهوم نيابت از پيامبر] اينكه[خواندند تا  مي
است  و كسروي با مشهوترين داليل اماميه به مناقشه پرداخته ،به وجود آوردند 2نص

مستلزم وجوب تعيين امام بر خداوند ] در تعيين امام[نمايد كه قول آنان  و بيان مي
و او را  3توانند براي خداوند خط مشي تعيين نمايند مردم نمي: گويد است، و مي

  . نمايند] انجام[مكلف به 
Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   } :كــه آيــه: نمايــد و نيــز بيــان مــي

Ðz. )و اطاعـت  ! اطاعت كنيد خـدا را ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده« ).59: النساء
ر نقيض آنچـه اماميـه فـرا    ب .»!را) علما و حكام مسلمان(كنيد پيامبر خدا و اولو االمر 
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داللـت   –خواهند كه همـان وجـوب پيـروي از خليفـه منتخـب مسـلمين باشـند         مي
و كسـروي   ،نكم اسـت مـ ] لفظ[داخل در ] آنكه تبعيتش واجب است[زيرا  ،نمايد مي
ذكر نكرده است؟ تا اينكه آيه صريح باشد ] در آيه[پرسد؟ چرا خداوند نام علي را  مي

  . 1نداشته باشد] نظر[و احتمال اختالف 
̧  º ¹ « ¼} :و همچنين از نظر كسروي، آيه ¶z. )55: المائده.( 

كه موسوم  .»دان سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آنها كه ايمان آورده«
نمايد، زيرا سبب نزولي را كه شيعه  به آيه تطهير است، بر قول به امامت داللت نمي

به لفظ ] كسروي[نمايد، چون آيه از نظر او  نمايند تكذيب مي اماميه به آن استدالل مي
نازل شده است و آن صيغه جمع است و كاربرد آن براي فرد مناسب ) الذين(

   .2نيست
هيچ  »مواله من كنت مواله فعيل«كه فرموده است  ص فتار پيامبرگ: گويد و مي

و  3 ارتباطي با امارت و خالفت ندارد و تمام مضمون آن دستور به محبت علي
  . اوالد او است

   .ديدگاه كسروي در عقيده امامت
  .4 عدم نص و تصريح قرآن بر اسم علي - 1
  .]صديق[اجماع صحابه بر بيعت ابوبكر  - 2

را حمايت نموده و او را ياري  ص داند، اينكه كساني كه پيامبر ي بعيد ميو كسرو
گيري از امامت چنانچه  اند بر كناره ترويج و نشر داده] اسالم[اند و بعد از او دين  كرده

  پرسد در خالفت ابوبكر صديق از حقايق دين باشد اجتماع نمايند، و كسروي مي
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  . 1شدند طر او از دين خود مرتد ميشد تا به خا چه سودي حاصل آنان مي

ن اجتمعوا إنصار فاملهاجرين واأل ام الشوری يفنَّ إ«: در نهج البالغه[ گفتار علي - 3
شوري در ميان مهاجرين و انصار است، و چنانچه  ]»علی رجل و َسّموه اماما فهو هللا رًىض 

  .2راضي استخداوند از امامت او . بر فردي اجماع نمودند و او را امام خواندند
هايي كه براي  در تمام نامه عدم ذكر هر نصي از جانب حسن بن علي - 4

   .3فرستاده است معاويه
  .4مويان زيد بن علي از ابوبكر و عمر دفاع يكي از بزرگترين عل - 5
ها مانند  كنندگان بر بني اميه و عباسي تأييد بسياري از علويان براي برخي خروج - 6

  . - كه در بحث ديدگاه برقعي درباره امامت ذكر شد - ديگران  تأييد نفس الزكيه و
  .5بدون اينكه فرزندي از خود به جاي گذارد –امام يازدهم  - مرگ حسن عسكري  - 7

كسروي بر اين باور است كه امامتي كه اماميه به آن معتقداند نصوص بر : خالصه
بر ] آن[م ايجاب نمايد و ايجاب وجود امام از لحاظ عقلي مستلز آن داللت نمي
و شايسته نيست كه انسان چنين سخني بر زبان آورد، و ديدگاه قائل . خداوند است

  .به امامت از طريق شوري موافق قرآن و گفتار علي و مواضع بزرگان علوي است
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  مهدي] در مورد[ديدگاه كسروي : مطلب پنجم
  

ست و بر با مذهب شيعه هم عقيده ني] عسكري[كسروي در مهدويت محمد بن 
بدون اينكه فرزندي از خود به جاي بگذارد از ] عسكري[اين باور است كه حسن 

اولين نواب او اولين كسي بود كه  –سيمري الو عثمان بن سعيد  ،دنيا رفته است
   .1ادعاي نمود] براي حسن عسكري[وجود پسر پنهان را 
اف و انفصال كند مرگ بدون فرزندي حسن عسكري در آن زمان شك كسروي ذكر مي

اي مسأله مهدويت پرداخته اسـت و آن   بزرگي ايجاد نمود، وليكن كسروي به انكار ريشه
داند كه از طريق پارسيان مسلمان به تفكـر اسـالمي راه يافتـه     مي 2را از تأثيرات زردشتي

  .كه در مبحث مالحظات بر كسروي به بحث آن خواهيم پرداخت. است

_____________________________ 
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  صحابه] مورددر [ديدگاه كسروي : مطلب ششم
  

اي گرفته و  جهت پسنديده ص كسروي در ديدگاهش در مورد صحابه پيامبر
مخالفت خود را در اين مسأله با مذهب اماميه اظهار نموده است، به طوري كه 

عداوت : گويد ترين اعمال به شمار آورده و مي بدگويي نسبت به صحابه را از زشت
از  ص ه از ساير اصحاب پيامبرشان به حدي رسيده است ك] شيعه[و دشمني 

اند آنان  مهاجرين و انصار نفرت داشته و به بهانه اينكه با خلفاي سه گانه بيعت نموده
بدون شك : يدگو سازند، سپس به رد اماميه پرداخته و مي را به ارتداد منتسب مي

زيرا هنگامي كه ديگران  ،ترين اعمال انسان است بدگوئي نسبت به صحابه از زشت
صحابه او را تصديق و با جان و سخن خود او را  ،را تكذيب نمودند ص يامبرپ

فاروق ] عمر[صديق و ] ابوبكر[خصوصا شيخين  ص و نزد پيامبر ،ياري نمودند
به  و سلب خالفت از علي ص گرامي بودند و آنچه از مخالفت وصيت پيامبر

  ).137: التشيع( .آنان نسبت داده شده است دروغ و بهتاني بيش نيست
شيخين چون زمام : نمايد را چنين بيان مي نين جايگاه و مكانت ابوبكر و عمرهمچ

امور مسلمين را پذيرفتند به بهترين شيوه با مسلمان رفتار نمودند و سياست و عدالت 
 ،اي در زمان آنان گسترش يافت و تقوي از خود نشان دادند، و اسالم به طور گسترده

 كسي نسبت به آنان بدگويي و بر آنها نفرينكه است ] ز انصافدور ا[بسيار ناپسند و 
 ،89: ، ونگا138-137: التشيع( .نسبت دهد ص به صحابه پيامبر مرتد شدنو يا  كند،
114.(  

اما كسروي با وجود تأييد و دفاع از صحابه و ابراز احترام براي مهاجرين و انصـار  
نموده است در هم آميختـه كـه بـه     ولي آن را با ايرادهاي كه در برخي صحابه تصور

  .اميد خداوند در مالحظات و انتقاد از وي به آن خواهيم پرداخت
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  خرافات] در برابر[موضع كسروي : مطلب هفتم
  

كسروي بسياري از خرافات را كه به نام معجزات يا فضايل در كتب مذهب اماميه 
  . گسترش يافته است مورد انتقاد قرار داده است

  : را مورد انتقاد قرار داده است كه] از خرافات آنان[ن مثال دو خرافه و به عنوا 
   .1اند قول به اينكه شيعه از گل و سرشت خاصي آفريده شده - 1
   .رابطه دوستي گرم ميان ائمه و جن - 2

دهند كه ائمه با  آورد كه خبر مي در اين زمينه كسروي به رواياتي زيادي مثال مي
در روز ) زعفر(نمايند، مثالً پادشاه جنيان  با آنان همكاري ميگويند و  جنيان سخن مي

از اجازه همكاري  رفت و حسين كربالء با سپاه و لشكر خود به ياري حسين
  .2در جنگ با وي خودداري نمود

نمايد كه به بيان رابطه  اي اشاره مي و همچنين كسروي به مطلب ديگري و اسطوره
كه ماده شير و بچه : شود همچون داستاني كه گفته مي. دپرداز ميان ائمه و حيوانات مي

بودند و با  عليدر مسجد رفتند و ياران وي اطراف   شير و گرگي نزد امام علي
از وي پرسيد اين درندگان  زباني با آنان سخن گفت كه كسي آن را نفهميد، عمر

براي وي  اي اين ماده شير بچه :گفت خواستند؟ علي چرا آمده بودند و چه مي
اي كه اخيراً به دنيا آورده طلب عمر نمايد، من  نزدم آمده بود تا براي بچه. ماند نمي

داري بچه  و ماده گرگ را دستور دادم تا به حضانت و نگه ،اش را پذيرفتم نيز خواسته
. رود و بعد از مدتي ديگر از دنيا مي ،شير بپردازد، زيرا مرگ ماده شير نزديك است

شير ] زندگي[به محل بايد كسى را خود گفت در دل ين سخن را شنيد عمر چون ا
توزي و حسدورزي او آگاه  ميرد يا خير؟ علي از نيت كينه آيا شير مي متا ببين مبفرست

_____________________________ 
 .13−25/12حار االنوار , ب2/4كافی : , نگا135تشيع : نگا) ١(
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تا  بايست مردي را بفرست مايد گفت ميدر دل وي اثبات ن] مسأله[شد، و تا اينكه 

آري، زيرا  :شوند؟ علي گفت دفن مي] زني[آيا درندگان  :عمر گفت ،دفن نمايدشير را 
خليفه و امام گرديد علي گذشت تا اينكه ها از آن جريان  يان ماست، و سالاو از شيع
رفت روزي كه در مسجد بود همان ماده گرگ و شير وارد شدند و مقابل ه و به كوف

انم، من آن ام تا امانت را برگرد اي امير المؤمنين آمده :امام ايستادند و ماده گرگ گفت
ام و اكنون شير  بچه شيري را كه مرا به حضانت آن دستور داده بوديد بزرگ نموده

تنومندي است، از او تشكر نمود سپس با شير سخن گفت و رازهايي با وي در 
   .ميان نهاد

رسد،   اين قصه و امثال اين خرافات كه هيچ بوى حقيقت از آن به مشام نمى
بايد از هايى را  چنين قصهرا انكار نمايد، و بدون ترديد  كسروى را وادار كرد كه آن

  .دين اسالمى محو و نابود كرد
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  موضع كسروي در برابر عزاداري و مسائل مربوط به آن: مطلب هشتم
  

زني را از امور زشت و به دور از  خواني و سينه كسروي بر پايي عزاداري، روضه
شته كبدون شك حسين با نيرنگ و ظلم  :گويد آورد و مي اسالم راستين به شمار مي

  .1شد اما بعد از گذشت هزار و سيصد سال چه نيازي به تكرار گريه و عزا دارد
هر  :و نيز ديدگاه خود را در مورد روايات فضيلت گريه بر حسين مانند روايت

كه از ائمه  – 2كس بگريد يا خود را بگرياند بهشت براي وي واجب شده است
و بر حقيقتي . 3باشند ها باطل و مردود مي نمايد كه اين روايت بيان ميكند،  روايت مي
نمايد كه همواره در مجالس عزاي حسيني از طريق وانمود نشان دادن  اشاره مي

آتش نفرت و كينه از اهل سنت را در   خوشحالي اهل سنت از سوگواري حسين
  .4نمايند دلها ايجاد مي

_____________________________ 
 .141التشيع ) ١(
 .44/288 بحار األنوار) ٢(
 .143التشيع ) ٣(
 .42 منبع سابق) ٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٢٢١

 

٢٢١ 

  :مبحث سوم
  

  ر برابر كسرويگيري اماميه د موضع
  .موافقان كسروي

هاي بزرگ او كه در  برخي معاصرين كسروي درباره همهمه بزرگي كه انديشه
 گرديد اي از تأليفات او مطرح مي و مجموعه 2و سپس در روزنامه پرچم 1مجله پيمان

هايي كه كسروي به آن فرا  نظريات و ديدگاه. گويند به وجود آورده بودند، سخن مي
عكاس زيادي ميان فرهنگيان و قشر جوان به وجود آورد، كه يكي از خواند ان مي

  : گويد معاصرين او در رابطه وي با جوانان مي
هزارها نفر پيرامون او را گرفتند و به ياري و گسترش آراي وي پرداختند و 

   .3وي از نيرنگ دشمنان را به دوش گرفتند نگهبانى
بك او در نوشتار جوانان را محسور و قلم و س: گويد همچنين نجاح محمد علي مي

  . نموده بود] خودش[شيفته 
هاي كسروي گسترش يافت تا اينكه به برخي مناطق مجاور رسيد،  همواره انديشه

گوياي آن باشد، اينكه جواني ايراني  »التشيع والشيعه«و شايد علت تأليف كتاب 
پردازد و  ر افكار وي ميشود و به نش مند مي هاي كسروي عالقه مقيم كويت به انديشه

اي از مردم كويت براي كسروي  گويد و عده در ميان شيعيان كويت از وي سخن مي
نمايند تا با زبان عربي افكار خود را برايشان  نويسند و از وي درخواست مي نامه مي

را در مدت دو هفته  4»الشيعهالتشيع و«كتاب ] هم[ا شوند و او بنويسد تا با آن آشن

_____________________________ 
 .د سپس ممنوع گرديدش ای ماهيانه با زبان فارسی است در حيات كرسوی به مدت هفت سال منترش می جمله) ١(
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 .جانب انتشارات روزنامه پرچم استمقدمه التشيع والشيعه, كرسوی مقدمه از  :نگا) ٣(
 ).استنساخ متدن ايران(. 1/1/2002روزنامه زمان ) ٤(
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  .1ان نوشتبراي آن
  .مخالفان كسروي

  
هاي  هاي ديني در انديشه گروههاي مختلفي در برابر كسروي ايستادند، گروه

اي برخورد نمودند كه با برخي اصول و مفاهيم آنان تفاوت  كسروي با تغييرات تازه
  . فراواني داشت

هايي مانند طرفداران عمر خيام و غيره سنگ  كما اينكه در صف مخالفين او گروه
 معقدزدند زيرا كسروي را با ساختارهاي فلسفي كه دين را  گري به سينه مي فلسفي

  . 2دانستند نموده و آن را از روح اسالم خارج كرده است مخالف مي
گرا قرار دادن كسروي  و يوسف عزازي نويسنده، با درك سلك الئيك و ملي

، اما علي آل 3رار دادديدگاه و رأي گرايش مذهبي تقليدي ايرانيان را مورد تأييد ق
كه كسروي از تمام قيد و بندهاي . محسن نويسنده ديدگاه ديگري را ذكر كرده است

ديني آزاد است و تنها مخالف مذهب و عقايد شيعه نيست بلكه مخالف دين و مباني 
نه به اعتبار به  ،كند كه چون دين است مي  ديني است و از اين لحاظ به تشيع حمله

لذا هيچ تمايلي به هيچ كدام از مذاهب اهل سنت و  ،اصي استاين كه مذهب خ
كمونيست در ايران ] توده[بلكه به تأييد حزب  ،مذاهب اسالمي نشان نداده است

  .4پرداخته است
و به نظر مخالفان كسروي مهمترين كاري كه كسروي انجام داده است گشودن 

ن است، و يوسف عزازي هاي آنا هاي علميه و انديشه باب بدگويي نسبت به حوزه
اي  گويد اهميت كسروي به سبب ايجاد دين تازه اين مطلب را تاكيد نموده و مي

_____________________________ 
 .27−26التشيع :نگا) ١(
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تأثير ] جامعه[هايي است كه بر قشرهاي مختلف  بلكه نامش از بحث و نوشته ،نيست

هاي علميه و اعمال تاريخي آنان  زيرا با انتقاد ويرانگرش به حوزه. نموده است
و آن چه به آشكارشدن اين مطلب كمك . 1داده است خود را از دست زندگى

نوشتن كتاب كشف االسرار به وسيله خميني است كه در حقيقت رد بر  ،نمايد مي
كسروي  - در كتاب خويش -ي كسروي است، ولي خميني  »كتاب اسرار هزار ساله«

ا او مردم زير ،نام برده است] پليد[را با نام خود اسم نبرده است بلكه او را به خبيث 
  . 2فراخوانده است... هاي او و ادعيه همچون كتاب مفاتيج الجنان  را به سوزاندن كتاب

_____________________________ 
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  :مبحث چهارم
  

  بارزترين مالحظات و انتقادات بر كسروي
  

گردد كه كسروي در سپيده قرن اخير به انقالب  از ميان آنچه گذشت معلوم مي
افات و شهامت وي در ابراز خراز فكري پرداخت و ما گرچه رجوع وي از بسياري 

از گفتن اشتباهات بارزي كه  كه نهيم اما اين به اين معني نيست انديشه ارج مي
و شايد بارزترين عوامل اشتباه وي عبارت  ،كسروي در آن افتاده چشم پوشي كنيم

  :باشد از
  . زياده روي در تكيه بر عقل - 1
  . ده بودواكنش در برابر انحراف بزرگي در جامعه خويش دي - 2
  . واكنش افكار دخيل بر ايران از جمله الحاد و ماديگري - 3
  . هاي مهم و الزم كم بود علم وي در زمينه - 4

  . به اين سبب ناچارم به بارزترين انتقادهاي وارد بر كسروي اشاره نمايم
  

  :ن صحابهاز برخي  درداشتن تصوراتي اشتباه  :اول
يي شيعه و نفرين و حكم ارتداد نسبت گيري كسروي در مورد بدگو پيشتر موضع

را ذكر نموديم، با وجود اينكه كسروي ديانت صحابه را  ص به اكثر صحابه پيامبر
وليكن  ،نمايد بيان مي ص ستايش نموده و جهاد و ياري آنان را نسبت به پيامبر

هاي اشتباه و تصورات غلطي نسبت به برخي از بهترين صحابه ابراز  گيري موضع
نمايد كه نسبت به خويشان  چنين اظهار مي  د، به عنوان مثال درباره عثماننماي مي

و خويشانش از بني اميه پيرامون او را گرفتند  ،خود بسيار دلباخته و مشتاق بوده است



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٢٢٥

 

٢٢٥ 

   .1و او را از شاهراه عدل منحرف نمودند

حسادت و   نسبت به علي ك عائشه: گويد مي ك و درباره أم المومنين عائشه
   .2شوراند رزيد و لذا مردم را بر عليه وي ميو شك مير

آشنا نبوده ) امور(با سياست و تدبير   دهد كه علي و همچنين نظري ارائه مي
  .3آشفته جلوه دهد  نمايد تا امور را بر علي است و با اين بهانه تالش مي

 نمايد كه آنها بيعت خود را با علي را چنين معرفي مي مو طلحه و زبير 
  .4شكستند

بدون مشاوره و تحقيق مورد بيعت قرار  نمايد كه حسن بن علي و گمان مي
 و آناني كه با وي بيعت نمودند خود را به هالكت انداختند زيرا حسن ،گرفته است

 )طلب بوده و تحمل مشكالت و امور  فردي سست نظر و راحت) از نظر كسروي
  اني را كه در هنگام تنازل حسنو به همين خاطر كس .5بر وي سخت بوده است

   .6دهد اند مورد ستايش قرار مي به مخالفت حسن پرداخته  براي معاويه
اسالم را پذيرفت و با قاطعيت ] اجبار[از روي اكراه و   كند معاويه و نيز ذكر مي

  .7ايمان نياورده است ص كه او به پيامبر: گويد مي
ها به معني ناديده گرفتن جهاد و  تهمتنمايد كه گفتن اين  و كسروي تأكيد مي

_____________________________ 
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نمايد و اصل  را از آنان استثناء مي  بدگويي در ايمان آنان نيست و البته معاويه
  . دهد ديانت او را مورد طعن و ايراد قرار مي

داده است  تاثير قرارها تحت  و چنانچه عاملي را كه كسروي به سوي اين گونه
ت جز تصديق روايات ضعيف تاريخي كه در سطح بينيم چيزي نيس بررسي نمائيم مي

اي در ميان شيعه گسترش يافته است، و او با تأثير از آنها به صحت آن اشاره  گسترده
معصوم از خطاء و اشتباه  ن دانيم كه صحابه الزم است بگوئيم كه مي ،نمايد مي

  . پذيريم كه دروغ و بهتان به آنان نسبت داده شود نيستند وليكن ما نمي
 1جز پنج نفر از بني اميه كسي را به واليت و مديريت به كار نگرفت  و عثمان

  . 2اما واليان غير از بني اميه شانزده نفر بودند ،و دو نفر از آنها را نيز عزل نمود
  . شود كه او طرفدار خويشانش از بني اميه بوده است پس چگونه گفته مي

بود، تا حدي ] امور[و زيركي و تدبير  اي عالي از فقه بر مرتبه و درجه و علي
و همچنين . 3جست از مشكلي كه ابو الحسن در آن نباشد كه عمر بن خطاب پناه مي

ورزيد فضائل او از جمله بزرگترين آن  حسادت مي نسبت به علي ك اگر عائشه
   .4نمود حديث كساء را روايت نمي. كه در صحيح مسلم است

_____________________________ 
, سـعيد بـن معاويه, عبداهللا بن أيب الرسح, الوليـد بـن عقبـه: عثامن پنج نفر از بنى اميه را به كار گامرد و آهنا) ١(

عثامن بن الوليد و بجاى او سعيد گذاشت و بعـد هـم او : العاص, عبداهللا بن عامر, و دو نفر آنان را عزل كرد
). نگرشى نـو بـه تـاريخ صـدر اسـالم: , يا ترمجه فارسى آن69حقبة من التاريخ, ص : (را نيز عزل كرد, نگا

 .91ص . ترمجه ما
أبو موسى األشعري, القعقاع بن عمرو, جابر املـزين, حبيـب بـن مسـلمه, : افرادى كه از غري بنى اميه بودند )٢(

عبدالرمحن بن خالد بن الوليد, أبو األمور السلمي, حكيم بن سالمه, األشعث بن قيس, جرير الـبجيل, عتبـه 
بن النهاس, مالك بن حبيب, النسري العجيل, السائب بن األقرع, سعيد بن قيس, سليامن بن ربيعة, خنيس بـن 

 .91ترمجه ما ص ). نگرشى نو به تاريخ صدر اسالم= , 69حقبة من التاريخ, ص : (نگا. بيشخ
 .7/59االصابه فی متييز الصحابه, ابن حجر ) ٣(
 .7/130روايت از مسلم ) ٤(
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بيرون  ك د را نقض ننمودند و همانا با عائشهبيعت خو م و اما طلحه و زبير

ديدگاه علي را   را مطالبه نمايند و چون قعقاع  رفتند تا قصاص قاتالن عثمان
در مورد آرامش فتنه و تالش در مورد قصاص را به آنان آشكار نمود همگي به رأي 

ر از آن وليكن خوارج جنگي را كه علي و عائشه و طلحه و زبي ،علي متمايل گرديدند
   .1كراهت داشتند برانگيختند تا صحابه با هم به اجماع نرسند

نماز گذارد با رضايت مردم مورد بيعت ] علي[بعد از اينكه بر پدرش  و حسن
. فرا خواند مردم را به بيعت حسن م و ذكر شده است كه ابن عباس ،قرار گرفت

ز خود خلف و فرزندي به و به مردم گفت اميرالمؤمنين از دنيا رفته است و بعد ا
و در ] بيعت بگيرد[جاي گذاشته است پس اگر بيعت او را پذيرا باشيد نزدتان بيايد 

  . غير اين صورت كسي بر كسي ديگر حق واليت و زمامداري نيست
و اولين  2]تا با وي بيعت نمائيم[گريستند و گفتند، بلكه نزد ما بيايد پس مردم 

_____________________________ 
عالج آن آرام بودن است,  :گفت. گويى از القعقاع پرسيد, تو چه مى مابن كثري ذكر كرده است كه عائشه ) ١(

آرام شدند آنان يعنى قاتالن عثامن را بگرييد, اگر شام با ما موافقت كرديـد, پـس ايـن نشـانه خـري و و هرگاه 
توانيم انتقام خون عثامن را بگرييم, و اگر شام موافقت نكرديـد و بـر رأى خـود ايسـتاديد,  رمحت است و مى

رسـيد, وكليـد خـري باشـيد نشانه رش و بدى است, و زوال اين ملك است, پس عافيت را بطلبيـد تـا بـه آن ب
شام خواهد شد, و شام گريبانگري مهگى ما مهچنانكه قبال مهينطور بوديد, و ما را به رش و بدى اجبار نكنيد كه 

شـام بـه : گفتنـد كنم, عائشه, و طلحه و زبـري گويم و شام را به آن دعوت مى را بخدا سوگند كه من اين را مى
رگرد بطرف عيل, اگر عيل با رأى شام موافق بود, مهه كارها روبراه حق اصابت كرديد و سخن خوبى گفتيد, ب

به طرف عيل رفت و او را از ماجرا باخرب نمود, عيل از اين رأى خوشش آمد, و هر دو گـروه  پسشده است, 
ها كراهت داشتند, و عائشه به طرف عيل فرستاد كه مـا  ها راىض و بعىض به صلح و آشتى شتافتند, وىل بعىض

. تـا آخـر خـربى كـه در البدايـه والنهايـة آمـده اسـت... يم, و هر دو گروه مرسور گشتند ا هصلح آمد براى
10/185. 

 .2/44, مروج الذهب 4/8رشح هنج البالغة ) ٢(
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 ،بر آذربايجان قيس بن سعد بن عباده بود  ار عليكسي كه با وي بيعت كرد كارگز
 و چون حسن ،وليكن حسن طرفدار جنگ نبود و متمايل به وحدت مسلمانان بود

در بيرون مدائن بود قيس بن سعد كشته شد و مردم به غارت و شورش پرداختند و 
 لشكر خويش را پراكنده ديد به معاويه و چون حسن ،حسن مجروح شد

دست كشيد و آن سال را عام  رسال كرد و از خالفت خود براي معاويهاي ا نامه
و شايسته بود كسروي به خاطر جلوگيري حسن از خونريزي و  ،الجماعه خواندند

همانا : فرمايد ميكه ايجاد وحدت ميان مسلمانان و به مصداق گفتار رسول خداوند 
ن دو گروه از مسلمانان سرور و آقاست و اميد است خداوند ميا - حسن -  اين پسرم

داد، و او بدون شك  او را مورد ستايش قرار مي - ، 1را به وسيله او صلح برقرار نمايد
ثالثون سنه ثم  يبعد ةاخلالف«: فرمود ص از زمره خلفاي راشدين است زيرا پيامبر

گرديد، و  تبديل مي پادشاهىخالفت بعد از من سي سال است پس به  .2»تكون ملكاً 
گردد و او در بهار سال  كامل مي الفت با زمامداري و خالفت حسنسي سال خ

تنازل نمود و اين اتمام سي سال از مرگ پيامبر  از خالفت خود براي معاويه  ه41
كافي است كه گفته شود  و اما درباره معاويه ،باشد تا نهايت خالفت حسن مي

به خاطر مردي كافر از  و يا ،حسن چنين كاري نكرده است تا امت به هالكت برسند
  . خالفت تنازل نمايد

توانيم بپذيريم كه  ما گرچه معتقد به عصمت صحابه نيستيم ولي نمي ،و در كل
و همچنين ما به خاطر تكريم دستور  ،كسي آنان را با بطالن مورد نكوهش قرار دهد

اع از و نهي او از بدي با آنان و ارج منزلت و جهادشان در راه دين و دف ص پيامبر
هاي آنان خودداري نموده بلكه براي آنان استغفار نموده و از  آن از گفتن بدي و غيب
ه نانكچنمائيم كه دلهايمان را به طرف آنان متمايل سازد  خداوند درخواست مي

_____________________________ 
 .38−5/37وأمحد ) 7109, 3746: (البخاري شامره) ١(
 .1534, ابن حبان 2226, الرتمذي شامره 4646, أبوداود شامره 221−5/220أمحد  )٢(
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K  J  I     H      G  F  E  D  C  B  A  } :فرمايد مي

  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  Lz. )10 :حشرال(.  
: گويند آمدند و مي) مهاجران و انصار(كساني كه بعد از آنها ) همچنين(«

ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشي گرفتند بيامرز، و در دلهايمان ! پروردگارا
  .»تو مهربان و رحيمي! اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا حس و كينه

  .رخي از ائمه آل بيتمورد ب تصور اشتباه كسروي در: دوم
بزرگان آل بيت را از بارزترين انتقادهاي وارد بر كسروي تصور اشتباه او از برخي 

و شايد علت آن تصديق بسياري از روايات دروغين منسوب به آل  .دهد تشكيل مي
به عنوان مثال كسروي امام صادق را بنيانگذار انديشه نص بر امامت به . بيت باشد
اينكه اولين كسي كه علم غيب را به ائمه نسبت داده است و قول  و ،آورد حساب مي

ريخت و  بودند زمين فرو مي و چنانچه ائمه نمي ،به واليت تكويني را اختراع نمود
  . هاي غلوگرايانه ساير جلوه

صادق : كند و كسروي نتيجه سخن خود در مورد امام صادق را چنين بيان مي
هاي اوست  از بدعت -  با مفهوم امامي آن - تشيع هاي فراواني احداث نمود و بدعت

نمايد كه او صاحب هوي و آرزو بوده است، و چون نفس  و امام صادق را متهم مي
الزكيه بر منصور خليفه عباسي قيام نموده است او در تالش بوده است تا فضا بر نفس 

اظم و رضا نسبت گذاري را به امام موسي ك و همچنين تهمت بدعت. 1الزكيه آلوده نمايد
آشكار .... و بطالن اين تصورات از جعفر صادق و موسي كاظم و علي رضا و  .2دهد مي

به تصويرشان  گويان گرايان و دروغ نكه روايات افراطزيرا اين بزرگان همچنا، است
شان خصوصاً امام صادق  اند و در برائت بلكه بر جاده حق بوده ،اند كشانده است نبوده

_____________________________ 
 .51−46التشيع ) ١(
 .66−65 منبع سابق) ٢(
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وي  پردازد كه بر و به سرزنش كساني مي ،فرستد هاي كه به شهرها مي نامه كافي است به
  .اشاره شود، شود بندند و برائتش از آنان فهميده مي دروغ مي

كه او يكي از بارزترين كساني است كه شيعه او را به مخالف ائمه  :و اما ابن تيميه 
  . 1نت جزو ائمه دين استجعفر بن محمد به اتفاق اهل س: فرمايد نمايند مي متهم مي

كند كه جعفر و بسياري از بزرگان آل بيت از نظر  همچنين ابن تيميه بيان مي
اند، و از آنچه غلوگرايان به آنان نسبت  صداقت و ايمان و تقوي از برترين مردم بوده

گويد كسي همچون جعفر صادق بر وي دروغ جعل  و نيز مي ،2باشند اند مبرا مي داده
  . 3تنگرديده اس

و بر اثر سوء ظن كسروي به امام صادق و ساير ائمه به تحليل و تفسير اشتباه 
برخي از جريانات پرداخته است از جمله اينكه سخن جعفر صادق به مردم مدينه 
هنگامي كه او را از نيت قيام با نفس الزكيه آگاه نمودند را تأويل نموده است كه 

از نظر كسروي امام  ،و دستور چنين نيست ،اين كار را انجام ندهيد: صادق فرمود
صادق با اين بهانه خواسته است نظر خود در امامت را از علويان پنهان نمايد و 

  .4تخلف خود را با آن مجاز گرداند
برد  نمود و نسبت به امام صادق حسن ظن مي و چنانچه كسروي تعقل مي

و يا از  ،ابراز نموده استتوانست بگويد صادق رأي خود را با تعيين وقت خروج  مي
اي ديگر نخواهد  نظر او خروج و قيام جز تسلط و افزايش ظلم بر آل بيت فايده

تر باشد زيرا ابن خلدون ذكر كرده است كه  مناسبو و شايد نظر اول بهتر  ،داشت
تر  اند كه بيعت نفس الزكيه از بيعت منصور درست صادق و ابوحنيفه بر اين باور بوده
_____________________________ 

 .2/245النبوية  ةمنهاج السن) ١(
 .2/46منبع سابق ) ٢(
 .2/464منبع سابق ) ٣(
 .61التشيع ) ٤(
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دو نفر از پسران خود به نام موسي و عبداهللا فرستاد تا ] صادق[، زيرا او 1بوده است

خواست از  با نفس الزكيه مشاركت نمايند با وجود اينكه محمد نفس الزكيه مي
  . 2ورزيد مشاركت آنان در گذرد اما امام صادق همواره بر همكاري آنان اصرار مي

تن نفس الزكيه و برادرش از كشو اصفهاني روايت نموده است كه امام صادق بعد 
گريست و گفت خداوند دو پسر هند را مورد رحمت قرار دهد آن دو صابر ابراهيم 

  .3رفتند و پليدي دامنگير آنان نگرديدكه و بزرگوار بودند و سوگند به خدا 
با اينكه روايت شده است كه صادق در عدم خروج با نفس الزكيه اجازه خواسته 

بر چيزي اندوهگين نيستم جز بر اينكه آن  :گفت رگ نفس الزكيه مياما بعد از م ،بود
، و تمام موارد مذكور 4و با آنان بيرون نرفتم ،را ترك كردم] نفس الزكيه و ابراهيم[دو 

  . بيانگر اشتباه تصورات كسروي است
  

  .مهدي] مورد[ديدگاه كسروي در : سوم
دازد و آن را از خرافات پر كسروي از اساس و ريشه به نفي تفكر مهدويت مي

  . كه توسط پارسيان مسلمان به اسالم راه يافته است 5داند زرتشتي مي
_____________________________ 

كند كه در مورد خروج با حممد از مالک استفتا گرديد و به وی گفتند  طربی روايت می 3/190ابن خلدون ) ١(
 ,ايد و بر مكره پيامنـی نيسـت شام از روی اكراه بيعت نموده: ايم, فرمود عت دادهو حال با ما ابوجعفر پيامن بي

 .)4/1579(تاريخ الطربی . ی بامندا مردم به طرف حممد رفتند و مالک در خانه
 .223, مقاتل الطالبيني 257−5/255تاريخ ابن األثري : گان) ٢(
 بن زمعه بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبـدالعزی بـن يعنی مادر نفس الزكيه هند دخرت ابو عبيد بن عبداهللا) ٣(

 .206مقاتل الطاليني  :, نگاقيص
 .223مقاتل الطالبيني ) ٤(
موسـوعة : زرتشتيها به آمدن ساوشيانت يا اشيزريكا كه مرد خملىص است در آخـر زمـان ايـامن دارنـد, نگـا) ٥(

 .280: األديان
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را ناديده گرفته است و به ] در اين زمينه[ظاهرا كسروي تمام نصوص و روايات وارده 
و فكر خويش را بر مبناي اساسي نفي  ،تصحيح و يا تضعيف آنها نپرداخته است

  . پس به تحليل طريقه ورود آن به عرصه اسالمي پرداخته است ،بنا نهاده است) مهدويت(
تواند هر آنچه از مسائل ديني كه باب ميل وي نباشد نفي  بنابراين هر كس مي

يا  اينكه از فرهنگ مشترك ميان مسلمانان وبه نموده و سپس استدالل و بهانه بياورد 
زيرا . ذيرفته نيستو اين روشي است كه در اثبات و نفي پ ،هر دين ديگري است

زيرا فردي يافت  ،باشند هر كدام نسبتي از حق را دارا مي ،تمام مردم با وجود تفاوت
توان به  گر باشد، به عنوان مثال مي شود كه باطل مطلق در تمام آراي وي جلوه نمي

شيطان اشاره كرد كه او به ربوبيت و استحقاق تعظيم و تصرف خداوند در امور اقرار 
g     f  e  d  c    } :با توجه به اعراض از سوگند به غير خدا در آيه ،نمايد مي

  hz. )33: األحزاب.(  
: األحزاب( .h    g     f  e  d  c z } :و طلب حاجت از خداوند در آيه

  .پس چطور مي توان گفت كه شر او از شيطان كمتر است ).33
ان متضمن برخي اقوال و كتابهاي آن... و همچنين يهودي و نصاري و بودايي و 

پس هر گاه با شرع ما موافق باشد روا نيست آن را مردود  ،باشد فضايل درست مي
و نيز در مورد زرتشت صرف نظر از مسأله مهدي در عقائد آنان به نبوت و  ،شماريم

و ما نبايد چيزي از آنها را به بهانه  ،1جهان آخرت و معاد اخروي اقرار شده است
هر آنچه در شرع ما : گوئيم بلكه مي ،زرتشت است رد و انكار نمائيماينكه در دين 

پس موافقت با برخي اديان در  ،نهيم و بر آن قطعيت مي ،ثابت شده باشد اثبات نموده
   .هر مسأله جزو مسايل مشترك است
شود، هر كس احاديث مربوط به مهدي را رد نموده  و در مسأله مهدي نيز گفته مي

_____________________________ 
 .)دار النفائس( 280, موسوعة األديان 62−47سحمراين ) الصابئة الزرادشتية اليزيدة(كتاب : گان) ١(
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داند حكايت تواتر معنوي بسياري از اهل علم را براي او  ير ثابت ميو سند آن را غ

يا اينكه ثبوت و  ،1پردازيم و با تمام وجود و استدالل با وي به بحث مي ،كنيم بيان مي
بايست آن را پذيرفته و به آن ايمان  تواتر را محكوم نموده و در غير اين صورت مي

  . داشته باشد
  .؛انكار نزول عيسي : چهارم

نمايد و آن را از اعتقادات  در آخر الزمان را انكار مي ؛ كسروي نزول عيسي
   .2داند نصاري درباره مسيح مي

جز  ،پوشيده نيست روش كسروي در اينجا همانند روش وي در انكار مهدي است
عيسي سپس نزول وي در آخر الزمان از اشتباه بيشتري  باال رفتناينكه انكار 

تر و بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته  محكم ؛ ا نزول عيسيزير ،برخوردار است
اما . 3چون عالوه بر احاديث متواتر بحث آن در نص قرآن نيز ذكر شده است ،است

 ،وليكن احاديث فراواني درباره وي وارد شده است ،مهدي در قرآن ذكر نشده است
 ؛ عيسيخداوند درباره . و حتي برخي از اهل علم به تواتر آن باور دارند

̄  } :فرمايد مي  ®  ¬  «  ª   ©   ̈  §  ¦z. )و « ).57: الزخرف
باره فرزند مريم مثلى زده شد، ناگهان قوم تو بخاطر آن داد و فرياد راه  هنگامى كه در

) مسيح( و او « ).61: الزخرف( .C B Az} :فرمايد تا اينكه مي .»انداختند
يعني عالمت و نشانه برپايي : گويد كه قرطبي مي .»سبب آگاهى بر روز قيامت است

_____________________________ 
عبـدالعليم . املهـدي املنتظـر, پايانامـه دكـرتا, د: حكاية بعىض از علام درباره احاديث مهدي در كتـاب: گان) ١(

 .59−40البسنوي 
 .46−25التشيع ) ٢(
 .354−342) ارشاط الساعة, يوسف الوابل(اقول علامء در تواتر نزول مسيح در كتاب : نگا) ٣(
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فرموده است  ص و در حديث ابو هريره روايت شده است كه پيامبر. 1قيامت است
قسم به آنكه جانم در دست اوست، نزديك است كه عيسي به عنوان داور عادلي بر (

  . 2)شما نزول نمايد و صليب را بشكند
خروج دجال و نزول قيامت از قبيل  عالماتبه : گويد مي :و امام طحاوي 

   .3آوريم عيسي بن مريم از آسمان ايمان مي
، ابن 4امام طبري :اند عبارتند از را نقل كرده ؛ كساني كه تواتر نزول مسيح

   .و غير از اينها 8محمد انور شاه كشميري 7، غماري6وجيقنصديق حسن خان  ،5كثير
   .اينها

   .جز قرآن ص اي براي پيامبر نفي هر گونه معجزه: پنجم
جز قرآن پرداخته است و  ص اي براي پيامبر وي به نفي هر گونه معجزهكسر

اي غير از قرآن نياورده است و در واقع او به  معجزه ص بدون شك پيامبر: گويد مي
وليكن مسلمانان در اين اواخر به آنچه . اي غير از قرآن نياز نداشته است معجزه

 الزم ديدند معجزاتي براي پيامبرپيامبرشان به آن راضي شده بود بسنده نكردند و 
و ها  و به وضع داستان ،ذكر شده است ؛ كمااينكه براي موسي ،ذكر كنند ص

  .9اختراع معجزات از قبيل شق القمر و صعود به آسمان پرداختند

_____________________________ 
 .16/105 قرطبی تفسري) ١(
 .242مسلم . 3448البخاري  )٢(
 .31عقيده الطحاوية ) ٣(
 .3/291تفسري الطربي : نگا) ٤(
 .7/223تفسري ابن كثري : نگا) ٥(
 .160اإلذاعة : نگا) ٦(
 .5 ؛ل اإلسالم يف نزول املسيح عقيدة أه: نگا) ٧(
 .املسيحالترصيح بام تواتر يف نزول : كتاب: نگا) ٨(
 .133التشيع,  )٩(
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و شـايد از   ،و آنچه كسروي به آن پرداخته اسـت اشـتباه و مـورد پـذيرش نيسـت     

يافته باشد، زيرا ثبوت معجزات غيـر از قـرآن   روي در تحكيم عقل به آن دست  زياده
همچنانكه برخـي معجـزات معلـوم بـا      ،به منزله تواتر اجمالي است ص براي پيامبر

خداونـد   ،گـردد  اسراء و معـراج بـا تـواتر ثابـت مـي     : از جمله به ،شود تواتر ثابت مي
K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A   }  :فرمايــد مــي

     O  N  M   LV  U  T      S  RQ  P z. )1: سراءإلا(.  
اش را در يك شب، از مسجد الحرام بـه مسـجد    پاك و منزه است خدايى كه بنده«

برد، تا برخى از آيات خـود را بـه او    -ايم كه گرداگردش را پربركت ساخته-االقصى 
  .»چرا كه او شنوا و بيناست ؛نشان دهيم
ده است و او نيز از حافظ عراقي نقل ر نموواتر حديث اسراء و معراج را ذككتاني ت
  .1كرده است

در احاديث فراواني وارد شده است از جمله  ص حادثه شكافتن سينه پيامبر
رسول خدا با كودكان : و در آن ذكر شده است كه. 2در صحيح مسلم حديث انس

اش  و سينه ،جبرئيل نزد وي آمد او را گرفت و او را مدهوش نمود ،مشغول بازي بود
   .3اند ذكر نموده فهمتواتر اين حادثه را ابن حجر، كتاني و قرطبي در الم. را شكافت

 .)1: قمـر ال( .z |  {  ~  �}: فرمايـد  و شق القمر، كما اينكه قرآن مي
درخواست كردند  صمردم مكّه از رسول اهللا ( !قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت«

ماه را به صورت دو پاره به آنان نمايانـد تـا    صس او را بنماياند، پ اى هكه برايشان نشان
  .»بخارى ومسلم). بدانجا كه كوه حراء در ميان دو پاره ماه واقع شد

_____________________________ 
 .209−207نظم املتناثر  :نگا) ١(
 .261مسلم, شامره ) ٢(
 .210−209نظم املتواتر ) ٣(
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قاضي عياض، ابن عبدالبر، التاج السبكي، ابن حجر عسقالني، مناوي و كتاني 
   .1اند همگي تواتر شق القمر را نقل كرده

و رأي وي در اين زمينه از  ،بت استآنچه كسروي انكار نموده است ثا: خالصه
  . صواب و صحت به دور است

  
  .انكار استشفاء به قرآن: ششم

وي  كسروي شفاء جستن به قرآن و دعاء را سرپيچي از خداوند و خروج از امر
خداوند براي هر دردي درماني قرار : گويد داند و به علت انتخاب اين سخن مي مي

  . ا در تداوي مقدر نموده استها ر شفاء از بيماري ،داده است
شايد بتوان گفت جنبه عقل گرائي كسروي او را به اين سو سوق داده تا به انكار 

  .2آنچه در كتاب و سنت و حتي در تجربه ثابت شده است بپردازد
z   y  x  w  v  u  t  }|  {  ~  } :دفرماي و خداوند مي

¢    ¡  � z. )82: سراءإلا.(  
و ستمگران را  ؛كنيم شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مىو از قرآن، آنچه «

  .»افزايد نمى) و زيان(جز خسران 
در احاديث فراواني امت خويش را از استشفاء با دعاهاي  ص و همچنين پيامبر

  . 3قرآني تعليم داده است
براي [كسروي خواسته است كه بيان نمايد كه اسالم به اتخاذ اسباب : خالصه
اهميت داده است، وليكن در ماده غرق شده است و فراموش نموده است ] رانجام امو

  . به خداوند است آوري كه بزرگترين اسباب استشفاء با دعاء و تالوت قرآن و روي
_____________________________ 

 .212−211 منبع سابق:نگا) ١(
 .24التشيع ) ٢(
 .188−4/168زاد املعاد, ابن القيم : نگا) ٣(
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و در پايان آنچه ذكر شد بارزترين انتقادهاي وارده بر احمد كسروي است، و آن 

علم يا از جهت  كمىاز لحاظ  اشتباهاتي است كه كسروي در آن واقع شده است، اما
تكيه بر عقل در دفاع از اسالم هر اهل انصاف دفاع او در راه نابودي خرافات و 

وليكن به اين معني نيست  ،نهد ماندگي مسلمانان است ارج مي غلوي كه عامل عقب
كه از اينگونه اشتباهات چشم پوشي نمائيم، و شايد گستردگي خرافات و غلو و نبود 

تحقيقي در مذهب اماميه او را به نظري اشتباه در ارائه درمان سوق داده هاي  كتاب
 ،بايست به آن توجه كرد ميكه اي است  است، به هر صورت تالش كسروي تجربه

هاي وي بيانگر حقايقي است كه مهمترين آن اينكه مردم هر چند  زيرا حيات و تالش
ايافتن از آن غير ممكن نيست، و ه ر خرافات و غلو گرفتار شده باشند، اي در محدوده

همچنين انكار برخي متواترات و امور شرعي به وسيله كسروي امري است كه برخي 
و به برخي مفردات شرعي مختلط  ،شوند طلب به آن گرفتار مي اصالحو از تالشگران 

باشد  يابند كه خود بيانگر نياز به علم مبتني بر اصول درست مي با خرافات تمايل مي
  .كسروي از آن كم بهره است) با كمال تأسف(كه 
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  :فصل سوم 
  

 محمد ياسري

  
  

انگيزه اصلي رفتنم به حوزه علميه شريف طلب علم و نيز دفاع از مذهب اماميه 
اثنا عشري بود در برابر انتقاداتي كه خصوصا از طرف مسلمانان مذاهب ديگر متوجه 

ا آن مواجه بود غلو در مورد ائمه اهل مهمترين انتقاداتي كه مذهب ما ب ،شد آن مي
شنيدم  داد مخصوصاً چون مي اين تهمت مرا آزار مي. هاي آنها بود بيت و بارگاه

كساني اين انتقادات را به مذهب ما وارد ساخته و براي آن به داليلي از واقعيت 
  . نمودند موجود استشهاد مي

  
  »ياسري«
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  :مبحث اول

  .1زندگينامه
  

   :اسم و نسب
هاي  محمد بن اسكندر ياسري پدرش ملقب به سيد كاظم از خانواده ياسري او

   .گردد معروفي است كه نسبشان به تبار علوي برمي
  :تولد و حيات علمي او

ياسري در اواخر شصت ميالدي گذشته در شهر حله به دنيا آمد و در آنجا 
ز مهمترين اين شهر گرچه از شهرهاي مقدس شيعيان نيست وليكن ا ،پرورش يافت

  . شهرهاي است كه در نشر تشيع ميان قبايل جنوب نقش بزرگي داشته است
پدرش سيد اسكندر ياسري در شهر حله معروف بود و ميان مردم از احترام 

شودن مشكالت و شفاي گو شيعيان براي چشم زخم و . خاصي برخوردار بود
 ،رفتند نزد او مي ،شمي بودها و بزرگان ها بيماران كه امري معمول و شايع ميان عراقي

هاي مهندسي فارغ  همچنين به تحصيل علوم جديد پرداخت و در يكي از رشته
   .2و سپس در كار ساخت ادوات جنگي به كار پرداخت ،التحصيل شد

همچون ] بزرگاني[و چند سالي در حوزه علميه به تحصيل پرداخت و در محضر 
، و جناب شيخ غروي و جناب 4ستانيجناب شيخ بشير پاك ،3سيد حسين بحر العلوم

_____________________________ 
 .ام آوری نموده رشح حال او را از برخی اطرافيان او قبل از وفاتش مجع) ١(
 .69لعراق السياسی احلديث, نفيسی دور الشيعه فی تطور ا) ٢(
از بـارزترين مراجــع تقليــد در عرصـ حــارض, و در نجــف در ظــروف ناشـناخته در مــاه ربيــع األول ســال ) ٣(

 .سالگى وفات يافت, و بعىض از افراد حزب بعث متهم به قتل او هستند 75م در سن 2001/هـ1422
 .عرص حارض در عراق است يكى از مراجع تقليد در) ٤(
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علميه چندان   حضور يافت، الزم به ذكر است كه ياسري در حوزه2، 1آيت بروجردي
توان  پس نمي ،زيرا بيش از چند سالي در حوزه دوام نياورد ،به تحصيل علم نپرداخت

 اي در ميان شيعه  و يا حتي به عنوان طلبه هاي او را به عنوان عالمي شيعه، هانديش
پردازيم  بلكه به عنوان يك فرهنگ دوست و روشنفكر ديني به وي مي ،بررسي نمائيم

كه عاله به دين و اخالص دوستي نسبت به آل بيت او را به فراگرفتن فقه جعفري 
  . سپس خود به تحقيق بررسي حق پرداخته است ،كشانده است

  
   :تأليفات او

  . مه والغلومذهبنا االمامي االثني عشري بين منهج االئ - 1
  . المنهاج او المرجعيه القرآنيه - 2
  . القرآن وعلماء اصول ومراجع الشيعه - 3
  

   :وفات او
بعد از اينكه ياسري در زمينه ارشاد اطرافيان به فعاليت پرداخت در معرض فشارها 

به علت ترس از  –كرد حتي اينكه  و آزارهاي زيادي قرار گرفت و بسيار احتياط مي
رفت  خوابيد، و بدون سالح به جاي نمي ر اتاقي كه پنجره داشت نميد –ترور شدن 

و بالخره هنگام برگشتن از نماز صبح در ماشين دامادش توسط برخي متعصبين سه 
  . رفتدنيا  نفر به وي شليك نمودند و مورد سو و قصد قرار گرفت و فوراً از

_____________________________ 
 .ساله 65م كشته شد, از عمر 1988يكى از مراجع تقليد در عراق و در نجف در سال ) ١(
 .3مذهبنا ) ٢(
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  :مبحث دوم
  :ياسري] فكري[تحول 

ت خويش بسان يك فرد عامي شيعي و يا عالمي محمد ياسري از ابتداي حيا
  . ورزيد شيعي به ائمه اهل بيت عشق و محبت مي

هاي اندكي در حوزه علميه درس خوانده بود و امام جمعه و  با وجود اينكه سال
ولي او بدون قصد مخالفت با كسي به برخي از اعتقادات  ،پرداخت به تدريس هم مي

ن معتقد بودند اعتقاد نداشت، وليكن همچون بسياري كه غلوگرايان مذهب اماميه به آ
كرد و با اعتقاد توأم با حسن ظن اينكه اين علما با  از مردم از علماي مذهب تقليد مي

  . نمايند منبع اهل بيت مبتني بر قرآن كريم و سنت صحيح مخالفت نمي
اما مالقات ياسري با مردي به نام محمد پسر حجي كريم مرحله جديدي از 

آن را ] آنچنانكه خود نقل كرده[به دليل اهميت آن  ،آيد ندگي ياسري به شمار ميز
  . نمايم كامال نقل مي

القرآن وعلماء اصول ومراجع شيعه اماميه  :يعني كتاب[ابتداي نوشتن اين مطلب 
از طريق شركت در كنفرانس اسالمي در بغداد بود كه با دوستي قديمي  1 ]اثناعشري

حال سيد ياسري چطور  :او ابتداء سالم كرد و گفت ،ورد كردماز اهل سنت بر خ
آيا شما سيد محمد پسر سيد  :شناسي؟ گفت هللا خوبم آيا مرا مي است؟ گفتم الحمد

وليكن شما؟ گفت من محمد  ،در محله الزهرا در نجف نيستيد؟ گفتم آري 2كاظم
شناختم و او را او را  ،باشم مي) 1975سال (كريم همسايه شما در منطقه  ىجپسر ح

بينم  من مدرس هستم و مي: اش سؤال كردم گفت بوسيدم و از حال خود و خانواده
ام و اكنون امام مسجد  ايد؟ گفتم من درس حوزوي خوانده كه شما عمامه پوشيده

چند بار در كنفرانس با وي برخورد كردم سپس  .نمايم جامع و به طالب تدريس مي

_____________________________ 
 .اولني گام يارسى در بحث حقيقت) ١(
 .سيد كاظم نام دوم پدرش است, و اسم مشهور او در منطقه سيد اسكندر است) ٢(
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و چون از وضعيت كنوني . در بغداد دعوت نمود اش در شهرك صدام مرا به خانه
گفت بسيار نگران و ناراحت بود، هدف و آرزوي  امت اسالمي و مسلمانان سخن مي

چقدر غمگين و  :پروراند، به من گفت بزرگي كه اتحاد امت اسالمي باشد در سر مي
اسالم  بينم مسلمانان و خصوصاً در عراق به سبب تأثير دشمنان ناراحتم از اينكه مي

چرا علماي ديني مسلمانان ابتدا و در عراق و سپس در سطح : گفتم ،اند متفرق گشته
دارند؟  ها و اتحاد مسلمانان گام اوليه را بر نمي تر براي تقرب ميان ديدگاه گسترده

عامل آن علماي مراجع  :ترين مطلب را پيشنهاد داديد؟ گفتم چرا؟ گفت گفت سخت
اين اتهام باطلي است : گفتم ،اند را ساخته و پرداخته باشند كه مذهب شما شما مي

علماء و مراجع ما بر روايات ائمه اهل بيت و با شروط اسناد خاصي بر آنان تكيه 
اگر شروط صحت روايتي از علي، حسن، حسين، باقر و ساير ائمه : گفت. نمايند مي

وليكن اين  .ئيمنما كامل فراهم شده باشد ما نيز آن را پذيرفته و به آن عمل مي
و دليل بر  ،اند روايات دروغ و با كذب و بهتان به امام علي و اوالد او نسبت داده شده

. دروغين بودن آن هم مخالفت آن روايات با كتاب و سنت و اصول دين اسالم است
اند كه به كتاب خدا و سنت  و كساني كه آن را اخراج و روايت نموده كساني بوده

 ،اند افترا نموده  كرام از مهاجرين و انصار و حتي به امام علي و صحابه ص پيامبر
و مراجع عقائد عبداهللا بن سبأ يهودي را تلفيق و غلو را نيز به آن افزودند و به امام 

امام علي و  بطور كاملو ائمه از آن بري و ما  ،اند علي و اوالد وي منتسب ساخته
هر كس بخواهد : ي تسكين هيجانش به وي گفتمنمائيم، برا اوالد او را از آن مبرّا مي

هاي منبع و اصول معتمد حديث  بايست به كتاب بر عقيده هر گروه شناخت يابد مي
گيري از جاده  و تفسير آن گروه مراجعه نمايد تا در حكم انصاف نموده و در نتيجه

ت، لذا بر ها و آثار اس زيرا محور عقائد آن فرقه بر اينگونه كتاب ،عدل خروج ننمايد
شما الزم است كه در بررسي منابع كتاب و مراجع قابل اعتماد از قبيل تفسير و 
حديث با اسنادشان از ائمه طاهرين نزد ما شيعيان دوازده امامي دقت كنيد، زيرا ما 

آيا شما اين  :پذيريم، به من گفت ها را نمي جز گفتار معصومين موجود در اين كتاب
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ايد؟ و از عدم وجود افترا به كتاب و سنت  د را مطالعه نمودهمنابع و اصول معتمد خو

ايد؟ به او  رسول خدا و پيروان و شاگردان و ياران مهاجر و انصار وي اطمينان يافته
نمايم و به شما ثابت خواهم كرد كه سخت در  وليكن تحقيق مي ،گفتم حقيقتاً خير

در اصول و منابع ما افتراي بر يابي، و  اشتباهي و دليلي براي اثبات گفته خود نمي
. و نتيجه تحقيق را به تو هديه خواهم نمود ،خدا و رسول و صحابه او وجود ندارد

و همينطور به دور از تعصب و جانبداري و به قصد وصول به حقيقت  ،گفت حاضرم
  . تحقيق خود را با جديت و تالش آغاز نمودم

صدق و اخالص كار را شروع  و در شب آن روز كه با خود پيمان بستم كه با
را ديدم دست راستش را روي سرم  علي] بزرگوارم[نمايم در خواب جد 

از شدت شادي از خواب بيدار شدم  ،درخشيد گذاشت و نور بزرگي در برابرم مي مي
آوري مصادر و  و قبل از هر چيزي به جمع ،آغاز نمودم راو با شادي و سرور كار 

هللا اين منابع در  و الحمد ،ر تفسير و حديث پرداختممنابع اصول قابل اعتماد د
  .1شد يافت مي - قدس سره - كتابخانه سيد حكيم

توان عوامل سوق وي به مرحله جديد را  از ميان آنچه ياسري ذكر كرده است مي
   : در دو مسأله برشمرد

  .به گفتگويش با پسر حجى كريم: اوال
  .] در خواب[ رؤيت علي :دوما

گيري كه ياسري ذكر كرده است شامل اموري است كه بايد مورد  موضعو حقيقتاً 
  . دقت و تأمل قرار گيرد

و اين گفتگو  ،)سني(كريم  ىو پسر حج) شيعي(گفتگوي مستقيم ميان ياسري  - 1
  . بلكه مهماني و احترام است ،تعرض شخصيت در آن نيست

_____________________________ 
 .5االماميه االثنی عرشية, ص  القرآن وعلامء اصول ومراجع الشيعة) ١(
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٢٤٤

٢٤٤ 

 ىو ابن حج آرزوي رسيدن به وحدت مسلمانان نقطه برخورد ميان ياسري - 2
نمايد كه هدف و آرزوي بزرگي  و ياسري او را چنين توصيف مي ،كريم سني است

  .پروراند در سر مي ،كه همان وحدت امت اسالمي است
بزرگترين ] سلمانانوحدت م[و اين : گويد همچنانكه خود مي) شيعي(و ياسري  -

  .آرزوي من بود
لوب خصوصاً با ه نتيجه مطو هدف اين دو گفتگو ميان افراد امت و رسيدن ب -

  .ها است ديگر گروه
ياسري گرچه با حوزه علميه مراوده داشته و در محيطي متدين شيعي زندگي  - 3
و يا اينكه  ،با قرآن و توحيد مخالف است نمايد، ولي ندانسته است مذهب شيعه مي

  . نمايد صحابه را تكفير مي
كه در اصطالح آماري چنين همچنان - اي كوركورانه و چنانچه ياسري را نمونه

به شمار آوريم در نتيجه طيف اندك يا فراواني از اين نوع در جامعه شيعه   - است
بيانگر اشتباه كساني است كه اين حكم را بر تمام شيعه  ] خود[و اين  ،شوند يافت مي
 . دهد تعميم مي
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  :مبحث سوم
  

  نظريات ياسري
  

ائه داده است بر يك اصل مبتني است، و هاي كه ياسري از خود ار برنامه و انديشه
كساني از  ،اي درست و موافق با قرآن كريم است آن اينكه عقيده ائمه آل بيت عقيده

روي قصد از طريق روايات باطله منتسب به اهل بيت اين عقيده پاك را تحريف 
نكه اند و لذا ياسري ابتدا در توضيح اعتقاد صحيح بر بيان عقيده اسالمي همچنا نموده

قرآن اشاره كرده است تكيه نموده است، و سپس به تطبيق آن با روايات موافق از 
باشد پرداخته است كه در  ت دروغين بر ائمه ميياتائمه و بيان آنچه مخالف و با روا

  .1صفحات بعد به توضيح آن خواهيم پرداخت

_____________________________ 
 .13 ىمذهبنا اإلمامي االثني عرشي بني منهج األئمة والغلو, يارس: كتاب: گان) ١(
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  مسائل مربوط به توحيد ربوبيت :مطلب اول
  

كه ... ه صفات ربوبيت مانند مالك، رزاق، خالق، و ياسري بر اين باور است ك
باشند و بيان  خداوند در قرآن خود را با آنها وصف نموده است خاص خداوند مي

  : اند از جمله نمايد كه غلوگرايان برخي صفات ربوبي را به اهل بيت داده مي
   .دعلم غيب به غير خداون] دادن[سبت ن

نمايد به اينكه علم غيب مخصوص خداوند  مي د كه قرآن اشارهكن بيان ميياسري 
اند و بلكه با هر تفكري كه مبتني بر  در اين زمينه با قرآن موافق †و ائمه  1است

و از جمله رواياتي كه ياسري  ،اند انتساب علم غيب به غير خداوند باشد مبارزه نموده
كنند كه  گمان ميآنها : (گفته شد  اينكه به ابو الحسن. 2نمايد به آن استدالل مي

اند  سبحان اهللا سوگند به خدا در بدن و سرم موي نمانده: فرمود ،دانيد شما غيب مي
خير قسم به خدا اين چيزي جز  ،سيخ شده] از شدت شنيدن اين سخن[مگر اينكه 

بصير ابو: جويد كه و نيز به روايت ابوبصير استدالل مي ).نيست 3ص روايتي از پيامبر
گويند  گويند؟ گفتم مي فرمود چه مي: گويند بداهللا گفتم آنان چنين ميبه ابوع: گويد مي

شما از تعداد قطرات باران، ستارگان، برگ درختان، و وزن آنچه در درياست و مقدار 
دستش را به طرف آسمان بلند كرد و گفت، منزه باد  ابوعبداهللاخاك آگاهي داريد، 

   .4اين آگاه نيستسوگند به خداوند جز خداوند كسي از  ،خداوند
نمايد كه ائمه در بيان اختصاص علم غيب به  و با اين روايات ياسري استدالل مي

دانند كه  اند برخالف غلوگرايان كه معتقدند ائمه علم غيب مي خداوند با قرآن موافق

_____________________________ 
 .54املنهاج /20مذهبنا : به كتاب  :نگا) ١(
 .54−53مذهبنا  :نگا) ٢(
 .492/رجال الكشی ) ٣(
 .193 منبع سابق) ٤(
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  .1كند ياسري در صفحه بعد به رواياتي از اين قبيل اشاره مي

داوند اقتدار ائمه بر علم غيب از قبيل خ(روايت شده كه  ؛ از امام علي - 1
خلق و رزق و اجل و عمل و عمر و مرگ و حيات، را به مخلوقات شناسانده است 

   .2آموزش داده است] ائمه[ها و زمين را به  و غيب آسمان
امام  ،را مبعوث نموده ص سوگند به آنكه محمد: ]روايت شده[ ؛ از باقر - 2

  .3ال آگاه استبه اتفاقات روز و شب و ماه و س
ها و زمين  من به آنچه در آسمان: روايت است كه گفت ؛ از ابو عبداهللا - 3

] در آينده[به آنچه بوده و آنچه  ،دانم و آنچه در بهشت و جهنم است مي ،است آگاهم
  .4آيد آگاهم به وجود مي

كند  نمايد و بيان مي در اينجا ياسري موضع خود را با ادعاي افراطيون تصريح مي
از آن تبري  گرفتن براي خداست و علي شريكاين ادعا شرك و ادعاي كه 
جويم كما  خدايا من از غلوگرايان تبري مي :روايت است و از امام علي ،جويد مي

ر نما و خدايا هميشه آنان را خوا ،از نصاري تبري جست ؛اينكه عيسي بن مريم 
   .5كسي از آنان را ياري مكن

  .به ائمه نسبت تصرف در هستي -1
ياسري بر اين باور است كه نسبت تصرف در هستي براي ائمه از لحاظ خلق 

رسانند افترا بر خداوند و  روزي، احيا، ميراندن و يا قول به اينكه سود و زيان مي
  . شرك به اوست

_____________________________ 
 .81−80مذهبنا ) ١(
 .1/356طربسی احتجاج  :نگا) ٢(
 .304رجال الكشی ص :, نگا80ذهبنا م) ٣(
 .26/28بحار االنوار  – 1/261كافی  :نگا – 83مذهبنا ) ٤(
 .25/284بحار االنوار  31مذهبنا  )٥(
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نمايد ائمه اختصاص صفات ربوبيت به خداوند را كه در قرآن نيز  ياسري بيان مي
و  ،جويند و از اقوال غلوگرايان برائت مي ،دهند تأكيد قرار ميثابت شده است مورد 

 :نمايد كه فرموده است براي اثبات ادعاي خويش به سخن زين العابدين استشهاد مي
ما چنين نيستيم و چقدر ] اشاره به مردم عراق[گويند  آنچه آنان در مورد ما مي

باشيم  صالحين قوم خود مي ما از ،ايد دروغگويي و چگونه بر خداوند جسارت نموده
  .1و اينكه ما از صالحين قوم خود باشيم ما را كافي است

نمايند به عنوان توحيد خالص و مخالف با  و ياسري كلماتي را كه ائمه بيان مي
آورد و ياسري برخي از روايات غلوگرايان را مورد اشاره قرار  شرك به شمار مي

  .2دهد مي
دنيا و آخرت در دست امام است هر كجا : ؛ هللاروايت كليني از ابو عبدا - 1

   .3بخواهد آن را گذاشته و به هر كس بخواهد تقديم نمايد
بر ابوعبداهللا  رفت ومردي از اصحاب ما به حج (: 4رقيالقول داود بن كثير  - 2

ام ابو عبداهللا  ام مرده و تنها مانده وارد شد و گفت پدر و مادرم فدايت گردند، خانواده
ات برگرد  گفت به خانه ،داشتي؟ گفت آري، فدايت شوم ا آنها را دوست ميگفت آي

گويد چون از حج  يابي، مي و تا اينكه برخواهي گشت او را در حال خوردن مي

_____________________________ 
 .يبیبكامل مصطفی ش 1/148الصله بني التصوف و التشيع :نگا 55مذهبنا ) ١(
 .84, 83, 77مذهبنا ) ٢(
 .407اصول كايف ص ) ٣(
بنى أسد, از اصحاب موسى الكاظم, كشى روايت ) برده(ابو سليامن داود بن كثري الرقي, موىل او ابوخالد يا ) ٤(

. نـدا ههاى ناشايستى در باب غلـو از او روايـت كـرد گويند كه از اركان ماست, روايت كند كه غاليان مى مى
و فاسد بـوده مذهب ا: بسيار ضعيف است, و الغضائرى گفته: , و النجاشى گفته407−402رجال الكشى (

شود, بـا اينحـال بعىضـ از علـامى اماميـه او را  و روايت او نيز ضعيف است, واصال به او اعتنا گذاشته نمى
 .213−3/209منتهى املقال : نگاه. مفيد و حائرى: ند, مانندا هتزكيه كرد
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  .1ام شدم و او را نشسته ديدم مشغول خوردن بود برگشتم و وارد خانه

 ؛ حمداز جعفر بن م: گويد روايت محمد بن راشد از پدرش از جدش مي - 3
ام مرده  خواهي بپرس، گفتم برادري به نام احمد داشته هر آنچه مي :گفت ،پرسيدم

 ؛ ها دفن گرديده است او را امر فرمائيد تا نزدم بيايد، امام است در اين مقبره
   .2گفت آمدم از قبرش برخاست و مي ،گفت اي احمد برخيز

اندوهگين ديدم گويا را  3خنيسمعلي بن : گويد مي: روايت الكشي از صادق - 4
سپس  ،اش افتاده بود بر صورت او دست كشيدم پس با اهلش ديدار كرد ياد خانواده

سپس صورتش را لمس كردم آميزش كرد، اش  نوادها خااو را ترك نمودم تا اينكه ب
  .4كه در مدينه نزد من بود همچون بار اول گرديد

دانند  مايد كه ائمه غيب ميو به طور كلي ياسري بر اين باور است هر كس تصور ن
نمايند او شامل  ركت ميو در اموري مانند خلق، روزي، سود و زيان با خداوند مشا

 ،غلوگرايان بدترين خلق خدايند: (فرمايد گردد كه مي مي ؛ عبداهللا صادقگفتار ابو
و ربوبيت خداوند را براي بندگان او ادعا  ،نمايند عظمت خداوند را كوچك مي

  .5)از يهود و نصاري و مجوس و مشركان بدترند ،سوگند به خداوند غاليان، نمايند مي

_____________________________ 
 .4/239املناقب  294صائر الدرجات ب) ١(
 .47/137بحار االنوار ) ٢(
 .424شيعه  در اين بحث ص  ل علامیاقوا:نگا) ٣(
 .324−177الكشی :نگا. 82مذهبنا ) ٤(
 .192رجال الكشی  25/284االنوار  بحار :نگا. 55مذهبنا ) ٥(
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  مسائل مربوط به توحيد عبادت: مطلب دوم
  

نمايد به اينكه اصول عظيم اسالم و مذهب ائمه آل بيت بر  ياسري تأكيد مي
بايست تمام عبادات را براي پروردگار  اختصاص خداوند به عبادت است، و مؤمن مي

  .1ام دهدخويش انج
اند كه توحيد عبادت از مؤمن روا و  ائمه بيان كرده: گويد و ياسري در اين باره مي

   :شود مگر با تحقق دو امر رفته نميپذي
  . اينكه بنده همه عبادات را به پروردگارش اختصاص دهد :اول
پروردگار خود را به طريقي كه خداوند براي بندگانش در كتاب  ،اينكه موحد: دوم
هايي نباشد كه  و عبادت او از روي آرزو و بدعت ،ت تشريع نموده عبادت نمايدو سن

   .2نمايند مردم بدون مدرك و دليل آن را اختراع مي
كند كه بر اين دو اصل عظيم  و ياسري در اين زمينه اقوال برخي از ائمه را ذكر مي

  : فرمايد كه مي :از جمله قول ابو الحسن رضا  ،نمايند داللت مي
وشا به حال آنكه عبادت و دعاء را براي خداوند خالص نمايد و قلبش را به خ

شنود ذكر خداوند را فراموش  مشغول نسازد، و با آنچه مي] مخلوقات[بيند  آنچه مي
  .اند است قلب خود را محزون نگرد و از آنچه به ديگران داده شده ،نكند

گردد و  ايمان ثابت نمي: رمايدف نمايد كه مي و نيز به قول امام صادق استدالل مي
  .3با اخالص عمل آيد مگر به دست نمي

_____________________________ 
 .6مذهبنا, ) ١(
رشوطی را كه يارسی ذكر كرده است مهان رشوطی است كـه اهـل  :قابل مالحظه است 47, 3مذهبنا ص ) ٢(

النونيـه مـع  1/124قواعد االحكام  4/469تفسري الغوی :نگا .اند سنت در رشوط پذيرش اعامل ذكر كرده
 .34−33اعالم السنة املنشوره  2/95مدارج السالكني  2/129رشح اهلراس 

 .84/261 و7/229بحار االنوار . 1/43وسائل الشيعة  2/16:نگا. 38مذهبنا ) ٣(
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  .هاي غلوگرايان با توحيد عبادت فتمخال] انواع[

 كند كه غلوگرايان با صور گوناگون با توحيد عبادت كه ائمه بر آن ياسري ذكر مي
  : اند از جمله اند مخالفت ورزيده بوده
  .انجام عباداتي براي غير خداوند -1

نمايد به اينكه تمام  نمايد به اينكه قرآن كريم داللت مي ري در اينجا اشاره ميياس
و عبادات قلب و جوارح را نيز  .بايست جز براي خداوند انجام نپذيرد عبادات مي
در حديث  ؛ و ياسري بر اين باور است كه قول ابو عبداهللا صادق. گردد شامل مي

هر كسي در عملي كه : (نمايد وايت ميخداوند ر] در حديث قدسي[از پيامبر كه 
پذيرم مگر آن كه خالصانه براي من  دهد غير من را شريك گرداند از او نمي انجام مي

و ياسري براي . نمايد بر اختصاص عبادت براي خداوند داللت مي ،1)انجام پذيرد
بايست عبادت جز براي خداوند  هايي ذكر كرده است كه مي اينگونه عبادات نمونه

  :نجام نگيرد از مهمترين آنها عبارتند ازا
  .اعتصام و توكل تنها به خداوند

در نظر ياسـري بـا توجـه بـه     ] ديگري است[سپردن امر يا اعتماد و تكيه به  :توكل
و خداونـد در سـوره آل عمـران    . انجـام گيـرد   بايست فقط بر خدا يات متعددي ميآ

  ).159: آل عمران( .e  d  c   b  af    k  j  i  h  gz } :فرمايد مي
زيـرا خداونـد   ! بر خدا توكـل كـن  ) و! قاطع باش(اما هنگامى كه تصميم گرفتى، «

  .و آيات ديگر .»متوكالن را دوست دارد

_____________________________ 
بن حـدبث در روايـت ابـوهريره در , و نزديك به ا72/288, بحار األنوار 2/295كاىف : نگا .40مذهبنا, ) ١(

من از هر رشيكى غنى و ثرومتند هستم, هر كس عمىل انجام داد و : خداوند ميفرمايد: حديث قدسى آمده كه
: مسلم , و در روايت ابن ماجـه. در آن عمل براى من رشيكى قرار دهد, او و رشيك او را ترك خواهم گفت

 .4255, ابن ماجه شامره 2985ك قرار داد,مسلم شامره من از او برئ و بيزارم, اوست كه با من رشي
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اينكه ائمه به توكل بر تنها خداي و عدم سپردن امور : گويد و همچنين ياسري مي
از جمله اينكه ياسري  ،اند اند موافقت خود را با قرآن ابراز داشته به غير او امر نموده

اي از بندگانم به من اعتماد  هر گاه بنده :كند كه فرموده است از امام صادق نقل مي
سپس اگر  ،نمايد و به مخلوقاتم اعتمام ننمايد آن را از نيتش خواهم شناخت

ها و زمين و ساكنان آنها براي وي ترفند و نيرنگ به كار برند از ميان آنان  آسمان
اي از بندگانم به مخلوقي از  و اگر بنده ،مخرج و نجات قرار خواهم دادبرايش 

از  ها و زمين ، و اسباب آسمانمخلوقاتم پناه جويد آن را از راه نيتش خواهم شناخت
و  ،و زمين را از زير پاهايش فرو خواهم ريخت ،دستانش منقطع خواهم ساخت

   .1اهميت ندارد كه در كدام دره هالك خواهد شد
اي  آيا كسي را ديده :مردي از وي پرسيد :روايت شده است : علي بن حسين از

آيا كسي : گفتم خير فرمود. كه خداوند را فرا خوانده باشد و او را اجابت نكرده باشد
   .2اي كه از خداوند درخواست نموده باشد و به او عطا، نكرده باشد گفتم خير را ديده

_____________________________ 
 .3/223, جامع السعادات 2/63: فی كا:نگا. 39مذهبنا ) ١(
 .نبع سابقم) ٢(
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  .1و ترس خوف

است كه خوف از عبادات قلبي است كه نبايد جز از خداوند  ياسري بر اين اعتقاد
ن نموده خداوند در آيات فراواني آن را بيازيرا  ،به كسي ديگر در اين مورد توجه كرد

W  V  U T S R  Y X } :فرمايد مياز جمله اين آيه كه  2تاس
\  [  Zz. )175: آل عمران.(  

) اساس، نان و شايعات بىبا سخ(اين فقط شيطان است كه پيروان خود را «
  .»و تنها از من بترسيد اگر ايمان داريد! از آنها نترسيد. ترساند مى
 .µ   ´  ³²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨z  ¶ } و

  ).39: األحزاب(
از او ) تنهـا (كردنـد و   پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالتهاى الهى مـى ) پيامبران(«
و همين بس كه خداونـد حسـابگر    ؛خدا بيم نداشتندترسيدند، و از هيچ كس جز  ىم
  .»!است) دهنده اعمال آنها و پاداش(

_____________________________ 
تـرس طبيعـى, و نـوع دوم : شود از جهت اينكه عبادت است يا خـري, نـوع اول ترس به دو نوع تقسيم مى ) ١(

در اوقـاتى عبـادت اسـت و گـاهى هـم طبيعـى و  بدانكه ترس: گويد مى :ترس تأله و عبادت, السعدى 
ترسـد  دهد, پس اگر ترس, ترس عبادت و تقـرب بـه آن كـه از او مـى عادت است, آهنم حسب آنچه رخ مى

ترسد, پس اين از بزرگرتين واجبات ايامن است, و اگر تعلق او  باشد, و به طاعتى پنهانى و از معصيت آن مى
چـون رشك در عبـادتى اسـت كـه از بخشد,  باشد كه خداوند آنرا نمى مى بغري از خداوند باشد, از رشك اكرب

و اگر اين ترس, ترس طبيعى ماننـد تـرس از دشـمن يـا حيـوان وحشـى و .. بات قلبى است بزرگرتين واج
درنده يا مار يا مانند آن باشد كه رضر آن واضح است, پس اين عبادت نيست, و در بسـيارى از مؤمنـان ايـن 

املجموعة الكاملـة ملؤلفـات السـعدي : (القول السديد ضمن :گان. ت كه مناىف توحيد نيستترس موجود اس
3/34−35.( 

 .32املنهاج : نگا. يارسى آيات بسيارى را ذكر كرده كه من خمترص آن را آورده ام) ٢(
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z  y  xw   v  u  t  }  |{  ~  _   `  c   b  a   }و
d z. )36: زمرال.(  

اما آنها تو را از غيـر او  ! اش كافى نيست؟ بنده) نجات و دفاع از(آيا خداوند براى «
  .»اى ندارد كننده مراه كند، هيچ هدايتو هر كس را خداوند گ. ترسانند مى

از ) تنها(و ! از آنها نترسيد« ).150: البقره( .z{ ~ �} :فرمايد ميو نيز 
  . »من بترسيد

زمينه كه به باور ياسري به اختصاص خوف به عنوان عبادت  و آيات ديگر در اين
  . خوانند براي خداوند فرا مي

با آيات مذكور مخالفت  اءعذاب اوليمردم از ترس  گروهي از] با اين وجود[و 
  . 1ورزند مي

_____________________________ 
اى مـاىل و مثًال قربهاى ائمه و اولياء در عراق مركزهاى بسيار مهمى است براى سـوگند خـوردن در پيامهنـ ) ١(

جتارى و اتفاق بني قبايل و غريه است, و هر چه قضيه مهمرت باشد رضيح بزرگرتى بـراى آن قضـيه انتخـاب 
= شود, و رضيح العباس بن عيل در كربالء از بزرگرتين جاها براى تأكيد سـوگندها بـني قبايـل بـه شـامر  مى

سختگري بوده است و هرگز از گناه كسـى  رود, و بني عوام شيعه مشهور است كه العباس بسيار شديد و مى=
, و بقـول خودشـان ايـن تعبـري را بـه او .گـذرد كه به اسم العباس يا در حرمش سوگند به دروغ بخورد نمـى

رسش خيىل آتشني است, و بر سقف مقام العباس عكس مردى است كه در روايات = رأسه حار: دهند كه مى
نسـى : گوينـد س بطور دروغ سوگند خورده است, و مهچنني مىگويند اين مرد به حرمت عبا ها مى یكربالئ

 .العباس, و منظورشان اين است كه مردى بدون تقواست و به دروغ به العباس سوگند خورده است
گويند كه انبياء و ائمه معصوم هستند  ناگفته نامند كه بعىض از عوام كه ترسشان از عباس بيشرت شده, نزد شيعه اماميه مى

 .رسانند, اما عباس امام نيست در حاليكه شديد و با رصامت است باشند و به برش آزارى نمى ىو رحيم م
ها در كسى كه به ارضحه توهني كند و عاقبت بد او بسيار زيادند, و عىل العموم ايـن خرافـات از امـورى  و قصه

در مـذهب شـيعه بـا  است كه يارسى, خوئينى, خالىص, حممد حسني فضل اهللا و غريه از پيشـگامان اصـالح
دور الشـيعة يف تطـور العـراق : نگا. خواهند مذهب را از اين خرافات برهانند تفاوت كه در بني آهناست, مى

 .75−74السياسى احلديث, نفيسى 
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  .دعا
نمايند بر اينكه  كه قرآن و بسياري از اقوال ائمه داللت مي: كند ياسري تأكيد مي

بايست تنها در برابر خداوند انجام پذيرد، و ياسري در كتاب  دعاء عبادت است و مي
منعقد ) پذيرد اوند انجام نميدعا جز براي خد(بابي را به عنوان » المنهاج«خود به نام 
بيش از بيست دليل از قرآن را براي آن ذكر كرده است كه بارزترين  و نموده است

  ).20: الجن( .z}  |         {  ~  _     `   b  a   }آنها عبارت است از آيات زير؛ 
و هيچ كس را ) كنم و فقط او را عبادت مي(خوانم  من تنها پروردگارم را مي: بگو«

  .»دهم شريك او قرار نمي
  ).18: الجن( .n  m  l  k  j  i  h   gz   }و 
  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«
� ¡ ¢ £}و  ~  }|{  z y  x w  v  u  t  

¶  µ́   ³  ²  ±  °  ̄    ®   ¬  «  ª  ©      ̈   §  ¦  ¥  ¤       ¸
½  ¼  »  º¹ z. )38: الزمر.(  

» !خدا :گويند حتما مى» چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟«: بپرسىو اگر از آنها «
كنيد كه اگـر خـدا    خوانيد انديشه مى آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا مى«: بگو

و يـا اگـر   ! تواننـد گزنـد او را برطـرف سـازند؟     زيانى براى من بخواهد، آيا آنها مـى 
خـدا  «: بگـو » !ند جلو رحمت او را بگيرنـد؟ توان رحمتى براى من بخواهد، آيا آنها مى

  .»!كنند و همه متوكالن تنها بر او توكل مى ؛مرا كافى است
«  ¼   ½  ¾  ¿  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  }و 

Í  Ì  Ë  Ê z. )186: البقره.(  
دعاى ! من نزديكم:) بگو(و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، «
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پس بايد دعوت مرا ! گويم خواند، پاسخ مى به هنگامى كه مرا مىدعاكننده را، 
  .»)!و به مقصد برسند(بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند 

  .1و آيات ديگر در اين باره
ست با قرآن موافق و هماهنگ اياسري منهج ائمه را در بيان اينكه دعا جزو عبادت 

T   S   RQ  P  O  N  M   }: آيـه  شمارد و از امام بـاقر در تفسـير   مي
Z    Y  X  W  V  U z. )60: غافر.(  

كسـانى كـه از   ! شـما را بپـذيرم  ) دعاى(مرا بخوانيد تا : پروردگار شما گفته است«
  .»!شوند ورزند به زودى با ذلت وارد دوزخ مى عبادت من تكبر مى

برترين عبادت  دعا است و] عبادت در اين آيه[نمايد كه او فرموده است  نقل مي
  .2دعاء است

اند و  و ياسري بر اين باور است كه ائمه بر اختصاص خداوند به دعاء تاكيد كرده
نموده است  بيان 3»خذت به نسب بينک وبني اهللاأوثق سبب أو«ا گفتن جمله ب علي

كه برترين ابزار رستگاري و نجات روي آوري مستقيم و بدون واسطه به خداوند 
در همه امور به : (فرمايد مي  ياسري با استدالل به قول علياست، و همچنين 

كند كه  ن مي، بيا4ايد معبودت پناه ببريد پس به غار مأمن و مانع محكمي پناه برده
  .در توحيد خداوند با دعاء با قرآن موافق و هماهنگ است  منهج علي

ا مصيبتى آمد همگي ر بر آنها زيان و يگن و اولياء ارسوال ،انبياء: گويد ياسري مي

_____________________________ 
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و تنها از وي  ،خوانند آورند و او را فرا مي پناه مي همتا به خداوند واحد و بي

پس تمام  ،طلبند و تنها از او ياري مي ،نمايند و بر وي توكل مي ،نمايند درخواست مي
اين موارد عبادت است و وظيفه آنان تعليم مردم است كه تمام اين امور را تنها براي 

  . 1شريك انجام دهند بي خداوند
: به بيان آن بپردازد اين است كه] در اين باره[خواهد  آنچه ياسري مي: خالصه

قرآن و كالم ائمه آل بيت با هم بر امر افراد و اختصاص خداوند واحد به عبادت 
اينكه امام جعفر صادق بر خالف اند، و دعا، اساس عبادت است كما موافق و هماهنگ
  . و ذكر آن گذشت ،مذهب باور دارند به آن قائل است آنچه غلوگرايان

   .شرك طاعت و پيروي
دارد كه اختصاص خداوند و رسول او به اطاعت مطلق از اركان  ياسري بيان مي

اطاعت مطلق تنها براي خداوند و پيامبر او انجام : گويد لذا ياسري مي ،توحيد است
د فراوانند از جمله دار ارائه مي» نهاجالم«در كتاب خود و داليلي كه ياسري  2گيرد مي
Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   }: آيه

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ùz. )59: نساءال.(  
و اطاعت كنيد پيامبر خدا و ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و ! را) ما و حكام مسلمانعل(اولو االمر 
! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) و از آنها داورى بطلبيد(پيامبر بازگردانيد 

  .»براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار(اين 
̄   °  ±   }و نيز   ®  ¬  «  ª   ©  ¨
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  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹
 Âz. )31: التوبه.(  

) همچنين(دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و ) آنها(«
به حق در حالى كه دستور نداشتند جز خداوند يكتائى را كه معبودى  ؛مسيح فرزند مريم را

  .»دهند متايش قرار مىجز او نيست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه ه
¨  ©   ª  »   }: و ياسري تفسير امام صادق دربـاره آيـه  

¯  ®  ¬ z.  

سوگند به خداوند آنان را به عبادت خود : فرمايد مي : ارائه داده كه امام صادق
دادند وليكن حرامي را  خواندند به آنان جواب نمي فرا نخواندند و چنانچه فرا مي

و آنان نيز بر آن اطاعتش كردند پس به عبادتشان  ،دندو حاللي را حرام كر ،حالل
هر كس در : فرمايد و يا باز امام صادق مي 1پرداختند كه خود هم متوجه نشدند

  .2از كسي اطاعت نمايد او را عبادت نموده است] خدا[معصيت 
روايت  ص از پيامبر : و روايتي قريب به اين روايات مذكور از امام صادق

¨ }: يهشنيده است كه آ ص از پيامبر  ي بن حاتمشده است كه عد
 ̄ ® ¬ « ª ©z.. خواند گفتم ما آنها را عبادت  را مي

نمايند و شما نيز  مي حرامآنچه را كه خداوند حالل كرده : فرمود ص كنيم پيامبر نمي
شما هم  ،نمايند كنيد، و آنچه كه خداوند حرام كرده است حالل مي آن را تحريم مي

  . 3نمائيد گفتم آري فرمود آن عبادتشان است ل ميآن را حال
و ياسري هر آنچه خواسته در اين زمينه بيان كند با اين عبارت اطاعت همان 

_____________________________ 
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عبادت همان : عبادت است، آن را خالصه نموده است كه در روايت امام صادق

و اطاعت است نظير آنهم ذكر شده و باالخره اطاعت به طور اطالق جز براي خداوند 
  .1براي هيچ كسي به كار نخواهد رفت صپيامبر 

و بدون شك هر كس بر كتب تفسير و شروح حديث اماميه اطالع يابد خواهد 
وليكن  2اند ديد كه بسياري از آنها از لحاظ منبع با آنچه ياسري ذكر كرده است موافق

  : اختالف از لحاظ تطبيق در دو امر است
  همچون پيامبرند؟ آيا ائمه در وجوب اطاعت مطلق  :اول
آيا تقليد عامي از مجتهد در آنچه او از مخالفت آن با نص آگاه است داخل : دوم

  گردد؟  در شرك اطاعت مي
بايست بدانيم كه اماميه معتقد هستند كه حمايت  براي جواب به سؤال اول مي

 اند و و نيز بايد بدانيم كه آنها به عصمت ائمه قائل. شريعت از وظايف امام است
 ،كند و بنابراين اطاعت او به طور مطلق واجب است اشتباه نمي] امام[باالخره او 

گرچه ظاهر امر او با قرآن مخالف باشد زيرا امام در تصور آنان به علت معصوم بودن 
زيرا از ديدگاه بسياري از آنان داللت  ،كند كه با شرع مخالف باشد به چيزي امر نمي

ام ظني است كه بسياري از علماي شيعه به آن تصريح قرآن بدون تفسير و بيان ام
  . نمايند مي

چگونه اينها بر آيه و تفسير امام صادق : گردد وليكن سؤالي در اينجا مطرح مي
  دهند؟  براي آن پاسخ مي
و اما : گويد دهد و مي با پاسخ بسياري از علماي اماميه پاسخ مي - فيض كاشاني

در حقيقت اطاعت از خداست زيرا از جانب خداوند اطاعت پيامبران و اولياء آنان 
_____________________________ 
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  .1نمايند امر و نهي مي
اند و آن  و در حقيقت جانب ديگري هست كه امثال كاشاني از آن غفلت نموده

اند كه مرجع تنها كتاب و سنت  كرده بيان †و امامان آل بيت  ص اينكه پيامبر
علي به  نانكههمچ ،ندارد را ]مطلق[ديگر حق مرجعيت و كسي  ،صحيح است

و شريك  همتافرمايد وصيتم براي شما اينكه چيزي را  كند و مي مسلمانان توصيه مي
را بر ) كتاب و سنت(ن دو ستون را ضايع نسازيد و اي ص خدا نكنيد و سنت محمد

نفرموده است از غير آن   و حال علي. 2و اين دو چراغ را روشن نمائيد ،ي داريدپا
  .نمائيد پيروي) كتاب و سنت(دو 

خداوند ما و شما را در اطاعت خود و : فرمايد مي] در نهج البالغه[  و باز علي
نفرموده است كه ما را در اطاعت كسي ديگر قرار » علي«و او  ،3پيامبرش به كار گيرد

  . و ساير روايات در اين زمينه فراوانند ،دهد
تحقيق ] سي رجالبرر[آري چنانچه علماي شيعه روايات ائمه را از لحاظ سند 

نمودند و آنچه را كه از نظر متن كه با قرآن و سنت مخالف است اخراج  مي
كنم اختالف  گفت من از اين صحيح تبعيت مي پس اگر فردي شيعه مي ،نمودند مي

  . و مثل مقلدين ساير مذاهب ديگر بود ،بود تقريباً لفظي مي] در اين وقت[
عيان حكم بر عدم تنقيح آن گرديده است و ولكن متأسفانه آثار ائمه ميان خود شي

هايي داشته  بلكه افتخارشان اين است كه آنان همچون اهل سنت نيستند كه كتاب
باشند كه اهل حديث ضعيف از صحيح آنها را بررسي و تنقيح نموده باشند، و 

اند براي مجتهدين هر آنچه آنها بخواهند ترجيح داده و عامي كاري  روايات متروك
  . ليد نداردجز تق

_____________________________ 
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بر اين باور است كه عبادات اعم از قلبي مانند، اخالص،  : ياسري: خالصه

بايست جز براي  صدق، توكل، استقامت وخوف و يا عملي مانند دعا و غيره مي
  . خداوند براي كسي ديگر انجام نپذيرد
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  صالحين] در مورد[غلو : مطلب سوم
  

بررسي و بيان ديدگاه اسالم و سالمت  مسأله غلو از مسائل اساسي است كه ياسري به
و نيز به بيان قواعدي از طرف ائمه براي رد شروع  ،روش آل بيت يا صور گوناگون

  . اند به آن پرداخته است غلوگرايان و غلوي كه به نام آل بيت وارد اسالم ساخته
  

   :پيدايش غلو در اسالم و ابزار گسترش آن
هاي نصاري  م در كشورهايي مانند دولتياسري بر اين باور است كه چون اسال

فارس و مجوس گسترش يافت مقاومت دشمنان اسالم با نيروي مسلمانان سخت 
تقيه را وارد  :اسلوب و روش ديگري براي مبارزه با اسالم انتخاب كردند كه ،بود

اسالم نمودند و به آن تظاهر نمودند و عقائد غلوگرايانه خود را وارد اسالم ساختند 
  .1اي ديني بخشيدند را جلوهوآن 

تخريب اسالم  –به تعريف ياسري  -كردند  هدفي كه اين مفسده جويان دنبال مي
  .2و نابودي ابزار و اسباب بقا و گسترش آن بود

اند  و ياسري ابزاري را كه مفسده جويان براي دستيابي به هدف خود انتخاب نموده
ميان مسلمانان داراي جايگاه بزرگي هايي اسالمي كه در  شخصيت: كند چنين بيان مي

ادامه عقائد غلوگرايانه شركي خود  دار مچرپبودند انتخاب نمودند و آنان را شعار و 
اي داشتند  ها كه در دل مسلمانان جايگاه بزرگ ويژه قرار دادند و اين شخصيت
  .3شخصيت ائمه آل بيت بودند
 عسائل و ابزار دين رجوكه مسفده جويان به نابودى وياسري بر اين باور است 

_____________________________ 
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  :كردند و آنهم

  .كريم قرآن - 1
   .ص سنت پيامبر - 2
حامالن رسالت اسالم و لشكريان آن از قبيل مهاجرين و انصار و ائمه اهل  - 3
  .كه قرآن و سنت را به تمام دنيا رساندند 1بيت

غلوگرايان تالش نمودند تا از طريق تكيه بر مباني اسالمي به : گويد ياسري مي
وان ابزار كاري خود اهداف و مقاصد خود را پنهان نمايند، قرآن كريم و احاديث عن

شان يا تحريف  و قاعده اساسي. هايي براي فعاليت و حركتشان بود عرصه ص پيامبر
بود سپس از طريق رواياتي  ص لفظي و يا تعريف معنوي كتاب خدا و سنت پيامبر

  .2ا به ائمه اهل بيت نيز بچسبانندنمايند تحريف خود ر كه اختراع و تلفيقي مي
  

  :مبارزه ائمه با غلو
را كه مفسده جويان در پي اختراع و كند دروغهايى  ه ذكر ميياسري در اين زمين

لذا به وضع قاعده مشهور  ،درك نموده بودندائمه به آن بودند داده نسبت آن به ائمه 
لف است اقدام و دستور عرضه تمام مرويات بر قرآن كريم و رد آنچه با قرآن مخا

اي است كه ائمه براي حفظ  قاعده] اين قاعده عرضه بر قرآن[و به نظر ياسري  ،دادند
اين قواعد كه ائمه اهل بيت براي : گويد و لذا مي. اند مردم از انحراف تأسيس نموده

اند ثروت علمي بزرگ و گرانبهايي است كه بر هر مسلمان مدعي  ما به جاي گذاشته
و بلكه برتر و سزاوار است  ،بيت خصوصا بر ما شيعيان اماميه واجب است حب اهل

_____________________________ 
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  .1به آن تمسك نمائيم
وليكن ياسري شدت ناراحتي خود را بر كتب مذهب اماميه كه روايات دروغين 

بيش از هر [آنچه : گويد و مي ،مخالف با قرآن در آن فراوان است پنهان نكرده است
ها و منابع قابل  اين روايات دروغين است كه كتابسازد  ما را اندوهگين مي] چيز

  .2اند اعتماد ما را نيز مملو ساخته
  :انواع غلو

كنند به صورت  پردازان اختراع مي ياسري برخي از صور گوناگون غلو كه دروغ
  : شمارد كه زير بر مي

ياسري سخن  ،از انبياء و مرسلين باالتر است قول به اينكه مقام و درجه علي - 1
ترند، و آگاهترين  ائمه از تمام انبياء هدايت يافته: گويد حمد علي موسوي را كه ميم

رد نموده و به دنبال  3مخلوقند در ميان تمام بشريت از آغاز تا انتها و نيز از انبيا و اوصياء
  .4باشد با روايات غلوگرايان هماهنگ است گويد اين سخن افراط مي آن مي

زيرا به نقل  ،تر است مهم ص مام علي از بعثت رسول خداقول به اينكه تعيين ا - 2
  . ترك امام علي نقض فرض و ويران كردن پايه دين است: 5اهللا خراساني ياسري از آيت

  . نمايند قول به اينكه ائمه در حساب روز قيامت مشاركت مي - 3
ود و هر آنكه خ ،مثالً قول به اينكه هر كسي را خود بخواهند وارد بهشت نمايند

پردازان  بخواهند به جهنم وارد سازند، در روايات زيادي اين مطلب توسط دروغ
كه خداوند بهشت و جهنم را : كند از جمله ابن بابويه در روايتي نقل مي ،روايت شده
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و هر آنكه  ،نموده بهشتبه علي اعطاء نموده است هر كه را خود بخواهد داخل 

از  †ائمه : گويد شبيه آن مي ىايت ديگرو رو .1خود بخواهد از آن بيرون نمايد
: اند، سپس اين آيه را تالوت كرد به حساب شيعيانشان وكيل شدهجانب خداوند 

{   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Äz )2)26 – 25: هالغاشي.  
  .»با ماست) نيز(و مسلّماً حسابشان . آنها به سوي ما است) ءهمه(به يقين بازگشت «
و در تمام پهنه هستي نفوذ نموده و اراده آنان همان اراده  قدرت ائمه نامحدود - 4

  . 3و اراده خداوند همان اراده آنان است ،خداوند است
  . حج به اضرحه ائمة تفضل از حج به سوى مكه است - 5

  : 4و روايات مذكور در اين زمينه فراوانند از جمله
يك ميليون حج ] ثواب[هر كس روز عرفه قبر حسين را زيارت نمايد خداوند  -أ

و آزادي هزار برده و بار هزار شتر  ص و يك ميليون عمره با پيامبر ص با پيامبر
   .5نويسد صدقه در راه خدا را براي وي مي

  .6باشد عرفه را دريافته است] قبر حسين[هر كس روز عرفه نزد حسين  –ب 
د و هر كس روز عرفه نزد قبر حسين برود خداوند روز قيامت او را شا –ج 

  .7گرداند مسرور القلب زنده مي

_____________________________ 
 .1/64علل الرشائع /بويه القمىبا ابن: گان .79مذهبنا, ) ١(
 .2/256ارشاد القلوب, الديلمى : گان .79مذهبنا, ) ٢(
 .80مذهبنا, ) ٣(
 .108−106, نبع سابقم) ٤(
 . 14/460وسائل الشيعه  ) ٥(
 .98/92بحار االنوار  14/462يعه  وسائل الش 6/51التهذيب ) ٦(
 .14/463وسائل الشيعه  ) ٧(
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٢٦٦

٢٦٦ 

هر كس شب عرفه زمين كربال، را زيارت نمايد و روز عيد در آن اقامت  –د 
  .1نمايد نمايد خداوند شرّ و بدي آن سال را از وي دور مي

   .2)نمايد خداوند قبل از اهل عرفات براي زائرين حسين تجلي مي( -  ه
   .3يارت خداوند درعرش استزيارت حسين در كنار رود فرات مثل ز –و 
زيارت حسين در روز عاشورا برابر است با ثواب دو هزار حج و دو هزار  –ز 

  .4عمره و دو هزار غزوه
شود هزار برابر اما ثواب هر درهم  ثواب هر درهم كه در راه حج صرف مي –ح 

  .5در راه زيارت حسين ده هزار برابر است
  .6به ائمه.... ، احياء، اماته نسبت صفاتي از قبيل علم غيب، خلق - 5
  .مبالغه در نسبت فضائل ائمه - 6

آورد كه روايت  در اين زمينه مثال مي ياسري به روايتي از عبداهللا مسعود
رفتم به وي گفتم  ك نزد فاطمه :گفته است اند كه عبداهللا بن مسعود نموده

چرا؟ گفت  شوهرت كجاست؟ گفت جبرئيل او را به آسمان عروج داده است؟ گفتم
اي مالئكه با هم مشاجره نمودند و حكمي از ميان آدميان طلبيدند، خداوند به  عده

  .7را انتخاب كردند آنان وحي نمود تا خود انتخاب نمايند آنان نيز علي

_____________________________ 
 .98/90بحار االنوار  14/464يعه  وسائل الش) ١(
 .98/36, بحار االنوار 14/265  منبع سابق) ٢(
) روز عرفــه(, و در روايــت ديگــر 6/51هتــذيب  )روز عاشــورا(, و در روايــت ديگــر 14/411وســائل ) ٣(

 .10/284مستدرك الوسائل 
 .14/467وسائل ) ٤(
 ).490−5/290وسائل الشيعه  ج (اين روايات در : نگا) ٥(
 .برقعی در مهني كتاب مراجعه شود يح بيشرت به بحثبرای توض) ٦(
 .213مفيد  ,اختصاص ,100−99مذهبنا ) ٧(
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هاي غلو كه مفسده  خالصه ياسري بر اين باور است كه اسالم از تمام صورت

اند مبرا و به دور است، و ائمه نيز  تهجويان به قصد ويران نمودن دين وارد ساخ
اي مهم براي رد تمام مرويات  اند و قاعده موضع خود را در برابر غلو بيان كرده

به قرآن باشد كه باطل در ] روايات[اند كه همان قاعده عرضه  غلوگرايان وضع نموده
  . ميان آن جاي ندارد
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٢٦٨

٢٦٨ 

  به قرآن كريم] ياسري[تمسك : مطلب چهارم
  

دقت و تأمل نمايد متوجه خواهد شد كه او  :ر كتب و آثار ياسري هر كس د
هاي  اهتمام زيادي به قرآن كريم داده است و منبع اولي كه ياسري در آراء و استدالل

تواند  و به نظر او قرآن تنها مرجعي است كه مي ،نمايد قرآن است خود به آن تكيه مي
  . امت اسالم را بر حق جمع نمايد

را تأليف نمود كه در اين كتاب ) المرجعيه القرآنيه(اب خود المنهاج يا و ياسري كت
به وضع عناوين مطلب اكتفا نموده سپس در زير آن آيات فراواني كه آشكارا مسائل 

بدون اينكه شرحي به آن  ،نمايد سازند ذكر مي ديني را براي خواننده روشن مي
رآن براي بيان حقايق و هدايت مردم بيفزايد مگر در برخي مسائل زيرا او به كفايت ق

  :بارزترين مطالبي كه ياسري پيرامون قرآن ذكر كرده است عبارتند از. ايمان دارد
  . قرآن از تحريف محفوظ است :اوال

هاي تحريف مصون است و قرآن  ياسري بر اين باور است كه قرآن از تمام صورت
 فراواني را در اين زمينه ذكر هاي است و در كتاب المنهاج استدالل »قطعي الثبوت«

  .1نمايد مي
  .2گيرد قرآن تمام اصول و مسائل اساسي دين را فرا مي: دوم

: نمايد از جملـه بـه آيـه    ياسري براي اثبات اين مسأله به آيات فراواني استدالل مي
{h  g  f   e  d  c  b  a  ̀   _ z. )89: النحل.(  

بيانگر همه چيز، و مايه هدايت و رحمت و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه «
  .»!و بشارت براى مسلمانان است

انـد و   د كه اصول ديـن و مسـائل اساسـي آن قرآنـي و قطعـي     كن بيان ميو ياسري 
_____________________________ 

 .7املنهاج : نگا) ١(
 9−8 منبع سابق: نگا) ٢(
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قرآن از غيـر  : نمايد به اينكه اجتهادات يا استنباطات عقلي و ظني نيستند و تصريح مي

نيست، و آيـات زيـادي در قـرآن و بـه     نياز  و غير قرآن از قرآن بي ،نياز است خود بي
ــي  ــت م ــوق دالل ــه صــحت ســخن ف ــد از جمل ¦  §  ¨  ©  ª  } : نماين

®  ¬   «¯  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °          
¾  ½  ¼  »¿   Ä  Ã  Â  Á  ÀÅ  È   Ç  Æ  

   Î  Í  Ì  Ë  Ê  Éz )52-51: العنكبوت.(  
بر تو نازل كرديم كه پيوسته بر آنها آيا براى آنان كافى نيست كه اين كتاب را «

و (د آورن در اين، رحمت و تذكرى است براى كسانى كه ايمان مى! شود؟ تالوت مى
 ؛همين بس كه خدا ميان من و شما گواه است: بگو .)اين معجزه بسيار واضحى است

و كسانى كه به باطل ايمان آوردند و به  ؛داند آنچه را در آسمانها و زمين است مى
  .»دا كافر شدند زيانكاران واقعى هستندخ

 {²  ±  °  ¯ z. )185: األعراف.(  
  .»!بعد از آن به كدام سخن ايمان خواهند آورد؟«

  :قرآن سهل و آشكار است، قابل فهم ظاهرش مخالف باطن آن نيست: سوم
   ).17: القمر( .p o n t s r qz} :ياسري به مفاد آيه

آيا كسى  ؛يمكردآسان يادگيرى و فهم معانى آن و حفظ و ما قرآن را براى تذكر «
   .»!هست كه متذكر شود؟

a   }: بر اين اعتقاد است كه قرآن سهل و قابل فهم است، و لذا آياتي از قيبل آيه
g  f  e   d   c  b z. )24: محمد.(  

  .»!كنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟ در قرآن تدبر نمى )منافقان( آيا آنها«
و مورد [ذكر . نمايند كه در قرآن تأمل و تدبر نميد نپرداز  ه به توبيخ كساني ميك

نموده است كه قرآن آشكار و واضح  بيانهمچنين ياسري  ،دهد قرار مي] استدالل
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٢٧٠

٢٧٠ 

باشد با صفاتي نكوهيده مورد  است و خداوند كساني را كه قائل به عدم فهم قرآن مي
  . دهد سرزنش قرار مي

  .1نمايند كه قرآن قابل فهم نيست ادعا مي صفات كساني كه
  

ـ  چنانكـه . اند آنان ضعيف االيمان و نفرين شده ¸   ¹  } : فرمايـد  د مـي خداون
  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »ºz. )88: البقره.(  

و ما از گفته تو چيزى ! (دلهاى ما در غالف است: گفتند) آنها از روى استهزا(و «
خداوند آنها را به خاطر كفرشان، از رحمت خود !) تآرى، همين طور اس. فهميم نمى

  .»آورند و كمتر ايمان مى) ؛كنند به همين دليل، چيزى درك نمى(دور ساخته، 
  A}: فرمايد قرآن مي چنانكه. زده شده است] قفل باطل[هايشان مهر  بر قلب

O  NM  L  K  J     I    H  G  F  E  D    C  B    Q   P
   V  U  T   S  R W z. )155: النساء.(  

شكنى آنها، و انكار آيات خدا، و كشتن پيامبران بناحق، و بخاطر  بخاطر پيمان) ولى(«
شده و سخنان پيامبر را درك (بر دلهاى ما، پرده افكنده «: گفتند مى) از روى استهزا(اينكه 
 ؛مهر زده آرى، خداوند بعلت كفرشان، بر دلهاى آنها.) رانده درگاه خدا شدند! كنيم نمى

  .»آورند ايمان نمى) پويند و لجاج ندارند، كه راه حق مى(كه جز عده كمى 
§  ¨  ©   } :فرمايـد  همچنانكه خداوند مـي . نمايند از هوي و آرزو پيروي مي

¾   ½   ¼   »   º    ¹ ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬   «    ª    ¿  
  Á  Àz. )16: محمد.(  

دهند، اما هنگامى كـه از نـزد تـو خـارج      وش فرامىگروهى از آنان به سخنانت گ«

_____________________________ 
 .13−12 منبع سابق:نگا) ١(
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٢٧١ 

: گوينـد  مـى ) از روى استهزا(شوند به كسانى كه علم و دانش به آنان بخشيده شده  مى

آنها كسانى هستند كه خداوند بر دلهايشان مهـر نهـاده و   » !ن چه گفت؟اآل) اين مرد(«
  .»)فهمند از اين رو چيزى نمى(اند  از هواى نفسشان پيروى كرده

و اين صفاتي كه ياسري به آنها اشاره نموده است كافي است تا هر مسلماني را به 
  . روي آوري بر تحقيق و تدبر در قرآن دعوت نمايد

  
   :انتقاد و نقد ياسري از قول به تحريف قرآن

  
پيشتر ذكر شد كه ياسري در تمام مراحل زندگي خود به تحريف قرآن معتقد نبوده 

كرده بود كه فردي از بزرگان مذهب اماميه به اين اعتقاد است و هرگز تصور هم ن
كريم متوجه او ساخت وي  ىخطرناك اقرار نموده باشد، وليكن اتهامي كه ابن حج

را به طرف تحقيق و بررسي بر اقوال علماي مذهب اماميه سوق داد و در تحقيق 
علماء  آن والقر] تحت عنوان[خود به حقايق مهمي دست يافت كه در كتاب خود 

  . االماميه االثني عشريه آن را تخريج نموده استاصول و مراجع الشيعه 
و در تحقيق خود طريقي علمي و نيك پيموده است و به معرفي بزرگان مذهب از 
قرن چهارم مانند قمي و كليني تا بزرگان متأخر امثال محمد تقي كاشاني و خوئي 

  :ن سه امر اقدام نموده استبه بيابراي اغلب اعالم مذكور  ،پرداخته است
  . از طريق عرضه اقوال علماي درباره وي] اماميه[جايگاه اين عالم در مذهب  - 1
  . تصريح آن عالم به اينكه او معتقد است كه قرآن موجود تحريف شده است - 2
  .ها كه فالن عالم به تحريف قرآن معتقد است تصريح علماي برخي فرقه - 3

  :به آن اشاره كرده است به طور خالصه عبارتند ازهايي كه ياسري  و نمونه
  

  (: ه329:ت(محمد بن يعقوب كليني  :اول
ياسري اقوال جمعي از علماء را بر علو منزلت او در مذهب جعفري ذكر كرده 
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نمايند بر اينكه صاحبان آن اقوال او را مورد  است كه به طور خالصه داللت مي
آورند و او از زمره  يح از ائمه به شمار مياعتماد و عارف و آگاه به اخبار صح

   .1بزرگترين علماي مذهب در شناختن اخبار صحيح و تشخيص آنهاست
گويد از طريق  مي] كليني[پردازد كه او  و ياسري به بيان عقيده كليني در مورد قرآن مي

گردد قرآني كه نازل شده چند برابر قرآن موجود بوده  كثرت اخبار آشكارا روشن مي
به تحريف و نقصان قرآن ] كليني[او : گويد مي] كليني[و كاشاني نيز درباره او . 2است

را ] مذكور[معتقد است، زيرا رواياتي را در الكافي در اين باره روايت نموده و روايات 
كند كه او به آنچه روايت  ذكر مي) الكافي(هم مورد اشكال قرار نداده و در اول كتاب 

  . باشد مي 3داشته و ملتزم به صحت آنچه روايت نموده استنموده است اعتماد 
كند طبرسي درباره كليني  و باز ياسري از نوري طبرسي در فصل الخطاب نقل مي

است به طوري كه جماعتي االسالم كلينی  ةثقتحريف قرآن مذهب و نظر : گويد مي
   .4اند از علماء اخبار فراوان صريحي در اين مورد به او نسبت داده

حسن كاظمي و سيد ابوالحسن عاملي و مجلسي و مو همچنين تصريح سيد 
   .5نعمت اهللا جزائري را نقل كرده است كه كليني به تحريف قران معتقد است

  
   :( ه1111:ت(محمد باقر مجلسي : دوم

اصول  يكي از ارندهگو ن منزلت اين عالم بزرگ اين كه او واضع: گويد ياسري مي

_____________________________ 
 .13−10يارسی  –كتاب القرآن و علامء اصول و مراجع الشيعة :نگا) ١(
  17−13مهان مرجع ) ٢(
 .14لسادسة ااملقدمه / سري الصافی تف 17, مهان مرجع) ٣(
 .17يارسی  –كتاب القرآن و علامء اصول و مراجع الشيعة )٤(
 .18−17مهان مرجع ) ٥(
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   .1است بلكه واضع بزرگترين اصول ماست] شيعيان[هشتگانه ما 

مجلسي را نقل نموده و سپس به ] بحار[اقوال علماء بر ستايش  :و ياسري 
گويد و در اثناي تحقيقم در زمينه اقوال و كالم و روايات مجلسي به اين  دنبال آن مي

ي نتيجه رسيدم كه او به تحريف قرآن معتقد است؛ و بلكه به آن دعوت نموده و در پ
و برخي از  ،نمايد در تأليفات خود بر آن تأكيد مي و ،گسترش و اصرار بر آن است

سپس به نقل چهارده [نمايم  به شما تقديم مي] در اين باره[اقوال و روايات او را 
سپس ياسري تصريح مجلسي به اعتقاد خود را نقل ] پردازد روايت از مجلسي مي

ر تحريف قرآن و بسياري از اخبار ماند خبپوشيده ن: گويد ه مجلسي مينمايد ك مي
اند و اخبار در اين باب متواترند و طرح همه  صحيح در نقص و تغيير قرآن صريح
  . گردد آنها موجب رفع اعتماد بر اخبار مي

و ياسري در توضيح  2بلكه اخبار در تحريف قرآن كمتر از اخبار امامت نيست
بايست قرآن  امت قائل شويم پس مييعني اگر به وجود ام: گويد سخن مجلسي مي

تحريف شده باشد و چنانچه قائل به عدم تحريف قرآن باشيم پس به اين معني است 
نمايند كه مجلسي معتقد  ، و برخي از بزرگان اماميه تصريح مي3كه امامت وجود ندارد

عالمه محمد : گويد به عنوان مثال طبرسي مي ،است كه قرآن موجود تحريف شده
   .4به تحريف قرآن ايمان دارد] مجلسي[لسي تصريح نموده است كه او باقر مج

  

_____________________________ 
 .28مهان مرجع ) ١(
 .ضمن رشح باب اينكه مهه قرآن جز ائمه كس ديگرى آنرا مجع نكرده است. 12/525مرآة العقول, جملسی ) ٢(
 .32−31, يارسی ع الشيعةرآن و علامء اصول و مراجكتاب الق)٣(
 .31−26فصل اخلطاب ص ) ٤(
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  (: ه1320ت (علي محمد نوري طبرسي محمد تقي : سوم
مستدرك (صاحب يكي از اصول و منابع شيعه : گويد و او همچنانكه ياسري مي

» فصل الخطاب في تحريف كتاب رب االرباب«است و نيز صاحب كتاب ) الوسائل
در قرن سيزدهم سيد شيرازي تلمذ  رسي نزد عالمه بزرگ مجدد شيعهطب عالمه .است

  .1نموده است
پرداخته تا ] از طريق اقوال علماء[و ياسري به اثبات استناد و كتاب فصل الخطاب 

به طبرسي تشكيك به وجود ] فصل الخطاب[خواهند در نسبت كتاب  كساني كه مي
 از تاليف كتاب] طبرسي[دف مؤلف سپس به بيان ه ،2راه را بر آنها ببندد آورند
حسين بن محمد تقي ] خدا[و بنده : گويد پردازد كه طبرسي خود در مقدمه مي مي

اش و چنگ آميزان كتابش قرار دهد  طبري خداوند او را از ايستادگان بر آستانه

_____________________________ 
 .34يارسی   ,كتاب القرآن و مراجع الشيعه) ١(
و از مجله آنچه يارسى در اثبات اين كتـاب ذكـر كـرده . , يارسیرآن و علامء اصول و مراجع الشيعةكتاب الق)٢(

 : است چنني است
الذريعـة : (هترانـى در كتـاب) ملرتاب يف حتريف الكتابهداية ا: (تأييد مال باقر بن اسامعيل كاجوري در كتابش−

 .ذكر كرده است) 191ص  25إىل تصانيف الشيعة ج
 .ذكر كرده است) 27ص  18هتراين در الذريعة ج. مال حممد بن سليامن بن زوير السليامين−
 .144ص  20ج. 232ص  16الذريعة ج: نگا) حمجة العلامء(شيخ هادى نجفى در كتاب −
 .144ص  20ج. 232ص  16الذريعة ج:نگا). الكفاية(حممد كاظم خراسانى در كتابش شيخ موىل −
و گفته كه نصارى اين كتاب را به زبان خود ترمجـه ) 89أحسن الوديعة ص : (حممد مهدى اصفهانى در كتابش−

 .و توزيع كرده اند, به سبب اهتنامشان به مؤلف و كتابش
 .نزد ترمجه نورى طربسى) اء البرش يف القرن الرابع عرشنقب(عالمه آغا بزرگ هترانى در كتابش  −
 .نورى طربسى) النجم الثاقب: (سيد ياسني موسوى در مقدمه كتاب−
 ).أكذوبة التحريف: (رسول جعيفران در كتابش −
 ).حقائق هامة حول القرآن الكريم(عالمه سيد جعفر مرتىض عامىل در كتابش −
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اين كتاب نكته سنج و سيري شريف است كه در اثبات تحريف قرآن و : گويد مي

فصل اخلطاب «ام و آن را به  ستم و دشمن به رشته تحرير در آورده هاي اَهل رسوائي
  .1نام نهادم » فی حتريف كتاب رب االرباب

  :2محدث يوسف بحراني: چهارم
داللت صريح و قول فصيح : (گويد مي] بحراني[ياسري از او نقل كرده است كه او 

وجود كثرت و  و اگر به اين اخبار با. اين اخبار بر تحريف قرآن پوشيده نيست
توان به تمام اخبار شريعت ايراد وارد كرد، زيرا  گسترش آنها ايراد وارد گردد، مي

اند، قسم  يكي است و نيز طرق و راويان و مشايخ و ناقالن هم يكي] روايت[اصول 
از حسن ظن به ائمه جور دور ) قرآن(به جان و حياتم، قول به عدم تغيير و تبديل 

اند با وجود آشكار  در امانت كبري خيانت نكرده] ائمه جور[كه نيست و اين يعني اين
   .3)بودن خيانتشان در امانتي كه واليت و خالف ضرر آن بر دين بيشتر است

اينكه ياسري را بر اين باور است كه بسياري از بزرگان اماميه عقيده خود : خالصه
يداً آن را محكوم نموده و ياسري شد ،نمايند را به وقوع تحريف در قرآن را تقرير مي

  . داند و آن را با اعتقاد ائمه آل بيت رحمهم اهللا مخالف مي

_____________________________ 
 .مقدمه/ فصل اخلطاب) ١(
ف بــن امحــد بــن ابــراهيم الــدرازي البحرانــى, از آل عصــفور, از اهــاىل بحــرين اســت در كــربالء او يوســ )٢(

از مشـهورترين . م وفات نموده است, در تاريخ تشيع در بحرين مقامى بسزا داشـته اسـت1772/هـ1186
يف الـرد عـىل  الدرة النجفية من امللتقطات اليوسفية, أنيس املسافر, لؤلؤة البحرين, سالسل احلديـد: كتاهبايش

و عامل عراق امني السويدى ) در رد شارح هنج البالغة در اثبات خالفت سه خلفا نوشته است(ابن أيب احلديد 
: گـان. مشهور است) الصارم احلديد يف عنق صاحب سالسل احلديد: (هم رد بر اين كتاب نوشته است كه به

 .)2/465(, )1/265(, الذريعة 8/215األعالم 
 .٢٩٨: لبحراين صنجفية للعالمه املحدث يوسف االدرة ال) ٣(
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  امامت: مطلب پنجم
  

نمونه عالي علم  بر اين باور است كه ائمه آل بيت و در رأس آنان علي :ياسري 
و ياسري منزلت وارده براي آنان را با  ،باشند و عبادت و جهاد در راه دفاع از دين مي

علي جز مؤمن كسي او را : فرمايد نمايد كه مي تفسير و تعبير مي ص تي از پيامبررواي
ندارد و او مردي است كه خداوند و پيامبر ] در دل[دوست ندارد و جز منافق از او بغض 

  .1دارند او را دوست مي] نيز[دارد و خدا و رسول خدا  خدا او را دوست مي
از خالل مطالبي كه   گانه ص بر ائمه دوازدهتوانيم موضع ياسري درباره عقيده ن مي

تحت عنوان امامت ذكر كرده است برداشت نمائيم كه به طور » المنهاج«در كتاب 
  . خالصه چنين است

ردي را براي منصب د كه خداوند متعال هر گاه بخواهد فكن بيان ميقرآن  - 1
ال قرآن تصريح نمايد و ح تعيين نمايد به اسم او تصريح مي) ي يا اجراييتشريع(

  .2امام باشد ص بايست بعد از پيامبر مي ؛ ننموده است كه علي
و امامت براي مفضول با وجود افضل هم «امامت مستلزم برتري نيست،  - 2

همچنانكه خداوند خالفت و پادشاهي را به طالوت بخشيد و او پيامبر » صحيح است
يرا طالوت به مفاد امر و نبود، پس الزم نيست كه امام برترين عصر خويش باشد ز

  .3نص خداوند پادشاه بود در حالي كه نبي خدا يوشع و داود نيز حضور داشتند
_____________________________ 

ک اال مؤمن وال بالحيأنَّه  ص عهد الی رسول اهللا«كند  اشاره می و يارسی به حديث علی 5مذهبنا ص ) ١(
, ترمــذی 2/696لصــحابه و در فضــائل ا) 128−1/95(روايــت از امحــد در املســند » يبغضــک إال منــافق

فضائل الصـحابة : در حتقيقش در كتاب اهللا بن حممد عباسيص رت وو دك. وغريه 1/142اجه م, ابن 5/594
ألعطني الراية غدًا رجًال حيبه اهللا ورسـوله : (اما حديث بريده و غري از او. آنرا صحيح دانسته است) 948ح (

مسـلم .  تـا آخـر حـديث... دهـم كـه خـدا و پيـامرب او را دوسـت دارنـد  م را به مردى مـىچفردا پر....). 
 .اند روايت كرده 5و نسائى در اخلصائص ص ) 2/384( 5/535, وأمحد 987ح 4/1871

 .90−89املنهاج ) ٢(
 .90 منبع سابق) ٣(
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عصمت از لوازم و ضروريات ائمه نيست زيرا اشتراط عصمت با تعيين طالوت  - 3

 غير معصوم به عنوان زمامدار از جانب خداوند با وجود پيامبر معصوم يوشع بن نون
  .1باشد مخالف مي ؛

اند و آن اينكه  بر اصل مهمي تأكيد ورزيده بر اين ديدگاه است كه ائمه :ياسري 
فراموشي، سهو،  ،گردد و هر انساني در معرض اشتباه هر بني آدمي دچار اشتباه مي

  . گيرد غفلت، و ساير عوارض و صفات بشري قرار مي
اند و آن  هدر كالم خود بر اصل مهمي تأكيد نمود همچنانكه ياسري ذكر كرد ائمه

از گفتن سخن حق و : گويد هم مي ؛ كند، و امام علي هر بني آدم اشتباه مي: اينكه
و  ،پندارم اشتباه نمي خودم را بي ،من در درون ،مشورت عادالنه دست بر نداريد

مگر اينكه خداوند كه او از من به خودم  ،اطمينان ندارم كه كارهايم اشتباه نباشد
نمايد، همانا من و ] و ياري[نفسم مرا كفايت ] شر[ست از مالكيت بيشتري را دارا

 ، و امام علي2شما بندگان تملك شده پروردگاري هستيم كه پروردگاري جز او نيست
 چقدر گناهي كه بعد از آن دچار : فرمايد اين اصل را دوباره تأكيد نموده و مي

  .3جاي آورمسازد تا اينكه دو ركعت نماز به  ام مرا غمگين مي اهمال شده
 .s  r  q  p  o  nz } : همــان: طريــق انتخــاب امــام در قــرآن -4

  .4است .»و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست« ).28 :الشورى(
داند، و بنابراين نص بر امامت نيست و امامت  ياسري امامت را با شوري مي: خالصه

  . مت و عصمت نيستمفضول با وجود افضل درست است و هيچ تالزمي ميان اما

_____________________________ 
 .91 منبع سابق) ١(
 .2/201هنج البالغه ) ٢(
 .4/72 منبع سابق) ٣(
 .91املنهاج ) ٤(
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  صحابه] در مورد[ديدگاه ياسري : مطلب ششم
  

در مسأله صحابه روش و طريق معتدل و منصفانه و به دور از افراط و  :ياسري 
توان ديدگاه وي را در مورد صحابه كرام چنين  و مي. تفريط اتخاذ نموده است

  . خالصه نمود
  

  :ن ستايش صحابه
و انصار را از حامالن رسالت اسالمي و مهاجرين  ص ياسري اصحاب پيامبر

  .1آورد اند به شمار مي قرآن و سنت نبوي به تمام مردم رسانده] پيام[لشكريان اسالم كه 
نمايد كه خداوند در آيات فراواني صحابه را تزكيه و مورد  همچنين ياسري بيان مي
ــت   ــرار داده اس ــد ق ــه  ،تأيي ــهاز جمل ©  ª  »  ¬   ®  ¯   } :آي

 ²   ±   °    ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   µ   ´     ³
¾       Æ  Å  Ä      Ã  ÂÁ   À  ¿z. )117: التوبه.(  

رحمت خود را شامل حال پيامبر و مهاجران و  و آنها توبهقبول كرد مسلما خداوند «
بعد از  ؛از او پيروى كردند، نمود) در جنگ تبوك(انصار، كه در زمان عسرت و شدت 

و از ميدان جنگ (گروهى از آنها، از حق منحرف شود آنكه نزديك بود دلهاى 
  .»!سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است ؛)بازگردند

  .2نمايد و آيات فراوان ديگري كه ياسري به آنها استشهاد مي
را پذيرفتند ] امت اسالم[زمامداري  ص ياسري خلفاي چهارگانه كه بعد از پيامبر

  . باشند راشده و عادل دانسته و از نظر او بهترين امت مي] خلفاي[آنان را 
ترتيب داده و آياتي ) الخلفاء الراشدون(لذا در كتاب المنهاج فصلي را تحت عنوان 

_____________________________ 
 .8مذهبنا, ) ١(
 .71−69املنهاج :نگا) ٢(
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[    \} : از جملـه . نمايد گردد ذكر مي ء ميرا كه به نظر او قبل از هر كسي شامل خلفا

  g   f    e   d   c   b    a   `  _  ^    h
   w   v u   t   s   r   q   p  o  n  m  l  k  j  i

c   b  a  `  _  ~  } | {  z  y   xz. )55: النور.(  
اند وعده  خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده«
دهد كه قطعا آنان را حكمران روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان  مى

و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و  ؛شيدآنها خالفت روى زمين را بخ
كند، آنچنان كه  و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مى ؛دار خواهد ساخت ريشه

و كسانى كه پس از آن . پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت تنها مرا مى
  .»كافر شوند، آنها فاسقانند

h  } :فرمايد ميو   g  f e   d  c  b   a  o  n  m  l   k  j   i
   w   v   u   t   s   r    q   p }   |   { z   y   x  

~z. )7: حجراتال.(  
هرگـاه   ؛)پس احترام او را بجا آوريـد ( در ميان شماست صاهللا و بدانيد رسول «

ولى خداوند ايمـان   ؛در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند، به مشقت خواهيد افتاد
كفـر و  ) بـه عكـس  (در دلهايتان زينت بخشـيده، و  را محبوب شما قرار داده و آن را 

كسـانى كـه داراى ايـن صـفاتند هـدايت       ؛فسق و گناه را منفورتـان قـرار داده اسـت   
  .»يافتگانند

z  y  x  w  v       u  t    }  |  {  } :فرمايــد مــيو 
e  d  c   ba  `  _  ~ z. )41: حجال.(  

دارند، و  خشيديم، نماز را برپا مىهمان كسانى كه هر گاه در زمين به آنها قدرت ب«
كننـد، و پايـان همـه كارهـا از آن      دهند، و امر به معروف و نهى از منكر مى زكات مى
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  .»!خداست
¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨    ©  ª  »  ¬  }  :فرمايد ميو 

  µ  ´   ³  ²±  °  ¯  ®z. )8: حشرال.(  
اشانه و امـوال خـود بيـرون    اين اموال براي فقيران مهاجراني است كه از خانه و ك«

طلبنـد و خـدا و رسـولش را يـاري      رانده شدند، آنها فضل خداوند و رضاي او را مي
  .»كنند، آنها راستگويانند مي

نمايد كه  را مادران مؤمنين به شمار آورده و اشاره مي ص ياسري همسران پيامبر
  : در قرآن براي آنان فضائلي ذكر شده است از جمله

¨  ©  } : فرمايـد  م آنان نسبت به ايمانداران كمااينكه قـرآن مـي  منزلت عظي -1
°  ¯  ®¬  «  ª z. )6: حزاباأل.(  

و همسـران او مـادران آنهـا     ؛پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سـزاوارتر اسـت  «
  .»شوند محسوب مى) مؤمنان(

 S    R  Q }  :فرمايد باشند كه مي آيه قرآن مي] مصداق[آنان داخل در  –ب 
V  U  T z )32: حزاباأل(.  

  .»نان معمولى نيستيدزشما همچون يكى از ! اى همسران پيامبر«
z  y  x      w  vu  t  s    }  |      }: فرمايــد تــا اينكــه مــي

`   _  ~  } z. )33: حزاباأل.(  
خواهد پليدى و گناه را از شما  خداوند فقط مى ؛و خدا و رسولش را اطاعت كنيد«

  .»كند و كامال شما را پاك سازد اهل بيت دور
  



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٢٨١

 

٢٨١ 

ديـدگاه ياسـري در مـورد روضـه و سـينه زنـي در       : مطلب هفتم
  ها سوگواري

  
خواني كه بسياري  ها و كوبيدن بر سر با شمشير و قمه و روضه زني متأسفانه سينه
هاي منفور و  دهند از جلوه هاي سالگرد حسيني انجام مي داري و هيئت در مجالس عزا

  . ت كه به عنوان عالمت مشخصه و آرم مذهب اماميه در آمده استناپسندي اس
دهد كه مذهب ائمه با اين روش جاهليت مخالف است  توضيح مي : 1و ياسري

اند استدالل  كه علماي اهل سنت و شيعه روايت نموده ص و با روايتي از پيامبر
بر ] صيبتدر عزاداري به هنگام م[هر كس  :فرموده است ص نمايد كه پيامبر مي

جاهليت سر ] زاري[هاي خود را پاره كند و فرياد و  و گريبان] لباس[صورت زند و 
  .2دهد از ما نيست
روضه خوان چنانچه توبه نكند خداوند روز قيامت زهري از ذلت و [ :و نيز روايت

  .3آتش و لباسي از قطران بر وي خواهد پوشاند
البالغه به مقدار مصيبت صبر نازل  ياسري، با استشهاد به گفتار امام علي در نهج

به عنوان [گردد و هر كسي در هنگام مصيبت دست بر ران و پاي خود بكوبد  مي
  .4گردد كردارش نابود و تباه مي] تأسف

با روش و طريق ائمه ) زني و سوگواري سينه(نمايد كه اين پديده  استدالل مي
  .مخالف است

_____________________________ 
 .70مذهبنا, ) ١(
بحـار االنـوار  2443شـامره 2/452(مسـتدرک الوسـائل ) 103: ج(مسلم ) 1294,1297: ح(بخاری ) ٢(

 .اند مهه از ابن مسعود روايت نموده) 79/93(
شــامره  2/425(مســتدرک الوســائل ) 1/383(حــاكم ) 344−343−5/342(امحــد ) 923ح(مســلم ) ٣(

 .اند مهه از ابو مالک اشعری روايت كرده) 2446
 .144م قركم حلقصار ا/هنج البالغة ) ٤(
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هاي مخالف با  يعه جماعتي با اين پديدهو نياز به ذكر است بيان كنيم در ميان ش
اهللا العظمي  اسالم به مخالفت پرداخته خصوصا در ميان متأخرين و در رأس آنان آيت

اهللا العظمي سيد  و آيت ،سيد ابو الحسن اصفهاني مرجع بزرگ شيعه در زمان خود
را اعمال ] گونه[اين  در زمان خود،در سوريه امين عاملي بزرگ علماي شيعه محسن 

نمودند كه عامل دست برداري بسياري از اين گونه اعمال  تحريم  ه1352در سال 
كه توسط برخي مراجع بعد از وفات اصفهاني در سال  ذشتگن، وليكن ديري 1گرديد
برخي علماي شيعه و روشنفكران آنان  حتى اآلنو . 2دوباره از سر گرفته شد  ه1365

  . ورزند ت ميمخالف ،با اين گونه اعمال مخالف شريعت

_____________________________ 
عامىل از بزرگرتين علامى مذهب امامى به شامر در عرص حارض مريود, بجز اينكـه بـه انحـراف مـتهم شـده ) ١(

است, آهنم به خاطر فتاواى ايشان در باره حتريم سينه زنى, كه شـاعر دمشـقى هـم دربـاره او شـعري رسوده 
. عـــوام, فـــؤاد إبـــراهيمالنقـــد الـــذايت وســـلطة ال: مقالـــه/ شـــامره اول/جملـــه الواحـــة: نگـــا. اســـت

http://alwaha.com/ 
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  دعوت ياسري به وحدت اسالمي: مطلب هشتم
  

گويد خداوند در آيات زيادي مسلمانان را به اجتماع امـر نمـوده و    مي :ياسري 
e  d  c  b  a   } :فرمايد مي چنانكهآنان را از تفرق نهي فرموده است 

f  z )103: آل عمران.(  
، چنگ زنيد، )وسيله وحدت قرآن و اسالم، و هرگونه(و همگى به ريسمان خدا «

  .»و پراكنده نشويد
ــيو  ــد م z  y  x  w   v  }  |  {  ~  �¡   ¢  £   }:فرماي

¥  ¤ z. )105: آل عمران.(  
پس از آنكه ) آن هم( ؛و مانند كسانى نباشيد كه پراكنده شدند و اختالف كردند«

  .»و آنها عذاب عظيمى دارند! به آنان رسيد) پروردگار(هاى روشن  نشانه
  ).46: األنفال( .H  G  F  E  D  C  B  A z }:فرمايد مي

نكنيد، تا سست ) و كشمكش(و نزاع ! خدا و پيامبرش را اطاعت نماييد) فرمان(و «
  .»شما از ميان نرود) و شوكت(نشويد، و قدرت 

ــي ــد م w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j   }:فرماي
  c  ba  ` _ ~  }  |  {z  y  xj   ih  g  f  e d  

r  q  p  o  n  m  l  k z. )13: الشورى.(  
و آنچه را بر تو وحى  ؛آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود«

دين را برپا داريد : فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه
ست آنچه شما آنان را به سويش و بر مشركان گران ا! و در آن تفرقه ايجاد نكنيد

گزيند، و كسى را كه به سوى او  خداوند هر كس را بخواهد برمى! كنيد دعوت مى
  .»كند بازگردد هدايت مى



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٢٨٤

٢٨٤ 

ــيو  ــد م x  w  v  u  t  sr  q  p     o  n  m  l  k  j  i   }:فرماي

   |          {  z  yz. )1)159: األنعام.  
و مذاهب (هاى گوناگون  ساختند، و به دستهكسانى كه آيين خود را پراكنده «

سر و كار آنها تنها با ! اى با آنها ندارى گونه رابطه تقسيم شدند، تو هيچ) مختلف
  .»كند دادند، با خبر مى سپس خدا آنها را از آنچه انجام مى ؛خداست

به  نمايند بر اينكه خداوند ما را داللت مي] مذكور[اين آيات : گويد ياسري مي
و  ،زيرا توان و نيروي اسالم در يكپارچگي است ،دخوان و يكپارچگي فرا مي وحدت

  . 2نمايند از تفرق و نزاع نهي مي
گويد ائمه در امر به لزوم يكپارچگي مسلمانان، حرص بر وحدت  و ياسري مي

 ،كند اند و شواهدي هم بر آن ذكر مي كلمه آنان بر نهج و روشي قرآن حركت نموده
  :3از جمله
 هر كس يك وجب از جماعت مسلمانان فاصله : (گويد صادق مي امام

  .4)بگيرد كمند اسالم را از گردن خود خلع نموده است
 از دگرگوني در دين خداوند : فرمايد نقل شده است كه مي ؛ از امام علي

بپرهيزيد، يكپارچگي و جماعت در آنچه از حق كه از آن كراهت دارند بهتر 
و خداوند در تفرق به كسي در  ،دوستش دارند است از تفرق بر باطل كه

 .5 ميان گذشتگان و چه در ميان بازماندگان نيكي عطا نكرده است
 اعتدال[رو و  بهترين مردم ميانه :از امام علي نقل است كه فرموده است [

_____________________________ 
 .67املنهاج) ١(
 .منبع سابق) ٢(
 .30مذهبنا)٣(
 .٥/٣٧٧ئلالوسا ,297/امالی الصدوق) ٤(
 ).صالح( 171) املعارف(, 174/هنج البالغة)٥(
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گانند پس آن را دريابيد و جماعت را در يابيد، زيرا دست خداوند با  پيشه

هر كه از مردم جدا گردد طعمه  حذر كنيد وو از تفرق  ،جماعت است
 .1شيطان است

  هر كس صبح را  :روايت شده است ص از پيامبر ؛از امام صادق
  .2آغاز نمايد و به امور مسلمانان اهتمام نورزد او از آنان نيست

د خوان ورده كه به يكپارچگي فرا ميياسري اقوال مذكور را روش قرآني به شمار آ
  .3اسالم را از گردن خود خلع نموده است فاصله بگيرد آويزه و هر كس از جماعت

  . وحدت جز با رجوع به قرآن ممكن نيست
محاسن ياسري اينكه او تنها از اهميت وحدت كلمه سخن نگفته است ] ديگر[از 

بلكه طريقي را كه به نظر او بهترين راه حل است نيز براي وصول به وحدت ترسيم 
است كه وحدت مسلمانان ممكن نگردد مگر اينكه  هبيان كردو . نموده است

مسلمانان بپذيرند كه به قرآن برگردند و تمام اختالفات خود را با آن حل نمايند، و 
گفت كه قرآن  ه مياند ك از وي نقل كرده بسيارىو  ،غير قرآن را پشت سر نهند

   .يا سني نيست بلكه منجي عام و كلي براي همه مردم استمربوط به شيعه 
داند كه برخي ائمه آل بيت در  ياسري رجوع به قرآن را روش و منهجي مي

هر چيزي به كتاب و سنت : گويد اند مثالً ابو عبداهللا صادق مي آثارشان ترسيم نموده
و بر هر حقي  ،ارزش است گردد، و هر حديثي با كتاب خداوند موافق نباشد بي بر مي

و هر آنچه  ،وند باشد به آن عمل كنيدحقيقتي است پس هر آنچه موافق كتاب خدا
كه (و از ابو عبداهللا روايت شده است  .مخالف كتاب خداوند باشد آن را رها كنيد

_____________________________ 
 ).عبده( 123) املعارف(, 125/ هنج البالغة) ١(
 .2/164كافی)٢(
 .٦١ مذهبنا)٣(
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مردي نزد او آمد درباره اختالف حديث از ائمه از او پرسيد كه در روايت به حديث 
ارد هر گاه حديثي و: چه كسي اعتماد كنيم و چه كسي مورد اعتماد نيست، امام فرمود

و ] به آن اعتماد كنيد[بر آن ديدي  ص شده و شاهدي از كتاب خدا يا سخن پيامبر
  ]. يعني محل اعتنا نيست[گردد و سزاوار اوست  در غير اين صورت به راه خود برمي

را تطبيق داده و به اين قواعد ] روايات[گويد چنانچه مسلمانان  مي :ياسري 
   .1رسيد دند امت اسالمي به وحدت كلمه ميكر عمل مي] ترسيم شده از جانب ائمه[

تاكيد ) :(مهم اينكه ياسري بيان نكرده است كه قرآن تنها منبع است زيرا او 
و روي گرداني از كتاب و  ،نبع و مصدر قرار دادنيز مرا  ثابتسنت بايد كند كه  مي

وليكن بر اين باور است كه منبعي كه ممكن  2سنت خصلت كافرين و منافقين است
و قرآن ضامن تطبيق و  ،باشد كه در ابتداء همگي بر آن اتفاق نمايند قرآن است

و اجتماع بر منهج قرآني از غلو و شرك به دور است، و  ،تحكيم اقوال اعتقادي است
به طوري كه  :گردد كه سيد محمد ياسري  در پايان از ميان آنچه گذشت معلوم مي

اين كار  د و بررسي را آغاز نمود، و بامسير نق] نتيجه چنين گردد[كرد  فكر نمي
در برابر يكي از مهمترين قضاياي حساس دفاع نمايد و ] شيعه[خواست از مذهب  مي

و آن اينكه گروهي از بارزترين اعالم  ،دريافت كه حقايقي از وي پوشيده شده است
او را و اين نظريه  ،نمايند مذهب به عقيده تحريف قرآن و نقصان آن قائل و تثبيت مي

مسائل ديگر از كشاند و سپس به مراجعه و تحقيق در بسياري و ترديد به سوي شك 
ترين آن  و مهم ،گرديد] ائمه[و عصمت ] بر امامت[تا اينكه منجر به ترك عقيده نص 

و نتوانست  ،وارد عرصه مذهب گرديده است بيداري بر انواع غلوهاي كه به نام ائمه
است پنهان نمايد، و در تاليفات و سخنرانيهاى خود آشكار گرديده ه را بر وي آنچ

پندارند ابالغ نمود و در اين ميان  ئمه مىامخالفت قرآن كريم را با آنچه آنان در مورد 

_____________________________ 
 .9 منبع سابق) ١(
 .الرجوع إىل الكتاب والسنة, واإلعراض عنهام صفة الكافرين واملنافقني: , فصل18املنهاج ص ) ٢(
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نتيجه اين پيامدها از دست داد، پس رحمت  ياسري سرمايه زندگي خويش را در

  .خداوند بر او باد
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  : فصل چهارم
  

آل اسحاق اهللا العظمي اسماعيل  آيت
  )عالمه خوئيني(

  
  
  
  

بعد از پنجاه سال تحقيق و مطالعه شناخت و تحقيق در مذاهب مختلف فلسفي، 
كه حقيقت دين : ام عرفاني و افكار غلوگرايان و مذاهب مختلف به اين نتيجه رسيده

خواند و  و قرآن بارها مرا به قرائت و تدبر و تفكر در قرآن فرا مي. قرآن كريم است
ها دوري كلي از حقايق قرآن است كه ناشي از  ام اين گمراهي و سرگردانيعامل تم

عدم خواندن قرآن و تدبر در قرآن و عدم شناخت ديدگاه قرآن درباره هستي و 
  . حيات است

  عالمه خوئيني
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  :مبحث اول
  

  .]زندگي عالمه خوئيني[شرح حال 
  

  :نام و تولد او
م در شهر 1937ق . ه1358در سال  او اسماعيل بن عبدالكريم آل اسحاق خوئيني

در  1اهللا عبدالكريم خوئيني زنجان پا به عرصه دنيا گذاشت، و در كنار پدرش آيت
ميان نه پسر پرورش يافت، با هجوم متفقين در جنگ جهاني دوم شهر زنجان مورد 

شد كه به آن  2تاخت و تاز قرار گرفت و پدرش ناچار به انتقال به روستاي خوئين
  ). خوئيني(گردد  منتسب مي

قرآن، ادبيات فارسي و عربي را در خوئين فرا گرفت و چون به سن هشت سالگي 
  . رسيد با پدرش براي تكميل تحصيل نزد پدر و ساير اساتيد به قم رفت
محسن حكيم  اهللا و براي تكميل تحصيالت خود به نجف رفت و سه سال نزد آيت

سپس به قم برگشت و . مشغول گرديد در نجف به تحصيل... و ابوالقاسم خوئي و 
سپس ازدواج كرد  ،نزد بروجردي، خميني و حسين منتظري به ادامه تحصيل پرداخت

در تهران  ،و با دعوت محمد رضا مهدي و حسين نوري و امامي كاشاني به تهران آمد
سپس به وسيله بروجردي وارد  ،ماندگار شد و در مدرسه علوي به تدريس پرداخت

  .لهيات دانشگاه تهران گرديددانشكده ا
و مدت پنج سال در خدمت استاد مرتضي مطهري و غيره به تحصيل علم مشغول 

  . شد

_____________________________ 
اهللا  اهللا بروجـردی و آيـت پدرش عبدالكريم از شاگردان آخوند مالكاظم خراسانی بود و از هم طرازان آيت) ١(

 .گی به حتصيل علوم دينی پرداختندمه سيد زنجانی, و استاد رضا روزبه بود دارای نه پرس بود
 .3/152معجم البلدان  :روستايی نزديک آذرباجيان, نگا) ٢(
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  :هاي خوئيني فعاليت
  :متعدد مشاركت نموده است از جمله در چند كار -
اهللا قدوسي با حضور  آيت ، وتأسيس مؤسسه رفاه طالب علوم ديني در قم -

و به علت اهميت اين مؤسسه دستگاه ساواك . ت نمودهزارها طلبه در افتتاح آن شرك
به بستن آن اقدام كرد و خوئيني به مدت چهار سال از ) دستگاه اطالعات آن زمان(

  .1تدريس منع شد و سپس به شهر بيجار تبعيد گرديد
به  ، وخوئيني در زمينه فرهنگي و اجتماعي به فعاليت پرداخت ،بعد از انقالب -

س و ارائه دروس در شهرها و شهر تبريز پرداخت و از طريق هاي در گشودن حلقه
و در گفتگوهاي راديويي  ،مؤسسه خيريه بيت الزهرا به ارائه كمك انساني اقدام نمود

  . نمود تبريز و آبادان مشاركت مي
اي از  اي بود كه عده برنامه ارتباط دانشگاه با مسجد كه برنامه -سرپرستي  -

گذاري كرده بودند به عهده  ارت آموزش و پرورش پايهعلماي تهران از طريق وز
پس به سبب فعاليت و كارشكن  ،گرفت و مدت يك سال اين مسؤليت را ادامه داد

  . برخي از علماء در برابر آن برنامه راديوئي متوقف گرديد
  .ت در تأسيس كميته بنياد مستضعفينمشارك -
  .حاميان قدس براي تحقيقات اسالمي رياست بنياد -
اي كه  به درخواست طرفدارانش در دوره دوم رياست جمهوري همان دوره -

خود را براي كانديداتوري رياست . محمد علي رجائي خود را كانديد كرده بود
وليكن بدون ذكر  ،ها نيز اين خبر را اعالم نموده بودند جمهوري نامزد كرد و روزنامه

  . دليلي كانديداتوري وي مورد تأييد قرار نگرفت
كانديد نمود وليكن اين  2خوئيني خود را براي مجلس خبرگان انتخاب رهبري -

_____________________________ 
 .شهری است در استان كردستان) ١(
 .های خمتلف شورائی است مركب از دوازده عضو فقهی و شش نفر از رشته) ٢(
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  . بار هم نامش در ليست كانديد شدگان قرار نگرفت

  :مشكالت ابتالهاي خوئيني
خوئيني به علت پاي بندي و تمسك به نظريات مخالف با غلو و خرافات در 

] آقاي[كه خطاب به اي  معرض مشكالت و ابتالهاي زيادي قرار گرفت و نامه
 ،خميني نوشته بود سرآغاز بسياري از مشكالتي گرديد كه بعداً سر راه وي علم شدند

 ،اجتماع ،علم: او از نظر خانوادگينامه با وجود سابقه علمي و جايگاه  بعد از انتشار
  . شد بردهكه داشت دستگير و به زندان ت سياس

ا با بهانه قرار دادن هر دليلي او را به نمودند ت و همواره مخالفين خوئيني تالش مي
وليكن موفق نشدند، پس ناچار شدند بعد از  ،و محكوم نمايند] متهم[نوكري بيگانه 

شش ماه شكنجه و عذاب او را به اقرار گناهي مجبور سازند كه مرتكب نشده بود، 
خود و اش از قم به تهران احضار شدند  اعدامش را صادر كردند و خانوادهحكم 

و به آنان خبر داد كه حكم اعدامش صادر شده  وصيت مكتوبي به خانواده ارائه نمود
گرفت و خميني مريض شد و از دنيا وليكن مورد عنايت و لطف خداوند قرار است، 

  . شد منتقلرفت و حكم اعدام هم به تأخير افتاد و در حالت مريضي به زندان اوين 
از كار رياست دفتر كميته حاميان قدس وي  به علت ازدياد فشار و محدوديت بر

زيرا او سرپرستي پانزده نفر را به  ،رديدگبر كنار شد و دچار بحراني مالي زيادي 
  . كرد نيز برداشت نمي] خمس[از سهم امام  كهحال با اين عهده داشت و 

اي كه حاصل سي سال تالش  فشار بيماري قلب او را مجبور ساخت تا مزرعه
  . به خاطر معالجه به فروش رساندساليانه او بود 
اي آل اسحاق از او به خاطر ترس  ترين ابتالي او دور گيري خانواده سخت: و در پايان

  . از دست دادن مقام و جايگاه سياسي و اجتماعي كه براي خود دست و پا كرده بودند
در  ،كرد با تمام وجود فعاليت مي ،از افكار خود عقب نشيني نكرد) :(اما او 

̈  © ª}: دـران ان ميـو آيه قرآني را بر زببسياري از اوقات اين د §   «
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®  ¬ z. )111: التوبه.(  
  .»است خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خريدارى كرده«

  ).30: الكهف( .n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  cz}و 
ند، ما پاداش مسلما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام داد«

  .»نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد
ها به خاطر آرامش خود و اطرافيانش با الطاف عنايت  و همچنين بسياري وقت

  . داد خود را تسلي مي بود، الهي كه در بسياري از مراحل زندگي برايش پيش آمده
  

  :وفات او
گي خود از وي تا آخرين روز زند خوئيني عليرغم تهديد و محدوديت و فشار بر

ادامه ] نوشتن[فعاليت فرهنگي دست نكشيد و تا آخرين روز حيات به تأليف و 
  . داد مي

سالگي  سهم در سن شصت و 7/10/2000 برابر با  ه1421و در روز نهم ماه رجب 
  . :دارفاني را وداع گفت 

  
  :آثار او

ر در هاي زيادي به رشته تحري ها و تأليفات و مقاالت و جزوه كتاب :خوئيني 
  . گذرانيم آورد با توجه به فراواني آنها برخي از آنها را از نظر مي

  :هاي چاپ شده كتاب :اول
  .بررسي مذاهب و اديان - 1
  .ايمان و انسان سي مقاله - 2
  .گفتار 35هاي شناخت،  منطق ما آفت - 3
  .گفتار 40انواع شناخت،  - 4
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  :هاي چاپ نشده كتاب: دوم

  .مقاله 40موانع شناخت،  - 1
  .هاي بزرگ و وحدت وجود دروغ - 2
  .اي بزرگ و تكامل داروينه دروغ - 3
   .هاي بزرگ روح مجرد فلسفي دروغ - 4
  .حسين، نه يا حسين و واي حسين - 5
  .علي، نه يا علي - 6
  .انواع و اقسام شرك - 7
  .)منظوم(ها در دين  بدعت - 8
  .پاسخ بر سؤاالت ديني - 9

  .تربيت اسالمي -10
  . دايره المعارف بزرگي كه شامل هشت بخش است: قرآني دايره المعارف -11

  .عالم قرآن –الف 
توحيد خدا در قرآن، افعال خدا  ،اله در قرآن، صفات خدا در قرآن ،اله قرآن –ب 

  در قرآن 
   .نبوت در قرآن –ت 
   .عدالت خداوند، عدالت اجتماعي و عدالت در حق انسان، آخرت در قرآن –ث 
  .تو امامت از ديدگاه اهل سن ،امامت از ديدگاه شيعه ،امامت در قرآن –ج 
  .بيق آن با اخالق فالسفه و صوفياناخالق قرآن و تط ،اخالق قرآن –ح 
  ).واجبات –محرمات (  ،احكام قرآن –خ 

  :ها، مهمترين آنها عبارتند از ها و جزوه مقاله: سوم
   .تعبد و عبادت در قرآن - 1
  .استعانت در قرآن - 2
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  .در قرآن) ه راسترا(صراط  - 3
  .نتعقل در قرآ) گرايي عقل(عقل و  - 4
  .تقديس و تقدس در قرآن - 5
  .بني اسرائيل در قرآن - 6
  .شفاعت در قرآن - 7
  .دعا، در قرآن - 8
  .واليت در قرآن - 9

به رشته تحرير در آورده است و داراي  :اينها مهمترين آثاري است كه خوئيني 
صاحب  :نمايد وئيني خود را چنين معرفي ميو گاهي خ ،آثار فراوان ديگري است

  . و اين بيانگر كثرت مقاالت و آثار اوست ،اسالم گفتار و مقاله در يار هزار
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  :مبحث دوم
  اسباب تحول خوئيني

  
اي با جايگاه علمي و اجتماعي  اي شيعي و خانواده در جامعه :اهللا خوئيني  آيت

نمود تا اينكه به درجه مرجعيت  هاي ترقي را طي خود پرورش يافت و همواره پله
  . نايل گشت

زيست فضاي حاكم بر شيعه ايران مملو از  در آن مي :اي كه خوئيني  برهه
فضاي   ه1421تا سال وفات . ق. ه1358حوادث و تغييرات سياسي بود، از والدت او 

  : 1ايران شاهد حوادث مهمي بود از جمله
   .استبداد دولت شاه - 1
   .ركسيستي و افكار غربيگسترش افكار ما - 2
امثال كاشاني و  ،كه در صحنه سياست وارد شدند» علماي مبارز«بروز جريان  - 3

و سياسي با هم در ) تقليدي(مصدق، و آن جرياني بود كه از جانب جريان سنتي 
  . تنگنا و مضايقه قرار گرفت

  .م1979قيام انقالب اسالمي سال  - 4
و آن  ،ناميد مي» اي قتل زنجيره«يني آن را ورود حكومت انقالب در آنچه خوئ - 5

سازي و اخراج روشنفكران و دانشمندان شيعي يا غير شيعي  عبارت بود از پاك
هاي رهبري و منجر به عقب نشيني بسياري از طرفداران انقالب  مخالف ديدگاه

  . گرديد
 وفات رهبر انقالب و آغاز اعتراضات داخلي به خاطر عدم بر آورد نيازهاي - 6

   .مردم و رفاه آنان از جانب انقالب
داشت  :اي خوئيني  ها و تحوالت اثر زيادي در انديشه موكداً اين دگرگوني

_____________________________ 
 .اين را بطور خالصه ذكر كردم چون قبال درباره آن ذكر شد) ١(
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  :وليكن سؤال مهم اينجا است
خوئيني چگونه بسياري از افكار خود را تغيير داد؟ براي پاسخ به اين سؤال مطالبي 

پيرامون تحول خود بر را كه خوئيني خود در آن پرده از روي بسياري از حقايق 
  . دهيم دارد مورد عنايت قرار مي مي

بعد از پنجاه سال بحث و مطالعه و شناخت اسالم و تحقيق در مذاهب مختلف 
كه : ام هاي غلوگرايان و مذاهب گوناگون به اين نتيجه رسيده فلسفي، عرفاني؛ انديشه

ن و تدبر و تفكر در حقيقت دين همان قرآن كريم است، و قرآن بارها ما را به خواند
ا و دوري عمومي از ه ا و سرگردانيه و عامل تمام اين گمراهي ،خواند آن فرا مي

حقايق قرآن ناشي از عدم خواندن قرآن و تدبر و عدم شناخت ديدگاه قرآن درباره 
   .1هستي و حيات است

در ابياتي تحت عنوان سپاس ] خود[و در جايي ديگر درباره سير بررسي و تحقيق 
  : گويد ي خدا، سخن رانده و ميا

   .سپاس اي خدا به مقدار تواناي به تفكر پرداختم
  .كردم منطقين و همچون آنان فكر ميكجا بودم؟ پيرو فالسفه و 

  .ش شرحي بر منظومه مالهادي نگاشتمچهل سال پي
  .و آرزوي ملحق شدن به آنها داشتم كردم راه آنان بر هدايت است گمان مي

  .... هدايت شدم و معني آيات قرآن و اسالم را فهم كردم به وسيله قرآن 
  : بريم كه از روي سخنان فوق پي مي

   .برده است خوئيني از تشيع مرتبط با فلسفه لذت مي - 1
   .قرآن سوق دهنده اصلي خوئيني به طرف تفكر جديد در حياتش بوده است - 2
را او تصريح زي ،مرحله جديد در اواخر زندگي خوئيني روي داده است - 3
  . مطالعه دچار تحول شده است ،نمايد به اينكه بعد از پنجاه سال بحث مي

_____________________________ 
 .17ساله خوئينی ص خرين رآ) ١(
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اي كه خميني را مورد توجه و خطاب قرار داده و  دانيم خوئيني در نامه و چون مي

كند كه به فلسفه ابن سينا و سهروردي و ديگر طرفداران وحدت وجود  از او انتقاد مي
از اين  ،بوده است  ه1408حيات خميني يعني سال  را چسبيده است در آخرين سال

يعني اينكه خوئيني  ،توان به تعيين دقيقتري از مرحله جديد خوئيني پي برد رو مي
هاي كه عمر وي از پنجاه سال گذشته بود نظر و ديدگاهش از فلسفه  نزديك سال :

  . متحول گرديد
برخورد او با محدث  همچنين مهمترين حوادثي كه بر خوئيني تأثير نهاده است

اين برخورد تأثير بسزائي در آراء  ،1باشد مي :دكتر احمد ميرين سياد بلوچي 
  . به جايي گذاشت :خوئيني 

و اخيراً خوئيني چون بسياري از آراء صحيح براي وي معلوم گرديده بود ترجيح 
ش با كنار رود، كمااينكه خود در ادبيات] شيعه[داد تا از درجه مرجعيت در مذهب 

بعد از اينكه همچون ديگران مقام مرجعيت مذهب : گويد زبان فارسي درباره خود مي
 ،يافتم به خاطر رضاي خداوند و ترس عقوبت جنايت بر دين خدا آن را رها كردم

و از مردم پولي  ،بودم، هرگز اهل تزوير نخواهم شد كردم خائن مي اگر رها نمي
بلكه موحد و پيرو اسالم  ،ت نخواهم كردگيرم، و هرگز به ترويج مذهب دعو نمي

  . 2خواهم بود

_____________________________ 
اولني ختصص در علم حديث از اهل سنت در ايران در آن وقت بود, به هتمت وهابيت به زندان افتاد سـپس ) ١(

به امارات عريب متحده سفر كرد, و بعد از بازگشت در فرودگـاه بنـدرعباس دسـتگري شـد و بعـد از دو روز 
. : مقال دكـرت عبـدالرحيم بلـوچى: نگا. م اتفاق افتاد1996اش را در راه يافتند, و اين حادثه در سال  جنازه

Avril/163/alaislami3.html_http:attajdid.tm.ma/archives/2001/k23 
القسـم األول مـن املوسـوعة : خدايا تو را شـكر ميكـنم , نگـا –اشكرك يا اهلي : نص آن با فارسى به عنوان) ٢(

 .القرآنية



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٢٩٨

٢٩٨ 

  مبحث سوم
  هاي خوئيني ديدگاه

  
   :برخي مسائل مربوط به توحيد :مطلب اول

مورد تأمل قرار گيرد در آن صفا و بيداري  :چنانچه سخن عالّمه خوئيني 
ه اي كه قرآن ب ورزد مهمترين مسأله خورد، او تاكيد مي توحيدي آشكاري به چشم مي

 ،خداست به شريكمعالجه و بررسي آن پرداخته است مسأله توحيد و نهي از اتخاذ 
نمايد كه خدا بزرگترين گناه را شرك به او قرار  و خوئيني در اثبات آن استدالل مي

ه نانكچ. 1گردد و اعالم نموده است كه همه گناهان جز شرك بخشوده مي ،است نداد
z  y    x  w  }   |  {  ~�  ¡  ¢  £    v   u  t  s  r }: فرمايد قرآن مي

  §      ¦  ¥  ¤z. )48: النساء.(  
بخواهد و (تر از آن را براى هر كس  و پايين! بخشد شرك را نمى) هرگز(خداوند «

و آن كسى كه براى خدا، شريكى قرار دهد، گناه بزرگى . بخشد مى) شايسته بداند
  .»مرتكب شده است

ه به اندازه توان خود در اين باره براي بيداري دهد ك توضيح مي :خوئيني 
براي اثبات توحيد و نفي انواع : گويد نيازمندان و ناآگاهان تالش نموده است، و مي

 اند و ابراهيم ديگران نيز در اين زمينه تالش نموده همچنانكهشرك تالش نمودم 
به ] بات توحيدبه خاطر اث[و او را  ،باشد دار مي در اين مساله پيشوا و طاليه ؛

را از بيان توحيد و نفي شرك و آتش افكندند، وليكن اين تهديدات و مشكالت او 
  . رهايي از آن باز نداشت

و بنده . پردازند هزار و پانصد آيه از آيات قرآن به بيان توحيد و نفي شرك مي
كه  ام نگاشته» انواع و اشكال شركيات«كتاب مستقلي در اين موضوع به نام ] خوئيني[

_____________________________ 
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٢٩٩ 

و تمام آيات در اثبات توحيد و نفي شرك  ،جزئي از حقايق قرآن و معارف آن است

   .1ام با انواع آن تبين نموده
و خوئيني بر اين باور است كه آيات فراواني در قرآن بر وجوب اختصاص عبادت 

به عنوان نمونه آيات زير را مورد دقت [: نمايند از جمله تنها به خداوند داللت مي
ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  } : ]دهد مي قرار

x   w  v z. )5: البينه.(  
و دستوري به آنها داده نشده بود جز اين كه خدا را بپرستند، در حالي كه دين «

خود را براي او خالص كنند، و از شرك به توحيد بازگردند، نماز را برپا دارند و 
  .»يين و دين مستقيم و پايدارو اين است آ ،پردازندزكات را ب

{  È  Ç Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼z. 
  ).29: األعراف(

و او را ! بـه سـوى او كنيـد   ) و به هنگام عبادت(و توجه خويش را در هر مسجد «
همـان گونـه   ) و بدانيد! (را براى او خالص گردانيد) خود(بخوانيد، در حالى كه دين 
  .»گرديد بازمى) بار ديگر در رستاخيز(كه در آغاز شما را آفريد، 

{   I   H  G  F  E   D  C     B  Az. )11: زمرال.(  
من مامورم كه خدا را پرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده : بگو«
  .»باشم

هاي مذكور تصريح بر  در تمام آيه :گويد و آيات ديگر كه خوئيني در مورد آنها مي
 ،و بر امر به اخالص و خالص نمودن اعمال و اخالق ،عقائد دينيامر به اخالص در 

_____________________________ 
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   .1هاي كفر و شرك و الحاد و خرافات شده است و به وجوب تنزيه توحيد از شائبه
   :بارزترين مخالفات در باب توحيد

  

  :گويد بارزترين انحرافات مهم در باب توحيد عبارتند از خوئيني مي
  .لق در طلب نيازهاها ميان خداوند و خ اتخاذ واسطه -1

خلق براي درخواست و خوئيني بر اين باور است كه اتخاذ واسطه ميان خداوند 
نمايد از  و به آياتي در اين زمينه اشاره مي ،نيازها صراحتاً با قرآن مخالف است

  ).100: شعراءال( .z~  �  ¡  ¢   }  :فرمايد خداوند مي: جمله
  .»اى ما وجود نداردكنندگانى بر شفاعت) افسوس كه امروز(«

  ).48: المدثر( .D  C  B  Az   }و 
  .»بخشد كنندگان به حال آنها سودي نمي از اين رو شفاعت شفاعت«

{  ¾  ½  ¼  »  ºz. )51: نعاماأل.(  
  .»ندارند) خدا( اى جز او  كننده ياور و سرپرست و شفاعت) روزى كه در آن،(«

{ f  e      d  c  b  a  `  _ z. )70: ماألنعا.(  
  .»اى كننده جز خدا، نه ياورى دارند، و نه شفاعت) و در قيامت(«

{   y   x  wv   u  t  s  r  q  p  oz. )4: سجدهال.(  
  .»!شويد؟ آيا متذكر نمى ؛اى براى شما جز او نيست هيچ سرپرست و شفاعت كننده«

وي دهد كه به وضوح به امر و توجه و ر و آيات ديگري كه خوئيني توضيح مي
 :و او  2نمايند آوري مستقيم و بدون اتخاذ ميانجي ميان خداوند و بنده داللت مي

_____________________________ 
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و ذكر  1امام يا غير امام ندارد ،بايد دانست كه خداوند نياز به هيچ واسطه: گويد مي

وليكن  ،كند كه شفاعت پيامبران و ائمه و ديگر صالحين در روز قيامت ثابت است مي
، و در اند اعت براي كساني نيست كه در شرك واقع شدهنمايد كه اين شف اشاره مي
t  s  r    q  p  o  n   m  l     k  j    i  h   }: تفسير آيه

   ~   }          |  {  zy  x  w  v  uz. )114: توبهال.(  
اى بود كه به او داده بود  ، فقط بخاطر وعده)آزر(و استغفار ابراهيم براى پدرش «

اما هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن  ؛)ايمان جذب كندتا وى را بسوى (
  .»به يقين، ابراهيم مهربان و بردبار بود ؛خداست، از او بيزارى جست

اى كه به او داده  آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش، نبود مگر به خاطر وعده
زيرا . و چون براى او آشكار شد كه پدرش دشمن خداست، از او بيزارى جست. بود

  . ترس و بردبار بود ابراهيم بسيار خداى
وانند بايد آگاه خ و عيسي و مريم را فرا مي ،عزير ،نيحس ،و بنابراين كساني كه علي

اند  براي مشركيني كه آنان را واسطه ميان خداوند قرار داده] بزرگان[باشند كه اين 
  .2نزديكان هم باشندگرچه  ،و آنان تواناي شفاعت را ندارند ،شفاعت نخواهند كرد

نمايد كه درخواست دعاء از بشر با گفتن يا علي و يا حسين  و لذا خوئيني تبين مي
  . و ابياتي سروده است كه در آن ذكر شده است ،شرك است

و همچنين من از رفتن به سر  ،گفتن يا محمد و يا علي بدون شك شرك است
و اسالم كه دارم قرآن را فهم  ،استقرآن دينم  ،نمايم توبه مي 3قبري از قبور اولياء

_____________________________ 
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٣٠٢

٣٠٢ 

واي بر حال ايرانيان به خاطر رهبرانشان از لحاظ دانش و فهم عقب  ،ام نموده
  . ام و با گريه به سوي حقيقت بازگشته ،اند افتاده

و پرچم دست به دست  ،كليد در دست رهبران گشته است 1مفاتيح الجنان
و اساس آن در قرآن  ،ضروري است و توضيح دين. خورم بر آنها تأسف مي ،گردد مي

   .2و جز اين قرآن چيز ديگري مورد پذيرش نيست ،است
  . قول به واليت تكويني -2

و يا اينكه بر آن قادرند  ،نماين قول به اينكه ائمه در هستي تصرف مي :خوئيني 
   .3د كه اين تفكر شرك استكن بيان مينمايد و  انكار مي

: نمايند كند كه ادعا مي طيف غلوگرايان اماميه را نقل مي آميزترين اقوال و يكي از غلو
  : دهند كه تمام امور جهان در دست ائمه است هر طور كه بخواهند آن را تغيير مي

عقيده فاسد است زيرا با حقيقت اينكه ] گونه[و خوئيني بر اين باور است كه اين 
: فرمايد ه قرآن مينكچنا ،گويد من بشري همچون شمايم مخالفت دارد مي ص پيامبر

{ s  r  q   p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f    e    d  c z. 
  ).144: آل عمران(

 ؛و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند ؛فقط فرستاده خداست) ص(محمد «
و اسالم را رها كرده به (گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى

  .»)و كفر بازگشت خواهيد نمود؟ دوران جاهليت
فالسفه اماميه را كه مهدي غائب را همچون عقل دهم فالسفه قرار  :و خوئيني 

عقل دهم از لحاظ خلق و روزي : گويند فالسفه مي ،دهد دهند مورد انتقاد قرار مي مي
_____________________________ 
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نمايد و او را به  گرايش فلسفي اماميه در امام غلو مي ،با اين جهان در ارتباط است

گويند خداوند به  نوان واسطه فيض ميان خداوند و مخلوقاتش قرار داده است، و ميع
   .1رساند بركت امام جهان را روزي مي

   .2دانند قول به اينكه ائمه غيب مي -3
  .3قول به وحدت الوجود -4

براي ] خميني[اي كه او  اي به خميني ارسال نمود كه نظر او را به نامه خوئيني نامه
فرستاده بود معطوف داشت و مهمترين نقد ] رئيس جمهور شوروي سابق[گورباچف 

خوئيني در آن نامه پذيرش آراي فالسفه و نظريه وحدت الوجود از جانب خميني 
حاوي حقايق و داليل قرآني نيست بلكه در آن او ] به گورباچف[و اينكه نامه او  ،بود

او كسي است : گويد كه خوئيني ميو او همچنان[اي مانند ابن سينا  را به كتب فالسفه
و ابن عربي ]. كه امام غزالي تكفيرش نمود دليل بر انحراف وي ذكر كرده است

به قول خوئيني علماي [و مالصدرا ] كه او نيز به وحدت الوجود معتقد است[اشراقي 
اند و  الوجود و انحرافات فكري تكفير نموده تاصفهان او را به خاطر اعتقاد به وحد

و در مقدمه كتاب اسفار خود از  .ا به روستاي كهك در استان قم تبعيد كردنداو ر
در [همچنين خوئيني  ،است احاله داده ] استغفار نمودو فلسفه و عرفان تبرّي جست 

گيري علماي قم در برابر توقيف درسي كه در مدرسه  خميني را به موضع] اين نامه
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٣٠٤ 

الوجود را  تديدگاه وحد] خميني[را او كند، زي داد يادآوري مي ائه ميار 1هفيضي
اهللا محمد حسين طباطبائي  گيري آيت و همچنين خميني را از موضع ،كرد تدريس مي

  . 2كه بروجردي را از تدريس فلسفه اسفار در قم منع نمود يادآوري نموده است
كند حاكي از آن است كه افكار فلسفي از جانب جريان  آنچه خوئيني ذكر مي

وليكن چون خميني  ،گرفت مورد مخالفت قرار مي] و همفكران او[خميني  تر از قوي
و آراي فلسفي تقويت گرديد و تنها امثال  ،به قدرت رسيد مسأله معكوس گرديد

  . خوئيني با آن مقاومت نمودند
بينيم به  برده است مي با توجه به اينكه خوئيني فلسفه را خوانده و از آن لذت مي

نمايد، و  نحرافات خطرناك آن به شدت آن را انكار و رد ميعلت شناخت او از ا
هاي  الوجود و كتاب دروغ تهاي بزرگ، و وحد ها و مقاالتي را همچون دروغ كتاب

  . در رد كالم و فالسفه تأليف نموده است.... بزرگ و تكامل داروين و 
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  امامت و مهدي] درباره[ديدگاه خوئيني : مطلب دوم

اي رسيد  ي در طريق تأمل و تحقيق گام نهاد به عقيده و انديشهبعد از اينكه خوئين
اند به خالفت  باشد و گروهي با نام اسالم خواسته حزب سياسي مي ،كه مذهب شيعه

و مسلمين ضربت وارد سازند، و عناوين همچون امامت و واليت را ] اسالمي[
  . هاي زيادي به وجود آوردند اختراع نمودند، و به دنبال آن بدعت

چرا گفته مهدي موهوم غائب : نمايد سؤال مهمي مطرح مي] در اينجا[ :خوئيني 
تا «: مگر اينكه بگويد. يابد ي جوابي براي آن نمييناست؟ و اين سؤالي است كه خوئ

ابتدا و [د ادعاي خالفت و نيابت او و واليت مطلق نمايند و براي ايجاد اين ناينكه بتوان
بر ميل و آرزوي خود آيات قرآن را تفسير و تأويل نمودند، و  و ترويج آن.....] ابتكار 

و  ،و صدها معجزه و كرامات وضع و اختراع نمودند ص هزارها حديث به نام پيامبر
تا اينكه نمودند  ها تالش قرنو . هاي خيالي براي زيارت قبور اختراع نمودند اجر و ثواب

من « ,»الوايف« ,»الكايف«ي همچون هاي در مقابل صحيحين و سنن اربعه اهل سنت كتاب
و به قول [وضع نمودند، و به خاطر نيرو و توان  »االستبصار«و » ال حيرضه الفقيه

خمس و سهم امام را اختراع كردند، و ] ها چون حرف آخر دين حرف نون است تهراني
ه و خالصه اينك .1مرجعيت و وسائل عمليه اختراع نمودند ،براي اطاعت مطلق از مراجع

در تصريح به عدم وجود هر گونه نص بر امامت ديدگاه خود را درباره  :خوئيني 
] درباره امامت[، و ادله عقلي شيخ مفيد 2امامت به صورت آشكار اعالم نموده است

از [نمايد كه آياتي درباره امامت  مي بيانرا مورد معارضه قرار داده و با پاسخ رد بر او 
كه بزرگترين [اره در آن بر امامت نيست و آيه تطهير شود اش ذكر مي] جانب مفيد

 ،نمايد بر فضيلت داللت مي] باشد ميدليل آنان در اين زمينه وسائل ديگر از اين دست 

_____________________________ 
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٣٠٦

٣٠٦ 

̧  ¹} :و داللتي بر امامت ندارد، و آيه ¶   À  ¿  ¾   ½  ¼ » º

 Ã  Â    Áz. )55: المائده.(  
همانهـا   ؛اند و آنها كه ايمان آورده ،سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او«

و   خشـوع :  ركـوع  مـراد از ( دهند دارند، و در حال ركوع، زكات مى كه نماز را برپا مى
دارنـد و   اند برپا مي خاضع و  خاشع  كه حالي نماز را در: يعني.  استخدا   براي  خضوع
پردازنـد   جوينـد، مـي   نمـي   برتري  و برآنان  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  را در حالي  زكات
  .»)اند فروتن  پيوسته  ايشان  پس

  و خاص علـي  ،لفظ جمع است »الذين«بر امامت نرفته است، و  اي در آن اشاره
 من كنت مـواله فعـيل« ص و گفتار پيامبر ،نيست و منظور از آن توليت مؤمنين است

، نمايـد  نمـي علي و عدم خصومت با وي داللـت  ) زمامداري(بر وجوب تولي  »مواله
  . 1باشد بلكه بيانگر حب و ياري او مي

نمايد كه امامت  مي بيانخوئيني رأي صريح خود را هنگامي در مسأله امامت 
دروغي است كه قطعاً و يقيناً مخالف قرآن : نمايد را چنين توصيف مي] اختراع شده[

ت و مهدي پردازان دو نظريه امام كند طرفداران و نظريه سپس خوئيني ذكر مي. است
به روش منزلت بخشيدن بيش از حد ] در جامعه[به خاطر تحكيم و رسوخ آن 

آن را : گويد به طوري كه كسي به آساني نتواند در آن شك نمايد، و مي ،پردازند مي
بزرگ نموده همچنانكه مسأله مهدي موهوم بزرگ نموده و به صورت قاطع ] امامت[

او جشن تولدها و خرافات ديگري اختراع و براي  ،اند و جدي آن را عرضه نموده
تا حدي كه مجالي براي انكار و تفكر و تدبر در سبب اختراع اين باور و  ،نمايند مي

و نيز از پاسخ او بر ادله اماميه در مساله مهدي از ميان  ،2اين حزب سياسي نمايند

_____________________________ 
 .قسم اول/موسوعه قرآنى) ١(
 .3−2در ضمن آخرين رساله خوئينی ص )٢(
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٣٠٧ 

به والدت  گردد كه عالمه خوئيني به نظريه امامت و آنچه ذكر شد براي ما معلوم مي

  . مهدي غائب باور نداشته، است
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٣٠٨

٣٠٨ 

قـول بـه   [ مـورد در  افراطيـون نقد خوئيني از موضع : مطلب سوم
  قرآن] تحريف

  
كه او معتقد به مفاد وعده الهي قرآن از : گويد عالمه خوئيني پيرامون قرآن مي

محفوظ است، و آن همان قرآن موجود ميان مسلمانان بدون اينكه ] تحرف و نقصان[
  . 1و تحريفي در آن باشدنقص 

و ] پليد[گذاري اين انديشه  كند كه غلوگرايان اماميه در پايه و خوئيني ذكر مي
: گويد دارد و مي ، و از طرف ديگر پرده از كتاب طبرسي بر مي2خطرناك تالش كردند

كه نوري طبرسي آن را تأليف  »ربابحتريف كالم رب األ فصل اخلطاب يف«هان كتاب 
و از طرف برخي شيعيان و اهل سنت  ،الفت شديده روبرو شده استنموده با مخ

گويد و  خوئيني مي] باز[و  ،احكامي در تكفير مولف آن صادر گرديده است
بوده (  ه1359(كه استاد عباس قمي ] طبرسي[غلوگرايان اماميه همچون شيخ نوري 

يف قرآن در تحر» ربابحتريف كتاب رب األ فصل اخلطاب يف«است كتابي به نام 
تأليف نموده است، وليكن از جانب علماي شيعه و سني فتاواي در تكفير و عداوت 

شيعه و سني اهتمام زيادي نسبت  ىو دشمني وي با قرآن به وي گسيل شد، و علما
به اين موضوع نشان دادند و با رد بر مخالفان و اظهار نيتشان از قبيل شك و تحريف 

  .3مودنددر برابر قرآن از قرآن دفاع ن
آن را مورد انتقاد قرار داده است  :همچنين از جمله اموري كه عالمه خوئيني 

خواهند  مي كند با اين كار جانبداري غلوگرايان از تفسير باطني قرآن است، كه بيان مي
جز ائمه . مردم را از قرآن دور نمايند، و ادعا كردند كه قرآن داراي مفهوم باطني است

_____________________________ 
 .101قسم اول ص /موسوعه قرآنى) ١(
 .178, وقسم دوم ص 101قسم اول /موسوعه قرآنى) ٢(
 .حتريف القرآن: زير عنوان178يرة املعارف قرآنی دا) ٣(
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و بلكه ادعا كردند كه معني باطني هم باطن ديگر تا هفتاد  ،داند يكسي معني آن را نم

ممكن نيست معاني واقعي  -] نظريه غلوگرايان[بنابراين : گويد خوئيني مي ،بطن دارد
، اين گرايش راه بازي با قرآن و سوء استفاده را باز -قرآن را بدون ائمه درك كنيم

كردند  و مخالف با قرآن ايجاد مي نمود به طوري كه هر گاه اموري بدعت و تازه
  .1است] قرآن[گفتند اين اختالف مربوط به باطن  مي

_____________________________ 
 .208−186مهان منبع ) ١(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣١٠
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  ننسبت به صحابه ] خوئيني[گيري  موضع: مطلب چهارم
  

اتخاذ  ن موضعي كه مذهب اماميه نسبت به صحابه ،خوئيني بر اين باور است
اين نوع نموده است در نهايت جهالت و ناداني است و به نظر او عامل اساسي 

ممالك پارسيان و روم را  ص گيري انگيزه سياسي است زيرا صحابه پيامبر موضع
هاي شكست خورده در زير پوشش مذهب شيعي به  شكست دادند و اين جامعه

  . پرداختند] بر شاهان[نكوهش اين فاتحان 
جهت  1الجنان همچون مفاتيحدعاهايى كه برخي اماميه : كند ذكر مي :خوئيني 
از  ،اند كه در حقيقت تحكيم اهداف سياسي است رخي عقائد وضع كردهتحكيم ب

  . 2توزي ميان مسلمانان است جمله نفرين ديگران و ايجاد تفرّق و اختالف و كينه
را ] داماد حضرت علي[ گيري شيعه نسبت به عمر بن خطاب خوئيني موضع

و نسبت دروغ و بهتان  ،ندكن نفرين ميبسيار را او كند كه آنان  مي به عنوان نمونه ذكر
و موجب اسقاط حمل وي  ،را شكسته است ك دهند كه پهلوي فاطمه به وي مي
  .3شده است

توزي كساني است كه آثار  نمايد كه مبناي اين دروغ كينه مي بيان :و خوئيني 
_____________________________ 

 .فصل اخلطاب است: و او شاگرد نورى طربسى صاحب كتاب) هـ1359(تأليف عباس قمى ) ١(
 .219قسم دوم ص /موسوعه قرآنى) ٢(
انـد و در واقـع بـا ايـن  تادهرا ثابت كنند ولی از آن سوی بام اف اند خشونت عمر البته با اين هبتان خواسته) ٣(

او  انـد و اند كه اگر علی با آن ويژگی كه آنان بـرای وی قائـل لياقتی و عدم كفايت علی را ثابت كرده هبتان بی
خـويش را داشـت كـه بـه  هشري خداست چگونه اين شري خدا حتمـل ايـن مهـه تـوهني و بـه حـريم خـانواد

 تأمــل در ايــن گونــه ,در برابــر آن ســكوت ناميــدو او  ,مهلــک وارد ســازند هبــرض ص پيــامرب شــهجگرگو
قـرآن  ص ترين منبع شـناخت روش يـاران نبـی خواند كه موثق ساختگی ما را به اين سو فرا میهای  افسانه

ناميد و سـنی و شـيعه  در مهـاجربودن  كه با رصاحت متام از مهاجرين و انصار اعالم رضايت می كريم است
 ).رتجمم(خلفای اربعه با هم اتفاق دارند 
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تخت شاهي و (در زمينه نشر اسالم و نابودي تمدن  ن و ساير صحابه كرام عمر

 و خوئيني در اين زمينه به نفرت ،آنان را خشمگين كرده است )شان نظام طبقاتي
گرفتن دختران پادشاه فارس و  به خاطر به اسارت –ايرانيان تا به امروز از عمر 

استشهاد  - 1گرفتن وسايل قصرهاي كسري به عنوان غنيمت و تقسيم آن ميان مردم
  .نمايد مي

بودند از غلبه  صادق مي] سالم خودايرانيان در ا[گويد كه اگر اينها  و خوئيني مي
شدند، و چنانچه نشر اسالم و جهاد به  پرستان ناراحت نمي مسلمانان و شكست آتش
  .گردند نمايند پس چرا به غنيمت مشروع مسرور نمي خاطر خداوند را تأييد مي

_____________________________ 
 .40ی قرآنی بخش اول  موسوعه:نگا) ١(
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  راه رسيدن به وحدت اسالمي: مطلب پنجم
  

دت رسيدن مسلمانان اينكه همانا راه به وحكه بر اين باور است  : ىخوئين
هاي متفاوت را رها نموده و به نام اول كه همان اسالم باشد  مذاهب ساخته شده با نام

  .برگردند
هاي پيشين شده  كند كه آنچه موجب نابودي امت و در اين زمينه خوئيني ذكر مي

È Ç Æ   É} :هاي مختلف بوده است و به آيه است تبديل هر ديني به فرقه
Í Ì Ë  Ê  Ö Õ Ô Ó Ò  ÑÐ Ï Îz. )32- 31: الروم.(    

ها و  از كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و به دسته .و از مشركان نباشيد«
) دلبسته و(هر گروهى به آنچه نزد آنهاست ) عجب اينكه(و ! ها تقسيم شدند گروه

  .1كند استدالل مي .»!خوشحالند
نمايد كه او شيعي نيست و  اعالن مي لذا خوئيني خود در اين مسير گام برداشته و

و بلكه بر خود  ،كند و با هر نامي جز اسالم مبارزه مي ،به هيچ مذهبي منتسب نيست
و بعد از ذكر  ،و از مشركين نيست ،بالد كه همچون ابراهيم مسلمان حنيف است مي

و نيز  ،نمايند گويد كه آيات مذكور به تبعيت از دين ابراهيم امر مي آيات فراواني مي
نمايند كه هر مسلماني تنها مكلف به دين اسالم  آيات ديگر در اين زمينه تأكيد مي

و نبايد چيزي  ،و انفصال او از اسالم به معني وقوع وي در مسير شرك است ،است
 .2و بگويد اين اسالمي و مذهبي است ،از مذهب اسالمي را به اسالم انضمام نمايد

  : گويد خود مي] منظوم[از شعرهاي  و به اين خاطر در پايان يكي
  .3باشم بلكه موحد و پيرو دين اسالم مي ،به داعي ترويج مذهب نيستم

_____________________________ 
 .يرة املعارف دنيای قرآن, بخش اولدا :نگا) ١(
 .4, ص منبع سابق) ٢(
 .7منبع سابق, ص ) ٣(
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اين قاعده محكم كه مسلمانان را به وحدت بر حق جمع  : و همچنين خوئيني

و هر مذهب هم مبنائي خاص خود را  - زيرا وجود مذاهب ،نمايد نمايد وضع مي مي
كند و هر گروهي هم به آنچه  تبديل مي] مختلف[هاي  ه فرقهمسلمانان را ب -  داراست

] در اين زمينه[و بدون شك آنچه خوئيني  ،نزد خويش دارند خويشايند هستند
گذاري و اختالفات و بدون احداث اسامي كه  گويد چنانچه آنرا به جواز وجود نام مي

صحت و سقم [و يا اينكه مقياس آزمايش  ،به آن تعصب و يا خصومت ورزيده شود
  .مردم شود مقيد سازيم سخن و نظر مطلوبي است] دينداري

و  :فرموده است صاهللا گفته شده است كه رسول   و در روايت حارث اشعري
گرچه روزه و نماز هم به جاي  ،هر كس به جاهليت فراخواند او هيزم جهنم است

هاي  بر نام - ويشهاي خ پس مسلمانان را با نام ،آورد و گمان كند كه مسلمان است
، بندگان خدا رمسلمانان ايماندا - كه خداوند عزّوجلّ آنان را نام نهاده است

  .1فراخوانيد
اي از شما سؤال  اي ابوعبداهللا درباره مسأله :آمد گفت :و مردي نزد امام مالك 

خداوند قرار خواهم داد، امام  ميان خود و را حجت ]سخن شما[شما  ،خواهم كرد
سؤال كنيد، گفت  - قدرتي جز او نيست هر آنچه خداوند بخواهد و - :مالك فرمود

اند كه لقبي ندارند كه با آن  اهل سنت كساني: اند؟ فرمود اهل سنت چه كساني
   .2اند و نه رافضي ،نه قدري ،اند  نه جهمي ،شناخته شوند

_____________________________ 
نـرا آو گفته است ايـن حـديث حسـن و صـحيح و غريـب اسـت و آلبـانی  2863) روايت(ترمذی شامره ) ١(

 .205و  4/135مام امحد نيز آنرا روايت كرده است و ا) 2298صحيح ترمذی شامره (تصحيح نموده است 
 ].رتجمم[.بلكه مسلامنند و تابع كتاب و سنت و امجاع اولواالمر[ .35ص االنتقاء ابن عبدالرب, ) ٢(
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  :فصل پنجم
  

  احمد كاتب
  
  

 يخيو تار يكالم اتينظر نياز ا) ميهاما(است كه  دهيوقت آن رس« :ديگو يكاتب م
كه به شورا  يهمان كسان. باز گردند) †( تيدست بردارند و به تفكر اهل ب يواه

به عنوان افضل رفتار  نيراشد يو با خلفا ،و به آن ملتزم بودند ،كردند يدعوت م
از آنها امر  يرويخود را به پ ى كردند و شيعه يم يو با آنها مهربان. كردند يم
  .»كردند يم
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  :مبحث اول
  .زندگينامه او

  
  :نام او

و قبل از آن اسم وي . باشد نام او احمد كاتب است كه اسم جديد او مي
  .بود) بن عبداالمير الري هعبدالرسول بن عبدالزهر(

  
  :والدت و تكامل وي

اي متدين رشد و  و در خانواده. در شهر كربال به دنيا آمد. م1953كاتب در سال 
و كاتب ذكر كرده است كه تولد وي نقش بزرگي در كاشت معنويات . تتكامل ياف

اي پنج ساله بود به يادگيري قرآن بسيار اهتمام  و در حالي كه بچه. تشيع داشته است
مادري كه . گويد كه در آغوش مادرش رشد و تكامل يافته است و مي. ورزيده است

  :گفت كرد و مي بسيار با او بازي مي
 ,جانب التوحيد يفل والعد :رأوا وسطه سطرين قد خطا بال كاتب يلو فتشوا قلب«

 .1»جانب هل البيت يفأوحب 
 :كسي آن را ننوشته است ، ولىبيني مي سطراگر قلبم را بگردي در وسط آن دو «

  .»و عشق به اهل بيت از طرف ديگر ،عدل و توحيد از يك طرف
زي مرجع براي آموزش امور اهللا شيرا همچنين بعد از آن در مدرسه خاصي كه آيت

سپس در سن تقريباً چهارده سالگي به حوزه . ديني احداث كرده بود، درس خواند
 .2علميه پيوست

_____________________________ 
 .نامه استاد كاتب به مرتضی قزوينی :نگا) ١(

http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNews&filearticle&sid192. 
 . ه1424حمرم  1در تاريخ ) های كاتب دور اول مراجعه(با يک كانال مستقل  از مصاحبه) ٢(
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سيد محمد شيرازي، سيد كاظم  :هر كدام از اين اساتيد درس خوانده است نزدو 
، و سيد 4، سيد محمدتقي مدرسي3هادي ، شيخ جعفر2، شيخ غالم وفايي1قزويني

  6.و شيخ ضياء زبيدي 5جعفر رشتي
  

  :تأليفات وي
اين اولين كتاب او است كه در  .سبيل العدل واحلرية االمام احلسني كفاح يف  - 1
  .م تأليف كرد1970سال 
م 1971و اين دومين كتاب وي است كه در سال  .االمام الصادق معلم اإلنسان  - 2

 .تأليف كرد

كه در ) تنباكو در ايراندر مورد انقالب بيست و انقالب ( ةجتربتان فی املقاوم - 3
 .تأليف كرد. م1972سال 

در مورد ضرورت ايمان به امامت براي ( ناقص واحد يساوی صفر ةعرش - 4
_____________________________ 

كه . در كربال متولد شد 1348سيد حممد كاظم بن سيد ابراهيم بن سيد هاشم موسوی قزوينی حائری سال ) ١(
-http://www.al: نگـاه كنيـد بـه. در گذشـت  ه1415به خطابه و سخنرانی مشهور بود و در سال 

rasool.net/1./pages/6.htm  
 .رشح حالی از او پيدا نشد) ٢(

 .يكی از استادان معارص در حوزه علميه قم) ٣(

و بعد از اشـغال عـراق توسـط . م در شهر كربال متولد شد1945حممد تقی بن حممد كاظم مدرسی در سال ) ٤(
يت رسـمی رشح حـالش را در سـا. در مهـاجرت بـود بازگشت و در زمان حكومت بعث بـه عـراق آمريكا

 .http://www.almodarresi.com/biography.htm :خودش ببينيد
در رشت ايران متولد شد سپس به عراق مهـاجرت . م1892/ ـه1310اهللا شيخ جعفر رشتی در سال  آيت) ٥(

; 61جمله النبـأ شـامره : نگا. در كربال درگذشت ـه1394و در رجب . كرد و پيش علامی بزرگ درس خواند
 .http://www.annabaa.org/nba61/thuqeaty.htm: شتهايی از برادرمياددا: مقاله

 ).جواب به بعضی سواالت(از يک نامه خصوصی ) ٦(
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 .تأليف كرد. م1973در سال ) محقق شدن ايمان

 .دةالواح يةآل - 5
 .االسالم يف يةاحلر - 6
 . النفاق فی العمل االسالمی لةمشك - 7
 .يةواالجتامع يةواالقتصاد سيةالسيا اةااليامن يتجلی فی احلي - 8
 .1الزهراء ةمذكرات فاطم - 9

 .الفقيه يةلی والإمن الشوری  يالشيع تطور الفكر السيايس −10
 .عرش ينصوص االثن األثر يف يةتقييم كتاب كفا نقد و − 11

_____________________________ 
 .يک رساله خاصضمن  )١(
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٣١٨ 

  :مبحث دوم
  احمد كاتب تغيير و تحولمراحل 

  
له يابيم كه او از دو مرح نگريم در مي وقتي به زندگي فرهنگي احمد كاتب مي

  :1اساسي عبور كرده است
  .م1988مرحله پيروي از عقيده اماميه تا سال  :مرحله اول

  :مهمترين ويژگيهاي اين مرحله
  .پيروي از اعتقاد اماميه -1

در كربال بزرگ . در اين دوره احمد كاتب رشد يافت و بر عقيده اماميه بزرگ شد
سپس تبديل به . تظر باشدمنمهدي كرد كه يكي از سربازان  شد در حالي كه آرزو مي

 )ناقص واحد يساوی صفر ةعرش(شايد تأليف كتاب . يك دعوتگر براي مذهب شد
و احمد كاتب به من . حوزه باور وي را با تكيه بر اين عقيده در ايمان آشكار كند

گفته است كه او در مورد اين مرحله معتقد است كه آن جزئي از ايمان است كه با 
  .2شود نفي ميانتفاي آن دين نيز 

  
  :وارد شدن وي در كار سازمان حزبي و انقالبي -2

پيوست كه از طرفي جزء مدرسه  3احمد كاتب به جرگه سازمان عمل اسالمي

_____________________________ 
نوشتن اين فصل در حالی است كه امحد كاتب هنوز در قيد حيات است و حال نزديک پنجاه و يک سـال از ) ١(

و طاعت و هـدايت . را طوالنی بگرداند ما و ايشانخواهيم كه عمر گذرد و از خداوند متعال می عمر وی می
 .كه او هبرتين مسؤول است. رضايت خويش طوالنی بگرداند و ما را بر راه حق ثابت قدم بگرداندو 

 .يک نامه خصوصی از كاتب: منبع ) ٢(

شريازی تأسيس شد و از   حممديک سازمان شيعی عراقی است كه اندكی قبل از دهه هفتم حتت نظر آيت اهللا) ٣(
 =و بـه رهـربی مرجعيـت مطلـق. اسم حزب دوری كرد تا احزاب را از طرف مؤسسان آن حتريم كرده باشد

= 
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و كاتب در اين . كرد رفت كه در اجراي اصول آن زياده روي مي شيرازي به شمار مي

  .ل شدكرد تا جايي كه به عضوي از رهبري اين جنبش تبدي امر پيشرفت مي
و ايران و  عراق را ترك كرد و در بين خليج  ه1370در نتيجه احمد كاتب در سال 

وقتي انقالب در ايران برپا شد كاتب كويت را ترك . ساير جاها در نقل مكان بود
و  ،گرديدو در آنجا در افتتاح بخش عربي راديو تهران سهيم  ،گفت و به تهران آمد

برد  و در آن راديو بر نظام و حكومت عراق حمله مي .نقش مهمي در اين امر ايفا كرد
  .1كرد و ملت عراق را به قيام تحريك مي

  :دعوت به مذهب اماميه در سودان -3
در آغاز دهه هشتاد اختالفي ميان رهبر سازمان عمل اسالمي و رهبر انقالب در 

 هبر آنايران واقع شد و از سازمان خواسته شد كه او را از ايران خارج كند پس ر

     =
_____________________________ 

و اينها كسانی بودند . بنابراين اين سازمان طرح نظريه واليت فقيه را قبل از مخينی بنا هناد. داشته باشد ايامن=
بلكه معتقد به چيـزی بودنـد كـه  −ه حزب دعوت اينگونه بودمهچنان ك −كه به نظريه مرحليت معتقد نبودند

عالوه بر اين در اين زمان كه نيازی به نظر آهنا نبود از تقيه استفاده . خود آن را سوختن مراحل نام هناده بودند
, سـيد )رهرب اوضـاع حركـت در بحـرين(هادی مدرسی : ترين نريوهای اين سازمان از برجسته. كردند مین

و بعـد از پـريوزی ) مسؤول امور عراق(, حمسن حسينی )مدير اوضاع عربستان و كويت(مدرسی حممد تقی 
سازمان انقـالب (در عراق اسم . ها در سازمان اسم ديگری پيدا كردند انقالب در ايران هر كدام از اين رشته

سـازمان انقـالب (و در عربستان . با رهربی هادی مدرسی باقی ماند) جبهه اسالمی(و در بحرين ) اسالمی
و تقی مدرسی عالوه بر كار خود در كويت مرجع متام ايـن . با رهربی پيشني حسن صفار باقی ماند) اسالمی

با وجود اين سازمان از بسياری از اعضايش جدا شـد و بعضـی از آهنـا بـا اجتهادهـای بزرگـی . حركتها بود
كردند بدون آنكه موافقـت  شورشان رشكت میای كه بعضی از آهنا در گفتگو با رسان ك مستقل شدند به گونه

كتاب عراق بال : بدين ترتيب از مرجعيت جدا شد, نگا. وجود داشته باشد) حممد تقی مدرسی(مرجع باالتر 
 .231−303ف, , عادل رئوةقياد

اجتامعهـای . م6/1/2002مطـابق  ـهـ22/10/1422يكشـنبه ) های بـدون مـرز برنامه( ةاجتامع اجلزير) ١(
 ).قسمت اول( ـه1424اول حمرم ) رشفتهای امحد كاتبپي(مستقل 
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و بعد . شداز فعاليت در راديو متوقف نيز از ايران خارج شد و احمد كاتب  سازمان
و  ،به سودان منتقل شد و شروع به دعوت به تشيع اماميه كرد م1986از آن در سال 

كرده چون گروهي را در سودان شيعه  ،سيداحمد كاتب در دعوت خود به نتايجي ر
  .ت به تشيع شدندبود كه بعد از آن نمايندگان دعو

  .مهمترين نكات در دوران اوليه زندگي كاتب بودند اين
  

  :م1996-1988مرحله بازگشت از سال : مرحله دوم
در تهران و در » مدرسه قائم«م و در طول مدتي كه احمد كاتب در 1988در سال 

كاتب اجراي نظريه واليت فقيه در ايران را كه . خواند درس مي 1»مرحله خارج«
و در اين . كرد داشت و آن را در عراق اجرا كرده بود، دنبال مي ه آن را در سرانديش

اي كه بحث و  ايام اشكالي پيش آمد كه اثرات زيادي در خود كاتب داشت به گونه
قانوني كه مجلس . مجادله ميان شوراي نگهبان و مجلس بر سر قانون كار پيش آمد

. كرد كرد، و شورا آنرا رد مى ضه مىمتوالى به شوراى نگهبان عر آن را هشت سال
و به  نمايدتا آن را اجرا  وزير كاربه  داد دستور ،سپس خميني با اعتماد به قانون

  .اي اعتراض كرد و رئيس حكومت به خامنه. موافقت شوراي نگهبان وقعي ننهاد
آنچه كه خميني را خشمگين كرده بود و از صالحيت مطلق ولي فقيه سخن 

شد، آن  مي بستهتواند وقتي اتفاق شرعي با امت  ود كه ولي فقيه ميگفت واضح ب مي
تواند با قدرتي كه دارد  ولي فقيه مي قتي كه آن را مخالف اسالم ببيند،و ،را نقض كند

  . يا بخاطر مصلحتي مسجدي را از بين ببرد ،مناسك ديني مثل حج را متوقف كند
در مورد . اتب برانگيختخطاب خميني سواالت بسياري را در دوران احمد ك

شرعي بودن اين صالحيت مطلقي كه شخص واحدي در مورد سرنوشت امت حكم 
تواند نقض يا ملغي كند و  اي كه هر اتفاق و قانوني را كه بخواهد، مي به گونه ،كند مي

_____________________________ 
 .آخرين مرحله حتصيل در مدارس حوزوی) ١(
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  ... .هر قانوني را متوقف كند

ادق بنابراين كاتب تصميم به بررسي صالحيتهاي واليت فقيه گرفت و سيد ص
و مطالعه و بررسي خود را به جانب اين سؤال . شيرازي در اين كار وي را ياري كرد

آيد يا به وسيله  بودن واليت فقيه از طرف مهدي مي آيا شرعي: هدايت كرد كه
  باشد؟ انتخاب امت مي

اي  دادن به اين سؤال خودش را ناگزير به نشان دادن مقدمه كاتب براي جواب
كرد از  اي بود كه او تصور مي و اين همان نظريه. واليت فقيه كردتاريخي براي نظريه 

جز اينكه آگاهي و شناخت وي از كتب فقهي و . زمان غيبت مهدي جريان دارد
متقدم شيعه   علماىرساند كه  تاريخي بر حسب تسلسل تاريخي او را به حقيقتي مي

قيه و انتظار و تحريم جهاد و و اين تفكر ت. اند بعد از غيبت، واليت فقيه را انكار كرده
  .است منع هر گونه امارت و دولت رايج شده

همچنين خود كاتب از پيشرفت شيعه امامي تا پيدايش نظريه واليت فقيه آگاه بوده 
و بزرگترين آسيبي كه كاتب در خالل بررسي تحقيق خود ديده است اطالع . است

 - امام يازدهم  -رگ عسكري وي از سرگرداني و جدايي بزرگي كه شيعيان هنگام م
با آن مواجهه شدند، بود كه ظاهراً اين امام فرزندي نداشت و اين چيزي است كه 
كاتب به آن اعتراف كرده است كه محققان شيعه آن را از هواداران اين مذهب مخفي 

بنابراين تصميم گرفت كه اين باب را وارد مذهب كند و اخيراً منتهي به . كنند مي
والدت محمد بن حسن المهدي شده است كه از اينجا نظريه اثني عشري تحقق نفي 

  .شود در اصل باطل مي
خيلي ترسيده و  -همچنان كه خود در مورد خودش گفته است  -  و كاتب

وحشت زده شده بود، بخاطر اهميت نتايجي كه در چنين روزي انتظار رسيدن به آن 
مذهب در  و بزرگان با اعالم و تصميم گرفت كه نتايج تحقيقش را. وجود داشت
و تحقيقش را براي گروهي از محققان و علما فرستاد، ولي جوابي را از . ميان بگذرد
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همچنان كه . گريختند بلكه مشاهده كرد كه آنها را از جواب دادن به وي مي. آنها نديد
 و كاتب براي تحقيقي كه نزد گروهي. او در مقابل بعضي از آنها به رافضي متهم شد

بسياري از آنها را «: گويد از علما فرستاده بود پنج سال منتظر شد ولي همچنان كه مي
 ،رنجيدند كردند و از بررسي صرف آن مي يافتم كه از خواندن تحقيق خودداري مي

بنابراين تصميم گرفت كه . 1»كند كند كه او را از خواب زيبا بيدار  گويي كه سعي مي
  .بدهد تحقيقش را بعد از آن انتشار

و اينكه . بدين ترتيب كاتب از يك امامي متعصب به يك شيعه جعفري تبديل شد
كرد چون او به نص و عصمتي كه  او را به امامي يا اثنا عشري توصيف كنند، انكار مي

  .نماد حقيقت قول امامت هستند باور نداشت
همچنين با قوت تمام به مبادي و اصولي كه در خالل تأليف و نوشتن در 

  .اي بنياد نهاد هاي اينترنتي و از طريق كانالهاي ماهواره شبكه

_____________________________ 
حلقه اول مصاحبه يک كانـال مسـتقل بـا : , برای تفصيل اين مرحله نگاه كنيد به 21تطور الفكر السياسی, ) ١(

 . ه1/1/1424) برنامه گفتگوی رصيح(كاتب 
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  :مبحث سوم
  كاتباحمد نظريات و آراي 

  :يتمسائل مربوط به توحيد ربوب :مطلب اول
كرد مبني بر اينكه زندگي آنها خالي از  احمد كاتب از عقيده اهل بيت دفاع مي

آنها را به زندگي ) راطيوناف(ها و شركهايي است كه هميشه و تا بحال غالت  شائبه
  .چسپانند ائمه مي

همچنين كاتب سعي كرده است كه با قدرت و شجاعت ضعف داليل غالت و 
  . را بيان كند) رحمهم اهللا(مخالف بودن آنها با قرآن و كالم ائمه اهل بيت 

  :مهمترين قضايايي كه كاتب به بيان آنها پرداخته و از آن دفاع كرده است عبارتند از
  
  :واليت تكوينيبه انكار قول  :ستنخ

واليت  -  را كه امامان را قادر به تصرف در هستي) افراطيون(كاتب عقيده غالت شيعه
رد كرده  و آشكار است كه قرآن كريم اين امر را. دانند، نقد كرده است مي - تكويني 

و آثار صحيحي كه از ائمه اهل بيت به دست ما رسيده است، آنچه را كه . است
كه اينها در نظر كاتب غلو و . كند گويند، نقض مي بان نظريه واليت تكويني ميصاح

  .شرك هستند
همچنان كه كاتب بيان كرده است كه غالت قديم همان كساني بودند كه اين 

همچنين كاتب بيان كرده است كه . اند عقيده فاسد را در ميان احاديث ائمه وارد كرده
  .اند ائمه به رد اين افراد پرداخته

بيند كه بسياري از نويسندگان تا بحال اين امر را به تمامي شيعيان قديم و  كاتب مي
يا  ،كه يا به علت جهل و خبر نداشتن از واقعيت شيعه است ،دهند جديد نسبت مي

   .1بي انصافي است وآنها كينه داشتن با به علت 

_____________________________ 
 .از كاتب) تفويض و غلو و رشک يةالتكوين يةالقول بالوال(مقاله ) ١(

= 
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كه غاليان قديم  كند گويد و بيان مي كاتب از اين غاليان قديم و جديد سخن مي
اي از غالت  مفوضه فرقه«: گويد و مي. همان كساني هستند كه مفوضه نام دارند

سؤال شد  ؛ از امام رضا. ملعون بودند كه اهل بيت به شدت از آنها بيزار بودند
 خداوند متعال امر دينش را به پيامبرش :نظرت در مورد تفويض چيست؟ گفت: كه
  ).62: الزمر( b  a  `   _  z}  :ستسپرده است و سپس فرموده ا ص
  .»خداوند آفريدگار همه چيز است«

¶  } :فرمايد نيست و خداوند متعال مي ص ولي خلق و روزي در دست پيامبر
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸

Î  Í   Ì  Ë  ÊÉ  z  )62: الزمر.(  
ميراند، سپس زنده  ، بعد مىاست كه شما را آفريد، سپس روزى داد خداوند«
ايد چيزى از اين كارها را  آيا هيچ يك از همتايانى كه براى خدا قرار داده ؛كند مى
  .»دهند او منزه و برتر است از آنچه همتاى او قرار مى! توانند انجام دهند؟ مى

از غالت و مفوضه ) رضا(ابوهاشم جعفري روايت كرده است كه از ابوالحسن
كسي كه با آنها همنشين شود . غالت كافر و مفوضه مشرك هستند :سؤال كردم گفت

و با آنها بخورد و بياشامد و از آنها زن بگيرد يا به  داشته باشدو با آنها رفت و آمد 
داري و راستگويي آنها اطمينان داشته باشد يا به هر نحوي  آنها زن بدهد يا به امانت

. 1شود ش و واليت ما اهل بيت خارج ميآنها را ياري بدهد از واليت خدا و رسول
آنها كساني هستند كه به  :د كهگوي همچنان كه كاتب در مورد غالت معاصر شيعه مي

و كاتب اين افراد . پردازند نشر عقيده غلو و نظريه واليت تكويني ميان عوام شيعه مي
ب حسين وحيد خراساني كسي است كه كاتمحمد. دهد را به آيات خداوند ارجاع مي

     =
_____________________________ 

 .http://www.iraqcenter.net/vb/forumdisplay.php:نگا
 .مرجع سابق) ١(
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به بعضي از نظريات غالت پرداخته است و آن را «. او را اينگونه توصيف كرده است

ي را به ا هدار اسطور هو بعضي از داستانهاي خند. با اوهام باطل فالسفه آميخته است
وجود است و در ربوبيت با مآن افزوده است تا براي ما بيان كند كه امام فاعل 

  .1»خداوند شريك است
كند كه خراساني و امثال وي از اين حقيقت  را اينگونه خالصه ميكاتب كالمش 

و ساير ائمه اهل بيت در زندگي خود داراي قدرت  ص غافل هستند كه پيامبر
توانستند كه فراتر از اين بروند و  و نمي ،اند محدودي در چارچوب زمان و مكان بوده

تند و كساني كه اين قدرت شگفت انگيز را براي كمك به مددجويان مالك نيس
شوند و فقط بايد از خداوند  اينگونه از آنها كمك بخواهند، شديداً دچار عذاب مي

  .2متعال كمك و ياري بجويند
كند و آن را آميخته شدن  همچنين كاتب از موضوع مهم ديگري صحبت مي

واضح است آنچه كه . داند هاي مردود مي بسياري از معجزات مقبول با اسطوره
كنند، ممكن نيست كه آن را جزء معجزات  و انسانهاي ضعيف روايت مي دروغگويان

 .3به حساب بياوريم
  

_____________________________ 
و او را  .»آورد يا فاعل آنچـه كـه بـه وجـود مـی«: وحيد خراسانی مهدی را اينگونه خماطب قرار داده است) ١(

بنـابراين جـوهر عبوديـت ربوبيـت . ای بود كه تبـديل بـه رب شـد هامام زمان بند«: كند ينگونه توصيف میا
فـة الوحيد اخلراسانی افكاره املتطر من اين يستقی الشيخ(و نگاه كنيد به مقاله ) 39ئية مقتطفات وال( .»است

 .www.altaib.co.uk/last.htm.از امحد كاتب) حول االمام مهدی?

(2)www. Alkatib.co.uk/last.htm. 
 : نگاه كنيد به نامه او به مرتضی قزوينی) ٣(

http://www.isl.irg.uk/modules.php.namenews&filearticle.&sid192. 
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  .است متعال خداوند بهعلم غيب تنها اختصاص : مطلب دوم
كند و انتساب آن را بـه   احمد كاتب نسبت دادن علم غيب را به غير خداوند رد مي

ده است كه قرآن نسبت علـم  كاتب بيان كر. كند انبياء يا ائمه غلو ظاهري محسوب مي
و براي ايـن امـر بـه    . خواهد باشد، باطل كرده است غيب را به غير خداوند هر كه مي

Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  } : فرمايـد  كالم خداوند استدالل كرده است كه مـي 
  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Íz. )27-26: الجن.( 

مگر رسوالني كه . سازد نمي داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه«
  .»آنان را برگزيده

 ).65: النمل( .Z    Y   X  W z  ]  \  [  ^  _   `}  :فرمايد و مي

  .»دانند جز خدا كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي: بگو«
ــي ــد و مـ  .Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É z } :فرمايـ

 ).34: لقمان(
دانـد در چـه    آورد، و هـيچ كـس نمـى    فردا چه به دست مـى  داند و هيچ كس نمى«

  .»ميرد؟ سرزمينى مى
امـام صـادق   : كاتب ديدگاه ائمه را در اين باب به روشني توضـيح داده اسـت كـه   

كـنم   من تعجب مـي « :گفت كرد و به صراحت مي هميشه علم خود را به غيب نفي مي
اگر . داند جز خداوند غيب نميو هيچ كس  ،دانم پندارند من غيب مي از افرادي كه مي

كردم و بدين  زند او را از خود دور مي اي مي دانستم كه فالن خادم من به من ضربه مي
  .1»داد ي ناگهاني و اتفاقي روي نميا هاي حادث ترتيب در هيچ خانه

 ؛ كند به آنچه كه يحيي بن عبداهللا از امام موسي كاظم و همچنين استدالل مي
سبحان  :داني؟ گفت كنند كه تو علم غيب مي وم بعضي گمان ميپرسيد كه فدايت ش

_____________________________ 
 .بنگريد 213, و به آثار مذكور در كتاب بصائر الدرجات,77تطور الفكر السياسی الشيعی, ) ١(
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ماند وقتي  دستت را بر سرم بگذار، قسم به خدا مويي بر آن و بر بدنم باقي نمي! اهللا

  .هستيم ص قسم به خدا ما وارثان رسول اهللا. گفتي چنين سخنىكه 
هالن و جا: گويد در روايت ديگري حر عاملي نقل كرده است، كه در آن امام مي

 1»دانم من غيب مي«دهند كه  احمقان شيعه كه بال پشه از آنها برتر است ندا سر مي
كند كه اين دسته غالت  و كاتب ذكر مي. من در پيشگاه خدا و رسولش از آنها بيزارم

شخصيت معصوم «به قول يكي از معاصران . هميشه در ساحت شيعيان وجود دارند
يابد و از خداوند  ها به غيب دسترسي مي ين جنبهداراي دو جنبه است با يكي از ا

منافي ) ص محمد(و اختصاص وحي نبوت به خاتم انبياء . كند وحي دريافت مي
هر چند كه . گشايش غيب بر ائمه و دريافت وحي غير از وحي نبوت بر آنها نيست

  .2»اين وحي در نوع و كيفيت با وحي نبوت اختالف داشته باشد
اين است كه گروهي از اين غالت  ،جب كاتب شده استو آنچه كه باعث تع

و كسي را كه . دانند نسبت دادن علم غيب را به امامان از مسلمات تفكر اهل بيت مي
در حالي كه نسبت به رد و . بدان باور نداشته باشد به حق امامان كوتاهي كرده است

  .زنند انكار اهل بيت از اين غلوها خود را به ناداني مي
باقر  كند كه اين غلو از نظر عده ديگري از معاصران مانند محمد تأكيد ميكاتب 

  .3باشد صدر و كساني كه با اين افكار خيلي افراطي مخالف هستند، مردود مي

_____________________________ 
 .767, 764اثبات اهلداة, حر عامىل : به نقل از كتاب ,230−231تطور الفكر السياسی الشيعی, ) ١(

 .http://www.alkatib.co.uk/amilnajr.html:نگا) ٢(

 .517−532نظر حممد حسني فضل اهللا  و 407−418نظر خالصی : نگا, 237تطور الفكر السياسی, : نگا) ٣(
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  .نهي از دعا و نيايش و مددجويي به غير از خداوند: سوم
احمد كاتب معتقد است كه نصوص زيادي بـر تحـريم دعـا و مـددجويي از غيـر      

 }: فرمايـد  كند كه مي و كاتب در اينجا به اين آيه استدالل مي. كنند وند داللت ميخدا
  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½z. )5: قافاألح.( 

خواند كه تا قيامت  چه كسى گمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى«
 شـنود  خـود نمـي    كه  است  دعا خوانده  را به  زيرا او چيزي( گويد هم به او پاسخ نمى

يا   ،را جلب  سودي  خويش  خواننده  به  كه اين  رسد به  چهمردگان، بتها، درختان، : مانند
  .»)نمايد  دفع  را از وي  ضرري
 ).106: يونس( .Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î z  × } :فرمايد و مي

  .»!ند و نه زيانى، مخوانرسا و جز خدا، چيزى را كه نه سودى به تو مى«
 ).194: األعراف( .µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯ z  ¶}  :فرمايد و مي
، بنـدگانى همچـون خـود    )كنيد و پرستش مى(خوانيد  آنهايى را كه غير از خدا مى«

  . »شما هستند
با توجه به سياق اين آيات كاتب افكار شيخ وحيد خراساني غالي و توجيه 

امام موهومي كه وجود (نسبت به استغاثه از امام مهدي  مسلمانان و غير مسلمانان
از جمله «: گويد كند كه مي كند و آن را با سخن خراساني مقايسه مي را رد مي) ندارد

ضروريات و مسلمات اين است كه تمامي افرادي كه راهها به روي آنها بسته شده و 
ودي باشند يا مسيحي يا آب و علفي راه گم كرده باشند خواه يه در بيابان خشك و بي

يا أبا صالح املهدي ( :كند، اگر با نيت بگويند مسلمانان ، شيعه يا سني فرقي نمي
راز آن اين است كه در آن حالت دعا در حقيقت ... رسند قطعاً به نتيجه مي )يدركنأ

رد و اد هاي مانع را مي شود، چون او از اضطرار واقعي خبر دارد و پرده متوجه امام مي
بيند  در حالي كه كاتب مي. »شود غير آن حالت اين دعا و نيايش متوجه امام نمي در

منافي آن چيزي است كه . آيد كه واقعيت زندگي امامان و بالهايي كه بر سر آنها مي
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» فاعل به وجود آورنده«گويد كه دعا به امام با اعتقاد به  و مي. كند خراساني ادعا مي

دهد كه خداوند آن را به خود  اوند را به او ميبودن وي، يكي از نقشهاي خد
خداوند متعال از مردم خواسته است كه او را به «بنابراين . اختصاص داده است

  .1»تنهايي بپرستند و آشكارا و پنهان او را بدون شريك بخوانند

_____________________________ 
از كاتـب ) حـول االمـام املهـدی?. ين يستقی الشـيخ الوحيـد اخلراسـانی افكـاره املتطرفـهأمن (مقاله  :نگا) ١(

www.alkatib.co.uk/last.htm. 
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  :مطلب دوم
  

  قرآنديدگاه احمد كاتب در مورد 
  

ل شده است تحريف نشده است و ناز ص كاتب معتقد است قرآني كه بر پيامبر
اين قرآن همچنان تحريف نشده باقي خواهد ماند چون خداوند متعال حفظ آن را بر 

  .عهده گرفته است
است و  ىاي كفره هيهمچنين كاتب معتقد است كه نظريه تحريف قرآن از نظر

كاتب در مورد وقوع اين انحراف و قايل بودن . باشد مخالف با اجماع مسلمانان مي
اند و اين  گويد كه غالت شيعه از قديم معتقد به آن بوده بعضي از مسلمانان به آن مي

همچنان كه كاتب  - دادند، در حالي كه ائمه  غالت اين نظر را به ائمه نسبت مي
   .1اند از اين كالم بيزار و مبري بوده – هتوضيح داد

يثي وي عدم پذيرش اين امر توسط كاتب تا حدي است كه در مناقشات حد
يابيم كه او هر حديثي را كه مبتني بر تحريف قرآن باشد يا راوي آن معتقد به اين  مي

روشن است كه داللت حديثي بر تحريف قرآن نشانه . داند عقيده باشد، ضعيف مي
  .2ضعف آن حديث است

استاد احمد كاتب به شدت مخالف اين امر است كه نظريه تحريف قرآن را به 
او معتقد است كه بيشتر شيعيان معاصر مخالف اين قول . ت دادتمام شيعيان نسب

  .3نددارهستند و آن را قبول ن
و . ولي احمد كاتب حوزه اين قول را در ميان شيعيان متقدم توضيح نداده است

و امر مهمي را بيان كرده . معتقدان معاصر در اين مذهب اشاره كرده استبه بلكه 
_____________________________ 

 .85تطور الفكر السياسی, كاتب, ) ١(

 ).2در پی نوشت(نامه كاتب به مرتضی قزوينی  :نگا) ٢(

 . ه1424در يک شبكه مستقل اول حمرم سال ) مراجعات الكاتب(مصاحبه  :نگا) ٣(
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ايل به تحريف هستند و در قرآن نصي را براي است كه آن دفع غالتي است كه ق

بينند و اين همان چيزي است كه  را در آن نمي و ذكر نام علي. يابند امامت نمي
اند تا به وسيله آن از تنگنايي  اين آيات واليت را حذف كرده صحابه :گويند آنها مي

  .1اند، نجات يابند كه خود را در آن انداخته

_____________________________ 
 .رجع سابقم :نگا) ١(
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  ن مورد اصحابنظر وي در : مطلب سوم
  

افضل  ص بعد از پيامبر  طالب استاد احمد كاتب معتقد است كه علي بن ابي
 گويند صحابه وقتي بعد از وفات پيامبر صحابه است ولي با اماميه موافق نيست كه مي

چون او مانند شيعه اماميه معتقد . اند بيعت نكردند، مرتكب جرم شده با علي ص
  .به منصوص بودن امامت نيست

مرتد  - طبق تصور و روايات اماميه  - ص كاتب معتقد است كه اصحاب پيامبر
  .يا منافق يا متهم به اتهاماتي كه در دين آنها طعنه وارد كند، نيستند
  :كند كاتب در مورد تحليل ديدگاه تكفيري اماميه دو سبب را ذكر مي

  .مجموعه روايتهاي ايجاد شده و ضعيف :نخست
  .د امامت و نص بر خالفت امام عليپيشين در مورديدگاه كالمي : دوم

و اين چيزي است كه شيعه اماميه را واداشته است كه با روش جديد و شكل 
و ) †(كه مخالف ظاهر زندگي اهل بيت. معكوس به قرائت تاريخ بپردازند

طالب است كه مقتضي ديدگاه سلبي نسبت به كساني  مخصوصاً امام علي بن ابي
  .1)را از اهل بيت غصب كردندخالفت (است كه 

ريشه اين امر به نظر من در نظريه امامت الهي و وجود «: گويد همچنين مي
يا اهمال اصحاب نسبت به  ،و انكار ص نصوص بر خالفت امام علي از طرف پيامبر

اند و بدين ترتيب  اين نصوص نهفته است كه آنها راه دشمن خدا و رسول دانسته
  .2»اند ها دادهحكم به نفاق و كفر آن
از اين نظريات كالمي و ) اماميه(وقت آن رسيده است كه «: دگوي بنابراين كاتب مي

همان كساني كه به . باز گردند) †(تاريخي واهي دست بردارند و به تفكر اهل بيت 

_____________________________ 
 http://www.iraq/center.net/vb/showthread.php:نگا) ١(
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كردند و به آن ملتزم بودند و با خلفاي راشدين به عنوان افضل رفتار  شورا دعوت مي

  .1»كردند خود را به پيروي از آنها امر ميكردند و شيعه  آنها مهرباني ميا و ب. كردند مي
 و عمر  به سرزنش و شتم ابوبكرصديق» ياسر حبيب«وقتي نويسنده كويتي 

كرد و اثر اين قضيه به  پرداخت و آنها را به ارتداد منسوب مي مي  فاروق
ر اين كالم وي افزوده استاد احمد كاتب تعليقي را ب. 2دادگاههاي كويت كشيده شد

ه ادياسر حبيب هيچ كاري را جز با صراحت و وضوح انجام ند! برادر«است كه 
خواهند از آن رهايي يابند يا خود را به ناداني  همچنان كه بسياري از شيعيان مي

و من معتقدم كه انكار چيزهايي كه گفته شده بدون  ،كنند زنند يا آن را مخفي مي مي
چنين . ندارد، كافي نيست اي براي شيعه اي كه فايده بيهودهلبي مراجعه به فكر س

انجامد و شكست آن در طول تاريخ به اثبات رسيده است و اين  فكري به راه بسته مي
فكر با وفات امام عسكري بدون بر جاي گذاشتن فرزندي در نيمه قرن سوم هجري 

  .3»به پايان رسيد يا منقرض شد

_____________________________ 
 .مهان) ١(
  /http://www.al/aialaam.com.م1/12/2003روزنامه الرأی العامل  :نگا) ٢(

ـــــن -http://www.islamonline.netlAraic/news/2003ســـــايت اســـــالم آنالي

12/04Tartic/eII.shtml 
 .مهان) ٣(
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  مورد امامتنظر وي در : مطلب چهارم
  

كاتب در مورد موضوع امامت نظر خاصي دارد كه با اعتقاد وي به اينكه امامت 
و با رهايي از نظريه امامت منصوص و  ،شود ركن اساسي ايمان است شروع مي

  .رسد التزامات آن از جمله عصمت و غيبت به پايان مي
  

  است؟و اهل بيت وي چشم پوشي كرده  آيا كاتب از احاديث فضايل علي
كاتب در نامه خود به مرتضي قزويني بيان كرده است كه شكي در صحت حديث 

و همچنين شكي در صحت  ،نيست –بدون بعضي چيزهاي اضافي ضعيف  -غدير
يا ساير » بخشيدن انگشتر«يا داستان مباهله يا  2»پرنده كباب شده«يا  1»حديث ثقلين«

ولي همچنان كه . ندارد گويند، وجود احاديثي كه از فضل اهل بيت سخن مي
ولي در آنها حديثي در مورد امامت الهي يا قائم يا مهدي محمد بن حسن «: گويد مي

بلكه در آنها احاديث عام و غير معين و عاري از افكار فالسفه و . عسكري نيافتم
گمان عشق و عالقه من به اهل بيت و اعتراف من به  بي. متكلمين و غالت يافتم

_____________________________ 
گذارم كـه بـا  من دو چيز را برای شام باقی می: (روايت كرده است كه ص قم كه از پيامربزيد بن ار حديث) ١(

 ريسـامنكتـاب خداونـد كـه : شويد كه يكی از آهنا بزرگرت از ديگری است متسک به آن بعد از من گمراه نمی
تـا اينكـه وارد  شـوند مـىنو اين دو از هم جدا . ای از آسامن بر زمني است و عرتت اهل بيت من كشيده شده
, 3/14مسند, االمام امحـد . 3788ح5/622الرتمذی . كنيد بنگريد كه چگونه با آن رفتار می. هبشت شويد

صـحيح سـنن الرتمـذی . (صحيح اسـت: و آلبانی گفته است. است خوبسند آن : و هيثمی گفته است17
 ).2408(و اصل حديث در مسلم است ).  2980ج

ترين مردم را نزد من بفرسـت كـه گوشـت  خداوندا دوست داشتنی: فرمود ص كه پيامرب در آن آمده است) ٢(
) 382(و ابن قيم اين حديث را در كتاب الفوائد . آمد طالب اين پرنده را با من بخورد ناگهان علی بن ابی

 يةثنی عرشـاال فةو دهلوی در خمترص التح 377−375/7 يةوالنها يةضعيف دانسته است و اين كثري در البدا
 .اند و ديگران آن را ضعيف دانسته) 165(
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ل كردن اين روايتها مرا ملزم به قبول هر روايت ديگري كه داراي فضل آنها و قبو

   .1»كند سند ضعيفي باشد، نمي
  :كنيم در زير آرا و نظرياتي را كه كاتب در موضوع امامت به آنها رسيده است، ذكر مي

  
  .ت استيشورا عقيده اهل ب :نخست

 عموي پيامبر اي كه اهل بيت و سادات آنها مانند عباس كاتب معتقد است نظريه
و ساير امامان بعد از آنها، به آن ايمان و باور  ن و علي و حسن و حسين ص

  .داشتند، نظريه شورا بود
  

  .در مورد شورا ديدگاه علي
. بر اين باور بود كه امامت با شورا است طالب كاتب معتقد است كه علي بن ابي

چه كه روايت شده است طبق آن. ورود به شورا را قبول كرد  چون بعد از عمر
و . به روش اهل شورا بدون اشاره به هر نصي براي تعيين امام اكتفا كرد  علي

نشان تأكيد وي بر شورا . »مهاجرين و انصار با من بيعت كردند« :گفت اينكه مي
براي اينكه امام آنها   و همچنين رويگرداني وي از مردم بعد از وفات عثمان. است

مرا رها كنيد و يكي ديگر را براي امام « :گفت مر است كه به آنها ميبشود، دليل اين ا
و . شود و اين در صورتي كه امام عالم به نص باشد از او پذيرفته نمي. »انتخاب كنيد

و  ،دليل آوردن وي براي طلحه و زبير اندكي قبل از جنگ جمل براي بيعت كردن
دليل اين امر  ،انصار با ويجهت بيعت مهاجرين و   دليل آوردن براي معاويه

سپس در وصيت مشهور وي نصي مبني بر تعيين امام بعد از وي وجود . است
و . رد كردرا  را به عنوان امام بعد از خود  بلكه جانشيني پسرش حسن. نداشت

_____________________________ 
 :نامه كاتب به مرتضی قزوينی) ١(

http://www.isl.org.uk/modules.php.nameNeews&filearticle&sid192. 
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داليل ديگري كه كاتب به طور صريح در مورد ايمان علي به شورا آورده است و 
  .1ت بيان نكرده استهيچ نص الهي را براي امام

  
  .در مورد شورا) م(ديدگاه حسن بن علي 

كند كه او به نص يا تعيين امام  داللت مي  گويد مواضع حسن احمد كاتب مي
دهد كه او به هر گونه نصي در  تاريخ و روايات نشان نمي. اعتقادي نداشته است

كه از حسن روايت چيزي . مورد استحقاق او براي امامت اشاره يا احتجاج كرده باشد
كسي كه از مردم . ساكت ماند  شده است اين است كه او بعد از وفات علي

إن (و او نيز از آنان با صيغه اختيار . بود م خواست با حسن بيعت كنند، ابن عباس
عاري از هر گونه  هاي ميان حسن بن علي و معاويه و نامه. درخواست كرد...) شئتم

گيري حسن از  همچنان كه كاتب به كناره. امت استاي به نص ام دليل و اشاره
و باالتر از اين براي معاويه شرط قرار داد كه . دهد خالفت به نفع معاويه گواهي مي

اگر حسن قبل از وي درگذشت امامت را به شوراي مسلمانان واگذار كند و اين به 
  .2بودن امامت است طور كلي مخالف عقيده منصوص

  
  .ورد شورادر م ديدگاه حسين
به شورايي بودن خالفت معتقد بود و باور  م كند كه حسين بن علي كاتب بيان مي

كند كه حسين تا وفات  و كاتب استدالل مي. نداشت كه خالفت با نص الهي است
و درخواست انقالب و شورش عليه معاويه از . معاويه به بيعت خود با او پايبند بود
به دليل اينكه ميان  ،سن از طرف حسين رد شدطرف شيعيان كوفه بعد از وفات ح

_____________________________ 
 .26−23تطور الفكر السياسی الشيعی, : نگا) ١(

 .27−26 منبع سابق :نگا) ٢(
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   .1بود كه نقض آن جايز نبود پيمانىوي با معاويه عهد و 

همچنين كاتب براي ايمان حسين به شورا اين سخن وي را در جواب اهل كوفه 
امامي كه به قرآن حكم نكند و اقامه عدل ! به خدا سوگند: گويد آورد كه مي شاهد مي

  .2باشد و خود را وقف خداوند نكند امام نيستنكند و بر دين حق ن
همچنين كاتب به عدم وصيت حسين به امامت براي پسرش علي ملقب به زين 

اي نوشته بود بدون آنكه به  العابدين استدالل كرده است با وجود آنكه وصيت ويژه
  .نص امامت اشاره كند

  
  .)ابن الحنفيه(محمد بن علي 

يان اهل كوفه براي جلوانداختن بيعت با محمد بن كاتب معتقد است كه قيام شيع
كند بر اينكه شيعه در آن زمان به  حنفيه بعد از وفات حسين به وضوح داللت مي

و اهل بيت و بزرگترين و برترين آنها در آن زمان . نظريه و تعيين امام معتقد نبودند
  .3كه محمد بن حنفيه بود در مواجه با عقيده اماميه جدا نبودند

  
  .در مورد شورا) :(ديدگاه حسن بن حسن

طالب  گويد حسن بن حسن همان كسي كه در دوره خود به بزرگ بني كاتب مي
جدش علي بن ) اوقاف(و متولي ) حسن بن علي(بود و او وصي پدرش معروف 

من كنت «نگفته است  ص آيا رسول اهللا: از حسن بن حسن سؤال شد. طالب بود ابي
ولي به خدا قسم منظور  ،آري قسم به خدا گفته است :تگف ?»مواله مواله فعيل

_____________________________ 
 .199−200رشاد از مفيد به نقل از اال 27تطور الفكر السياسی  :نگا) ١(

 ).204االرشاد املفيد (و) 3/1013مم وامللوک تاريخ األ( :نگا) ٢(

 .30تطور الفكر السياسی,  :نگا) ٣(
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از آن امامت و سلطنت نبوده است و اگر منظورش آن بوده باشد  ص رسول اهللا
  .1تر بگويد توانست فصيح مي

اينها قسمتي از داليلي بود كه استاد احمد كاتب براي ايمان اهل بيت به نظريه 
و اينها استداللهايي بودند كه در جاي  .باشد شورا ذكر كرد كه موافق عقيده امت مي

توان از  خود ذكر شدند و جز با آنچه كه كاتب آن را تفسير مقلوب ناميده است نمي
  .شود وضوح داللت آن خارج شد كه اين حمل بر تقيه مي

  
  از ديدگاه كاتب تفكر اماميه چگونه پديد آمد؟: دوم

بيت با اصل شورا در تعيين وقتي احمد كاتب به اين نتيجه رسيد كه عقيده اهل 
و اهل بيت به عصمت و منصوص بودن امامت معتقد نيستند، در  ،امام مخالف نيست

و آن اينكه تفكر اماميه . شود كه بايد به آن جواب بدهد مقابلش سؤالي پيدا مي
بودن و تعيين امام توسط چه كسي تبلور يافت؟  چگونه پديد آمد؟ اعتقاد به منصوص

  در مورد آن چيست؟ و ديدگاه ائمه
شود و  در حقيقت اين سؤال در ذهن بسياري از خوانندگان و محققان ايجاد مي

شايد جواب احمد كاتب با توجه به دقت و تتبع تاريخي وي بهترين جواب براي 
اين سؤال باشد و با آنچه كه از كتابهاي مذهب امامي نقل كرده است، استحكام 

  :آيد ير ميخالصه جواب كاتب در ز. يابد مي
  : پيدايش نظريه جانشيني و وصايت :نخست

. است وصايتامامت در كند كه نخستين نشان تفكر اماميه در نظريه  كاتب بيان مي
بعد از خود وصيت كرده  به امامت علي ص و اين به معناي آن است كه پيامبر

 و حسن به امامت حسين و همين طور تا آخر وصيت ،است و علي به امامت حسن
كند كه  و كاتب ذكر مي. بدون اينكه گفته شود كه نصي بر امامت وجود دارد. اند كرده

_____________________________ 
 .4/162, به نقل از التهذيب از ابن عساكر31تطور الفكر السياسی,  :نگا) ١(
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اولين كسي كه نظريه وصايت را ساخت ابن سبأ بود و سپس طايفه كيسانيه آن را 

  .1مرتب كردند
  نظريه تفكر منحصر كردن امامت در خانواده حسين: دوم
جدايي واقع شد و هر قسمي ) عام به معناي(از آن ميان منتسبين به اهل بيت بعد 

كرد كه او اولويت امامت خود  و هر قسم سعي مي ،به جناحهاي مختلف تقسيم شدند
كردند كه  ادعا مي - منتسبين ابن حنفيه  -بنابراين كيسانيه . را به هر طريقي ثابت كند

چون او در جنگ، صاحب پرچم علي  ،امامت در نوادگان ابن حنفيه منحصر است
ولي طرفداران حسين بر اولويت نوادگان حسين در علم و پاسداري از . ستبوده ا

كردند، سپس بعد از آن تصميم به تقسيم گرفتند  تأكيد مي ص سالح رسول اهللا
ولي قايل  -كردن ساير رقبا قايل به وراثت عمودي و ستوني شدند  بعضي براي ساقط

 )طايفه(كردن آن به دو بطن محدوداما زيديه تفكر زيد را با  -به تعيين ائمه نبودند 
تأييد كردند و براي امام شدن شرط قرار دادند كه صالح و عالم و زاهد و حامل 

سپس عباسيان پيدا شدند و ادعاي اولويت عباس، عموي . شمشير عليه ظالمان باشد
  .و نوادگان او را كردند ص پيامبر

ور و تفكر انحصار امامت كند كه اين تقسيم و جدايي منجر به ظه كاتب اشاره مي
  .2شد در خاندان حسين و نظريه وراثت عمودي بعد از حسين

  :پيدايش تفكر عصمت و تعيين امام: سوم
شدند با  كند كساني كه قائل به انحصار امامت در خاندان حسين كاتب بيان مي

مسايلي روبرو شدند كه ناچار به ادعاي عصمت و تعيين پناه آوردند تا برتري 
زيديه، كيسانيه، امويان، عباسيان و  -  يتهايي را كه برگزيده بودند بر سايرينشخص

_____________________________ 
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  :از جمله مسايلي كه با آن مواجه شدند. تضمين كنند - ديگران
  .استدالل امويان به اينكه خداوند آنها را براي واليت امت برگزيده است - 1

شرعي  كاتب سعي كرده است عبارتهاي خلفاي اموي را در مورد اهميت خطاب
اينكه خداوند متعال آنها را بر سايرين جهت امر خالفت و  وبودن آنها بيان كند 

استدالل «و اين چيزي است كه كاتب در آن گرايش به . ملكيت برگزيده است
و در نظر كاتب اين كار سبب تكرار آن در نزد بعضي از شيعيان . بيند را مي 1»جبري

   .2ا از اهل بيت پيامبرش انتخاب كرده استگفتند خداوند متعال ائمه ر شد كه مي
و . اند وجود اشخاص متعددي از اهل بيت كه براي طلب خالفت شورش كرده - 2

بودن و   تا شرعي. اين منجر به تفكر عصمت و نص براي بعضي از اهل بيت شد
 .3اولويت را از سايرين ساقط كند

  
  .پيدايش تفكر انحصار تفسير قرآن توسط معصوم: چهارم

از پيدايش تفكر انحصار در خاندان حسين اعتقاد به عصمت و نص ايجاد شد  بعد
به معصومين منحصر شد كه اين امر ) تفسير قرآن(كه در سايه اين نظريه امامت حق 

_____________________________ 
و . گويد كه خلفای اموی نظريه سياسی خود را به عنوان عقيده جرب و مشيت اهلی بنـا هنادنـد امحد كاتب می) ١(

خداوند ما را به اين كار اختصاص «مثًال . در اين مورد سخنانی را از بعضی از خلفا و واليان خود ذكر كردند
خداونـد «و » ...د ما را منصوب كرده استو خداون .»خداوند ما را جانشني قرار داده است«و  .»داده است

 .و عبارهتای ديگر .»ام بودن ما بر بندگان رضايت داردبه ام
بايد گفته شود كه فـرض كـردن ايـن  ,اگر امثال چنني عباراتی صحيح باشد: و شايد هبرت است كه گفته شود

توسط جعد بن درهـم  چون مذهب جربی در زمان عباسی و. امر از طرف سياستمداران آن زمان بوده است
 .141كتاب القضاء والقدر, املحمود, ص: نگا. اجياد شد

 .47−50تطور الفكر السياسی, :نگا) ٢(

 .51, منبع سابق :نگا) ٣(
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٣٤١ 

. 1نيز در خالل ادعاي ناتواني مسلمانان از تعامل و استفاده مستقيم از قرآن ايجاد شد

  .چون اين امر متضمن برتري امام بود
  

  .پيدايش تفكر استدالل به عقل قبل از استدالل به نص: پنجم
گويد، متكلمان متقدم اماميه وقتي داليل نقلي اثبات امامت را ضعيف  كاتب مي

  .2دانستند به پشتيباني عقل به عنوان يك درجه برتر پناه آوردند
  .پيدايش تفكر استدالل به معجزات: ششم

جز ماند، بعضي از صاحبان نظريه جديد به عا) امامت(وقتي دليل نقلي از اثبات 
امام چهارم علي بن حسين ملقب به  :مثال. استدالل به معجزات پناه آوردند

العابدين وقتي پدرش وفات كرد و اموالش را به ديگران وصيت كرده بود و دليل  زين
لين به امامت وي دچار سختي بزرگي شده ئكرد و قا واضح براي امامت خود پيدا نمي

و برادرش زيد به . دانستند ودند مخصوصاً وقتي كه او را خالي از سياستمداري ميب
و اين همان چيزي بود كه . عنوان رهبر مخالفان بزرگ شيعه بر او پيشدستي كرده بود

پس براي گريز از اين . استدالل به امامت او را از ديدگاه اماميه سخت كرده بود
و پنداشتند كه زين . العاده پناه آوردند خارق مشكل به داللت معجزات و امور

اي قانع كرده است و آن سخن گفتن  دادن معجزه العابدين برادرش را با نشان
  .3علي بن حسين است ،حجراالسود مبني بر اينكه شخص امام

در سايه اين اعتقاد به داللت معجزات، بسياري از دروغها در مورد علم غيب ائمه 
  .تي و ساير غلوهاي ديگر بافته شدو قدرت تصرف آنها در هس
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  .پيدايش تفكر محدود كردن ائمه به دوازده امام: هفتم
حل  اي بود كه كاتب معتقد بود نگهبانان عقيده اماميه آن را براي راه  اين نظريه

و اين بحران چيزي جز وفات امام . اند بحران بزرگي كه در آن افتاده بودند، آورده
پس به داليل امنيتي چيزي جز ادعاي فرزند پنهان شده . يازدهم بدون فرزند نبود
و اعتقاد به اينكه » غيبت كبري«سپس بعد از مدتي نظريه . براي متكلمان باقي نماند

   .1باشد فرزند پنهان شده آخرين امام و مهدي آخر زمان مي
خواهد بگويد كه شيعه از آغاز معتقد به منصوص بودن  به طور خالصه كاتب مي

به دليل مشاركت بسياري از آنها با . كردن آن نبوده است و تعيين و محدودامام 
و به دليل افزوني تقسيمات آنها بعد از هر  ،آمدند ميمخالفاني كه از اهل بيت بيرون 

ها و مقاالت  در فرقه ههمچنان كه نويسندگان قديم شيع ،هاي مختلف امامي به فرقه
  .2ن سعد اشعريمثل نوبختي و محمد ب ،اند خود آورده

  
  :مشكالت رويارويي با نظريه امامت: سوم

همچنان كه استاد احمد كاتب بيان كرد مشكالتي كه تفكر منصوص بودن و تعيين 
از جمله . و عصمت امام با آن مواجه شد، نقش بزرگي در ايجاد عقيده اماميه داشت

  :اين مشكالت
ق عقيده كاتب منجر به پناه اهل بيت اين نظريه را قبول نداشتند و اين امر طب -

و تمام آنچه كه از امامان بر خالف تقيه صادر . آوردن اماميه به سالح تقيه شده است
از جمله لعن راويان غالت توسط ائمه را اينگونه تفسير . شده بود، تفسير كردند

را از وي دور كند تا آسيبى چشم سلطان خواسته است با اين كار  اند كه امام مي كرده

_____________________________ 
 .77منبع سابق  :نگا) ١(
 .»اين اختالفهای عظيم بر عدم نص داللت می كند«: گويد شيعه میابن خلدون در مورد كثرت تقسيامت ) ٢(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٤٣

 

٣٤٣ 

  .1و امثال اين تفسيرها. ه او نرساندب

عقيده  حامياندر حالي كه . مرگ اسماعيل بن جعفر صادق در زمان امام صادق -
و اين . گفتند كه امام بعد از صادق اسماعيل است امامت به طور پنهاني در عراق مي

  .همان چيزي است كه منجر به پيدايش عقيده ظهور شد
پاسخ به بعضي از شورشياني كه براي امامت بعد از كاظم؛ و  تقسيم شيعه -

مانند عيسي بن زيد و . و گرفتن بيعت از آنها براي خودشان ،شورش كرده بودند
  .دليل معجزات شد درو اين همان چيزي بود كه منجر به غلو . شهيد فخ و سايرين

اينگونه بود كه مأمون به اصالح شكاف ميان . مخالفت مأمون عباسي با امام رضا -
بيعت گرفت كه بعد از وي در ) :(آل علي و آل عباس پرداخت وقتي كه از رضا 

واليت عهدي او را داشته باشد و اين به معناي اقرار به امارت مأمون   ه201سال 
  .2است
و اين . وفات رضا تجلي پيدا كرد فرزندان كه بعد از ىسنكم مشكل كودكي و  -

ممكن است كسي كه قبل از بلوغ حق چگونه : امر سؤال مهمي را ايجاد كرد كه
و اين همان چيزي است كه وصيت امام . تصرف در اموالش را ندارد، بتواند امام شود

و  ،كند رضا به اموال خود به عبداهللا بن مساور تا زمان بالغ شدن جواد، آن را تأييد مي
همچنين مشكل كودكي نيز در زمان جواد نيز تكرار شد چون وقتي وفات كرد 

   .3زندش هادي هفت سال داشتفر
اينها بعضي از مشكالتي بود كه كاتب در جواب آن به اين سؤال مهم ذكر كرده است 

  .دست چه كسي توسعه يافت؟ واهللا اعلم هچگونه عقيده اماميه شكل گرفت؟ و ب: كه
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  :تحوالت فكر سياسي شيعه بعد از غيبت

را به تحوالت تفكر ) شيعيتطور الفكر السياسي ال(از يك سوم كتابش  كاتب بيش
تفكر «اي كه  سياسي شيعه بعد از غيبت اختصاص داده است، جداي از هر مرحله

و به مرحله معاصري رسيده است كه مجموعه پيشنهادهاي  ،بر آن غالب بود» انتظار
  . و واليت فقيه بارزترين آنها است ،و سياسي شيعه بر آن غالب شده است 1ايجابي

اي فتواها و  اي كه در هر مرحله به گونه ،يقي را آورده استكاتب وصف علمي دق
اي كه براي خواننده نگرشهاي تفكر  به گونه. دهد آراي علماي آن مرحله را نشان مي
  .دهد اي را توضيح مي رايج و تفكر غيررايج در هر دوره

هاي  بودن صحنه همچنان كه كاتب بيان كرد مرحله اول بعد از غيبت، دليل سلبي
اي  ترين علماي اماميه در مرحله تازه اي كه برجسته به گونه. اسي و اجتماعي استسي

همچنان كه تعطيل . شدن باب جهاد و اجتهاد و جمود روايات را بنيان نهادند بسته
و از بسياري از . و منع اجراي قصاص را بنا نهادند) حد شرعي جرايم(كردن حدود 

ودداري كردند و نماز جمعه را تعطيل كردند مظاهر امر به معروف و نهي از منكر خ
  .2و ساير مظاهر ديگر

  :ولي كاتب دو واقعه مهم را به تفكر شيعه اختصاص داده است
  .باز بودن اجتهاد :نخست

رايج بود، حسن بن عقيل نعماني در اواسط  بعد از اينكه مذهب اخباري مذهبِ
سپس بعد از وي . م را آوردقرن چهارم نظريه جايز بودن اجتهاد در زمان غيبت اما

تقليدي با حمله بزرگي مواجه  گروهولي از طرف . سيد مرتضي آن را تأييد كرد
امامتي كه بخاطر آن وجود امام . و اين جرياني بود كه با اصل امامت شايع شد. شدند

_____________________________ 
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اصولي كه قائل به باز بودن دروازه اجتهاد است  گروهاين . معصوم واجب شده بود

  .1ه پيدا كرد تا جايي كه در ميان شيعيان امروز غلبه يافتهمچنان توسع
  

  .به دست گرفتن رهبري سياسي به وسيله واليت فقيه: دوم
بعد از آنكه شيعيان حركت وارد شدن به فعاليت سياسي را همراه با نظريه فراگير 
نص و عصمت ديدند، تفكر باز بودن مشاركت سياسي با فتواي واگذاري اجراي 

سپس ) كه در اصل جزء صالحيتهاي امام بود. (حدود به فقها شروع شدبعضي از 
بخشهاي  )   ه373-474(اين امر نيز توسعه پيدا كرد به طوري كه ابوصالح حلبي 

  .2زكات و خمس را در صالحيتهاي فقها وارد كرد
آمد و نيابت محدود فقها را به نيابت عمومي براي فقيه  3بعد از او ابوالحسن كركي

و براي اولين بار در تاريخ  ،ش داد تا در خالل آن بتواند كار سياسي بكندگستر
  .4مذهب شيعه كتابي را در مورد احكام خراج تأليف كرد

سپس اين امر ادامه پيدا كرد تا اينكه خميني تفكر ضرورت واليت فقيه را آورد و 
 كند كه شيعه ميكرده و بيان و در اينجا كاتب تأمل . گلپايگاني قائل به وجوب آن شد

چون آنها اجراي دو ركن امامت را به فقها . از لحاظ عملي نظريه امامت را نداشتند
  .تشريعي و تنفيذي: يعني دو ركن ،واگذار كرده بودند
شايسته است كه در اساس تفكر اماميه بازنگري شود و از «: گويد احمد كاتب مي
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٣٤٦
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دست بردارند و ) امام(ني شروط عصمت و منصوص بودن امام در سالله علوي حسي
امام «و حتمي بودن وجود » امامت الهي«كه از نظريه » مهدويت«در مورد فرضيه 

وقتي امكان برپايي يك دولت . تجديدنظر كنند» معصوم و معين از طرف خداوند
امام « تتوسط فقيهي عادل يا مؤمني عادل را جايز بدانيم، ديگر نيازي به فرضي

و  تعاملهيچ از هزار سال با مردم نيز  مدت بيشنكه در بدون اي ،نيست» معصوم
  .1»داشته باشدهم ي ارتباط

بنابراين كاتب ترديدي ندارد در اينكه نظريه امامت را به يك نظر از بين رفته و 
و . گيري كردند از لحاظ عملي از مفهوم امامت كنارهچون شيعه . بيهوده وصف كند

  .ائل به نص و عصمت نيستند هيچ فرقي نداردواقعيت آنها با واقعيت كساني كه ق
  :ي كاتب در مورد امامت عبارتند ازبه طور خالصه افكار اساس

  .كنند بر نقيض نظريه امامت داللت مي ،قرآن و سنت متواتر و وقايع تاريخي) الف
كي از شروط حاكم اعتقاد به منصوص بودن امام و عصمت و آن را به عنوان ي) ب

از ابداعات بعضي از متكلمان شيعه مانند هشام بن حكم و هشام  مسلمان قراردادن،
اين بر خالف مدرسه . بن سالم جواليقي و مؤمن الطاق در نيمه قرن دوم هجري است

اهل بيتي است كه عصمت براي آنها شرط نيست و هيچ نص صحيحي از آنها در اين 
  .مورد نيامده است

ات امامت و بارز شدن اشخاص ضعف نصوص در بسياري از جاها براي اثب) ت
دليل «هاشم در زمان ائمه، صاحبان نظريه امامت را بر آن داشت كه  متعددي از بني

را براي اثبات امامت خلق كنند و در اين راه داستانهاي خيالي » دليل اعجاز«و » عقل
  .زيادي درست كردند

افكار جديد  مشكالتي كه نظريه امامت با آن مواجه شد نقش بزرگي در تبلور) ث
مخالفت اهل بيت كه  :و مهمترين اين مشكالت عبارتند از. در مورد اين نظريه داشت
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اولين آنها صادق بود با نظريه نص و عصمت و اظهار بيزاري و برائت خود از بعضي 

همچنان كه ديديم مرگ اسماعيل بن جعفر در زمان پدرش، سپس . از اشخاص
و اين امر به نظر من . كري بدون فرزندمشكل كودكي امامان و وفات حسن عس

  .همان چيزي است كه به تدريج نظريه امامت را درست كرد) كاتب(
اماميه هنگامي كه باز بودن باب اجتهاد در مذهب را اعالم كردند، از لحاظ ) ج

و اخيراً باب فعاليت سياسي را به اسم . گيري كردند علمي از مفهوم امامت كناره
  .صحنه كردندواليت فقيه وارد 
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  نظريه كاتب در مورد مهدويت محمد بن حسن: مطلب پنجم
  

نظريه مهدويت محمد بن حسن عسكري از بارزترين قضايايي است كه كاتب در 
  .مناقشات خود در مورد درست كردن مذهب شيعه انجام داده است

 ،خواهد نظريه آمدن مهدي آخر زمان را نفي كند كاتب بيان كرده است كه او نمي
كند كه محمد بن حسن همان مهدي  بلكه او از صحت و درستي اين امر بحث مي

و اين همان چيزي است كه كاتب را واداشته است كه عنوان تحقيق خود را . 1است
  .گذاشته است» فرضيه مهدي محمد بن حسن عسكري«در مسأله مهدويت 

  :از خالصه افكار احمد كاتب كه در اين مورد مطرح كرده است عبارتند
ن فرزند، كه در سامراء و بدو) حسن عسكري(اثبات وفات امام يازدهم  :نخست

  .2بوده است) 260(سال 
به ) جعفر(و برادرش ) حديث(تقسيم ميراث حسن عسكري بين مادرش : دوم

  .3تنهايي و با شهادت قاضي سامراء
دارد اي در شكم  كرد كه از او بچه كنيز حسن كه صقيل نام داشت، ادعا مي: سوم

  .4بنابراين تقسيم ميراث متوقف شد تا از باردار نبودن وي مطمئن شدند
و . بعد از وفات حسن بدون فرزند شيعيان در سرگرداني شديدي افتادند: چهارم

و اين . كه يكي از آنها قائل به وجود فرزند مخفي شد. به چهارده فرقه تقسيم شدند
چه سرگرداني عظيمتر از اين «: گويد يهمان سرگرداني است كه نعماني در مورد آن م

و بدين . كه باعث شورش مردان بسيار شد؟ و جز عده بسيار كمي باقي نماندند
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  .1»ترتيب مردم در شك و ترديد افتادند

كاتب بيان كرده است كه داليل فرضيه مهدويت محمد بن حسن كه به آن : پنجم
  :شود عبارتند از استدالل كرده مي

يا دليل نقلي كه در آن وعده . م به وجوب امام معصوم استدليل عقلي كه قائ
يا دليل تاريخي قائم به شهادت كسي كه مهدي را ديده . آمدن مهدي داده شده باشد

و . شود توسط نايبان مهدي انجام شده است اي كه گفته مي يا دليل معجزه. است
دليل اجماعي كه  و اخيراً. كردند، اخبار مهدي است بودن كه تصور مي اخبار غيبي

كنند و با سرگرداني و تقسيم شيعه  بعد از وفات  هاي شيعه ادعا مي بعضي شخصيت
  .2كنند حسن بدون فرزند ظاهري مخالفت مي

  .بررسي داليل فرضيه مهدويت محمد بن حسن توسط احمد كاتب: ششم
ثابت ) مهدي(استاد احمد كاتب داليل پيشين را كه والدت محمد بن حسن 

گفتند شخص  روشن است وقتي اهل بيت از مهدي سخن مي. رد كرده است كرد، مي
و افزوني داعيان مهدويت از ميان خود اهل بيت و غير از . اند معيني را ذكر نكرده

  .3باشد محمد بن حسن دليل اين امر مي
همچنان كه كاتب بيان كرده است، اصل اشتباه روشي كه اثبات كنندگان والدت 

خواستند والدت شخص معيني را  اين بود كه با عقل مي ،ه بودندمهدي دچار آن شد
داند،  و كاتب به طور كلي مخالف اين امر است و آن را اشتباه واضحي مي. ثابت كنند
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چون اثبات والدت يا وجود هر انساني يا با دليل تاريخي است كه او موجود 
  .1و يا با نقل تواتر مردم بر اين امر است ،باشد مي

به نظر من خواننده معمولي نيازي به تحمل كردن رنج «: گويد اين كاتب ميبنابر
درس علم روايت و درايت ندارد تا زماني كه روايتهاي تاريخي وارده را در مورد 

يا اين روايتها از علماي متخصص  ،زادگاه امام محمد بن حسن عسكري بررسي نكند
اند خود را از اعتماد  كتابهايشان آورده چون مؤلفاني كه اين روايتها را در. تاريخ باشد

را از ) امام دوازدهم(ما وجود : اند و در آغاز گفته. اند به احاديث ضعيف رهانيده
كنيم و نيازي به روايتهاي تاريخي  راههاي فلسفي و عقالني معتبر نظري ثابت مي

  .2يمآور ما فقط روايت را براي اسناد و محكم كردن و تأييد آن در مي ،نداريم
طرف نسبت به اهمال علما  شخص محقق و بي«كند كه  همچنين كاتب اعتراف مي

هاي تاريخي در مورد اثبات والدت و وجود امام دوازدهم  در طول تاريخ بررسي
  .3»شوند محمد بن حسن عسكري دچار حيرت و شگفتي مي

  
  .نقد روايتهاي تاريخي توسط كاتب

ورد روايتهاي تاريخي سخن گفت كاتب معتقد است كه اولين كسي كه در م
سپس صد سال بعد از . و اين صد سال بعد از وفات عسكري بود. بود) پسر(صدوق 

ها و  سپس روايتهاي تاريخي آنها جامع تمامي حكايتها و شايعه. طوسي آمد ،وي
چرا اين مؤلفان نيمه دوم . هاي مرسل يا نقل شده از جاهالن و غالت است اسطوره

و ) پدر(انند نوبختي و سعد اشعري قمي و ابن بابويه صدوق قرن سوم هجري م
تا جايي كه فقط كليني داستان آن مرد هندي را آورده است  ؟نعماني سخني نگفتند
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را ) پسر(كه از كشمير مسافرت كرد تا مهدي را بشناسد؟ در حالي كه صدوق 

  .1آوري و ثبت كرد يابيم كه مجموعه بزرگي را در زمان كوتاهي جمع مي
  : گويد داليل تاريخي در اين مورد خيلي آشفته است از جمله كاتب مي: دوم

آيا مادر وي كنيزي به اسم نرگس يا سوسن يا  :تعيين هويت مادر مهدي )1
يا زني به اسم مريم دختر زيد علويه  ،بوده است هصقيل يا خمط يا ريحانه يا مليك

  .2بوده است؟
وفات پدرش شش ساله بوده يا ان آيا وي در زم :تعيين تاريخ والدت مهدي )2

 ؟هشت ساله
آيا از طريق طبيعي و در رحم مادرش  :روش حمل و باردار شدن به مهدي )3
 اند از پهلوي او بوده است؟ اي چنان كه گفته يا به صورت اسطوره ،بوده
يا از  ،آيا او از مجراي طبيعي به دنيا آمده است :روش به دنيا آمدن مهدي )4

 پديد آمده است؟جاهاي ديگر مثل ران 
 آيا او گندم گون بوده يا سفيد روي؟ :رنگ وي )5

يا چنان كه در  ،آيا به طور طبيعي رشد كرده است: وش رشد و نمو اور )6
اي بوده است؟ همچنان كه در روايات  اند، به صورت اسطوره بعضي از روايتها گفته

ايت ديگري و در رو. كرد آمده است او در يك روز اندازه يك سال ديگران رشد مي
و در يك هفته اندازه يك ماه رشد  ،آمده است كه او در يك روز اندازه يك هفته

اي بايد او در زمان وفات پدرش مرد بزرگي بوده  مبني بر اين روايات اسطوره. كرد مي
 .شناخت تا جايي كه عمه او حكيمه او را نمي. باشد
ا آمده است كه در بعضي از روايته: ختالف در پنهان و مخفي بودن اوا )7
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و در روايتهاي ديگري آمده است كه هر چهل . اش جز يك بار او را نديده است عمه
  .1ديد روز يك بار او را مي

بدين ترتيب استاد احمد كاتب معتقد است كه ضمن اختالفات شديد در روايتهاي 
 و اين همان چيزي است كه. اين امور براي ردكردن همگي آنها كافي هستند ،تاريخي

. گريزند بسياري از متكلمان شيعه و معتقدان آن از بحث و مناظره در اين روايات مي
و از ترس اينكه در تنگناي اختالف روايتهاي تاريخي گير نكنند، براي اثبات 

  .كنند مطلوبشان بر استدالل عقلي تكيه مي
  

  .نقد شهادت و گواهي نايبهاي چهارگانه توسط كاتب
اينكه از  ادعاىد، به آورن مردم مي راىهايي كه ب و نامه شهادت نايبهاي چهارگانه

و در . مهدي است، از مهمترين داليل مطرح شده در اثبات وجود مهدي استطرف 
آيا  :چارچوب تحقيق كاتب در مسأله والدت مهدي سؤاالتي مطرح شد كه عبارتند از

ن اجماع دارند؟ چگونه اين نايبان واقعاً صادق هستند؟ آيا شيعيان بر اعتماد اين نايبا
  ند؟تسليم ايشان شدكنند و  را تأييد مي نايبانهاي  بعضي از شيعيان نامه

  : كند بينيم كه او بيان مي در ميان جوابهاي كاتب به اين سؤاالت مهم، مطالب زير را مي
چون بعضي از شيعيان ادعا . ظاهر نايب بودن براي مهدي جديد نيست )1
سپس يكي از آنها خود را به عنوان نايب كاظم  ،تكردند كه كاظم نمرده اس مي

  .2معرفي كرد و به مردم امر كرد كه اموال و هدايايي خود را تقديم او كنند
و كاتب علت . بيست و چند نفر بودند) محمد بن حسن(مدعيان نيابت مهدي  )2

براي كه اجتماعي  ،افزوني ادعاي نيابت را جلب منفعتهاي مادي و جايگاه سياسي
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 .1داند مي ان بودمدعي

و معتقد است . كند كاتب در تأييد مصداقهاي نايبان چهارگانه ايراد وارد مي )3
آنچه را كه طوسي از آثار نقل شده از مهدي در مورد تزكيه خودشان آورده است 

به . (باشد و اين غير از نقل خود نايبان مي ،همان روش ضعيفان و جاهالن است
 .2)كردند تقديس ميمعناي اينكه آنها خودشان را 

و . شك و ترديد شيعيان در صداقت نايبان به سبب فزوني مدعيان نيابت )4
و نواب ادعاي آوردن كتاب از . اند مشاجره ميان آنها و مخفي كردن اموالي كه گرفته

  .3»كنندگان آن را تكذيب كردند كردند كه شك زبان مهدي مي
پرست و مال دوست  را به مالگويد كه نايبان چهارگانه رقيبان خود  كاتب مي )5

و اين چيزي است كه كاتب . گفتند كه جيره خوار سلطان هستند و مي. كردند متهم مي
 .4بيند در وجود آن ميان نايبان چهارگانه و ساير مدعيان فرقي نمي

كند،  آنچه كه كاتب در مورد شك خود نسبت به نايبان چهارگانه استدالل مي )6
. نقش فرهنگي براي خدمت به شيعه و مسلمانان بود عدم برپايي و اجراي هر نوع

اين امر را در  ،و كاتب. كردن اموال و ادعاي دادن اين اموال به مهدي غير از جمع
برد تا مشكل  يابد وقتي كه به علماي قم پناه مي در مي) نوبختي(ديدگاه نايب سوم 

وجود هر نوع به خاطر عدم  ،را حل كندكه با هم اختالف كرده بودند شلمغاني 
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 .ارتباطي با امام معصوم
 -معاصر نوبختي  -همچنين كاتب معتقد است كه تأليف كتاب كافي توسط كليني 

و انباشتن اين كتاب از احاديث ضعيف و افراطي و عدم تعليق نوبختي يا نايب 
  .1بودن فرهنگ نايبان است ديگري بعد از وي، دليل سلبي

 ،كنند از جانب مهدي است نايبان ادعا مي هايي را كه درست بودن نامه ،كاتب )7
اند با اسنادي  ردهچون كساني كه آن را روايت ك. دهد مورد نقد و بررسي قرار مي

  .2اند كننده به اعتراف علماي رجال شيعه آن را نقل كردهنامعلوم و غلو
گويد كه خيلي سعي كرده است كه هر نوع دست نوشته يا امضاي  كاتب مي )8

و اين امر باعث . يش شيعيان بيابد ولي اثري را از آن پيدا نكرده استامام مهدي را پ
چون نايبان علماي شيعه چگونه به محافظت . شود ها مي شك و ترديد در وجود نامه

همچنان كه هر گروهي به حفظ مهمترين دست . اند ها اقدام نكرده از اين دست نوشته
 .3پردازند هاي خود مي نوشته

كار احمد كاتب بود كه در موضوع مهدويت مطرح كرده بود و به اينها مهمترين اف
  :طور خالصه عبارتند از

  .نفي والدت محمد بن حسن از آغاز )1
اي است كه بعضي از سودجويان و غالت  مهدويت محمد بن حسن نظريه )2

 .اند ساخته
عقيده والدت محمد بن حسن و غيبت وي عقيده يكي از چهارده فرقه شيعه   )3
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  :بخش دوم
  

  :اند اي كه در درون مذهب اماميه به اصالح پرداخته شخصيتهاي برجسته
در اين بخش از بعضي از شخصيتهاي معاصر اماميه سخن خواهيم گفت كه در 
تقديم قوانين اصالحي و دعوت به اعتدال و ترك بعضي از مظاهر غلو و خرافات 

بودن امام  ن شخصيتها از اصل مذهب يعني اعتقاد به منصوصولي اي. اند سهمي داشته
و فقط تحوالت و قوانين اصالحي را در  ،اند گيري نكرده بودن وي كناره و معصوم

  .كند ايجاد مي) در مذهب(داخل 
قبل از شروع به بيان اين تحوالت پسنديده، الزم است كه خواننده گرامي به 

  :مسايل زير استحضار داشته باشد
اي را بنا  چون فرقه عقيده. از افراد با سخن از يك فرقه و گروه فرق داردن سخ )1
همچنان كه افراد با خوبيها و بديهايشان سنجيده . ها قائل به آن نيستند نهد كه بعضي مي
برده  - به معناي عام آن  –اي از جهاد  كردن عليه مخالفي كه بهره بنابراين حكم. شوند مي

  .كند ري جز رواج غلو و محاربه با اهل سنت ندارد، فرق ميبا مخالفي كه كا ،است
 ،همچنان كه الزم است بداند كه ممكن است شخص معتقد به مذهب اماميه باشد

ولي جزء كساني نباشد كه در ربوبيت و الوهيت  ،يا اماميه باشد. خرافاتي نباشد لىو
آميز و  نان شركو با سخ ،بلكه حتي ممكن است اماميه باشد. شوند شريك قائل مي

و  ،بلكه ممكن است اين يك ارزش عمومي براي هر زمان و مكاني باشد. غلو بجنگد
  .ممكن است غير از اينها باشد

ي ا هالزم است كه ديدگاه و حكم شرعي در مورد شخص معتقد به مذهب امامي )2
كند  ي كه به غلو و خرافات دعوت ميا هجنگد با شخص امامي كه با غلو و خرافات مي

  .اي كه به هر دوي آنها يك حكم و ديدگاه داده نشود به گونه ،تفاوت داشته باشد
كنم، و  به عنوان نمونه براي اهميت اين نكته، در اينجا يكي از ديدگاهها را ذكر مي

اي را به يكي از اهل سنت كه به رد شيعه اماميه اهتمام ورزيده بود  آن اينكه نامه
اهللا محمد خالصي  آيد يعني آيت ايي كه اين بخش ميفرستادم تا از يكي از شخصيته
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كسي كه مانند او به امامت معتقد باشد در «: اينگونه به من جواب داد كه. سؤال كنم

الزم است در مورد اين ديدگاه گفته شود كه . »منطق اهل سنت از جمله غالت است
قد به تصرف اي كه كسي كه معت به گونه. ان اهل سنت درجاتي داردقغلو نزد محق

و امام فقط معصوم  ،گويد امامت منصوص است با كسي كه مي ،ائمه در هستي است
و در اين بخش اخير دقت زيادي از جانب علماي . باشد، مساوي نيست از خطا مي

  .اهل سنت در تأليف اين مخالفتها صورت گرفته است
سياه و «ه ها با موافقين و مخالفين خودشان مثل نظري عجيب آن است كه بعضي

. باشد و اين از لحاظ شرعي و عقلي اشتباه مي. كنند رفتار مي» همه يا هيچ«و » سفيد
به دادن حق هر  ص و پيامبر. چون خداوند متعال به عدالت با مردم امر كرده است

  .صاحب حقي به وي راهنمايي كرده است
. ندكساني كه صاحبان تحوالت درون مذهبي هستند الزم است كه شناخته شو )3

 از جمله بارزترين آنها اعتقاد به منصوص ،چون آنها داراي ديدگاههاي مهمي هستند
كه اين امر در ترازوي اهل سنت از بدعتهايي است . بودن امامت و عصمت امام است 

و اين همان چيزي است كه ديدگاههاي افراطي را در . داردنكه دليلي براي آن وجود 
همچنان كه براي تصديق ائمه به . نهد بنيان مي ص برابر اصحاب گرانقدر پيامبر

و . اند روي آورده) رحمهم اهللا(بدعتهاي ديگري چون عصمت و باال بردن مقام ائمه
در بخش پيشين بسياري از مباحثات در مورد اعتقاد به امامت مطرح شد كه نيازي به 

ر فصول آينده و خواننده گرامي بايد بداند كه اين مالحظات را د. تكرار آنها نيست
  .كنم و به اين اشارات پيشين اكتفا مي. تكرار نخواهم كرد

اين است كه اين افراد اعتقاد به امامت را به عنوان  ،آنچه كه قابل مالحظه است )4
بدين معني كه آنها همان مسلكي را كه غالت به امامان . اند برائت از مخالف نياورده

 .دهند دهند، نمي مي
  كند؟  چه فرقي ميشايد كسي بگويد كه 
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جواب اين است كه محققان اهل سنت ميان كسي كه سخن جديدي را در دين 
با كسي كه سخن جديدي را در  ،كند از آن حمايت و پشتيباني مي و كند ايجاد مي

دهد، تفاوت  كند و آن را به عنوان برائت از مخالف قرار نمي دين ايجاد مي
بدعتي را ايجاد كند و با آن بخواهد كه  بدين معني كسي كه در دين. اند گذاشته

آورد و آن را سبب جدايي  با كسي كه بدعتي مي ،جماعت مسلمانان را متفرق كند
  .كند، مساوي نيست نمي

 :فرقه سازي است كه با وصفتبنابراين شديدترين اختالف مذموم و ناپسند همان 
{n  m z. )159: األنعام.( 

  .»تقسيم شدند) ب مختلفو مذاه(هاى گوناگون  و به دسته«
. و حزبهايي كه هر كدام از ديگري بيزاري بجويندگروهها يعني . موافق باشد

شدن يعني گروههايي كه بعضي از آنها با بعضي ديگر جدا  شيعه : گويد مي) :(شاطبي
  . كنند بلكه ضد همديگر هستند كه به همديگر مهرباني و كمك و ياري نمي. هستند

است و امر و حكم آن نيز يكي است بنابراين الزم است كه  بي گمان اسالم يكي
  .حكم آن بر همبستگي كامل باشد نه اختالف

فرقه شدن و جدايي نشان دوري قلبها از همديگر است كه به دشمني و كينه و  فرقه
c  b  a   } :فرمايـد  به همـين دليـل خداونـد متعـال مـي     . انجامد نفرت مي

f  e  d z. )قرآن و اسـالم، و  ( و همگى به ريسمان خدا « ).103: آل عمران
  .»، چنگ زنيد، و پراكنده نشوي)هرگونه وسيله وحدت

ولي اگر هـر حـزب و   . شود روشن است كه مهرباني هنگام همبستگي و روابط حاصل مي
اي غير از آنچه كه ديگري به آن چنگ زده است، چنگ بزند، لـزوم تفرقـه و    اي به رشته دسته

l  k  j  }  :فرمايـد  و اين معناي كالم خداونـد اسـت كـه مـي    . شود جدايي ايجاد مي
v  u  t  s   r  q  p  on  mz. )ــام ــن راه، راه « ).153: األنع و اي
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پيـروي نكنيـد   ) ام باطلي كه از آن نهي كرده(از آن پيروي كنيد و از راههاي . مستقيم من است

   .1»پراكنده سازد) منحرف و(كه شما را از راه خدا 

_____________________________ 
 .2/701اعتصام ) ١(
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  :فصل اول
  

  اهللا العظمي  آيت
  محمد بن محمد مهدي خالصي

  
  
  
بر باالي ) إ(بينم كه به نام موعظه و رثاي حسين بن علي  و داعياني را مي«

و اين گروه اگر اصالح شوند تأثير  ،كنند منابر به مفاسد و كارهاي پست دعوت مي
م چيزي جز احاديث غلو ولي بيشتر افراد آن از اسال. بزرگي در دعوت به اسالم دارد
هاي  و از قرآن جز آياتي كه آن را طبق خواسته ،دانند خطابيه و كراميه و مغيريه نمي

كه آن را دليل پيروي خود از اين غالت قرار  ،دانند كنند، نمي خود تفسير و تأويل مي
امروزه اينها نسبت به دين از لشكر يزيد بن معاويه بر حسين ضررشان . دهند مي

  .»گفته است ؛ است، همچنان كه صادق بيشتر
  اهللا العظمي محمد مهدي خالصي آيت
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  :مبحث اول
  .زندگينامه او

  
  :نام و نسب او

نام او محمد بن محمد مهدي بن حسين بن عبدالعزيز خالصي كاظمي اسدي 
كه يكي از كساني بود كه در  - است، و نسب او به حبيب بن مظاهر اسدي مي رسد

  .1-شته شد ك كربال با حسين
  

  :والدت و رشد وي
  .در شهر كاظميه به دنيا آمد. 2م1888در حدود سال ) :(محمد خالصي 

اهللا العظمي محمد  پدر وي آيت. اي مشهور به علم رشد و تكامل يافت و در خانه
   .3مهدي خالصي يك رهبر علمي و جهادي بود

مي و فلسفي خود و درسهاي عل. در همان اوان كودكي شروع به يادگيري علم كرد
  .را در مدت كوتاهي و پيش علماي زمان خود به پايان رساند

اي درس خوانده است كه بارزترين آنها  محمد خالصي پيش علماي برجسته
  .محمد مهدي خالصي و ميرزا محمد تقي شيرازي بوده استپدرش 

_____________________________ 
, االعـالم, 23فـی الـدين  ةاخلرافـات الدخيلـمقدمه مرتجم كتاب علامءالشيعه والرصـاع مـع البـدع و: نگا) ١(

 .7/86الزركلی

: نگـا. م متولد شـده اسـت1890گفته است كه او در سال ) 86ص (بر خالف آنچه كه زركلی در االعالم ) ٢(
, 23فی الدين  ةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخيل ةرشح حال پرسش هادی خالصی در مقدمه علامءالشيع

 .3ة والسالم مهدی خالصی در مقدمه كتاب االسالم سبيل السعادمد حمو رشح حال پرس وی 

اهللا العظمی حممد مهدی خالصی يكی از بزرگرتين رهربانی است كه در رهـربی حركـت جهـادی  آيت) ٣(
عراق : نگا. را بر ضد انگليس رهربی كرد 1920مهچنان انقالب سال . سهم داشته است م1914سال 

 .20− 31, ةبال قياد
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اب پدرم اسالم را در كت«: گويد و خالصي از نقش اين دو عالم در زندگي خود مي
و بجز او اسالم را فقط به . خداوند و سنت صحيح از طريق اهل بيت به من شناساند

و مقدار كمي را نزد او . بود) محمد تقي شيرازي(: طور كلي در يك مرد يافتم و او
نفر سومي دانم  تا آنجايى كه من مىو در آنچه كه اين دو نفر به من آموختند . خواندم

  .1واهللا اعلم) د نبودكسي ديگري در اين ح. (نبود
  :صفات بارز وي

  .شجاعت
محمد خالصي از شجاعت عالي برخوردار بود كه در رفتارهايش تجلي پيدا 

و از يك طرف با شجاعت تمام در مقابل انحراف و تجاوز به ساحت تشيع و . كرد مي
  .كرد به طور عمومي در مقابل تجاوز به ساحت اسالم مقابله مي

ياري از صورتهاي بدعت و انحراف و خرافات و تخلفاتي اما انحراف اول در بس
  .يافت كه غالت شايع كرده بودند، با تأييد و حمايت غرب نمود مي

كه عليه جهان  فتيا ولي انحراف دوم در تفكرات جديد گمراه كننده نمود مي
مانند كمونيستهاي ملحد و افكار غربي و ساير افكاري كه در پشت  ،جنگند اسالم مي

  .وجود دارند) منحرف(سياري از مسلمانان آن ب
كه بهاي آن را گاهي با تبعيد . خالصي با شجاعت با اين دو انحراف مقابله كرد

اي كه عليه  و گاهي با شنيدن حرفهاي زشت در خالل فتواهاي گمراه كننده ،داد مي
  .همچنان كه بعداً توضيح خواهيم داد. شد وي داده مي

احمد قوام (ي خطاب او به نخست وزير ايران يكي از شواهد شجاعت خالص
نه به  ،دهم با اين كلمات تو را مخاطب قرار مي« :است وقتي كه به او گفت) السلطنه

چون تو به اين دو قادر . داشته باشماز تو خاطر اينكه اميد نفعي يا ترس ضرري 
منظور من  و در برابر مسلمانان ديگر به من نزديكترى، ، بلكه به خاطر اينكهستيني

_____________________________ 
 .82اله املجاهد االكرب  امام حممد خالصی رس) ١(
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دادن به امثال شما و رؤساي مسلمانان است، كه به هر كدام بر حسب امارت و  پند

  .1»باشد جايگاهشان مي
به بشر و  2اي نخست وزير ايران آيا تو براي فهماندن اين خطر« :همچنين گفت

تا اينكه به رضايت خداوند خشنود شوى؟ ولي اي؟  دعوت آنها به نجات كاري كرده
از كجا براى تو خواهد بود؟ و من به تو گفتم كه هيچ نفع و زيانى در  هيهات؟ اين

اين كار  استىخو ي كه ميدر حال ،نيز عاجز هستي منتو از رهايي دست تو نيست، 
و من به پرداخت . خواستي ا نميى و تو اينردهي، همچنان كه مرا حبس كردرا انجام 

آن را ، و با اينحال ندان تو بودمدر حالي كه در زكردى يك دهم وسايل زندگيم امر 
بود  در مسجدمن و درس قرآن خواندن به منع نماز قلم تو . ندبرايم پرداخت نكرد

 هي و دوستد انجام ميكه كاري را  شدبا اين كار ثابت . 3ولي قلبت موافق آن نبود
 به اين امر مهمتواند  مىچگونه چنين است قدرتش پس كسى كه . نداري انجام دهي

؟ خالصي تصميم خود را به نخست وزير گفته بود قبل از آن كه نخست برسد خطير
و هنگامي كه از زندان بيرون آمد ضعيف شده . وزير به مدت بيست سال زندان شود

آيا با وجود اين اميد . ماندن در زندان بهتر از اين رياست مغلوب است« :و گفت. بود

_____________________________ 
 .80رساله املجاهد االكرب  امام حممد خالصی, ) ١(

و اين مهان چيـزی اسـت . موضوع قبلی مورد بحث خالصی دوری مسلامنان از اسالم است: يعنی خالصی) ٢(
 .123منبع پيشني, . و خشک را از بني برد كه جنگ جهانی را عليه آنان برانگيخت و مردم را نابود كرد و تر

وقتی كه خالصی از اقامه نامز و درس قرآن گفتن منع شد, تلگرافی به نخست وزير فرسـتاد كـه در آن گفتـه ) ٣(
 .»از نامز مجعه و درس قرآن ممانعت نكرد ولی پليسهای تـو ايـن كـار را كردنـد) پرس معاويه(حتی يزيد «: بود
 .58−59در منبع پيشني,  23سند شامره : نگا
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  .1»ماند؟ ادعاي اصالح عمومي باقي مي
ن شجاعت خالصي در فتوايي كه آن را در شهر تويسركان صادر كرد نمود همچني

كردند يعني در اثناي جنگ جهاني  كه به كارگراني كه به صالح انگليس كار مي. يابد مي
خالصي نزد آن كارگران رفت . كندند هاي گازي انگليس زمين را مي دوم براي عبور لوله

و افسر انگليسي . نها را از كار كردن منع كردو به آنها گفت كه كارشان حرام است و آ
  .2نموددر برابر او ايستاد و در نتيجه او را به شهر كاشان تبعيد ) كلنل وب(

  
  .صبر و شكيبايى او

كه در خالل اصرار و پافشاري . خالصي عالوه بر شجاعت به صبر نيز آراسته بود
ها  ت به آن انواع مصيبتو در راه دعو. گردد او بر دعوت به تشيع خالص آشكار مي

  .كه آن را در بخش آتي توضيح خواهيم داد. و بالهاي بر سر وي آمد
  

   .بعضي از بالهايي كه خالصي به آن دچار شد
از جمله بارزترين آنها . ها مواجه شد خالصي در طول زندگيش با انواع مصيبت

  :عبارتند از
  .ها متهم شد به انواع تهمت

. كرد اي زندگي مي بحراني و يك منطقه جغرافياي بسته خالصي در يك دوره زماني
نبود كه ) ها بعضي(بنابراين شخصيت خالصي و افكار وي به علتهاي متعدد خوشايند 

  .بعضي از اين علتها ديني بودند و بعضي غير ديني

_____________________________ 
روشن است كـه . با زبان عربی به نخست وزير فرستاد ـه1362ای است كه خالصی آن را در حمرم  اين نامه) ١(

او اين كار را به خاطر فخر به زبان عربی و تعصب مذموم نكرده است بلكه به خاطر افتخار به زبان قرآن اين 
 .124−125مهان,  .دانست كار را كرده است كه آن را تنها راه نجات برش از بدبختی می

 .9مهان ) ٢(
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. شود شد، تناقضاتي ديده مي بنابراين در اتهاماتي كه به قصد براندازي وي ايجاد مي

و گروهي ديگر او را  ،كردند را به بي ديني و همكاري بلشويكها متهم مي گروهي او
با وجود اينكه خالصي سرشار از دشمني با آنها  -  كردند ها متهم مي به همكار انگليس

و گروه ديگري از آخوندها او را به داشتن روابط با حكومت عبدالسالم عارف  -  بود
و گروهي ديگر از كمونيستهاي ملحد او را . ندكرد به عامل و كارگزار آمريكا متهم مي

و  - كند  كردند كه به اوهام و خرافات دعوت مي گرايي متهم مي به ارتجاع و واپس
  .1- منظورشان پيروي از دين بود

همچنين خالصي با تهمت خطرناك ديگري مواجه شد و آن تهمت قتل سفير آمريكا 
ريزي شده توسط كارگزاران پهلوي  مهكه در يك حادثه تروريستي برنا. در تهران بود

  .2اتفاق افتاد تا حكومت نظامي را الزم گردانند و دعوت اسالمي را محدود كنند
  
 .تبعيد مداوم) 1

. م1922./ ه1340آوردن به سياست، در سال  به علت پيروي خالصي از نظراتش و روي
د كردن امضاي به علت ر. بارها از طرف رژيم پهلوي در ايران به تبعيد محكوم شد

  . قرارداد انگليس و ملك فيصل به عدم دخالت در سياست، تبعيد او به ايران تمام شد
از تهران به خراسان تبعيد شد و از   ه1344تا سال . م1925/ ه1343سپس در سال 

  . آنجا به خواف تبعيد شد كه در آنجا به علت اتهام كشتن سفير آمريكا زنداني شد
  .م اجازه بازگشت به تهران به او داده شد1927/ ه1345سپس در سال 
و بعد به زندان . به مدت سه ماه در تهران زنداني شد 1931/ ه1349سپس در سال 

و  ،سپس بعد از آن به مدت يك سال به تويسركان تبعيد شد ،منتقل شد) قاجار(قصر 

_____________________________ 
 .34 ةعراق بال قياد. 42 ةواحلزبي ةالعراق بني املرجعي العمل االسالمی يف. 23مهان ) ١(

 .103−104املجاهد االكرب ,  ةرسال) ٢(
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٣٦٦

٣٦٦ 

  .بعد از آن به مدت دو سال به نهاوند تبعيد شد
و جز يك شبانه روز در آنجا نماند . به كاظميه به او داده شد و بعد از آن اجازه بازگشت

  .در قصر شيرين بيست روز زنداني شدكه او را دستگير كردند و به ايران برگرداندند و 
سپس آزاد شد و به . و به مدت يك سال كامل در كرمانشاه و نهاوند زنداني شد

بود و بعد . م1942/ ه1361 تويسركان تبعيد شد و در آنجا تحت نظارت پليس تا سال
و به . نظارت شديد پليس باقي مانددر . م1947از آن به كاشان تبعيد شد و تا سال 

در آنجا ماند و بعد اجازه بازگشت به عراق به او  م1947شهر يزد تبعيد شد و تا سال 
  .1داده شد

كه بيشتر از . خالصي حدود بيست و هفت سال از عمرش را اينگونه سپري كرد
و او . در تبعيد مداوم بود) نزديك نصف مفيد عمرش(اش بود  ساله 75ك سوم عمر ي

  .ها كامالً رنجيده شده بود با اين مصيبت
  
 .تنگي معيشت) 2

مخصوصاً وقتي كه . خالصي از تنگي معيشت طوالني مدت و تبعيد مداوم رنج ديد
ود كه از كاظميه به و اين همزمان با قطع شدن مالي ب ،دبيرون كردناز عراق را پدرش 
ورد تا زندگي خالصي به ناچار در اين زمان به حرفه كشاورزي روي آ. دادند او مي
ولي همچنان كه . و فرزندانش را كه با او رنج تبعيد را كشيده بودند، سپري كند خود

تا جايي كه به محض فراهم كردن « :نوشت) احمد قوام السلطنه(در نامه خود به 
و بايستي با . شدم جايي كه تبعيد شده بودم، به شهر ديگري تبعيد ميلوازم زندگي در 

كردم و به شهر ديگري  اجبار آنچه را كه در شهر اول فراهم كرده بودم، رها مي
  .»رفتم در حالي كه چيزي نداشتم مي

شديدترين چيزي كه خالصي با آن مواجه شد، اين بود كه در تبعيدگاه اخيرش 
_____________________________ 

 .99−110,  منبع سابق: نگا) ١(
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٣٦٧ 

وقتي كه همراه فرزندانش در وقت سرماي شديد به . شده بودبا آن مواجه ) كاشان(

فقير بودند در حالي كه از گرسنگي و  اهل كاشانوقتي به آنجا رفتند . آنجا تبعيد شد
و به علت ممانعت از خروج براي كاركردن و تدريس و چاپ . ناليدند برهنگي مي
  .1هايش فقرش زيادتر شد  هكتابها و رسال

_____________________________ 
 .100−109−110,  منبع سابق: نگا) ١(
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٣٦٨

٣٦٨ 

  :مبحث دوم
  .زندگي اصالحي اومراحل 

  
براي اطالع از طرح اصالحي خالصي به شكل دقيق بر ما الزم است كه در هر 

هر مرحله ويژگيهاي خاص . كدام از مراحل چهارگانه زندگيش نظري داشته باشيم
  .درا دارخودش 

  
  ).م1922تا. م1888/ ه1340تا  ه1306( جهاد مسلحانه در عراق :مرحله اول

اي است كه خالصي در دامان پدرش در كاظميه در حال  اين دوره اولين مرحله
و . تا جايي كه در بعضي علوم در مدارس خالصيه معلم شد ،يادگيري علم رشد يافت
  .سال بود 34مدت اين دوره نزديك 

براي اطالع از ماهيت اين مرحله به شكل دقيق، بعضي ويژگيهاي عمومي آن را 
  .كنيم تر مي خالصي را برجستهسپس ويژگيهاي مربوط به . كنيم ذكر مي

  
  :بارزترين ويژگيهاي اين مرحله

  .ضعف دولت عثماني )1
 .فعاليتهاي قوم گرايي )2
 .اشغال عراق توسط انگليس )3

  ه1332حمله انگليس به عراق در زمان جنگ جهاني اول با حمله دريايي سال 
جه و با مقاومت سختي موا. شروع شد، كه نيروهايش را در جنوب عراق پياده كرد

ها با كمك  انگليسي. شد كه اشغال آن به مدت سه سال به سختي طول كشيد
هاشميان كه تفكر جدايي از تركيه را داشتند عراق را اشغال كردند و در جمادي 
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٣٦٩ 

  .1ورود به بغداد را براي آنان هموار كردند. م1917/ ه1335االول سال 

  .وارد شدن شيعيان در جنگ عليه انگليس )4
بعضي از . يان در جبهه مقاومت عراق عليه انگليس وارد شدنددر اين دوره شيع

شركت   ه1332عشاير شيعه همراه منتسبين به علم شيعه در مقاومت انگليس در سال 
همچنان كه آنها بعد از آن مشاركت فعالي در انقالب بيستم داشتند كه به . كردند
  .2كردن مستقيم اشغال عراق توسط انگليس منتهي شد محكوم

 .3از دوران پادشاهيآغ )5
  

   :بارزترين ويژگيهاي برجسته و مخصوص در اين دوره
  .مشاركت خالصي در اصالح سياسي عثماني) 1

در همان زماني كه دوري از مشاركت سياسي صفت ويژه عمومي مراجع شيعه  
كنيم كه از طرف  خالصي را مشاهده مي -بسيار كمي از شيعيان  افرادبجز  - بود

به طوري كه در طرح صدور  ،كند يد در تالشهاي مبذول مشاركت ميسلطان عبدالحم
   .4خواست اصالحاتي در آن اعمال بكند قانون سهم داشت كه سلطان مي

  
  .وارد شدن او به فعاليت جهادي مسلحانه) 2

) ليبي(ابتدا وقتي كه به طرابلس غربي : خالصي دو بار وارد جهاد مسلحانه شد

_____________________________ 
 .183−186مهان, ) ١(

دور : , و نگـا187) جلـد اول(ملعارص و احلديث, حممـود شـاكر و اسـامعيل يـاغی تاريخ العامل االسالمی ا) ٢(
 .80−110فی تاريخ العراق احلديث , نفيسی, صعة الشي

 .186−187مهان, ) ٣(

 .24−25فی الدين,  لةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخي عةعلامء الشي) ٤(
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٣٧٠

٣٧٠ 

لبيك بگويد تا در برابر هجوم ايتاليا بر  1)اهل سنت(يبايي رفت تا به نداي مجاهدين ل
  .2م شروع شده بود1911/ ه1329ليبي از آنان دفاع كند كه در سال 

در دفاع از هجوم انگليس بر عراق مشاركت كرد و  -به شكل بارزي -  همچنين
. م در جبهه جنوبي عراق جنگ آغاز شده بود1914/ ه1332اين وقتي بود كه در سال 

  .و موقعيت وي در جبهه حويزه بود
م خالصي همراه 1917/ ه1335سپس بعد از سقوط بغداد به دست انگليس در سال 

  .3نشيني كرد و دو سال در آنجا ماند تا انقالب بيستم واقع شد رزمندگان به موصل عقب
خالصي در دو جبهه مسلحانه مشاركت كرده است كه يكي از آنها : خالصه

و . شد و آن ليبي بود نمي پيدااي در آن   هبوده است كه شيع نشين سرزمين سني
  .ديگري كشور عراق بود كه انگليس آن را مورد يورش قرار داده بود

_____________________________ 
تطوعني من العامل االسالمی لتلبية نـداءات املجاهـدين فـی تدافع كثري من امل: نگا. 14رسالة املجاهد االكرب  ) ١(

صـدی حركـة اجلهـاد فـی العـامل : و مقالـه. 335−1/338ليبا در كتـاب الـثامر الزكيـة للحركـة السنوسـية 
 .103ص 1984شامره پنجم,  −جملة الشهيد/ االسالمی

 .14/17التاريخ االسالمی, ) ٢(
 .14مهان ) ٣(
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  ).م1926م تا 1922/ ه1344تا   ه1340( تبعيد به تهران: مرحله دوم

  :ين مرحلها بارزترين ويژگيهاي عمومي 
م به دست نخست 1925/ ه1344در زمان احمدشاه سال : سقوط دولت قاجاري )1

  .1سقوط كرد) پهلوي(وزير آن زمان، رضاخان 
 .آغاز دولت استبدادي پهلوي )2

 - كه خالصي او را به ضعف توصيف كرده بود  - بعد از اخراج احمدشاه قاجاري 
بود، ايران مرحله جديدي را  2توسط سپاه و فرماندهي رضاخان كه ملقب به پهلوي

  .بداد بسيار بودشروع كرد كه شاهد ظلم و است
د و مجلس نيابي را حفظ كرد و فقط خودش تصرف دا پهلوي فرمان استبدادي مي

  .كشور و اموال و نيروهاي كشور را تا نقاط دور دست كشور به دست گرفت
 .غلبه خوف و ترس بر علما )1
 .از عراق به ايران هترين مراجع شيع هتبعيد برجست )2

اردادي را به اين مضمون وضع هاشمي قرملك فيصل م حكومت 1923در سال 
ي كه در برابر سياست حكومت در مورد نقشه بقاي انگلستان ايستادگي يكرد كه علما

اهللا  ؛ آيتندترين علمايي كه تبعيد و دور شد و از جمله برجسته. كردند، دور كند مي
اهللا حسين نائيني و جواد  اهللا ابوالحسن اصفهاني و آيت محمد مهدي خالصي و آيت

  .هري و علي شهرستاني و ديگران بودندجوا
گيرترين اين مراجع محمد مهدي خالصي بود كه به براندازي بيعت ملك  و سخت

فيصل و حرام بودن انتخابات فتوا داده بود، همان چيزي كه بسياري از فقها را به 
و اين امر باعث شد كه وزير كشور تصميم به تبعيد نه . صدور چنين فتوايي واداشت

_____________________________ 
 .40و17ص/18اريخ االسالمی جالت) ١(

 ).18/48مهان(در زبان فارسی يعنی صاحب جالل و شكوه : پهلوی) ٢(
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٣٧٢

٣٧٢ 

  .آنها بودند جزواز مجتهدان شيعه بگيرد كه بيست و پنج نفر از نزديكانشان نفر 
اي كه تصميم بازگشت  به گونه. آنها گذاشت تصميم تبعيد اين افراد تأثير بزرگي بر

كه تنها كسي ) پدر(جز خالصي . آنها را به شرط عدم دخالت در سياست پذيرفتند
داري كرد و در خراسان ماند تا وقتي كه بود كه از بازگشت به عراق با اين شرط خود

او را مسموم كردند و به قتل رساندند، و اين امر تصوري از طبيعت مرجعيت پدر 
چون دوري وي از رهبري كاظميه تأثيري بر او . دهد محمد خالصي به ما مي

بر . به او نيز تأثيري بر او نگذاشت... ندادن بسياري از امتيازات مالي و . داشتگن
ولي به زودي به بازگشت مشروط  ،ف مراجع ديگري كه همراه او تبعيد شدندخال

بودن از رياست انفرادي  بخاطر از دست دادن امتيازات و خشمگين. رضايت دادند
عبدالكريم حائري  ناراحتىهمچنان . محمد فيروزآبادي در نجف به آنجا بازگشتند

ينكه آنها براي رياست او ترس ابر نشستن آنها،  -از مجتهدان بزرگ قم -  يزدي
  .1-گفتن آنان بود آمد به خوش ناچارهر چند كه  –. مزاحمت ايجاد كنند

  
  :بارزترين ويژگيهاي مخصوص خالصي

 .وارد نشدن در فعاليت جهادي مسلحانه )1

مرحله اول از زندگي خالصي و تجربه او در ميدان عمل جهادي مسلحانه در ليبي 
كه موصل آخرين ايستگاهي بود كه اين نقش را در  و گفتيم. و عراق را بيان كرديم

گويد كه در تجربه جهادش به آن  خالصي از خاطرات خودش مي. آنجا تمرين كرد
ها،  علت آن قبل از خيانت انگليسي واي رسيده بودند  رسيده است كه آنها به راه بسته

شجاعت  ها وي را به نقد و اين خاطره. خيانت بعضي از عربها و مسلمانان بود
كرد تا رسالت خود  شجاعتي كه او را به تحقيق از روشهاي ديگر دعوت مي. واداشت

_____________________________ 
, و اداره 246−247ص) حممـد اخلالصـی بطـل االسـالم(, به نقل از كتـاب 40−41, ةعراق بال قياد: نگا) ١(

 .9048−371/سند شامره اف, او ) الرس پرسی لورين  ةرسال(اسناد عمومی در لندن 
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٣٧٣ 

  .را به دور از هرگونه خيانت از طرف فرد يا دولت انجام بدهد

كند كه او از مسير جهاد مسلحانه عاري نيست؛ چون او از جنگ  خالصي تأكيد مي
ه زمين نشانده هايي كه او را برنجيده خاطر شده بود، نه به خاطر شدت بالها و سختي

كه همان صالح بشر در اين  - دانستم كه اسالم من مي«: گويد بلكه چنانكه مي. بود
در حالي كه همه . تواند كه تمام جهان را از طريق جنگ بگيرد نمي -باشد  عصر مي

جنگي و چه  كشورها محكوم به شرك و تثليث و كفر هستند، پس با چه كسي مي
از : گويد سپس بعد از آن مي. »؟ و مردم همگي يكسان هستندجنگد كسي مي

  .1كرديمابزارهاي دعوت دوستانه صحيح جهت پاسداري از منفعت بشر استفاده 
ولي خالصي هر چند كه از دخالت در سياست از طريق عمل جهادي مسلحانه 

جويانه و با قدرت  از فرورفتن در سياست به طور صلح، ولى گيري كرد كناره
  .دداري نكرد، همچنانكه در بخشهاي آتي توضيح خواهيم دادخو

  
  .كار سياسي صلح جويانه) 1

هاي ديني اصالحي واضح  محمد خالصي در اين دوره تصميم گرفت كه با انگيزه
و او از زمان رسيدنش به تهران مشاركتهاي فعالي داشت، از . وارد كار سياسي شود
  :جمله بارزترين آنها

   .ن دفاع از دعوت اسالميتأسيس انجم) الف
و هدف آن . خالصي اين انجمن را بالفاصله بعد از رسيدن به تهران تأسيس كرد

دفع كساني كه با انتشار دعوت اسالمي مخالفت «: گويد همچنان كه خالصي مي
  .2و خواه ديگران .كنند خواه اين مخالفت از طرف استعمارگران باشد مي

_____________________________ 
 .86−87, املجاهد االكرب ةرسال) ١(

 .96, منبع سابق) ٢(
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٣٧٤ 

  .1بر بسياري از ايرانيان تأثير بگذارداين انجمن توانست در همان حال 
  
  .تأسيس انجمن دفاع از سرزمينهاي واقع در بين النهرين) ب

اين انجمن نقش مهمي در كسب تأييد ايران در مخالفت با اشغال عراق توسط انگلستان 
هاي وي با ديدارو  2ها و روشهاي استداللي خالصي و نقشي كه اين انجمن در نامه. داشت

  .الف انگليس مانند تركيه، آلمان و روسيه داشت، كامالً واضح بودسفيران مخ
برداري  همچنين خالصي از مجالس بين المللي براي تأييد استقالل عراق بهره

اي را به وسيله وزير امور خارجه روسيه بلشويكي به  از جمله اينكه او نامه. كرد مي
  .3فرستاد م1949اجتماع كنفرانس لوزان در سال 

ها او را  به طوري كه انگليسي ،تا حد زيادي در اين زمينه موفق شد خالصي
تلگراف سفير بريتانيا  همچنان كه در. دانستند محرك اصلي بر ضد آنها در تهران مي

 :به وزارت امور خارجه پيداست كه در آن آمده است) سر پرسي لورين(در تهران 
  .4»رود ه شمار ميدر تهران ب محمد خالصي محرك اصلي ضد انگليس شيخ«

در رأس  - ترين الگوهاي سياسي مشاركت داشت همچنين خالصي با برجسته )1
_____________________________ 

 .97مهان, ص) ١(

در ابتدا من هوشياری «: گويد در مورد خاطرات خود می –منشی حزب توده در ايران  –نورالدين كيانوری ) ٢(
بودم كه انگليسـيها او ) پرس(سياسی را زمانی آغاز كردم كه بچه بودم و زيردست عاملی دينی به اسم خالصی 

و انگليسيها با متام قوا به او يـورش . زد آن شخص  به خوبی فارسی حرف نمی. رده بودندرا از عراق تبعيد ك
و بـرادر . شود را دارد, شنيده نمی مردمو آنجا صدايی غري از صدای شيخی كه توانايی يكی كردن . بردند می

واهرم و بـزرگ در بـازار هتـران بردنـد و آنجـا خـ مسـجدجامعبزرگم و خواهرم مرا بـه كالسـهای وی در 
و يک بار مهراه برادر . كردند نوشتند و آن را ميان تعداد زيادی از مردم پخش می دوستانش سخنان وی را می

بزرگم در تظاهرات شلوغی رشكت كرده بودم كه خالصی در مقابل سفارت بريتانيا بر ضد دخالـت آهنـا در 
 ).17ل از خاطرات نورالدين كيانوری به نق( 399العمل االسالمی فی العراق : نگا. كرد عراق رهربی می

 .149 ةعراق بال قياد) ٣(

 .23املجاهد االكرب ص لةدر رسا 1سند شامره : نگا) ٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٧٥

 

٣٧٥ 

كردن مردم و دعوت آنها به مشاركت  كه به دليل هوشيار -آنها مصدق و كاشاني

  .1سياسي كاربردي بود تا نمايندگان وابسته به جريان اسالمي آمادگي پيدا كنند
واليان و رهبران كرد و پندها و خالصي تالشهاي فراواني براي اصالح  )2

احمد شاه رفت تا  نزدخالصي  ،در زمان قاجاريه. سفارشهايي را به آنان پيشنهاد كرد
همچنان كه به او توصيه كرد . او را به تالش زياد در راه اصالح كشور سفارش كند

چون دشمني او را با دين  - را به منصب نخست وزيري نگمارد) پهلوي(رضاخان  تا
اين منصب را به او  ،ولي احمد شاه از ترس -ديد طلبي او را مي دت رياستو ش

 .2سپرد تا در نهايت به خلع وي منتهي شد
وقتي كه پهلوي زمام حكومت ايران را به دست گرفت، خالصي كوشيد كه افكار 
پهلوي را كه به تغيير شكل هويت اسالمي و تغيير ايران به عنوان يك سرزمين 

با « :همچنان كه در كالم خالصي روشن است. يشيد، تغيير بدهداند اسالمي مي
رضاخان بارها در مورد خودداري از مخالفت با مسلمانان صحبت كردم ولي اختيار 

و در . داد يعني هر كاري را بدون مشورت انجام نمي. توانايي كاري را در او نديدم
ش بود و من او را از آن منع شد كه با امر مشاوران ايران اموري زير دست او انجام مي

چون اينها اموري بودند كه موافق اصول اسالم و  ،سپس با آنها مخالفت كردم. كردم
و از او خواستم كه با ساير سرزمينهاي اسالمي تفاهم . بودناصالحات مورد نظر 

بطور و او امتناع كرد و ضد خواسته مرا به رأي عمومي گذاشت ولي  ،داشته باشد
 رؤساىدعوت بعضي از  او را وادار كردم به تفاهم واخيراً  و. نشدموفق  كامل

و تصميم به دعوت نمايندگي از تمام كشورهاي اسالمي به تهران . مسلمانان به ايران
و . تا اصلي را براي اصالح عمومي بشر بر طبق تعاليم اسالمي وضع كنند مگرفت

_____________________________ 
 برقعى و در مورد نقش مصدق و كاشانی به ص. 145, دةو عراق بال قيا. 399العمل االسالمی فی العراق ) ١(

 .مراجعه كنيد

 .97املجاهد االكرب  لةرسا) ٢(
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٣٧٦

٣٧٦ 

با اين نظريه حالتي شبيه  و ديدم كه در مخالفت ،شديداً دچار سردرگمي شده بود
كرده اي را كه براي اين اجتماع و كنگره فراهم  تا جايي كه او خانه. جنون گرفته بود

ن مناسبي را براي اين مكا، تا اينكه دتبديل كروزارت معارف بودم را خريد و به 
   .1پيدا نكنماجتماع 

در نقد بعضي  را شروع كرد كه دليرىخالصي در اين مرحله كار : اصالح ديني) 5
. اند يافت كه صاحبان منابر در رثاي حسين رواج داده مظاهر غلو و خرافات نمود مي

شناسد كه از اسالم غير از احاديث غالت  همان كساني كه خالصي آنها را اينگونه مي
و از قرآن جز آياتي كه آن را بنابر ميل و خواسته خود تفسير كنند . دانند چيزي نمي
د تا نكن و به پيروي از اين غالت آيات را از مدلول خود خارج مي ،ددانن چيزي نمي

اينها براي دين از لشكر يزيد بن معاويه براي «: دهد كه جايي كه خالصي ندا سر مي
  .2»گويد مي ؛ حسين خطرناكتر هستند، همچنان كه صادق

تالشهاي خالصي در نقد بعضي از ديدگاههاي افراطي و خرافاتي شيعه تا حدي 
بعضي از  تا اينكه ،هاي تفكر او ساخته است آشكار است كه آن را يكي از نشانه

  .كردند نيز در اين باره صحبت مىمورخان غير مسلمانان 
 )ةيران املعارصإ يف ةدور العلامء الشيع( :در كتاب خود) دروشنكو(نويسنده روسي 

ديم بعضي از خالصي به طور آشكار و در خالل بيانات خود نظريات ق«: گويد مي
و به بازگشت به اصل اسالم و پيشرفت فرهنگي و . رجال دين را نقد كرده است

معنوي مسلمانان و وجوب تالش براي رفاه اقتصادي و پيشرفت نظامي و رهايي از 
  .3»كرد ارتباط با بيگانگان و ضرورت توجه به مراقبت ملي دعوت مي

_____________________________ 
 .98 ابقمنبع س) ١(

 .94مهان ) ٢(

به نقل از العمل . (82م, ص1985, از آكادمی علوم شوروی سال ةفی ايران املعارص ةدور علامء الشيع :نگا) ٣(
 ).398االسالمی فی العراق 
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٣٧٧ 

از لحاظ . در زندگي وي است مرحله دوم از زندگي خالصي شاهد انتقال: خالصه

و همچنين از لحاظ اسلوب عملي كه خالصي بنيان  -تهران - مكان جديد يعني ايران
مخصوصاً وقتي  ،كاست و اين اسلوبي بود كه از اسلوب اولي چيزي نمي. نهاده بود

و همچنين جريانهايي كه در جهات استعماري و  ،كه شرايط بد او را در ايران بدانيم
مانند كمونيستي  ،يافت تبدادي و ديدگاههاي فكري وارد شده و نمود ميحكومت اس

  .و جريانهاي منحرف ديني
م 1926/ ه1369تا   ه1344( تبعيد و زندانهاي مكرر در داخل ايران: مرحله سوم

  ).م1949تا 
است، چون در آن با انواع ) :(ترين مرحله زندگي خالصي اين مرحله سخت

همچنان كه در خالل بيان طبيعت اين مرحله . شود ميها مواجه  بالها و مصيبت
  .توضيح خواهيم داد

   :بارزترين ويژگيهاي عمومي كه در زندگي برقعي بيان شد، عبارتند از
  .محمد بن رضا پهلوي و زياد شدن سلطه و استبداد حكومت )1
  .1برپايي جنگ جهاني دوم )2

  :بارزترين ويژگيهاي مخصوص خالصي
  .2بحث آن در صفحات پيش گذشتكه . ر داخل ايرانزنداني كردن و تبعيد د )1
 .تأكيد بر مقاومت در برابر انحرافهاي ديني )2

در اين دوره فعاليت خالصي در برابر بعضي از انحرافات ديني رايج شده در ايران 
گويد كه اين  خالصي مي. و ساير كشورها توسط غالت و خرافه پرستان، بيشتر شد

ترين گروههايي است كه مردم را از دين صحيح  سختجنگد از  گروهي كه با آن مي

_____________________________ 
 .45ص: نگا) ١(

 .244ص: نگا) ٢(
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٣٧٨ 

چون نظريات آنها نه تنها مخالف قرآن است كه صراحتاً آن را  ،كنند گردان مي روي
   .1باشد كند، بلكه مخالف عقل نيز مي نقض مي

در اين مرحله خالصي مقاالتي را در مورد انحراف بعضي از غالت مانند شيخيه و 
دادند، تأليف  اب منبرهايي كه غلو و خرافاتي را ترويج ميآخوندها و جاهالن و اصح

هجوم به عنوان مثال دو كتاب تأليف كرد كه در آن به غلو و مظاهر انحراف . كرد
 اى كه و نامه )الدين يف اخلرافات الدخيلةالبدع ومع والرصاع  ةعلامء الشيع( :بود كرده

  .ه بودتأليف كرد مانزاين  اين دو كتاب دركه  ه بود،نوشت به نخست وزير
  ).م1963م تا 1949/ ه1383تا   ه1369( بازگشت به عراق: دوره چهارم

سال در تبعيدگاهش، ايران، سپري  )27(به  نزديك  مدتىبعد از اينكه خالصي 
براي اطالع از . اجازه بازگشت به عراق به او داده شد. م1949/ ه1369كرد، در سال 

  .كنيم ين آنها را بيان ميتر ويژگيهاي اين مرحله، برجسته
  :اين مرحله بارزترين ويژگيهاي عمومي

  .ر سرزمينهاي عربي، مخصوصاً در عراقفعاليت جنبشهاي قومي د )1
عراق . زيستند مناطق عربي در جنبشهاي دعوت به قوميت عرب مي مدتدر اين 

اي و فلسطيني و مصري بود كه از ظلم و شكنجه  آكنده از رهبران قومهاي سوريه
و اين همان چيزي بود كه به طور كلي . بودند فرار كردهها به آنجا  ها و فرانسوي گليسيان

ضعف كه مخصوصاً وقتي . گرايي عرب را در سرزمين عراق به وجود آورد احساس ملي
  .2و اشغال فلسطين توسط اسرائيل همچنان ادامه داشت .دينداري وجود داشت

  .فعاليت احزاب عراقي )2
اي مخالف حكومت وابسته به انگليس در عراق و شورش بعد از رشد حركته

بارزترين آنها جنبش گيالني بود كه با آلمان كه  – گرايي حاصل از آن جنبشهاي ملي
_____________________________ 

 .94املجاهد االكرب,  ةرسال: نگا) ١(

 )196(تاريخ العامل االسالمی احلديث و املعارص) ٢(
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٣٧٩ 

دريافتند كه بايد تا  1»جانشين ملك فيصل دوم«انگليس و همراهانش  - مصالحه كرد

. سمي را گشودندبنابراين باب تشكيل احزاب ر. حدودي به عراقيها آزادي داده شود
و ) كمونيستي بودندضد اين دو (كه مهمترين آنها حزب استقالل و حزب احرار 

  .بودند... و حزب دموكراسي ملي و ) يك حزب كمونيستي بود(حزب آزادي ملي 
همراه حكومت نوري ) عبداإلله(همگي اين احزاب در برابر روش حكومتي كه 

اي كه اينها تمام مخالفان خود را نيست  هبه گون. سعيد حاكم كرده بودند، ذوب شدند
  .2كردند و نابود مي

 .جنبشهاي مردمي )3

ها و  همراه با مخالفتهاي ملت عراق در اين دوره نخست با كشت و كشتار انگليسي
همان حسي كه . سپس عامالن آنها، همگي مردم عراق سرشار از حس انقالبي بودند

همچنان كه حوادثي مانند  ،كرد ا ميگرايانه عامالن انگليسي را افش عمل سركوب
  .كرد حوادث فلسطين سازمانهاي بين المللي را باخبر مي

قيام  - دوره چهارم از زندگي خالصي - بارزترين جنبشها كه در اين دوره برپا شد
و اين . خواهان اصالح قانون انتخابات بودند  بود كه در آن مردم. م1951/ ه1371سال 

  .نظامي به پايان رسيد قيام با يورش نيروهاي
واقع شد كه اين نيز   ه27/12/1377مطابق ) م1958تموز  14(سپس بعد از آن قيام 

و نظام . با دستور حكومتي و قتل ملك و كارگزار سابق و نوري سعيد به پايان رسيد
جمهوري اعالم شد و عبدالكريم قاسم رئيس حكومت شد و عبدالسالم عارف به 

  .ين شدعنوان وزير كشور تعي
د كه عبدالكريم قاسم را يگري روي دام انقالب د1963/هـ14/9/1383سپس در 

_____________________________ 
. م1939/ ه1358ل در سـادر تصادىف ماشينى شدن پدرش  ملک فيصل ثانی پرس ملک غازی بعد از كشته) ١(

 200−195مهان . تاجگذاری كرد م1953/هـ1373خوانده شده بود كه در سال به پادشاهی فرا

 .199تاريخ العامل االسالمی) ٢(
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  .1سرنگون كرد و حكومت بعد از وي به عبدالسالم عارف سپرده شد
  .در عراقعالي شيعه وضعيت مراجع  )4

در اين  - اهللا العظمي محسن حكيم بود  تكه نماينده آنها آي -  مراجع عالي شيعه
  :توان خالصه كرد كه آن را در نكات زير مي دوره در وضعيتي بودند

  .2ايمان به اصلي كه آنچه بر شيعه واجب است انتشار دين است نه اقامه دولت -
بعد از ) داعيان مذهب(كار فكري فرهنگي كه در زياد بودن تعداد مبلغين  -

و همچنين در تأسيس جامعه علماي بغداد و كاظميه و . يابد آمادگي آنها نمود مي
  .3هاي فرهنگي شيعي در نقاط مختلف عراق سيس كتابخانهتأ

  .4قبل از ظهور مهدي هايمان به عدم مشروع بودن نماز جمع -
  .5رابطه صميمانه شاه ايران و حكيم -
كردند كه  مخالفت مراجع مستقل كه ادعاي تجدد و ورود به سياست مي -

ر چند كه درجه مخالفت ه. محمد خالصي و عبدالكريم جزائري بودند :بارزترين آنها
  .بود عالىآنها بر حسب نزديكي و دوستي با مراجع 

  :بارزترين ويژگيهاي مخصوص به خالصي در اين مرحله
  .ايستادگي در برابر كمونيستها )1

همان . خالصي نقش بارزي در مقاومت در برابر فكر كمونيستي در عراق داشت

_____________________________ 
 .201 منبع سابق) ١(

باشد  می) عجل اهللا فرجه(انتشار دين و اسالم و انتظار ظهور حجت وظيفه ما فقط «: گويد حمسن حكيم می) ٢(
 ةبه نقل از صفحات من حيا. 110 العمل االسالمی فی العراق .»و وظيفه ما برپای دولت و حكومت نيست
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 .33مهان, ) ٤(
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بنابراين خالصي تنها به دادن . تفكري كه شروع به نفوذ در ميان عراقيها كرده بود

بلكه در خلل و ايرادگرفتن به تفكر كمونيستي . حكم كفر بر كمونيستها اكتفا نكرد
و اين مقتضي آگاهي و هوشياري فكري تواناست كه بتواند ايرادها را . مشاركت كرد

و اين امر نقص بسياري از . بخش اسالمي آن را بيان كند توصيف و راه حل رضايت
  .1كردند چون آنها از روش شناخته شده تقليدي پيروي مي ،بود دينى مراجع

  .جنگ با بعضي از مظاهر غلو و بدعت )2
خالصي در عراق تالشهاي زيادي را در نقد مظاهر غلو و بدعت كه ميان فرزندان 

كه هدف وي پاك كردن تشيع از انحرافاتي بود كه  ،امت رايج شده بود، انجام داد
آوردن به افكار  گترين عامل عقب ماندگي مسلمانان و رويخالصي آنها را بزر

در برابر دينى و اين چيزي بود كه بسياري از مراجع . دانست كفرآميز و غير ديني مي
  .خالصي موضع دشمنانه گرفتند

 .احياي فريضه نماز جمعه در ميان شيعيان عراق )3

كه در ميان خالصي همين كه وارد كاظميه شد شروع به اقامه نماز جمعه كرد 
و اقامه آن به پيروي از كاظميه در بغداد نيز شروع شد . شيعيان عراق تعطيل شده بود

و سپس به كربال رفت و . و سپس در مسجد جامع براثا، سپس در منطقه مدائن برپا شد
هاي خود  و در خطبه. براي اولين بار نماز جمعه را در مسجد جامع بزرگ كوفه اقامه كرد

  .كرد به اسالم صحيح و رد استعمار را اعالم ميشعار بازگشت 
خالصي در راه احياي اين واجب ديني تعطيل شده با مخالفتهاي شديدي از طرف 

_____________________________ 
از شخصيتهای برجسـته شـيعه بـود  –خالصی  هم عرصانيكی از  –ن كه حممد حسني كاشف الغطاء مهچنا) ١(

سـپس بعـد از او حممـد . كه سهم آشكاری در مقاومت فكری در برابر كمونيسم و بيان اشكاالت آهنا داشت
توصـيف فكـر باقر صدر آمد كه او نيز نقش بارزی در هوشيار كردن فرزندان قوم به فساد تفكر كمونيستی و 

اين كار را انجام ... و) اقتصادنا(و ) فلسفتنا(كه با كتاهبای فكری –چنانكه خود معتقد بود  –اسالمی داشت 
 .26−31العمل االسالمی فی العراق, عادل رئوف,  :گان .داد می
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مراجع شيعه مواجه شد، و در رأس آنها مرجع عالي محسن حكيم بود كه معتقد بود 
  .نماز جمعه فقط در زمان امام معصوم يا وكيل وي جايز است

  .دت ميان شيعه و سنيتالش عملي براي وح )4
ولي تعداد  ،دهند افراد بسياري شعار وحدت ميان اهل سنت و شيعه را سر مي

  . كنند خيلي كمي از آنها به طور عملي تالش مي
و خالصي جزء آن دسته از افراد قليلي بود كه در عراق به وحدت ميان مسلمانان 

فكري و كاربردي بود  هاي واضح و براساس اصول در خالل برنامه كهكرد  مىتالش 
  :كه بارزترين آنها عبارتند از

شده   شعار پاكسازي اسالم از بدعتها و انحرافات و خرافاتي كه به آن ملحق) الف
و اين چيزي بود كه . باشد و اين با رجوع به كتاب و سنت صحيح مي. بود، را بنا نهاد

همچنان كه بعداً . دخالصي از لحاظ عملي در بعضي جوانب توحيدي بنيان گذاشته بو
  .1)إن شاء اهللا. (خواهيم ديد

نگاري با  و شروع به نامه. ميان او و علماي اهل سنت گفتگوگشودن باب ) ب
  . عالمه شام محمد بهجت بيطار و شيخ محمود مالح

با رهبران اهل سنت در . ايجاد تعادل و توازن ميان عمل و ديدگاههاي سياسي) ت
و نجم الدين واعظ و فؤاد آلوسي  - مفتي عراق - زهاويعراق و در رأس آنها احمد 

همچنان كه تعادل خوبي در . با او روابط محكم و جدي داشتو عبدالعزيز بدري كه 
  .دشايجاد  آن دوديدگاههاي سياسي ميان 

  .اقامه نماز جمعه وحدت ميان اهل سنت و شيعه) ث
صي در ميان شيعيان در اند كه اقدامات خال بعضي از منتقدان شيعه اعتراف كرده
گيري  و اين تالشها با جبهه. يگانه بوده است ،ايجاد گفتگوي نيك مانند وحدت نيك

 و به جايي رسيد كه از جانب بعضي از آنها به سني. بسياري از شيعيان مواجه شد
_____________________________ 

 ).84−86العمل االسالمی فی العراق ,  ,مهان) ١(
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   .1شد بودن وصف مي 

الزم  ،براي اينكه در ارزيابي چنين وحدتي كه خالصي آن را بنا نهاد، منصف باشيم
همچنان كه الزم است در ارزيابي . ها مسؤول نيستيم است بدانيم كه ما در قبال نيت

 بگذاريمو اگر اين گامهاي خالصي را در ترازو . امثال چنين گامهايي منصف باشيم
  : كنيم موارد زير را مشاهده مي

  .نقد ميراث مذهبي را در باب توحيد بنيان نهاد -
پرست به جنگ بعضي از اعتقادات رايج ميان شيعه   افهتالش بعضي از مراجع خر -

  .گيري از ضروريات كردند اي رسيد كه بعضي از شيعيان او را متهم به كناره به درجه
هايي كه به صراحت  در نامه. گشودن باب گفتگو با بعضي از علماي اهل سنت -

  .اده بود، برسدبيان كرده است و از تقيه دوري كرده است تا به وحدتي كه بنيان نه
بينيم كه ديدگاه واضح خود را در خالل بعضي  هاي خالصي با بيطار، مي در مكاتبه

كه اينها بر جديت خواست . كند مسائل اساسي مانند ديدگاه وي در مورد صحابه بيان مي
برخالف بسياري از كساني كه . كند وي در راه رسيدن به ديدگاه واحدي داللت مي

و با وجود اين ادعا . نهند اساس تقيه و مخفي كردن حقايق بنيان ميديدگاه خود را بر 
  . دهند خواهند گفتگو كنند و سرود وحدت اسالمي سر مي كنند كه مي مي

همچنان كه قبول كردن اين نتايج توسط خالصي موافق مذهب بود كه جنگ  -
و همه اينها  ،يابد اتهامات و گمراهي و افتراهايي كه هدف براندازي او بود، نمود مي

  .كرد، دارد داللت بر حجم جديت و صحت آنچه كه ادعاي مي
منظور من از آنچه كه در مورد خالصي گفتم اين نيست كه او را الگوي كامل دعوت 

با وجود آنچه كه در  -  ولي منظور من اين است كه اگر با انصاف باشيم. به وحدت بدانم
و . داد از سايرين جديت بيشتري را نشان مياو در اين مورد  -  مورد خالصي ذكر كرديم

_____________________________ 
 .373, 157 دةعراق بال قيا) ١(
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با وجود اين اشاره به . اين چيزي است كه الزم است در مورد خالصي به آن اعتراف كنيم
  ).إن شاء اهللا. (بعداً خواهد آمدكه مدخلهاي واضح و مالحظات علمي 

به طور كلي دعوت به وحدت اسالمي بدون شك يك مطلب رباني است كـه ايـن   
 ).103: آل عمران( .f  e  d  c  b  a z}  :كند داللت ميآيه بر آن 

  .»خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد) ناگسستني قرآن(و همگي به رشته «
ولي . بنابراين كسي كه به آن دعوت بكند و آن را بخواهد، پسنديده و نيكو است

  : آيد اين كار جز با دو امر مهم بدست نمي
و ما اين امر را تا حد زيادي در خالصي . كو باشددعوت بايد صادقانه و ني :نخست

  .بينيم مي
وحدت بايد مبتني بر چنگ زدن به ريسمان الهي باشد و همچنان كه ابن : دوم
بر آن  و حديث زيد بن ارقم. 1»باشد ريسمان الهي قرآن مي«: گويد مي  مسعود

ن به زمين كتاب خداوند ريسماني است كه از آسما«: گويد كند كه مي داللت مي
» يگانه اخالص براي خداوند«و ابوالعاليه ريسمان الهي را به . 2»كشيده شده است
  .3تفسير كرده است
زدن با قرآن و اخالصي است كه خداوند متعال تنها براي خودش مقرر  و اين چنگ

  .4باشد چون اختالف تنها ناشي از مخالفت با دين صحيح مي. كرده است

_____________________________ 
گويد كه رجال اين حديث مطمـئن و اسـناد آن صـحيح  و حكمت بشري می. 7567شامره  3/379الطربی ) ١(

 ).1/444التفسري الصحيح . (است

اسـت و  خـوباسـناد آن : گويد و هيثمی می 17, 3/14مسند االمام االمحد . 3788ح  5/663الرتمذی ) ٢(
 ).2980صحيح سنن الرتمذی ح. (آلبانی آن را صحيح دانسته است

التفسـري الصـحيح (اسـت  خـوباسـناد آن : گويـد مـیحكمت بشـري  ٣٩١٩شامره  ٣/٧٢٤ايب حاتم ابن  )٣(
1/444(. 

 .1/464فتح القدير  :نگا) ٤(
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و عبادت  ،دعوت خود به وحدت به قرآن تمسك بجويد بنابراين هر كسي كه در

. و شرك و غلو قولي و عملي را كنار بگذارد ،خود را تنها براي خداوند انجام بدهد
  .تر است نزديكو نيكو او به حقيقت 

هر چند كه در بعضي جاها ايرادهايي داشته است همچنانكه  - بدون شك خالصي
تر و  جنگ يا غلو و بعضي مظاهر شرك درستبا برافراشتن پرچم  -  آيد بعداً مي

دهد ولي  نسبت به كسي كه سرود وحدت را سر مي ،نيكوتر عمل كرده است
آنچه كه عيان . كند همچنان به غلو و خرافات و تصرف ائمه در هستي دعوت مي

اين است كه خالصي در راه وحدت ميان سني و شيعه خيلي  - واهللا اعلم -  است
تعامل اهل سنت با : اين است كه هال مهمي كه باقي ماندو سؤ ه استكوشا بود

  .آيد دعوت خالصي چگونه بوده است؟ كه بررسي آن در بخش آتي مي
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  :مبحث سوم
  

  .علل تغييرات و تحوالت پسنديده وي
  

  :شايد مهمترين علتهاي ديدگاههاي پسنديده خالصي در پاك كردن مذهب، امور زير باشد
  .تأثير پدرش :علت اول

خاص افكار محمد مهدي با ميرزاي شيرازي از بارزترين بنيانگذاران انقالب  روش
شدن روش مرجعيت  اي كه باعث معلوم و شايد حادثه. بيستم عليه انگليس بود

ها خارج  شد همان انقالب بود كه وقتي از سيطره و قدرت انگليسي) خالصي پدر(
محمد «اين دولت انگليس بنابر. اي كردند شد، شروع به يك بازي قومي و طايفه

فرستاد، تا آمادگي انگليس را ) پدر(دبير مختار خود را به نزد خالصي » حسين كابلي
كه در دوران  ،دنبراي دادن حكومت به شيعيان اعالم كند تا از اهل سنت انتقام بگير

خالصي اين پيشنهاد را نپذيرفت چون . اند ها به آنها ظلم كرده عثماني و ساير دوره
دانست كه هدف انگليس ايجاد آشوب در ميان عراقياني بود كه عليه او انقالب  مي

دبير خود را نزد شيخ يوسف سويدي و  همچنين حكومت انگليسو . كرده بودند
و . شيخ احمد داود و شيخ ابراهيم راوي فرستاد و آنها را از عاقبت انقالب ترساند

و اين امر تا جايي . شود نت ميگفت كه اين امر منجر به تسلط شيعيان بر اهل س
ها درصدد  انگليسي«: اي را صادر كرد كه در آن آمده بود بيانيه) پدر(رسيد كه خالصي 
كنند تا بدين  و ما را با تعيين حاكم از ميان شيعيان تطميع مي. ايجاد تفرقه هستند

كنيم كه ما  بنابراين در مأل عام اعالم مي. وسيله ميان ما و اهل سنت تفرقه ايجاد كنند
خواهيم، ما فقط خواستار بيرون رفتن انگليس و يك حكومت  ملك و حكومت نمي

  .1»كنيم اسالمي هستيم و از يك رهبر مسلمان سني استقبال مي
_____________________________ 

از حممـد ) العـراق يف ةف االسـالميئـالطوا ةمقالـ(م 1954/هــ1373مجادی االول  –االسالم  ةجمله رسال) ١(
 .58خالصی ص
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وقتي مخالفتش را با موكبهاي عزاداري حسيني در ) پدر(همچنان كه خالصي

  .1عاشورا اعالم كرد با حمالت شديدي مواجه شد
) پدر(ينجا مهم است توضيح بدهيم اين است كه محمد مهدي چيزي كه در ا

ولي او با ويژگيهاي خاصي با . بودن خود خارج نشد مرجعي بود كه از شيعه امامي
ديدگاههاي علمي او را در مورد . اغلب علماي شيعه زمان خود تفاوت داشت
ي تأثير هاي شيع امثال چنين مرجعيت. وحدت در رويارويي با انگليس توضيح داديم

  .2به بنيان افكار اصالحي داشت) پسر(زيادي در تحريك محمد خالصي 
  

  .بنياد جهاني كردن دعوت توسط او: علت دوم
و آن را از چارچوب تنگ خود خارج  ،خالصي دعوت را به شكل جهاني بنياد نهاد

و اين امر در افكار خالصي واضح است كه در اجراي دعوت با طبقات و . كرد
كه شامل عموم و رجال سياسي مسلمان و غير  ،يابد ختلف نمود مينژادهاي م
به بعضي از  -  از طريق سفيرانشان در تهران -  شود و طرح صلح خود را مسلمان مي

چون او بعد از . يابد بودن دعوت وي در بيانات او تجلي مي و جهاني. كشورها فرستاد
برتري در دعوت بشر افتاد  جويانه، به فكر درجه گيري از روش مقاومت صلح كناره

كه آن دعوت عمومي به تفكر در مورد مصالح آنان و دور كردن فساد از آنان و تدبر 

_____________________________ 
چـون او . انزده كتـاب بـر ضـد شـيخ خالصـی نوشـته شـده اسـتچيزی حدود پـ«: گويد فؤاد ابراهيم می) ١(

مواكـب , وةاملجـالس احلسـيني: از مجلـه. مالحظاتی را در مورد آداب و مناسک شيعيان آشكار ساخته است
العزاء, كه عموم در برابر خالصی شوريدند و بعضی از علامی شيعه  فتوای تكفري او را صادر كردند و با يک 

 .العوام ةسلطشامره اول, مقاله النقد الذاتی و, ةالواح لةجم: نگا... شد ای مواجه محله بسته
www.alwaha.com/issuel/htm. 

اندازند و اين در خالل خلق ديدگاههای دروغني و  و پدرش جدايی می بعضی از دشمنان خالصی ميان حممد پرس) ٢(
 .425− 428صفحات بعد :نگا. پذيرد یكند و نه تاريخ آن را م حتليلهايی است كه نه عقل آن را قبول می
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  .1در آيات قرآن و نصوص سنت صحيح بود
اي الزم بود كه به تمام بشر با ديد، عطف و  و او براي دستيابي به چنين نتيجه

ر بنگرد به دور از هر مرز و و به تمام كشورهاي دنيا مثل يك كشو. مهرباني بنگرد
  .2رنگ و نژاد و جنس بشري باشد

محمد خالصي اين تفكر را به دور از هر ديدگاه محدود به چارچوب قومي 
همچنان كه . هاي اسالم را از لحاظ جهاني بنيان نهاد بلكه تمام فايده. رهبري كرد

ري بنيان هدف وي بزرگ بود و بدون شك تشيع را به دور از غلو و خرافات ظاه
بشريتي كه وارد . بخشي به بشريت تقديم كند تا آن را به عنوان مذهب رضايت. نهاد

ماندگي و غلو و  كه به پيشرفتي معروف است كه عقب ،مرحله جديدي شده است
  .كند خرافات را قبول نمي

شايد اين هدف بزرگ جهاني همان چيزي است كه خالصي را واداشته كه 
كه ضررها در ميان شيعه  . راه حتمي ديده است، توجهي نكند چيزهايي را كه در اين

شدن او از بسياري از  رسيد كه منظور از آن به عنوان مثال؛ محروم اماميه به او مي
بود و اين همان چيزي بود كه تفكرش را در ... امتيازات مراجع عالي اصلي و مالي و

تمام تصميمها و ديدگاههاي تا جايي كه او در  ،كرد اش كوچك مي سايه هدف جهاني
و . و شروع به نقد شجاعانه افكار غلوكنندگان كرد. كرد خود به آن توجهي نمي

و اين  ،آخرين ديدگاهش را كه مراجع شيعه عليه وي فتوا داده بودند به اتمام رساند
  .دهم پيمان ش 3وقتي بود كه با رئيس حكومت عبدالسالم عارف

خالصي را به تفكر اصالح و جنگ با غاليان درون اينها مهمترين اسبابي بود كه 
  .واهللا اعلم. مذهب امامي اثني عشري واداشته است

_____________________________ 
 .85املجاهد االكرب  لةرسا) ١(

 .86 منبع سابق) ٢(

 .425−428صفحات بعد : نگا) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٨٩

 

٣٨٩ 

  :مبحث چهارم
  :نظريات خالصي

  
  :ل مربوط به توحيد ربوبيتئمسا :مطلب اول

 اي كه قرآن و احاديث رسول اهللا كند بر اينكه مهمترين قضيه خالصي تأكيد مي
بر هيچ قضيه «اي كه  به گونه. ارند، توحيد استو ائمه اطهار بر آن تاكيد د ص

ديگري در آيات خداوند و احاديث صحيح به اندازه موضوع توحيد و نفي شرك در 
  .1»هر نام و شكلي تأكيد نشده است

اسالم به توحيد خالص و عاري و مبرا از هر نوع «همچنان خالصي معتقد است كه 
  .2»كند شرك و غلو دعوت مي

خالصي ديدگاه واضحي را در خالل بعضي از مسايل عقيدتي بيان بنابراين محمد 
  :از جمله. بر آن بودند) جمعينأرضوان اهللا عليهم (و ائمه  ص كند كه پيامبر مي

  .نسبت دادن علم غيب به ائمه) 1
و . خالصي معتقد است كه خداوند علم غيب را تنها به خود اختصاص داده است

   .3ز خودش نداده استاين علم را به كس ديگري غير ا
امر كرده است كه علم غيـب را   ص خداوند به پيامبرش«: گويد مي) :(خالصي 

W  }  :فرمايد مي كند كه همچنان كه خالصي به اين آيه استدالل مي. 4»از خود نفي كند

e  d      c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X z. )65: النمل.( 

انند د دانند جز خدا، و نمي زمين هستند غيب نمي كساني كه در آسمانها و: بگو«
_____________________________ 

 .415الدين  يف ةاخلرافات الدخيلالبدع و الرصاع معو ةعلامء الشيع) ١(

 .415مهان ) ٢(

 .388و  418مهان ) ٣(

 .388مهان ) ٤(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣٩٠

٣٩٠ 

  .»شوند چه وقت برانگيخته مي
علم غيب تنها مختص خداوند متعال است و هيچ كس در آسمانها و زمين اين 

  .1علم را ندارد
هادي بن محمد خالصي بدعتها و خرافاتي را كه پدرش با آن جنگيده  هر چند كه 

نسبت علم « :در اصل اينگونه بوده استو گفته  ،است جعل محسوب كرده است
  .2»دانند غيب مي ؛ و علي ص محمد و اينكهغيب به غير خدا 

خالصي معتقد است كه اين عقيده توسط بعضي از غالت ايجاد شده است كه ائمه 
يـا چيزهـايي از قبيـل     ،انـد  چون دروغهايي را به زبان آنها بسته. اند آنها را لعنت كرده

 4بن سـعيد  ه، مغير3از جمله اين افراد ابوالخطاب. اند نها نسبت دادهبه آ... غيب وعلم 
  . اند بوده 5و مفضل بن عمر نخعي

_____________________________ 
 .424الدين  يف لةالبدع واخلرافات الدخيوالرصاع مع   ةعلامء الشيع ,مهان) ١(

 .31مهان ) ٢(

كوفی يا حممد بن ابی ثور ملقب به ابواخلطـاب السدی ألدع اـجالقالص ااملحممد بن ابی زينب : ابواخلطاب) ٣(
اظهار تشيع كرده بود و معارص بـاقر و صـادق . ابوالظبيان و ابو اسامعيل بوده است –مشهورترين لقب او  –

كـرد مهـان چيـزی كـه صـادق از آهنـا  اعتقادات غالت را بيان مـی. كرد كه با آهنا رفت و آمد می. بوده است
فـرق : نگـا. به دار آوخيت هـ 138جست و او را از جملس خودش راند و والی كوفه او را در سال  بيزاری می

 ةمعرفـ. 4/187, امللل والنحل, ابن حزم الفصل يف. 1/179النحل شهرستانیامللل و 57, نوبختی, الشيعه
 .187−189الرجال, الكشی, 

بن سعيد بجلی با كنيه ابوعبداهللا از غاليان دروغگويی بود كه احـاديثی را در كتاهبـای اصـحاب بـاقر  ةمغري) ٤(
بن سـعيد و بنـان بـن  ةخدا و رسولش از مغري«: گويد در مورد او می) :(جعفر صادق . وارد كرد) :(

هــ 120و خالد بن عبداهللا قرسی در سـال  .»دندنب بر ما اهل بيت دروغ میچون اين دو . سمعان بيزار است
 – 2/255, االردبيلـی, اةجـامع الـرو. 4/162/160ميزان االعتدال, الـذهبی : نگا. وی را به قتل رساند

 .275−276/معجم الرجال احلديث, اخلوئی –داراضواء لبنان 

 .434 الدين يف ةدخيلاخلرافات الالرصاع مع البدع وو عةعلامء الشي) ٥(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٩١

 

٣٩١ 

اين  به –نند دا ميعلم غيب ائمه كه  - خالصي در برابر دليل مخالفين در اين مسأله

Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  }  :نــدكن اســتدالل مــيآيــه 

×  Ö  Õ     Ô  Ó    Û  Ú  Ù    Øz. )27-26 :الجن.( 

مگر رسوالني كه . سازد داناي غيب اوست و هيچ كس را بر اسرار غيبش آگاه نمي«
  .»دهد آنان را برگزيده، سپس مراقبيني از پيش رو و پشت سر براي آنها قرار مي

كه اين آيه بـر رسـوالني كـه در آن ذكـر شـده داللـت        دهد ميتوضيح ) :(خالصي
سـپس خالصـي   . »خداوند مقداري از علم غيب را بـه آنـان داده اسـت   «عني ي. كند مي

f   e   } :فرمايـد  كه مي. آورد مثالهايي را براي اين سخن خود از كتاب خداوند مي

j  i  h  g z. )49: هود.( 

  .»كنيم وحى مى) اى پيامبر(اينها از خبرهاى غيب است كه به تو «
Í   Ì  Ë  Ê  É   È  Ç      }: كنـد  را ذكـر مـي  ) ؛( سپس سخن يوسـف 

Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï      Î z. )37: يوسف.( 

پيش از آنكه جيره غذايى شما فرا رسد، شما را از تعبير خوابتان : گفت) يوسف(«
  .»اين، از دانشى است كه پروردگارم به من آموخته است. آگاه خواهم ساخت

 :فرزنـدانش گفـت  كنـد كـه بـه     استدالل مـي  ؛ سپس خالصي به سخن يعقوب
{Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ z1. )86: يوسف.( 

_____________________________ 
كـه . سـت تفسـري كنـيمروايـت شـده ا م اساين استدالل وقتی درست است كه آيه را به آنچـه از ابـن عبـ)١(

يعنی علم يعقـوب بـه راسـت بـودن خـواب يوسـف يـا آن را  ..Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz}  :گويد می
يت شده است كـه يعقـوب از و روا. اند كه يعقوب به عدم مرگ يوسف علم داشته است اينگونه تفسري كرده
 .خري :گفت ?ىا هگرفتيوسف را  روحكه آيا  كردفرشته مرگ سؤال 

= 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٣٩٢

٣٩٢ 

  .»دانيد دانم كه شما نمي و من از سوي خدا چيزهايي مي«
  :خواهد دو امر را بيان كند مي -  در طي آنچه كه گذشت - خالصي
و او نگفته است كه كسي غير . خداوند متعال در دانستن غيب يگانه است :نخست

  .داند از خداوند علم غيب مي
  :از جمله. كند بعضى از غيب باخبر ميخداوند متعال گاهي بعضي از بندگانش را از : ومد
كـه در آيـه    -خبرنـد  كه قومشان از آن بي -اعالم بعضي از اخبار امتهاي پيشين ) الف

p  o  n            m  l  kj  i  h  g  f   e    } : سـت اول به آن اشـاره شـده ا  
t  s  r   q z. )49: هود.( 

نه تو، و نه  ؛كنيم وحى مى) اى پيامبر(اينها از خبرهاى غيب است كه به تو «
  .»!دانستيد قومت، اينها را پيش از اين نمى

را از آنچه كه  ص خداوند متعال پيامبرش: اند و همچنان كه گروهي از علماء گفته
وح و و آن داستان ن ،خبر بودند، باخبر كرد از آن خبر نداشت و قومش نيز از آن بي

   .1باشد طوفان مي

     =
_____________________________ 

كنـد كـه  چون سياق آيه بر اين نكته داللت مـی –واهللا اعلم  – درست نباشدآيه به عنوان دليل در اينجا شايد 
 =را بيـان كـرده وبنابراين ابتدا شدت غم و اندوهش . يعقوب به رمحت و گشايش خداوند, علم داشته است

 دةقتـا .Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñz} : سپس از ايامن خود به حسن ظن نسبت به خداوند خرب داده است=
و ابن كثري . من نسبت به خداوند متعال نسبت به آنچه كه بر من واجب كرده است, خوشبني هستم: گويد می

و تفسـري ابـن ابـی  19721شامره  7/281و تفسري الطربی . ندا هگزيدو قاسمی و شوكانی نيز اين قول را بر
و  6/211و تفسـري قاسـمی  4/44و تفسـري ابـن كثـري  9/165و قرطبـی  11908شامره  7/2189حاتم 

 .429الدين  يف لةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخي عةعلامء الشي: گان .3/61تفسري شوكانی 

 9/104در البحار نيز مانند آن را گفته اسـت  و جملسی 2/449تفسري ابن كثري . 7/56تفسري الطربی : نگا) ١(
 .17/188و 



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٣٩٣

 

٣٩٣ 

كه غيب نسـبي  . باخبر كردن آنها از بعضي از موجوداتي كه از آن خبر نداشتند) ب

Ë  Ê  É   È  Ç  } : تآمده اسـ  ؛ همچنان كه در سخن يوسف. نام دارد
Ñ  Ð  Ï      Î     Í   Ì z. )37: يوسف.( 

بـه   ؛ يوسف كند بر اينكه داللت مي - بنابر يكي از دو قول مشهور - چون آيه
 ،آورنـد خبـر دهـد    تواند از غذاهايي كه آنها براي او مـي  آنها خبر داده است كه او مي

 ؛ و اين به علت غيب نسبي بـود كـه يوسـف    ،خواه از منازلشان يا از جايي ديگر
و علمي ذاتي نيست كه او را قادر به خبردادن از هر  ،آن را از طريق وحي آموخته بود

j  }  :ت كه گفتاس ؛ و مانند اين سخن مسيح. كندآنچه كه غايب است، ب

p  o   n  m  l  k z. )خوريـد و از   و از آنچه كه مي« ).49: آل عمران
  . »دهم كنيد، به شما خبر مي هاي خود ذخيره مي آنچه در خانه

تواند آن را به غير  و كسي كه اين غيب را جزء غيب نسبي قرار داده است مي
و اين . آورند، نيز بياموزد اش يا كساني كه غذا براي او مي مانند خانواده ؛ يوسف

شود كه  مي» غيب مطلق«از تفاوتهاي مهم ميان علم كامل خداوند متعال كه شامل 
مانند  ،است» مطلق غيب«با  - مانند زمان قيامت  - كسي غير از او از آن خبر ندارد

كه خداوند متعال اگر و اين چيزي است . مكان نامعلوم يا نوع غذاي ذخيره شده
پس پاك و . كند بخواهد به دليل حكمت رباني بعضي از بندگانش را از آن باخبر مي

   .1منزه است خداوند بسيار دانا و بسيار آگاه

_____________________________ 
 :در تفسري اين آيه دو قول مشهور وجود دارد) ١(

و اين از سدی و . يعنی در بيداری  .Î     Í   Ìz  }: يعنی در خواب .Ë  Ê  É   Èz}  :نخست
. ه آن را تـرجيح داده اسـتاند و ابن تيمي ابن اسحاق روايت شده است و ابن جرير و ابن عطيه آن را برگزيده

 )365−17/366جمموع الفتاوی ) (301−9/300املحرر الوجيز ) (7/215الطربی (
= 
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٣٩٤

٣٩٤ 

  :در تعامل با معجزات و كرامات به علم غيب تعلق دارد مهم يك قاعده
نيم اين است كه هاي خالصي استخراج ك به نظر من ضوابطي كه الزم است از گفته

از بارزترين ضوابط روش اسالمي و تعامل با همه معجزات نبوي و كرامتهاي اولياء 
ها از غيب توسط خداوند است خواه به  و آنچه كه مربوط به باخبركردن بعضي ،است

  :وسيله وحي يا چيزهايي ديگر عبارت است از
تواند  نمي براي كسي -از جمله علم به قسمتي از غيب  -اثبات معجزات «

اي  بلكه الزم است كه وسيله. اي جهت غلوكردن در مورد آن اولياي صالح شود وسيله
اي جهت  و نشانه. جهت تعظيم پروردگاري شود كه اين بنده را تأييد كرده است

تواند با بشريت ناقص خود به  گاه نمي تصديق آن فرد صالح است كه در دعوتش هيچ
  .»آن نزديكي پيدا كند

وقتي عمير بن وهب با صفوان بن امية عهد كردند كه عمير  :وان مثالـه عنـب
عمير به  -كعبه بود  نزددر حالي كه اين گفتگوي آنها در  - را بكشد  ص رسول اهللا

او را از  ص پيامبر. مدينه رفت تا ظاهراً فرزندش را در اواخر جنگ بدر فدا كند
 و صفوان با اين خبر پيامبر. اخبر كردآنچه كه ميان او با صفوان در مكه گذشته بود، ب

   .1اصحابش را امر كرد تا به او دين بياموزند ص سپس پيامبر. ايمان آورد ص
كه  رسيم نتيجه مياز اين داستان و امثال آن همچنان كه در سيره معروف است، به 

     =
_____________________________ 

و ايـن  –نوع و رنـگ آن  –آورم مگر اينكه قبًال از آهنا خرب داده باشم  غذايی را در بيداری برای شام نمی: دوم
و از حسن روايت شـده  –انسته است در حديثی كه ابن كثري آن را غريب د –از ابن عباس روايت شده است 

تفسري البغوی ) (2/478تفسري ابن كثري ) (4/172زاد املسري . (اند است و شوكانی و قاسمی آن را برگزيده
حماسـن التأويـل ) 3/33فـتح القـدير ) (1/416تفسـري ابـن جـزی ) (9/125تفسري القرطبـی ) (4/242
اينكه او قبل از رسيدن هر غذايی آهنا را ميـان تعبـري و آن . و سعدی قول ديگری را برگزيده است). 6/175

 ).398تفسري السعدی, . (كرد می خربخوابشان 
 .147−3/149 ة, دالئل النبو3/64ابن هشام  ةسري) ١(
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٣٩٥

 

٣٩٥ 

اي  و اين امر ثابت شده ،كند خداوند بعضي از بندگانش را نسبت به غيب باخبر مي

و اين امر . آوردن بعضي از كافران شده است همچنان كه اين كار علت اسالم. تاس
 ص ولي پيامبر. باشد يعني آگاهي از بعضي خبرها تأييدكننده آنها در انتشار دين مي

دانستند،  دانند و اگر غيب مي گفتند كه آنها غيب نمي و ساير انبياء به صراحت مي
قتي كه در ميدانهاي جنگ پيشاني مباركش و. كردند منافع زيادي نصيب خود مي

  : رساند كه شكست و امثال اين امور مي شد و دندانهاي پيشينش مي خونين مي
 بسيار خبر نداشت، غيبي كه مخـتص شـخص پيـامبر    از غيبِ ص پيامبر :نخست
كرد  آمد كه سعي مي بود، وگرنه چگونه بسياري از اين اتفاقات براي او پيش مي ص

ـ  همچنان كه خداوند متعـال مـي  . ي يابداز آنها رهاي P  O              N  M   } :دفرماي
V  U  T  S  R  Q z. )188: عرافاأل.( 

و (كردم، و هيچ بدى  و اگر از غيب باخبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى«
  .»رسيد به من نمى) زيانى

 علي. اند بوده ص يامبردر اين امر مانند پ بسياري از اولياي خداوند مانند علي
 بسياري را ديد و از گروههاي هم پيمان خود خيانتهاي بسياري  كه اذيت و آزار

كرد و به  و مانند صادق كه به ابوالخطاب اطمينان. را ديد كه بعداً براي او روشن شد
بنابراين  ،روي او برايش آشكار شد ولي بعد از آن غلو و زياده ،كرد و نزديك خود

  .داو برائت جويننقاط مختلف نامه نوشت كه او را لعن كنند و از  صادق به
دانستند از جنس معجزاتي بود كه  و ديگران آن را مي ص غيبي كه محمد: دوم

خواه در برابر كفار تا اسالم بياورند، يا در برابر مؤمنان . تأييدكننده دعوت آنها بودند
  .تا ايمانشان زياد بشود
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 .ه و معجزات، همان اصل طبيعت رسـالتهاي آسـماني نيسـت   العاد امور خارق: سوم
×      Ù  Ø       } :گفتنـد  دليل آن سخن رسوالن بـود كـه بـه طرفـداران و اقوامشـان مـي      

Úz. )110: الكهف.(  
  .»من فقط بشرى هستم مثل شما«

و . و اين يعني مالك چيزي از معجزات خداوند نيستند مگر اينكه خداوند بخواهد
Ä  }  :گوينـد  كند كه مـي  از آنها نقل ميست كه خداوند متعال از بسياري اين چيزي ا

È  Ç  Æ  Å z. )معجزات فقط از سوى خداست« ).109: نعاماأل« .  
مرجع اين معجزات به خداوند «: است ابن كثير اين آيه را اين گونه تفسير كرده

هد آن را از شما و اگر بخوا ،دهد اگر بخواهد آن را به شما مي ،گردد متعال بر مي
انبياء صاحب چيزي از معجزات نيستند بنابراين « :و شوكاني گفته است. 1»گيرد مي

  .2»كند و اگر بخواهد آن را نازل نمي ،كند اگر خداوند بخواهد آن را بر آنها نازل مي
  :شايد اشكالهاي اين مسأله در امور زير منحصر بشود

اي آنها ثابت شد، علم آنها به غيب به ي از علم غيب بركم اگر مقدار :اشكال اول
ائمه علم «: گويد همچنان كه كليني در يكي از كتابهايش مي. شود طور كلي ثابت نمي

  .3»ماند به گذشته و آينده دارند و چيزي از غيب بر آنها پوشيده نمي
شود كه بگويند بنـده   اين اخبار و روايات راهي براي اثبات اين قضيه مي: اشكال دوم

  نها قسمت بسيار كمـي كند كه آ كه داللت بر اين نكته ميبل. داند م امور غيبي را ميتما
تمـام علـم غيـب را     ؛شـود كـه عيسـي     مانند اينكـه گفتـه مـي   . دانند ز غيب ميا

_____________________________ 
 .2/164تفسري ابن كثري ) ١(

 .2/190فتح القدير ) ٢(

 .1/260الكافی ) ٣(
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o   n  m  l  k  j  }  :فرمايــد چــون خداونــد مــي. دانســته اســت مــي

p z. )49: آل عمران.( 

  .»دهم كنيد، به شما خبر مى اى خود ذخيره مىه خوريد، و در خانه و از آنچه مى«
  .شود و اين استناد به دليلي است كه شامل آن نمي

در . شود كه در مورد آن شخص غلو بسياري بشود اين امر باعث مي: اشكال سوم
حالي كه درست آن است كه اين امر را علت تعظيم خداوند و ايمان به رسالتي كه 

  .سبت به اين تأييد خداوند محبت داشته باشدو ن. فرستاده است، قرار بدهد
  
  .)واليت تكويني(نسبت دادن تصرف ائمه در هستي ) 1

) ر هستي، خلقت و رزق و روزييتدب(خالصي به نسبت دادن تصرف در هستي 
 رو اين سخن را جزء غلو به شما. 1به رسوالن يا هر كدام از ائمه را رد كرده است

  .2اند همچنين ائمه از آن نهي كرده و ص آورده است كه خدا و رسولش
اند يعني همان كساني كه  خالصي بيان كرده است كه اين عقيده را غالت رواج داده

چون آنها دادن رزق و روزي را كه از امور . اند آنها را لعن كرده) إ(باقر و صادق
. باشد دادند كه از امور مختص خداوند مي باشد به ائمه نسبت مي مختص خداوند مي

  .اند احاديث دروغيني كه براي تأييد اين غلو آورده جعلو به علت 
همچنين خالصي بعضي از غالت اماميه را در اين مسأله رد كرده است كه گروه 

كند و رزق  گفتند خداوند متعال خودش خلق نمي همان كساني كه مي ،شيخيه هستند
به دليل اينكه . ده استو ائمه موكول كر ص بلكه آن را به محمد ،دهد و روزي نمي

  .كند و منزه از حركت است خداوند متعال حركت نمي
_____________________________ 

 .31الدين,  يف ةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخيل ةعلامء الشيع) ١(

 .416−417و  388مهان ) ٢(
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. تر از عقيده مشركان به حسـاب آورده اسـت   خالصي اين عقيده آنها را بسيار منحرف
مشركاني كه خداوند در آيات بسياري از آنها خبـر داده اسـت وقتـي كـه از آنهـا سـؤال       

ــي ــد مــ ̄     } :شــ   ®   ¬  «  ª  ©  ̈   §  ¦°z. 
  ).9: الزخرف(

چه كسى آسمانها و زمين «: بپرسى )مشركين قومت( هر گاه از آنان) اى محمد(«
  .» خداوند قادر و دانا آنها را آفريده است: گويند مى ماًسلَّم» را آفريده است؟

كند كه خداوند متعال خود قادر به خلق نيست و  در حالي كه شيخيه ادعا مي
  .1و بزرگتر از اين امر است خداوند متعال بسيار برتر

خداوند بعضي از اعمال را به  ،خالصي توضيح داده است كه به دليل اسناد فراوان
سپارد مانند گرفتن جان موجودات كه به فرشته مرگ سپرده  بعضي از مخلوقات مي

دهد كه اين امر  جز اينكه خالصي توضيح مي. و ساير اعمال ديگر ،شده است
هي براي اين افراد باشد كه براي اينكه كسي غير از خداوند در تواند دليل موج نمي

چون اعمالي كه اسناد آن از طرف خداوند به بعضي از . كند هستي تصرف مي
مخلوقاتش به اثبات رسيده است مانند نسبت دادن بعضي از اعمال ما نسبت به 

نيم، راه يعني همچنان كه خداوند به ما قدرت داده است تا حركت ك. همديگر است
قدرت انجام  2همچنين به مالئكه و انبياء و ائمه. برويم و بعضي كارها انجام بدهيم

و هر وقت كه بخواهد اين . كارهايي را داده است كه غير عادي و مافوق بشري است
  .3»قدرت را از آنها بگيرد آنها توانايي انجام هيچ كاري را ندارند

_____________________________ 
 . 269−271الدين,  يف ةو الرصاع مع البدع واخلرافات الدخيل ةعلامء الشيع: نگا) ١(

اينكه خداوند قدرت زيادی را به خملوقاتش داده است, : آنچه كه الزم است در اينجا گفته شود اين است كه) ٢(
ولـی . برای مالئكه و انبياء در آيات و احاديث صحيح آمـده اسـتشود و دليل اين امر  جز با دليل ثابت نمی

 .واهللا اعلم. گانه قدرِت خاصی را داده باشد هيچ وقت ثابت نشده است كه خداوند به يكی از امامان دوازده

 .429الدين  يف ةاخلرافات الدخيلالرصاع مع البدع وو ةعلامء الشيع) ٣(
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ند را به تصرف در هستي و خلقت و به طور خالصه، خالصي توصيف غير خداو

همچنان كه معتقد است كه تصرفاتي كه بعضي از . رزق و روزي رد كرده است
  :باشد از جمله كنند وابسته به قيودي مي موجودات در بعضي از امور مي

  .دهد تنها خداوند متعال است كه اين كارهاي محدود را به او نسبت مي :ابتدا
و . كند است كه در اجراي اين كار به بنده كمك ميتنها خداوند متعال : دوم

و بنده نه در . تواند اين قدرت را از او بگيرد خداوند متعال هر وقت كه بخواهد مي
  .آغاز و نه در انتها به تنهايي صالحيت تصرف در اين كار را ندارد

 دادن خداوند به بعضي از موجوداتش يا امركردن آنها به انجام بعضي نسبت: سوم
مانند به . ند انجام بدهندنتوا كارها مانند اعمالي است كه ساير افراد بشر نيز مي

حركت در آوردن سنگها و بريدن درختاني كه آن را در تصرف بعضي از موجودات 
  .دانند دخيل مي

يا فرستادن ابرها توسط  ،گرفتن ارواح و جانها توسط فرشته مرگ :به عنوان مثال
. شود ز دستور خداوند به انجام اين كارها، شروع ميفرشته ديگري فقط بعد ا

بلكه هر آنچه را كه خداوند بخواهد و در هر . ها در اين كار مستقل نيستند فرشته
سپس اين فرشته با قدرتي كه خداوند در او به . دهند وقتي كه بخواهد، انجام مي

مان چيزي است كه و اين ه. كند امانت گذاشته است، نسبت به انجام آن كار اقدام مي
بنابراين تصرف آنها در اين امور . گيرد خداوند هر وقت كه بخواهد، آن را از آنها مي

مانند تصرف هر مخلوق ديگري است، مثل اينكه  - گويد  همچنان كه خالصي مي -
تي كه برَد كه اين كار را جز با قدرت و مشي دارد يا درختي را مي سنگي را بر مي
سپس خداوند با دادن وقت به انجام . تواند انجام بدهد نمي اده است،خداوند به آنها د

كند، ولي ميان كار بنده و فرشته تفاوتهايي وجود دارد كه  آن كار وي را كمك مي
و اين از قدرتهايي است كه خداوند متعال . همان سطح قدرت انجام كار معيني است

  .ميان بندگانش توزيع كرده است
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دهند، تفاوت  اي كه انجام مي العاده انبياء در بعضي امور خارق اما قدرت بندگان و
چون رسول . شود چون اين اختالف از فرق ميان بنده و فرشته ناشي مي. كند پيدا مي

دهد، از بشر بودن خارج  اي كه انجام مي العاده نيز بشر است و در امور خارق
دهد، تا به وسيله آن  ولي خداوند معجزاتي را توسط آنها انجام مي. شود نمي

وقتي عصايش تبديل به اژدها شد، حيرت زده  ؛ همچنان كه موسي. بدرخشند
العاده توسط انبياء با قدرت خاص  كند بر اينكه انجام امور خارق و اين داللت مي. شد

د، بر خالف فرشتگان يا حتي جنيها كه خداوند قدرتي به آنها داده است، وش آنها نمي
  .واهللا اعلم. كه خداوند به بشر داده است و به حيوانات نداده استمانند عقلي است 
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  .مسايل مربوط به توحيد عبادت: مطلب دوم
  

دهند، نقد  هاي خود بارها از آنچه كه غالت انجام مي خالصي در كتابها و خطبه
  :از جمله. كردند مانند اينكه آنها عبادت را براي غير خداوند اشاعه مي. كرده است
   .دعا و روي آوردن به غير خداوند متعال :نخست

، و د تا توحيدي را كه اسالم آورده است بيان كنديخداوند خالصي را موفق گردان
و چيزي كه . 1آوردن به غير خدا و دعاكردن از هر كسي كه باشد روي آنهم نهى از

نامند و آن را  اند اين است كه دعاي فرج مي بعضي از جاهالن دچار آن شده
كه اين دعاي آنها  2)يكام كافيافإنَّ  يا حممد, اكفياين , يا عيليا حممد يا عيل(: خوانند مي

خالصي تمام . اند بر آن بوده) رضوان اهللا عليهم(مخالف توحيد خالصي است كه ائمه
  .3اينها را غلو محسوب كرده است و آنها را جزء تشيع صحيح ندانسته است

و منافي نصوص قرآن . ن كلماتي كفر استظاهر چني«: گفته است كه) :(خالصي
 ).18: الجن( .m  l  k  jz   } :اي كه در سوره جن آمده است مانند آيه. باشد مي

  .»كسي را با خدا پرستش نكنيد«
§  ¨  ©  ª  »  ¬  ®   ¯  °            ±    }  :فرمايـد  و مانند آنچـه مـي  

À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ̧   ¶  µ  ́   ³  ²   Á  
É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â z. )57-56: اإلسراء.( 

_____________________________ 
 .32فی الدين  ةاخلرافات الدخيلاع مع البدع والرصو ةعلامء الشيع) ١(

اين دعا را فضل بن حسن طربسی صاحب التفسري در كتاب كنوز النجاح آورده است و مريزا حسني نـوری ) ٢(
. از او نقـل كـرده اسـت 275ص» الكـربی ةأو معجزته فی الغيبـ ةفی ذكر من فاز بلقاء احلج ةجن«در كتاب 

 :استو اين كتاب در سايت زير آمده ) حكايت چهلم(
http://www.ejlasmhdi.com/html/arabic-library-a/jannat05.htm. 

 . 409ص, فی الدين ةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخيل ةعلامء الشيع) ٣(
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اما نه توانايي . پنداريد، بخوانيد مي) شايسته پرستش(كساني را كه بجز خدا : بگو«
آن كساني را . تواند آن را دگرگون سازند دفع زيان و رفع بال از شما را دارند و نه مي

براي تقرب به پروردگارشان . ندخوانند، آنان كه از همه مقرب تر كه به فرياد مي
چرا كه عذاب . جويند و به رحمت خدا اميداوار و از عذاب او هراسناكند وسيله مي

  .»بايد از آن خويشتن را دور و بر حذر داشت) چنان شديد است كه(پروردگارت 
F  E  D  C  B  A   } :فرمايـد  يا مانند اين كالم خداونـد كـه در سـوره سـبأ مـي     

  J  I  H  G  R     Q    P  ON  M   L    Kz. )1: سبأ.( 

مخصوص خداوندى است كه تمام آنچه در آسمانها و زمين ) و ستايش(حمد «
و او  ؛براى اوست در سراى آخرت) و سپاس(حمد ) نيز(و  ؛است از آن اوست
  .»حكيم و آگاه است

 P  O  N   M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C   B  A  } :فرمايد و يا مي
Y  X  W  VU  T  SR  Q z. )23: سبأ.( 

در آن روز همه ! (هيچ شفاعتى نزد او، جز براى كسانى كه اذن داده، سودى ندارد«
و فرمان از ناحيه او (تا زمانى كه اضطراب از دلهاى آنان زايل گردد ) در اضطرابند
ستورى پروردگارتان چه د«: گويند مى) در اين هنگام مجرمان به شفيعان ؛صادر شود

و اوست  ؛)بيان كرد و اجازه شفاعت درباره مستحقان داد(حق را «: گويند مى» داده؟
  .»!مرتبه بلندمقام و بزرگ

 ).36: زمرال( .w   v  u  t z}  :مايدفر يا مانند اين كالم خداوند كه مي

  . »اش كافى نيست بنده) نجات و دفاع از(آيا خداوند براى «
كنند و از  از قرآن كه به توحيد خالص امر مي و همچنين آيات بسيار ديگري

  .1كنند خواستن غير خدا نهي مي
_____________________________ 

 .1/408, اخلالصی, ةاحياء الرشيع) ١(
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¬  ®   §  ¨  ©  ª  »  }  :لصي معتقد است كه اين كـالم خداونـد كـه   خا

»  º  ¹   ¸   µ  ´ ³  ²  ±   °  ¯    ¾  ½  ¼
 É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á   À  ¿z. )57-56: اإلسراء.( 

قدرت اين  - جداي از ديگران –كند بر اينكه مالئكه و انبياء  به وضوح داللت مي
و اين افراد . امر را ندارند كه به كسي ضرري برسانند يا ضرري را از او دفع نمايند

صالح همان كساني هستند كه بعضي از گناهكاران آنها را به عنوان وسيله نزديكي به 
شوند  و عبادت به خداوند نزديك ميدر حالي كه آنها با قربت . دهند خداوند قرار مي

چون عذاب خداوند شديد . ترسند كنند و از عذاب او مي و آرزوي رحمت او را مي
  .و در حقيقت بايد از آن ترسيد ،است

به اينكه د كن آيات قرآن به روشني داللت مي همچنين خالصي معتقد است كه
ص با عمل صالح به اشتباه است كه بنده به كسى روى آورد كه در حقيقت آن شخ

  .ترسد جويد و از عذاب او مي ميخدا تقرب 
اين يك امر غير عقالني و غير منطقي است كه : گويد كه در اينجا خالصي مي

و آنچه كه مطابق عقل و منطق است اين . شخص نيازهايش را از افراد صالح بخواهد
وقتي . ، بخواهندخواهند است كه آنها نيز از كسي كه صالحان نيازشان را از وي مي

اين افراد پيروان انبياء و ائمه هستند و الزم است بنگرند كه انبياء و ائمه نيازهايشان را 
ترسيدند و سپس براي طلب نيازشان او را  و از چه كسي مي. خواستند از چه كسي مي

رسند وقتي اين مردم نيازهايشان را از انبياء و ائمه بخواهند و از آنها بت. خوانند فرا مي
خواستند و  چون آنها نيازهايشان را از خودشان نمي. اين كار مخالفت با آنها است
  .1»ترسي از بي نياز شدن نداشتند

هاي فاسد كه در ايران ديده است،  خالصي شدت تعجب خود را از نفوذ اين عقيده
_____________________________ 
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٤٠٤ 

ا و ه درخواست برآورد نيازها از سنگها و چشمه«ها  از جمله اين عقيده. كند بيان مي
  .1»و پناه آوردن به جمادات در برآوردن نيازها... ها و قبرهاي كهنه و درختان و رودخانه
كنند، براي آنها  گفته است وقتي بعضي از علما در اين مورد صحبت مي) :( خالصي
اين يك نگرش مجوسي است كه اسالم با توحيد خالصـي كـه آورده   «كند كه  بيان مي

دعوت به باالترين رفتـار و بـاالترين نظـم جامعـه آورده      و با. است از آن بيزار است
گويند قادر به مخالفـت بـا آن نيسـتند بلكـه آن را      علمايي كه اينگونه سخن مي. است

xw   v  u  t   } :گفتنـد  ماننـد مشـركان كـه مـي    . كننـد  تأويل دور از ذهن مي
j  i  h   g  f  e  d  c   b  a  `   _  ~  }|  {  z  y  

  ml  k r  q         p  o  n z. )37-36: زمرال.( 

اما آنها تو را از غير او ! اش كافى نيست؟ بنده) نجات و دفاع از(آيا خداوند براى «
و هر كس را ! اى ندارد كننده و هر كس را خداوند گمراه كند، هيچ هدايت. ترسانند مى

وانا و داراى اى نخواهد داشت آيا خداوند ت كننده خدا هدايت كند، هيچ گمراه
   .»!مجازات نيست؟

تا جايي كه زاهدان و صالحان آنها در مهمترين نيازهايشان با اين دعا به درگاه 
گمان كرده كه ) البلد األمين(دعايي كه صاحب كتاب  -كنند  خداوند استغاثه مي

و . - مردي در خواب ديده است و اين دعا را خوانده و حاجتش بر آورده شده است 
, يكام كافيافإنَّ  يا حممد, اكفياين , يا عيليا حممد يا عيل( :ت در دعا بوده استاين عبار
  .2)يكام نارصافإنَّ  وانرصاين

_____________________________ 
 .90 قمنبع ساب) ١(

ايـن دعـا : بسـمه تعـالی: از مرجع تقليد معارص, جواد تربيزی در مورد دعای فرج سـؤال شـد و او گفـت) ٢(
. چون توسل به اهل بيت است و آهنا وسـيله رسـيدن بـه خداونـد متعـال هسـتند واهللا اعلـم. اشكالی ندارد

 .دعای رجب» ةفی املسائل العقدي ةهلياألنوار اإل«كتاب او :نگا
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 2البنين و مادرش ام 1؛ عالوه بر اين آنها براي نيازهاي خود به عباس بن علي

اها يا در تهران يا در صحر 3هاي نامعلومي كه در شميران بردند و يا به امامزاده پناه مي
در ايران . برند اند، پناه مي و قله كوهها و بعضي شهرها قبرهايي براي آنها برپا كرده

هيچ شهر يا كوهي يا روستايي خالي از قبر يا درخت يا چشمه آب يا صخره يا غاري 
و بنابر گواهي تاريخ . برندنو هنگام نياز به آنها پناه  ،دننكننيست كه آن را تقديس 

و . كه تا به حال باقي مانده است. گام و دوران مجوسيان بوده استتمامي اينها در هن
  .4اسالم آوردن آنها جز اسم آن، چيزي را تغيير نداد

همچنين خالصي از قبرهاي ديگري در غير از ايران خبر داده است كه در آنها به 
د كه در انداز ها مرا به ياد چيزي مي اين عقيده«: گويد و مي. برند غير خداوند پناه مي

پنداشتند كه  مي 5ها سنوسي. ها، ديده بودم طرابلس هنگام اشغال آن توسط ايتاليايي

     =
_____________________________ 

http:www.tabrizi.org/html/bo/anwar. 
با كنيه ابوالفضل, بزرگرتين فرزند ام البنني بود و به قدری زيبارو و نيک چهره بود كـه ) (طالب  عباس بن علی بن ابی) ١(

 .89− 90ني, يمقاتل الطالب: نگا. او را قمر بنی هاشم می گفتند, و او در جنگ كربال پرچمدار حسني بود

بعـد از  بود كه علی – ةاز طايفه بنی عامر بن صعصع –بن الوحيل  ةزام بن خالد بن ربيعام البنني دخرت ح) ٢(
با او ازدواج كرد و چهار فرزند از او به دنيـا آورد كـه عبـاس و جعفـر و عبـداهللا و عـثامن نـام ) ك(فاطمه 
 .87ني يمقاتل الطالب. 3/940تاريخ الطربی . داشتند

 .منطقه ای در شامل ايران) ٣(

 .90−91» ةاملجاهد االكرب اإلمام اخلالصی الی امحد قوام السلطن ةرسال«كتاب  )٤(

بودنـد و او صـاحب يـک دعـوت اصـالحی ) ـهـ1267متـوفی (پريوان حممد بن علی سنوسـی : سنوسيه) ٥(
. و ليبی حمل اصلی دعوت سنوسی بود. صوفيانه ای بود كه در مقابل اشغال ليبی توسط ايتالياها, مقابله كرد

و يـک روش رفتـار . گذاشتن خرافات و بدعتها و توسل به مردگان و صاحلني را بنياد هنادذ و دور وسی نبسن
وقتی سنوسـی پـرچم جهـاد بـر ضـد ايتاليـا را برداشـت, . صوفيانه ای را نزديک به قرآن و سنت وضع كرد

های او را نپذيرفتند و افكـار  ولی بسياری از آهنا مسلک و برنامه. بسياری از مسلامنان زير پرچم او مجع شدند
و اين باعث ظهور بعضی انحرافات و غلو در مورد سنوسی و ادعای مهدی بودن او . او را صحيح ندانستند

= 
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٤٠٦

٤٠٦ 

ها را مقهور خواهد  و روحانيت او ايتاليايي. كند در هستي تصرف مي» احمد بدوي«
تا جايي كه خودشان شاهد ارواح دروغيني بودند كه مدافعان ايتاليايي آنها را . كرد

در جنگ جهاني اول وقتي ما نزديك بصره  2و قادريها 1يهاو برزنج. نابود كردند
كردند كه  نواختند و گمان مي بوديم، آمدند، در حالي كه دف و طبل و شيپور مي
و در مقابل تمام آتشهاي  ،كنند روحانيت برزنج و شيخ عبدالقادر آنها را راهنمايي مي

ينكه در مقابلشان سرد به گمان ا ،ايستند ها و تمام دشمنان ديگرشان مي انگليسي
گذاشتند و  چون آنها زغالهاي افروخته را در دهانشان مي. مانند شود و سالم مي مي

و هنگامي كه آتش . چون اين شعبده در ميان آنها رايج بود. شد ناگهان خاموش مي
هاي  نزديك بصره شروع شد از اين رهبران در مقابل گلوله )عييهش(ها به  انگليسي

ها در مقابل  چون اين شعبده. چه برسد به گلوله تانك و نارنجك ،اندتفنگ اثري نم
و اولين كساني كه در مقابل اولين نارنجك انگليسي گريختند  ند،واقعيت تحمل نداشت
ها را  اي كه جناح راست عثماني و پيروان آنها بودند، به گونه 3همين رهبران قادريه
كرده بودند و فرمانده كل و احمق آنها  و آنها لشكر را محاصره. اشغال كرده بودند

     =
_____________________________ 

. 423, دكـرت علـی الصـالبی ةالسنوسـي ةللحركـ ةالـثامر الزكيـ: نگـا. و استغاثه بعضی از آنان به بدوی شد
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و او  كردنـد گروهی از صوفيه هستند كه مقام كاكا امحد و پدرش حممـود برزنجـی را ترفيـع مـی:ها برزنجی) ١(
عـراق «عزيز احلاج . مقاله د: نگا. رسد و طريقت وی در جنوب عراق رايج بود نسبش به سادات علويان می

 .»التعايش
http:www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid3110www.iraggate

.net/tribe/N-albarzanchi.htm. 
دادنـد و او يكـی از  نسبت مـی)   ه561متوفی (كسانی كه خود را به شيخ عبدالقادر گيالنی حنبلی : قادريه ) ٢(

و در نقاط خمتلف جهان اسالم انتشـار . علامی صالح بود كه مردم بعد از وفاتش در مورد او غلو بسيار كردند
 .1/265 ةامليرس ةاملوسوع. 20/439سري اعالم النبالء . دارند

 .در اصل رشح حال اين گونه آمده است شايد منظور مريدان آهنا باشد) ٣(
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را سر بريدند و عراق را تسليم كردند و از معجزه رهبران و ) سليمان عسكري(

ها نرسيد، يعني همان كساني كه از لشكر شكست  پيروان قادريه چيزي به انگليسي
  .1هاي خود پيرامون سليمانيه و اربيل بودند خورده خبري نداشتند و در خانه

بردن به  بيان كرده است كه اين روش توقع پيروزي از راههاي پناه) :(خالصي
كه دعوتش را بر اساس سعي و است  ص روش پيامبرنكردن از   غير خدا و استفاده

اگر . كرد و مهاجمانش را با شمشير و نيزه دور مي. عمل و محراب و منبر گستراند
كردند، درست  حان تكيه ميبودن صال چنين امري طبق اعتقاد آنهايي كه به روحاني

و پيشاني . تر است در مورد دفع مشركان شايسته ص بودن پيامبر باشد، روحاني
و عمو و اصحابش در . شكست شد و دندانهاي پيشينش نمي مباركش خونين نمي

  .شدند ها كشته نمي ها و سريه جنگ احد و ساير غزوه
برند و از او مدد  همچنين خالصي از كساني كه به عباس بن علي پناه مي

ي باعث تنبلي و گدايي يها گويد امثال چنين عقيده و مي. كند جويند، تعجب مي مي
در حالي كه عباس تنها در راه دفاع از حق همراه مادرش و خواهرهايش و . شود مي

و اگر پيروزي با غير . اصحابش و اهل بيتي كه بسياري از آنها اسير شدند، كشته شد
ولي  ،تر بودند به اين پيروزي اولي ؛ بود، عباس و حسين از تالش و جنگ مي
  .2همگي آنها شهيد شدند

و تمام اين امور روش توحيدي خالصي را كه به دور از غلو در باب عبادت است، 
و مهم اين است كه به آن نيز دعوت كرده است و آن را به . براي ما روشن كردند

مالحظه است و نبايد انسان ناقد و آنچه كه قابل . شكل واضحي بيان كرده است
كند و اسم  اين است كه او در مقام شيعه صحبت مي. منصف آن را در نظر بگيرد

_____________________________ 
 .92−91, ةاملجاهد االكرب االمام اخلالصی الی امحد قوام السلطن ةرسال) ١(

 .92, منبع سابق) ٢(
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و اين نشانگر نوع تشيع ديگري است كه  ،كند اماميه يا هر مذهب ديگري را رد مي
  .خالصي آن را بنيان نهاده بود

  
  .شفاعت و ائمه: دوم

ي است كه در متون شرعي به وفور ثابت خالصي معتقد است كه شفاعت از امور
  .و افكار آن به طور كلي مخالف قرآن و احاديث كامل است. شده است

و مالئكه و مؤمنان خواهد  ص همچنين معتقد است كه شفاعت در دست پيامبر
  .1بود

كند بر اينكه شفاعت جز بـا امـر و اذن    كند كه قرآن داللت مي ولي خالصي بيان مي
 .ª z  »  ¬  ®  ¯  °   ± } :فرمايـد  د، همچنـان كـه مـي   باشـ  خداوند نمـي 

  »!كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟« ).255: البقره(
تواند،  شفاعت ملك خداوند است و كسي در آن نمي ،يعني از ديدگاه خالص

  .2استتقالل داشته باشد
ر چند كه از او همچنين خالصي معتقد است كه خداوند متعال بندگان مؤمنش را ه

كند و اين امري الزامي  مىدور باشند به خاطر وسعت رحمتش وارد در اين شفاعت 
  .3و حتمي نيست چون مؤمن بايد هميشه ميان خوف و رجا باشد

همچنان كه خداونـد  . باشد كه شفاعت جز به اذن خداوند نمي هو خالصي بيان كرد
 ).28: اءاألنبي( .m  l  k  j  iz  }  :فرمايد متعال مي

  .»كنند است شفاعت نمى) به شفاعت براى او(و آنها جز براى كسى كه خدا راضى «

_____________________________ 
 .427فی الدين, ص لةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخي ةعلامء الشيع) ١(

 .409−427,ص منبع سابق) ٢(

 .279, صمنبع سابق) ٣(
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آنچه كه بر مؤمن واجب است اين است كه از هر سخن و عمل و اعتقادي كه 

تا خداوند متعال شفاعت اولياي خود را . خداوند از آن ناراضي است دوري كند
  .شامل حال او گرداند
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٤١٠

٤١٠ 

  : مطلب دوم
  نيورد صالحغلو در م

  
از جمله اموري كه خالصي را در معرض خطر قرار داده است چيزي است كه 

و آن غلو كردن در مورد انبياء و  ،اند بعضي از مسلمانان به طور عام دچار آن شده
  .ائمه و ساير صالحين است

همچنـان كـه   . خالصي بيان كرده است كه غلو از مظاهر رايج قبل از اسـالم اسـت  
دادند، همچنان كـه   اي ميان بشر و خداوند قرار مي بتها را به عنوان واسطهپرستان،  بت

 ).3: زمرال( .f  e     d   c  b  a  ` z } :گويد خداوند متعال در مورد آنها مي

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى«
ســرپيچي  ؛ يهمچنــين خالصــي بــه مســيحياني كــه از فرمــان حضــرت عيســ

كـرد،   كرد و از غلو نهـي مـي   ند، وقتي كه آنها را به توحيد امر ميز كردند، مثال مي مي
{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨   } :فرمايـد  ال مـي همچنان كه خداونـد متعـ  

© z. )117: المائده.( 

:) به آنها گفتم( ؛من، جز آنچه مرا به آن فرمان دادى، چيزى به آنها نگفتم«
  .»اوندى را بپرستيد كه پروردگار من و پروردگار شماستخد

خالصي معتقد است كه وقتي اسالم آمد با غلوي كـه در اديـان سـماوي و زمينـي     
قرآن بر توحيـد و نفـي غلـو بيشـتر از هـر چيـز       . مبارزه كرد ،منحرف نفوذ كرده بود

كنـد و   و به پيامبرش امر كرده اسـت كـه بـه امـتش اعـالم     . ديگري تأكيد كرده است
 ).110: الكهف( .Ú      Ù  Ø      ×z }  :بگويد

  .»من فقط بشري مثل شما هستم«
دانستن و قدرت و رازق  اش امر كرده است كه علم به غيب و خداوند متعال به نبي

قبر مرا «: و خداوند بارها به پيامبرش امر كرده است كه بگويد. بودن را نفي كند



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤١١

 

٤١١ 

م كند كه خداوند هيچ يك از امتهاي پيشين را نابود و اعال. 1»تبديل به مسجد نكنيد

   .2نكرده است مگر اينكه آنها قبر انبياي خود را تبديل به قبر كرده باشند
  .علل رواج غلو

  :باشد خالصي معتقد است كه از جمله علل غلو موارد زير مي
به ... كردن غلو توسط نو مسلماناني از قبيل مسيحيان يا زرتشتيان و  وارد )1
اي كه خالصي معتقد است امثال اين افراد وقتي معجزات و كرامتها و كارهاي  گونه
ديدند، غلوي را كه در نتيجه  و كرامتهاي ائمه را مي ص العاده را توسط پيامبر خارق

 و امثال اين افراد بودند كه علي. اعتقادات قبل از اسالمشان داشتند، به ارث بردند
  .3جستند و از آنها دوري مي ،كردند مي تاطهار آنها را لعن و ائمه ،سوزاند آنها را مي

 :واعظين جاهل )2

كند كه در ترويج انواع غلو و خرافات نقش داشتند  خالصي از گروهي صحبت مي
همان . كند توصيف مي» عمامه داران جاهل«و آنها كساني بودند كه خالصي آنها را به 

_____________________________ 
حديثی كه خالصی به آن اشـاره كـرده اسـت ابـويعلی از علـی بـن حسـني از پـدرش از جـدش علـی بـن ) ١(

 هايتـان را قرب مرا تبديل به مسجد نكنيـد و خانـه«: فرمود ص روايت كرده است كه رسول اهللا طالب ابی
در  ةو ابـن ابـی شـيب) 469املسـند ( .»د به من می رسـدتبديل به قرب نكنيد, سالم و درود شام هر كجا كه باش

و حافظ بـن عبـداهلادی . روايت كرده است 428روايت كرده است و ضياء در املختار ص 4/354املصنف 
 مهچنني شيعيان با الفاظ نزديک به هم از علـی. 414ص» الصارم املنكی فی الرد علی السبكی«در كتابش 

ال تتخـذوا قـربی «: و لفـظ 265كنز الفوائد, الكراجكـی : نگا» قربی مسجداً  ال تتخذوا«اند كه  روايت كرده
. 73/359و بحـار االنـوار . 3/283نراقی  عةمسند الشي: نگا»  بيوتكم قبوراً عيدًا و ال قبوركم مساجد و ال

ال تتخذوا قربی مسـجدًا كـام اختـذت بنـو ارسائيـل «و لفظ . 10/188و  3/344مستدرک الوسايل, نوری 
 .1/257الفقهاء, سمرقندی  ةحتف: نگا» ر انبيائهم مساجدقبو

 .388فی الدين,  ةو الرصاع مع البدع و اخلرافات الدخيل ةعلامء الشيع) ٢(

 .منبع سابق: نگا) ٣(
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اي كه احاديث ضعيفي  به گونه. اند دادهخوردن قرار  كساني كه منبرها را وسيله روزي
كننده را مانند عقايد شيخيه و  و عقايد گمراه ،آورند خوانند، مي را كه به غلو فرا مي

   .1دهند ديگران ترويج مي
: گويد خالصي بعد از برشماري تعدادي از مظاهر متعلق به غير خداوند مي

كردند و به نام وعظ و رثاي  يداعياني را ديدم كه به اين پستيها و مفاسد دعوت م«
  .»ندرفت باالي منابر مي) م(حسين بن علي

ولي بيشتر افراد . اين گروه اگر اصالح بشوند اثر زيادي در دعوت به اسالم دارد
و از قرآن جز . دانند نمي 4و مغيريه 3و كراميه 2آن از اسالم چيزي جز احاديث خطابيه

_____________________________ 
 .407, منبع سابق: نگا) ١(

سـپس صـادق . بـود) :(اصـحاب صـادق  از پريوان ابواخلطاب حممد بن ابی زينب اسدی هستند كه او) ٢(
از مجله سخنان او اين است كـه . ی غلو او را ديد, از او تربی جست و او يكی از بانيان فرقه اسامعيليه بودوقت
خداوند در شكل انبياء ظاهر شده است, و سپس در شكل ائمه ظاهر شده است و هستی خـالی از : گفت می

. های خمتلفی تقسـيم شـدند و به فرقهو پريوانش بعد از ا .اين امامان نيست بنابراين در حقيقت آهنا اله هستند
 .1/75مقاالت االسالميني . 247الفرق بني الفرق . 210−1/211امللل و النحل :نگا

, آن صفات استقائل به تشبيه  كند, وىل پريوان ابوعبداهللا حممد بن كرام بودند كه صفات را ثابت می: كراميه) ٣(
و قـبح عقلـی موافـق  نيكـىاند و در عقيده  پيدا كردهگفت, حوادث در ذات پروردگار حلول  مهچنان كه می

 .215الفرق بني الفرق . 1/124امللل و النحل . استو ايامن از ديدگاه وی فقط اقرار به زبان . معتزله بود

و ائمه بـود  بن سعيد عجلی بودند و او از مجله غاليانی بود كه قائل به اله بودن علی ةپريوان مغري: مغرييه) ٤(
مهچنني قائـل بـه كفـر  –گفت اعضای خداوند شبيه حروف هجا است  می –بينی و تشبيه بود  به طالع و قائل

كـرد  ائمه علم غيب دارند و ادعا مـی: صحابه بود مگر آهنايی كه با علی بودنشان ثابت شده باشد و می گفت
و . آيـد سـت و بـه زودی مـیرسيده است و او نمـرده ا) نفس زكيه(كه امامت بعد از باقر به حممد بن عبداهللا 

امللـل . هــ بـه قتـل رسـاند120سـال پنداشت, و خالـد قرسـی او را در  مهچنني او خود را مهدی منتظر می
الكامـل فـی التـاريخ . 160−4/162ميـزان االعتـدال . 238الفرق بني الفـرق, .  207−1/209النحل و
 ., دارالكتب العربی, بريوت4/230−231
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د، و آن را به پيروي از دانن ، چيزي نميل خود تفسير كنندآياتي كه آن را طبق مي

اينها امروز براي دين از لشكر يزيد بن معاويه . ندنك غالت از مدلول خود خارج مي
  .1گويد مي ؛ تر هستند همچنانكه صادق براي حسين خطرناك

  :هاي غالي فعاليت فرقه )3
عت بينيم كه از وس در زماني كه جهل مردم به دينشان بيشتر بود، خالصي را مي

: گويد و مي. گويد هاي غالي مانند شيخيه و بهايي و امثال آنها سخن مي فعاليت فرقه
كه به واسطه . در زمان معاصر ما بزرگترين ضربه به مسلمانان در ايران زده شد«

اي بود  كردن خرافات با آنها بود و اين در حمله كردن حقايق ديني و جايگزين پنهان
  .رهبري آن را بر عهده داشت 3حساييايخ احمد شاگرد ش 2كه سيد كاظم رشتي

  .صورتهاي غلوي كه خالصي آنها را رد كرده است
فقط آنها  ،و ائمه وجود ندارد ص اعتقاد به اينكه فرقي ميان خدا و محمد )1

آمده » األذواد«همچنان كه در دعاهاي ماه رجب در ضمن كتاب  ،بندگان وي هستند

_____________________________ 
 .94» ةاالكرب االمام اخلالصی الی امحد قوام السلطن املجاهد ةرسال«كتاب ) ١(

شود كه او از مدينـه  هـ به دنيا آمد و گفته می1205كاظم بن قاسم بن امحد بن حبيب حسينی رشتی در سال ) ٢(
گويد كه رشتی در اصل كشيش روسی بوده است  و خالصی می. منوره به شهر رشت در ايران مهاجرت كرد

و اين امـر در . و مردم را از دينشان دور كند. اده است تا در دولت عثامنی فتنه اجياد كندكه روسيه وی را فرست
م پخش كرد, آشكار شـد كـه خالصـی آن را بـه فارسـی 1917ای كه شوروی بعد از انقالب بلشفيها  نرشيه

در   ه1259ل رشـتی در سـا. نـام هنـاد» ارسار ظهور شيخيه و بابيت و هبائيـت«و آن را به عنوان . ترمجه كرد
 ةو كتاب علـامء الشـيع. 117−163رشح حال كامل وی در كتاب شيخيه از طالقانی  :نگا. كربال درگذشت

 . 179ص) مهراه با تعليق پرسش هادی خالصی(فی الدين  ةالرصاع مع البدع و اخلرافات الدخيلو

والرصاع مع  ةعلامء الشيع. ردنداين دو نفر مؤسس شيخيه بودند و شاگردانشان هبابيت و بابيت را تأسيس ك) ٣(
 .177فی الدين  ةالبدع واخلرافات الدخيل
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  .1است
 .2خداوند متعال هستند چهرهائمه  و ص اعتقاد به اينكه پيامبر )2
يا اعتقاد ، شد نبودند هستي خلق نمي و علي ص اعتقاد به اينكه اگر پيامبر )3

 .3اند به اينكه آنها علت آفرينش بوده
 .4ميرند و ائمه بخواهند بميرند، مي ص اعتقاد به اينكه اگر پيامبر )4
همچنانكه  -  كنند پرمياعتقاد به اينكه ائمه فراگير هستند و با وجودشان جهان را  )5

 .5-پندارند شيخيه مي
يا علم آنها . گيرد اعتقاد به اينكه علم ائمه ذاتي است يا تمام علوم را فرا مي )6

 .6ارثي و غير مكتب است
يعني همان  -. اند و ساير غلوهاي ديگري كه روايان غالت و پيروان آنها رواج داده

يد ائمه كه قرآن به آن اشاره كرده كساني كه از ديدگاه خالصي به طور كلي از توح
  .7اند ، به دور بوده-آن را بيان كرده است  ص و محمد ،است

_____________________________ 
 .407−408 منبع سابق) ١(
 .276, 32 منبع سابق) ٢(

 .32مهان ) ٣(

 .32−33مهان, ) ٤(

 .35مهان, ) ٥(

 .418مهان, ) ٦(

 .409مهان, ) ٧(
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  جايگاه قرآن: مطلب چهارم
  

خالصي به بيان جايگاه قرآن كريم و ارزش آن و نقش آن در بناي امت اهتمام 
 قرآن همان«و بارها در كتابها و رسايلش تكرار كرده است كه . زيادي ورزيده است

و صالح عمومي بشر و دفع فساد فقط . 1»نگهبان توحيد و از بين برنده شرك است
كند كه قرآن همان چيزي  همچنين تاكيد مي. 2در قرآن و سنت صحيح وجود دارد

. برد اند، به طرف نور مي است كه انسانها را از ظلمات و خرافاتي كه زمين را پر كرده
و قرآن . به دوران علم درخشان تبديل كردو همان چيزي است كه دوران جاهليت را 

سواد بزرگترين نظام  همان چيزي است كه از چوپانهاي شتر و افراد درمانده و بي
و قرآن همان است كه اساس تمدن و مدنيت و . شناخته شده جهان را به وجود آورد

بلكه خالصي معتقد است كه . اي را گذاشت كه قبل از آن وجود نداشته است جامعه
مثالً مسيحيان بعد از آمدن اسالم و نزول . أثير نور اسالم به اديان ديگر رسيده استت

چون در دينشان به طور تدريجي . قرآن از خرافات وارد شده در دينشان انتقاد كردند
بلند شد كه قرآن و اسالم او ) لوتر(و صداي مصلحاني مانند . خرافاتهايي ايجاد شده بود

خالصي معتقد است همچنانكه قرآن در مسيحيت اصالحاتي را . درا ناچار به اصالح كر
هر «: گويد در تمام اديان قديمي اصالحات بسياري را به وجود آورد و مي ،به وجود آورد

  .3»شد از قرآن ياري گرفته بود اصالحي كه در دين يا نظامي ايجاد مي
مهمي در  همان كساني كه نقش -  همچنين خالصي معتقد است كه راويان غالت

كردند كه قرآن نگهبان توحيد  اعتراف مي« -  كننده داشتند تأسيس بسياري از عقايد گمراه

_____________________________ 
 .425فی الدين, ص ةاخلرافات الدخيلوالرصاع مع البدع و ةعلامء الشيع) ١(

 .85−86ص ,ةاملجاهد االكرب االمام اخلالصی الی امحد قوام السلطن ةرسال) ٢(

 .120مهان, ) ٣(
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  : كردن تأثير قرآن به دو چيز پناه بردند بنابراين براي باطل. 1»و از بين برنده شرك است
  .اعتقاد به تحريف قرآن) 1

  
 :ان غالت ماننداي را راوي كننده گويد كه امثال چنين سخنان گمراه خالصي مي

  .2به وجود آوردند... بن سعيد و  هبرسي و مغير ،رجب
 3»جسارت نسبت به خداوند و باالترين درجه كفر«خالصي چنين اعتقادي را 

  .محسوب كرده است
  .اعتقاد به غيرقابل فهم بودن قرآن) 2

  
چون خداوند متعال كتابش را . قلمداد كرده است» ارزش بي«خالصي اين اعتقاد را 

  : كند، از جمله با اوصافي توصيف كرده است كه اين ادعا را باطل مي
: فرمايـد  همچنانكـه خداونـد متعـال مـي    . ر اسـت براي تمام مردم روشنگ قرآن -1

{v  u  t z. )138: آل عمران.( 

  .»اين، بيانى است براى عموم مردم«
ـ  كـه خداونـد متعـال مـي    همچنان. فهم قرآن براي همگان آسـان اسـت   -2  :دفرماي

{t  s                 r     q  p  o  n z. )17: القمر.( 

آيا كسى  ؛يمكردآسان و حفظ و يادگيرى و فهم معانى آن ما قرآن را براى تذكر «
  .»!هست كه متذكر شود؟

 ).3: فصلت( .N     M  L  K  J   I  Hz  }  :فرمايد و مي
در حالى كه فصيح و  كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود بازگو كرده،«

_____________________________ 
 .425فی الدين,  ةاخلرافات الدخيلوالرصاع مع البدع و ةعلامء الشيع )١(

 .426−424, 33ص  ,منبع سابق) ٢(

 .426مهان, ) ٣(
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 .»!كه آگاهند مردمىگوياست براى 

_   } :فرمايـد  ونـد متعـال مـي   همچنان كـه خدا . قرآن بيانگر همه چيز است -3

d  c  b  a  ` z. )89: النحل.( 

  .»و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز«
 ).38: األنعام( .u  t  s  r  q  p z}  :فرمايد و مي

 .»هيچ چيزرا در اين كتاب، فرو گذار نكرديمما «

t  }  :فرمايـد  همچنان كه خداوند مي. قرآن مايه رهنمودي و پندپذيري است -4

x  w  v  u z. )138: آل عمران.( 

 .»و هدايت و اندرزى است براى پرهيزگاران ؛اين، بيانى است براى عموم مردم«
نـد و كسـي كـه در ايـن امـر اهمـال       ا تمام مردم به تفكر و تدبر در آن امر شده -5

c  b  a   }  :فرمايـد  ان كه خداوند ميهمچن. اي ندارد بورزد، عذر و بهانه
  g  f  e   dz. )24: محمد.( 

 .»!كنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است؟ در قرآن تدبر نمى )منافقان( آيا آنها«
بودن فهم قرآن بدان خالصي معتقد است كه تمام احاديثي كه معتقدان به سخت 

باشند، ساقط  صحيح و بعد اگر هم ،كنند، در درجه اول ضعيف هستند استدالل مي
اند مخالف  ما را به آن امر كرده) ن(و ائمه ص چون با اصلي كه پيامبر ،شوند مي
  .1»و آن اينكه هر حديثي را كه مخالف قرآن بود به ديوار بزنيم. باشد مي

_____________________________ 
 .425, منبع سابق) ١(
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٤١٨ 

  مورد خرافات ديدگاه وي در: مطلب پنجم
  

خالصي معتقد است كه اسالم براي مبارزه با خرافاتي آمد كه در اديان يهودي و 
  .مسيحي توسط معتقدان آن انحراف پيدا كرده بود

پرستاني از  با توجه به اينكه رواج خرافات در ميان امت اسالمي توسط خرافه
با اين افراد تأكيد خالصي بر اهميت مبارزه . بوده است... غالت شيعه و صوفيه و 

  :و معتقد است كه مروج آنها دو گروه هستند ،كرده است
كنند و بدعتها و خرافات را  انسانهاي نادان و جاهلي كه به نام دين صحبت مي )1

  .ندهد بر و در مجالس عزاداري رواج ميبر باالي منا
 .خواهند اسالم را بدنام كنند توزي كه مي و انسانهاي مغرض و كينه انگمراه )2

خالصي معتقد است كه اصالح وضعيت امت جز با اموري كه مهمترين آنها از 
  .1بردن خرافات حاكم بر عقلهاي بسياري از مردم است، امكان پذير نيست بين

_____________________________ 
 .167فی الدين,  ةرافات الدخيلالرصاع مع البدع واخلو ةعلامء الشيع) ١(
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  گرفتن عيد نوروز ديدگاه او در مورد جشن: مطلب ششم
  

. ستگيرند، عيد نوروز ا از جمله اعيادي كه عده زيادي از شيعيان در آن جشن مي
دهد كه امثال چنين جشن گرفتنهايي از بقاياي  و خالصي در اينجا توضيح مي

كند كساني كه امثال اين مظاهر را رواج  و بيان مي. زرتشتيان قبل از اسالم است
اند كه از صادق روايت  اند بعضي از روايان غالت مانند معلي بن خنيس بوده داده

كن و لباسهاي تميزت را بپوش و وقتي نوروز شد غسل « :كرده است كه گفت
و آن روز را روزه بگير وقتي كه نمازهاي نافله و ظهر . عطرهاي خوشبو به خود بزن

گويد در آن فالن  سپس مي(و عصر را خواندي بعد از آن چهار ركعت ديگر بخوان 
گناهان پنجاه سال تو بخشيده : گويد و بعد مي. چيز را بگو و فالن كار بكن

از آوردن امثال چنين  - از ديدگاه خالصي - معلي بن خنيس و امثال او و. 1)شوند مي
و آن رواج زرتشتي و بزرگداشت عيد نوروز است كه  ،يك هدف دارند فقطاحاديثي 

  .2»در اصل عيد ديني زرتشتيان است
چون بـا  . خالصي در اين اتهام خود در مسأله نوروز به معلي حقيقت را گفته است

خالصي روشـن   نوغيني كه اين راوي جمع كرده است، صدق گفتتأمل در فضايل در
ايـن روزي  : در روايات معلي آمده است كه از فضايل نوروز ايـن اسـت كـه   . شود مي

_____________________________ 
باب اسـتحباب صـوم :نگا. 98/419 –روز نوروز و آنچه كه بدان مربوط است  عملباب  –بحار االنوار ) ١(

 ةو در كتـاب حتريـر الوسـيل. 7/346 ةوسائل الشـيع: يوم النريوز و الغسل فيه و لبس انظف الثياب والطيب
كه روزه گـرفتن در آهنـا منـدوب اسـت, روز غـدير يعنـی روز  از مجله روزهايی«: روح اهللا مخينی آمده است

حتريـر . مهچنني گفته است از غسلهای منـدوب غسـل روز نـوروز اسـت» و روز نوروز ,هجدهم ذی حجه
 .1/98,325ج ةالوسيل

) 52سند(خطبه او در مهان كتاب : نگا. 389فی الدين,  ةوالرصاع مع البدع واخلرافات الدخيل ةعلامء الشيع) ٢(
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٤٢٠

٤٢٠ 

و روزي است كه كشتي  1است كه خداوند در آن روز از بني آدم عهد و پيمان گرفت
را  در آن روز بتهـا  ؛ و روزي بـود كـه ابـراهيم   . 2نوح بـر كـوه جـودي نشسـت    

m  } : دركزنده مصداق آيه را  همچنين روزي بود كه خداوند در آن روز. 3شكست
 t  s  r  q  p  o  nz. )243: البقره.( 

هاى خود فرار كردند؟ و آنان،  را كه از ترس مرگ، از خانه مردمىآيا نديدى «
ى كه به بهانه بيمارى طاعون، از شركت در ميدان جهاد خوددار(هزارها نفر بودند 

  .4»)نمودند
. 5را به جنيان نشان داد و از آنان عهد گرفت در آن روز علي ص و رسول اهللا

در روز نوروز براي دومين  و علي. 6نازل شد ص و جبرئيل در آن روز بر پيامبر
در جنگ نهروان در روز نوروز بر خوارج  و علي. 7بار براي خودش بيعت گرفت

و ساير فضايلي . 9كند مهدي قائم در آن ظهور ميو نوروز روزي است كه . 8پيروز شد
  .فضايلي كه معلي افراطي در رواياتش آورده است

آنچه كه خالصي در مورد رد جشن گرفتن عيد نوروز آورده است، طبق روش ائمه 
صاحب . روايت شده است كه از موسي كاظم. باشد و مبني بر كتاب و سنت مي

_____________________________ 
 .5/237بحار االنوار ) ١(

 .11/342بحار االنوار ) ٢(

 .12/43 منبع سابق) ٣(

 .13/386 منبع سابق )٤(

 .18/91 منبع سابق) ٥(

 .18/214 منبع سابق) ٦(

 .32/35 منبع سابق) ٧(

 .32/404 منبع سابق) ٨(

 .52/276 منبع سابق) ٩(
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آمد او را وقتي موسي بن جعفر كاظم حكايت كرده است كه منصور ) المناقب(كتاب 

و آنچه را كه به او  ،دعوت كرد تا با او بنشيند تا به او تبريك عيد نوروز را بگويد
من احاديثي را از جدم رسول اهللا جستجو  :، سپس كاظم گفتگرفت سپرده شده بود

م آن كردم و در آن حديثي را در مورد اين عيد نيافتم و اين عيدي ايراني است و اسال
آن را كرده است ما  نابودكرده است و پناه بر خدا اگر چيزي را كه اسالم  نابودرا 

ما اين كار را به عنوان سياستي براي لشكريان انجام  :زنده كنيم، منصور گفت
  .تا آخر حديث 1...دهيم مي

وقتي مجلسي اين حديث را آورده است مخرجي كه ذكر كرده است اين است كه 
ويترين سند است و آنچه كه از كاظم روايت شده است، روايت روايت معلي ق

بينم كه در  و من هيچ دعوتگري را نمي. 2ضعيفي است و حمل بر تقيه شده است
و خليفه او را به نشستن در عيد نوروز دعوت . جايگاه اين چنيني مثل كاظم تقيه كند

كند و  مخالفت مي كند و با منصور مشهور به ظلم و ستم كند و او خودداري مي مي
  .كند بر آن بوده است، بيان مي ص حقي را كه رسول اهللا

اما اينكه مجلسي روايت معلي بن خنيس را قويتر دانسته است، خيلي عجيب 
  .3چون معلي از ديدگاه بسياري از علماي رجال قديم شيعه ضعيف بوده است. است

_____________________________ 
 .4/319املناقب, املازندرانی, ) ١(

 .56/101بحار االنوار ) ٢(

او در : گويـد و غضائری می) 417رجال النجاشی ص. (خيلی ضعيف است: گويد نجاشی در مورد او می) ٣(
و غالت چيزهـای زيـادی را بـه ايـن احاديـث اضـافه ) از مذهب غالت بوده است(اصل بر مذهب مغرييه 

ی بعضی از شيعيان به معلی و گاه. من نسبت به هيچ يک از احاديث معلی اعتامد ندارم: گويد و می. اند كرده
و كسـی كـه در ) 292منتهی املقـال ص(اند  اند بلكه او را از بزرگان شيعه مانند مازندرانی دانسته اعتامد كرده

او كسی است كه برای من معلـوم : گويد روی كرده است, طاووسی بوده است چون می مورد او خيلی زياده
 .249الوسيط : و نگا) 571التحرير, الطاووسی,. (شده از هبشتيان است
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  :مبحث پنجم
  .ديدگاه اماميه در مورد خالصي

  
مكشهاي سياسي كه در مرحله آغازين تاريخ حديث شيعه توسط به علت كش

شخصيت خالصي آشكار شد و اين امر موافق اقدامات مهم وي مانند اصالح بعضي 
اشتباهات و ايرادهاي موجود در مذهب اماميه است، ديدگاه پيروان اين مذهب در مورد 

  :باشد دگاه نميو ديدگاههاي آنها خارج از اين سه دي. محمد خالصي متفاوت است
  

  .مخالفان خالصي :ديدگاه اول
اين گروه كساني بودند كه به طور كلي با شخصيت خالصي مخالف بودند بنابراين 

كوشيدند كه اعتماد علمي و سياسي او را براندازند و كار آنها به جايي رسيد كه  مي
  .همچنان كه بعداً خواهد آمد. زدند به اهداف خالصي طعنه مي

اهللا محسن حكيم و  بسياري از مراجع شيعه عراق در زمان آيت: ن گروهمصاديق اي
همچنين گروه  ،گيري از سياست بودند تقليدي و تشيع كناره گروهبسياري از معتقدان 

پيوندند و آنها افرادشناس جريان حديثي بودند،  ديگري به اين مخالفان خالصي مي
ه اسلوب ديگري را بنيان نهادند كه مانند محمد حسين آل كاشف الغطاء و امثال او ك

بلكه تنها اختالف آنها در . در محتوا و مفهوم با جريان تقليدي مخالفتي نداشت
هاي  كردن به سياست و حوزه مثالً توجه ،اسلوب پيشبرد مذهب با روشهاي جديد بود

و  ،بود اين زمان كه مخالف تمدنشعارهاى مذهبى اجتماعي و نقد بعضي از 
و پر كردن آن از  قتل حسين مدر  مضمون انقالبي سياسي ون آوردنبيرهمچنين 

  .داد غم و اندوه و چيزهاي ديگري كه اين جريان تجددگرا ندا مي
همان كساني  ،در سايه تمامي اينها بسياري از طالب و مقلدان آنها وجود داشتند

  .اي شدند كه مراجع در مورد خالصي ايجاد كرده بودند كه ايستگاه فتنه
و اينها با معضل بزرگي مواجه شدند، و آن قربت بيشتر محمد خالصي از پدرش 
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توانستند  و نمي. بود كه يكي از مراجع بزرگ و مورد افتخار شيعه بود) محمد مهدي(

هايي پناه آوردند و  دروغ و مغالطهبنابراين اين گروه به . او را مورد طعنه قرار دهند
مراقب به عنوان جاسوس «رفت تا به ايران رش همراه پد) پسر(خالصي  آن اينكه

و . و او را تبديل به شمشيري كردند كه باعث از بين رفتن پاكيها شد» پدرش باشد
بعد از مرگ پدرش يك شبكه جاسوسي ساخت كه از مصالح ) پسر(محمد : گفتند كه

 1ببرد پهلوي توانست كه اهداف او را از بينفقط كرد و  استعمار در ايران استفاده مي
   .2و اينها مغالطاتي است كه نيازي به ردكردن ندارند

اند كه بگويند خالصي فقط به اين دليل  همچنين بعضي از اين مخالفان سعي كرده
با شيخيه مخالفت كرده است كه براي رئيس طايفه شيخيه در كرمان كه ابوالقاسم 

  . كند بوده است، مزاحمت ايجاد 3العابدين بن كريم خان كرماني زين
اند كه  همچنين بعضي از اين دشمنانش در طعنه و سرزنش وي به جايي رسيده

اند او را به  كنند بعضي از پزشكان ايراني كه خالصي را به دقت معاينه كرده ادعا مي
  .اند يكي از انواع جنون توصيف كرده

كه  گفتند شديدترين اتهام از جانب اين دسته اين بوده است كه بعضي از آنها مي
  .4نزد مسلمانان يعني مرتد شدن از دينو اين  ،خالصي مخالف ضروريات دين است

گردد كه  و اين ديدگاه زشت مخالفان به پيروي خالصي از شعار وحدت برمي
دانستند كه در طول قرنها جز بعضي  بعضي از مخالفانش آن را از امور ثابت شيعه مي

_____________________________ 
 .6, جاسم آل كلكاوی صةفی األذان واإلقام ةالثالث ةالشهاد) ١(

چون خالصـی قبـل . باشد عقيده آهنا به عنوان اينكه جاسوس پدرش بوده است صحيح نمی: به عنوان مثال) ٢(
 .ان آمداز پدرش به ايران تبعيد شد و پدرش قبل از اينكه تبعيد شود به حجاز رفت و سپس به اير

 .6−7مهان ) ٣(

 .11−12مهان ) ٤(
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   .1اند از علما به آن نزديك نشده
بعضي از دشمنان خالصي به نقد ديدگاه وي در مورد حكومت عبدالسالم همچنين 

  .و خالصه طعن و سرزنشهاي آنها اينگونه است. اند عارف پرداخته
و بسياري از . رد بودگراي ضد شيعه و ضد كُ عبدالسالم عارف يك متعصب و قوم

. أكيد كننداند تا بر قوم مداري او ت دشمنانش بعضي شايعات در مورد او رواج داده
هايش به اهل بصره  كه عارف در يكي از خطبه: گويند مانند اين سخنانش كه مي

به اهل كوفه گفته است  كنايه از اينكه علي  -  نه شبه مرد ،شما مرد هستيد :گفت
قبر  بر ييبناساختن يا مانند اين گفته آنها كه عبدالسالم عالقه به  -  2اي شبه مردان

  .شته استدا معاويه
خواستند كه او را با ورودش به داخل  ه طور خالصه مخالفان خالصي ميب

تا نتيجه آن . كردند، متهم كنند گرا و دشمن شيعه وصف مي حكومتي كه آن را به قوم
  .بدبيني مذهبي و سياسي به خالصي باشد

مهدي بن . ينها شايعاتي بودند كه بر هيچ دليلي متكي نبودندا  در حقيقت تمامي
صي از عبدالسالم در مورد آنچه كه از او نقل شده درباره قبر معاويه محمد خال

  .3قبر معاويه كجا است تا به بناي آن فكر كند مدان نميمن : گفتو او جواب  ،پرسيد
همچنين عادل رئوف نويسنده از يكي از كساني كه در خطبه عبدالسالم در بصره 

اش چيزي در اين مورد  كه در خطبهو او بيان كرد  ،پرسيد) عزالدين سليم(حاضر بوده
  .4و فقط دعوت به وحدت ملت عراق بوده است ،وجود نداشته است

_____________________________ 
 .403 ةعراق بال قياد) ١(

 .١/٣٢١ذب قايض برجيرشح مه :نگاه, به اهل كوفه ؤمنني عيلاشاره به فرموده امري م) ٢(

 .49العمل االسالمی فی العراق, ) ٣(

 اعرتاض كننـدهدهها  گويد بعد از انتشار كتاب سابقش با عادل رئوف می. 49العمل االسالمی فی العراق, ) ٤(
خواست تا باز گردد و آن  مواجه شد كه چرا او طايفه عارف البدهيه را نفی كرده است و او از آهنا دليل علمی

= 
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٤٢٥ 

اما در مورد خالصي و جريان هماهنگ با اقدامات او در هم پيماني با عارف، آنها 

كنند  ولي آنها اينگونه توجيه مي ،كنند روابط پسنديده ميان عارف و خالصي را انكار نمي
. عارف يك رهبر ناسيوناليست است كه گرايشهاي ديني واضحي داردكه عبدالسالم 

عارف فرصت مناسبي را ايجاد كرد كه ناچار بايد براي دستيابي به هدف بزرگتر با  حكم
و اين . ا گرفتم عارف ثروت نفتي عراق را از غربهچون عبدالسال. شد وي هم پيمان مي

هايي از آن دست به يك حادثه يكي از مهمترين اقدامات وي بود كه غرب براي ر
همچنين باب گفتگو را براي علماي اهل سنت و حتي شيعيان براي . ريستي زدوتر

  .1اي كه قبل از آن اصالً وجود نداشت به گونه. فعاليت اسالمي باز كرد
كنم خواننده منصف نيز با من موافق باشد كه ديدگاه خالصي در  به هر حال فكر مي
هر چند به شكل فطري و  - مسلماني كه اسالم را دوست دارد  مورد همكاري با حاكم

و دارا بودن شجاعت كافي براي دفاع از كشور يك اصل شرعي . اشكالي ندارد - تساهل 
هر عرفي از ديدگاههاي سلبي است كه مخالفان خالصي از آن پيروي از و منطق برتر 

  .سازمانهاي غربي كرد و اين همان چيزي بود كه او شروع به همكاري با. اند كرده
  

  .كساني كه فقط موافق تالشهاي سياسي خالصي بودند: ديدگاه دوم
اهللا محمد خالصي اعتراف  در اينجا گروهي از شيعيان به مكانت و جايگاه آيت

     =
_____________________________ 

گويـد  بلكه می. بعضی از آهنا به او وعده دادند ولی هيچ مدركی دست او نيامد. هايش ثابت كند را در نوشته
= كنـد كـه در  آورده اسـت شـايعاتی را ثابـت مـی» العـراق ةشـيع«كه مدارک بريتانيايی كه بياتی در كتابش 

و اموالی ثابت شده است كه از ايران و يكی از دولتهای حوزه خلـيج . بريتانيا و ايران بوده است سفارهتای=
شد تـا تالشـهای عـارف و بيانـات وی را در توحيـد عراقيـان  فارس برای برخی رجال حوزوی فرستاده می

العـراق,  ة, به نقل از شيع51−52و العمل االسالمی فی العراق  201−200 ةراق بال قيادع:نگا. باطل كنند
 .175احلامد البياتی, ص

 .49−51العمل االسالمی فی العراق, ) ١(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٤٢٦

٤٢٦ 

اند ولي اين اعتراف آنها از اينكه او يك شخصيت برجسته و مبارز سياسي  كرده
اي است كه بخاطر استقالل  خصيت برجستهو يا اينكه او ش ،كند است، تجاوز نمي

مسلمانان در ايران و عراق جنگيده است، و او جزء اولين كساني است كه به تحريك 
بنابراين تأييد خالصي و اعتبار . شيعيان در ترك انزواي سياسي سعي كرده است

بلكه فقط . جايگاه وي نزد اين گروه در آرا و نقد بعضي از مسايل مذهبي وي نيست
  .خاطر موافقت با ديدگاه سياسي وي استب

از جمله اين دسته محمد رضا شمس است كه صراحتاً اعالم كرد خالصي با وجود 
دارابودن معارف و نافذ و مصلح و گرانقدر بودن وي، دعوت به تقليدكردن از او 

  .2و امثال وي مهدي بازرگان اولين نخست وزير بعد از انقالب بود. 1نشده است
  

  .)خالصي روهگ(كردند  كساني كه خالصي را از لحاظ فكري تأييد مي: سوم ديدگاه
ينها يك جريان بر آنها درست بود و ا» خالصي گروه«اينها كساني بودند كه اطالق 

شيعي امامي بودند كه طبق روش تفكر خالصي در دور كردن بسياري از انواع غلو و 
همچنين اينها از اصول خالصي در وحدت . كردند بدعت و مناسك ديني عمل مي

اي مانند يكي از اصول اساسي پيروي از مذهب  اي و طايفه اسالمي و جنگهاي قبيله
  .كردند اهل بيت پيروي مي

اهللا حسن  ري از مصلحان شيعه در ايران داخل اين گروه شدند مانند آيتبسيا
به او نسبت  3»حيات ايران«مدرس كه ذم و سرزنش روش خالصي در روزنامه 

آنچه را كه به او نسبت داده شده بود، تكذيب » قانون«در روزنامه ، ولى داده شد
ه علم اسالمي سپس از خداوند خواست كه عمر خالصي را براي خدمت ب. كرد

_____________________________ 
 ).16−17و اخلالصی  ةالشيع(به نقل از  43 ةعراق بال قياد: نگا) ١(

 .3وثيقه  25املجاهد االكرب ص ةرسال: نگا) ٢(

 .120حيات ايران, شامره روزنامه ) ٣(
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   .1بيشتر كند

بلكه . به شكل واضحي افكار خالصي را تأييد كرد 2همچنين حيدر علي قلمداران
  .3بهتر آن است كه گفته شود قلمداران اقدامات مصلحانه خالصي را تكميل كرد

همچنين در ميان فرهنگيان شيعه در ايامي كه خالصي در ايران بود، بسياري از آنها 
خود را نسبت به خالصي در مورد رهايي مردم از اوهام و خرافات تأييد و حمايت 

  .4نوشتند ها مي در مجالت و روزنامه
نويسنده برجسته عادل رئوف از جمله كساني است كه در كتابهاي خود اهتمام 

بر خالف كساني كه تجربه معاصر شيعه را در  ،اي به خالصي روا داشته است ويژه
و عادل رئوف نظرش را در مورد . اند لصي را ننوشتهاند و اسم خا تاريخ نوشته

از بدشانسي عراق است كه خالصي «: گويد خالصي اينگونه بيان كرده است كه مي
_____________________________ 

املجاهـد  ةدر كتـاب رسـال) 5(به نقل از سند شامره 52شامره −1924/هـ1342روزنامه قانون, سال سوم ) ١(
 .27االكرب ص

كـه . به دنيـا آمـد –نزديک قم  –هـ در روستای ديزجيان 1333حيدر علی فرزند اسامعيل قلمداران در سال ) ٢(
بـودن امامـت حتقيـق كـرد و  ان كار او به جايی رسيد كه در مـورد منصـوصو پاي. ای بود حمقق زاهد و نمونه
نصـوص  ةطريـق االحتـاد الواسـع دراسـ(مهچنان كه در كتاب خود . ن را انكار كردآبودن  باالخره منصوص

مهچنني به اين نتيجه رسيد كـه دعـا خواسـتن از مردگـان و طلـب حاجـت از آهنـا از . آشكار است) ةمامالا
و در نوشتن . او مشهود است) زيارات(مهچنان كه در كتاب . اسالم آهنا را باطل كرده است اموری است كه

و او تأليفات زيـادی دارد كـه از بـارزترين آهنـا ترمجـه . جرايد روزانه و جمالت متنوع مشاركت كرداز تعدادی در 
از » والسالم ةسالم سبيل السعادكتاب اإل«از خالصی و ترمجه  ةاملعارف املحمدی از خالصی و ترمجه احياء الرشيع

احلسـني  ةهنضـ«از خالصـی بـود و كتـاب  ةكه ترمجـه كتـاب اجلمعـ» ارمغان آسامن برشی اإلله«خالصی و كتاب 
بـه علـت  1402در سـال به دو سكته مبتال شـد با وجود اينكه . از اوست» حكومت در اسالم«و كتاب » املقدس

 .درگذشت و در قم دفن شد ـه1409رمضان  29و در  خمالفت با انقالب اسالمی به زندان افتاد

 .35املجاهد االكرب ص لةدر رسا) 12(سند شامره  :نگا) ٣(

 .36−37مهان ص:نگا) ٤(
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٤٢٨ 

  .1»به عنوان مرجع عالي شيعه انتخاب نشد) پسر(
شايد بارزترين موافقان خالصي فرزندانش باشند، همان كساني كه به همان افكار 

آنها محمد مهدي و جواد و هادي بودند كه يك جرياني  و. كردند پدرشان دعوت مي
هر چند كه اين جريان محدود باشد و از طرف . را در كاظميه بغداد تشكيل دادند

تري را در ميان شيعه عراق تشكيل  جريانهاي تقليدي ديگري كه وزنه سنگين
  .دادند، با جنگ و مبارزه و اخراج روبرو شدند مي

م در ايران بود 1983عريف كرد كه او وقتي در سال شيخ توفيق بدري برايم ت
خانواده وهابي «: بعضي از كتابهاي آنها را مطالعه كرده بود كه در آن اينگونه آمده بود

مهدي بن محمد خالصي را ديدم و او را از اين : گويد بدري مي. »خالصي نابود شدند
تفكراتي بترسد چون به اين و او را نصيحت كردم كه از انتشار چنين . امر باخبر كردم

مدت كمي نگذشته بود كه مهدي : گويد و مي. گيرد وسيله در معرض خطر قرار مي
و بعد از درمان از . اي به قسمت پايين سرش خورد اي كه گلوله به گونه. ترور شد

  .2كارها و گفتارهايش به نوعي خودداري كرد و بعد از آن از ايران خارج شد
و اين با شهادت و گواهي . ه خالصي، جواد خالصي استامروز پرچمدار مدرس
اند، و شايد  است كه او را نزديك به افكار پدرش ديده 3گروهي از اهل سنت

ديدگاههاي آشكار وي بعد از سقوط حكومت بعث به همان شدت اختالف ميان 

_____________________________ 
 .160, ةعراق بال قياد) ١(

 .مصاحبه خصوصی) ٢(

يه از آنچـه اين به معنای تزك. اين تفكر را شيخ حممد آلوسی و دكرت توفيق بدری و دكرت حييی دباش بنا هنادند) ٣(
 –خواهـد باشـد  هر كه می –چون شخص زنده از فتنه در امان نيست . آيد, نيست كه در آينده به رساغ ما می

هر كس از شام اگر خواست از كسی پـريوی كنـد, از شـخص كـه مـرده : گويد می مهچنان كه ابن مسعود
ابـن عبـدالرب در جـامع «. است پريوی كند مشكلی ندارد چون شخص زنده در معرض فتنه و آزمايش است

 .126−2/128علم آن را آورده است, بيان ال
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٤٢٩ 

جريان خالصي و جريان تقليدي ظاهر شود كه اين امر با لبيك گفتن به جماعت 

  . باشد ان و كمك و پشتيباني از آنها از بحثهاي بيهوده قومي، ميمسلمان
خواهيم كه اقدامات مبارك وي را در مسير توحيد امت طبق  از خداوند متعال مي

  . روشهاي محكم، موفق بگرداند و همگي ما را ثابت قدمان راه راست بگرداند
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٤٣٠

٤٣٠ 

  :مبحث ششم
  
  .بارزترين اظهارنظرهاي خالصي

  
يابد از جمله  ل خالصي با مزاياي متعددي برجستگي ميبدون شك شرح حا

شجاعت و دليري است كه او را در خطر موقعيتهاي جنگي و سياسي  :مهمترين آنها
گذاردن روش علميش او  همچنين شجاعت آشكار وي در بنيان. انداخت خطرناك مي

. شترا به بررسي و نقد بسياري از مسائل و مناسك مربوط به مذهب اماميه وادا
همچنان كه مبارزه او با تفكر الحادي كمونيسم و جريانهاي الئيك كه نداي جداي 

. دادند بخاطر جهاد شرعي بوده كه به انجام آن امر شده است دين از زندگي را سر مي
با مال و جان و «: روايت شده است كه فرمود ص از پيامبر مثالً در حديث انس

  .1ابوداود و نسائي ترواي. »زبانتان با مشركان بجنگيد
تمامي اين اقدامات در ترازوي كتاب و سنت مطهر پسنديده است، و آنچه كه بر 

هر چند . ما واجب است اين است كه در بينش خود همواره او را مدنظر داشته باشيم
  .كه در مسايل اساسي ديگري با ما اختالف داشته باشد
بدعتهايي كه در اين دوره با آنها همچنين مبارزه او با غلو و تاختن او بر بعضي 

  .شد، الزم است كه در ارزيابي و شرح حال خالصي به آنها نگريسته شود مواجه مي
از . در اينجا ديدگاههاي اصلي خالصي وجود دارد كه ما ناچاريم به آنها دقت كنيم

  :جمله بارزترين آنها
  .ن ديدگاه او در مورد صحابه) 1

اشاره شود اين است كه ديـدگاه خالصـي در مسـأله     از اموري كه الزم است به آن
خالصي در ضمن كارهايي كه براي وحـدت  . موافق حقيقت نبود ص اصحاب پيامبر

_____________________________ 
 ).3096ح6/314نسائی2501ح 4/131عون املعبود (ابوداود ) ١(
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٤٣١ 

، ):(اي به عالمه زمان خود در شـام، محمـد بهجـت بيطـار     اسالمي انجام داد، نامه

نوشت كه در آن مسايلي را مطرح كرده بود تا شيعه و سني را به يـك عقيـده واحـد    
و در طرح آنچه كه معتقد بود خيلي صريح و جدي بود و از جمله آنچه كـه  . رساندب

با وجود اينكـه  . غصب كردند بيان كرده بود معتقد بود كه صحابه امامت را از علي
شـورش كـرد تـا     عليه علـي ) ك(و عايشه. به نص الهي در اين زمينه علم داشتند

) اصـحاب (ي شـك نداشـت كـه آنهـا     بنابراين خالصـ . واليت واجب او را ساقط كند
u  t  s  r   q  p  } : مستحق لعن هستند چون آنها به طبـق اعتقـاد خـودش   

~  }  |   {  z  y  x  w  vz. )159: البقره.( 

ايم، بعد از آنكه در  كسانى كه داليل روشن، و وسيله هدايتى را كه نازل كرده«
  .»كتاب براى مردم بيان نموديم، كتمان كنند

ــابر ــن اســت اين حكــم بن ــا اي ــورد آنه ــد در م ¡  ¢  £  ¤   } :خداون
¥z. )159: البقره.( 

  .»كنند كنندگان نيز، آنها را لعن مى و همه لعن ؛كند خدا آنها را لعنت مى«
خالصي با اين ديدگاه در . قرار دارند) م(و در رأس اين افراد ملعون ابوبكر و عمر

_  `  d  c   b  a  }  :رمايـد ف كنند كه مـي  يشمول آنها در اين آيه شك م
  g  f  ez. )18: الفتح.( 

  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
  . »راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام

كاري را كه موجب لعنت ) اصحاب(كه آنها  :خالصي به صراحت به بيطار گفت
ولي از تكفير آنها خودداري كرد چون نصوص ديگري وجود دارند . دادندبود، انجام 

و او معتقد بود كه اميرالمؤمنين علي با آنها رفت و  ،كنند كه از تكفير مسلمان نهي مي
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٤٣٢

٤٣٢ 

اي نيك با آنها  بلكه بر عكس به گونه ،و آنها را تكفير نكرده است ،آمد داشته است
  . رفتار كرده است

كند و  لصي با بيطار بود كه با صراحت اعتقادش را بيان مياين ديدگاه صريح خا
سكوت و بخاطر وحدت اسالمي  -  تقيه - بخاطر ،اگر اهل سنت از آن راضي نيستند

  .خواهد كرد
سعي كرده است كه داليل قرآني براي تزكيه صحابه بياورد ) :(هر چند كه بيطار

كـردن وي موفـق    لي او در قانعو. و جايگاه آنها را بر خالف عقيده خالصي اثبات كند
چون خالصي تأويالتي را يافته بود كه اثبات فضايل صحابه در قـرآن را تأويـل   . نشد
) :( ولي خالصي بعد از مناظره با دانشمند مجاهد عراقي عبدالعزيز بـدري  ،كرد مي

من در مـورد آنهـا    :تا جايي كه گفت. ديدگاه سالمتري نسبت به اين موضوع پيدا كرد
 Ë     Ì   Í  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ        ×  ÖÕ  Ô  Ó } :وانم چيزي بگويم جز اينكهت نمي

Ø     Ù        Ú  Û z. )141: البقره.( 

و  ؛آنچه كردند، براى خودشان است. آنها امتى بودند كه درگذشتند) به هر حال(«
  .»و شما مسئول اعمال آنها نيستيد ؛ايد، براى خودتان است آنچه هم شما كرده

مورد سرزنش و طعنه  خواهد كه او المؤمنين است و نمي اقرار كردم كه عايشه امو 
  .1دگيرقرار ب

بدون شك ديدگاه خالصي ديدگاه زشت و اشتباهي است چون قرآن به فضايل 
و تاريخ نيز به آن گواهي داده  ،-  همچنانكه گذشت - .صحابه شهادت داده است

جهان گسترش داد؟ همچنان كه عقل نيز  چه كسي جز آنها اسالم را در سراسر. است

_____________________________ 
اين امر را حممد آلوسی به من خرب داد و او و عبدالعزيز بدری دوستان خالصـی بودنـد و آهنـا گردمهاييهـای ) ١(

مهچنانكـه در بخـش آينـده  –. كردنـد بعضی كارها را مرتب میكردند و  هفتگی داشتند كه در آن مناظره می
 .خواهد آمد
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٤٣٣ 

همان كساني كه  ،دهد كه از تصديق اينكه آنها ملعون باشند ابا دارد گواهي مي

و همان كساني كه به ياري و پشتيباني  ،خداوند آنها را در قرآن خود ستوده است
  . اند اقدام كرده ص پيامبرش

) تن در مورد صحابهخودداري از سخن گف(به طور عمومي ديدگاه اخير خالصي 
ولي آنچه كه الزم است . باشد تر مي بدون شك از ديدگاه اوليه او سالمتر و صحيح

بودن ائمه  دانسته شود اين است كه اين ديدگاه يكي از تراوشهاي عقيده منصوص
خواند به اينكه چرا بيطار موافق مناظره با خالصي در  و اين نكته ما را فرا مي. است

د و از يك اصل مشكل سخن نگفت و آن اعتقاد به وجود مورد صحابه نبو
  .بودن ائمه بود منصوص

گيري از طعن صحابه لزوماً موجب رد انبوه  كناره ،همچنان الزم است گفته شود
كردن در مورد آنچه كه در ميان آنها  بلكه بايد از بحث. فضايل بعضي از آنها نيست
در حديث ابن  ص است كه پيامبر و اين همان طريقي. گذشته است، خودداري كند

  .واهللا اعلم 1)فأمسكوا صحايبأذا ذكر إ( :به آن راهنمايي كرده است  مسعود
  .2نازل شده است داستان توافق محدثان و مورخان بر اينكه آيه واليت در مورد علي) 2

بسياري از كتابهاي شيعه   باشد كه در باكي و جسارت علمي  شايد اين يك نوع بي
و اين امر شايسته امثال خالصي نيست كه به نقد و بررسي دعوت . ر شده استتكرا
و با وجود اين اثبات جايگاه اميرالمؤمنين نيازي به اين جسارتهاي علمي . كند مي

كمترين آگاهي از كتابهاي تفسيري : گوئيم كه ولي با وجود اينها ما در اينجا مي. ندارد
دهد كه همه علماي اهل سنت اين حديث را  ميو حديثي نتيجه آشكاري به خواننده 

آري گروهي از محدثين عادتشان اين است كه هنگام روايت . اند ضعيف دانسته

_____________________________ 
 .صحيح دانسته است 34شامره ةالصحيح ةو آلبانی در السلسل 2/93رواه الطربانی فی الكبري ) ١(

 .45والسالم از خالصی  ةاالسالم سبيل السعاد:نگا) ٢(
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٤٣٤

٤٣٤ 

و طبق اين قاعده كه  ،كنند كه به آنها رسيده است حديث آن را با سندي ذكر مي
هر كس اسناد حديثي را ذكر كرده باشد در حقيقت او خود را رهانيده «: گويد مي

اند و ضعيف  و عده بسيار ديگري نيز آن را روايت كرده. كنند سكوت مي »است
ولي آن را به  ،نازل شده است گويند آيه در مورد علي اي مي و عده. اند شمرده

و اين معنايي  ،اند بلكه آن را به محبت و ياري معني كرده. كنند امامت تفسير نمي
اند، متفق يا علمايي  را ضعيف دانسته كه آن) از اهل سنت(است كه ميان تمام علمايي 
  .اند، متفق عليه است كه آن را ضعيف ندانسته

آنچه كه شايسته خالصي است اين است كه فقط به تصحيح كساني كه حديث را 
كنند  سپس معنايي كه با داليل خود آيه را تفسير مي. اند، استدالل كند صحيح دانسته

و آن را فقط  ،كند بر امامت منصوص مستند ميو سخنش را با داللت آيه  ،كند رد مي
  .دهد به شيعيان نسبت مي

   .هاي برجسته اماميه پرهيز از ردكردن يا انتساب انحراف به بعضي از شخصيت )3
الي نقـد غلـو و بعضـي از بـدعتهاي وارد شـده در مـذهب امـامي توسـط          در البه

  : دهد ت ميبينيم كه او غلو را به سه گروه از شيعيان نسب خالصي، مي
  .بعضي از راويان قديمي دروغگو :گروه اول
  .گروههايي مانند شيخيه و بهائيه و صوفيه: گروه دوم
و  ،كنند بسياري از سخنوراني كه احاديث غالت را نشر و ترويج مي: گروه سوم

نكته قابل . اند اينها از نظر خالصي كساني هستند كه منبر را وسيله ارتزاق كرده
نجا اين است كه خالصي به طور واضحي از انتساب ترويج غلو به مالحظه در اي

ورزد همان كساني كه بسياري از  بسياري از شخصيتهاي برجسته مذهب دوري مي
مانند مجلسي و بسياري از مراجع معاصر  ،كرد، بنيان نهادند آنچه را كه خالصي رد مي

ي نسبت دادن غلو و سؤالي كه در اينجا مطرح است اين است كه چرا خالص. خالصي
  هاي برجسته رها كرده است؟ خرافات را به اين شخصيت

اديب  - قبل از جواب دادن به اين سؤال الزم است بگوييم كه محمود مالح
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٤٣٥ 

به شدت از خالصي انتقاد كرده است براي  - اهل سنت و معاصر خالصي گراى قومى

   .1اينكه غلو را فقط به شيخيه منحصر كرده است
چون  -  الزم است كه ما تمام احتماالت را براي جواب اين سؤال ذكر كنيم به هر حال

  :و شايد از يكي از احتماالت زير خارج نباشد -  اطمينان از يكي از آنها حتمي است
  
و به بيان . شودنخواسته است كه وارد جنگ با اعالم پيشين  شايد خالصي مي - 1

سپس . اند كرده است كه راويان بودهاولين كسي كه شروع به ترويج غلو كرد اكتفا 
  .كند بارزترين غالت و مروجان معاصر آنها را ذكر مي

يا شايد معتقد بود كه بخاطر مصلحت دعوت خود كه مبتني بر اصل امامت  - 2
و به  ،دانست، مبارزه كند بود با بعضي از اموري كه آنها را تغيير در روش ائمه مي

كه نتيجه آن دوري مردم از . يگاه آنها تعرض نكنداعتقادات باشكوه عامه مردم و جا
 .باشد او و افكار او مي

د كه دشمني گروه اماميه را كه در اسقاط تشيع وو شايد منظور خالصي اين ب - 3
و اين امري است كه خالصي . كردند، نصيب خود نكند به طور كلي به آن استناد مي

و او . مت و امامت بودخواست چون او معتقد به صحت نصوص عص آن را نمي
 .معتقد بود كه اين مراجع معاصر وي مصداق تشيع صحيح نيستند

گوييم، خالصي سعي در فريبكاري و دسيسه داشت  تر ما مي به احتمال نزديك - 4
خواست  جنگد ولي در حقيقت او فقط مي كرد كه با غلو مي و او در ظاهر ادعا مي

 .مورد حقيقت دعوت خالصي استو اين عقيده مالح در  ،ترويج مذهب بكند
و اين احتمال آخري مرجوح  ،گانه اول باشد و شايد قول راجح احتماالت سه

و در اين راه  ،چون خالصي دعوت را با مبارزه و خرافات در ايران آغاز كرد. است
_____________________________ 

كرد و از اهتـام بسـياری از  ذكر كرديم, نقد میاگر مالح خالصی را به خاطر انحصار غلو در سه گروهی كه ) ١(
 .151−1/127 ةسخنان مالح در جمموع السن:نگا. كرد, دقيقرت بود مراجع گذشته و حال خودداری می
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شد بلكه برعكس  و وضعيت او در ايران حمل بر تقيه نمي. بسيار زحمت كشيد
بنابراين . با آن اربابان معرفت در ستيز بود) خالصي(دند، او كساني كه مغلوب شده بو

  .از آنها كمكي را در اين راه دريافت نكرد
كند كه او  همچنين تعبير بسياري از روشنفكران ايران از او داللت بر اين نكته مي

  . در فكر تهذيب مذهب و آاليش آن بسيار كوشا بوده است
و دكتر علي  1دهند؛ علي قلمداران واهي ميو بارزترين كساني كه براين امر گ

بودند و گواهي شيخ عبدالعزيز بدري از اهل سنت براي اين كار كفايت  2شريعتي
  .- آنچنان كه گذشت -  كند مي

همچنين تداوم راه خالصي توسط فرزندانش در ايران بعد از انقالب و در معرض 
ديدگاههاي خالصي مخالف  كند كه داللت بر اين امر مي) مهدي(ترور قرار گرفتن 
  .جريان تقليدي بود

نتيجه اين است كه خالصي وقتي از طعنه و سرزنش بعضي از مراجع معاصر وي 
بلكه به نوعي تدليس و فريب  ،چيزي نگفته است به معناي جالدهي به آنها نيست

تا به بزرگترين سودهاي عمومي در ابراز تشيعي صحيحي كه . علمي دست زده است
يعني بزرگترين سود ... و در عين حال حافظ تشيع موجود باشد. ود برسدمعتقد ب

_____________________________ 
با وجود جهل مسلامنان و غفلت آهنا آيا ممكن است كه حاكامن واشينگتن و «: گويد علی حيدر قلمداران می) ١(

ند و آهنايی كه بر ختت پادشاهی كاخ كـرملني نشسـته انـد بـه چنـني افكـاری كسانی كه در ساحل تايمز ساكن
اجازه بدهند كه در عقل مسلامنان جايی پيدا كند يا به جمتهدی اجازه دهند كـه ) منظور بعضی افكار خالصی(

اع مع والرص ةكتاب علامء الشيع: نگا .»مقام مرجعيت عام را اشغال كند تا برای آهنا سختی و رنج فراهم كند
توسط قلمـداران, » به نقل از مقدمه ترمجه كتاب االسالم سبيل السعاده والسالم« −) 12(سند شامره . البدع 
 .م1956چاپ, قم, ) ل(صفحه

 ).9(مهان سند شامره: نگا) ٢(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٣٧

 

٤٣٧ 

  .1عمومي همراه با كمترين ضرر به تشيعي كه به صحت آن اعتقاد داشت

  . دعوت به وحدت و تأسيس اموري كه مخالف آن بود )1
طبق آنچه كه بيان كرديم خالصي از جمله افراد معدودي بود كه اصل وحدت 

و او اقداماتي را انجام داد كه بدون شك در راه وحدت  ،ودعملي را مطرح كرده ب
مثالً نقد بعضي از مظاهر شرك و غلو و ردكردن بعضي از بدعتها، . اسالمي بوده است

و اينها . انجامد كه بدون شك از مهمترين اموري است كه به وحدت كلمه مسلمانان مي
هر چند  –ه آنها اعتراف كنيم اي است كه الزم است نسبت به خالصي ب اقدامات پسنديده

شود  مخصوصاً اين اعتراف وقتي بيشتر مي –در بعضي مسائل ديگر مخالف ما باشد 
  .كه ما بدانيم او به عنوان يك شيعي در اين زمينه گام برداشته است

عالوه بر آن تجربه خالصي در دعوت به وحدت اسالمي بعضي تنگناها را در 
و اين هر چند كه كمترين شركها باشد  ،رساند ميبرداشت كه عدم آشنايي او را 

و بارزترين آنها ديدگاه وي در مورد صحابه است، يعني  ،مخالف دعوت او است
چنانكه  –همان كساني كه جايگاه آنها در ميان اهل سنت و جماعت شناخته شده است 

بود  چيزي و اين. كرد و اين نشانه شكست وحدتي است كه به آن دعوت مي –بيان شد 
  .2اند يادآوري كرده بعضي از علماي اهل سنت در موقع خود به او كه

كننده علت پيروزي او  شايد تغيير ديدگاه خالصي در نهايت نسبت به صحابه بيان
  .در اقدامات وحدت ميان جريان او و اهل سنت مخصوصاً در اعظميه باشد

ي بر تكفير او همچنين از بزرگترين توجهات خالصي اظهار بعضي عبارات مبن )2
گانه اركان  امامان دوازده: گويد مي» االعتصام بحبل اهللا«مثالً در كتاب خود . باشد مي

_____________________________ 
و ايـن نتيجـه ظنـی . اين چيزی است كه برای من معلوم شد و خداوند بر امور پوشيده و خمفی آگاهرت است )١(

 .كه قابل بررسی استاست 
 .112−2/111التقريب, القفاری  ةمسأل: نگا) ٢(
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٤٣٨ 

كند مگر به  و خداوند متعال اعمال هيچ يك از بندگان را قبول نمي ،ايمان هستند
و دكتر ناصر قفاري با استدالل به همين عبارت تكفير خالصي را براي ... واليت آنها
   .1انان اعالم كرده استعموم مسلم

در حقيقت بايد گفته شود، اگر منظور خالصي از واليت الزمه ايمان باشد كه همان 
همچنان كه اثني عشريه بر اين عقيده هستند، الزمه اين عقيده  است،عقيده امامت 

  .تكفير غير اماميه است
مگر . شود يو اگر منظور از واليت آنها محبتشان باشد، با چنين عبارتي تكفير نم

  .اينكه عبارت از جانب نواصب باشد
كند به  به طور عمومي عبارت خالصي خطرناك است و كسي كه در آن تأمل مي

و يك قاعده اهل سنت  ،كند تأخير حمل آن بر تكفير عموم مسلمانان دعوت نمي
مخصوصاً وقتي كه علم داشته باشد كه آن  ،الزمه قول بشر نيز، الزم نيست: گويد مي
 3و او همچنان كه در كتابش كه به فارسي براي شيعيان ايران. 2زم را نفي كرده استال

تا زماني  ،حتي نواصب. تأليف كرده است، هيچ يك از مسلمانان را تكفير نكرده است
يا معاد  ،يا انكار نبوت نكرده باشند ،كه كفر و شرك خود را اعالم نكرده باشند

يا يكي از ضروريات دين را انكار نكرده باشند، و  ،جسماني را انكار نكرده باشند
  .4توان آنها را تكفير كرد نمي

چون او . رساند كه او امامت را از ضروريات دين ندانسته است و اين عبارت مي
ترين دشمنانش را كه نواصب هستند ذكر كرده است و اعالم كرده است كه  سرسخت

  .كنند روي مي اط و زيادهاو مخالف كساني است كه در حكم عليه آنان افر

_____________________________ 
 .٢/٢٠٩ منبع سابق )١(

 .٧١١−٨٩٧, منهج اجلدل واملناظره ص ١٢٩−١٢٨ ة, القواعد النوراني٢٠/٢١٧جمموع الفتاوی,  )٢(

 .سپس پرسش هادی خالصی آن را به عربی ترمجه كرد )٣(

 .١٦٣فی الدين ص ةرافات الدخيلوالرصاع مع البدع واخل ةعلامء الشيع )٤(
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در حالي كه خالصي در جاي ديگري امامت را از جمله بديهيات دانسته است و 

شود كه  بعد از اثبات مسئله توحيد، امر امامت تبديل به يك امر بديهي مي«: گويد مي
  .1»نيازي به آوردن دليل ندارد

و معاد هستند  عقايد پنجگانه توحيد و عدل و نبوت و امامت«: گويد همچنين مي
  .2»كه همگي به صورت آشكاري ثابت هستند

پرسيم كه آيا خالصي تمام ضرورياتي را كه بديهي دانسته است  حال ما از خود مي
چون  ،شمارد يا نه؟ بدون شك اين موضعگيري محتملي است مخالف آنها را كافر مي

  . دارندامور بديهي نسبت به اشخاص مختلف تفاوت 
ما را به توقف در تحميل مذهب تكفير بقيه مسلمانان از جانب همچنين چيزي كه 

كند ديدگاههاي علمي او با اهل سنت است كه داللت بر عدم كافر  خالصي دعوت مي
به طوري كه او در صفوف مبارزان ليبيايي جنگيد در حالي كه . كند دانستن آنها مي

وت كرد بدون اينكه به و به اقامه نماز جمعه مشترك دع. همه آنها اهل سنت بودند
  .واهللا اعلم. 3كند و اين داللت بر عدم تكفير او مي. اعاده آن امر كرده باشد

و بنابر احتمال قوي تكفير . نظر خالصي در مورد غيرشيعيان آشفته است: خالصه
با وجود اين محققان اهل سنت حكم تكفيرشان را  ،اند غير اماميه را به او نسبت داده

چون اين محققين . دانند ت حكم تكفير وي از جانب خود نميتوسط خالصي عل
و اين تا زماني است كه آنها بر . كنند كنند، تكفير نمي كساني را كه آنها را تكفير مي

با خوارج  و بزرگترين شاهد اين امر كار اميرالمؤمنين علي ،مسير اسالم باشند
. دانستند دند، كافر مياست آنگاه كه كساني را كه به حكم حكمين راضي شده بو

_____________________________ 
 .٤٤والسالم  ةاالسالم سبيل السعاد )١(

 .٤٩ مهان )٢(

 .٦٠٧−٦١٢ص. سخن مالح در مورد خالصی و مناظره او: نگا )٣(
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ولي با . سپس از آنها جدا شدند و به حروراء رفتند و آنها را به هجرت امر كردند
شما تا زماني كه با ما هستيد سه حق داريد، مساجد « :به آنها گفت وجود اين علي

و تا زماني كه با ما  ،كنم كه در آن ذكر خداي كنيد خداوند را بر شما ممنوع نمي
و تا زماني كه شما عليه ما جنگ را شروع . كنم يم را از شما ممنوع نميهستيد غنا

و اين بدين معنا است كه او علي رغم شناخت ديدگاه . 1»جنگيم نكنيد، ما با شما نمي
بنابراين محققان اهل سنت كساني را كه آنها را تكفير . خوارج، آنها را تكفير نكرد

و اهل سنت بر ابو اسحاق . ندا هنكردفير اند، به خاطر اين امر آنها را تك كرده
هر كس مرا تكفير كند من نيز او را تكفير : ند وقتى گفتا هاالسفرائينى ايراد گرفت

وگرنه كسي را  ،كنيم و هر مخالفي كه ما را تكفير كند ما نيز او را تكفير ميكنم،  مى
   .2كنيم تكفير نمي

ت نسبت به بدعت بزرگي كه در پايان محمد خالصي اگر چه در ترازوي اهل سن
همچنين او . ولي از شرك و غلوهاي ظاهري سالم ماند ،سالم نماند - ايجاد كرده بود

و . كردن اسالم و تشيع از شرك و غلو انجام داد اي را در مورد پاك اقدامات پسنديده
همچنين او مدافع . اين مبارزه بزرگي است كه بسياري از مردم جرأت آن را ندارند

آمده  ص عترتي كه در حديث زيد بن ارقم از پيامبر. ي درست از عترت بودپيرو
گذارم كه اگر از آنها پيروي كنيد  من دو چيز را در ميان شما بر جاي مي«: است كه

كتاب خداوند . باشد كه يكي از آنها از ديگري بزرگتر مي. شدراه نخواهيد هيچگاه گم
، و عترت اهل بيت من، از هم جدا ين استاي از آسمان به زم كشيده شده ريسمانكه 

با چگونه  مد و بنگرنشو  واردبر من در روز قيامت بر حوض كوثر تا نخواهند شد 

_____________________________ 
 .١٣٩٨, چاپ دار صادر ٣/٣٣٦الكامل فی التاريخ . ٣/٩٠٨تاريخ الطربی  )١(

 .435 ةرشح العقيده الطحاوي. 1/95درء التعارض  )٢(
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پيروي حقيقي از ائمه عترت يعني به طريق اولي پيروي از روش . 1»يدا هآنها رفتار كرد

دان و و دوركردن غلو و خرافات از مسير آنان كه مفس ،آنها در اصل دين و توحيد
  .دروغگويان بسياري پيرامونشان هستند

و اين امر به طريق اولي بار سنگيني بر دوش امت و كساني است كه خود را 
و بايد سعي كرد كه ميراث عقيدتي آنها را از . دانند پيرامون حقيقي ائمه اهل بيت مي

روايات و آلودگيهايي كه همچنان سنگ لغزشي در راه استفاده از  ،آلودگيها پاك كرد
و الزم . و خالصي در اين زمينه قدم قابل ستايشي را برداشت. شوند آنها محسوب مي

ولي در شرح حال او شكافهايي است كه شايسته است . است كه بدان اعتراف كنيم
خداوند آنها را . فرزندان قوم و در رأس آنها فرزندان خودش افكارش را كامل كنند

  .ددر مسير خير و نيكي موفق گردان

_____________________________ 
اسـت و  خـوباسـناد آن : و هيثمی گفته اسـت ١٧, ٣/١٤, مسند, االمام امحد٣٧٨٨ح٥/٦٢٢رتمذی ال )١(

 ).٢٤٠٨(و اصل حديث در مسلم آمده است ) ٢٩٨٠صحيح سنن الرتمذی ح(دانستهصحيح  آنراآلبانی 
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  :فصل پنجم
  

  دكتر موسي موسوي
  
  
خواستند آنها را آزاد كنند  اي كه مي داعيان آزادي سياسي با تأييد و تشويق طبقه«

ولي . مواجه شدند، اما داعيان آزادي انديشه در بسياري اوقات جز خار چيزي نيافتند
كه  شوند مي لهاي درخشانيدانم كه بسياري از اين خارها تبديل به گُ من باز هم مي

  .»ندكن نسل اندر نسل دست به دست مي
  موسي الموسوي
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  :مبحث اول
  زندگينامه او

   .اسم و نسب او
الحسـن بـن محمـد بـن عبدالحميـد اصـفهاني        نام او موسي بن حسن بن سيد ابي

موسوي است، نسب خانوادگي او به واسطه سي و چهار نفر به امام موسي بن جعفـر  
  .1رسد مي) :(كاظم
  

  .ت و تكامل اووالد
م به دنيا آمد و در يك 1930در نجف و در سال ) :(دكتر موسي موسوي

 2»ابوالحسن اصفهاني«و جد بزرگ او . خانواده شيعي مشهور به علم تكامل يافت
  .يكي از مراجع برجسته شيعه در قرن گذشته بود

آموزي او به  آموزي را از دوران كودكي در نجف شروع كرد و اين علم علم
. انشگاه نجف رسيد و به درجه عالي در فقه اسالمي كه درجه اجتهاد است نايل شدد

اهللا محمد  بود كه يكي از علماي حوزه علميه نجف آيت  ه1371و اين امر در سال 
  .3حسين آل كاشف الغطاء به او اجازه علمي داد

جدش ابوالحسن اصفهاني و  :بارزترين كساني كه موسوي از آنها علم آموخت
  .4بوالقاسم خوئي بودندا

_____________________________ 
 . www.al-shia.com/html/ara/books/farzanegan/mosvi.htm:نگا ) ١(
او بعـد از وفـات حممـد تقـی . به دنيا آمد  ه١٢٧٧يد اصفهانی موسوی در سال ابواحلسن حممد بن عبداحلم )٢(

نمونه بزرگرتين مرجعه )   ه١٣٥٥(و حممد حسني نائينی )   ه١٣٤٤(و امحد كاشف الغطاء )   ه١٣٣٨(شريازی 
 .٥ و كتاب الشيعه والتصحيح) سايت(منبع پيشني :نگا. در كاظميه در گذشت  ه١٣٦٥شيعه بود و در سال 

 .١٥٨والتصحيح  ةرفتن در كتاب الشيعگتصوير مراسم اجازه :نگا )٣(

 .١٣٣والتصحيح  عةالشي: نگا )٤(
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به درجه دكتري نايل . م1955دانشگاه تهران در سال  موسوي در رشته فقه اسالمي
در رشته فلسفه از دانشگاه سوربن پاريس درجه . م1959همچنين در سال . گرديد

  .دكتري گرفت
  

   .كارهاي دكتر موسي موسوي
- 1962ين سالهاي دكتر موسوي به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه تهران ما ب

  .مشغول به تدريس بود. م1960
- 1978همچنين به عنوان استاد فلسفه اسالمي در دانشگاه بغداد ما بين سالهاي 

  .مشغول به تدريس بود. م1968
برگزيده . م1979به عنوان رئيس مجلس اعالي اسالمي در غرب آمريكا در سال 

  .شد
و به عنوان استاد ) دموكراسي فعلي(هاله آلمان  به عنوان استاد مهمان در دانشگاه 

 كرد و سپس كار مي. م1973-1974پروازي در دانشگاه طرابلس ليبي ما بين سالهاي 
و سپس به . م1976م تا 1975به عنوان استاد محقق در دانشگاه هاروارد آمريكا سال 

  .1كرد م فعاليت مي1987آنجلس در سال  عنوان استاد اعزامي در دانشگاه لوس
  

  .ات اوتأليف
 .إلی ابن رشد يمن الكند )1
 .ربع قرن إيران يف )2
 .يةقواعد فلسف )3
 .صدر الدين ةفلسف اجلديد يف )4

_____________________________ 
 .»الكربی خةالرص«از رشح حال موسوی توسط خودش در پايان كتاب  )١(
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 .إلی صدر الدين يمن السهرورد )5

 .أوروبيون ةفالسف )6
 .ةالبائس ةالثور )7
 .ةالثاني ةاجلمهوري )8
 .والتصحيح ةالشيع )9

عرص  فروعه يفأصول الدين و يف ةاإلمامي ةالشيع ةالكربی أو عقيد ةالرصخ )10
 .ئمه وبعدهماأل

 .العامل استيقظوا ةيا شيع )11
 .عرص اخللفاء الراشدين يف ةالديمقراطي )12
 .فقه الصادق )13
 .ةاملتآمرون علی املسلمني الشيع )14
  

   .وفات او
  .هـ در گذشت1417دكتر موسي موسوي در سال 
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  :مبحث دوم
  دعوت او به اصالح

  
اين كار را و . موسي موسوي به پيشنهاد افكار اصالحي در مذهب اماميه پرداخت

كه انقالب اسالمي با رهبري خميني در اوج قدرت . در يك دوره بحراني انجام داد
و از ويژگيهاي بارز اين دوره زور و فشاري بود كه موسوي آن را . خود بود

و اين چيزي بود كه وظيفه اصالح را . نام نهاده بود» ترساندن و پاكسازي مخالفين«
  .كرد خيلي مشكل مي
  :هاي ويژه دعوت اصالحي و اساسي موسوي عبارتند از صه نشانهبه طور خال

   .اهداف وي :نخست
  .بازگشت به تشيع اوليه - 1

اي كه او سعي دارد به آن برسد همان بازگشت  موسوي بيان كرد كه هدف برجسته
و آن تشيعي بود كه ائمه اهل . ناميده است» تشيع خاص«به امتي است كه او آن را 

بودن علي با عقيده گروه  اي كه جز در مسأله افضل عقيده. ه بودندبيت بر آن عقيد
  .آيد همچنانكه بعداً مي. مسلمانان اختالفي نداشت

و اين امر با بازگشت . اصالح خلل و اشتباهاتي كه به شيعيان ملحق شده بود - 2
   .1باشد به عهد پيشينيان در اصول عقيده و حكم كردن به قرآن مي

كه مانند . يعه و سني را در حد يك اختالف فقهي بگردانداختالف ميان ش - 3
 .2اختالف ميان مذاهب اربعه بشود

به طور مستقيم از فقه جعفر صادق استنباط كند و پيروي فقهاي مجتهد را رها  - 4
 .3واداشت» فقه جعفر الصادق«و اين چيزي بود كه او را به نگاشتن كتاب  ،كند

_____________________________ 
 .٦١, ٤٥. العامل استيقظوا ةيا شيع. ٢٣, ١٢الكربی  خةالرص )١(

 .12, 6الكربی  خةالرص) ٢(

 .62,45. استيقظواالعامل  ةيا شيع) ٣(
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اين نظام تفكري است كه شيعيان ايران و غير  هدف من نابودي«: گويد موسوي مي

. و تا جايي كه اين رژيم سياسي موجود ايران از بين برود. ايران را نابود كرده است
تا زماني كه اين فساد فكر در عقيده موجود باشد، اين تراژدي ما هر زمان كه گروهي 

اشند، قابل تكرار وركردن آتش و احياي بدعتها را داشته ب يافت بشوند كه قصد شعله
  .1»است

كند كه مذهب اماميه در ميزان انحراف مشابه هيچكدام  موسوي صراحتاً اعالم مي
و اين چيزي بود كه او را به متمركزكردن در اصالح مذهب  ،از مذاهب ديگر نيست

عقايد و بدعتهاي عجيب : گويم كه در اينجا من به صراحت مي«: گويد و مي ،واداشت
ما آنچنان وحشتناك شده است كه با صاحبان مذاهب ديگر قابل موجود در مذهب 

  .»مقايسه نيست
و . آن را ثبت كند) :(و اين نشان صداقت و راستگويي بود كه الزم بود موسوي

بدون شك از جمله كارهاي نيكي است كه در خيرات بسيار ديگري را به روي انسان 
كه انسان را به كارهاي ناپسند  كردن حقيقت بر خالف دروغگويي و پنهان. گشايد مي

: فرمود ص آمده است، پيامبر همچنان كه در حديث ابن مسعود. كند هدايت مي
و نيكي انسان را به بهشت  ،كند گمان صداقت انسان را به نيكي هدايت مي بي«

و دروغ به  ،شود كند تا اينكه نزد خداوند به عنوان راستگو شناخته مي هدايت مي
كند تا اينكه شخص  كند و ظلم انسان را به جهنم هدايت مي ايت ميزشتي و ظلم هد

  .2حديث متفق عليه است. »شود نزد خداوند به عنوان دروغگو شناخته مي
  

_____________________________ 
 .25−22: , و نگا12−13الكربی  ةالرصخ) ١(

جامع متام خريات است و به عمـل خالصـانه و » بر«, ابن حجر گفته است كه 2607, مسلم 6094بخاری ) ٢(
 .10/524فتح الباری . شود دائمی اطالق می
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   .روش اصالح از ديدگاه موسوي
هاي عملي را وضع كرده  بلكه برنامه. موسوي تنها به نقد علمي اكتفا نكرده است

رهايي «ح مذهب به آن برسند كه موسوي آن را است تا در خالل آنها داعيان اصال
  .از تاريكي كه اماميه بعد از ائمه وارد آن شدند، ناميده است» هميشگي
  :ها به طور خالصه عبارتند از نامهاين بر

سپس اين كتابهاي . گزينش گروهي از علما براي غربال روايات و احاديث - 1
  .پخش كنند يا هبازبيني شده را چاپ و آنها را به طور گسترد

تا شيعيان به طور . به چندين زبان» فقه الصادق«پخش و ترجمه كتاب خود  - 2
و فقط در چيزهاي جديد و چيزهايي كه بر آنها پوشيده . مستقيم مقلد صادق باشند

 .است، سؤال بپرسند
ايجاد مركزي هميشگي براي آمادگي و تربيت داعيان اصالح، تا اينكه اين  - 3

و موسوي براي پيروزي و . اني مشخص از بين نرودنظريه با مرگ كسي يا كس
موفقيت اين مركز شرط قرار داده است كه بايد در كشوري باشد كه آزادي بيان و 

 .نشر انديشه وجود داشته باشد و مانعي براي نشر مطبوعات وجود نداشته باشد
 ايران مركز اصلي شيعه  -  از ديدگاه موسوي -  تأكيد بر اصالح در ايران، چون - 4

 . پذيرند و شيعيان دنيا از هر نوع تغيير فكري در ايران تأثير مي. امامي است
 .اي كه به اصالح و دعوت به آن اعتنا بورزد انتشار مجله - 5
باشد كه به  هكه برگرفته از شخصيتهاي برجسته شيع» كميته اصالح«تشكيل  - 6

ا روشنفكر خواه اينها متخصص علوم شرعي باشند ي. دعوت اصالح باور داشته باشند
ها و كنفرانسها براي اصالح اشراف داشته  تا بر عقد اين كنگره. يا ساير افراد. باشند
 .باشند

و اگر اينها در  ،كرد اينها اقدامات عملي بود كه موسوي بسيار آرزوي آن را مي
جز اينكه شرايط . شدند راهي براي اجراي آنها وجود داشت سرزمين واقعي يافت مي

اي رسوخ كرده در اعماق ميليونها نفر و وجود دولتي كه باني تقليد زماني و باوره



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٤٩

 

٤٤٩ 

  .كرد ند مياست اصالح عملي را كُ

عجيب آن است كه موسوي با دارابودن چارچوب فكري قوي و روحيه 
و در . داشت كه اين موانع موقتي هستند بيني، باورش را اينگونه بيان مي خوش

و در  ،هر چند كه بعد از مدت زماني باشد ،دحقيقت پيروزي حق بايد به وقوع بپيوند
اي كه  داعيان آزادي سياسي با تأييد و تشويق طبقه«: گويد اين مورد موسوي مي

خواستند آنها را آزاد كنند مواجه شدند، اما داعيان آزادي انديشه در بسياري اوقات  مي
رها تبديل به دانم كه بسياري از اين خا ولي من باز هم مي. جز خار چيزي نيافتند

و اين در وقتى ممكن است كه مردم به اصالح فكرى  ،شوند لهاي درخشاني ميگُ
كنيم،  تاريخ اصالحات فكري و اجتماعي و سياسي را بررسي مي قانع شوند، وهرگاه

اند ولي در نهايت به  بينيم كه هر كدام از آنها مملو از خطرهاي بزرگي بوده مي
گيرد  چون حق نيرويش را از صاحب حقي مي. استپيروزي حق و حقيقت انجاميده 

  .1»...كه ما را به پيروي از آن امر كرده است
بدين ترتيب براي ما روشن شد كه موسوي دعوت اصالحي را بنيان گذارد و اين 

او در نشر  - طبق پندار بعضي از اهل سنت -  جداي از اينكه. يك نقد صرف نبود
  .اعلمواهللا . مذهب تشيع تقيه كرده است

_____________________________ 
 .46العامل استيقظوا,  ةيا شيع) ١(
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٤٥٠

٤٥٠ 

  :مبحث سوم
  .آرا و نظريات موسوي

  
در اينجا اصل مهمي وجود دارد كه دكتر موسي موسوي آن را مورد توجه قرار داد 

نقد راه «: گويد كه تا او را به بسياري از افكار و تحوالت هدايت كند و اين اصل مي
: كهدهد  و موسوي علت پيروي خود را از اين اصل اينگونه توضيح مي. »يقين است

يعني اين . پذيرد كند چه نفي و چه اثبات، تأثير مي ناقد از تفكري كه آن را ناقد مي«
و تا بحال . كند افكار چه از لحاظ ايجابي و چه سلبي در اعماق وي رسوخ پيدا مي

ي ياي فكري در تاريخ تفكر انساني يافت نشده است كه بر اساس بنيادها مدرسه
  .1»تأسيس نشده باشد

اي كه  كار ديگري كه دكتر موسوي به طور كلي آنها را نقد كرد به گونههمچنين اف
. به نقد امور اساسي كشيده شد، امور عقيدتي و امور سياسي و سومي امور فقهي بود

و افكار وي توصيف درمان . نزديك شد» مراجع شيعه«همچنانكه به نقد وضعيت 
اي  ه اين كار را با تهيه برنامهك. خللي بود كه آنها را در مذهب به شمار آورده بود

  .- چنانكه گذشت  - عملي انجام داد
خواهد به بازگشت نشر و ترويج روش  گويد كه او مي به طور كلي موسوي مي

و اين روشي بود كه طبق اعتقاد موسوي موافق قرآن . صحيح مذهب اهل بيت برسد
ه بعد از عصر بر خالف بسياري از افكاري ك. باشد و سنت نبوي صحيح و عقل مي

  .داند كه موسوي آن را مخالف نصوص و عقل مي ،ائمه وارد مذهب شيعه شد

_____________________________ 
 .129اصول الدين وفروعه فی عرص االئمه وما بعده  يف ةمامياال ةالشيع ةالكربی يا عقيد ةالرصخ) ١(
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٤٥١ 

  :مسايل مربوط به توحيد :مطلب اول
  

اي كه موسوي سعي كرده آنها را بيان كند و بر آنها  از جمله مهمترين مسأله
  :تأكيد كرده است

  .وجوب خصايص و ويژگيهاي ربوبي تنها مختص خداوند است) 1
بودن و ساير صفات  بيان كرده است كه خداوند متعال در خالق و رازق موسوي

ند كه ائمه قادر به خلق و نك برخالف چيزي كه غالت شايع مي. 1الهي يگانه است
  .چنانكه گذشت واليت تكويني نام دارد. باشند مىروزي دادن و تصرف در هستي 

يژگيهاي بارز همچنين موسوي به صراحت بيان كرده است كه علم غيب از و
. و روايتهايي كه سعي دارند علم غيب را به ائمه نسبت بدهند. خداوند متعال است

  .2روايتهاي باطلي هستند
  .وجوب عبادت تنها براي خداوند) 2

و . باشد موسوي بيان كرده است كه تنها خداوند متعال شايسته عبادت و پرستش مي
عبادت غير خدا «: گويد او مي ،استاگر بخشي از عبادات صرف غير خدا بشود، شرك 

  .3»به هيچ وجه جايز نيست و كسي كه ديگري را در عبادت او شريك كند، مشرك است
چه سني و چه  - همچنين موسوي بيان كرده است كه غلو بعضي از مسلمانان

آگاه باشيد كه اين غلو طلب حاجت از ائمه و . بي نهايت خطرناك است - شيعه
و يا طواف قبر آنها به پيروي از طواف كعبه نيز . عت از آنها استاولياء يا طلب شفا

اين امور در شريعت به طور قاطع از آنها نهي «: گويد سپس موسوي مي. غلو است

_____________________________ 
 .36الكربی ص ةالرصخ) ١(

 .192, املوسوی, صةاملسلمني الشيع املتآمرون يف) ٢(
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٤٥٢

٤٥٢ 

   .1»بنابراين طلب حاجت بايد فقط از خداوند يگانه باشد. شده است
: كنـد  موسوي علت مخالفتش را با طلب حاجت از غير خداوند اينگونـه بيـان مـي   

كدام بدبختي بيشتر از اين اسـت كـه انسـان نيازهـايش را از مردمـاني بخواهـد كـه        «
و كدام بدبختي بيشتر از اين است كه ما دعـا و طلـب    ،توانند آن را برآورده كنند نمي

جـاي بـرآورده شـدن دعاهـا همـان      . نيازهاي خود را در غير جاي خود به كار ببريم
كه خود امر كرده است و صراحتاً در قرآن آورده  توسل به خداوند است بر طبق آنچه

 ).60: غافر( .Q  P  O  N  M z } :فرمايد است كه مي

  .»!شما را بپذيرم) دعاى(مرا بخوانيد تا : پروردگار شما گفته است«
  .2و نگفته است نبي يا ولي مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم
دهند مانند پيشكش  انجام مي موسوي بيان كرده است كاري كه بعضي از مسلمانان

كردن قرباني و سجده و ركوع و بوسيدن ضريح موافق اعمال امتهاي ديگر است كه 
كه موسوي آنها ... ها و مانند مسيحيان و بوداييان و سيك ،اند از راه توحيد گمراه شده

اند و حاجات خود را از  را اينگونه توصيف كرده است كه جانب خداوند را رها كرده
و ساير صالحاني كه مردم به آنها روي  پاكدامنلحين مانند مسيح و مريم صا
  .3كنند آورند، طلب مي مي

كنـد   همچنين موسوي بيان كرده است كه قرآن در نقض اين كارها صراحتاً بيان مي
N  M  LK  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A      P  O }  :دفرمايـــ  و مـــي

  Y     X  WV  U  T  S  R  Q^  ]       \   [    Z z. )عــــرافاأل :
188.( 

_____________________________ 
 .192, املوسوی, صةاملسلمني الشيع املتآمرون يف )١(
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٤٥٣ 

و از غيب ( ؛من مالك سود و زيان خويش نيستم، مگر آنچه را خدا بخواهد: بگو«

و اگر از غيب باخبر بودم، ) ؛و اسرار نهان نيز خبر ندارم، مگر آنچه خداوند اراده كند
من  ؛رسيد مىبه من ن) و زيانى(كردم، و هيچ بدى  سود فراوانى براى خود فراهم مى

و آماده پذيرش ! (آورند ام براى گروهى كه ايمان مى دهنده دهنده و بشارت فقط بيم
  .»)حقند

  .1و ساير آياتي كه موسوي در اين زمينه آورده است
كند كه موسوي دعوت به توحيد خالص و جدا از  اينها براي ما معلوم مي  تمامي

ي را كه او به آن دعوت ا هنان كه عقيدهمچ. مظاهر شرك ربوبي و الوهيتي را بنا نهاد
  .2كرد همان توحيدي بود كه ائمه اهل بيت بر آن بودند مي

_____________________________ 
 .132الكربی  ةو الرصخ. 85−86بقيه آيات در مرجع پيشني  :نگا) ١(

 .36الكربی,  ةالرصخ :نگا) ٢(
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٤٥٤

٤٥٤ 

  ديدگاه وي در مورد غلو: مطلب دوم
  

موسوي بيان كرده است كه غلو راهش را به درون بسياري از فرزندان امت 
دو گويد كه غلو در  و موسوي مي. باز كرده است -  خواه شيعه يا سني - اسالمي

  :شود صورت در ميان امت ظاهر مي
  .غلو نظري :صورت اول

و موسوي در راه . باشد منظور موسوي از اين امر، غلو در مورد اعتقاد و تصور مي
اعتقاد «: گويد كند و مي توضيح اين امر به بخشي از صورتهاي غلو نظري اشاره مي

العاده و  و امور خارقانسان ديگري قادر به آوردن كرامت و معجزه  داشتن به اينكه
همچنان كه ايمان به تأثير . تواند آن را بياورد غير طبيعي است، و كسي غير از او نمي

خوب يا بد انسان چه زنده و چه مرده در زندگي ديگران در دنيا و آخرت يكي از 
   .1»باشد هاي غلو مي نشانه

م ويرايش و سپس علت آن را اشتباه بودن روايات از طرف علماي اماميه و عد
  .2داند پاك كردن اين كتب از احاديث جعلي مي

كند كه نمونه آنها داستانها و معجزات و  اشاره مي» افكار افراطي«و موسوي به 
دهند و موسوي بسياري از  كرامتهايي است كه در كتب بحاراالنوار به ائمه نسبت مي

  .3»داند مي» كودكان تسلى خاطرداستانهايي براي «آنها را 
  .غلو عملي: ورت دومص

كـردن   منظور موسوي از اين امر طلب حاجتهاي دنيوي و اخروي از ائمه و استغاثه
باشـد،   اند و مخالف كالم خداوند مـي  به آنها و ساير اعمالي است كه مردم ايجاد كرده

_____________________________ 
 .80والتصحيح,  ةالشيع) ١(

 .80مهان, ) ٢(

 .86مهان, ) ٣(
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٤٥٥ 

¯  °  ±  º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  } :فرمايد كه مي

¾    ½       ¼  » z. )194: عرافاأل.( 

، بندگانى همچون خود )كنيد و پرستش مى(خوانيد  هايى را كه غير از خدا مىآن«
و (گوييد بايد به شما پاسخ دهند  آنها را بخوانيد، و اگر راست مى ؛شما هستند

  .1»)!تقاضايتان را برآورند
هاي  موسوي معتقد است كه غلو راهش را در ميان بسياري از فرزندان تمام فرقه

كند كه موسوي در پيروي از آنها  ستثناي جماعت سلفيه پيدا ميمذاهب اسالمي به ا
هر . 2»داند، پاره كنن را بسته زنجيرهايي را كه عقلها و قلبها توانستند كهآنها «: گويد مي

چند كه موسوي در جاهاي ديگر در مورد تعامل با انحرافات مردم و نگاه روز به 
  .مسائل با سلفيه مخالفت كرده است

_____________________________ 
 .132, الرصخة الكربى 85−84منبع سابق) ١(

 .80والتصحيح  ةالشيع) ٢(
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٤٥٦ 

  ديدگاه وي در مورد قرآن: مطلب سوم
  

آن را بررسي كرده اسـت مسـأله قـرآن     موسوىاز جمله مسايل عقيدتي مهمي كه 
 :اعتقادش را در مـورد قـرآن اينگونـه بيـان كـرده اسـت      ) :(موسوي. باشد كريم مي

 ).9: الحجر( .m   l  k      j  i  h  gz   } :معتقدم كه اين آيه قرآن«

  .»ما بطور قطع نگهدار آنيم و ؛ما قرآن را نازل كرديم«
همچنين  ،»...كند نص صريحي است كه تمام نظريات تحريف قرآن را باطل مي

كند كه عقيده تحريف قرآن و ايمان به آن دو امر متناقضي هستند  موسوي تأكيد مي
  .1شوند كه با هم جمع نمي
 در اين امت واقع شده است و ،گويد كه عقيده تحريف مي) :(همچنين موسوي

هاي اسالمي تنها آنها قائل به  قائلين به آن علماي شيعه اماميه هستند كه از ميان فرقه
فصل «كند كه كتاب  و موسوي مصداق اينها را نوري طبرسي ذكر مي. تحريف هستند

در اين كتاب «: گويد كه موسوي در مورد آن مي. را تأليف كرده است» الخطاب
همچنين . 2»آيات قرآن تحريف شده استود، به گمان خاست كه  كردهعباراتي ذكر 

اند، صحبت  موسوي از علتي كه قائلين به تحريف به اين قول خطرناك چسبيده
عدم وجود نصي بر امامت علي در  - به طور خالصه -  خيلي واضح است كه. كند مي

و . هاي موجود در قرآن موجود انگيزه امثال چنين عقايد باطلي است آيات و سوره
   .3برد همان عقيده تحريف است ه آنها را به مراتب دورتر ميچيزي ك
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  .مشكالتي كه در مقابل عقيده تحريف قرآن وجود دارند

دكتر موسي موسوي بيان كرده است كه عقيده تحريف قرآن با موانع و مشكالت 
  : كند و از جمله اين موانع بزرگي مواجه هستند كه بطالن اين عقيده را بيان مي

  .ده صريح الهي به حفظ قرآنوع :نخست
در ايام خالفت خود به قرآني كه در دست مسلمانان بوده است  اقرار علي: دوم

يعني آيات يا  -ند كن گمان ميچنانكه قائلين  -آوردن چيزي از آن   و عدم بيرون
   .1از قرآن بيرون آورده شده استكه  كند هايي كه بر امامت علي تأكيد مي سوره

و اين بعيد است كه امر به قرآن . 2هل بيت به بازگشت به قرآندستور ا: سوم
چون اگر قرآن تحريف شده بود امر به بازگشت به روايات و . تحريف شده باشد

  .3بعيد است  ن حكم به آنها امر به يك حكم تحريف شده است و اين از ائمه
  .ديدگاه وي در مورد توجه به قرآن

تفاوتهاي بيان مدارس علمي اهل سنت و  كند كه از مهمترين موسوي ذكر مي
هاي علمي شيعه اين است كه در مدارس اهل سنت به حفظ و بررسي قرآن  حوزه

و «: گويد هاي علمي تشيع كه موسوي در مورد آنها مي برخالف حوزه. شود توجه مي
كنند، در آنها دروس  هاي ديني تشيع به آن توجهي نمي اين امري است كه حوزه

اي به اين نام وجود  و در ميان مواد درسي ماده. شود وم قرآن يافت نميتفسير و عل
شود كه يك دانشجوي علوم ديني قرآن را حفظ كند، در  بسيار كم يافت مي. ندارد

و . كنند حالي كه دانشجويان اهل سنت و معلمان آنها بسيار به حفظ قرآن توجه مي
كرد و اين امر  دريس تفسير ميدر شبهاي جمعه شروع به ت) :(گويد امام خوئي مي
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و او خيلي مشتاق بود كه تفسير را در ضمن دروس تعليمي  ،تا دو سال ادامه داشت
با اين  اطرافيانشچون بعضي افراد . ولي كار او در اين زمينه تداوم نداشت. وارد كند

و شايد علت اين امر به فرو رفتن در تفسير قرآن كريم و . دت كردنديدگاه مخالف
شود كه  د به بحثهاي آن بازگردد كه باعث نابودي قطعي بسياري از بدعتهايي ميورو

  .1»به عقيده ما شيعيان چسبيده است
اي  به گونه. در خالل آنچه كه گذشت به روشني نقد موسوي براي ما آشكار شد

در زماني كه بايد . كه عمالً به برتري اهل سنت در توجه به قرآن اقرار كرده است
  هاي علميه از تعليم قرآن به عنوان يك ماده اصلي در بيرون گيري حوزه ارهبراي كن

و اين داللت بر توجه شايسته موسوي در . دادن دانشجو و مجتهد تأسف خورد
  .پيروي اعتقادي و تعلمي و تعليمي است

كند كه در آن زيسته است و  موسوي از دوراني صحبت مي: الزم است كه بگوييم
: و منصفانه است كه بگوييم ،تا نهم قرن گذشته ميالدي ادامه داشت اين از دهه سوم

كند ديدگاه تقليدي را كه در اين زمينه عام است،  آنچه كه موسوي از آن بحث مي
و اين حكم بر بسياري از صاحبان ديدگاههاي اصالحي كه ما در اين  ،كند صدق مي

  .كند كنيم، صدق مي بحث به آنها اشاره مي
قد است كه بايد از جانب جريان تقليدي شيعه قرآن را در ضمن همچنين معت

اي و راديوها بگنجاند و شايد اين اقدام پسنديده شايسته  ها و كانالهاي ماهواره برنامه
  .تشويق و تحسين باشد
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  ديدگاه وي در مورد امامت: مطلب چهارم
  

  .امامت از ديدگاه موسوي
و سپس حسنين  علي ل بيت ازدكتر موسوي معتقد است كه امامت براي اه

  .رسد شروع و به سائر ائمه دوازده گانه مي) م(
» خالفت«موسوي معتقد است، كه اين امامت به معناي رهبري سياسي يعني 

   .1باشد نيست، بلكه به معناي رهبري معنوي يا رهبري علمي براي امت مي
ني اين يع :روايت كرده است ص موسوي حديث زيد بن ارقم كه از پيامبر

گذارم كه اگر از آنها پيروي كنيد  من دو چيز را در ميان شما بر جاي مي«: حديث كه
كتاب خداوند . باشد كه يكي از آنها از ديگري بزرگتر مي. شدراه نخواهيد هيچگاه گم

، و عترت اهل بيت من، از هم جدا اي از آسمان به زمين است كشيده شده ريسمانكه 
با چگونه  مد و بنگرنشو  واردر روز قيامت بر حوض كوثر بر من دتا نخواهند شد 
  .2آمده است» ثقلين«را پذيرفته است كه در روايت ديگري لفظ . »يدا هآنها رفتار كرد

اما موسوي . كنند و در حالي كه شيعيان به عنوان اهل بيت به اين حديث استناد مي
يكي آنكه : كند ثبات ميمعتقد است كه اين حديث صراحتاً دو رهبري جداگانه را ا

و ديگري رهبري علمي و معنوي است  ،باشد رهبري قانوني است كه همان قرآن مي
كند  كند كه قرآن همان رهبري قانوني است كه داللت مي و بيان مي ،باشند كه ائمه مي

  .و نه توسط نص تعيين شود ،باشد 3خالفت بايد شورايي

_____________________________ 
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 خـوبو هيثمـی گفتـه كـه سـندش . 3/14,17محد روايت كرده است اوامام  3788ح 5/622الرتمذی ) ٢(
. 4/355 ةالصـحيح ةالسلسل:و نگا) 2980صحيح سنن الرتمذی ح. (است و آلبانی گفته كه صحيح است

 .2408شامره  وايت را با لفظ ديگری آورده استو مسلم اين ر
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فقط همان  اثني عشري ميان شيعهبنابراين موسوي معتقد است كه امامت در 
  .يستباشد و اصالً متعلق به سياست ن رهبري علمي روحاني مي

  .خالفت و جانشيني به وسيله شورا
در امت بـه وسـيله شـورا     - يا رهبري سياسي - كند كه خالفت موسوي تأكيد مي

n   } :فرمايـد  همچنان كه مي ،كند لت ميچون قرآن كريم بر آن دال. شود ثابت مي
p  o z. )38: الشورى.( 

  .»و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست«
 ).159: آل عمران( .z [  ^  _ } :فرمايد و همچنين مي

  . »و در كارها، با آنان مشورت كن«
كه بر  - 1با وجود اينكه معتقد به اولويت علي به خالفت بود - بينيم  موسوي را مي

ن كردند كه موافق كند كه خلفا را با شورا تعيي شرح حال امت اوليه اسالم تأكيد مي
مسلمانان خلفا را در يك انتخابات «: گويد در اين مورد موسوي مي .باشد قرآن مي

با رضايت و اشتياق خود با  شرعي و بدون هيچ ابهامي برگزيدند و امام علي
با آنها كرد و با اخالص  و او با بهترين كالم با آنان صحبت مي. تبعيت كرد ءخلفا

  .2»كرد پرسيدند با نصيحت و تفكر آنها را ياري مي كرد و هرگاه از او مي مشورت مي
گويد كه نظر اماميه در مورد امامت با پنج مشكل بزرگ مواجه است  موسوي مي
   3:كه عبارتند از

يعني همان كساني كه اسالم را حمايت كردند و آن را  -  موافقت اصحاب )1
  .ه شورابا نظري - انتشار دادند

_____________________________ 
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مانند اين سخن او . بودن امام اجتماع ندارد كه با نظريه منصوص سخنان علي) 2

  .»مرا رها كنيد و از كسي غير از من پيروي كنيد« :كه گفت
   .1و ساير سخناني كه قبالً بسياري از آنها ذكر شد

  
  .با خلفا بيعت علي )1
درود بر عمر كه «: گويد مثالًً مي. مدح و ستايش خلفاي راشدين توسط علي )2

و پاك و كم  ،و سنت را برپاي داشت ،و ستونها را برافراشت ،آرزوها را برآورده كرد
 .و امثال اين سخنان. 2عيب از اين دنيا رفت

مانند اين . سخنان ائمه و ديدگاه آنها بيانگر اين است كه خالفت شورايي است )3
شما را ترك « :فتكه گ - خواستند خليفه بشود وقتي كه از او مي - سخن علي

 حسن تنازل كردنو مانند . »شما را ترك كرد ص كنم، همچنان كه رسول اهللا مي
   .3از رهبري سياسي و ساير اقوالي كه سابقاً بحث آنها گذشت

  
   .)م(كردن علي با ابوبكر نظر موسوي در مورد تأخير بيعت 

خالفت  معتقد به برتري خود در  طالب موسوي معتقد است كه علي بن ابي
ولي دكتر موسوي امور  ،تأخير كرده است بوده است بنابراين در بيعت با ابوبكر

  :كند كه عبارتند از مهمي را بيان مي
) م(معتقد بود كه او نسبت به خالفت برتر است و با تأخير با ابوبكر علي - 1

_____________________________ 
 .139−141: نگا) ١(

 .509هنج البالغه ص) ٢(

 .141الربقعی ص: نگا) ٣(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٤٦٢

٤٦٢ 

  .1كند كه خالفت شورايي است حتي از ديدگاه علي اين داللت مي ،بيعت كرد
كه موسوي در مورد او  هو همراهانش مثل سعد بن عباد تأخير علي - 2

، باعث شكست بيعتي كه با اكثريت ثابت شده است، 2اصالً بيعت نكرد: گويد مي
  .3همچنان كه اين امر در نظام شورا جريان دارد. شود نمي

_____________________________ 
 در حـديث ابـی سـعيد در كتـاب بيهقـی بيعـت علـی: و نگـا 130, 74 ةاملتآمرون علی املسلمني الشيع) ١(

 ةوالنهايـ ةالبدايـ :نگـا. سندش صـحيح اسـت: گويد سندی كه ابن كثري در مورد آن می در) 178(االعتقاد 
5/280.( 

داللت می كند چيزی است كه امام امحد در يک روايت جداگانه از عبدالرمحن بـن  آنچه كه بر اقرار سعد) ٢(
اگـر «: فرمـود ص نم كـه رسـول اهللادا من می«: گفت عوف در داستان سقيفه ذكر كرده است كه ابوبكر

دانـم ای سـعد كـه  و می. »راهى را انتخاب كردند و انصار راه ديگر, راه انصار را انتخاب خواهم كرد مردم 
تـرين مـردم از  قريش متوليان اين امر هستند پـس نيـک«: در حالی كه تو نشسته بودی فرمود ص رسول اهللا

راسـت : سعد در اين هنگام گفت. »كند مردم از بدترين آهنا پريوی میكند, و بدترين  ترين آهنا پريوی می نيک
اين حـديث مرسـل و حسـن : گويد ابن تيميه می). 1/18املسند (» ...گويی, ما وزيران و شام امرا باشيد می

و دارای يـک فايـده ارزشـمند . از بعىض از صحابه كه شاهد اين واقعه بودند گرفته اسـت است و شايد محيد
 ن اينكه سعد بن عباده از مقام خود و ادعای امارت دست كشيد و به امري بودن ابـوبكر اذعـان كـرداست و آ
 .536−1/537, ةمنهاج السن. »ن

اگر فرض كنيم كه عمر و گروهی مهراه او «: گويد , ابن تيميه در مورد بيعت ابوبكر می81الكربی  ةالرصخ) ٣(
شود بلكه امام با بيعـت  اری كردند, به عنوان امام تعيني نمیكردن خودد بيعت كردند و ساير صحابه از بيعت

رضری در آن  همهان كسانی كه قدرت و شوكت دارند و بنابراين اختالف سعد بن عبـاد. مجهور صحابه است
چون هدف قدرت و سلطنت كسـانی اسـت . رساند كند چون اين امر به هدف واليت رضری نمی وارد نمی

). 1/530 ةمنهـاج السـن. (شود و اين با موافقت مجهور حاصل می. كنند رده میكه مصلحتهای امت را برآو
بيان كرده است كه الزمه بيعت, بيعت گرفتن از متامی مردم و متـامی اهـل حـل و عقـد ) :(مهچنني نووی 

باشـد و كسـی كـه بيعـت نكـرده اسـت  های رسشناس و رؤسا و مردم می بلكه با بيعت علام و چهره. نيست
و ايـن . تا زمانی كه خالفی مرتكب نشده باشد يا نافرمـانی نكـرده باشـد. آيد ناهكار به شامر نمیعاصی و گ

 .77−12/78رشح صحيح املسلم  :نگا. در ايام تأخري در آن بود حالی بود كه علی
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نماد يك وضعيت پيشرفته در ) م(كردن سعد بن عباده و عدم بيعتعلي تأخير  - 3

تخابات اسالمي است، و اين امر در خالل پاسداري قانون و شريعت از فرد است ان
مخصوصاً در . 1يا اجباراكراه و بدون هيچ  ،خواهد انتخاب كند كه هر كس را مي

  .2شناخت نبود مورد اين مفاهيم ى كها هجامعه قبيل
ني در يك نبوغ ناگها«بنابراين موسوي اين حالت عجيب سياسي را براي عربها به 

توصيف » محيط اسالمي و در عصر هجرت و در زمان حكومت خلفاي راشدين
چيزي كه قرآن كريم و تعاليم «: گويد و در مورد پيشرفت فكري مسلمانان مي ،كند مي

و سيره و اخالق و شخصيت وي در جامعه اسالمي ايجاد كرده بود،  ص رسول اهللا
كه اين  ،و امور زندگيشان ايجاد كرد يك نبوغ ناگهاني براي عامه مسلمانان در تفكر

دموكراسي و آزادي در اجراي شورا و حكم عادالنه در دوران خالفت خلفاي 
  .3»يابد راشدين نمود مي

و همراهانش جز بر اساس يك  به طور خالصه موسوي معتقد است كه امام علي
. كردند نميداد، عمل  صحابه و امتش را به آن ارجاع مي ص حق قانوني كه رسول اهللا

بدون شك تحليل وضعيت سياسي كه بر امت گذشته بود توسط موسوي يك تحليل 
دانيم كه او فوايد و  مي، چون ما و اين از ديدگاه آنها چيز عجيبي نيست. منصفانه است

كند كه موسوي  و اين امر داللت مي ،گيرد سودها و جالل و شكوه امت را ناديده نمي
برخالف كسي كه ديدگاه بلند امت را در . ين امر كرده استاي به ا توجه شايسته) :(

مال و اوالد  ص داند كه همراه پيامبر انتخاب ابوبكر بر اساس كنيه و بغض نسلي مي

_____________________________ 
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خود را ترك كردند و مهاجرت كردند و در مقابل منافقين و مشركين از او حمايت 
  ).ن( دندسپس دين اسالم را در نقاط مختلف دنيا انتشار دا. كردند مي
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  مراحل ترقي عقيده امامت در ميان شيعيان از ديدگاه موسوي
  

دكتر موسوي معتقد است كه تفكر امامت از ديدگاه اماميه دو مرحله را سپري 
  :كرده است

  .دوران ائمه :مرحله اول
تا زمان غيبت  موسوي به دوراني اشاره كرده است كه ائمه از زمان حيات علي

امام دوازدهمي كه موسوي و عموم . اند ن حسن در آن زيستهامام دوازدهم محمد ب
  .باشد اماميه معتقدند او متولد شده است و همان مهدي موعود مي

و تشيع . است» تشيع خاص«گويد كه امامت در اين مرحله همان  موسوي مي
خاص همان گونه كه موسوي آن را تعريف كرده است عبارت است از اعتقاد به 

ولي . تر بوده است از خلفاي پيشين خود نسبت به خالفت اولي لياينكه امام ع«
و مسلمانان خلفاي راشدين را . شود به وسيله شورا تعيين مي) رهبري سياسي(امامت 

  .1»...در يك انتخابات شرعي و بدون ابهام انتخاب كردند
موسوي معتقد است كه پيروان تشيع خالص، مخالفان مستبدان مدعي اصالحات 

 . كنند و از ظلم واقع شده بر اهل بيت دفاع مي ،و سياسي هستند ديني
همچنين موسوي معتقد است كه اين مخالفتهاي شيعيان آنها را از خرافات 

زدايد كه در نظر اكثريت امتي كه خواهان بازگرداندن آنها به اسالم اوليه هستند،  مي
  .2يابد نمود مي

اينكه آيا اكثر امت مانند موسوي اينگونه آيد و آن  در اينجا يك سؤال مهم پيش مي
  گويند؟ مي

شايد ما جواب بدهيم كه آنچه را كه موسوي ذكر كرده است در اين مرحله به 

_____________________________ 
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و كسي . چون مخالفتها هنوز به غلو و بدعت آغشته نشده بود ،تأييد امت رسيده است
سياري از فقها كه خواهان بازگشت به شكوه و جالل حقيقي مسلمانان بود، شاهد تأييد ب

  .مانند آن مسلح اصالح مثل نفس زكيه و) داعيان(بود مانند بعضي جنبشهاي  مي
گري كه از مدينه شروع شده  كنندگان در جنبشهاي داعي همچنين افزوني مشاركت

اينها شاهد   تمامي -يا خراسان يا تبعيدگاه داعيان  -يعني مقر اصلي داعيان  - بود
  .باشند ينوعي تأييد گسترده امت م

دقيقترين ديدگاه امت در اين زمان در مورد اين جنبشها اين بود كه بايد بگويم 
كساني بودند كه مخالفتشان را براي خروج عليه حكومت آشكار كردند مانند ابن 

: يا مانند حسن بصري ،كرد را به عدم خروج نصيحت مي) (وقتي حسين عباس
يا مانند صادق  ،كرد اه ابن اشعث توصيه ميكه بسياري از فقها را به عدم خروج همر

كه از او روايت شده است كه نفس زكيه را به انديشه و صبر تا زمان مناسب توصيه 
بلكه . الزم است بدانيم كه اينها راضي به اشتباهات و جرمهاي ظاهري نبودند. كرد مي

ند كه اين كرد همگي آنها در دردي كه بر امت واقع شده بود شريك بودند و سعي مي
ولي آنها در اسلوب مناسب براي تغيير و اصالح اختالف نظر . واقعه را اصالح كنند

بنابراين ابن عباس و حسن بصري و . و اين مسأله اجتهادي آن زمان بود ،داشتند
مواظب بودند كه در نظرهايشان مصلحت مورد ) رضوان اهللا عليهم و رحماته(صادق

شود،  مسلحانه و حجم مفاسدي كه از آن حاصل مينظر را رعايت كنند و از شورش 
. 1كردند بنابراين پيروانشان را به ترك شورش مسلحانه توصيه مي. جلوگيري كنند

_____________________________ 
حاكم ظامل جايز است يا نه? بنـابر اين اختالف در دو قرن اول ميان اهل سنت جاری بود كه آيا خروج عليه ) ١(

و در دو مورد نظـر ابوحنيفـه روايتهـا . و امثال وی مانند نفس زكيه وجود داشت جواز آن حركت حسني
اند به استناد  خمتلف است كه آيا اين خروج مستحب است يا واجب? و غالب اهل سنت با آن خمالفت ورزيده

وقتـی . انـد اند و ساير نصوص با وی خمالفـت كـرده ر به كفر نكردهبه احاديث صرب بر واليان تا زمانی كه اقرا
منهـاج : نگـا. اهل سنت آثار خروج بر سالطني را ديدند رأيشان در مورد ترک خروج بر سالطني ثابت شـد
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بودن حدس آنها را تأييد كند، كه نتيجه آن يكي  اين جنبشها درست  شايد نتايج تمامي

ياران اهل  و گروهي از بهترين از بزرگترين مصيبتهاي مسلمانان يعني قتل حسين
همچنان كه خروج بيشتر از هفتاد نفر از فقها و محدثين . شد ص بيت مصطفي

و . بلكه منجر به قتل همگي آنها شد. همراه ابن اشعث، امت را از ظلم حجاج نرهاند
زكيه آثار الو همان امر همراه با جنبش نفس . حجاج با ظلم و ستم خود باقي ماند

  .1و سايرين بر جاي گذاشتبدي را بر بسياري از اهل بيت 
زكيه و برادرش ابراهيم وههاي زيادي در زمان حسين و نفس الگر: به طور خالصه

پيدا شدند كه با بعضي از داعيان در جنبشهاي ) رضوان اهللا عليهم اجمعين(و شهيد فخ
و آنها چنان كه موسوي بيان كرده است، بر . كردند خواهانه آنها شركت مي اصالح

اي كه خواهان بازگشت به الگوي دوران  عقيده. خاص پايدار بودندعقيده تشيع 
شايد در جريان اختالفات پيشين در . خلفاي راشدين و به دور از غلو و شرك بود

يا ) فتوي(مورد جايز بودن خروج از ديدگاه بعضي از اهل سنت و مشاركت علمي و
ولي  ،ك رأي بودي» شيعه خالص«عملي آنها مصداق سخن موسوي باشد كه مخالفت 

_____________________________ 
 مـردم بـر عـثامن. مسلامنان خروج را جتربه كردند و چيـزی غـري از رش از آن نديدنـد« :گويد املعلمی می) ١(

سپس اهل مجل بر رؤسايشان خروج كردند و بيشـرت آهنـا خواهـان . شوريدند به زعم اينكه آهنا بر حق هستند
را تأسـيس  و دولت بنی اميـه. آن مواجه بود و چيزی بود كه خالفت نبوت را منقطع كرد نتيجهو . حق بودند

سپس اهالی مدينه شورش كردند و واقعـه حـره . آمد, آمد كرد پس مصيبتی كه نبايد بر رس حسني بن علی می
سپس قضيه زيد بـن علـی . آمد, آمد پس قاريان مهراه ابن اشعث شوريدند و آنچه كه نبايد پيش می. پيش آمد

ی جويـد و او خـودداری كـرد و سـپس او را پيش آمد و رافضيان او را جمبور كردند كه از ابوبكر و عمر تـرب
. اند معروف است و نصوصی كه قائلني به منع خروج و قائلني به جواز آن بدان استناد كرده... خوار كردند و

به طوری كه اگر مفاسد خروج عليه حكومـت كمـرت از مزايـای آن . اند و حمققان ميان اين نصوص مجع بسته
 ةالنبويـ ةمنهـاج السـن. و اين يک نظر اختالفی در ميان جمتهـدان اسـت ,باشد جايز است و گرنه جايز نيست
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  .واهللا اعلم. كردند مي اختالفآنها از لحاظ عملي 
  .بعد از عصر ائمه: مرحله دوم

چون . نام نهاده است» عصر تخريب و ويراني«عصري است كه موسوي آن را 
اي تغيير شكل داد كه مفاهيم جديدي در  موسي معتقد بود كه مفهوم امامت به عقيده

  :اند از جمله آن وارد شده
  .شود امت يكي از اصول دين است و جز با اعتقاد به آن ايمان كامل نميام )1
ي امامي جانشين نبي باشد كه ا هپس بايد در هر دور. امامت مانند نبوت است )2

 .وظايف او را انجام بدهد
 ،شود تعيين مي ص امامت يا با نصي از طرف خداوند متعال و بر زبان پيامبر )3

 .و تعداد امامان دوازده نفر است ،و يا از طريق تعيين امام پيشين
 .با گزينش و انتخاب مردم نيست) به معناي خالفت(امامت  )4
 .ممكن است كه امام حاضر يا غايب باشد )5
امام، معارف و احكام الهي را از طريق نبي يا امام يا به وسيله نيروي قداستي  )6

 .گيرد كه خداوند در وجود او نهاده است، الهام مي
 .كند و احتياجي به داليل عقلي يا فهماندن معلمان نيست اه نميامام خطا و اشتب )7
بنابراين امر . ائمه ولي امري هستند كه خداوند به اطاعت از آنها امر كرده است )8

و كسي كه از آنها روي . از آنها، نافرماني از خداوند استو نافرماني  ،آنها امر خداوند
ز رسول روي بگرداند، از خدا روي و كسي كه ا ،بگرداند، از رسول روي گردانيده

 .گردانيده است
 .مرده است جاهليت ركسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد ب )9

رساند كه اينها در مفهوم تشيع تغيير  گانه امامت در بيان موسوي مي اين صفات نه
  .1ايجاد كردند

_____________________________ 
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ل موسوي تاريخ شروع جمع ميان رهبري سياسي و رهبري معنوي امت را اواي

  .1نامند يا دوراني كه شيعه اصطالحاً آن را غيبت كبري مي. داند قرن چهارم هجري مي
  

  .بودن ائمه سياسي آثار عقيده منصوص
 كند كه مفهوم امامت جديد آثار خطرناكي را در امت به دكتر موسوي بيان مي

  :وجود آورده است كه مهمترين آنها
  

  .جدايي امت :نخست
بودن امامت و عصمت و قداست  ده اماميه در منصوصموسوي معتقد است كه عقي

اي كه  مخصوصاً صاحبان عقيده. آنها نخستين عالمت جدايي شيعه و سني است
كشيدند كه مخالفان شيعيان اوليه خواستار بازگشت به دوران  دوراني را به تصوير مي

تفكر و افراد برجسته اين . چون دوران آنها سخت و تاريك بود. سلف صالح بودند
شدند و اكثريت در مقابل اين افكار گمراه موضع  به نفاق و ارتداد محكوم مي

  .دشمنانه گرفتند
  

   .تسلسل انحراف در مذهب اماميه: دوم
سياسي (كند كه عقيده منصوص بودن امام و جمع ميان دو رهبري  موسوي بيان مي

نداخت كه اولين شيعه را در گذرگاه تنگ و تاريك و مملو از انحرافات ا) و معنوي
به اين دليل كه آنها با منصوص بودن امام مخالفت  ،آنها طعن و سرزنش صحابه بود

   .2شد اند و سپس عصمت و تقديس افراطي بود كه منجر به غلو مي كرده

_____________________________ 
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همچنين موسوي استفاده از تقيه را در تحليل ديدگاهها و سخنان ائمه افراط 
كه اين عقيده آنها را به . بودن است ه منصوصكه اين نيز از آثار عقيد. دانسته است

تفسير هر كار و سخن هر كدام از ائمه كه مخالف تفكر نص الهي بر امامت باشد را 
تقيه و اين كه تا جايي . كنند گذارند و آن را به تقيه تفسير مي به حساب تقيه مي

1عد زيادي داردتعييرات بد در مذهب ب،  
موسوي را در مورد تفكر امامت به صورت زير خالصه توانيم افكار  مي: و باالخره

  :كنيم
  .نه سياسي ،معتقد است كه امامت شرعي همان منزلت معنوي است) 1
  .نه با نص ،شود خالفت با شورا تعيين مي) 2
شود هر چند كه افضل نيز وجود داشته  خالفت براي مفضول نيز منعقد مي) 3
  .باشد
تأخير كرد و سپس با ميل خود و بدون  از بيعت با ابوبكرصديق علي) 4

  .اكراه با وي بيعت كرد
به خاطر حق فردي و اختياري است كه ) م(تأخير علي از بيعت با ابوبكر) 5

  .اسالم در اصل آزاديها به آن تكليف كرده است
و خالفت به  ،تشيع در عهد ائمه فقط به معناي برتربودن علي به خالفت است) 6

  .شود شورا منتهي مي
شروع شد كه به خاطر مطالبه چيزي بود  شورشهاي داعيان با خروج حسين) 7

  .و خلفاي چهارگانه داشتند ص كه مسلمانان زمان پيامبر
مفهوم جمع ميان رهبري سياسي و علمي از ديدگاه اماميه در ابتداي قرن چهارم ) 8

شاركت شروع شد و عباسيان و آل بويه و بعضي از علماي مذاهب در اين وضعيت م
  .داشتند

_____________________________ 
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 گيري گروه بزرگي از تأييد انحراف شيعه در مفهوم امامت منجر به كناره) 9

  .عتهاي بسياري در مذهب اماميه شدكنندگانش شد و باعث ورود بد
  .واهللا اعلم. اينها خالصه تصور موسوي از امامت در عهد ائمه و بعد از آن بود
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  نظر وي در مورد مهدي: مطلب پنجم
  

كه محمد بن  - همچنان كه شيعه اماميه معتقدند - ي معتقد استدكتر موسو
حسن عسكري در زمان حيات پدرش به دنيا آمده است و او همان مهدي موعود 

  .غايب است
موسوي مانند اماميه معتقد است كه محمد بن حسن به مدت شصت و پنج سال از 

نام دارد و » ت صغريغيب«ديدگان مردم مخفي بود، كه اين دوره از ديدگاه شيعيان 
مهدي در اين دوران از طريق بعضي اشخاص ارتباط داشت كه به اين اشخاص 

  .1شد اطالق مي» نواب«
اي  عالوه بر اين موسوي نظر عجيبي را در مورد غيبت كبري بنا نهاد و آن دوره

از طريق نايب   ه329بود كه گروهي از اماميه معتقد بودند كه مهدي در سال 
روز ورودش را اعالم كرده است كه اين نائب ) مرييي بن محمد سعل(چهارمش 

: كاغذي را به مردم نشان داد كه با نام مهدي امضاء شده بود و در آن آمده بود كه
غيبت كبري اتفاق افتاده است و بعد از اين تا زماني كه خداوند اجازه ندهد ظهوري «

اند، ادعاي  كردند كه مرا ديده و اگر بعضي از پيروان من ادعا ،وجود نخواهد داشت
دروغ محض است و توانايي و قدرت فقط از آنِ پروردگار عظيم و بلند مرتبه 

  .2»است
دهد و معتقد  موسوي ادعاي غيبت كبري را در مورد طعن و سرزنش قرار مي

اي عليه مهدي بوده است تا او را از مردم دور  است كه اعالم غيبت كبري دسيسه
  .3ثر او را خنثي كنندكنند و نقش و ا

_____________________________ 
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گويد كه او معتقد است كه مهدي  در مورد امكان پيروزي اين دسيسه موسوي مي

بشري از افراد بشر است و قدرت خارق العاده ندارد و در هيچ يك از تدابير هستي 
تواند عليه او موفق شود و اسير آن باقي  اي مي هتواند دخالت كند و هر دسيس نمي
يا مانند حسين  ،مانند علي است كه دسيسه ترور عليه او موفق شدجايگاه وي . بماند

  .1كه شهيد شد
گويد كه نتيجه اين دسيسه اين است كه شيعه اماميه هر كس را كه  موسوي مي

كند ولي او ايمان دارد به اينكه  ادعاي مالقات با امام را بكند، ادعايش را تكذيب مي
ي كه او را ديده تا موقعي كه از او جدا نشده، اند و كس اي او را بدون قرار ديده عده

  .او را نشناخته است
  

  .بررسي ادعاي غيبت كبري توسط او
گويد كساني از اماميه كه به نظريه غيبت كبري باور دارند در خطاي  موسوي مي

  :آشكاري هستند كه عبارت است از
ا اين روايت سپس در تعامل ب. اعتماد و تكيه بر روايتي كه متواتر نيست :نخست

  .2كنند مثل يك روايت متواتر رفتار مي
تناقض؛ به طوري كه شيعيان اماميه همگي اتفاق نظر دارند كه ادعاي ديدن : دوم

ولي در همان وقت بسياري از برگزيدگان آنها . امام بعد از غيبت كبري دروغ است
يز همگي بر دو امر ولي اينها ن ،اند كنند كه بعد از غيبت كبري مهدي را ديده اثبات مي

  :توافق دارند
  .اين ديدارها هيچ ارزش فقهي نداشته است) الف
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كسي كه ادعا كند كه مهدي را شناخته است در همان حالي كه با او بوده ) ب
  .نامد و اين همان چيزي است كه موسوي آن را تناقض مي. گويد است، دروغ مي

زنده و مخفي است و  مهم اين است كه بدانيم موسوي معتقد است كه مهدي
و نظريه غيبت . ممكن است كه بعضي از مردم بدون محدوديت او را مالقات كنند

و از اينجا باب تمسخر و شوخي به . اي براي عزل و بركناري وي بود كبري دسيسه
  .1شود محبان اهل بيت باز مي

د نماي ي، و بيان مكند ماندن مهدي در طول اين دوره دفاع مي موسوي از امكان زنده
و  ،شود و در چارچوب غيب وارد مي ،كه اين امر از لحاظ شرعي و عقلي جايز است

  .كند به تداوم زندگي نوح براي سالهاي زيادي استدالل مي
در حقيقت افكاري كه موسوي سعي كرده است در مورد مهدي بيان كند وصف 

يه را سرزنش چون او امام. كند در مورد آن صدق مي» ناپيوستگي«و » ناهنجاري«
و او معتقد به  ،اند كند كه در اثبات غيبت كبري بر روايت غير متواتر تكيه كرده مي

همچنين . بدون اينكه دليل متواتري را بيان كند ،بودن وي است والدت مهدي و زنده
او شيعه اماميه را به تناقض در اقوالشان در مورد امكان مالقات با مهدي و عدم 

گويد امكان  حال آنكه خود مي ،كند ز مالقات وصف ميشناخت وي جز بعد ا
بدون اينكه بيان كند چه كسي او را ديده و  ،مالقات با او و استفاده از او وجود دارد

  .از او استفاده كرده است
پيمانان سخن  همچنين او از وقوع دسيسه عزل مهدي از طرف بعضي از هم

ز دسيسه ادعاي والدت او در اصل و از كه چرا ا: هر چند كسي به او بگويد. گويد مي
  گويي؟ طرف سودجويان سخن نمي
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  ديدگاه وي در مورد عقيده عصمت: مطلب ششم
  

و از ديدگاه موسوي . م استعقيده عصمت ائمه از ديدگاه اماميه يكي از امور مسلّ
  .1از جمله عقايدي است كه بعد از عصر ائمه داخل در مفهوم امامت شده است

دانند، در مقابل  ي كه اماميه عقيده عصمت را يكي از فضايل ائمه ميدر همان حال
عصمت در حق امام نقص «. كند بينيم كه عصمت را اينگونه توصيف مي موسوي را مي

: گويد كند و مي سپس موسوي نقص آن را بيان مي. »است و اصالً قابل ستايش نيست
شان تا زمان مرگشان به اراده تفسير عصمت از نگاه شيعه يعني ائمه از زمان والدت«

 شوند و اين يعني فقدان اراده آنها در تفضيل خير و شر خداوند مرتكب معصيت نمي
. بينم كه نزد خداوند براي شخص نوشته شود و من در اين امر هيچ فضيلتي نمي. است

  .2»چون او قادر به انجام عمل بد و شر نيست چون يك اراده خارج از ذات خود دارد
گويند كه ائمه به خاطر كمال نفساني و  گويد كه اماميه اگر مي ين موسوي ميهمچن

شوند، اين يك سخن  دارابودن ملكه اخالقي قوي يا تقواي زياد مرتكب گناه نمي
بلكه . معقولي است هر چند كه اين ويژگي به اشخاص محدودي اختصاص ندارد

كند و حدود خداوند را  صفتي است كه هر انساني اگر خود را به آن ملتزم«اين 
  .3»برسد تواند به آن اهي او را رعايت كند، ميرعايت كند و اوامر و نو

كند به طور  صحبت مي ؛ كند كه قرآن چنانچه در مورد يوسف موسوي بيان مي
  .4كند واضحي داللت بر طبيعت بشري انبياء مي
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  رجعتديدگاه وي در مورد عقيده : مطلب هفتم
  

  :كند كند و امور زير را بيان مي زگشت اماميه بحث ميموسوي از عقيده با
. عقيده بازگشت تمام ائمه از عقايدي است كه بعد از عصر ائمه ظاهر شد :نخست

غل و غش عوام و گرايش به افكار افراطي و دور از  به طوري كه طبيعت ساده و بي
  .1منطق رواجِ امثال اين تفكر را سهل نمود

فقط بعضي از اعالم  ،انب اكثر علماي مذهب بوده استعقيده بازگشت از ج: دوم
مانند محمد حسين آل كاشف الغطاء كه موسوي . اند مذهب اين عقيده را تأييد نكرده

ن چيدبه اندازه اين نظريه «: گويد سخن او را در مورد بازگشت آورده است كه مي
  .2»ارزش نداردناخن 
ير عملي يا سياسي يا اجتماعي يا موسوي معتقد است كه اين عقيده هيچ تأث: سوم

جز يك چيز و آن اينكه وفور شكست صف  ،اقتصادي در حيات انسان شيعي ندارد
اسالم با امثال چنين خزعبالتي كه بيانگر؛ بازگشت ائمه و بازگرداندن دشمنان آنها به 

و امثال چنين احاديثي كه موسوي در مورد آنها . باشد وسيله خدا جهت انتقام، مي
وركردن آتش فتنه و ضرر به  تمام احاديثي كه از اين نوع هستند، جز شعله«: گويد مي

  3.»برد هاي الفت و نزديكي را از بين مي و تمام پديده. وحدت اسالمي تأثيري ندارند
ي كه اكثر ا هعقيد - به طور خالصه موسوي به عقيده بازگشت ائمه باور ندارد 

داند كه بعد از عصر ائمه وارد  از جمله اموري ميو آن را  -اماميه بدان معتقد هستند 
  .تشيع شده است
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  صحابهنظر موسوي در مورد : مطلب هشتم
  

. موسوي در نگاهش به صحابه، ديدگاه مخالف جمهور شيعيان اماميه را دارد
اند و حتي  پرداخته ص همچنان كه بيان كرديم جمهور اماميه به طعن اصحاب پيامبر

  .اند حكم به ارتدادشان داده -عده كمي جز  -بعضي از آنها 
گويند،  كند كه اين امر چنانكه صاحبان اين عقيده مي ولي دكتر موسوي بيان مي

بنابراين موسوي موضوع صحابه را از چند جهت نگاه . بلكه نقيض آن است. نيست
  :كند مي

  اي تجلي يافت كه او را پرورش داده بود در جامعه ص پيروزي پيامبر) 1
توانست پيروزي بزرگي را در تاريخ محقق كند  ص يدگاه موسوي پيامبراز د

آنگاه كه جامعه عظيمي بنيان نهاد، نه افراد مشخصي را، آنچنان كه تفكر اماميه از 
  .كند خالل روايتهاي دروغين برداشت مي

به رفيق اعلي پيوست و بعد از او  ص پيامبر«: گويد در اين مورد موسوي مي
 در كمتر از سي سال بعد از وفات پيامبر. كردند و نواهي او اطاعت مي امتش از اوامر

و . خورد دعوتش به ديوار چين رسيده و پرچمش در نصفي از جهان تكان مي ص
  .1»بود خيالسرزمينها و مناطقي در زير پرچم او قرار گرفتند كه رسيدن به آنها نوعي 

  
  .خلفاي چهارگانه) 2

به . داند كه در آن عدالت و صالح تجسم يافت ي ميموسوي دوران خلفا را دوران
 در زندگي خلفا به طور ص اي كه اين روش در امت بعد از وفات پيامبر گونه

  .2باشد و جاهايي از سيره و عطرتشان گواه اين مدعا مي. اي شكل گرفت شايسته
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  .توصيف صحابه در قرآن) 3
ترسـيم كـرده    ص اهللاموسوي از تصوير تابناكي كه قرآن بـراي اصـحاب رسـول    

در قـرآن تصـوير درخشـاني از ايـن گـروه      : كنـد كـه   گويد و بيان مي است سخن مي
يعني هر كلمه آن صفا و خلوص و جالل و  ،وجود دارد ص برگزيده از امت محمد

را در  ص گذشتگي و دفاع از اسالم و رسـول اهللا  شكوه و اخالص صحابه و از جان
C  B  AD    G  F  E}  :خوانيم ين آيه را ميهمراه با هم ا. رساند آن عصر مي

K  J  I  HL T S  R Q P O N MU  Y  X W V  
[    Z\   ̀  _  ̂   ]a  j  i  h  g  f           e  d  c   b    k

q   p   o  n  m  lr    |  {  z  y  x  w  v   u  t  s
   }z )29: الفتح.( 

هستند در برابر كفار سرسخت و  و كسانى كه با او ؛فرستاده خداست صمحمد «
بينى در  پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى ؛شديد، و در ميان خود مهربانند

 ؛)تا آنان را به بهشت وارد نمايد( طلبند حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى
 نمايان است) و عبادت(در صورتشان از اثر سجده ) از خداوند(آنها ) اطاعت(نشانه 

  مؤمن  ، بر چهره خداوند متعال  براي  و اخالص  و صالح  اثر عبادت  كه  است  مراد اين
اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند  ؛شود آشكار مي

هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم  زراعتى كه جوانه
و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى شده و بر پاى خود ايستاده است 

  مسلمانان  تعالي  حق: يعني(، اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد ؛دارد وامى
كسانى از آنها را ) ولى، گردند  و غيظ كافران  خشم  گرداند تا مايه بسيار نيرومند مي را

، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى اند انجام داده  كه ايمان آورده و كارهاى شايسته
و  نو  صهللا ا  رسول  صحابه  ، شامل مثل  اين  البته( .داده است) كه بهشت است(

  شود كه گذار عصرها و نسلها مي در  اسالم  و لشكريان  ايمان  از افواج  كساني  همه
  . »)رهرو باشند  ايشان  و روش  بر راه و  ،را دنبال  قدمشان  نقش
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  .يف صحابه در سخنان عليتوص) 4
  

را ستوده است كه با  ص اي اصحاب پيامبر به گونه گويد كه علي موسوي مي
  .شود پردازند جمع نمي آنچه كه بسياري از اماميه به طعن و سرزنش آنها مي

م، كسى از ا هرا ديد صمن ياران محمد «: گويد كند كه مي نقل مي موسوي از علي
حضرت ژوليـده مـوى و غبـارآلود بودنـد در      بينم، اصحاب آن آنان نمى مانند شما را

رساندند، گاه پيشانى و گاه صـورت در   به صبح مى و قيام سجده حالى كه شب را در
بر روى شعله آتش ايستاده مضـطرب   معاد گويا نهادند، از ياد پيشگاه حق به زمين مى

چون ياد خدا . پينه داشت طول سجود مانند زانوى بز و پريشان بودند، پيشانى آنان از
 و همچون شد، گريه تر مى ريخت كه گريبانشان از شد ديدگانشان چنان اشك مى مى

  .1»لرزيدند خود مى ثواب به لرزد از ترس عذاب و اميد درخت كه روز تندباد مى
چنانكه  -  صحابه را مخالف نص الهي اگر علي: گويد موسوي در اينجا مي

مخصوصاً وقتي اين امر مرتبط با . ستود دانست آنها را نمي مي -  كنند اماميه ادعا مي
شريعت و مصالح دين باشد كه به خاطر آن كشته دادند و جان و مال خود را در راه 

  .2نشر آن و دفاع از آن پرداختند
را جرح و  ص موسوي معتقد است كه بزرگترين دليل اينكه اماميه اصحاب پيامبر

و آنچه كه در . ين منتشر در كتابهاي اين مذهب استزنند روايتهاي دروغ طعنه مي
و سپس نقل اين  ،باشد جعل اين روايات سهيم است، كالم بسياري از دروغگويان مي

روايتها توسط بسياري از اشخاص برجسته مذهب در كتابهايشان بدون بررسي آنها 
  .باشد دليل ديگر آن مي

كردن كتابها از اين گونه   البنابراين موسوي در دعوت خود به اصطالح به غرب
_____________________________ 
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  .داند كند كه آنها را بزرگترين عامل جدايي مسلمانان مي احاديث دعوت مي
زند و اين كتابي  مجلسي مثال مي» بحاراألنوار«موسوي به عنوان مثال به كتاب 
اين اثر جامع از جمله اثراتي است كه در : گويد است كه موسوي در مورد آن مي

در همان حالي كه در برگزيده . باشد و ضرر جزء بيشترينها مي حقيقت از لحاظ نفع
همچنين شامل عقايد . گرفتند ميراث علمي غني بود و محققان و علما از آن كمك مي

خطرناك و ديدگاههاي ركيكي است كه به وحدت اسالمي بزرگترين ضرر را 
  . »رساند مي

ثر جامع بحاراألنوار هاي تخريبي در ا گويد از بزرگترين جنبه سپس موسوي مي
تأكيد بر طعن و جرح خلفاي راشدين و در بعضي جاها به صورت خيلي تند «

توز از آن به عنوان فرصتي جهت ايجاد  گراي كينه امري كه تاجران قوم. باشد مي
  .1»كنند دشمني ميان شيعه و سني استفاده مي
نطقي را نسبت يابيم كه موسوي نظر منصفانه و م در خالل آنچه كه گذشت در مي

كند و به تالشهاي او كه  اقرار مي ص او به پيروزي پيامبر. دارد به صحابه بيان مي
و نسبت  ،كند اش نسلي بود كه باعث نشر اسالم به اقصي نقاط دنيا بود، اقرار مي ثمره

و به  ،كند كه ميان آنها و منافقين تفاوت وجود داشته است به صحابه منصفانه بيان مي
و به جهاد و انتشار دين توسط  ،ها كه در قرآن آمده است اقرار كرده استفضيلت آن

از طرف ديگر موسوي نظر منطقي خود را در مورد صحابه . آنها اعتراف كرده است
 ص بعد از وفات پيامبر اندكىگويد كه اين دين در طول سالهاي  كند و مي بيان مي

فق و مؤمنان آن طبق آنچه كه اماميه يافت اگر كه خلفا مرتد و صحابه منا انتشار نمي
  .گويند، كم باشند مي
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  .در مورد صدر اول اسالم تصحيح عقيدهدعوت او به 

  
هاي  از جمله امور عجيب اين است كه مسلمان ميان نظر فرقه اماميه و ساير فرقه

  .اسالمي در مورد صدر اول اسالم تفاوتهاي بسيار ببيند
ي متفق هستند كه اين دوره، الگوي درخشان و هاي اسالم در حالي كه عامه فرقه

بينيم كه تصوير اين دوره را به  بوده است، فرقه اماميه را مي ص بارز بعد از پيامبر
و موسوي بيان كرده است كه زدودن . كنند تصوير خيانت و ارتداد و نفاق منحرف مي

بالهايي كه غبار از گذشته و نشان دادن حقيقت آن به داوري در مورد بسياري از 
اين غبار بر «: گويد و مي. كند اند و تفرقه و اختالف آنها كمك مي مسلمانان كشيده

زندگي فكري و اجتماعي ما شيعيان اماميه به شديدترين وجه آشكار شده است و از 
چون راويان حديث ما و كتابهاي سيره ما در ارائه . باشد ساير مذاهب بيشتر مي
تا زماني كه ما زنده  واند  ها و چيزهاي عجيبي را وارد كرده گذشته ما بدعتها و فتنه

    .1»هستيم تاوان ضربه سنگين آن را بايد پس بدهيم
و  ص دوره رسول اكرم«دهد كه منظورش از اين دوره  سپس موسوي توضيح مي

  .»باشد دوره سلف صالح تا زمان بيعت امام حسن با معاويه مي
اين عصر ذاتاً داراي يك ارزش اجتماعي و «: گويد سپس در مورد اين عصر مي

اخالقي است كه منجر به پاكترين صورت تمدن انساني در سايه تعاليم قرآن و سيره 
 منجر شد، ولي عصر خالفت را غبار راويان و صاحبان سيره بدمنظر ص رسول

كردند و همچنين عدم گنجايش عصري كه عظمت آن نسل را تا به امروز درك 
  .2»را بدمنظر كرده است نكرده است، آن
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كه به  - و يزيد و افراد بعد از او همچنين موسوي نظر خود را درباره معاويه
  .كند بيان مي - استبداد توصيفشان كرده است

و اين به معناي پاك كردن امت از وجود مادي و علمي و فرهنگي آنها نيست و به 
پناه بر خدا اگر چنين بگوييم، « :گويد طور كلي آنها مرتد نيستند بلكه همچنان كه مي

اسالم بعد از فتح اندلس به مرزهاي فرانسه رسيده و در دوره خالفت عباسي امت به 
و بغداد محل تمدن مادي و علمي و فرهنگي بزرگ اين عصر  ،اوج شكوه خود رسيد

بنابراين مسلمانان . كردند اي حكومت مي و سالجقه بر سرزمينهاي بسيار گسترده. بود
خالل تعليمات اسالم به علم و فرهنگ انساني خدمت بزرگي كردند و چرخهاي در 

  .1»...ردندجلو بمعرفت و تمدن انساني را به 
به طور خالصه موسوي معتقد است كه صدر اسالم شاهد تمدني اجتماعي و 

نامند، رشد يافته  مي» نسل عظيم«فرهنگي و اخالقي است كه توسط كساني كه آنها را 
او معتقد است كه اين روايتهاي مشكوك سعي در نابودي اين عمل بزرگ  ولي. است

  .2دارند و اين چيزي است كه گروهي از اماميه به آن باور دارند
دارد و آن تفسيرهاي اشتباه بعضي از  همچنين موسوي حقيقت مهمي را بيان مي

و موسوي . شود وقايع تاريخي است كه منتج به تصور اشتباه بسياري از مسلمانان مي
ناظرين به اين واقعه مسلماناني هستند كه : گويد به حادثه جمل مثال زده است كه مي

و همراهانش را ) ك(المومنين گروهي عايشه ام. شوند از دو خط متناقض خارج نمي
 .و اين گروه شيعه اماميه هستند ،اند دانند و تا به حال براي او استغفار نكرده مجرم مي

 ،رده است و اجتهاد وي اشتباه بوده استكگويند عايشه اجتهاد  ه ميو گروه ديگري ك
كند كه همچنان به  ولي موسوي از امتي تعجب مي. و اين گروه اكثر اهل سنت هستند

 صاحب حق در اين واقعه -  اند در حالي كه امام علي علت اين حادثه متفرق شده
_____________________________ 
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المومنين رفتار  ترام شايسته با امنتيجه جنگ را در يك روز به پايان رساند و با اح -

  .كرد و به بازگرداندن او با احترام به مدينه امر كرد
كند وقتي  بيان مي) م(كننده خود را در مورد طلحه و زبير همچنين ديدگاه نگران

 سوگندولي به خدا . ىاي ابا محمد در اينجا غريب« :كه طلحه را كشته شده ديد، گفت
  .1»كشته ببينمها  ستاره زيردر  راش آيد از اينكه قري بدم مي

شمشيري كه « :گفت علي. و هنگامي كه قاتل زبير شمشير زبير را نزد علي آورد
 ص از رسول اهللا :زدوده است و سپس گفت ص بارها پريشاني را از چهره پيامبر

  .2»قاتل ابن صفيه در جهنم است«: شنيدم كه فرمود
به . يابد ي امت در تعامل با مخالفان ميموسوي در حادثه جمل ديدگاهها را برا

. اي كه علي به عنوان برادري با برادران خود به اصالح و نصيحت رفتار كرد گونه
ولي موسوي فراموش كرده است كه بگويد عايشه و همراهانش خواهان قتل علي و 

خواست قاتالن عثمان را به وي تسليم كنند تا از آنها  همراهانش نبود، بلكه مي
كردن اين فتنه توافق  همگي بر آرام ن و علي و طلحه و زبير و عايشه. اص بگيردقص

ولي قاتالن عثمان دريافتند كه آنها باني اين اتفاق . داشتند تا بتواند امت را موحد كنند
   .3انگيزي كردند بدين ترتيب واقعه جمل اتفاق افتاد اند، شروع به جنگ و فتنه بوده

اي كه  اق افتاد كه آنها همگي فقيهان آگاهي بودند به گونهو اين امر در حالي اتف
همچنان . كردند مسأله را به طور دقيق تصور كرده و به كمترين مفسده آن حكم مي

كه از جواب دادن علي پيداست وقتي كه ابوسالمه داالني در كوفه از او پرسيد كه آيا 
و وقتي كه اراده خداوند . داين گروه دليلي دارند وقتي كه خواهان خون عثمان هستن
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تأخير در (جواب داد؛ آري پرسيد آيا تو براي تأخيرت اينگونه بوده است؟ علي
آري وقتي چيزي ديده نشود « :گفت دليلي داري؟ علي) قصاص قاتالن عثمان

اگر ما  :ابوسالمه گفت. »باشد  حكم دادن در مورد آن بايد بنابر احتياط و نفع عمومي
اميدوارم كه انسانهاي « :ن آزمايشي شديم چگونه است؟ علي گفتو شما دچار چني

  .1»پاك دل ما و شما وقتي كشته شدند وارد بهشت شوند
 :همچنين علي به حكم دقيقش اشاره كرده است، هنگامي كه به طلحه و زبير گفت

شر است و  - قاتالن عثمان - خوانم از اقرار اين گروه چيزي كه شما را به آن مي«
و احكام ميان مسلمانان  –و جنگ  تفرقهيعني از شر  –مر از شر آنان بهتر است اين ا

  .2شود با منفعت عمومي و احتياط انجام مي
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زدن بـه   زدن و لطمـه  ديدگاه موسوي در مورد ضـربه : مطلب نهم
  بدن در مراسم عزاداري

  
ز زني ا زني و زنجيرزني و قمه موسوي معتقد است كه ضربه زدن به بدن و سينه

ترين بدعتهايي است كه همچنان جزئي از مراسم سالگرد شهادت حسين و  زشت
   .1اند ساير عزاداريهايي است كه شيعه اماميه درست كرده

دادن اسالم  هاي بد جلوه همچنين موسوي بيان كرده است كه اين امر يكي از نشانه
ي غربي داده است كه ها اي به دست رسانه كه اين امر بهانه. باشد در ديدگاه غربيها مي

با آن بتوانند صورت اسالم را زشت جلوه بدهند و توجيهات آشكاري براي استعمار 
  .2اين ملتها بياورند تا آنها را به پيشرفت و مدنيت برسانند

هاي بدعت از امور ناقض كرامت انساني  باالخره موسوي معتقد است كه اين نشانه
  .3است گرفتهمسؤوليت آن را به عهده است كه اسالم 

  .4و بنابراين از بعضي شخصيتهاي برجسته شيعه چنين بدعتهايي تحريم شده است
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  :مبحث چهارم
  ديدگاه اماميه در مورد موسوي

  
  .مخالفان موسوي :نخست

گرفتند و  را در بر مي اكثريت شيعه - در زمان خودش - مخالفان افكار موسوي
  .به جرگه مخالفانش پيوستند بسياري از علماي مذهب شيعه و عوام احساساتي

 يمع الدكتور موسی املوسو«در كتاب خود » عالءالدين سيد امير قزويني«مثالً دكتر 
  .چنين ديدگاهي داشته است »والتصحيح ةكتاب الشيع يف

قزويني افكار موسوي را بررسي كرده است و خيلي تالش كرده است كه آنها را 
همچنين قزويني . ي و افكار وي بوده استرد كند و هدفش براندازي و اسقاط موسو

چون از ضعف زبان . در اينكه موسوي به درجه اجتهاد رسيده باشد، شك كرده است
  .موسوي سخن گفته است و سعي كرده است كه داليل موسوي را ضعيف بشمارد

از فرورفتن در قضيه  - همچنانكه براي خواننده پيداست - ولي دكتر قزويني
ي مطرح كرده است، خودداري ورزيده است و آن ظاهر بودن خطرناكي كه موسو
در حالي كه . و مشروعيت طلب حاجت از غير خداوند است ،غلو در مذهب اماميه

با وجود اينكه . 1اي گذرا كرده است قزويني فقط در دو سطر به اين مطلب مهم اشاره
ر اين مسأله از چون اختالف د. الزم بود قزويني به بيان اين مسأله اهتمام بورزد

  .اختالف در مسأله امامت و عصمت و امثال آن مهمتر است
هايي است كه در بسياري از جاهاي كتابش به قزويني  واكنش دكتر موسوي كنايه

. 2زده است و مدعي است كه قزويني از يك خانواده يهودي االصل آمده است
كند،  ها تعجب ميهمچنين موسوي از پاسداري و دفاع قزويني از بقاي اين بدعت

_____________________________ 
 .351و التصحيح, القزوينی ص ةكتاب مع الدكتور موسی املوسوی فی كتاب الشيع: نگا) ١(

 .46ستيقظوا العامل ا ةيا شيع:نگا) ٢(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٨٧

 

٤٨٧ 

و جز گروه كمي از آن  ،پردازند نميبدعتهايي كه هزينه آن را جز شيعه كسى ديگر 

  .1برند سود نمي
آنچه كه مهم است اين است كه قزويني و موسوي با متهم كردن همديگر و طعنه زدن 

چون  ،چون طعنه زدن به اصل و نژاد آدمي اشتباه است. اند به هم از موضوع خارج شده
زدن به او مخالف موضوع و روحيه  ر چند كه يهودي بودن قزويني ثابت شود، اين طعنهه

زدن به  باشد كه به حرمت طعنه جداي از اينكه مخالف يك اصل شرعي مي ،علمي است
 – و اين روشي است كه. داند و آن را از كارهاي جاهلي مي ،كند نسب داللت مي

موسوي فقط حق داشت كه نظر . برند به كار ميها در رد مسايل علمي  بعضي -  متأسفانه
  .واهللا اعلم. خود را در مورد داليل قزويني و روش استداللي او بدهد

  
  .موافقان موسوي: دوم

ديگر گروهها موافق  -  دهند كه اكثريت را تشكيل مي -  در مقابل مخالفان موسوي
  . دعوت و ديدگاه موسوي هستند
هاي زيادي مواجه شد كه  با نامه »والتصحيح هعالشي«موسوي بعد از انتشار كتاب 

در بردارنده تأييد و خوش آمد زيادي بود كه بعضي از آنها به درجه تعريف و تمجيد 
  .2و حسن ظن رسيده بود

  موافقان موسوي چه كساني بودند؟
همچنين . 3گويد كه اكثر موافقان او طبقه فرهنگيان و روشنفكران بودند موسوي مي

د طبقه بزرگي در شيعه ايران اشاره كرده است كه از موافقان افكار موسوي به وجو
و در ميان شيعيان پاكستان نيز موافقاني براي افكارش  ،اصالح و انقالب فكر بودند
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  .1بودند
چون آنچه كه او . اصالً چيز عجيبي نيست كه طبقه روشنفكر موافق موسوي باشند

و اين . تعادل روحي و عاطفي داشت كرد نياز به آزادي انديشه و بدان دعوت مي
همان كساني كه عاطفه  - چيزي بود كه بسياري از عوام شيعه توان آن را نداشتند

و در اين ميان بعضي از كشورها را كه به فضاي باز تفكر و  - زياد بر آنها غالب است
 .كنيم مانند لبنان و بعضي از كشورهاي غربي روشنفكري معروف هستند، استثناء مي

و اين چيزي بود كه وجود طبقه بزرگي از روشنفكران و عوام كه دعوت اصالح او را 
  .واهللا اعلم. كند مي اند، تفسير در آن كشورها تأييد كرده

_____________________________ 
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  :مبحث پنجم
  هاي موسوي بارزترين ديدگاه

  
در خالل آنچه كه گذشت روشن شد كه دكتر موسوي دعوت اصالحي نيكويي را 

وارد شده ) اهللا رحمهم( چيزهايي را كه در مذهب اهل بيتو سعي كرد  ،بنيان نهاد
  .دنماياست، پاك و تصفيه 

ولي موسوي نيز خالي از اشتباه نيست و از بارزترين ديدگاههاي وي امور زير 
  :است
  

  . ديدگاه وي در مورد معاويه :نخست
كه در اين امر . گرفته است موسوي موضع دشمنانه و سختي نسبت به معاويه

  :توان به صورت زير خالصه كرد تهمتهايي تكيه كرده است كه آنها را ميبه 
متهم  معاويه را به همكاري و هم پيماني با هركول روم در جنگ با علي )1

در مقابل اينكه هركول پادشاهي را براي معاويه وراثتي كند و معاويه از . كرده است
  .1شد جانب روميها تأمين مالي مي

 .2ي در قتل عثمان متهم كردمعاويه را به همكار )2
معاويه را متهم كرد كه سياست استبداد را تأسيس كرد و ارزشهاي انساني را در  )3

 .3جامعه اسالمي نابود كرده است
همان كساني كه در مقابل سياست استبدادي . را نابود كرد» شيعيان علي«معاويه  )4

_____________________________ 
 .31−34, ةاملتآمرون علی املسلمني الشيع:نگا) ١(

 .36, منبع سابق:نگا) ٢(
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 .1او ايستادند
 .2او امر به سب و دشنام علي بر منابر كرد )5
نظريه اطاعت از ولي امر مسلمانان را در خالل تأليف احاديثي در اين امور  او )6

 .3بنيان نهاد
كند  به طور خالصه موسوي نسبت به معاويه ديدگاه كامالً بدي دارد و گمان مي

 - گويد  همچنان كه موسوي مي –روي داد ) م(كه ديداري كه ميان معاويه و علي
مدرسه اسالم كه : ول و مبادي مخالف هم بودندديدار ميان دو مدرس بود كه در اص«

و همان مدرسه خلفاي  ،يابد در ارزشهاي انساني و اهداف عالي آن تجسم مي
و مدرسه استبداد كه در نابودي ارزشهاي انساني و مبادي بلند آن  ،راشدين بود
  .4»يابد تجسم مي

ه گرامي به دو اي اطالع از آنچه كه موسوي ذكر كرده است الزم است كه خوانندبر
  :امر مراجعه كند

بودن  و به معناي شرعي. به معناي تزكيه مطلق او نيست دفاع از معاويه :نخست
نه از . بدون شك معاويه در جايگاه خلفاي راشدين نيست. تمام كارهاي وي نيست
و او فقط متولي امر بوده . و نه از جهت تجسم دوران خالفت ،جهت مقام و فضيلت

مانند سعد بن ابي وقاص  ،اند كه از او بهتر باشند يان صحابه كساني بودهو در م ،است
  .ن و حسن و حسين فرزندان علي

داند، از جمله محدثاني كه  موسوي خود را مانند بعضي از پيشينيان امت مي: دوم
مانند  ،نه اينكه به رافضي معروف شده باشند. اند به شيعه افراطي موصوف شده

_____________________________ 
 .45, منبع سابق:نگا) ١(

 .48, منبع سابق:نگا) ٢(

 .52−53, منبع سابق:نگا) ٣(

 .61, منبع سابق )٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٩١
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او يك «: گويد ل بن غزوان كه ابوداود سجستاني در مورد او ميمحدث حافظ بن فضي

بودن او عليه كساني  آتشين«دهد كه  و حافظ ذهبي توضيح مي ،»بود دو آتشهشيعه 
و  يعني ابوبكر(در حالي كه او شيخين . اند و منازعه كرده  است كه با علي جنگيده

ه داللت بر تعظيم و ذهبي چيزهايي را ك ،1داشت را بسيار بزرگ مي م) عمر
تا بر زدم فرزندم را از شب تا صبح : گويد يو او م. نيز بكند آورده است عثمان

  .2نكرد را ولي اين كار ،بفرستد تعثمان رحم
 اين حديث حسن :و اين حديث را امام احمد منصفانه آورده است و گفته است

از او كتابهايشان  گانه در همچنان كه ائمه شش. شيعي استاست در حاليكه راوى آن 
  .3اند روايت كرده

با موسوى بطور عدالت همراهى كنيم بدون شك بر ما نيز واجب است كه 
  .ما با امثال او چنين رفتار كردندپيشينيان همچنانكه 

  .وارد كرده است  نقد منابع موسوي در اتهاماتي كه به معاويه
 اعتماداست بر دو منبع  هايي كه به او نسبت داده موسوي در نقد معاويه و تهمت

  :كرده است
  .متن كتاب نهج البالغه )1
 .تحليلهاي شخصي رويدادهاي تاريخي )2

چون كتاب نهج البالغه از لحاظ . اما تكيه او بر كتاب نهج البالغه اشتباه بوده است
چون گردآورنده آن شريف رضي بوده است كه در قرن . سند منبع موثقي نيست

علي به اميرالمؤمنين  متصلاد آن را هيچ وقت به طور و اسن. زيسته است چهارم مي

_____________________________ 
 .9/174سري اعالم النبالء, ) ١(
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 مثل ديدگاه موسوي . بر آن درست نيست بنابراين داعتماد كردن. نده استنرسا
  .درباره معاويه و تكيه او بر نهج البالغه

كسي كه كتاب نهج البالغه رضي را بخواند مطمئن «: گويد مي) :(حافظ ذهبي
) م(چون در آن به ابوبكر و عمر. تغ بسته اسدرو زبان علي شود كه او بر مي

و در آن تناقضات و سخنان ركيك وجود دارد و . صراحتاً ناسزا و فحش داده است
در آن عبارتهايي وجود دارد كه اگر كسي از صحابه قريشي و ساير آنها شناخت 

  .1»شود كه اكثر اين كتاب باطل است داشته باشد، مطمئن مي
موسوي بر اينكه معاويه هم پيمان روم بوده است تحليل و كردن امثال  اما تكيه

  .پيشنهادي است كه در بهترين حالت نياز به دليل تاريخي معتبر دارد
  .بررسي تفصيلي

موسوي يك امر مهم را فراموش كرده است و آن اينكه دو نفر از خلفاي  )1
معاويه در  و موسوي نگفته است كه. راشدين در واليت خود به معاويه اعتماد كردند

بلكه معاويه عامل بعضي از خلفاي راشدين در سرزمين . زمان آن دو بد بوده است
و اين اصالً با نظريه همكاري امويان با روميها كه موسوي . بسيار مهم شام بوده است

  .گويد، سازگار نيست از آن سخن مي
. دست داشته است خيلي مشكل است كه باور كنيم معاويه در قتل عثمان )2

خواهان (و حالت معاويه مدام از خون خواهان . دليل است چون اين يك ادعاي بي
بوده است و چون هيچ يك از اهل شام با قاتالن عثمان مشاركت  عثمان) قصاص
گوييم كه  ريزي شده باشد ما مي و اگر ترور و قتل عثمان در شام برنامه ،نداشتند

 .واهللا اعلم. اند شاركت داشتهتعداد بسياري كمي از اهل آنجا در اين امر م
بر منابر امر كرده باشد، بلكه اين  به سب علي مشخص نيست كه معاويه )3

 تا وقتي كه عمر بن عبدالعزيز ،كار از طرف خلفاي اموي بعد از معاويه عرف شد
m l k  }: ودـنمو اين عبارت را جايگزين آن  ،اين كار را متوقف كرد) :(

_____________________________ 
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u  t  s  r  q  p  o   n   w  vx    y

  |   {  zz )1)90: النحل.  
عقيده موسوي در اينكه اطاعت از ولي امر و صبر كردن در مقابل ظلم آنها  )4

چون . تأسيس معاويه بوده است، در بردارنده يك اشتباه اصولي رد احاديث است
يا با مخدوش  ،مبناي رد احاديث يا مخدوش دانستن سند آن با يك دليل معتبر است

ولي ادعاي اينكه اين حديث را فالني و  ،متن حديث و شاذ دانستن آن است دانستن
 .اند، مردود است فالني وضع كرده

موسوي سعي كرده است احاديث اطاعت از ولي امر و صبركردن بر ظلم آنها  )5
در حالي كه اين از محاسن اسالم است كه  ،را مقيد به مورادي بكند كه گناه نباشد

و اين هيچگاه به معناي پذيرفتن امور منكر . مردم آمده است انجبراي حفظ اموال و 
بلكه به تغيير آن از راههاي مشروعي كه مصلحت بندگان را با كمترين مفسده  ،نيست

 .تأمين كند، امر كرده است
اي است كه بعضي  از جمله اشتباهات معاويه كه موسوي بيان كرده است، واقعه )6

كه توسط   2مانند حجر بن عدي ،دادند ساب ميانت» شيعه علي«از افراد را به 
_____________________________ 

 .5/147و سري اعالم النبالء  329تاريخ اخللفا :نگا) ١(
در . انـد به شـامر آورده كه ابن اثري و ابن عبدالرب و ذهبی او را جزء صحابه كندی ةحجر بن عدی بن جبل) ٢(

در زمان جنـگ . اند ای مانند بخاری و ابن حبان و ابن ابی حاتم او را جزء تابعني به شامر آورده حالی كه عده
وقتی كار به دست معاويه رسيد با او بيعت كرد ولی از تعامل واليان معاويه با شيعه  . مجل و صفني با علی بود

مهچنـني بـا افكـار . ا با سياست مالی امويان در توزيع اموال خمالفت كردمهچنني او آشكار. علی راضی نبود
كرد ولی وقتی زياد بـن  والی كوفه بود با او خوش رفتاری می ةوقتی مغريل بن شعب. كرد منكرات خمالفت می

ابيه بر كوفه واليت داشت, حتمل حتريكها و جنبشهای حجر را نداشت و تعدادی شهود نزد معاويـه فرسـتاد 
را خواست و هنگامی  مهراهانشمعاويه او و ده نفر از . كند و قتل وی را فراهم ساخت ه حجر نافرمانی میك

و هنگامی كه حجر بر معاويـه . اكتفا كردند ايشانو به تبعيد  كه خواست او را بكشد بعضی از آهنا مانع شدند
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 .معاويه كشته شد
كه  كمانند عايشه  ،اين ديدگاه، ديدگاه نخبگان امت است، چون به اين امر راضي نبودند

، و مانند عبداهللا بن عمر وقتي خبر قتل 1و در دل آن را به ياد داشتمعاويه را سرزنش كرد و 
يا مانند . 2بود و وسايلش را انداخت و شروع به گريه كردحجر را به او دادند، او در بازار 

ابوسفيان كجا از تو دور شده است؟  بردبارى :عبداهللا بن حارث مخزومي كه به معاويه گفت
همچنين عالم گرانقدر مالك بن هبيره . 3ممبا دوري امثال تو از قو: و معاويه جواب داد

نيز او را ) اهللا رحمهم(و شريح قاضي -  سانعامل معاويه در خرا -  مسكوني و ربيع بن زياد
  .باشد و اين به معناي تبرئه معاويه از اين اشتباه مي ،سرزنش كردند

بيشتر از اين حد تجاوز نكردند مثل  ن ولي عايشه و ابن عمر و عبدالرحمن و شريح
اي است كه با ارزشهاي اسالمي  كند معاويه مثل مدرسه آنچه كه موسوي ادعا مي

بلكه حجم اشتباه و خطا  ،توان آن را ديدگاه ناميد و امثال اين ديدگاهها كه نمي. جنگد مي
و معاويه از اين . ندا روشني با آن مخالفت كردو ب به همان اندازه كه بود بيان كردند،را 

و سفيان ثوري روايت كرده است كه معاويه از قتل حجر بن عدي  ،كار پشيمان شد
بر بالين يد هنگامي كه عبداهللا بن يزيد بن اسدي قسري گو و طبري مي. 4پشيمان شد

     =
_____________________________ 

ه افكار منكرات توسط او از بيعـت معاويـه اشاره به اينك –السالم عليک يا امرياملؤمنني : وارد شد به او گفت
و هنگامی كـه ام املـؤمنني عايشـه نيـت معاويـه را . ولی معاويه به كشتن وی دستور داد –شده است نخارج 

ای نزد او فرستاد تا او را از اين كار زشت بازدارد ولی فرستاده وی بعد از قتل حجر رسـيد و  دانست فرستاده
, سـري اعـالم النـبالء 1/385 ةاسـدالغاب: نگـا. و در دل آنـرا داشـتاراحت شـدعايشه از اين كار معاويه ن
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كه ناصح من بود و خداوند پدرت را بيامرزد  :به او گفت، معاويه حاضر شدمعاويه مرگ 

پدرش معاويه را به عدم قتل حجر و  و. 1نهى كرد -  حجر بن عدي -  ابن ادبر مرا از قتل
  .اكتفا كرده بودهرها در شهمراهانش نصيحت كرده بود و فقط به تبعيد آنها 

اما آنچه كه موسوي از استبداد معاويه و سركوبي آزاديهاي مردم توسط وي ذكر 
ترسيد، بنابراين ما بايد  كند، مخصوصاً سركوبي كساني كه از مخالفت آنها مي مي

ده است كه توصيف آن بدانيم كه دوره معاويه در ضمن خالفت خلفاي راشدين نبو
: روايت كرده است كه فرمود ص كه از پيامبر. است آمده در حديث سفينه 

و اين وارد . 2»شود خالفت بعد از من سي سال است و سپس تبديل به پادشاهي مي«
  .ه استشود كه بعد از خالفت راشدين بر امت ملحق شد نقصي مي

داللت  خالفتزمان كه بر تمام شدن  ص حديث پيامبر: گويد ابن تيميه مي
  .3ش پادشاهي و عيب آن استنشان نكوه ،كند مي

معاويه خودش سطح نقصي كه در دروران وي به سياست اسالمي وارد شده بود 
اي كه ابويعلي موصلي از ابي قبيل روايت كرده است  همچنان كه واقعه. را فهميده بود

نيز  اموال دولت مال ما است و غنايم :معاويه در خطبه روز جمعه براي ما گفت«: كه
و . كنيم يم منع ميبخواهبخشيم و از كسي كه  م ميهيخوابه كسي كه ب. مال ماست

و در  ،و در جمعه دوم چنين سخني گفت و كسي اعتراض نكرد ،كسي اعتراض نكرد
جمعه سوم چنين سخني گفت و مردي از حاضران مسجد بلند شد و گفت؛ هرگز، 

با  شمشيرنع كند با ست و غنايم مال ما است، كسي كه آنها را از مما امال  ،بلكه مال
بعد از خواندن نماز به آن مرد گفت كه نزد او برود و او را نزد . او روبرو خواهيم شد
اي مردم من  :سپس گفت ،و به مردم اجازه داد كه وارد شوند ،خود بر تخت نشاند
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 .5/272تاريخ األهم و امللوک . 27/317و  6/242خمترص تاريخ دمشق, ابن منظور ) ١(

 .1534ابن صاحبان, . 2226الرتمذی, . 4646ابوداود, . 220−5/221رواه امحد, ) ٢(

 .21−35/22جمموع الفتاوی, ) ٣(
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و در جمعه دوم نيز كسي به  ،در جمعه اول سخن گفتم و كسي به من اعتراض نكرد
خداوند او را  ،اما در جمعه سوم اين شخص مرا بيدار و زنده كرد ،من اعتراض نكرد

گويند  خواهند آمد كه سخن مي قومي«: شنيدم كه فرمود ص از پيامبر. زنده بگرداند
و در روايتي ديگر، اميراني خواهند آمد كه كسي به (كند  و كسي به آنها اعتراض نمي

ترسيدم كه خداوند ). روند م فرو ميمانند ميمون در آتش جهن. كند آنها اعتراض نمي
 زندهه من اعتراض كرد، مرا وقتي اين مرد بولى . مرا از جمله اين افراد قرار بدهد

   .1و اميدوارم كه خداوند مرا از جمله آنها قرار ندهدكرد، خدا او را زنده نگه دارد، 
  :كند اين حادثه سندي است كه دو امر را ثابت مي

بود كه در پادشاهي خودش كه نزديك به دوران  خودش دريافته معاويه )1
-  و اين امري كامالً آشكار بود - خلفاي راشدين بوده است، سير نزولي داشته است

بودن مطالبه حقوق كه اينها در زمان خلفاي  آمدن سطح آزاديها و آسان از جمله پايين
  .راشدين خيلي گسترده بوده است

و همين او را  ،پيروي از ارشاد نبوي بود معاويه داراي نوعي ترس و اشتياق به )2
و در مورد يكي از امور خيلي مهم  ،واداشت كه در حضور مردم خود را امتحان كند

 كه تجاوز به حقوق و اموال مردم بود، تا ظرفيت خود را در طي حديثي كه از پيامبر
وعيد شنيده بود، ببيند، و آن را تكرار كرد تا مطمئن شود كه او داخل در آن  ص

 .نيست) آتش جهنم(
آنچه كه الزم است شخص مؤمن به آن رفتار كند اين است كه حـق هـر صـاحب    

، كه به شـرف صـحابه بـودن    ابوسفيان يكي از صحابه بود بنمعاويه . حقي را بپردازد
در حقيقت حق با علي بـود  ، و آنچه كه ميان معاويه و علي گذشته بود، نايل شده بود

_____________________________ 
 19/394و ) 790(شـامره  19/341و رواه الطربانـی, الكبـري ) . 7382(شـامره  13/373رواه ابويعلی ) ١(

جممـع الزوائـد (و هيثمی در مورد سند ابی يعلی گفته است كه رجـال آن حـديث ثقـه هسـتند ) 925(شامره 
و حمقق حسني ) 7377(شامره  13/367. و ابويعلی روايت ديگری بدون ذكر داستان آورده است) 5/236

 . باشد سليم اسد گفته است كه سند آن حسن می



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٩٧
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يه، ولي خدا شاهد است كه از طعن زدن او دست مىكشـيم و  و اشتباه از طرف معاو

وقتـي از  «آمـده اسـت    مسـعود ، چنانكه در حـديث ابـن   صآنهم تأسى به پيامبر 
هر چند كه از ديـدگاه  . 1»از دشنام و ناسزا گفت آنان دست بكشيداصحابم ياد كرديد 

حـق بـا   و  ،اهل سنت علي مجتهد بوده است كه اجتهادش موافق حقيقت بوده اسـت 
از او و از لشكريانش تجاوز و ظلـم  بوده كه و معاويه مجتهد متجاوز  ،وي بوده است

پيداست كـه در مـورد عمـار     ص همچنان كه در كالم رسول اهللا. حاصل شده است
در «: فرمايـد  و همچنـين مـي  . 2»دكش ر را مييك گروه متجاوز و ستمكار عما«: فرمود

افتـد و يـك گـروه منحـرف      ن آنها جدايي مـي شوند كه ميا امت من دو گروه پيدا مي
و آنچـه كـه   . 3»كشـند  را مـي  خوارجو گروه بر حق گروه  - خوارج يعنى - شوند مي

ولي شخص باغي و متجاوز بـه صـرف   . خوارج را به قتل رساند معلوم است علي
l  k   j  i  }  :فرمايـد  متعـال مـي   چون خداوند. شود تجاوزش كافر نمي

o  n  m  z )9: اتالحجر.( 

  .»و هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها را آشتى دهيد«
  .اغي باشنده يكي از آنها ببنابراين آنها را مؤمن ناميده است هر چند ك

امارت را در دست گرفت و سپاه مسلمانان را  بعد از حسن همچنين معاويه
و اگر . 4نگ او با خوارج مشاركت كردندو شيعه علي در ج د،براي نشر دين گسيل دا

 ،جنگيدند مينشيعه علي در سپاه معاويه كند، هرگز بزرگان  چنانكه موسوى تصور مى

_____________________________ 
 .34آن را صحيح دانسته است,  ةالصحيح ة, و آلبانی در السلسل2/93رواه الطربانی, الكبري ) ١(

 .6736, ابن حبان 170 ة, نسائی, فضائل الصحاب315و  300 و 6/289, امحد2916مسلم ) ٢(

 . 6735و ابن حبان  3/79, 3/25و امحد  4667, ابوداود 1064مسلم ) ٣(

 .960− 3/950الطربی ) ٤(
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  .واهللا اعلم. بودند 2بن صوحان هو صعصع 1و در رأس آنها معقل بن قيس رياحي
ها قائل به تحريف  عقيده موسوي در مورد اينكه بعضي از علماي فرقه: دوم

  .ندقرآن هست
از جمله ديدگاههاي دكتر موسوي اين است كه عقيده تحريف قرآن را به غيرشيعه  

هاي  قائلين به تحريف تعدادي از علماي تمام فرقه«: گويد دهد و مي نسبت مي
ولي علماي شيعه و محدثان آنها از ميان اين افراد اكثريت  ،دهند اسالمي را تشكيل مي

  .3»دهند را تشكيل مي
وي در مورد انتساب اين عقيده به غيرشيعيان گفته است، اصالً آنچه كه موس

بلكه آنچه كه از علما به ثبت رسيده است نقل اجماعي است كه در رد  نشده،شناخته 
  .و در رد علماي اماميه كه قائل به اين نظر هستند ،اين نظريه آمده است

_____________________________ 
عرصـ نبـوت را . ای شجاع و اصيل بود رياحی از قبيله بنی يربوع بود كه فرمانده) عبد قيس(معقل بن قيس ) ١(

فرمانده لشكر علی بـن . ر بن يارس او را برای مژده فتح تسرت نزد عمر بن خطاب فرستاددرک كرده بود و عام
به خاطر اينكـه . در جنگ با خوارج به او متكی بود ةبن شعب ةمغري. طالب بود و در روز مجل مهراه او بود ابی

او را بـه  ةوقتی مستورد بن علفه خارجی شورش كـرد مغـري. تدانس گريی او را نسبت به خوارج می سخت
 ةاإلصـاب. جنگ با وی فرستاد و آهنا در كنار ساحل دجله جنگی ميانشان در گرفت كـه هـر دو كشـته شـدند

 .8/188م الاألع. 960−3/950الطربی . 3/475

بن صوحان بن حارث عبدی از قبيله بنی عبد قيس بود در دارين به دنيـا آمـد و در زمـان  ةصعصع ةابوطلح) ٢(
=  از بـزرگرتين اصـحاب بـود,يكـی از خطبـای عـرب . را نديد ص آورد ولی پيامرب ايامن ص رسول اهللا

 –بحـرين فعلـی  –به دستور معاويه او را بـه جزيـره أوال  ةمغري. بود در متام جنگها مهراه علی بود علی=
در . هجـری درگذشـت 60اند در سـال  ای گفته و عده. هجری در آنجا درگذشت 56تا در سال . تبعيد كرد

الی كه او هفتاد سال داشت و در روستای عسكر واقع در جنوب جزيره منامه پايتخـت بحـرين بـه خـاک ح
االعـالم . 5/143 ةاإلصـاب. 950−3/960تـاريخ الطـربی . 528−3/529اعالم النبالء سري . سپرده شد

3/205. www.geocities.com/al-thagalayn/mazasa.htm-16h. 
 .131و التصحيح  ةالشيع) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٤٩٩
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اند  ار كردهآري فقط از گروهي از خوارج نقل شده است كه سوره يوسف را انك

اند با صيغه  و علمايي كه آن را آورده. ولي انتساب اين قول به آنها ضعيف است
ما نقل براي در اين باره « :بنابراين اشعري گفته است. اند تضعيف از آن سخن گفته

سپس اين عقيده را از بعضي از آنها ذكر . »يما هشده ولى درباره آن تحقيق نكرد
از « :ز از آن به صيغه تضعيف نقل كرده است و گفته استو شهرستاني ني ،1كند مي

  .2»آنها حكايت شده است
هاي اهل سنت و معتزله و  در ميان هيچ يك از فرقه«: گويد مي) :(ابن حزم

خوارج و مرجئه و زيديه اختالفي وجود ندارد در اينكه از آنچه كه در قرآن آمده 
و فقط گروهي . خوانيم ما آن را مي و اين قرآن همان است كه. است بايد پيروي كرد

كافر هستند  ا معتقد بودن به اينو آنها ب ،اند از غاليان رافضي با اين امر مخالفت كرده
  .3»شوند و نزد تمام اهل اسالم مشرك محسوب مي

اگر اين همچنان . بنابراين روشن شد كه آنچه موسوي گفته است دقيق نيست
ينحال درست نبود كه بگويم اين عده جمعى از شد، با ا عقيده به خوارج ثابت مى

  .»، همچنانكه موسوى مدعى آن استدهند مياسالمى را تشكيل  هاي فرقهعلماى 
بايد بگوييم  ،در پايان ما هر چند كه در اين ديدگاهها مخالف دكتر موسوي باشيم

 را بزرگي گامدر مسير مشروعي كه آن را اصالح ناميده بود ) :(كه موسوي
و در اكثر مناقشاتش . و نقش يك ناقد شيعي درون مذهبي را داشت ،برداشت

همچنين ما نبايد اهميت بيان بسياري از مسايل را در چنين موقع . موضوعيت داشت
است كه حق هر اين  ،واجب است ىهمه مسلمان و آنچه كه بر. سختي فراموش كنيم

_____________________________ 
 .1/178مقاالت اإلسالميني  )١(

 .1/128امللل و النحل ) ٢(

 .1/96اإلحكام ) ٣(
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 يك شيعه ،يك از صحابه در نتيجه او بدون تكفير يا رد هيچ. دصاحب حقي را ادا كن
همچنان . كرد به معناي خاص معتقد اماميه بود كه به امامت روحاني علمي دعوت مي

و به تشيع بدون اسطوره  ،و بزرگداشت ائمه بدون غلو ،كه به توحيد به دور از شرك
خداوند او را وارد رحمت واسع خود كند و اشتباهات و . كرد و خرافات دعوت مي

  .ببخشد و همگي ما را وارد بهشت گرداندلغزشهاي وي را 
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  :فصل سوم
  

  اهللا العظمي محمد حسين فضل اهللا آيت
  
  

و حسابهاي تنگ بايد بـا مسـايل و افكـار     نگري و ويژگيها براي بيرون آمدن از ذاتي«
خود مواجه شويم و حتي عقيده خود را نقد كنيم و شـجاعت و جـرأت آن را داشـته    

يگران اين كار را بكنند، چون ما صاحب ميراث كمي نيستيم كـه  قبل از اينكه د ،باشيم
و الزم است كه با ديده نقد و تحليل به آن بنگريم تا . اند براي ما بجا گذاشته پيشينيان

T  S  R  Q  P  O   N  M   } :فرمايـد  مصداق اين آيه كريمه نباشيم كه مـي 
U z. )23: الزخرف.(  

 .»كنيم يم و به آثار آنان اقتدا مىما پدران خود را بر آئينى يافت«

  محمد حسين فضل اهللا                                                              
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  :مبحث اول
  .وزندگينامه ا

  
  نام و نسب او 

محمد حسين بن عبدالرئوف بن نجيب  اهللا العظمي ابوعلي او از لحاظ نسبي آيت
  .بود 1»عيناثا«واده لبناني و در شهر فضل اهللا حسيني بود كه از يك خان

  
  .والدت و تكامل وي

و پدرش  - ميالدي در نجف به دنيا آمد 1935/ ه1354او در نوزدهم شعبان سال 
  .2- دمشغول بوعلم م به تعلّدر آنجا 

و خواندن و نوشتن و قرآن . محمد حسين يادگيري را در مكتب خانه شروع كرد
كانون جمعيت اي منتقل شد كه  الگي رسيد به مدرسهوقتي كه به نه س. را فرا گرفت

و وارد كالس سوم و سپس كالس . ساخته بود آنرا نشر در نجف به روش جديد
نزد  ولي به سرعت آنجا را ترك كرد و شروع به يادگيري علم در حوزه و. چهارم شد

  .3در حالي كه هنوز نه سال داشت به تحصيل مشغول شدپدرش 
هاي فرهنگي كه مجالت مصري و لبناني و  به افكار و برنامه كرسن مبفضل اهللا در 

او مجله المصور مصري و . پرداختند، پيوست هاي عراقي آن دوره به آن مي روزنامه
داد و مجله الكاتب كه طه حسين انتشار  كه حسن زيات آن را انتشار ميالرساله مجله 

شعر سرود و شايد اولين تجربه  ها به زودي خواند و در سايه اين محيط داد را مي مي
اي را تأليف كرد  شعري كه او را در خود فرو برد، در سن ده سالگي بود وقتي قصيده

_____________________________ 
 .6 ةاملرجعي ة, املؤسس7فی رجل حممد اجلزائری  ةام: نگا. ست لبنان ا» بنت جبيل« شهری در بخش: عيناثا) ١(

 .)سايت رسمی فضل اهللا(سايت بينات ) ٢(
http://www.bayynat.org/www/arabic/sira.index.htm. 

 .6 ةاملرجعي ةمهان و املؤسس) ٣(
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  :كه در آن آمده بود

 ًانظم القريض مفاخرفمن كان يف
 

 الفضائلبالعلی و اففخری طًر 
  .»و فضايل است بلندمقامىافتخارم از  ،اگر در سرودن شعر افتخاري داشته باشم«
  

  .بارزترين اشخاصي كه پيش آنها درس خوانده است
و نزد وي . پدرش عبدالرئوف فضل اهللا، اولين كسي بود كه به او درس داد )1

  .درس خواند تا به سطح دوم حوزوي رسيد
 .خواندرا نزد  )االصول ةكفاي(، بخش دوم 1مجتبي لنكراني )2

 .ابوالقاسم خوئي، در مرحله خارج )3
 .جمحسن حكيم، در مرحله خار )4
 .، در مرحله خارج2محمود شاهرودي )5
 .، در مرحله خارج3حسين حلي )6

_____________________________ 
و او يكی از استادان حـوزه  استمتولد شد, اصليت او ايرانی  1313اهللا جمتبی لنكرانی نجفی در سال  آيت) ١(

احلسـني  ةترمجـ«مقدمـه كتـاب  :نگـا. درگذشت 1406در سال . كتاب أوفی البيان از اوست. در نجف بود
, حممد جواد بالغـی و 24 ةالرد علی الوهابي :باطبايی و نگادر ضمن رشح حال حمقق عبدالعزيز ط» 11−10

 .حتقيق سيد حممد علی حكيم, مؤسسه آل بيت إلحياء الرتاث
http://www.rafed.net/books/turathona/alrad/wana.html. 

بـه  1328در شاهرود ايران متولد شد و در سـال  1301اهللا العظمی حسني شاهرودی حسينی در سال  آيت) ٢(
. درگذشـت ـه1394در سال . املؤمنني از اوست ةالوثقی دارد و كتاب ذخري ةای بر عرو حاشيه ,جف رفتن

 ).معصومني(رشح حال وی در سايت :نگا
http://www.14masom.com/aalem-balad/29/1.htm. 

 ةعالمال«كتاب  :نگا. درگذشت ـه1394متولد شد و در سال  ـه1309اهللا شيخ حسني حلی, در سال  آيت) ٣(
 :و سايت) ـه1423بريوت, چاپ اول,  ةاهلداي ةالنارش مؤسس( 1صتأليف خانواده ايشان » البيات

http://www.qateeFiat.com/02/kot/view/27%20a/biat.htm. 
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  .مهاجرت او به لبنان
. م1966  ه1385ولي در سال  ،م بود1953اولين سفر محمد حسين به لبنان در سال 

 ىشرق حومهدر  هالنبعدر منطقه  »ةالثقافي ةاخلريي يالتآخ ةرسأ ةمجعي«با دعوتي از طرف 
مخصوصاً وقتي كه شرايط  ،و او قبول كرد. نها مواجه شدبيروت براي اقامت نزد آ

و فعاليتش را در منطقه برج حمود شروع كرد . كرد نجف او را به اين كار مجبور مي
تأسيس كرد كه  »ياالسالم ياملعهد الرشع«ي به نام ا هو در آنجا حوزه علمي

  .اند اي از طالب از آنجا فارغ التحصيل شده مجموعه
  

  .اهللا فضل اهللا ريه آيتفعاليتهاي خي
مرجع محمد حسين فضل اهللا از جهت اجتماعي نسبت به ساير جهات اهتمام 

از و . شده بوددر شام و لبنان و ساير جاها سبب قبول وى اي داشت و اين  ويژه
  :جمله فعاليتهاي وي

هاي خيريه، سازماني بود كه مقر آن در بيروت قرار داشت و بر  سازمان مؤسسه )1
پيگيري تعدادي از سازمانهاي خيريه متنوع مانند سازمانها بهداشتي و خانه ايجاد و 

  .1كرد نظارت مي... و معلولينيتيمان و مساجد و مؤسسات 
كه به دهها هزار محتاج . مكتب خدماتي اجتماعي، كه مقر آن در بيروت است )2

 نىكمكهاى عييا  ،د و اين كمكها گاهي به صورت كمكهاي مالي ماهيانهنكمىكمك 
 .2ي بودبهداشتو گاهي به شكل كمكهاي تربيتي و 

 

_____________________________ 
 .تفاصيل كارهای اين سازمان را در سايت آن بيشرت بدانيد) ١(

http://www.mabarrat.org.lb/arabic.index.shtml. 
 :تفصيل كارهای اين مكتب را در سايت آن ببينيد:نگا) ٢(

http://www.f adlullah.org. 
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  .مواجه شدن با ترور

م در 1985ر اآذ 8محمد حسين فضل اهللا با يك عمليات تروريستي در روز جمعه 
دادن به سؤال  ولي او براي جواب. يك قصابي معروف به قصابي بئرالعبد مواجه شد

  .1آمدن او صورت گرفت زني در مسجد دير بيرون آمد و انفجار قبل از بيرون
  :اهللا فضل اهللا تأليفات آيت

  :محمد حسين فضل اهللا كتابهاي زيادي دارد كه بارزترين آنها
 .آفاق الروح يف أدعية الصحيفة السجادية )١
 .احلوار يف القرآن )٢
كه چندين دوره  استفرهنگی  ىمفاهيم إسالمية عامة; و اين يك جمموعه تربيت )٣

 .از آن چاپ شده است
 ).ع( آفاق اإلمام موسى الكاظمتأمالت يف )٤
 .يف رحاب دعاء االفتتاح )٥
 .يف رحاب دعاء كميل )٦
 .تأمالت يف الفكر السيايس اإلسالمي )٧
 .يف آفاق احلوار اإلسالمي املسيحي )٨
 .فقه احلياة )٩

 .تأمالت إسالمية حول املرأة )١٠
 .الكلمة واملوقف ,صالة اجلمعة )١١

_____________________________ 
مقالـه جـالل : زمخی داشت نگا 260نفر آهنا زن بودند و  40كشته بود كه  80نتيجه اين عمليات تروريستی ) ١(

 :در سايت بينات) العبد بئر ةعامًا علی جمرز 17: (حسني رشيم 
http://www.bayynat.org.lb/www/arabic/hadathwamawkif/birabed. 
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 .املعامل اجلديدة للمرجعية الشيعية )١٢
 .رصاع اإلرادات )١٣
 .حتّدي املمنوع )١٤
 .حوارات يف الفكر والسياسة واالجتامع )١٥
 .قضايا إسالمية معارصة )١٦
 .نموذج املرأة العاملي) ع(الزهراء )١٧
 .خطاب اإلسالميني واملستقبل; من إعداد غسان بن جدو )١٨
 .احلركة اإلسالمية مهوم وقضايا )١٩
 .)ديوان شعر(عىل شاطىء الوجدان  )٢٠
 .)شعر(قصائد لإلسالم واحلياة  )٢١
 .ضاري اإلسالمياملرشوع احل )٢٢
 .مع احلكمة يف خط اإلسالم )٢٣
 .اإلسالميون والتحديات املعارصة )٢٤
 .حركة النبوة يف مواجهة االنحراف, إعداد السيد شفيق املوسوي )٢٥
 ., إعداد السيد سليم احلسنيداول; جل٣يف رحاب أهل البيت )٢٦
 .٣وج ٢وج ١فقه الرشيعة ج )٢٧
 .مناسك احلج )٢٨
 .القدوة) ع(الزهراء )٢٩
 .ختالف والوحدةأحاديث يف قضايا اال )٣٠
 .الفقيه واألمة )٣١
 .حتديات املهجر )٣٢
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 .كتاب اجلهاد, كتبه سامحة السيد عيل فضل اهللا  )٣٣

 .جلد اول , بقلم الشيخ جعفر الشاخوري كتاب النكاح, )٣٤
 .كتاب القرعة واالستخارة, إعداد املركز اإلسالمي الثقايف )٣٥
 .من وحي القرآن )٣٦
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  :مبحث دوم
  نظرات محمد حسين فضل اهللا

  .يتسائل مربوط به توحيد ربوبم :مطلب اول
او . استمحمد حسين فضل اهللا با خلوص واضح در مورد توحيد ربوبي ممتاز 

و در نگرشش به پروردگار بر . نگرشي به دور از اساطير و غلو در اين باب بنيان نهاد
 و از جمله اين صفات قدرت نفع ،بودن او در صفات ربوبي تكيه كرد اصل يگانه

بودن همه چيزها يگانه است و كسي با او  ه خداوند متعال در مالكك. رساندن است 
  .شريك نيست

صفا و خلوص توحيد ربوبي همچنان كه روشن شد نزد فضل اهللا مشخص است 
كند كه همه بندگان محتاج خداوند هستند، خواه انبياء باشند  وقتي كه بارها تأكيد مي

محتاج خداوند هستند و مرگ و بندگان از ديدگاه وي همگي  .يا ائمه و اولياء
  .1زندگيشان در دست خودشان نيست

بودن توحيد ربوبي از ديدگاه محمد حسين  از جمله مهمترين مسائلي كه خالص
ديدگاه وي در مورد  ،هاي غلو و خرافات در آن پيداست فضل اهللا و دوري از شائبه

  .واليت تكويني و نسبت علم غيب به غير خدا است
  .)واليت تكويني(مه در هستي تصرف ائ :نخست

در بخشهاي قبل خوانديم كه گروهي از مشهورترين علماي شيعه معاصر معتقدند 
اي كه  كه خداوند متعال به انبياء و ائمه قدرت تصرف در هستي را داده است، به گونه

خالفت «يا » واليت تكويني«كه آن را  2...د خلق كنند و روزي بدهند ونتوان مي
  .اند ميدهنا» تكويني

  ديدگاه محمد حسين فضل اهللا در اين باره چگونه است؟

_____________________________ 
 .2/80, 1/319, آفاق الروح 124االنحراف  ةمواج يف ةالنبو ةحرك: نگا) ١(

 .86مهان, :نگا) ٢(
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  .ديدگاه فضل اهللا در مورد واليت تكويني

محمد حسين فضل اهللا در قسمتهايي از كتابهايش در مورد واليت تكويني صحبت 
  : آوريم كرده است، كه خالصه ديدگاه وي را به صورت زير مي

نه نقش اداره هستي و  ،و تشريعي است نقش انبياء و رسوالن يك نقش دعوتي - 1
  .بنابراين نيازي به دادن واليت تكويني به آنها نيست. تدبير آن

كند كه نقش انبياء نقش مژده رساني و ترساندن از عذاب خداوند و  او تأكيد مي
اند، آنها از طريق وسايل معمولي كه  و اگر آنها يك نقش اجرايي داشته. باشد تبلغ مي

  .1اند بوده است و در موقعيتهاي عادي اين كار را انجام داده در دسترشان
. رسوالن و انبياء و ائمه خلقت و روش زندگي و روشـهاي دعوتشـان، بشـري اسـت    

. باشد ها و امور خارق العاده حالتهاي استثنائي در زندگي و دعوت آنها مي ولي معجزه
  . يان آنها بوده استرساندن به كافران و بيان ضعيفي خدا و هدف از آنها ضرر

t  s  r   q  p  o  n  }  :قـرآن  كند كه اين آيـه  محمد حسين بيان مي -2

  ©   ¨   §   ¦   ¥ ¤   £   ¢   ¡   �   ~    } |   {   z   y    x  w  v  u
®   ¬    « ªz. )50: األنعام.( 

جز آنچه خدا به من (و من،  ؛گويم خزاين خدا نزد من است من نمى: بگو«
تنها از آنچه به من  ؛ام گويم من فرشته و به شما نمى! يستماز غيب آگاه ن) بياموزد،
  .»!انديشيد؟ پس چرا نمى! آيا نابينا و بينا مساويند؟: بگو» .كنم شود پيروى مى وحى مى

كند كه از جمله آنها صورت بشري و واقعي شخصيت نبوي  بر اموري داللت مي
اي  شخصيت اسطوره در نظر مردم يك ص خداوند متعال نخواست كه پيامبر. است

هايي است كه هر وقت بخواهد و به هر كه دوست داشته باشد  باشد كه داراي گنجينه

_____________________________ 
 ., سايت بينات 48−49سوره مائده آيه  –تفسري من وحی القرآن ) ١(
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ي نساخت كه اذهان مردم را ا هو از او يك شخصيت مالئك ،مقداري از آن را بدهد
اندازه آنها را  اي بي متغير كند و با داشتن بالهاي متنوع و متعدد و قدرت اسطوره

  .دانگشت به دهان كن
خواهد  حكمتي كه فضل اهللا از اين امر استنباط كرده است اين است كه خداوند مي

و به دور  ،به دور از هر گونه فشار روحي و مادي«كه مردم در طول رسالت رسوالن 
   .1به آنها ايمان بياورند» از هر نوع غرور و رويگرداني

ه را به ما ياد سپس محمد حسين فضل اهللا به بررسي فكري رسيد كه اين نشان
را با آن  ص كنند پيامبر خود را در اسرار عميقي كه بعضيها سعي مي«دهد كه  مي

شود و او باالتر از سطح امكانات  وحي مي ص محدود كنند، نياندازيم كه به پيامبر
را با صفت رسالت از نظر اخالق و  ص ذاتي و قدرتهاي بشري است، بلكه پيامبر

  .»ه رسالتش بشناسيماقدامات و راههاي متصل ب
كند اين ديدگاهي است كه بايد با تمام  همچنين محمد فضل اهللا بيان مي

  .هاي انبياء و اولياء اينگونه رفتار شود شخصيت
گويد كه اين روش همان اسلوب برتر و رسالتي است كه منظور از آن  سپس مي

اصل با صفات بشري كه  ص اين است كه هر انساني احساس بكند كه پيامبر
  .آزمايش و پيروي است، با او نزديك است
كه مؤسس عقيده واليت تكويني  گروههاسپس در پايان به انحراف بعضي از 

بينيم كه تحقيقاتشان در اين زمينه  در پرتو آن مي«: گويد دهد و مي هستند، هشدار مي
براي انسانها ترسيم شده است،  ص از مسير قرآني كه در بررسي شخصيت پيامبر

  .2»حراف پيدا كرده استان
  

_____________________________ 
 ).با اندكی ترصف(, سايت بينات 50سوره انعام آيه  −تفسري من وحی القرآن ) ١(

 ., سايت بينات50االنعام آيه –تفسري من وحی القرآن  )٢(
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  .اتالعاد و خارق يتميان بشر يامبرپ

توان در  العاده و معجزات نمي محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه به امور خارق
از بشري ضعيف به شخصيتي كه داراي قدرتهاي  ص انتقال شخصيت پيامبر

صرفي كه در تواند در هستي تصرف بكند، استدالل كرد، ت اي است كه مي العاده خارق
از  - چون معجزات يك حالت گذاريي هستند كه منظور از آنها. سطح بشري نباشد
زدن به كافران است تا شدت ضعفشان و شدت ضعف  صدمه« -  ديدگاه فضل اهللا

همچنان كه در طوفان نوح و آتش ابراهيم . هايشان در مقابل خداوند فهميده شود اله
: گويد و محمد حسين فضل اهللا مي. »ديده شد ص و عصاي موسي و قرآن محمد

و رسالت به . اين مسأله به جايي رسيده است كه بايد مثل يك قضيه واقعي باشد«
و . و رسول از وسايل و لوازم عادي استفاده نمايد ،مجراي طبيعي خود باز گردد

و با مشكالت و سختيها  ،مبارزه جديدي را شروع كند تا نبي اينجا و آنجا زندگي كند
و به  ،و با مشكالت سخت روبرو شود ،و دردها را تحمل كند ،بالها زندگي كندو 

بدون اينكه به هر وسيله غير عادي براي رهايي از  ،عنوان يك انسان با آنها رفتار كند
  .1»آن مشكل متوسل بشود

  .نه در واليت تكويني ،شرافت و افتخار در كمال عبوديت است
جايگاه رسوالن و ائمه اينگونه نيست كه آنها  گويد كه محمد حسين فضل اهللا مي

بلكه  -  پندارند همچنان كه بعضي از مخالفين مي - ولي هستي يا واسطه فيض باشند
اين  ص عظمت رسول«: گويد بنابراين مي. ادت خداوند هستندبشر در عببهترين 

حممدًا  نَّ أأشهد «: گوييم است كه او بنده خداوند است و بدين ترتيب ما در تشهد مي
حتي مالئكه . اين است كه او بنده خداوند است و عظمت علي »رسولهعبده و

_____________________________ 
 ., سايت بينات48−49مائده آيه  –تفسري من وحی القرآن ) ١(
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  .1كنند بندگان مكرمي هستند كه به امر پروردگارشان كار مي
يا  2اما بزرگ كردن و شرافت در داشتن قدرت بدون نياز به آن«: گويد همچنين مي

خود را از طريق باال  و خداوند انبياي ،يابد وسعت قدرت بدون مسؤوليت تجسم نمي
و مقام باال در  ،و محبتش به آنها ،كردن به خود و نزديك ،بردن درجه آنها نزد خود

. اما دنيا نزد خداوند ارزشي ندارد. كند گرداند و شرافتمند مي آخرت بزرگوار مي
بلكه فرصت بزرگي را براي . گرداند بنابراين آن را براي اولياي خود نيك نمي

  .3كند نيا فراهم ميدشمنانش در د
  

  .معجزات در دست خداوند است
شود همگي از شروع تا پايان از جانب  معجزاتي كه توسط پيامبران ايجاد مي

  .كنند خداوند است و رسوالن در ايجاد حتي قسمتي از آن دخالتي نمي
ــي  ــال م ــد متع ــد خداون »  ¬  ®  ¯  °  ±  µ  ´   ³  ²  }  :فرماي

 »  º  ¹  ¸¶z. )58: األنعام.( 

اثر  و به درخواست شما ترتيب(اگر آنچه درباره آن عجله داريد نزد من بود، : بگو«
 ؛و كار ميان من و شما پايان گرفته بود) ؛گشت دادم، عذاب الهى بر شما نازل مى مى

  .».)كند و بموقع مجازات مى(شناسد  ولى خداوند ظالمان را بهتر مى
، در جايگاه رسولي ص كند كه پيامبر داللت ميبر اين اين آيه از ديدگاه فضل اهللا 

و خداوند او را بر مقدارت هستي مسلط  ،شناسد است كه قدرتهايش را به خوبي مي
چون . دهد فقط او را به فرود آمدن عذاب بر اين افراد ستمكار وعيد مي. كند نمي

_____________________________ 
 .94در جريان دعای كميل, ) ١(
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  .1... ابالغ رسالت است ص اولين و آخرين وظيفه پيامبر

  .لياء مخالف واليت تكويني استزندگي انبياء و او
بهترين چيزي كه محمد حسين فضل اهللا براي بطالن واليت تكويني بر آن 

ر آن با بسياري از استدالل كرده است، زندگي رسوالن و انبياء و ائمه است كه د
آنها داراي واليت تكويني كه كند  ها مواجه شدند كه اينها داللت ميسختيها و شكست
پس معني اين واليت چيست؟ كه تأثيري كم يا زياد در «: گويد او مي .دروغين نيستند

و براي دفاع از رسالتشان و هنگام دوركردن خطر از خود  ،زندگي آنها نداشته است
شدن رسالتشان تأثيري نداشته است؟ و اينها  و در پيروز ،اند از آن استفاده نكرده

  .2»شود هنگام مطالعه تاريخ صحيح آنها روشن مي
  

  .آن يك شبهه و جواب
وقتي معتقدان به واليت تكويني صراحت آيات را در ذكر بشر بودن نبـي و مالـك   

 ).109: األنعام( .È  Ç  Æ  Å  Ä z }: دديدننبودن معجزات 

  . »معجزات فقط از سوى خداست: بگو«
واليت تكويني به او داده اينكه  از حالت اصلي خود و قبل از ص د كه پيامبرفتنگ
  .خبر داده است شود،

كه نتيجه اين سخن اين : دهد چنين مىو محمد حسين فضل اهللا به جواب آنان 
او به آنها . واقعيت موجود خود را براي آنها تعريف نكرده است ص است كه پيامبر

ولي در واقع قدرت تصرف  ،گويد من مالك قدرت و تسلط بر هيچ چيزي نيستم مي

_____________________________ 
 ., سايت بينات56−67سوره انعام;  –تفسري من وحی القرآن ) ١(
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  .1متصور نيست ص مورد پيامبر در هستي را داشته است، و اين در
، و بود دشوارتركرد خيلي  فضل اهللا آنها را به سخن خودشان ملزم مي آقاىاگر 
چون در اصل مالك نبوت . من نبي نيستم :كه گفت مي به كافران ص پيامبر آنهم اگر
توانند آن را  و اين چيزي است كه مخالفان نمي. بلكه از طرف خداوند است. نيستم
  .فرقي ميان اين سخن و جواب پيشين آنها وجود نداردكه در حالي . بگويند

به طور خالصه محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه عقيده واليت تكويني از 
  :حق است چند جهت مخالف

تا اينكه رسوالن در نظر . است پيامبران ودنمخالف حكمت الهي بشر ب :نخست
  .آسان شوداز آنها پيروي  تا اينكه و. مردم مثل خودشان باشند

و عدم داشتن  ،كند مخالف آياتي است كه عجز و ناتواني انبياء را بيان مي: دوم
  .خواستند آياتي كه مشركان مي

بلكه  ،كند كنند بر عقيده آنها داللت نمي آياتي كه مخالفان به آن استدالل مي: سوم
  .كند بر نقيض آن داللت مي

  
  .نسبت علم غيب به ائمه: دوم
 كند مىين دور بودن محمد حسين فضل اهللا از خرافات و غلو در باب ربوبيت بيان بنابرا

جملـه   كنـد كـه از   مـي و به آيـات زيـادي اسـتدالل     ،علم غيب مختص خداوند است :كه
}  |{     z  y   x w v u  t  s  r   q  p  o  n}  :بــارزترين آنهــا

®  ¬   «ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~z. )50: اماألنع.( 

كند بر اينكه  كند كه اين آيه به طور واضح داللت مي به طوري كه فضل اهللا بيان مي
نخواسته است  ص و خداوند از پيامبر. اصالً مالك علم غيب نيست ص رسول اهللا

_____________________________ 
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هاي آنها و حوادثي كه در آينده بر  كه ميان مردم برود و از رازهاي پنهان درون سينه

همچنان . سخن بگويد -داند  طبق آنچه كه از غيب مي -آيد  سر هر كدام از آنها مي
شخصيتي شبيه كاهن  ص اي كه از پيامبر به گونه. كه تصور اكثر مردم اينگونه است

  .1سازند و غيبگو مي
بدين ترتيب روشن شد كه يك مرجع معاصر اماميه محمد حسين فضل اهللا ديدگاه 

و او بـه طـور آشـكار     ،دكن مىوبيت بيان پاك و بي آاليشي را در مورد غلو در باب رب
اماميـه بـه آن    هـاى  فرقـه هـا و خرافـاتي كـه بعضـي از      سعي كرده است كه اسـطوره 

اند را دور بياندازد، مبني بر اينكه اينها طبق عقيـده قـرآن و روش اهـل بيـت      چسبيده
اي را در راه اصـالح مـذهب    و او با اين اقدامات پسـنديده گامهـاي صـادقانه   . نيست

. ه اسـت كردن مسلمانان بـر اسـاس پيـروي از هـدايت صـحيح برداشـت       ماميه و جمعا
آل ( .f  e  d  c  b  a z } :رمايـد ف همچنان كه خداوند متعال مي

 ).103: عمران

، چنگ زنيد، )قرآن و اسالم، و هرگونه وسيله وحدت( و همگى به ريسمان خدا «
  .»و پراكنده نشويد

_____________________________ 
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  حيد عبادتمسايل مربوط به تو: مطلب دوم
  

  .داللت كلمه توحيد
كردن   يعني يگانه )اهللا إالَّ إله ال(محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه كلمه 

و  ،و اين كلمه دو ركن دارد كه يكي نفي است ،عبوديت و بندگي فقط براي خداوند
كه اين دو بر وجوب خضوع و تذلل فقط در مقابل خداوند داللت . ديگري اثبات

  ):نتأ إالَّ له إال ( گويد معناي ابراين ميبن. كنند مي
يعني اي پروردگار تو الهي هستي كه در الوهيت شريك نداري و تنها تو معبود «

دهم كه تو تنها معبودي هستي كه حقيقتاً شايسته مقام عبوديت  شهادت مي. هستي
   .1»هستي و كسي غير از تو اين مقام را ندارد
 )اهللا إالَّ له إال (كند كه دو ركن شهادت  ن ميهمچنين محمد حسين فضل اهللا بيا

  .2»كنند هاي قدرت و تذلل براي خداوند متعال را كامل مي نشانه«
  

  .تعريف عبادت
خضوع : شود محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه اسم عبادت شامل سه چيز مي

ا عبادت تنها خضوع يا تنها اطاعت ي«: گويد و سپس مي. و تواضع، اطاعت و تعبد
  .3»شود بلكه در يك ويژگي جداگانه شامل تمام آنها مي ،تنها تعبد نيست

: همچنين معتقد است كه الزم است عبادت تنها براي خداوند متعال صرف شود
يا  ،خواه مربوط به خودت باشد ،يابد هر آنچه كه خداوند دوست دارد تجسم مي«

_____________________________ 
 .136در ضمن دعای كميل ) ١(
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باشد كه خداوند آن را براي يا مربوط به تمام رسالتهايي  ،اطرافتزندگى مربوط به 

  .1»زيستن تو مهيا كرده است
همان حقيقت  -  بينيم كه بر خضوع مؤمن و تذلل وي بنابراين محمد حسين را مي

هر نوع «: گويد و مي ،كند كه بايد فقط براي خداوند متعال باشد تأكيد مي - عبادت
  .2اضع انسان براي غير خدا گناه استتو

گويد خضوع ما  كند و مي ني مفهوم عبوديت تأكيد ميهمچنين فضل اهللا بر روش
A  } :فرمايد ست چون ميتابع خضوع ما به خداوند ا ص نسبت به اوامر رسول اهللا

F  E  D  C  B z. )80: النساء(.  
  .»كسى كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده«

  .)31: آل عمران( .e   d  c   b  a   `  _  ^z   } :فرمايد و مي
شما را دوست ) نيز(تا خدا ! داريد، از من پيروى كنيد اگر خدا را دوست مى: بگو«

  .»بدارد
K  }: اي ندارد جز صيت ويژهخصو ص فضل اهللا به اين نتيجه برسد كه پيامبر

  T   S    R  Q  P  O  N  M   Lz. )4- 3: النجم(.  
 زى جز وحى كهگويد چي آنچه مى! گويد و هرگز از روى هواى نفس سخن نمى«

  .3»!بر او نازل شده نيست )از جانب اهللا(
تمامي اينها داللت دارند بر اينكه مفهوم عبادت از ديدگاه فضل اهللا به طور كلي 

  . موافق قرآن كريم و سنت پاك نبوي است

_____________________________ 
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  چه وقت انجام عبادت براي غير خداوند شرك است؟
انحرافي است كه بايد از  فضل اهللا معتقد است كه عبادت كردن براي غير خداوند

ولي او هر عبادتي را كه براي غير خدا انجام شود شرك محسوب . آن خودداري كرد
مانند سجده و . نبوده باشد تچون شايد انجام اين عمل در جهت عباد. كند نمي

داند ولي  هر چند كه او اين كار را اشتباه مي. در سالم و احوالپرسيِ) شدن خم(ركوع 
براي توضيح ديدگاه وي . همه اينها شرك باشند، توقف كرده است او در اينكه

  :دهيم صورتهاي عبادت براي غير خداوند و نظر فضل اهللا را در آنها توضيح مي
همراه با قصد تعبد و نزديكي به  - مانند سجده -  اينكه شكل عبادت :صورت اول

از آن اينگونه تعبير  اهللا چيز معيني غير از خدواند جمعاً وجود داشته باشند، فضل
كه فضل اهللا . 1»غرق شدن در ذاتي كه كار معيني را براي وي انجام بدهد« :كند مي

  .نامد اين صورت را شرك مي
اگر بنده يكي از اشكال عبادت را براي غير خداوند انجام بدهد، : صورت دوم

بدون اينكه كمترين خضوعي داخل در آن باشد بلكه به نسبت ديگري مانند 
  :زند دو مثال براي آن مي. حوالپرسي باشدا

 اين سجده: گويد همچنان كه فضل اهللا مي ؛ سجده مالئكه براي آدم :نخست
كردن جز براي درود به  عالوه بر اين سجده. كردن در پاسخ به امر خداوند بوده است 

  .مخلوق هدف ديگري به قصد خضوع عبادت نداشته است
خداوند متعال به مالئكه امر كرد كه به خاطر «: گويد محمد حسين فضل اهللا مي

روي از فرمان وي يدرود و تعظيم اين خلقت الهي به انسان سجده برند و آنها براي پ
بلكه تداوم  ،كردن به آدمي نيست چون اين مسأله مربوط به سجده. سجده كردند

كان و به خاطر ذاتي بودنشان ام. عبوديت و خضوع آنها براي خداوند متعال است

_____________________________ 
 ).بينات(سايت فضل اهللا  – ةتفسري الفاحت –تفسري من وحی القرآن ) ١(
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  .1»سؤال پرسيدن يا اعتراض كردن نداشتند

كه اين نيز از جمله بعضي از . سجده برادران يوسف و پدرشان براي يوسف: دوم
  .مانند سالم و درود با خم شدن و ركوع و سجود كردن ،عادتهاي اجتماعي است

مسأله پيروي و تقليد از احترام صاحب « - از ديدگاه فضل اهللا -  اين مسأله(
همان كسي كه صاحب قدرت است و در سجده كردن او سلطه «يعني . است» عرش

  ).»با تعبير از احساس عظمت وي و اندازه مقام بلندش. و قدرت دارد
خواهد اين است كه به صرف انجام يك  چيزي كه محمد حسين با خلوص مي(

و بررسي عوامل ذهني «تا زماني كه  ،شود عبادت براي غير خداوند شرك اطالق نمي
روحي شخصيت كسي كه آن عمل را انجام داده است و تقليدها و عادتها و عادتهاي 

  .2)»اجتماعي و احترام گذاشتن و تقدير و تشكر مشخص نشود
فضل اهللا معتقد است كه عبادت براي غير  - همچنان كه گذشت - با وجود اين

خم شدن براي مانند  ،خداوند هر چند كه به قصد عبادت نباشد اشتباه و گناه است
  .كه مخالف شريعت ما است درود و تقدير
كند كه سجده مسلمان به خاطر احترام به اولياء و  بينيم كه او تأكيد مي بنابراين مي

منحرفي است كه مسأله آن شبيه مناسك عبادي «هنگام زيارت قبرشان از كارهاي 
نحراف از مسير و آن را از گناهان و اشتباهات بزرگ و ا» براي قبر و صاحبش است

  .3وحي توحيد الهي دانسته است
شوند  به طور خالصه؛ فضل اهللا معتقد است كه تمام امري كه عبادت ناميده مي

ولي اطالق شرك بر مفهوم مخالف آن جز با نيت  ،بايد فقط در راه خدا صرف شود
_____________________________ 
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كه از اي  گويد از هر سجده بنابراين او مي. يابد دهنده صدق نمي عبادت در قلب انجام
ولي اين سجده وي شرك  ،طرف مسلمان و براي غير خدا باشد، نهي شده است

  . نيست تا زماني كه نيت سجده كننده تقرب به سجده شونده نباشد
  .بررسي نظريه فضل اهللا

براي بررسي آنچه كه محمد حسين فضل اهللا در مورد سجده ذكر كرد الزم است 
ي و ساير عبادات تا زماني كه قصد تقرب و كه بگوييم؛ انجام سجده و ركوع و قربان

: گويد همچنان كه محمدرشيد رضا مي. نزديكي به معبود در آنها نباشد، عبادت نيستند
عبادات فقط با قصد تقرب به معبود و تعظيم وي و طلب ثواب و خشنودي وي از «

ي غير و بي گمان در مورد كفر كسي كه به نيت عبادت برا. 1»گردند عادات متمايز مي
بنابراين اگر . 2برد، اجماع است كه از نووي و شوكاني نقل شده است خدا سجده مي

يكي از آنها براي پدرش يا عالمي يا امثال اينها سجده برد و قصدش درود و احترام 
. هر چند كه مشرك نيست ،و اكرام باشد در واقع در يك امر حرامي واقع شده است

اگر براي خورشيد يا  و. تقرب باشد، شرك است ولي اگر به قصد خضوع و تذلل و
ها جز عبادت و خضوع و تقرب چيز ديگري  ماه اينگونه سجده ببرد امثال اين سجده

چون درود و احترام به اين چيزها از جانب . باشد و يك سجده شركي مي ،نيست
  .3مسلمان متصور نيست
ي پدر را مشكل فرق ميان سجده براي بت و سجده برا) :(عز بن عبدالسالم 

_____________________________ 
 .8/243تفسري املنار ) ١(

و سعدی حبيب سخن نووی را در املجموع نقـل كـرده . 5/205البحر الزخار . 7/168نيل األوطار : نگا) ٢(
 .7/403ابن قاسم  ةحاشي: نگا) 2/548اإلمجاع  ةموسوع( 2/73است 

. 1/372جمموع الفتاوی : نگا. 278−279لعبدالعزيز آل عبد اللطيف  ةيلمالعو ةنواقض االيامن القولي: نگا) ٣(
 .108−27/109) بتحقيق الرتكی/الرشح الكبريمع (اإلنصاف , املرداوی 
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) :(1ولي ابن حجر هيثمي. باشند دانسته است چون هر دوي آنها به قصد تعظيم مي

شريعت به تعظيم پدر امر كرده است، برخالف بت و : به آن جواب داده است كه
شريعتهاي قبل از  جزوردن براي تعظيم پدر و هم نوعان وي از ك و سجده. امثال آن

برخالف  ،كند دهنده آن را رد مي ه است كه كفر انجاماين يك شبه«. است بودهاسالم 
. ردن براي ستاره و خورشيد كه در هيچ شريعتي مشابه آن وجود نداشته استك سجده

برد هيچ شبهه ضعيف يا قوي ندارد، و  و كسي كه براي ستاره و خورشيد سجده مي
  . ده استو جز اموري است كه شريعت چيزي در مورد تعظيم آنها نياور. كافر است

نظري در باب آنها نيست برخالف آنچه كه در شريعت تعظيم آنها بحث شده 
  .2»شود بنابراين اشكال بدين صورت برطرف مي. است

نقل كرده است كه در مورد ) اهللا رحمهم(هيثمي از صاحب المواقف و شارح آن
است، خواه  دهند، قطعاً حرام اعتبار آنچه كه بسياري از جاهالن براي مشايخ انجام مي

سپس . يا غير آن ،خواه به خاطر سجده خداوند باشد. يا غير قبله ،رو به قبله باشد
  .3»خشدخداوند ما را بب ،در بعضي از صورتهايي كه مقتضي كفر است«: گويد مي

دهند و در  آنچه كه بعضي از عوام انجام مي«: گويد مي) :( همچنين شوكاني
كه محدث هم باشند، به اجماع مسلمانان حرام  برند، هر چند مقابل علما سجده مي

بنابراين اگر سجده براي غير خدا و به نيت عبادت باشد به اجماع مسلمانان . است
  .4»كفر است

_____________________________ 
در سـال . عدی األنصـاری الشـافعیعلـی اهليثمـی السـ حممد بن حممد بـن شهاب الدين ابوالعباس امحد بن) ١(

. 1/109البـدر الطـالع . 8/370شـذرات الـذهب : نگا. هـ درگذشت973و در سال . هـ متولد شد909
 .1/234االعالم 
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 .195−196مهان ) ٣(

 .7/167نيل األوطار ) ٤(
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همچنين الزم است كه به يك امر مهم اشاره كنيم و آن سجده بردن به خاطر 
سالم از آن و شريعت ا. وجود داشت 1هاي قبل از اسالم احترام و اكرام در شريعت

 ص آمده است كه رسول اهللا همچنان كه در حديث انس بن مالك. نهي كرد
د كه وو اگر درست ب. دكندرست نيست كه بشري براي بشر ديگر سجده «: فرمود

كردم  زنان را به سجده بردن بر شوهرانشان امر مي كند،بشري براي بشر ديگر سجده 
 :روايت است كه گفت) :(عبداهللا صادقو از ابو. 2»چون حق زيادي بر آنها دارند

اي رسول خدا ما مردماني را ديديم كه : آمدند و گفتند ص اي نزد رسول اهللا عده
اگر يكي را «فرمود  ص و رسول اهللا. برند بعضي از آنها براي بعضي ديگر سجده مي

كردن شوهرش امر  كردم، زن را به سجده كردن براي ديگري امر مي به سجده
  .3»كردم مي

در ميان  ص رسول اهللا :روايت شده است كه گفت همچنين از صادق
اصحابش نشسته بود كه ناگاه شتري از كنار آنها رد شد و قسمت پيشين گردنش را 

تر  شايسته ،اي رسول خدا اين شتر براي شما سجده كرد :مردي گفت. بر زمين زد
اگر «: سپس فرمود. »ده كنيدخداوند را سج بايد«: است كه ما اين كار را بكنيم؟ فرمود

كردن شوهرش امر  كردم، زن را به سجده يكي را به سجده كردن براي ديگري امر مي
  .4»كردم مي

اگر براي بت يا خورشيد و . سجده براي غير خداوند ممنوع است: به طور خالصه
نيت  و اگر براي امثال پدر يا عالم باشد و به. امثال اينها باشد به طور مطلق كفر است

_____________________________ 
 .2/491و تفسري ابن كثري . 9/377تفسري املحرر الوجيز : نگا) ١(

 .7/55. و آلبانی در اإلرواء صحيح دانسته است) 9/4جممع الزوائد (و البزار . 3/158رواه امحد ) ٢(

 .17/377بحاراألنوار . 3/439من ال حيرضه الفقيه . 507−5/508الكافی ) ٣(

اخلـرائج . 388تفسري فـرات . 325 بصاير الدرجات .4/480مستدرک الوسايل . 6/385 ةوسايل الشيع) ٤(
 .1/39اجلرائح و
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و اگر به نيت تعظيم و احترام باشد به طور قطعي حرام  ،نيز كفر است ،عبادت باشد

  .همچنان كه گذشت. شود بودن آن منع مي و فقط با شبهه از كفر. است
محمد حسين فضل اهللا در مورد نهي از سجده براي غير خدا همان  آقاىديدگاه 

براي غير خدا نقل شده  در مورد نهي از سجده) :(ديدگاهي است كه از صادق
  .واهللا اعلم. است

  .عبادت ميان ترس و اميد
محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه كمال بندگي مؤمن اين است كه خداوند 

اي كه مؤمن به خاطر  به گونه. متعال را در ميان دو وضعيت ترس و اميد پرستش كند
دي و ثواب دنيا و و به خاطر طلب رضايت و خشنو ،ترس از عذاب و عقاب خداوند

  .آخرت او را بپرستد
كند كه اصحاب اين  در اشاره به گرايش صوفيه فضل اهللا به رويكردي اشاره مي

كنند كه كمال بندگي در روي آوردن به عبادت خداوند بدون هر  نظريه را بيان مي
چون طلب ثواب يا غيره از ديدگاه آنها به معناي معاوضه با . قصد ديگري است

  .ستعبادت ا
ولي محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه ترس از خداوند و طمع به آنچه كه 

همچنانكه او معتقد است كه اسالم گرايش . باشد نزد وي است در ضمن عبادتش مي
انساني فرد را رعايت كرده است و اين گرايش و غريزه او را از آنچه كه به نفعش 

بنابراين خداوند در . گريزاند ست، ميو از آنچه كه به ضررش ا ،كند است باخبر مي
و . كند قرآن به عبادتش تشويق كرده است و با تشويق انسان او را حمايت مي

  .)16: السجده( .k  j  i  h  g  f   e  d z } :گويد مي
خيزند و رو به درگاه  و بپا مى(شود  پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مى«

  .»خوانند را با بيم و اميد مى و پروردگار خود) خدا مى آورند
̄  °  ±  ²  ³ } :فرمايد و مي ®¬« ª ©z. )األعراف :
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56(.  
) و نيكى كنيد. بيم از مسؤوليتها، و اميد به رحمتش! (و او را با بيم و اميد بخوانيد«

  .»زيرا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است
 .º½ Ã Â Á  À ¿ ¾z « ¼  } :فرمايد و مي

به ) براى تقرب(اى  خوانند، خودشان وسيله كسانى را كه آنان مى« .)57: اإلسراء(
و از  ؛و به رحمت او اميدوارند ؛اى هر چه نزديكتر جويند، وسيله پروردگارشان مى

  .»ترسند عذاب او مى
 شود تا برگرايش بر اين اساس تربيت اسالمي شكوفا مي«: گويد فضل اهللا مي

دارد  ميف مسائل و قضاياي مهم به حركت واه طرهايي كه آنها را ب انساني در خواسته
چون براي آنها بسيار  ،زنده كند كه با توجه به مصلحت و مفسدتشان اقدام كنند

مشكل است كه از حركت وجوديشان كه در واقع همان احساس طبيعي ذات ماده 
  .جدا بمانند ،است

از آن دور  به همين دليل اسالم انسان را با اين گرايش ستوده است و انسان
بلكه در مواقع ترس و . گيرد و آن را بر ضد ارزشهاي معنوي به كار نمي. شود نمي

كند، و در آن  اشتياق نسبت به دنيا و آخرت او را به ارتباط با خدا راهنمايي مي
و بهشت و جهنم در آخرت است كه بر اساس  ،ماهيت قضاياي نعمت و بال در دنيا

. باشد ترسند، مي و آنچه كه از آن مي ،بدان نياز دارندسطح سالمت ذاتي در آنچه كه 
و بر اساس حس واقعي انسان در مورد مواجه با ارزشهاي معنوي كه در خالل 

و اين همان روش  ،شود حركت زندگي در وجود انساني او نسبت به خداوند باز مي
را لغو كند به جاي اينكه آن . هاي انساني در عمل است رباني تهذيب و تصفيه انگيزه

  .1»نه طبق الگو ،تا حركت انساني بر طبق واقعيت باشد

_____________________________ 
 )بينات(سايت فضل اهللا  –سوره فاحته  –تفسري من وحی القرآن ) ١(

http://www.bayynat.org/books.quran/fateha.htm. 
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در خالل متن پيشين، نظر واقعي محمد حسين فضل اهللا در مورد بررسي شريعت 

و او بدين ترتيب يك ديدگاه ايجابي را اثبات . و كيفيت تعامل آن با انسان روشن شد
و آرماني به دور از آنچه كه اي  نه بر روش نمونه ،دنك كرد كه داللت بر واقعيت مي

  .شريعت آورده است، و يا حتي مخالف نصوص شرعي
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  .دعا و خواندن غير خدا
از جمله مهمترين مسايلي كه آشكارا و تا حد زيادي دال بر وضوح توحيد و 

كردن فقط به درگاه خداوند  خلوص آن دارد، دعوت فضل اهللا به دعا و استغاثه
كند  بينيم كه او به طور واضح بر اين نكته تأكيد مي مي شماري در جاهاي بي. باشد مي

به اين دليل كه خداوند متعال غني و . خداوند متعال باشد براىكه بايد دعا فقط 
همان كساني كه . نياز است و در مقابل ديگران نسبت به تمام امور غالب است بي

در همه چيز «است كه همه آنها را اينگونه توصيف كرده  - بدون استثناء -  فضل اهللا
حالتشان ، نسبت به مقام و جايگاه خود مقهورند ،در كار خود مغلوبند د،فقير و نانوانن

   .1»شان مختلف است كند و وضعيت تغيير مي
بنابراين محمد حسين فضل اهللا وضعيت مؤمن خداشناسي را اينگونه توصيف 

و نيازش . كند واست نميخواهد از غير خدا درخ آنچه را كه مي«: گويد كند و مي مي
خواند و هيچ كس را در  و هيچ كس را غير از او فرا نمي. خواهد را از غير خدا نمي

و هيچ كس را در دعاي خود با او سازگار . گرداند اميدش نسبت به او شريك نمي
  .2»خداست كه دعا بايد تنها براي او باشدپس و . كند نمي

 - است ) همه چيز( مراقبه بيان كرد كه خداوند البته بعد از اينك - گويد  همچنين مي
به او  و ،و از او ياري بجويد ،پس انسان بايد در كارهاي خود به خدا توكل كند«: كه

قادر به مراقبت و حمايت و بر آوردن نيازهاي انسان  - تنها او - چون. پناه ببرد
. دهد ارد، انجام ميكه اين امر را با توجه به قدرتي كه نسبت به هر چيزي د. باشد مي

و هيچ كس در مقداري از آن با او . و خدا مالك آسمانها و زمين و مابين آنها است
اين روش بر انسان فرض شد كه با  و اينگونه  :)گويد تا آنجا كه مي... (شريك نيست

قلب خود براي برآوردن نيازهايش به مخلوقات ديگر روي نياورد به اميد اينكه آنها 
_____________________________ 
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 .منبع سابق) ٢(
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بلكه بايد در تمام . دادن به مشكالتش هستند و جواب ،ادكردن نعمت ويقادر به زي

تنها  - و يقيناً ،و در حل مشكالتش به او تكيه كند ،كارهايش به خداوند روي بياورد
در حالي كه تمامي مردم . باشد نياز مي و از هر چيزي بي ،قادر به هر كاري است - او

  .1»باشند،، مساوي هستند چيزي نيازمند خدا مي مهدر اين كه در ه
) :) (العابدين زين(محمد حسين فضل اهللا موقع شرح روايت امام علي بن حسين

و اي كسي كه رسيدن  ،شود پروردگارا اي كه نهايت نيازها به تو منتهي مي«: گويد مي
نياز  بياز تو نياز هستي و هيچ كس  و اي كسي كه از همه بي. ها نزد توست به خواسته
اي كسي . كنند و كسي از تو رويگردان نيست كسي كه همه از تو طلب مي نيست، اي
و آنها را به فقر . كني اي و تو براي آنها كفايت مي شده  نيازيت از خلق ستوده كه با بي

كسي كه سعي كند كمبودهايش را نزد تو . اي و آنها محتاج تو هستند نسبت داده
نيازش را از ديد خودش از . ايش كافي هستيجبران كند و فقر را از خود بزدايد تو بر

براي نيازش و كسي كه . شود كند و درخواستش در مقابلت برآورده مي تو طلب مي
و شايسته  خود را در معرض منع اجابت قرار داده استبرد، به يكي از مردم پناه 

و در آخر دعاي همراه با تضرع به درگاه تو (است كه تو احسانت را از وي بگيري 
  .2»به خاطر اين نياز و ساير نيازهايم مرا به غير خود وامگذار:) بگويد) خدا(

اين دعا يك قاعدة فكري و ايماني را «مد حسين فضل اهللا معتقد است كه مح
موجب شد، تا بر اساس آن تمام نيازها به خداوند ارجاع داده شوند و درخواست و 

  .3»طلب از مردم را رد كند
: گويد بر اين دعا آورده است مي - در جاي ديگري - ههمچنين در تعليقي ك

_____________________________ 
 .1/319 منبع سابق) ١(
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به خداوند نياز داشته باشد، پس چگونه انسان  -هر انساني  - وقتي انسان، يعني«
آورد؟ آيا اين نوعي فراموشي از  هوشيار براي رفع نيازش به همسان خود روي مي

كه يكي از حقيقت فقر انساني در مقابل حقيقت غناي الهي نيست؟ عالوه بر اين 
چون اشتباهي است كه به انحراف از . باشد مي اناشتباهات گناهكاران و لغزشهاي آن

و در هوشياري ايماني  ،انجامد خط استقامت و پايداري در مفهوم توحيدي انسان مي
به خاطر حقيقت الهي در معناي وجود انسان و حركت وي و گستردگي و شموليت 

مسأله استعانت و ياري جستن از خداوند به تنهايي و بنابراين . كند آن خلل وارد مي
  .»يابد به دور از استعانت ديگران در انسان تبلور مي

اي در دايره فكر و نظر بر اساس  تواند مسأله مي) دعاي زين العابدين(اين دعا (
اي براي توجه  و انگيزه ،احساس نياز ذاتي انسان در حاالت و شكلهاي مختلف باشد

  .1»)كردن توجه به پروردگارش باشد م نوع خودش و غفلت و فراموشانسان به ه
 محمد حسين فضل اهللا صرفاً به فراخواندن به تنهايي خداوند در دعا: خالصه

و دعاكردن به غير خدا انحراف از توحيد صحيح وي و بيرون . كند كردن، دعوت مي
اي بود  مات پسنديدهو اين از بارزترين اقدا. شود رفتن از صراط مستقيم محسوب مي

و كسي كه . انجام داد ن كه محمد حسين فضل در تهذيب مذهب ائمه اهل بيت
شود كه اين  دهد مطمئن ميهاي او گوش  العه كند يا به خطبهكتابهاي وي را مط

از افراد هايي است كه به وسيله آن فضل اهللا از بسياري  مسأله از بارزترين نشانه
  .گردد مي ، ممتازسرشناس معاصر شيعه

  
  .ينشفاعت و توسل به صالح

محمد حسين فضل اهللا را در موضوع شفاعت و توسل به  توان آرا و نظرات مي

_____________________________ 
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  :صاحبان در نكات زير خالصه كرد

  .شفاعت در دست خداوند است :نخست
محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه شفاعت در دست خداوند متعال است و 

هيچكدام از شفيعان جز به اذن او شفاعت و . هيچ كس جز او مالك آن نيست
و از او . خواهد كند كه مؤمن فقط از خداوند شفاعت مي و سپس تأكيد مي ،كنند نمي
i  } :اين است كهچون اصل  ،خواهد كه انبياء و اولياء براي او شفاعت كنند مي

   q  p  o  n  m  l  k  jz. )28: نبياءاأل(.  
است شفاعت ) به شفاعت براى او(اضى و آنها جز براى كسى كه خدا ر«
  .»و از ترس او بيمناكند ؛كنند نمى

و او است كه به انبياء  ،بنابراين شفاعت در دست خداوند است«: گويد فضل اهللا مي
  .1»دهد و اولياي خود بر حسب خطي كه براي آنها ترسيم كرده است اجازه شفاعت مي

يعني از خداوند  2»نفسک إىلک وأستشفع ب«: گويد مي امام علي«: گويد و مي
شفيع قرار ) خدا(نزد خودش ) علي(را براي او ) خدا(خواهد كه خودش  متعال مي

د به گمان نكن طلب ميمثل خودشان شفاعت را از كسانى  بعضي از مردمچون . بدهد
: گويد مي ؛ ولي علي. كنند، قدرتي دارند اينكه آنها نزد كساني كه شفاعت مي

بلكه قدرت . م كه در برابر قدرت تو اي پروردگار قدرتي داشته باشدبين كسي را نمي
ايستم و تنها تو حق  مقابلت مي اي پروردگارم من در. هر انساني از جانب تو است

بنابراين خودت را نزد خودت براي خودم شفيع قرار . كني مجازاتداري كه مرا 
  .3»بينم چون من غير از تو شفيعي نمي. دهم مي

_____________________________ 
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براي هيچ كس ممكن نيست كه بدون اذن خداوند شفاعت كند، حتي «: يدگو و مي
و اين . ايستد تا اجازه شفاعت به او داده شود در مقابل خداوند مي ص رسول اهللا

z  }  |  {  ~  �¡  ¢   } :فرمايد بعد از صدور آن امر خداوند است كه مي
 ¤  £z. )1)19: االنفطار.  

امور  ءانجام كاري به سود ديگري نيست، و همهروزي است كه هيچ كس قادر بر «
  .»در آن روز از آنِ خداست

  
  .اي ميان بنده و پروردگارش نيست واسطه: دوم

كند كه رسيدن به خداوند نيازي به واسطه ميان  محمد حسين فضل اهللا تأكيد مي
چون او معتقد است كه نيازي نيست كه كسي دعايش را . بنده و پروردگارش ندارد

چون خداوند متعال همچنان كه در . داوند برساند يا براي او طلب مغفرت كندبه خ
خواسته است كه ما به طور مستقيم با وي سخن بگوييم و ما «قرآن بيان كرده است 

خداوند  :گويد كند و مي فضل اهللا به اين سخن استدالل مي. »بندگان گناهكاري هستيم
دهد كه رحمت خداوند  د و اين نشان ميكن متعال دورترين مردم از خودش را ندا مي

همچنان كه . گري يكي از صالحان ندارد سع است و نيازي به واسطهابسيار و
  .)53: الزمر( .z  y  x  w  v  u  t z  }  |    {  ~ } :فرمايد مي
از رحمت خداوند نوميد ! ايد اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده: بگو«

  .»نشويد
كند كه خداوند با اين آيه تمام بندگانش را مخاطب قرار  ل اهللا بيان ميهمچنين فض
  .)60: غافر( .Q  P  O  N  M z } :فرمايد داده است و مي

  .»!شما را بپذيرم) دعاى(مرا بخوانيد تا : پروردگار شما گفته است«

_____________________________ 
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   .1يعني بدون واسطه

واسطه دعا و طلب  دهد كه خداوند وظيفه انبياء را همچنين فضل اهللا توضيح مي
هاي  واسطه«آنها را : گويد بلكه همچنان كه فضل اهللا مي ،حاجات قرار نداده است

هايي ميان خدا و بنده هستند تا سخنان و شريعت  آنها واسطه. قرار داده است» هدايت
ش ا هاين همان چيزي است كه ميان خدا و بند. و تكاليف خداوند را به مردم برسانند

اي رحم كند پيامبرش را تكريم  خداوند متعال هرگاه بخواهد به بنده و. قرار دارد
و . كند كه او را شفاعت كنند يا اولياي خود را تكريم مي ،كند كه او را شفاعت كند مي

در تمام قرآن خداوند . اين يك مسأله است وگرنه ما اصالً به واسطه نيازي نداريم
آري گاهي گناهان مانع  ،حبت كنيماز ما خواسته است كه با وي ص واسطهبدون 

كوشيم كه از اين گناهان خود استغفار  و ما مي ،شوند رسيدن دعاي ما به خداوند مي
  .2»و توبه كنيم

: گويد اين كالم خداوند كند و مي فضل اهللا ديدگاه خود را به طور واضحي بيان مي
{  U  T  S  Rz. )5: الفاتحه(.  

  .»جوييم و تنها از تو يارى مى ؛رستيمپ تنها تو را مى!) پروردگارا(«
انسان در سخن خود با خداوند و در درخواستش از او  :كند بر اينكه داللت مي

  .اي بشري و غيربشري ندارد نيازي به هيچ واسطه
اش  ي را ميان خود و بندها هو هيچ فاصل. ش دور نيستا هچون خداوند متعال از بند

و خود را از رحمت  ،كند ه بنده خود درست ميهايي ك جز فاصله. قرار نداده است
و دعايش را از باالرفتن به درگاه خداوند و نزديكي او منع . كند خداوند دور مي

بنابراين از بندگانش خواسته است كه به طور مستقيم او را بخوانند تا جواب . كند مي

_____________________________ 
 .به نقل از نوار ضبط شده −68−69تدين االنحراف, حممد علی اهلاشمی  ةالعلمي ةاحلوز) ١(

 .به نقل از نوار ضبط شده −68−69تدين االنحراف, حممد علی اهلاشمی  ةالعلمي ةاحلوز) ٢(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٣٢

٥٣٢ 

ه سخن آنها را اي ك به گونه ،كند و از نزديكي آنها با خود صحبت مي. آنها را بدهد
 :فرمايد بنابراين مي. و يا رازي درون سينه باشد آهسته و نرمهر چند كه . شنود مي

{  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »
  Í  Ì  Ë  Êz. )186: البقره(.  

دعاى ! من نزديكم:) بگو(نند، و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال ك«
پس بايد دعوت مرا ! گويم خواند، پاسخ مى هنگامى كه مرا مىكننده را، به دعا

  .»)و به مقصد برسند(بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند 
 .O  N  M     L  K  J  IH G F E D C B Az } :فرمايد و مي

 دانيم، و ما به او از هاى نفس او را مى ما انسان را آفريديم و وسوسه« .1)16: ق(
  . »نزديكتريم باشد مي  متصل  قلب  به  كه  است  گردن  خوني  رگ شاه

  
  .هزينه شفاعت: سوم

محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه راه رسيدن به شفاعت اولياي خداوند 
اينگونه نيست كه مسلماني . پيروي از اوامر خداوند و اجتناب از نواهي وي است

طالب يا ساير  صرف دوستي علي بن ابي گناه بكند و نافرماني خداوند بكند سپس به
   .2كردن شفاعت شافعين را بخواهد دادن و قرباني اوليا يا با نذر

كند كه نزديكي مسلمان به انبياء و اولياء  همچنين محمد حسين فضل اهللا بيان مي
بلكه . چون آنها مالك شفاعت نيستند. آوردن شفاعت آنها گناه است براي به دست

پس خداوند متعال به اولياء و انبياء و . ر همه سطوح مالك آن استخداوند متعال د
امري كه «: گويد فضل اهللا مي. دهد براي كسي كه خود بخواهد اجازه شفاعت مي

_____________________________ 
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كند تا ما را جزء آن افرادي قرار بدهد كه اجازه  تقرب به خداوند را ايجاب مي

هيم كه اجازه شفاعت به اين است كه از خداوند بخوا ،شود شفاعت برايشان داده مي
  .1»آنها بدهد

  كند؟ كنند، چگونه تفسير مي نصوصي را كه مخالفانش به آن استناد مي
  

ديدگاه محمد حسين فضل اهللا در مورد مسأله شفاعت و تفسير وي از يكي از 
كنند به آن استناد  مشهورترين نصوصي كه بسياري از آنهايي كه به صالحان توسل مي

�  } :فرمايد يخداوند متعال م. رساند در اين مورد به يقيين ميكنند، ما را  مي
 ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡z. )35: المائده(.  

و در راه او جهاد . از خدا بترسيد و براي تقرب به خدا وسيله بجوئيد! اي مؤمنان«
  . »كنيد

و بيان فقر تحقق حقيقت بندگي «كند كه معني وسيله در اين آيه  فضل اهللا بيان مي
و اين تفسير . »دهنده است اين همان وسيله ارتباط. و نياز به خداوند متعال است

  .دانند مخالف تفسير كساني است كه توسل به انبياء و اولياء را جايز مي
همچنين محمد حسين فضل اهللا سعي كرده است كه آن دو عقيده را با هم جمع 

ان اين دو عقيده جمع برقرار كنيم، يعني ممكن است كه بتوانيم مي: گويد كند و مي
اولياء همان كساني هستند كه با رسالت و تعاليم خود مردم را به خداوند نزديك 

_____________________________ 
ممكن است كه درخواست يک مسلامنی از اولياء راه رسيدن به شـفاعت باشـد اگـر ايـن شـفاعت در حـال ) ١(

= درخواست شفاعت  و از نظر. ولی اگر بعد از وفات باشد, راه رسيدن به شفاعت نيست ,حيات ولی باشد
و علـت آن توصـيه . باشـد و از نظر گروه ديگر مستحب مـی ,ز علام جايز استنظر گروهی اشخص زنده از از =

و  ,و اين دعا شـايد اسـتجاب شـود ,بخواهد كه برای او دعا كند) م(به عمر است كه از اويس قرنی  ص پيامرب
Z  Y   }: فرمايد باشد كه می اما درخواست دعا و شفاعت از مردگان خمالف اين آيه قرآن می. شايد استجاب نشود
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  .1»كنند و هدايت مياكنند و آنها را به راه خدا و امكان نزديكي به  مي
آنچنان كه محمد فضل اهللا براي آيه برگزيده  - وظيفه شخص ولي در انجام توسل

بندگان را با دعوت و موعظه و تزكيه و هدايت انسانها به راه «ين است كه او ا - بود
راست به خداوند نزديك كند، تا نزديكي به خداوند به وسيله طاعت و عبادت وي 

  .2»باشد
ما نيز اگرچه در اين معنايي كه فضل اهللا در جمع ميان دو عقيده ذكر كرد موافق 

آميز  ان اين دو عقيده كه يكي از آنها شركباشيم، ولي اصل اين است كه جمع مي
چون اين امر از شديدترين انواع تضاد است كه قابل جمع . باشد، كامالً اشتباه است مي

  .واهللا اعلم. و در تفسير جمع ميان دو چيز متضاد مقبول نيست. شدن با هم نيستند
  :بدين ترتيب براي ما روشن شد كه محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه

  .شفاعت در دست خداوند متعال است )1
 .كند هر كس را كه بخواهد شفاعت مي -  خودش به تنهايي - خداوند )2
پس . كنند تمام شفيعان جز با رضايت و اذن خداوند براي كسي شفاعت نمي )3

بر مؤمن الزم است كه با پيروي از اوامر خداوند و اجتناب از نواهي وي خداوند را 
 .راي وي شفاعت بشوداز خود خشنود گرداند تا ب

و بگويد خداوندا اولياى  ،بر مؤمن الزم است كه شفاعت را از خداوند بخواهد )4
 .خود را براي من نزد خود شفيع بگردان

 تقرب به نيكان به وسيله تقديم قرباني در كنار ضريح آنان، به صاحبش )5

 .دانرس نميشفاعت و سودي 
ضل اهللا در مورد شفاعت و به طور خالصه اين قسمتي از نظريه محمد حسين ف

_____________________________ 
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توسل بود كه قسمتهايي از آن گذشت و از ميان غاليان كه لباس بدعت و شرك بر آن 

يك نظريه معتدل و  ،كنند اند، و از ميان ظالمان كه شفاعت را اصالً انكار مي پوشيده
  .واهللا اعلم. همچنان كه وضعيت خوارج و معتزله اينگونه است. ميانه روي است

  
  :پي داردء و اموريكه در هاي اوليابرزيارت ق
  .هدف از زيارت :نخست

محمد حسين فضل اهللا با ساير مسلمانان موافق است كه زيارت قبر از اعمال 
  .گرفتن است و هدف شرعي آن معلوم است كه بخاطر پند و عبرت. مشروع است

محمد حسين فضل اهللا يك روش تربيتي آشكاري را در اين نظرش براي فايده 
كند كه ما وقتي قبر صالحان را زيارت  او تأكيد مي. گيرد يارت قبر در پيش ميز

به جو د آنها را زيارت كنيم بلكه بايد سعي كنيم كه سنبايد سعي كنيم كه ج«كنيم  مي
  .1»يم و از آن عبرت بگيريمبرفكر كنيم تا استفاده بحاكم بر قبرستان 

اين است كه ما به ياد سيره  ص كند كه فايده زيارت مزار رسول اهللا و بيان مي
هاي حركت وي را در  جاهيستيم و ا پاك رسول اهللا بيافتيم وقتي كه بر مزار وي مي

و آنها را به  ،كرد مسجد به ياد آوريم وقتي كه مردم را به طرف خدا دعوت مي
آنها را در دنيا و . ترساند و از عذاب او مي ،داد رحمت و رضايت وي بشارت مي

  .2دو به راه ارزشمند و يگانه هدايت نموسالمتي مواجه كرد  آخرت با
اي كه فضل اهللا در مقابل اين نوع زيارت قبور اولياء وضع كرد كه به بعضي  قاعده

يك تشخيص طبيعي رابطه مسلمان و رسوالن و  ،كند از كارهاي منحرف تجاوز نمي
بلكه . ا خود مردهنه يك رابطه ب ،ائمه و ساير شخصيتهاي نزديك به خداوند بود

_____________________________ 
 .297آالف سؤال و جواب  ةهللا , ثالثگفتگو با حممد حسني فضل ا) ١(
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كرد، بنابراين فضل  ارتباط با رسالتهايي بود كه در زندگي و سخنانشان تجسم پيدا مي
صرفاً به جسد و كالبد وي توجه  - ص در زيارت قبر پيامبر -نبايد«: گويد اهللا مي
ها ثبت شده است توجه كنيم تا آن را  بلكه بايد به زندگي رسالتي كه در حافظه ،كنيم

  .1»ت زندگي به كار گيريمدر واقعي
آنچه كه محمد حسين فضل اهللا در مورد فايده زيارت صحيح بيان كرد، اشكالي در 

در حديث  ص چون اين امر داخل در شمول عبرتي است كه رسول اهللا ،آن نيست
من شما را از زيارت قبرها نهي كرده بودم و «: فرمايد سعيد بيان كرده است كه مي ابي

  .2»به زيارت آنها برويد چون در آن عبرت استتوانيد  حال مي
  

  .امور مخالف زيارت: دوم
محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه اشكالي كه پيرامون زيارت است، به اصل 

شود كه بعضي از  شود، بلكه به بعضي از كارهايي مربوط مي زيارت مربوط نمي
قشه فكري را در مسأله مشكلي كه منا«: گويد بنابراين مي. دهند زائرين انجام مي

بلكه مشكل . انگيزد، شكل اصل زيارت قبور نيست توحيدي و در اين زمينه برمي
به  ،شود كارهايي است كه مسأله در آن شبيه مناسك عبادي قبر و صاحب آن مي

آن و از  ،شود اي كه بخاطر تفكر زياد در مورد آن شخص از خداوند غافل مي گونه
 كند خواهد و براي او سجده و خضوع مي را از او ميكند و نيازش  طلب مي شخص

كه در ذهن بعضي الهامات، عجيب در مورد  - هر چند كه صوري و ظاهري باشد -

_____________________________ 
 .608مهان ) ١(
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  .1»كند وحي توحيد الهي ايجاد مي

در خالل اين متن براي ما روشن شد كه محمد حسين اموري را كه در آنها 
  :آنها عبارتند از و ،كند صورتهاي عبادت غير خداوند است را رد مي

  .خواستن و طلب از غير خدا )1
 .)بدون شك منظور خضوع عبادي است(ا خضوع براي غير خد )2
 .)شخص مرده(سجده براي صاحب قبر  )3

را براي زيارت تمامي قبور صالحين  مهمي قاعده همچنين محمد حسين فضل اهللا
ا به هر الزم نيست كه ما ر» شمول عاطفي«گويد كه محبت و  وضع كرده است و مي

ناميده است به » صفاي عقيدتي«تا آنچه را كه فضل اهللا . نوع عبادت شخصيتي برساند
  .2دور از هر انحرافي باقي بماند

به طور خالصه محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه زيارت قبور يك امر 
از جمله بارزترين  ،و زائر بايد در اين زيارت فوايدي عايدش بشود ،مشروع است

همچنين به اهميت دوري از عاطفه و . ه ياد آوردن سيره انسانهاي صالح استآنها ب
كردن  دوست داشتن و اكرامي كه شخص را به كارهاي عبادي براي مرده مانند سجده

  .وا دارد، اشاره كرده است

_____________________________ 
 .609مهان ) ١(
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  ديدگاه فضل اهللا در مورد عقيده تحريف قرآن: مطلب سوم
  

ريم از تحريف يا كاستي و افزوني محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه قرآن ك
  .كنند و قرآن و كالم ائمه و عقل بر اين امر داللت مي ،باشد حفظ شده و ثابت مي

: استاين آيه از جمله داليل قرآني كه محمد حسين به آن استدالل كرده است، 
{  m   l  k      j  i  h  gz. )1)9: الحجر.  

  .»نگهدار آنيم و ما بطور قطع ؛ما قرآن را نازل كرديم«
 .p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cz   } :فرمايد و مي

  .)42: فصلت(
چرا كه  ؛آيد كه هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى«

  .»از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است
مكن نيست بتوان به قرآن تحريف را م -قبل آيه يعنى  - كلمه و اين «گويد  و مي

  .2»باشد نقص يا زيادتخواه . نسبت داد
و اين يك منبع معصوم و حفظ شده . قرآن منبع عقيده مسلمانان است«: گويد و مي

i h g  }: ه استـآن را بر عهده گرفت چون كتابي است كه خداوند حفظ. است
  m   l  k      jz. )9: الحجر(.  
و هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي  ،در آن راه ندارد زيادتنقص و پس تحريف و 

 را تهديد كرده است ص تا جايي كه خداوند پيامبر. گردد و نظري، متوجه قرآن نمي
خواسته است كه در خالل نبوت درسي به مردم  و مي -  3و او باالتر از آن است -

_____________________________ 
 .2/42آفاق الروح : نگا) ١(
 .4/289 ةالندو) ٢(
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  .)44: الحاقه( .z       y  x  w   v z } :فرمايد داده باشد و مي

  .»بست اگر او سخني دروغ بر ما مي«
̀  c b a}: كم كند ي را زياد ياا هحرف يا كلم _ ~ } |z. 

  .)46- 45: الحاقه(
پس رگ قلبش را قطع س. گرفتيم مي) و دست راست(ما او را با قدرت «
  .»كرديم مي

  .1بنابراين براي هيچ كس ممكن نيست كه چيزي را به قرآن بيافزايد
كنند،  هللا رواياتي را كه معتقدان به تحريف قرآن بر آن تكيه ميمحمد حسين فضل ا

كم شدن «: گويد در مورد عقيده طوسي كه مي. به ضعيف توصيف كرده است
. طريق ما يعني تواتر معنوي به اثبات رسيده است قسمتهايي از قرآن و تحريف آن از

نگرد اين نكته را همچنان كه براي كسي كه از آغاز تا پايان كتابهاي حديثي را ب
و احاديث بر وجود قرآني غير از اين قرآن مشهور كه ميان مردم است، . يابد درمي

  .2»...باشد كند كه آن در پيش اهل خودش مي داللت مي
كنيم كه اين رواياتي  ولي ما مالحظه مي«: گويد در اينجا محمد حسين فضل اهللا مي

يا در داللت برآن عقيده مذكور  ،كه طوسي ذكر كرده است يا در سند ضعيف هستند
  .3»باشند ضعيف مي

  
  .پنهان كردن قرآن از اموري نيست كه تقيه پذير باشد
كردن قرآن از طرف ائمه به  محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه عقيده پنهان

_____________________________ 
 .سايت بينات/تفسري من وحی القرآن . 2/359 ةالندو) ١(
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پذير نيست  چون مسأله قرآن از مسائلي است كه تقيه ،باشد نمي خاطر تقيه صحيح
  .الفت اميرالمؤمنين عليمخصوصاً در زمان خ

اين سخني است كه از وجود مصحف ديگري نزد اهلش «: (گويد فضل اهللا مي
چون مسأله قرآن از مسائلي ). دهد و در برابر نقد ثابت نيست خبر مي) يعني ائمه(

پس طبيعي . ؛ مخصوصاً در زمان اميرالمؤمنين علي. پذير نيست است كه تقيه
اي مخصوصاً در زمان خالفت، از قرآن  فاع از هر شبههنيست كه براي هر مشكلي و د

  .1»و آن را براي مردم بيان نكرده باشد ،استفاده نكند
  

  .باشد عقيده تحريف، مخالف امر به قرائت قرآن مي
در  چنانكه -  نآكند و آن اينكه، امر به قرائت قر فضل اهللا نكته مهمي را بيان مي

و نهي از اضافه كردن چيزي به آن در  - ستقرآن و سنت و حتي كالم ائمه آمده ا
  .هنگام خواندن، مطلقاً با عقيده تحريف قرآن هماهنگي ندارد

امر به قرائت قرآن و عدم جايزبودن افزودن چيزي به آن «: گويد فضل اهللا مي
بلكه ناشي از اين است كه قرآن  ،ناشي از يك عنوان دومي نيست) هنگام خواندن(

  .2»يك جلد استهمين قرآن موجود در 
  

  .باشد عقيده تحريف، مخالف كالم ائمه مي
كند، بر بطالن  فضل اهللا با سخنان ائمه كه آشكارا بر عدم تحريف قرآن داللت مي

و مشهورترين اين روايتها فراواني امر به رد هر نوع . كند عقيده تحريف استدالل مي
به امر ما و «: گويد ميكه ) :(مانند سخن باقر ،روايتي است كه مخالف قرآن باشد

و  ،آنچه كه از ما نقل شده است بنگريد، اگر آن را موافق قرآن يافتيد به آن عمل كنيد
_____________________________ 
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آن را با «: گويد كه مي) :(يا صادق. 1»اگر آن را موافق قرآن نديديد، قبول نكنيد

و اگر مخالف قرآن بود،  ،اگر موافق آن بود، بدان عمل كنيد ،كتاب خدا مقايسه كنيد
  .2»ن را قبول نكنيدآ

فضل اهللا معتقد است اگر قرآن مجيد همان قرآن موجود در ميان مردم نباشد 
  .تواند معيار شناخت صحت و درستي احاديث باشد چگونه مي

بنابراين ائمه قرآن را معيار حكم به صحت و عدم صحت «: گويد فضل اهللا مي
. در آن نيست نقص و زيادتچون قرآن از جانب وحي است و . اند احاديث قرار داده

چون شايد . تواند معيار مناسبي باشد چون تحريف اگر ثابت شده باشد چگونه مي
  .3»حديثي كه مثالً رد شده است، با قرآن مخفي موافق باشد

  
  .باشد عقيده تحريف مخالف اجماع مسلمانان مي

اجماع محمدحسين معتقد است كه عقيده تحريف جز در بسياري از موارد نادر از 
آنچه كه ما در اجماع مسلمانان مشاهده «: گويد مسلمانان نقل شده است و مي

مبني بر اينكه قرآن در . كنيم، جزء بسيار كمي از اين اجماع قائل به تحريف هستند مي
بينش مسلمانان تمام آن چيزي است كه خداوند بدون كم و زياد بر رسولش نازل 

  .4»ن راه نداردو در هيچ جهت باطل در آ ،كرده است
نازل شده است  ص به طور خالصه؛ فضل اهللا معتقد است كه قرآني كه بر محمد

و عقيده پنهان كردن قرآن حقيقي نزد ائمه به خاطر تقيه، . از تحريف محفوظ است
_____________________________ 

 .1/237األمالی, الطوسی ) ١(

 .1/8الكافی, ) ٢(

 .2/319آفاق الروح ) ٣(
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و اين عقيده مخالف  ،باشد، خصوصاً در زمان خالفت علي عقيده دور از تفكر مي
  .باشد كالم ائمه مي
نچه را كه محمد حسين فضل اهللا براي اثبات بدون تحريف بودن قرآن باالخره آ

بلكه يكي از . كرده استبيان كرد، نسبت تحريف را از تمام آن گروه نفي ن
ن نشانه و اي. دمورد انتقاد قرار داعقيده او را را آورد و ) طوسي(برجستگان شيعه 

بناي  توان نمىكه  ،روحيه تعصب استو دور از  ،ستصدق و پاكي نقد و بررسي ا
  .1اين تعصب بنا نمودوحدت و تقريب بر 

_____________________________ 
كننـد و حتـی  برخالف بسياری از كسانی كه با نفی نسبت حتريف به طور مطلق از مذهب اماميـه دفـاع مـی) ١(

خـربی از  لـت بـیو ايـن دال. اند تأليف كرده» فتح رب األرباب فی اثبات حتريف ای الكتاب«كتابی را با نام 
 .كند يا تعصب و يا تقيه می –با حسن ظن  –اقوال مذهب 
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  در مورد خرافاتفضل اهللا ديدگاه : مطلب چهارم
  

كند، دوري وي از خرافات بلكه  آنچه كه راه و روش فضل اهللا را متمايز مي
هنگام بررسي كتابها و مقاالتش نظر و روايتهاي خرافاتي وجود . جنگيدن با آن است

فانش از ميان اماميه در بيان اعتقادشان خواه در تفسير يا ساير كتب از ندارد كه مخال
  .آن استفاده كنند

فضل اهللا معتقد است كه عقب ماندگي بسياري از جوامع اسالمي بخاطر مشاركت 
  .1پرستان است ماندگان و خرافه ها براي عقب و بازكردن زمينه

بينيم  هاي ديگر مذهب ميدر مورد شدت مخالفت محمد حسين فضل اهللا با جريان
جنگ ميان پيشرفت و «كند كه جنگ ميان او و مخالفانش  كه او صراحتاً اعالم مي

  .2»عقب ماندگي و ميان خرافات و حقيقت است
ماندگاني كه كينه و نفرت  پرستان و عقب همچنين او بيان كرد كه هيچگاه با خرافه

خواهم كه  مي :اي دوستان«: گويد و مي ،كند دهند، به نيكي رفتار نمي را ترويج مي
نه به روش  ،اي به جهانيان تقديم كنم روش اهل بيت را به طريق جديد و متمدنانه

را كه ميراث اهل ) †(خواهم كه ميراث اهل بيت مي. افتادگان پرستان و عقب خرافه
و ائمه اهل بيت  ص غرب و شرق است به جهانيان معرفي كنم تا بدانند كه پيامبر

همان كساني بودند كه تمدن را به دور از هر گونه اعتنايي به خرافات و ) †(وي
  .3»گرايي و تعصب و كينه و نفرت بنا نهادند واپس

_____________________________ 
 .9/417 ةالندو) ١(
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 . ه1423ذيقعده سال  28های او در روز مجعه  خطبهاز ) ٣(
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٥٤٤

٥٤٤ 

خداوند از مردماني « :پرستان گفت هايش به خرافه فضل اهللا در يكي از خطبه
دهند و آنها را مانند خدا دوست  كند كه شريكاني براي خدا قرار مي صحبت مي

اي كه به لوازم غلو  به گونه. اند داشتن اينها غرق شده ، و مردم در حب و دوستدارند
كه : گويد و خداوند به آنها مي. گيرند زنند و مخلوقش را با او مساوي مي چنگ مي

خداوند و بنده عظمت مخلوق هر چقدر باشد، خواه نبي يا امام يا ولي باشد، عبد 
خدا  و هيچ كس به مقام ،او مساوي نيستاست و هيچ يك از مخلوقات خداوند با 

  .)18: الجن( .n  m  l  k  j  i  h   g z }: نيدبه خود نزديك نك
  .»مساجد از آنِ خداست، پس هيچ كس را با خدا نخوانيد«

داشتن همان توحيد در عقيده است، همان توحيدي كه توازن  اين توحيد در دوست
و نه  ،نه آن را كم كند ،حقي را ادا كندكند تا حق هر صاحب  را در انسان زنده مي

   .1حق وي را باالتر از آنچه كه هست ببرد
پرستان معاصر شيعه همان كساني بودند كه فضل اهللا آنها را به عنوان  بنابراين خرافه

و ربودن اموال مردم  اولچون خرافاتشان سبب چپ. دانست دشمن درون مذهب مي
در   همان گروهي هستند كه اميرالمؤمنين علياينها از ديدگاه فضل اهللا. شده است

گروهي از طريق ما : شوند ما به گروههايي تقسيم مي شيعه« :مورد آنها گفته است
از «و فضل اهللا اين سخن را اينگونه تفسير كرده است كه آنها » ...كنند كسب روزي مي

ند، تا هدفي كه بند كنند و چه بسا به زبان آنها دروغ مي محبت اهل بيت استفاده مي
دارند از طريق جا انداختن ائمه در قلب مردم به دست بياورند و اموال و مقام مهمي 

و اين چيزي . كنند تجارت مي) †(بنابراين آنها به وسيله ائمه. را به دست بياورند
كنند، خود را  كساني كه خرافات را به مردم تلقين مي. است كه ما شاهد آن هستيم

_____________________________ 
 :خطبه او در سايت بينات :نگا) ١(

http://www.bayynat.org/www/arabc/khotbat/kh31012002.htm. 
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  .1»دهند تا دل مردم را به دست بياورند شان ميمخلص اهل بيت ن

_____________________________ 
 .9/587 ةالندو) ١(
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٥٤٦

٥٤٦ 

  ن نظر وي در مورد اصحاب: مطلب پنجم
  

ما : گويد اند و مي محمد حسين فضل اهللا معتقد است كه صحابه كافر و مرتد نبوده
چون . شماريم ولي آنها را محترم مي. به عصمت و عدالت همگي آنها ايمان نداريم

H  G  F  E  DC  B  A   } :گفته است سخنخداوند متعال اينگونه از آنها 
K  J       I z. )29: الفتح(.  

و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و  ؛فرستاده خداست صمحمد «
  .»شديد، و در ميان خود مهربانند

¸  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹   } :دگوي و در مورد آنها مي
Æ  Å  Ä  Ã   Â z. )9: الحشر(.  

و در سراي ايمان پيش از ) سرزمين مدينه(براي كساني است كه در اين سرا  و«
مهاجران مسكن گزيدند، هر مسلماني را به سويشان هجرت كند دوست دارند، و در 

  .»كنند دل خود نيازي به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمي
̀  g  f  e  d  c   b  a  } :فرمايد و مي   _z. )18: الفتح(.  

  در حديبيه  كه  الرضوان بيعه( هنگامى كه در زير آن درختـ خداوند از مؤمنان «
  . »راضى و خشنود شد ـ با تو بيعت كردند )گرفت  انجام
و از محمد حسين فضل اهللا در مورد روايتهايي كه در كتابهاي اماميه آمده است (

معدود، مرتد همگي جز چند نفر  ص كند كه مردم بعد از وفات پيامبر تصريح مي
اين روايات اگر صحيح باشند به معناي ارتداد از  :گفت در جواب .)سؤال كردم شدند

  .نه به معناي ارتداد از اسالم ،است  امامت علي
مانند صحابه از ديدگاه  –همچنين از او پرسيدم كسي كه معتقد به نظريه امامت 

كافر « :ت؟ گفتس، چگونه انباشد، بعد از اينكه به نص وارده علم داشته باشد –وي 
و با انكار  ،شود گويم اصول دين است كه انسان با آنها مسلمان مي نيست، من مي
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ولي  ،توحيد، نبوت و ايمان به روز قيامت :كه عبارتند از ،شود يكي از آنها كافر مي

بنابراين مسلمانان در آن اختالف نظر . امامت جزء نظرياتي است كه بديهي نيست
  .1»دارند

همچنين محمد حسين فضل اهللا براي من بيان كرد كه او بسياري از رواياتي را كه 
من به : گويد ولي او مي ،دهند، از حفظ دارد صحابه را به كفر و ارتداد نسبت مي

كه در بردارنده اين سب و لعن  2و به زيارتهايي. مسأله سب و لعن آنها ايمان ندارم
از من  3فتواهاي كه در باب حكم زيارت عاشوراو در مورد  ،باشد نيز ايمان ندارم

و همچنين دعاي صنمي  ،ام كه دعاي غير موثقي است خواسته شده است، جواب داده
  .4قريش اصل و اساسي ندارد

_____________________________ 
 . ه26/1/1425مالقات خصوصی روز چهارشنبه ) ١(

 .ره كرده استسيد فضل اهللا به كتاهبای دعای زيارات زيادی نزد شيعيان اشا) ٢(

دعايی است كه بسياری از شيعيان معتقدند كه خواندن آن در روز عاشـورا مسـتحب اسـت و در بردارنـده ) ٣(
 .های زيادی است لعنت

 . ه26/1/1425مالقات خصوصی روز چهارشنبه ) ٤(
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  مسائلي در باب امامت: مطلب ششم
  

محمد حسين فضل اهللا معتقد به امامت است و در اين مورد اجتهادهاي مهمي 
ي اتولي با وجود اين، اجتهاد. دقيق آن بايد آن را بررسي كنيمدارد كه براي شناخت 

اثر  وى نظراتو اين  ،كرده استبودن خارج ن ه امامىشيعكه انجام داده او را از 
  :از جمله مهمترين آنها عبارتند ازگذاشته كه بزرگي در جدايي ميان او با مخالفانش 

  
  .امامت از ضرورتهاي اسالم نيست -1

ل اهللا معتقد است كه اعتقاد به امامت وارد ضروريات دين محمد حسين فض
و در . هاي است كه نياز به بررسي و استدالل دارد بلكه در چارچوپ نظريه. شود نمي

 .شود نتيجه عدم ايمان به آن خروج از ضروريات دين محسوب نمي
و . هـ برانگيخت1414هاي بزرگي را ميان علماي شيعه در سال  و اين امر مجادله

است كه بايد  چيزهايىاين هنگامي بود كه فضل اهللا صراحتاً اعالم كرد كه امامت از 
  .1و از امور ثابت نيست. ضعف و قوت آن بررسي شود

مواقف و فضل اهللا در اثر اين ديدگاه از طرف بسياري از طرفداران اماميه با 
  .2مواجه شدضد خود شديدى 

  
  .ائمه از انبياء برتر نيستند -2

حسين فضل اهللا ترديدي ندارد كه آنهايي را كه ائمه را برتر از انبياء  محمد

_____________________________ 
: گويـد و مـی –رضوريـات  –است نه از بـدهييات  نظرياتحممد حسني فضل اهللا معتقد است كه امامت از ) ١(

پذيرند و اين امری است كه هزاران كتاب در  ها قطعًا نمی بنابراين مسلامنان در آن اختالف نظر دارند بعضی«
مالقـات خصوصـی روز  .»كننـد مورد آن تأليف شـده اسـت و مسـلامنان مهچنـان در مـورد آن جـدال مـی

 . ه26/1/1425چهارشنبه 

 . بيان آن در صفحات بعد خواهد آمد) ٢(
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: گويند و از درجه غلو بعضيها تعجب كرده است كه مي. غالت هستند ودانند، جز مي

 ك روزي از روزها دعا كرد و دعايش مستجاب نشد تا اينكه فاطمه ص پيامبر
  .1ستجاب كردآمين و خداوند با آمين گفتن فاطمه دعايش را م :گفت
توفيق وسيله شد بلكه هر كدام از ائمه، امام بعد از خود را ب به ائمه وحي نمي - 3

  .2دانست الهي مي

_____________________________ 
 .594−9/595 ةوالند) ١(

 .2/392 منبع سابق) ٢(
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٥٥٠ 

  مسايلي در مورد عصمت ائمه: مطلب هفتم
  

در مقدمه گفتيم كه عموم اماميه معتقد به عصمت ائمه هستند و محمد حسين 
بلكه در تفاصيل عصمت با آنها  ،بودن عصمت با آنها مخالف نيست فضل اهللا در ثابت

كند كه فضل اهللا عصمتي را بنيان گذارد  و خواننده گرامي مشاهده مي. مخالف است
كه غلو كمتري از مخالفانش داشت و اين نسبت به ديدگاههاي وي چيز عجيبي 

  .آنهم به خاطر عقالنيت او نيست
   .عصمت انبياء و ائمه توسط فضل اهللاثبات 

كردن معصوم  گناه و  معتقد است كه انبياء و ائمه در تبليغمحمد حسين فضل اهللا
و او با اين جمله از اثبات عصمت براي انبياء و ائمه از نظر اماميه خارج . 1هستند

  .نشده است
 ،و معتقد است كه اين عصمت با فيض و عنايت خداوند به شخص معصوم است

  .2دارد مياي كه او را از انحراف و كارهاي باطل باز  به گونه
  .ز ديدگاه فضل اهللا و غالت اماميهعصمت ا

و كسي هم كه به آن . فضل اهللا معتقد است كه عقيده عصمت از ضروريات دين نيست.أ
  .3و عصمت را فقط از ضروريات مذهب اماميه دانسته است. اقرار نكند، مسلمان است

وم نيز پس معص. معتقد است كه عصمت منافاتي با نقاط ضعف بشري ندارد. ب
. كند يا بعضي چيزهاي عادي را فراموش مي ،كند گاهي در امور زندگي اشتباه مي
 شبرايسپس كند  آيات نيز گاهي اشتباه مي تالوت همچنين معتقد است كه او در

  .4دنكن درست مي
_____________________________ 

 .78− 81 ةمسائل عقدي) 3/27سؤال و جواب  100(. 267− 268 ةفقه احليا. 384و  370و  2/61 ةالندو) ١(

 .270 ةفقه احليا) ٢(

 .1/ملحق الوثائق اجلديدة/احلوزة العلمية تدين االنحراف: نگا. , و نيز نظ آيت اهللا تقى قمى267− 274 ةفقه احليا) ٣(

 .1/234من ال حيرضه الفقيه ) ٤(
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و اين امر چيزي است كه بعضي از فقهاي متقدم شيعه مانند صدوق به آن معتقدند 

هاي غلو را همان نفي سهو و اشتباه از ائمه دانسته  از نشانهو صدوق اولين نشانه 
نبى يا امام اي كه قائل به جواز اشتباه  به گونه - از متأخرين - يا مانند خوئي. 1است

  .2است شود، تبليغآنچه از طرف خدا در غير 
در مقابل اين گروه بعضي از مراجع شيعه جواز اشتباه و فراموشي را از انبياء و 

از جمله اين افراد . ، اين هم به اينكه واقع نخواهد شدكنند به لحاظ عقلي نفي مي ائمه
همچنان كه از ) †(ما معتقديم كه انبياء و ائمه«: گويد شاهرودي است كه مي

. 3باشند از خطا و اشتباه و فراموشي نيز معصوم مي ،باشند معصيت و گناه معصوم مي
عصمت انبياء و ائمه در علم كالم ثابت «: گويد مي 4و همچنين محمد تقي بهجت

و از جمله . 5»شده است و فرقي ميان عصمت در اشتباه و عصمت در گناه نيست
مراجع معاصري كه گناه و اشتباه و فراموشي را از معصومين نفي كرده است؛ محمد 

  .است... و  1و مهدي مرعشي 7و محمد حسيني وحيدي تبريزي 6حسيني شيرازي

_____________________________ 
 .5مراجعه به ص) ١(

 .78 ةمسائل عقدي. 268 اةفقه احلي) ٢(

 .235ص/ 28سند/ بخش سوم/ تدين االنحراف ةالعلمي ةاحلوز) ٣(

و آغـاز علـم آمـوزی را در آنجـا . در شهر فومن متولد شـدم 1915/  ه1334شيخ هبجت در اواخر سال ) ٤(
و در آنجا پيش علاميی از مجله خوئی و حاج آقا ضياء العراقی و مريزا   ه 1348رشوع كرد و سپس به قم رفت 

و او از مجلـه بـارزترين . درس خوانـد... و) مشهور بـه كمبـانی(نائينی و شيخ حممد حسني غروی اصفهانی
 .علامی معارص شيعه است

http://www.al-shia.com/html/ara/ser/ola-behj.htm. 
 .245/مهان ص) ٥(

 .67و التشيع, الشريازی  ةشيعال) ٦(

 .256/مهان ص) ٧(
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شود كه  صادر مي ص عتقد است كه گاهي خطا و اشتباهي از نبيفضل اهللا م .ج
  .معتقد به خطابودن آنها نيست

و خداوند در . در غزوه تبوك اجازه ماندن به بعضيها داد ص مثل جايي كه پيامبر
  .)43: التوبه( .p  o  n  m  l  k z } :داد تذكر ص مورد اينها به پيامبر

  .»اجازه داديخدا تو را بيامرزد چرا به آنان «
بكار  كمامثال اين كلمات در مقام سرزنش «به طوري كه فضل اهللا معتقد است كه 

همچنان كه اين حادثه هيچ يك از . رود كه از ماهيت خطاي غيرعمد آشكار است مي
  . »حالتهاي گناه داخل در آن نيست

سته كه خداوند خوادر راهى  ص اين كار از عصمت و انسجام پيامبر«: گويد و مي
 ص پس خداوند گاهي فضاي آزادي را براي پيامبر. كاهد در آن حركت كند، نمي

گذارد كه با حركت در آن به تدبير امور امت با وسايل عادي كه در بعضي اوقات  مي
و  ،مالك آن نيست ،كند، بپردازد، نه با وسايل غيبي كه جز به طريق ذاتي اشتباه مي

همچنان كه در كارهاي . كند ي او آشكار نميخداوند جز به طور مطلق آن را برا
من فقط به وسيله شواهد و داليل در ميان «: 2گويد قضايي و داوري ميان مردم مي

  .3»كنم شما قضاوت مي
اي كه گرايشها و تمايالت  به گونه ،معتقد است كه نبي و ائمه، بشر هستند - 4

به . كند خود آنها را حفظ ميولي خداوند متعال با فضل . شود نفساني بر آنها وارد مي
كند تا آنها را از آن گناه باز  خواهد، براي آنها ايجاد مي اي كه موانعي را كه مي گونه
پيش آمد و خداوند در مورد  ؛ اي كه براي يوسف از ديدگاه فضل اهللا حادثه. دارد

     =
_____________________________ 

 .286/مهان ص) ١(

 .1, ح 7/414: حديث در الكافی, كلينی) ٢(

 :تفسري من وحی القرآن ) ٣(
http://www.bayynat.org/books/quran/yousef/htm. 
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̀  a} :ته استآن گف _̂  ] \z. )و او  ؛آن زن قصد او كرد« .)24: يوسف

  .»نمود قصد وى مى -ديد برهان پروردگار را نمىاگر - نيز 
پس او معتقد است كه انبياء مانند ساير افراد . از قبيل اين گرايشهاي نفساني است

  .1بشر هستند و عصمت آنها منافي وجود گرايشهاي نفساني و غريزي آنها نيست
 به طور خالصه محمد حسين فضل اهللا عصمت را براي انبياء و ائمه ثابت شده

  :شود كه عبارتند از اسي شناخته ميولي عصمتي كه با دو نشانه اس. داند مي
  .عصمت مخالف وقوع خطاهاي غيرعمد يا نقاط ضعف بشري نيست :نخست

  .عصمت مخالف وجود گرايشهاي بشري و خطرهاي غيرارادي نيست: دوم
اگر در مقام ترجيح باشيم، سخن فضل اهللا بدون شك بيشتر به منطق  و دليل 

اي كه فضل اهللا توانست كه ثابت كند عصمت مخالف وقوع  به گونه. نزديكتر است
و تمام اشتباهاتي كه او از انبياء ذكر كرده است از اين . خطاهاي غير ارداي نيست

  .باشند قبيل مي
همچنان كه او به وجود خطرات و گرايشهاي نفساني كه در ذهن معصوم خطور 

عجيب نيست وقتي كه ما نظر بدون غلو او را در  بدون شك. كنند، اعتراف كرد مي
  .- آن چنان كه گذشت - بدانيم... مورد انبياء و 

كند و فقط  به طور كلي نظر فضل اهللا از نظر كسي كه سهو و فراموشي را نفي مي
و اختالف با او بيشتر يك  ،كند، نزديكتر به واقع است عصمت مطلق را ثابت مي

ولي اختالف . باشد در مورد انبياء و رسوالن حقيقي نميو فقط . اختالف لفظي است
دهند  چون نصوص ما را ياري نمي. گانه اختالف ديگري است در مورد ائمه دوازده

  .تا آنچه را كه در مورد انبياء معتقد هستيم به آنها نيز تعميم بدهيم
_____________________________ 

 : تفسري من وحی القرآن) ١(
http://www.bayynat.org/books/quran/yousef06.htm. 

 .84ئل عقدية مسا: ونگا



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٥٤

٥٥٤ 

  وحدت اسالمي از ديدگاه فضل اهللا: مطلب هشتم
  

  .حل مشكل اهل سنت و تشيع
ولي  ،كند كه اختالف ميان اهل سنت و شيعه امري واقعي است فضل اهللا اقرار مي

او معتقد است كه اين اختالف به يك حالت تشنج و تعصب قومي كشيده شده 
و در نتيجه حل اين اختالف . اي كه حجم اختالف را بيشتر كرده است به گونه ،است

  .شود مشكلتر مي
به يك » مذهبي فكري«كند كه اختالف از يك امر  يفضل اهللا در اين زمينه اشاره م

دهد كه وضعيت دو  و فضل اهللا توضيح مي. كشيده شده است» مذهبي قومي«امر 
  .گروه مانند اين است كه بگوييم طايفه سني و طايفه شيعه

كند كه ذخاير و منابع تاريخي آثار زيادي را از جمله  همچنين فضل اهللا بيان مي
مخصوصاً درگيريهاي جنگي كه اتفاق .  ف بر جاي گذاشته استمعضالت اين اختال

كند كه اختالفات ميان سني و شيعه  از مهترين نكاتي  فضل اهللا بيان مي. 1افتاده است
  .2كنند است كه دشمنان به خاطر تسلط بر مسلمانان از آن بهره برداري مي

  
  .به سوي وحدت

به پيروي از . و سنت تأكيد كردهنگام اختالف بايد بر بازگشت به كتاب  :نخست
ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   } :مايدفر اين كالم خداوند كه مي

  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò
ä z. )3)59: النساء.  

_____________________________ 
 .88واالختالف  ةاحاديث فی قضايا الوحد:نگا) ١(

 .33و 34 منبع سابق:نگا) ٢(

 .66 منبع سابق) ٣(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٥٥

 

٥٥٥ 

و اطاعت كنيد پيامبر خدا و ! اطاعت كنيد خدا را! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«

و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و ! را) علما و حكام مسلمان(ر اولو االم
! اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد) و از آنها داورى بطلبيد(پيامبر بازگردانيد 

  .»براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است) كار(اين 
و وحدت بر آنچه كه در  سيد فضل اهللا معتقد است كه از اسباب و لوازم اجتماع

قرآن آمده است، دوري از روش تفسير باطني است و اين روشي است كه سيد فضل 
همچنين فضل اهللا به . براى قرآن تفسيرهاى مخفيانه وجود داردكند كه  اهللا اشاره مي

كند و آن روش تأويلهاي فاسد است كه آن را اينگونه  روش ديگري نيز اشاره مي
اع دادن قرآن به معاني رمزي و معمايي كه هيچ ارتباطي با لفظ ارج«: كند وصف مي
  .1»آن ندارد

  .كند اي را در مورد قرآن رد مي همچنين فضل اهللا تفسيرهاي قومي و طايفه
. در اينجا الزم است كه از تفكر مرجع اعلي محمد حسين فضل اهللا تشكر كنم

بدون تأويلهاي دور از چون اين تفكر وي به مذهب داللت نصوص بر ظاهر آنها و 
هايي است كه باعث وحدت كلمه ميان  ذهن بوده است كه اين روش از بهترين روش

  .شود مذاهب مسلمانان مي
گشودن نقد گذشته و اينكه هر مذهبي مسلمات فرضي خود را در معرض : دوم

خداوند . م را نقد و بررسي كرده استچون قرآن امور مسلّ. نقد و بررسي قرار بدهد
m l k j i h g f }: رمايدف مي ص عال بر زبان پيامبرشمت

nz. )2)24: سبأ.  
  .»!هدايت يا در ضاللت آشكارى هستيم) طريق(ما يا شما بر : بگو«

_____________________________ 
 .166مهان ) ١(

 .72−73 منبع سابق) ٢(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٥٦

٥٥٦ 

گويد از جمله بزرگترين مشكالتي كه با وحدت اسالمي مواجه است،  فضل اهللا مي
خواهد كه در وقتي عالمي ب. شوند حمالت تكفيري است كه مانع آزادي انديشه مي

اي موافق تفكر اهل سنت گام بردارد، حمالت تكفير و گمراهي و بدنام كردن  مسأله
  .شود وي شروع مي

ما بارها از مسايل سياسي و «: گويد در اينجا مرجع عالي محمد حسين فضل اهللا مي
ولي در همان موقع ما صاحب چنين ... ايم نابودكردن آزاديهاي سياسي سخن گفته

چون بر يك . نيستيم - حتي در علم خود -  ي و فقهي در جامعه خودآزادي فكر
بر يك سني نيز ممنوع  ،ممنوع است كه خارج از چارچوب خود اجتهاد كند شيعه

  .1»است كه خارج از چارچوب خود اجتهاد كند
فضل اهللا معتقد است كه بهترين روش، بررسي آرا و نظريات به دور از هرگونه 

ولي . گرايي برسد تا در بررسي گذشته به يك عينيت. استنگري و قداست  قطعي
چون مسايل اختالفي  ،رسيدن به اين مرحله خيلي سخت است: گويد فضل اهللا مي

مسلمانان در مسأله يها نيز جلوى پيشرفت و غرب ،2است عد حساسي به خود گرفتهب
  .3ديابان ادامه مسلمانتفرقه بين همچنان ند تا ا هايستادنقد به مرحله عينيت گرايي 

كند كه اصل وحدت ميان مذاهب اسالمي بايد از  فضل اهللا تأكيد مي: سوم
كنيم كه او  بنابراين مشاهده مي. انحرافاتي كه مخالف اصول ايمان است، تجاوز نكند

از مسير گمراهيهايي كه به تفكر اسالمي نفوذ «كند كه نبايد  بر اصل وحدت تأكيد مي
چون آينده اسالم همان است . اند، تجاوز كرد ت اسالم نفوذ كردهيا در واقعي ،اند كرده

  .4»دهد كه وحدت مسلمانان را بر اساس حق به آنها وعده مي

_____________________________ 
 .72−71 منبع سابق) ١(

 .55 مهان) ٢(

 .57مهان ) ٣(

 .63مهان ) ٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٥٧

 

٥٥٧ 

توانند نقش بزرگي را در  فضل اهللا معتقد است كه جنبشهاي اسالمي مي: چهارم

همان كساني كه در . چون سياستمداران با غرب در ارتباط هستند. وحدت ايفا كنند
  .1ايجاد تفرقه نقش دارند

انتشار روشهاي گفتگو و آداب آن، و رها كردن روشهاي سب و سرزنشي : پنجم
و سرزنش و  دشنامچون اين سب و سرزنش جز با . كه قرآن از آن نهي كرده است

 و فضل اهللا به ديدگاه علي. شود در نتيجه تعصب و دشمني جواب داده نمي
گويند  عضي از عراقيان، اهل شام را فحش و ناسزا ميكند وقتي كه شنيد ب استدالل مي
ولي اگر شما  ،آيد از اينكه شما فحاش و ناسزاگو باشيد من بدم مي« :كه گفت

و علت  ،كارهاي آنان را توصيف كنيد و حالتشان را بيان كنيد براي گفتن بهتر است
و  نمايدآنها بهتر  و خداوند خون ما و آنها را حفظ كند و رابطه ما را با. رساند را مي

و هدايت كند تا حقيقت از جهل و ناداني شناخته  ،آنها را از گمراهيشان نجات دهد
  .2»اند، توبه كنند و از ظلم و ستمي كه به آن گرفتار شده ،شود

كند كه مسلمانان در راه وحدتشان بايد  محمد حسين فضل اهللا بيان مي: ششم
نگرد  ك تمدن به قانون وحدت اسالمي ميهمگي هوشيار باشند كه غرب به عنوان ي

  .3كند كه با تمدن مصلحتهاي آنان رقابت مي

_____________________________ 
 .37مهان ) ١(

 .61−63مهان ) ٢(

 .111, 58و االختالف  ةاحاديث فی قضايا الوحد:نگا) ٣(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٥٨

٥٥٨ 

  :مبحث سوم
  

  ديدگاه معاصرين اماميه در مورد فضل اهللا
  

شيعيان اماميه معاصر در ديدگاه خود نسبت به مرجع محمد حسين فضل اهللا به دو 
  :شوند دسته تقسيم مي

  .مخالفان فضل اهللا :دسته اول
ند و ا هي از مراجع معاصر افكار مرجع شيعي محمد فضل اهللا را رد كردعده زياد

هاي علميه و  گروه ديگري كه به علوم شرعي منتسب بودند مانند مدرسان حوزه
اي در اين رد عليه وي مشاركت  و عده. ندا هشاگردان آنها نيز افكار وي را رد كرد

  :از جمله بارزترين آنها. داشتند
اهللا سيد محمد  اهللا شيخ وحيد خراساني، آيت واد تبريزي، آيتاهللا ميرزا ج آيت

اهللا شيخ محمد تقي بهجت، سيد علي بهشتي، شيخ لطف اهللا صافي،  روحاني، آيت
اهللا سيد صادق  اهللا سيد محمد شاهرودي، سيد محمد وحيدي تبريزي، آيت آيت

ي قمي، شيخ اهللا سيد تق اهللا سيد مهدي مرعشي، سيد حسن قمي، آيت روحاني، آيت
محمد هاجري، ميرزا حسن احقاقي، شيخ محمد تقي فقيه، سيد علي مكي عاملي، 

الدين، شيخ محمد تقي ايرواني، سيد كوكبي، شيخ فلسفي،  شيخ محمد مهدي شمس
سيد مصباح، شيخ مرواريد، شيخ حسن زاده آملي، شيخ جوادي آملي، سيد موسي 

وجود دارند كه بعضي از مخالفين فضل اي  و در اينجا اشخاص برجسته 1...زنجاني و

_____________________________ 
 .حممد باقر صافی. فضل اهللا ةفتن:نگا) ١(

http://www.geocitis.com/alshia-d/alshia.htm. 
از حممـد علـی هاشـمی » تـدين االنحـراف ةالعلميـ ةاحلوز«ديدگاههای اين افراد و ديگران را در كتاب  :نگا

اننـد شـيخ جـواد تربيـزی كـه كتـاب مشهدی و جمموعه كتاهبای ديگری از اينها در قم چـاپ شـده اسـت م
= و شيخ حممد تقی هبجت كـه » ةطفات والئيتمق«را چاپ كرد و شيخ وحيد خراسانی كه كتاب » اعتقاداتنا«

= 



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٥٩

 

٥٥٩ 

اهللا فاضل  اهللا سيستاني، آيت آيت :اند كه عبارتند از اهللا در ضمن مخالفتشان آورده

اهللا سيد  اهللا سيد محمد صدر، آيت اهللا سيد محمد سعيد حكيم، آيت لنكراني، آيت
ز ا –اهللا العظمي ناصر مكارم شيرازي، ولي شيخ حسين خشن  محمد شيرازي و آيت

براي من بيان كرد كه از اين مراجع اخير چيزي عليه  –بارزترين طالب فضل اهللا 
  .ندا هكردن صادرفضل اهللا 

  
  .بعضي از سخنان مخالفان در مورد فضل اهللا

اهللا العظمي وحيد خراساني سخنان فضل اهللا را اينگونه توصيف كرده است كه  آيت
همچنين فضل اهللا را به . 1»ق استآينها گمراهي از راه خدا و افساد در مسير ح«
و در مجلس علمي خود به صراحت  ،توصيف كرده است» كننده گمراه و گمراه«

تمام مؤمنان واجب است، هر كدام بر حسب قدرت و  بر«اعالم كرده است كه 
و هنگامي كه يكي از حاضران پرسيد . »توانايي خود در براندازي فضل اهللا بكوشند

سپس بعداً مشخص شد كه اين كار به خاطر » هرگز«: ب دادآيا او را بكشم؟ جوا
چون اگر او را بكشيم افكارش شهرت «: گويد بلكه مي ،حرمت خون وي نبوده است
در حالي كه واجب است از افكار او و انتشار آن . كند و رواج بيشتري پيدا مي

     =
_____________________________ 

و سپس كتاب ديگری را بـه » الزهراء ةمأسا«و سيد جعفر مرتضی عاملی كه كتاب » الربهان القاطع«كتاب =
و سـيد حممـد . را چـاپ كردنـد» الزهراء ةخليفات مأسا«ی به نام و بعد كتاب ديگر» الزهراء ةملاذا مأسا«نام 

» تدين االنحـراف ةالعلمي ةاحلوز«كتاب  –شود اسم مستعار وی بوده است  گفته می –علی هاشمی مشهدی 
و سـيد حممـد » ةحتـی ال تكـون فتنـ«و شيخ نجيب مروت كتـاب » مالحظات«و سيد ياسني موسوی كتاب 

برای مطالعه بيشرت بـه جملـه  .را چاپ كردند» ةكتاب هوامش نقدي ةحماكم... ةالفضيح«حممود مرتضی كتاب 
و سـايت امحـد  24م ص1998.از سـاموی مراجعـه كنيـد» فتاوی تكفره و خـامنئی يدعمـه«مقاله » الرشاع«

 .http://www.alkatib.co.uk/m30.htm .كاتب

 .11سند/ بخش سوم –تدين االنحراف  ةالعلمي ةاحلوز) ١(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٦٠

٥٦٠ 

  .1»جلوگيري كنيم
برخالف مسلمات «: ست كهاما جواد تبريزي سخنان وي را اينگونه توصيف كرده ا

از مذهب اثني عشري خارج ) فضل اهللا(و گوينده آن  ،و ضروريات مذهب حق است
و فضل اهللا و كساني كه در پخش و انتشار سخنانش شريك هستند داخل . شده است

  .2»دشمنان ما را با خشنودي خداوند خريده استرضايت : در اين عبارت هستند كه
فضل اهللا يك طرح وهابيت «: اعالم كرده است كه و محمد تقي بهجت صراحتاً

همچنين علي سيد حسين . 3»است كه در جان تشيع و در درون وي نفوذ كرده است
خطر بزرگي براي تشيع و فكر شيعه و اساس و قواعد و «فضل اهللا را  ،يوسف مكي

  .4»عقايد و قوانين و تاريخ آن دانسته است
تغيير «داند كه حقيقت او  مي» خطرناك برنامه«فضل اهللا را يك  ،محمد صدر

شخصيت شيعه است كه با تغيير عقيده اصلي خود با عقايد مزخرف اين كار را 
  .5»كند مي

» انكار ضروريات مذهب«و » گمراه كننده«در بيانيه حوزه علميه قم سخنان وي 
  .6محسوب شده است

: آن آمده بوداي صادر كرد كه در عنوان  همچنين حوزه علميه اصفهان بيانيه
  .7»انحرافهاي فضل اهللا گمراه گمراه كننده«

_____________________________ 
 .ةفصل املوقف من الفتن/ فضل اهللا ةفتن) ١(

 .12سند/ بخش سوم –تدين االنحراف  ةالعلمي ةاحلوز) ٢(

 .ةفصل املتوقف من الفتن/ فضل اهللا  ةفتن) ٣(

 .21و 20/, سند  175و176مهان, نامه او به تربيزی و خراسانی ص) ٤(

 ., ضمن ملحق احلوزة تدين االنحرافوتاملالک االصيل, بري , دار3پاسخ به شبهات بريوتيه, سيد حممد صدر, ص) ٥(

 .179−181بخش سوم,  –تدين االنحراف  ةالعلمي ةاحلوز) ٦(

 .169بخش سوم,  –منبع سابق) ٧(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٦١

 

٥٦١ 

در ذم و سرزنش فضل اهللا  -1مؤلف كتاب فتنه فضل اهللا - اما محمد باقرصافي

» صاحب فتنه«و او را  ،ناميده است» معاويه عصر«و او را . مبالغه كرده است
حكم  كه خميني -و گناه آن زن ايراني. توصيف كرده است» صاحب نقش خبيث«و

ود چون زهرا را الگوي زنان عصر حاضر محسوب ـاعدام وي را صادر كرده ب
  .از لحاظ كمي و كيفي معادل يك دهم گناه فضل اهللا است –كرد  نمي

سخنان وي جز اشكالهاي «: گويد كند و مي همچنين افكار فضل اهللا را توصيف مي
در كتابهاي  4الشيطان و جار 3و آلوسي 2ابن تيميه و ابن حجر و محب الدين الخطيب

و امثال اينها كه با تقديم و  »املنهاج«و» الصواعق«و» ةاالثنی عرشي ةالتحف«كتابهاي 
كه مردي از . كردن در اينجا و آنجا، نيست تأخر و حذف و مختصركردن و اضافه

ترسد  جز اينكه مي ،و با برنامه وهابيت فرقي ندارد ،مطرح كرده است» داخل خانه«
و آنها را  ،برد و بر توسل و شفاعت حمله مي. خودشان نام ببرد كه اشياء را با نام

و به معجزات  ،بدون اينكه آنها را به شرك وصف كند ،كند كند و نقض مي انكار مي
بدون اينكه آنها را كفر و غلو  ،نالد و از كرامت و مقامات اولياء مي ،زد طعنه مي

  .»...بنامد
اي را ميان فضل اهللا و ابن تيميه انجام داده  اما محمد علي مشهدي مقارنه و مقايسه

براي ما روشن شد كه با مقايسه نظريات فضل اهللا در كتابش با «: گويد است و مي

_____________________________ 
 .گويد كه اين اسم مستعار است شيخ حسني خشن می) ١(

متوفی . درا دار ةمنظور حمب الدين بن ابی الفتح حممد بن عبدالقادر اخلطيب است كه كتاب اخلطوط العريض) ٢(
 ٥/٢٨٢ألعالم زركيل ا.  ه1389

االثنی عرشيه  ةمنظور حممود شكری بن عبداهللا بن شهاب الدين آلوسی بغدادی است كه كتاب خمترص التحف) ٣(
 ٧/١٧٢ألعالم زركيل ا.  ه1342متوفی . را نوشته است

 .ةفی نقض عقائد الشيع ةمنظور موسی جار اهللا ابن فاطمه مؤلف كتاب الوشيع) ٤(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٦٢

٥٦٢ 

در  ،در بسياري از موارد مثل هم هستند )نةمنهاج الس(نظريات ابن تيميه در كتاب 
ان تشابه سپس به بي. »مسأله عصمت، شفاعت، عزاداري، و آيه مباهله مثل هم هستند

: گويد پردازد و مي و فضل اهللا در ميان شيعه مي ،نقش ابن تيميه در ميان اهل سنت
فضل اهللا مدعي تجدد در مذهب . همچنين آنها در روش و اسلوب شبيه هم هستند«

و عاقبت ابن تيميه اين  ،همچنان كه ابن تيميه مدعي تجدد در اسالم بود. شيعه است
و عاقبت فضل اهللا اين شد كه  ،وي را گمراه دانستندبود كه علماي مذاهب اربعه 

  .1»علماي مذهب اماميه او را گمراه دانستند
در خالل اين سخنان كه از مخالفان فضل اهللا نقل كرديم روشن شد كه اختالف 

و حتي بعضيها  ،خواندند ميان اين گروه با فضل اهللا بجايي رسيد كه او را گمراه مي
  .2نددانست خونش را مباح مي

همچنين براي ما روشن شد كه اين گروه به طور كامل فضل اهللا را درك كرده 
را در معرض تهديد ) غلو و خرافات آنها(بودند كه باني و مؤسس اصولي است كه 

در حالي كه فضل اهللا آنها را از . دهد، كه اينها از جمله اصول تشيع هستند قرار مي
كتاب و سنت صحيح و عقل سالم و از انحراف از تشيع صحيحي كه وابسته به 

  .دانست خرافات رسته باشد، مي
دانستند كه فضل اهللا باني  همچنين به خوبي براي ما معلوم شد كه اين گروه مي

و اين امر باعث  ،مذهب تشيعي است كه با ساير مسلمانان به وحدت نزديكتر است
د ابن تيميه و دهلوي و شد كه آنها وي را با بعضي از افراد سرشناس اهل سنت مانن

  .مقايسه كنند... آلوسي و 
جداي از نظر . گراي علمي است گرايي به دور از عينيت و اين امر ناشي از يك قوم

دهند و در حالي كه از لحاظ اجراي علمي  كه اين افراد ندايش را سر مي» وحدتي«
_____________________________ 

 .7تدين االنحراف  ةالعلمي ةاحلوز) ١(

 .اگر صافی در نقل از مرجع خراسانی راست گفته باشد) ٢(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٦٣

 

٥٦٣ 

  .آن خيلي دور هستند

  .بارزترين منابعي كه علت مخالفت با وي بود
كرد و  دانستند و براندازي وي را واجب مي وري كه مخالفان فضل اهللا معتبر ميام

كرد، بازگشت به مسايل علمي يا  او را به عنوان خطر بزرگي براي تشيع محسوب مي
  :مانند ،منطقي است
  .مسايل علمي :نخست

  .دانستند شك و ترديد وي در بعضي از آنچه كه جزء ضروريات مي - 1
متهم  1كردند او را به شك در ضروريات با او مخالفت مي بسياري از كساني كه

  .ات مذهب اماميهيات دين يا ضروريخواه ضرور. كردند مي
  :ات از ديدگاه آنها عبارتند ازيو از جمله اين ضرور

  .و كشتن جنين وي) ك(شك در روايتهاي شكستن پهلوي فاطمه زهرا -الف
  :گردد ر بر ميحقيقت ديدگاه فضل اهللا در اين مورد به دو ام

ذكر شده است، شك  او در صحت روايتي كه در مورد عمر بن خطاب :نخست
مبني بر اينكه عمر خانه علي را  -  ولي تصريح به ضعف آن نكرده است - كرده است

خراب كرد و درش را شكست يا سوزاند تا منجر به شكستن پهلوي فاطمه و سقط 
و فضل اهللا در اين كالمش درجه . شدجنيني كه در شكمش بود و محسن نام داشت، 

  .ش را به نفي قاطع نرسانده استو ترديد شك
محبت مسلمانان : گويد چون مي ،دانست اي را بعيد مي او وقوع چنين حادثه: دوم

و اين امر  - طبق اعتقاد فضل اهللا -  بود بيشتر از محبت آنها به علي ك به فاطمه
چون . گرفت صميم بد و خطرناكي نميمقتضي اين است كه هيچ كس براي آنها ت

_____________________________ 
الفقهـاء, قلعجـی وقينـی,  ةمعجـم لغـ. (آيـد آنچه كه بدون فكر و نظر در داليل آن بدسـت مـی: رضوری ) ١(

 هـ2/1408دارالنفاس بريوت طبعه).  ه284



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٦٤

٥٦٤ 

  .1انگيخت رأي عمومي را بر مي
است كه، از  فضل اهللاين يك امر جزئي تاريخي از جانب بسياري از مخالفان 

اي كه بعضي از آنها به صرف  به گونه. جمله ضرورتهايي بود كه انكار آن جايز نبود
  .2كردند كردن در آن حكم خروج از مذهب را صادر مي شك
  .نظر وي در مورد اينكه امامت از امور تغييرپذير است -ب

همچنان كه قبالً بيان كرديم فضل اهللا معتقد است كه امامت از جمله ضرورتهاي 
بلكه امامت از امور متغيري . ديني نيست كه انكار آن باعث خروج از اسالم بشود

 3ز مخالفانشو به اين علت بعضي ا. گردد است كه در ميان دايره ضعف و قوت مي
اهللا  و آيت. اند كه در امور قطعي شك كرده است او را از جمله كساني دانسته

: گويد اي كه مي به گونه ،خراساني در رد وي به سطح بسيار افراطي رسيده است
  .4»شك كردن در امامت، نقض هدف خلقت و بعثت است«

  .نظر وي در مورد شفاعت -ت
مورد شفاعت خوانديم كه در ميان دو ديدگاه رو فضل اهللا را در  ديدگاه ميانه

و اين . و حد وسط بود) شفاعت مطلق ائمه(و ديدگاه افراطي ) عدم شفاعت(تفريطي 
ين سخن ا اهللا تقي قمي آيت. ديدگاه وي خوشايند بعضي از مخالفان افراطي وي نبود

_____________________________ 
 .219جلزائری, فی رجل, ا ةحممد حسني فضل اهللا ام:نگا) ١(

حسـينی : حممـد: انـد , از مجله كسانی كه رصاحتًا اين امر را بيـان كـرده26تدين االنحراف,  ةالعلمي ةاحلوز) ٢(
 ., مهان مرجع259سند ص:نگا. وحيدی تربيزی بود

 گويند كه فضـل اهللا می –از مجله مرجع شيعی مهدی مرعشی  –اند  بعضی از كسانی كه فضل اهللا را رد كرده) ٣(
گويـد  و آنكه مـی. تا زمانی كه معتقد به امامت باشد, هر چند دليل قطعی هم نداشته باشد, جزء اماميه است

بخـش / تـدين االنحـراف ةالعلميـ ةاحلـوز:نگا. از امور متغري است برای خروج وی از مذهب كافی نيست
 .267سوم, ص

 .11, سند 147تدين االنحراف, بخش سوم, ص ةالعلمي ةاحلوز:نگا) ٤(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٦٥

 

٥٦٥ 

است، فضل اهللا را كه در طلب حاجت قائل به عدم نياز به واسطه ميان خلق و خدا 

: گويد و مي ،و واسطه بودن ائمه را از ضروريات دين دانسته است ،رد كرده است
اينكه انبياء و ائمه و اولياء واسطه رفع نيازهاي بندگان در پيشگاه خداوند باشند، از «

همچنان كه داليل كافي براي اثبات مدعا وجود . لحاظ اثبات اشكالي در آن نيست
كند، را انكار و هر كس كه اين امر . همين منوال بوده استو سيره مسلمانان بر . دارد

  .1»و حتي دين را انكار كرده است ،ضرورتي از ضرورتهاي مذهب
اي كه سخن وي مقتضي  آنچه كه قمي در اينجا ذكر كرد نهايت غلو است، به گونه

ادام كه دهد، م تها را انجام ميدو تمام عبا ،گويد مي اهللا إالَّله إال كه كفر كسي است 
چون از ديدگاه وي . بودن انبياء و ائمه در طلب حاجات اقرار نكرده باشد به واسطه

  .يكي از ضروريات دين را انكار كرده است
ندانسته » ها را جزء دين انكار واسطه«اهللا محمد تقي بهجت  در جاي ديگري آيت

  .2ولي نگفته است كه از ضرورتهاي دين است ،است
  .ينيانكار واليت تكو -ث

بسياري از علماي معاصر شيعه سخن محمد حسين فضل اهللا را كه منكر واليت 
و تقي  4و محمد شاهرودي 3بنابراين محمد بهجت. اند تكويني است، قبول نكرده

و براي اثبات آن و جواب به داليل انكار آن، هشام شري  ،اند آن را رد كرده 5قمي
  .تأليف كرده است »ةبني الكتاب والسن ةنيالتكوي ةالوالي« العاملي كتابي را با نام

_____________________________ 
 ).7پيوست سندهای جديد ص( منبع سابق:نگا) ١(

 .249مهان ) ٢(

 .250− 249قسم سوم /مهان) ٣(

 .242 قسم سوم /مهان) ٤(

 .8−7مهان, پيوست اسناد جديد ) ٥(



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٥٦٦

٥٦٦ 

  .عقيده وي مبني بر اينكه عصمت كامالً اختياري نيست -ج
عصمت با فيض و : گويد محمد حسين فضل اهللا اين عقيده را برگزيده است كه مي

اي كه او را از انحراف و كارهاي باطل  به گونه ،عنايت خداوند بر خود معصوم است
  .1كند ممانعت مي

بودن  اي آزاد دارد مانند ارادي معصوم اراده«: گويد حسين فضل اهللا مي محمد
 ،كند ولي اگر خواست كه گناه انجام بدهد خداوند متعال او را حفظ مي. عبادت وي

و اگر شرايط معصيت برايش فراهم بود، خداوند موانعي را سر راه اين معصيت قرار 
  .2دهد مي

ين امر عصمت را واسطه ميان جبر و اختيار قرار كند كه با بيان ا فضل اهللا سعي مي
ولي هنگامي كه با ضعف « ،اي كه اصل در ائمه داشتن اختيار است به گونه ،بدهد

همچنانكه خداوند . كند ، خداوند دخالت ميندبشري در درون خود مواجه شد
  .3 )2: يوسف( .a  `  _^  ]  \z      } :فرموده است
اين عقيده در مسأله عصمت، همان اقدام براي  آوردن فضل اهللا به علت روي

يا بعثت با زندگي قبل از آن و  ،كردن عصمت امام يا نبي بعد از امامت هماهنگ
پرسيم كه وقتي  ما از خود مي«: گويد بنابراين مي. است كودكىزندگي طبيعي دوران 

 كودكىعصمت يك حالت ارادي و اختياري ذاتي باشد چگونه ممكن است از آغاز 
بلكه گاهي اين عقيده  ،؟ شايد فضل اهللا در داشتن اين عقيده تنها نباشد4معصوم باشد

  .نيز نسبت داده شده است 5به صدر و مفيد
_____________________________ 

 .270 ةفقه احليا :نگا) ١(

 .272, منبع سابق  :نگا) ٢(

 .ترمجه آن گذشت .272, منبع سابق :نگا) ٣(

 .273, منبع سابق :نگا) ٤(

 .204وغبار التغيري, الشاخوری,  ةاملرحل ةمرجعي:نگا) ٥(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٥٦٧

 

٥٦٧ 

بودن  اند تا اثبات اختياري گروهي از علماي اماميه عليه فضل اهللا توافق كرده

و  4ي، مرعش3، بهجت2، شاهرودي1مانند جواد تبريزي. عصمت معصوم را ثابت كنند
  ... .و  5تقي قمي

اين گروه ردشان را مبني بر آنچه كه در سؤال آمده بود، بنا نهادند و در آن آمده 
هاي فضل  ولي با بررسي گفته. فضل اهللا خواهان اثبات عصمت جبري است :است كه

. در يك قسمت از آن قائل به جبر است –همچنان كه گفتيم  –يابيم كه او  اهللا در مي
  .6واهللا اعلم

اختالف ميان طرفين در اين مسأله جداي از اثبات عصمت ائمه است و مخالفت با 
  .اين مسأله طبق نصوص زيادي بررسي شد

  
  .ها ها و برنامه مسايل مربوط به شيوه: دوم

اهللا محمد حسين فضل اهللا در برخورد با ميراث  منظور از اين عنوان روش آيت
روش علمي و «است كه به طور خالصه علمي و تعامل با طرفداران و مخالفان 

  .است» عملي
در . با توجه به درگيريهايي كه ميان محمد حسين فضل اهللا و مخالفانش برقرار بود

_____________________________ 
 .150تدين االنحراف, بخش سوم, ص ةالعلمي ةاحلوز) ١(

 .238مهان ص) ٢(

 .247−248مهان, ص) ٣(

 .270مهان, ص) ٤(

 .4مهان, ص) ٥(
 .يا در سايت تدين االنحراف آمده است ةالعلمي ةامور ديگر كه فضل اهللا با آهنا خمالف است در كتاب احلوز) ٦(

http://www.zalaal.net. 
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گردد كه فضل اهللا آن را  يابيم كه حقيقت اختالف به شكل مرجعيت جديدي بر مي مي
ياري از ولي با تهديد بس - در حقيقت از چارچوب اماميه خارج نشد -  ايجاد كرد

مراجع مواجه شد كه از توجه مؤثر و شايسته به فضل اهللا مخصوصاً در ميان 
  .كردند روشنفكران شيعه احساس خطر مي
واقع قبول ورد ه نزد عامه شيعيان مروبرو شده كمرجعيت فضل اهللا با ويژگيهايي 

  :، از جملهشده است
  

  .و مناسب مرجعيت مورد قبول
مرجع كافي و اليق براي جمهور شيعيان نشان  فضل اهللا خودش را به صورت يك

  :ن بنابر داليلي بوده است از جملهو اي ه است،داد
  .نظريات عقالني وي -الف

فضل اهللا معتقد است كه اصلي كه انبياء در خطاب و دعوتهاي خود بر آن تكيه 
بنابراين فضل اهللا در خطابهاي خود و . 1اند، همان خطاب عقل بود نه معجزات كرده

برخالف بسياري از كساني كه . رضايت جمهور بر اين روش موفق تكيه كرده است
  .كنند بر روايتهاي خرافاتي و باطل تكيه مي

از طرف ديگر فضل اهللا معتقد است كه انبياء از نقد و بررسي و پرسيدن سؤاالت 
ه نامد ك مي جاهالن -  كساني كه فضل اهللا آنها را - برخالف. كردند مخالف منع نمي

كنند، پس وقتي كسي اعتراضي بكند از  مردم را از نقد و بررسي و اعتراض منع مي«
  .2»شود بودن وي فتوي داده مي همه جا به تكفير و گمراه

بررسي  طورى كه با عقل نزديك باشد،بمسايل را بينيم كه فضل اهللا  بنابراين مي
و مناقشات فلسفي برخالف بسياري از مخالفانش كه بر كارهاي خرافاتي . كند مي

_____________________________ 
 .4/149 ةالندو) ١(

 .9/117 منبع سابق) ٢(
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  .برند كنند كه عامه مردم از آن سود نمي تأكيد مي

 گويند نور فاطمه فضل اهللا در مورد ترديد نسبت به نصوصي كه مي :به عنوان مثال
چون اسناد آن . دبين مشكلى نميقبل از خلقت آسمان و زمين خلق شده است، ) ك(

كه بدون اين ويژگي  )ك(اي به جايگاه زهرا و اين ديدگاه طعنه. ضعيف است
  .كند خرافاتي نيز ثابت شده است، وارد نمي

توان در مورد آن  دانند كه نمي ولي مخالفان فضل اهللا اين امر را جزء امور ثابتي مي
و سپس به تفسير آن توسط عقل  ،دانند ها آن را متواتر مي حتي بعضي. بحث كرد
برند كه چيزي كه قبل از  مي پناه -  كند كه عقل سالم آن را قبول نمي -  خرافاتي

و من !! 1و زهرا و ائمه بوده است ص پيامبر» اشباح«آسمانها و زمين خلق شده بود، 
  .دانم كه فايده خلقت اين اشباح در آن دوره چه بوده است نمي
  .پرستان كه از آن بحث كرديم ديدگاه وي در مورد خرافات و خرافه -ب
  .هاي خيريه او فراواني برنامه -ج
هايي كه  رنامه، در بعنوان خمس به وي داده شده ضل اهللا به بخشيدن اموالي كه بهف

به وي و مردم اطمينان  كرد، و اين سبب د، اقدام ميديدن ل خود ميمردم آن را در قبا
  .2او شده استهاي اصالحي  به نيت

عقالنيت فضل اهللا و دوري وي از خرافات و فراواني : گوييم به طور كلي مي
. استهاي خيريه او در جمع شدن بسياري از شيعيان بر گرد او سهيم  مهبرنا

و بيرون آمدن از عزلت و  ،تجددجوانان و روشنفكران، كساني كه خواستار مخصوصاً 
و در  ،نددارتحقق وحدت اسالمي را  و آرزوى روشنفكرى و عقيدتى و. انزوا هستند

_____________________________ 
 .9ملحق الوثائق اجلديدة و قمی 243, شاهرودی 156فتوای تربيزی : تدين االنحراف, نگا ةالعلمي ةاحلوز) ١(

 )بخش اسناد اعالمی.(سايت مكتب خرييه حممد حسني فضل اهللا:نگا) ٢(
http://www.fadlllah.org.http://www.mabarrat.org.lb/arabic/ind

ex.shtml. 
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د و ميان آنها نك نان را از هم جدا ميهايي كه مسلما رهايي از افكار خرافاتي و اسطوره
  .1هستند، سهيم زداندا فاصله مي

  
  .ها قبول در رسانه

مخصوصاً . ها به خود جلب كند پيروزى خوبى را در رسانهفضل اهللا توانست كه 
  .دممكن است همين باعث خشم و عصبانيت مخالفانش باشكه ، در اين سالهاي اخير
اي  وقتي كه با لهجه -  آشكار بطور ز مخالفانشسخنان يكي اكند  و آنچه بيان مى
دانشمندان ما و ستونهاي تفكر ما در قم و نجف چگونه « - گويد سرشار از حسد مي

خورند تا  كنند و حسرت چاپ مؤلفات ارزشمند خود و نشر آنها را مي زندگي مي
كه پر از بينيم  ها و كتابهايي را مي حال آنكه روزنامه ،مردم از آنها استفاده كنند

ات مردم را با چرندها و توهين و افتراهايي است كه فضل اهللا به صورت هفتگي اوق
كه اي از كلماتى  راديويي و روزنامههاي تلويزيوني و  برنامه و بوسيله. سوزاند آن مي

  .2»گيرد كند، وقت مردم را مي روي مي زبان گناهكارش در مورد آنها زياده
ها  رسانهاند اين است كه  ده و امثال او درك نكردهبدون شك رازي كه اين نويسن

در كانالها و را خرافاتشان اندازد تا با مراجعى مقابله كنند كه  خود را به مخاطره نمى
اي كه بسياري از مردم امثال اين افراد  د، مخصوصاً در اين دورهپخش كننها  روزنامه
در . كنند ت بر مخالفين شروع ميكساني كه سخنانشان را با لعن: يعني. پذيرند را نمي

  .دده كينه ميان مسلمانان را تقويت مياي است كه تفرقه و  حالي كه اين لهجه
  

  .افكار اصالحي و شجاعانه وي
بجز  -  فضل اهللا با شجاعت خود نظريه اصالح را مطرح كرد كه نقد ميراث مذهبي

_____________________________ 
 .http://www.alkatib.co.uk/m30.htm:نگا) ١(
 .)فصل االسناد االعالمى( فضل اهللا, حممد باقر صافی ةفتن) ٢(
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  .بود - بديهيات و ضروريات

سفي ثمره مجتهدان، فقها و دانشمندان بوده ميراث فقهي و كالمي و فل« :و گفت
بر . و اينها نماد حقيقت نيستند جز مقداري كه حقيقت را براي ما مجسم كنند. است

و در نتيجه فكر اسالمي بجز بديهيات، . اساس معيارهايي كه براي ما حقيقت دارند
  .كند و گاهي درست عمل مي ،كند يك تفكر بشري است كه گاهي اشتباه مي

نگري و ويژگيها و حسابهاي تنگ بايد با  براي بيرون آمدن از ذاتي«: گويد يو م
و شجاعت و  ،و حتي عقيده خود را نقد كنيم ،مسايل و افكار خود مواجه شويم

جرأت آن را داشته باشيم قبل از اينكه ديگران اين كار را بكنند، چون ما صاحب 
و الزم است كه با ديده نقد و . اند شتهبراي ما بجا گذاپيشينيان ميراث كمي نيستيم كه 

ONM  } :فرمايد مي تحليل به آن بنگريم تا مصداق اين آيه كريمه نباشيم كه
U  T  S  R  Q  P z. )23: الزخرف(.  

   .»كنيم ما پدران خود را بر آئينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا مى«
 انديگربا آزادي مناقشه آزادي كه در اينجا و آنجا مطرح شده است، «: گويد و مي

اين وارد نيست، بلكه ممكن نقد و بررسي كنيم،  ،برنامه نقد علمي اينكه بااما . است
بنابراين من معتقدم كه وظيفه ماست كه . بينيمبرا بدى اينجا و آنجا تفكر است كه از 

ها و آنچه را كه ما داريم، آن ،بخوانيم و بررسي كنيم )مخالف(آنچه را كه آنها دارند
گرايي و به دور از مفردات فكري و  كه بايد با روش علمي و عينيت. بررسي كنند

  .1»اند يا نبوده ،اند كه بدان پايبند بوده. فقهي و مفهومي متقدمين باشد
كند كه به  كرد بر تفكر درخشاني داللت مي اين اصلي كه فضل اهللا به آن دعوت مي

، همچنين باشد مىبسياري از مخالفانش ويژگي بارز  ه ودور از هر نوع تعصبي بود
مخالفين كه محمد حسين فضل اهللا براي  استهايي  ترين برنامه اين اصل از خطرناك

_____________________________ 
 ).ويشكو االرهاب الفكری ةثقافي ةفضل اهللا يقود ثور(م مقاله 25/1/1999 اةروزنامه احلي: نگا) ١(
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  .استمطرح كرده  خود
  .قدرت مالي فراوان

بيند كه او از قدرت  هاي انفاق و بخشش فضل اهللا را بشناسد مي كسي كه برنامه
 را تبليغاتى گجن فتيله آنچه نديوگ مي نناظرا از بعضى«. استمالي عالي برخوردار 

به  و تاس نموده فضل برعليه هجوم به وادار را جديد رايانگراست و نموده روشن
رسيدن به ، خبر متهم كرده استانحراف و گمراهي و خروج از ضرورتهاي تشيع 

ميليون دينار به عنوان خمس و زكات به سيد فضل اهللا  )120(ر كويتى اينكه يك تاج
چون مردم از دادن  هستند،در حالي كه مراجع تقليدي در بحران مالي . ه استداد

  .1»ندنك خمس به آنها خودداري مي
  آيا مخالفان فضل اهللا در براندازي وي موفق شدند؟

هاي گروه بزرگي از افراد برجسته شيعه اماميه كه در سال  با وجود شدت حمله
اهللا بارها اعالم كرد كه او در  شدت گرفت و همچنان ادامه داشت فضل  ه1418

كردند كه او  هايي دروغيني كه اعالم مي معرض ترور معنوي است كه در خالل بيانيه
جز اينكه محمدحسين فضل اهللا  ،، روشن بود2ضد شيعه و ضد روش اهل بيت است

بنابراين حمله . شد بودن و نفوذش پيروز مي همچنان در مقابل همه و بخاطر مردمي
خواستند جلب  كه مراجع تقليد اقدام به آن كرده بودند، آن چنان كه مي تبليغاتي

چون بر تارهاي فرضي و مسايل تاريخي . و اثري از خود بجا نگذاشت. توجه نكرد
  .نواختند از بين رفته مي

با وجود آرا و فتواهاي ويژه فضل اهللا كه قابل نقد و بررسي و تأييد و انكار بودند، 

_____________________________ 
 .بقمنبع سا: نگا)١(

لقاء با كانـال : ونگا .14552, شامره ةخيرج الی العلن, روزنامه احليا ةالشيع ةمقاله الرصاع علی املرجعي:نگا) ٢(
mbc  ــــرة روز يكشــــنبه . م٢٤/١/٢٠٠٣/هـــــ ١٤٢٣/شــــوال/٢١روز ــــال اجلزي ــــا كان وب

 .م٢٩/٦/٢٠٠٣/هـ٢٩/٤/١٤٢٤
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. د وي شروع شد كه از طرف حوزه علميه قم صادر شده بودحمله اعالمي بر ض

كردند باب اجتهاد را در مسايلي كه مطرح بود، بدون نقد و بررسي آنها،  سعي مي
تا اينها نيز همچون يك اصل تاريخي مانند شكستن پهلوي زهرا نشود و به . ببندند

  .1كر تشيع بودپشتوانه اسلحه فتوا و از ترس باز شدن مباحث اساسي ديگري در ف
  .موافقان فضل اهللا: گروه دوم

خواه از  ،در ميان شيعيان گروه قابل توجهي افكار محمد فضل اهللا را تأييد كردند
و حتي از ميان عوام نيز  ،عالمان يا روشنفكران كه بيشترين موافقان فضل اهللا بودند

  .موافقاني داشت
ي، شفيق موسوي، مهدي عطار، عبداهللا غريفي، حسن نور: از بارزترين موافقان وي

جعفر شاخوري، جواد خالصي، يحيي محمدعلي، حسين خشن، ابراهيم أشيقر 
جعفري، مصطفي حاج علي، نجيب نورالدين، عادل قاضي، باقر ناصري، حسين 

اده، سليم حسني، علي مؤمن، ابوحعفر عالق، فؤاد ابراهيم و سيد عبداهللا علي حش
  .2بودند... و) قطر(

شد هر  اين افراد و سايرين در ياري محمد حسين فضل اهللا بلند ميگاهي صداي 
اي رسيده بود كه اين خطرها  اي كه به درجه چند كه خطرهاي زيادي در برداشت به گونه

همان كساني كه با خشم و غضب . شد از جانب پيروان مخالفان فضل اهللا بيشتر مي

_____________________________ 
 .م2/1/1999, ةوزنامه احليار» فضل اهللا يشكو من ارهاب الفكری«مقاله امحد كاتب :نگا) ١(

از حممد حسنی  ةهوامش نقدي: بعضی از اينها كتاهبا و مقاالتی در تأييد حممد حسني فضل اهللا نوشتند از مجله) ٢(
العقـل  ةو غبـار التغيـري از جعفـر شـاخوری و حركـ ةاملرحلـ ةالزهراء از نجيب نورالدين و مرجعي اةو مأس

و جالل حسني فضل اهللا يدحض الشائعة, أمة يف رجل, حممد اجلزائري, آيت اهللا سيد االجتهادی از شاخوری 
, شـامره اول, مقالـه ةفضل اهللا و جمله الواحـ ةفتن :نگا. ها و جمالت چاپ كرد رشيم تعدادی مقاله در روزنامه

 .العـــــــــــــــــــــوام ةالنقـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــذاتی و ســـــــــــــــــــــلط
http://www.alwaha.com/issuel/is01sb13.htm. 
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  .كردند را به مذهب ائمه دعوت ميراندند و آنها  اطرافش مي پيروان فضل اهللا را از
تعدادي از اين روشنفكران مقاالتي نوشتند مبني بر اينكه فضل اهللا را در ميان ملي 

ديدگاهش را  - نويسنده مقيم سويسرا - از جمله منتظر موسوي. اند خواهان انداخته
م نشين و منزوي در زيرزمينهاي ق بعضي از اين مراجع گوشه«. كند اينگونه بيان مي

دهند در حالي كه كينه و حسد و پستي و رقابت  فتواي گمراهي فضل اهللا را مي
و اين بعد از درخشش سيد و طرح مرجعيت . ناسالم آنها را به اين كار واداشته است

حمله گرانبها موفق نشد بلكه «همچنين معتقد است كه اين . »گسترده و باز وي بود
  .1»د آنها ايجاد كردنتيجه معكوس داد و جريان قوي را بر ض

با مقاالت خود  4و احمد كاتب 3و علي حسين حمود 2همچنين محمد باقر شري
  .ديدگاهشان را در تأييد افكار اصالحي فضل اهللا بيان كردند

اين است كه در ميان موافقان فضل اهللا هيچ يك  ،ولي چيزي كه قابل توجه است
همان كسي كه در آغاز به . شود مياهللا نوري همداني ديده ن از مراجع بجز اسم آيت

و علت آن  ،ولي به زودي از اين امر دست كشيد. كرد شدت فضل اهللا را ياري مي
قطع رابطه علما و طالب و رويگرداني مردم همدان از تقليد وي كه باعث تنگدستي 

ين امر نظر وي را نسبت به فضل اهللا تغيير داد و صراحتاً بعضي تهمتهاي و ا. وي شد
و . دمتهم نموشد  فضل اهللا مربوط مي و ناموس ين كه بخشي از آنها به آبرودروغ

_____________________________ 
ژانويـه  8و مقالـه رضـوان عقيـل در روزنامـه النهـار در  www.kitabat.comسايت كتابات :نگا) ١(

و در آن آمـده كـه  .»ةرشيط مؤلف يستهدف فضل اهللا يوزع فی قم و لبنان و يشـغل الشـيع«م با عنوان 2003
 .اند مقلدين فضل اهللا در ازدياد هستند و اشخاىص هم در حركة امل به اينها پيوسته

 .م2003ژانويه  26روزنامه الديار » ....و اذا كانت النفوس كبارا«ضل اهللا اهللا ف مقاله آيت:نگا) ٢(

 .م2003فوريه  1الی التجاذب السياسی, روزنامه السفري  ةمن اجلاذبي ةالشيع ةمقاله املرجعي: نگا) ٣(

 .م25/1/1999 ةو يشكو من االرهاب, روزنامه احليا ةثقافي ةمقاله فضل اهللا يقود ثور: نگا) ٤(
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  .1نگه داردخداوند ما را سالمت  .براي بازگشت به خمس مقلدانش بودتمامي اينها 

شايد حادثه تأييد همداني سپس برگشتن وي يكي از داليل حقيقي عدم تأييد 
ي از آنها از ضعف مالي و يعني ترسيدن بعض ،جهات باشداز فضل اهللا از بعضي 

  .رساندبتنگدستي كه آنها را به اين نتيجه 
به طور كلي ياران فضل اهللا كه به علم منتسب بودند اكثراً جزو كساني بودند كه با 

و اين امر بيشترين آزادي رد يا  ،اي نداشتند مصلحتهاي مالي جريان تقليدي رابطه
همچنان كه قسمت بيشتر موافقان وي . ددا قبول همكاري با فضل اهللا را به آنها مي

  .2عقلي بر آنها حاكم نشده بود روشنفكران و عوام عاقلي بودند كه خرافات و بي
با مرد مسني از شيعيان جنوب لبنان مالقات كردم كه از يكي از  3من در بيروت

من : در مورد فضل اهللا از او پرسيدم جواب داد. كرد مراجع برجسته عراق تقليد مي
 :و گفت. دكن مىو براي خود كاري ن استپاك  ىد فضل اهللا را دوست دارم مرجعسي

وقتي كه از . يمدوبند، همگي ما عاقبت به خير كرد مىاگر شيعه از فضل اهللا اطاعت 
و جاهالني كه و پستها صاحب منبرها : مخالفين فضل اهللا از او پرسيدم جواب داد

وقتي از علت انصراف وي از تقليد . كنند لفت مياند، با او مخا مفهوم اسالم را نفهميده
  .شود كمك و همكاري بيشتري مياو به ما تقليد از غير : فضل اهللا پرسيدم، جواب داد

_____________________________ 
 .م1998از ساموی, جمله الرشاع » فتاوی تكفره و خامنئی يدعمه«: قالهم) ١(

دانـم كـه حـال فضـل اهللا و  و نمـی. اين چيزی است كه تا نوشتن اين فصل برای مـن روشـن نشـده اسـت) ٢(
چنانكـه آرزو  –يابـد  پريوانش بعد از اين چگونه خواهد بود و آيا كار وی در ميان شيعيان بيشـرت انتشـار مـی

 .داند يا بر عكس? و اين چيزی است كه كسی جز خداوند متعال نمی –يم كن می

 . ه1425در ماه حمرم سال ) ٣(
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  :مبحث چهارم
  

  هاي محمد حسين فضل اهللا بارزترين ديدگاه
  

ولي او در  ،در بخشهاي قبل ديديم كه فضل اهللا از عقيده عصمتي ائمه خارج نشد
  .لف اماميه بودتفصيل مخا
. كه منافي بشر بودن رسوالن و ائمه نباشد ،خواست كه عصمت را ثابت كند او مي

بنابراين معتقد بود كه عصمت منافي وجود تمايالت نفساني كه بر معصوم عارض 
همچنين عصمت از ديدگاه . اتفاق افتاد ؛ همچنان كه بر يوسف. شود، نيست مي

  . و عصمت مطلقاً جبري نيست ،ير عمد نيستاو منافي وقوع اشتباه يا خطاي غ
بنابراين عصمتي كه محمد حسين فضل اهللا بنيان نهاد هر چند عصمتي نبود كه 

و آن اينكه  ،ولي در نتيجه با هم توافق داشتند ،عموم مراجع اماميه آن را تأييد كنند
هي در و خطا و اشتبا ،تمام اقوالي كه از امام به درستي روايت شده است، حق است

و همان طور . و اين قدر مشترك ميان عقيده فضل اهللا و ديگران است ،آن راه ندارد
بلكه بر وقوع . كنند كه قبالً ذكر كرديم نصوص قرآن عقيده عصمت را تأييد نمي

به گونه غير عمدي و عدم استمرار بر آن و توبه ) †(اشتباه از رسوالن و انبياء
بنابراين آنها در كار خير و توبه سريع . كند ميسريع و بازگشت به خداوند داللت 

همچنان كه خداوند متعال . باشند حتي از كوچكترين گناهان غيرعمدي ائمه ما مي
و . دنك كند كه از خداوند متعال براي پسرش طلب شفاعت مي داستان نوح را بيان مي
J  I   H  GF  E  D    C  B  A    M  LK  } :فرمود ،هخداوند او را سرزنش كرد

Z  Y  X  W  V    U  TS       R  Q  P  O    N z. )46: هود(.  
اى  فرد ناشايسته( او عمل غير صالحى است ! او از اهل تو نيست! اى نوح: فرمود«
دهم تا از  من به تو اندرز مى! پس، آنچه را از آن آگاه نيستى، از من مخواه)! است

  . »!!جاهالن نباشى
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\  } :توقتي كه گف ،به طرف خداوند امام ما استدر بازگشت  ؛ پس نوح

o  n  m  l  k   j   i  hg  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]z. 
برم كه از تو چيزى بخواهم كه  من به تو پناه مى! پروردگارا: عرض كرد« .)47: هود(

  .»!و اگر مرا نبخشى، و بر من رحم نكنى، از زيانكاران خواهم بود! از آن آگاهى ندارم
 ،خداوند استبه مثال واضحي در سرعت رجوع و استغفار  ؛ همچنين داود

̧  º ¹ «   } :شدوقتي كه اشتباه غيرعمدي مرتكب   ¶ µ  ́ ³ ²
      Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼z. )25-24: ص(.  

ايم، از اين رو از پروردگارش  آزموده) با اين ماجرا(داوود دانست كه ما او را «
و او  ؛ما اين عمل را بر او بخشيديم. آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كردطلب 

  .»نزد ما داراى مقامى واال و سرانجامى نيكوست
 ص كنند كه آنها بعد از پيامبر آثار و ديدگاههاي اهل بيت به روشني داللت مي

  .همچنانكه بيان شد. باني عقيده عصمت براي هيچ كس نيستند
  
  كند؟ وص مخالف عصمت را چگونه توجيه ميفضل اهللا نص 

فضل اهللا سعي كرده است كه تمام آيات و احاديثي را كه مخالف عصمت است، 
اي كه اين نصوص را با سخن خود كه قائل به عدم وقوع خطا و  توجيه كند، به گونه
  .گردانداشتباه است، موافق 

يا از  ،بيان شده استرسد كه در آن گناهانش  وقتي كه به كالم يكي از ائمه مي
پردازد كه امام از انسان به  خداوند متعال طلب استغفار كرده است، به توجيه آن مي

و از خودش سخن نگفته است، پس اگر يكي از ائمه  ،طور كلي صحبت كرده است
يا عباراتي مانند اين،  ،روي كردم گفته باشد، پروردگارا من در انجام گناه زياده
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  .1يت انسانها را مدنظر داشته است، نه خودش راواقع: گويد كه مي
JIHGK  L}: ورد كردو هنگامي كه محمد فضل اهللا به اين آيه برخ

O  N   M z. )2: الفتح(.  
و (دادند ببخشد  اى را كه به تو نسبت مى تا خداوند گناهان گذشته و آينده«

  .»)حقانيت تو را ثابت نموده
فرت در اينجا به معناي رضايت و خشنودي و كند كه مغ آيه را اينگونه توجيه مي

  .است 2محبت و رحمت
از درختي كه خداوند از  ؛ همچنين فضل اهللا معتقد است كه خوردن آدم

بلكه امر خداوند يك  ،خوردن آن نهي كرده بود، در حقيقت گناه و معصيت نيست
ت كه خود اس) مدارس(هاي تعليمي  و امر ارشادي مانند خانه ،امر ارشادي بوده است

  .3شوند هايش در آن تربيت مي و بچه
ترين تأويلهاي وي اين است كه محمد حسين فضل اهللا هنگام  از جمله عجيب
گويد موسي ألواح را انداخت و سپس ريش برادرش هارون را  تأويل آياتي كه مي

العمل  اين كار وي در اثر يك تصرف خشمگينانه و ناشي از عكس: گويد مي ،كشيد
خواسته است كه به  مي ؛ بلكه بنابر ظن غالب موسي. ني نبوده استغيرعقال

قومش بفهماند كه او با يك حالت نافرماني و عدم انجام مسؤوليتي واجب موجه 
خواسته است كه محيط را به نفع خود جذب  يعني مي. حتي نسبت به برادرش. است
ارون مواجه شود تا او و با اين طريق با برادرش ه ،و از اين طريق قدرت بيايد ،كند

  .4... بتواند بر محيط تسلط يابد
_____________________________ 

 .302ص) سؤال و جواب 3000(مصاحبه با سيد فضل اهللا : نگا) ١(

 .561−9/56 ةالندو) ٢(

 .422−4/423 ةالندو) ٣(

 .321ص) سؤال و جواب 3000(مصاحبه با سيد فضل اهللا : نگا) ٤(
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اي از روش توجيه نصوص مخالف عصمت بود كه توسط محمد فضل  اينها نمونه

بيند تأويالت خيلي سختي است كه از  و چنانكه خواننده مي. هللا توجيه شدندا
ين فضل حسمحمدچه برسد به قبول آن از افرادي مثل  ،شود پرستان پذيرفته نمي خرافه

  .استو دور از ظاهر نص معروف  دشواراهللا كه به دوري از تفسيرهاي پيچيده و 
را از اطاعت كافران نهي  ص آري ما نيز در توجيه بعضي از آيات كه پيامبر

از عذاب خدا و تهديد پيامبر به اينكه اگر  ص كند و آيات مربوط به ترس پيامبر مي
چون . يد حسين فضل اهللا موافق هستيمشود، با س شرك بورزد اعمالش باطل مي

و . را از افتادن در اينگونه امور نهي شده، حفظ كرده است ص خداوند متعال پيامبر
  .آيند، آمده است مي) ص پيامبر(اينها فقط به عنوان تهديد كساني كه بعد از 
از و آيا غير از او نيز  ؟كند داللت مي ص ولي آيا اين بر عصمت غير از پيامبر

اثبات كننده عصمت  كننده و شود؟ پس چرا اصل نقد ميان نفي كردن حفظ مي اهگن
نيست؟ آيا وقوع اشتباهات كوچك از رسوالن و انبياء سپس بازگشت و توبه آنها 

  شود؟ نقص مالزم آنها محسوب مي
شوند كه بعد از اشتباه و گناه  اي براي بشر مي يا اينكه آنها با اين گناه الگوي زنده

  استغفار و توبه بپردازند؟ زود به
دهد كه انبياء و رسوالن عالوه بر ديگران در معرض  در واقع اين داليل نشان مي

پس چرا بايد به تأويلهاي پيچيده روي بياوريم و در اثبات . خطا و اشتباه هستند
  !نمادين در نصوص قرآن براي بشر بكوشيم؟تصورات فرضي و 
از كساني كه در نفي اشتباهات معصومين دانيم كه بسياري  در پايان ما مي

خواهند كه شريعت را پاك كنند و  مي - از جمله محمد حسين فضل اهللا - كوشند مي
از منزلت ائمه دين و انبياء و اوصياء دفاع و پشتيباني كنند، به معناي تجاوز از 

في بلكه باالتر از اين ائمه صراحتاً عصمت خود را ن ،نصوص و واقعيت تاريخي است
روي امتهايي باشد كه دانشمدان خود را  روي اينها از قبيل زياده شايد زياده. اند كرده
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. برند و با نيت و هدف پاك مقام آنها را باالتر از آنچه كه هستند، مي ،كنند تقديس مي
نيت درست هر چند كه در بعضي از حالتها موجب مغفرت خداوند بشود مادامي كه 

  .واهللا اعلم. شود بودن رأي و نظر نمي درست موجب ،مخالف نصوص باشد
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  :بخش سوم
  

بررسي حركت و جنـبش اصـالح و اعتـدال در    
  ميان اماميه و ديدگاه اهل سنت در مورد آن
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جنبش و حركت تغيير و تحول در مذاهب و راويان به طـور آشـكار يـك ماهيـت     
ص زماني يا مكـاني يـا   و يك حركت موقتي در يك دوره مشخ. مداوم و مستمر دارد

شود كـه   همچنان كه يك ذخيره تجربي محسوب مي. مربوط به مذهب خاصي نيست
در البالي بسياري از داللتهـا و فوايـد كـه الزم نيسـت در مـورد آنهـا افـراط شـود،         

 - در عـرف مـذهبي كـه از آن تغييـر كـرده اسـت       - حتي اگر اين تغييرات. پيداست
  .مخالف و مذموم باشند

و يا  ،هايي از يك دين يا فرقه ،اين تغييرات قراردادي بزرگ ميان اديانحتي از 
و به  ردگن مي طرفانه بى و منتقدانه بدان بلكه ،شود حتي در داخل يك فرقه استفاده مي

ر از عاطفه و احساس و گرايشهاي سركش براي برتري صاحب هر كدام از دو
هر چند كه تغييرات از . يسته شودبايد با ديد نقد عيني و علمي بدان نگر و. مذاهب

چه بسا هنگام بررسي اين  ،شود، مذموم باشد ديدگاه عرفي كه به آن نگريسته مي
  .تغيير مذموم با نگرش كينه توزانه فوايدي از بين برود

خداوند متعال در كتاب خود به ما ياد داده است كه به حركتهاي تغيير و تحول 
رتهاي زيادي از تغيير و تحول را براي ما بيان و اين هنگامي است كه صو. بنگريم

و  ،كند و سپس حكم آن را بيان مي ،كند كند كه اول آن تغيير را براي ما بيان مي مي
به عنوان مثال اگر در اين كالم خداوند . دنماي به استفاده از آن واقعه دعوت ميبعد 

v  u  t  s   r  q  p  o  n   m  l  k   }: تأمل كنيم
x  w    ¦   ¥  ¤£  ¢  ¡     �  ~  }  |  {   z  y

        µ  ´  ³  ²  ±  °¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §
¼  »  º   ¹  ¸¶ z. )176-175: األعراف(.  

ولى  ؛و بر آنها بخوان سرگذشت آن كس را كه آيات خود را به او داديم«
و ! ز گمراهان شدخود را از آن تهى ساخت و شيطان در پى او افتاد، و ا) سرانجام(

اما ( ؛برديم باال مى) و علوم و دانشها(او را با اين آيات ) مقام(خواستيم،  اگر مى
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و او به پستى ) پس او را به حال خود رها كرديم ؛اجبار، بر خالف سنت ماست

است كه اگر به او ) هار(مثل او همچون سگ ! گراييد، و از هواى نفس پيروى كرد
آورد، و اگر او را به حال خود  از، و زبانش را برون مىحمله كنى، دهانش را ب

گويى چنان تشنه دنياپرستى است كه هرگز ( ؛كند واگذارى، باز همين كار را مى
اين داستانها  ؛اين مثل گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند! (شود سيراب نمى

  .»)و بيدار شوند(بازگو كن، شايد بينديشند ) براى آنها(را 
  :يابيم كه در اين آيات تأمل كنيم درمي اگر

  .كند خداوند متعال يكي از حالتهاي تغيير مذموم را ذكر مي :نخست
ن همچنا. خداوند متعال به ذكر بيان آن و عدم پنهان كردنش امر كرده است: دوم

  .º   ¹ z } و .l  k z }: كه در اول آيه و آخرش آمده است
تغييرش با علم مفيد تغيير كرده است قبل از  خداوند متعال حال كسي را كه: سوم

  .p  o z }: وصف كرده است
تغييرش به گمراه  خداوند متعال حال كسي را كه تغيير كرده است بعد از: چهارم

  .w  v  u z }: توصيف كرده است
  .t  s z }: شيطان بر او تسلط پيدا كرده است و اينكه

»¬    ¨©ª}: كند يت نميدنيا براي قلب وي كفا و اينكه هيچ چيز از
® z.  
و اين علتها گرايش وي . خداوند متعال علتهاي تغيير وي را ذكر كرده است: پنجم

و اينها موجب خواري و  ،به شهوتها و اهداف دنيوي و پيروي از هواي نفس است
zy}|{~  }: شود شوند كه با موفقيت جمع نمي يپستي وي م

£  ¢  ¡     �z.  
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  .º   ¹ z  «  ¼ }: فتن از آنامر به عبرت گر: ششم
بينيم كه خداوند متعال در كتاب خودش حالتهاي بسياري از  در حالت ديگر مي

و  ،آوردن ساحران فرعون مانند داستان اسالم ،حاالت تغييرات پسنديده را آورده است
وقتي كه آيات  ،آوردن بعضي از جنها و اسالم ،آوردن بعضي از راهبان مسيحي ايمان

بينيم كه بخشي از علتهاي تغيير  و در هر كدام از اينها آياتي را مي. را شنيدندخداوند 
مانند رضايت و خشنودي پاكي كه در اين حالت راهبان . پسنديده را ستوده است

ه علم مفيد به حق توصيف كرده همان كساني كه خداوند آنها را ب ،وجود داشت
 .L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A O  N  Mz } :است

  .)83: المائده(
نازل شده بشنوند، چشمهاى آنها را ) اسالم(و هر زمان آياتى را كه بر پيامبر «
  .»اند ريزد، بخاطر حقيقتى كه دريافته اشك مى) از شوق،(بينى كه  مى

: كنند يا مانند كساني كه نقدپذير هستند و مناظره و افكار ديگران را قبول مي
{¼  »  º z. )82: المائده(.  

  .»ورزند تكبر نمى) در برابر حق(و آنها «
B AC  H G F E DI     J  }: دباش يا در اثر زيبايي و شگفتي حق مي

  X     W  V  U  TS  R   Q       P  O  N  M   L  Kz. )2-1: الجن(.  
اند، سپس  به من وحي شده كه جمعي از جنّ به سخنانم گوش فرا داده: بگو«
به راه راست هدايت ) اين قرآن همگان را(كه . ايم آن عجيبي شنيدهاند، ما قر گفته
ايم و هرگز كسي را شريك پروردگارمان قرار  كند، و لذا ما به آن ايمان آورده مي
  .»دهيم نمي

  .و ساير اسبابي كه خداوند متعال در كتاب عزيزش آورده است
وم و پسنديده را بيان خداوند متعال در جاهاي بسياري از قرآن حالتهاي تغيير مذم

ده است، تا فوايد و عبرتهايي از آن و به قسمتي از علتهاي آن اشاره نمو .كرده است
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  :كند كه هدفمند تأكيد مي قاعدهو اين بر يك  ،گرفته شود

براي دوري از روحيه انتقام و بدگويي در تمامي آنچه كه  طرفانه بىاهميت بررسي 
طلبي بر  طلبي و قدرت و دوري از روحيه برتري ،استناميم،  ما آن را تغيير مذموم مي

 بودن تغيير زياد ،ناميم؛ چون حق و ما آنها را تغيير مذموم مي ،اند كساني كه تغيير كرده
 پس بررسي. كند ها با او، او را دور نمي و نبودن بعضي ،دهد يافتگان را ياري نمي 

  .دهد هاي مخالفش ادامه مي منصف را در ابتدا به نفع اهل حق و سپس به نفع طرفانه بى
آنچه كه قابل مالحظه است در اغلب جاهايي كه قرآن از بعضي از تغيير يافتگان 

پس خداوند متعال اسم هيچ مؤمني و  ،كند كند؛ اسامي آنها را بيان نمي صحبت مي
و همچنين اسامي كشيشهايي كه . كرده استهيچ ساحري از ياران فرعون را ذكر ن

شايد فايده آن اين باشد . كردهند و چشمانشان پر از اشك شد را نيز بيان نايمان آورد
و معيار ما فايده . هايشان و به صرف تغيير متهم نكنيم تا ما افراد بسياري را با نام: كه

  .خواه تغيير بد و خواه تغيير خوب ،بردن از تمامي آن تغييرات باشد
و از خداوند  ،هايي آمده استبنابراين فصل اخير براي خالصه بحث و هدف ن

  .خواهيم كه هر مؤمني را در راه خير و سعادت موفق بگرداند متعال مي
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  :فصل اول
  

  هاي اصالح و تغيير به اعتدال و ميانه روي بررسي بارزترين انگيزه
. بررسي اسباب و علل تغييرات نسبت به چيزي كه به سوي آن تغيير كرده است

اين آنچه كه مهم است اين است كه بايد به اين دو سؤال با بنابر. باشد بسيار مهم مي
هايشان را در فرهنگ ويژه  چرا اينها عقيده: و آن اينكه. يك سؤال مشخص جواب داد

  دهند؟ و خطرناكي كه انسان مالك آن هستند تغيير مي
اهميت پاسخ به اين سؤال در اين امر نهفته است كه اين جواب از بسياري از 

د و از جوانب ضعف و نيروهاي گذر ميخورده در بيان حقيقت  شكستهاي  تجربه
كند،  قدرت در عقايد و عوامل جذب در فرهنگهايي كه به سوي آن تغيير مي

همچنان كه بررسي علتهاي تغيير و تحول در بسياري از اوقات به . كند برداري مي پرده
  .كند هنمون مييا توجه به امور مهمل و پيچيده ر ،خلل و نقص در روش دعوت

چه بسا بررسي علتهاي تغيير و تحوالت مذموم از اهميت تغيير و تحوالت پسنديده 
اي كه خداوند متعال علتهاي  به گونه. باشد و قرآن بزرگترين دليل اين امر مي ،نكاهد

و جدال و مناظره به طريق احسن  ،هدايت مردم را براي ما به عنوان موعظه نيك و حسنه
بيان كرده است، همچنانكه بسياري از علتهاي گمراهي را ... ب عقلي و و روشهاي خطا

  .كند مانند شبهات و شهوات و سيطره تقليد كوركورانه براي ما بيان مي
آوردن مردم به كساني كه آنها را گنهكار يا  ها از روي عجيب آن است كه بعضي

و باطني انسان نسبت و آن را به انحراف دروني  ،كنند پندارند، تعجب مي منحرف مي
ها و  و اگر با ديد منتقدانه بنگرد چه بسا كه خلل) هوي و هوسها و شهوات. (دهند مي

اشتباهاتي را در روش خود ببيند كه باعث گريختن مردم از او به طرف ديگري 
آوردن گروهي از مردم به گرايش صوفيه در بعضي  به عنوان مثال روي. شود مي

هاي ديگر در پركردن نياز روحي عموم  كاري بعضي جنبه ماوقات نشان كوتاهي و ك
  .مردم است
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كنيد پرتوي از بارزترين علتهايي است كه اين  آنچه كه در زير مشاهده مي

شخصيتهايي را كه در موردشان بحث كرديم، به بناي فكر اصالح و برگزيدن مسير 
ولي ند يير و تحوالت بسيارخواننده گرامي بايد بداند كه علتهاي تغ. اعتدال واداشته است

  .كنم شد، اكتفا مي من به توجه به مهمترين چيزهايي كه به اين شخصيتها مربوط مي
  

  .تأثير قرآن :علت اول
چه بسا يكي از بزرگترين تغيير و تحوالت پسنديده بر افراد و گروههاي اسالمي 

صف كرده چون قرآن همچنان كه خداوند متعال و. همان تفكر در قرآن كريم باشد
. است، سبب به دست آمدن هدايت و توفيق به بهترين حالت هر چيزي است

O  P   X  W  V  U  T  S  R  Q} :فرمايد خداوند متعال مي
^  ]  \  [  Z  Y z. )9: اإلسراء(.  

و به مؤمنانى كه  ؛كند هاست، هدايت مى اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه«
  .»دهد كه براى آنها پاداش بزرگى است ، بشارت مىدهند اعمال صالح انجام مى

  .U  T  S  R z } :گويد مي) :(سعدي مفسر 
كه قرآن به عقايد و اعمال و اخالق، پس كسي كه بدانچه  ينو برتر ينتر يعني راست

  .1»باشد مي شدر تمامي امور مردم يابد، او كاملترين و پايدارترينآن دعوت كرده، راه 
در تدبر كالم خداوند جديت و سعي و تالش داشته باشد، بنابراين كسي كه 

و بدين  ،شود اي به روي او باز مي دروازه بزرگي به سوي بهترين خيرها در هر زمينه
  .2گردد نياز مي ترتيب از بسياري از راهها و بحثهاي پيچيده بي

را علت تغيير ديدگاه و عقيده خود ) :(به عنوان شاهد اين امر، ابوالفضل برقعي
_____________________________ 

 .3/72بدائع التفسري, ابن القيم : و نگا. 454ري الكريم الرمحن تيس) ١(

 .رجوع شود 13به قاعده اول از كتاب القواعد و االحسان, السعدی ) ٢(
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آوردن به قرآن كريم  بلكه به علت روي ،در گفتگو و مناظره با هيچ كس ندانسته است
به بركت تدبر در كتاب خداوند، كم كم هوشيار «: گويد و صراحتاً مي. دانسته است

اسالم را تغيير  ،و صاحبان اين مذهب) بزرگان مذهب(شدم و فهميدم كه روحانيون 
  .»اند م مذهب رها كردهاند و اسالم اصيل را با نا داده

  :گويد و عالمه خوئيني در بعضي از ابياتش مي
به گمان اينكه راه آنها راه  ،چهل سال قبل شرحي بر منظومه مال هادي نوشتم

شدم و  رهنمونو به آنها پيوستم، و توسط قرآن و اسالم هدايت و  ،هدايت است
  .1 است تا آخر آنچه گفته ...معني آيات قرآن و اسالم را فهميدم

اند اين تحول خود را در  اند و متحول شده همچنين بيشتر كساني كه تغيير كرده
خواهان  اگر حق. بينند و بيشتر استشهادكردن به آن مي ،خالل شدت تعلق آنها به قرآن

پرستان به خوبي مردم را به تفكر در آيات خداوند دعوت كنند و راههاي تفكر  و حق
هاي بزرگي را بدست  را به آنها بياموزند، موفقيت در قرآن و كيفيت تدبر آن

ها و مذاهب نيست،  و خود را از بحثهاي بيروني كه جز بيان فرقه. آورند مي
  .واهللا اعلم. رهانند مي

  .بودن كوشش خود را فقط صرف حق كردن و با خداوند صادق: علت دوم
ين است كه بنده با انجامد ا از جمله بزرگترين سببهايي كه به موفقيت و هدايت مي

اش با وي  چون خداوند متعال با صداقت و راستي بنده. پروردگارش صادق باشد
: األحزاب( .YXWVz} :فرمايد همچنان كه مي. كند مىرفتار 

  .»هدف اين است كه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد« .)24
خداوند متعال او را كسي كه صادقانه رضايت خدا و پيروي از هدايت او بخواهد، 

گمان صدق  بي« :فرموده است ص همچنان كه رسول اهللا. گرداند هدايت و موفق مي

_____________________________ 
 .است ةالقرآني ةترمجه اشعار به عربی است و خود اشعار در جلد اول املوسوع) ١(
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  .1»كند و نيكي به بهشت هدايت مي ،كند و راستي به نيكي هدايت مي

خواهد كه از هوي و  كنند كه هر صاحب بدعتي مي ها به گمان اشتباه مي بعضي
شوند كه  مي ص شامل كالم پيامبر هوس و شهواتش پيروي كند، و همگي اينها

گيرد  خواهند آمد كه هوا و هواس آنها را در برمي  در ميان امت من اقوامي«: فرمود
گيرد و در تمام رگ و استخوان و پوست و  مانند بيماري هاري كه فرد را فرا مي

و شايد در اطالق اين حديث بر هر صاحب بدعتي نظراتي . 2»كند خون وي نفوذ مي
با اين پندار و گمان كه تمامي اهل بدعت از جمله ) :(شاطبي. داشته باشدوجود 

اي ندارد،  كساني هستند كه هوا و هوس آنها را فرا گرفته است، و گفتگو با آنها فايده
از  ص و بيان كرده است كه صحيح و درست اين است كه رسول اهللا. مخالف است

ينكه بدعتشان را بيان كنند يا بيان بدون ا«. شوند امتش خبر داده است كه جدا مي
بيان كرده است كه در امتش كساني از جماعت جدا  ص سپس پيامبر. نكنند
دهد كه آنها اهل  پس نشان مي. گيرند شوند كه آنها از اين هواي و هوسها تأثير مي مي

  .3»بدعت نيستند
و  م همچنين شاطبي به بازگشت گروهي از خوارج بعد از گفتگو با ابن عباس

تا بيان . كند كساني كه از بدعتي كه به آن معتقد بودند، بازگشته بودند، استدالل مي
كه خود حق را رها كرده باشند و  ،اند و اهل بدعت نيستند كند كه آنها فريب خورده

اي ديگر را بر آن بنا نهاده است كه  شاطبي مسأله. به دنبال هواي خود افتاده باشند
يا در ميان  ،ها باشد وارد شده است خواه در ميان اهل فرقهبازگشت به حق يك امر 

_____________________________ 
 .وغريمهامحد أرواه الرتمذی و) ١(

و آلبـانی آن را  از معاويـه 1شـامره  1/2 ة, ابن ابی عاصم فی السن)4597(ود , ابودا4/102رواه امحد ) ٢(
 .صحيح دانسته است

 .2/783االعتصام ) ٣(
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  .1صاحبان بدعتهاي جزئي
بعضي از كساني كه در اين كتابها از آنها بحث كرديم، بزرگترين شاهد اين مدعي 

كند كه به جايگاه بزرگي در مذهب  چيزي است كه برقعي به آن دعوت مي. هستند
بلكه جزئيات زندگي وي . ت كشيده استخود رسيده است و در اين راه بسيار زحم

  .- واهللا اعلم  - دهد شهادت مي
كه او در ياري دين و ملت صادق بوده است، از وقتي كه يك شيعه امامي بوده 

كند كه  چيزي است كه عالمه خوئيني به آن دعوت مي ،و شاهد ديگر .است
و دارايي و ترك دادن راه سخت و كمبود مال  گيري او از روش رهبري و ترجيح كناره

همچنان كه پافشاري محمد حسين فضل اهللا براي اصالح در . دوستان و خويشان بود
و راندن مردم از او به دليل . درون مذهب با خطرها و تهديدهاي زيادي مواجه شد

اش  دليل صدق وي در نيت حقيقي ،دانستن و طعنه به آبروي وي بودن و سفيه گمراه
ن احمد كاتب و ساير كساني كه از آنها بحث كرديم و آورد همچنان كه روي. بود

مخالفت آنها با خرافات و غلو شواهدي هستند كه بدون آگاهي از داللتهاي آنها 
  .توان از آن تجاوز كرد نمي

خواهي بعضي از كساني است كه در  آنچه كه گذشت بزرگترين شواهد صدق حق
كند كه  ن امر ما را ملزم ميو اي. پنداريم بعضي مسايل اعتقادي مخالف خود مي

داشتنشان نسبت به حق شروع  گفتگوي خود را با آنها از زاويه صداقتشان و دوست
چون خداوند متعال به نيك سخن گفتن و مجادله و مناظره نيك با عموم مردم . كنيم

پس . و جز انسانهاي ظالم و دشمن حق، كسي را استثناء نكرده است ،امر كرده است
ه ما گفتگو و بيان خود را با اينها با سخنان تنفرآميز شروع نكنيم كه الزم است ك

  .گرايش جدايي و تعصب نسبت به موروثات را تقويت كند
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  .قانه آنها براي وحدت اسالميانگيزه امت و سعي و تالش صاد: علت سوم

يكي از بهترين صفات مسلمان اين است كه از جمله افرادي باشد كه دغدغه و 
و با سفارشها و نصيحتهاي صادقانه براي آن تالش  ،حدت اسالمي را دارندانگيزه و

انجامد و افقهاي ارزشمندي را در  چون اين احساس به خوبيهاي زيادي مي. كنند مي
و صاحبش را با اولويتها و كلياتي كه شايسته  ،گشايد راه دعوت و اسلوب بيان مي

آوردن و توجه  همچنان كه روي. زدسا است ميان آنها توازن ايجاد كند، مشهور مي
شخص مسلمان، هر چند كه حق طلب باشد، تنها به امور طايفه و قوم و مذهب خود 

كننده جدايي و گرايشهاي  از بزرگترين علتهاي ضعف مسلمانان و عامل تقويت
  .هواپرستانه است

الح اند و به اص در طول بررسي زندگي بعضي از كساني كه عقايدشان را تغيير داده
بينيم  هاي ديگر، مي اند، خواه در ميان اهل سنت و جماعت يا ساير فرقه روي آورده
هاي بعضي از آنان احساس تأسف و نگراني از وضعيت مسلمانان و ضعف  كه انگيزه

كه آنها را به بحث و بررسي اين امت . آنها و تسلط دشمنانشان بر آنها بوده است
و اين امر به . هاي اين مسأله واداشته است حل مصيب زده و پريشان و جستجوي راه

  .گشايد شدن امت را مي  دسته طور طبيعي افقهاي پژوهش در مورد علل دسته
از مدتها پيش بر انحطاط مسلمانان و « :در مورد اين حالت گفته است) :(برقعي

خوردم، و راههاي رهايي از اين معضل را  ذلت آنها و تفرقه و فقرشان تأسف مي
برند  كردم و ديدم كه تاجران دين و سودجوياني كه از دين سود مي ي ميبررس

  .1»...بزرگترين لغزش در مسير پيشرفت مسلمانان هستند
همچنان كه بيان صريح محمد حسين فضل اهللا در بنيانگذاري قضاياي با صداقت 
و سعي و تالش وي براي نظريه وحدت عملي، بدون شك در تغيير وي به يك 

  .عتدل تأثير داشته استاماميه م
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گيري كرده بود، در حالي كه قبل از تغيير وي  همچنين ياسري كه از امامت كناره
  .1به گرايش وحدت مسلمانان بزرگترين آرزوي او بود

گويد كه او به خاطر واقعيت مسلمانان و  و همچنين دكتر موسي موسوي مي
  .2خورد اختالف ويرانگر شيعه و سني تأسف مي

ين افراد براي ا  ين اموري كه بايد از آن استفاده كنيم اين است كه تمامياز مهمتر
كه از بهترين امور  -  يعني توجه به عاقبت مسلمانان - تقويت اين صفت پسنديده
چون وجود درد مشترك به طلب توافق اعتقادي و . اند براي وحدت است، كوشيده

انجامد كه  اي تاريخي غلط ميفرهنگي و دوري از غلو و خرافات و حوادث و تحليله
  .كند بلكه جدايي و تنفر را تقويت مي ،آفرين نيست اينها نه تنها وحدت

  
  .موفق مانگفت: علت چهارم

و . حتي اگر چه كافر باشد ،اسالم به گفتگو و مناظره نيك با ديگران امر كرده است
ال خداوند متع. اين بخاطر نقش مثبت نيكو سخن گفتن در بيان حقيقت است

 .z  y  x w vz   }  |{  ~  �  ¡  ¢} :رمايدف مي
  .)125: النحل(

و با آنها به روشى كه ! با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما«
  .»!نيكوتر است، استدالل و مناظره كن

BCDEGF  H}: تظالمان كسي را استثناء نكرده اسو جز 

M  L    K     J  I z. )46: العنكبوت(.  
با اهل كتاب جز به روشى كه از همه نيكوتر است مجادله نكنيد، مگر كسانى از «
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  . »آنان كه ستم كردند

تر هستند براي اينكه با روش نيكو با آنها بحث  بدون شك مذاهب اسالمي شايسته
  .هاي مشترك است چون اين نزديكترين راه به مفاهيم و زمينه. و گفتگو بشود

مسلمان بايد مبني بر اصل نصيحت صادقانه و محبت و در اصل رابطه مسلمان با 
هر چند كه از ديدگاه ما بعضي  - چون هيچ مسلماني. خيرخواهي براي وي باشد

نباشد  نيست كه داخل در شمول اين حديث تميم داري - بدعتها را داشته باشد
و سه بار » دين نصيحت است«: فرمايد روايت كرده است كه مي ص كه از پيامبر

به خدا و كتاب خدا و «: فرمود ؟به چه كسي اي رسول خدا: گفتيم. كرار كردت
اي  نصيحت كلمه« :و خطابي گفته است 1»رسولش و ائمه مسلمانان و عامه مسلمانان

يعني اراده خير براي كسي كه به وي نصيحت  ،شود اي از آن تعبير مي است كه جمله
شود نصحت  است گفته ميگويد اصل نصيحت در لغت، خلوص  و مي. شود مي

بعضي از علما «: گويد مي) :(محمد بن نصر. يعني عسل از مومش پاك شد :العسل
شود هر كه  تفسير نصيحت يعني توجه قلب به كسي كه به او نصيحت مي: گويند مي
  .2»...خواهد باشد مي

گفتگو با طرف مقابل مبني بر اصل صحيح تعامل است كه در ادب و احترام و 
م اولويتها از اصولي است كه در اينجا بر آن يو اين تقد ،شود ولويتها جمع ميم ايتقد

  .شود تأكيد مي
اي را در داستان ياسري با دوستش محمد بن حجي  براي گفتگوي موفق مثال زنده

وقتي كه گفتگو با احترام و استقبال از طرف مقابل و رهايي از يك درد . كريم ديدم
شروع شود، ثمرات و » نظر بر منبع قرآن اتفاق«يتها مشترك شروع شود و با اولو
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  .و حمد و سپاس براي خداوند است. خواهد داشت هاي سالمي  فايده
ها معتقدند كه خطاب و تعامل با مخالف نبايد در هر حالي به نرمي و آرامي  بعضي

و فراموش . يا صد ميليون نفر ،كند كه مخالف يك نفر باشد و فرقي نمي. باشد 
بر جماعت  - هزار نفراند چهار ها گفته بعضي -  اند كه وقتي هشت هزار نفر كرده

را فرستاد تا با آنها گفتگو ) ن(ابن عباس ،طالب علي بن ابي. مسلمانان خروج كردند
كند، پس او آنها را آورد و در طول يك گفتگوي آرام حق را برايشان بازگو كرد و 

   .1نيمي از آنها به آغوش اسالم بازگشتند
  .ها تأثير الگوها و نمونه: علت پنجم

در بسياري از اوقات تغييرات پسنديده خواه در سطح فردي يا جمعي حركت و 
ها  گاهي يكي از مذاهب يا جامعه. شود جنبشي است كه به صورت تدريجي كامل مي

كند كه ابرهاي انبوه جمود و انحرافات كه به صورت تقليدي  اي زندگي مي در مرحله
پس . از آنها بسيار مشكل است عبور ،اند، آن را پوشانيده است وثي درآمدهو مور

آيند  اولين ناقد در گشودن دروازه اصالح براي بسياري از كساني كه بعد از او مي
  .بسيار تأثير دارد

همچنان . اهللا كاشاني به تجدد كشيده شد در اين كتاب ديديم كه برقعي بعد از آيت
و همچنان كه مالحظه شد دكتر  ،وي پدرش تأثير گرفتكه محمد خالصي از نير

و  ،كند موسي موسوي به شكل وسيعي به بعضي از ديدگاههاي جدش استناد مي
همچنان كه محمد . هاي اصالحي جدش است معتقد بود كه برنامه او ادامه برنامه

بودني كه محسن  2حسين فضل اهللا و دوست دارانش، خودشان را از اتهام زنديقي
ين عاملي به آنها زده بود، رهانيدند، همچنان كه خود را از اتهام بعضي از متأخرين ام
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  .1رهانيدند

همچنان كه توجه روشنفكران ديني ايران نقش بارزي در محافظت بسياري از 
و در حقيقت يك سلسله متوالي  ،جوانان ايراني از الحاد و كمونيستي و كفر داشتند

و امروز در ايران . د برجسته و پيشين اين جريان بودپس دكتر علي شريعتي مر. بود
و شايد توجه . هاي شريعتي در مذهب اماميه وجود دارد هاي متعددي از مشابه نمونه

  .كنند، فرزند اين جريان باشند طالبي كه بسياري از ادبيات اماميه را رد مي
در همه اينها بر حقيقت مهمي در فلسفه تحوالت و تغييرات پسنديده   تمامي

به عنوان منبع و مصدري است كه قد است كه تو آن اولين من ،كند مذاهب تأكيد مي
قد اول از جمله كساني نيست كه از نقد تگاهي من و. كند قد دوم از آن استفاده ميتمن

. زمان خود بسيار بزرگ است ولي اقدامات وي از. مسايل اصلي و مهم استفاده ببرد
قد دوم بهره برد و منت و افتتاح اصالحات را ميودن بهره اول ب ،قد اولتپس من

  .)10: الحديد( .Ü  Û  Ú  Ù z } :برد بردن اصالحات را مي پيشرفت و جلو
  .»و خداوند به هر دو وعده نيك داده«
  

  .تسلط اهل مذهب: علت ششم
از جمله علتهايي كه بسياري از مردم را از رهايي از بند تبعيت و تقليد از مذهب و هر 

. كند، تسلط بعضي از افراد برجسته به اسم مذهب يا جنبشي است ريان ديگري منع ميج
بنابراين تسلط . انسان بر اساس سرشت عشق به آزادي و تنفر از بندگي خلق شده است

  .باشد و فشار و شكنجه به نام دين از بزرگترين علتهاي گريز و تغيير مي
بزرگترين تحوالت فرهنگي باشد  شايد تاريخ جديد مسيحيت بزرگترين شاهد بر

به طوري كه مذهب الئيك را . و آن تسلط به نام دين است ،كه علت آن واضح است
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  ).به هدف رهايي از قيد و بندهاي ساختگي دين(به وجود آورد 
اي كه  به گونه ،شود خود اين امر در بسياري از اوقات بر دست افراد انجام مي

بينند كه لباس دين بر آن پوشانده شده  قيود باطلي ميبعضي از آنها خود را مقيد به 
خواه قيود فرهنگي باشد كه مانع بررسي و استفاده از آراي مورد قبولش . است
كه  ،شود و خواه تسلط بر مال و جان و وطن كه مانع زندگي دنيا مي ،باشد مي

  .خداوند آن را بر عهده انسانها گذاشته است
ست كه داعيان اصالح و اعتدال جرأت پيدا كنند كه و شايد اين امر باعث شده ا

يرهاي خود را به كو بخاطر انتشار آنها بجنگند و تف ،شان را آشكارا بيان كنندو نظرات آرا
و اينها باعث شده . گيري كنند و به نام مذهب بر بعضي از مسلمانان سخت ،كار بياندازند

  .را آشكارا اعالم كنند است كه آنها مقاومت كنند و با صداي رسا دعوتشان
به عنوان مثال واضحي در اين مورد، محمد حسين فضل اهللا در اوايل حمالتي كه 

و او بسيار . عليه وي شروع شده بود، بيان كرد كه او در معرض ترور معنوي است
ولي افراد مسلط  ،تالش كرد تا اين فتنه كه عليه وي صورت گرفته است را آرام كند

و براي ابطال . خواندن و تكفير وي جلو افتادند م فكري در گمراهو صاحبان تروريس
و اين فتنه بسياري از كساني كه او را . مرجعيت وي خيلي فعاليت كردند

به شكل  ها رسانههمچنان كه در پذيرفتن پايگاه  ،شناختند، پيرو و طرفدار او كرد نمي
   .بزرگتري موفق شد

  :اند و همچنان كه گفته
 ِةهللا نرش فضيلراَد اأذا إو

 

 تاح هلا لسان حسودأطويت 
 

 لوال اشتعال النار فيام جاورت
 

 ١ما كان يعرف طيب عرف العود
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اي را انتشار بدهد زبان حسود را  اگر خداوند بخواهد كه فضيلت برچيده شده«

بود بوي خوش چوب عود هرگز  كند، چون اگر گرماي آتش نمي براي آن آماده مي
  .»شد احساس نمي
اي كه به دكتر موسي موسوي صورت گرفت از بزرگترين  كنم كه حمله گمان مي

بينيم  و در شرح حال استاد احمد كاتب مي. علتهايي بود كه او را بر نقد شجاع كرد
ولي ندانستن افكار وي  ،خواست در ابتدا خروج از عباي امامت را رد كند كه او نمي

  .او را بر نقد علني شجاع كردو در ردكردن آنها و سپس هجوم عليه وي 
درسي كه الزم است هر صاحب حقي بداند اين است كه تسلط بر آزاديهايي كه 

و فرض باورهاي خود هر چند كه صحيح هم باشد، از  ،شريعت تضمين كرده است
چون شريعت بزرگترين ضرورتها را كه . لحاظ شرعي و عقلي اشتباه و گناه است

بلكه به مسلمانان ياد داده است . ي فرض نكرده استوارد شدن به دين است بر كس
اي در  و در جامعه اسالمي حوزه ،كه با باورها و اعتقادات مردم به خوبي رفتار كنند

شود، قرار داده شده است تا در آن بنگرد و تأمل  اختيار هر فردي كه وارد اسالم مي
  . كند و بررسي كند

بينيم كه گاهي  و جماعت تنفر دارند، مي متأسفانه در ميان كساني كه از اهل سنت
كنند وقتي  دهند كه بعضي از كساني كه به حق منتسب هستند، تخطئه مي شهادت مي

كنند و با مخالفان اهل  دارند و آراي خود را فرض مي كه در راه دوري قدم برمي
بلكه به تمامي مخالفان يك حكم  ،كنند سنت خود جداي از ديگران مناقشه نمي

و اين امور نتايجي به دست . دهند، هر چند كه مخالفت در آراي فقهي باشد مي
  .طلبان كسي از آن خشنود نيست كه جز فرصت آورد مي

  
  .بحث و بررسي خالصانه: علت هفتم

آوردن به تحقيق و مطالعه صرف  از جمله علتهاي تغيير و تحوالت پسنديده؛ روي
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آوردن او  برقعي بيان كرده است كه روي .نياز از تقليد در مسايل اعتقادي است و بي
به تحقيق و مطالعه، علت بزرگي در ارشاد و هدايت من به بسياري از اين آرايي 

   .است كه اخيراً بدان باور دارم
همچنين استاد احمد كاتب توانست در خالل تحقيق و بررسي و آگاهي به نتايجي 

، ين ياسري نيز اينگونه بودو همچن. كرد روزي به آنها برسد برسد كه گمان نمي
كند كه گشودن افقهاي تحقيق و اطالع و آگاهي  و اين تأكيد مي ،چنانكه گذشت

شود، مخصوصاً به اتفاق تمام  اي منجر مي مخصوصاً در زمينه تحقيق به نتايج پسنديده
  .واهللا اعلم. دانند كساني كه تقليد در اين امور را حرام مي

وانستيم آنها را از ميان حركت تحوالتي كه قبالً به تد كه اينها بارزترين علتهايي بو
  .آنها اشاره كرديم، استخراج كنيم
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  :فصل دوم
  

  رو هاي اصالحگر و ميانه روشها و اسلوب نقد شخصيت
  اند؟ كنيم كه تغيير و تحول پيدا كرده چرا اسلوب كساني را بررسي مي

شايد . مختلف بوده استكردن نظرياتشان  روشهاي اين مصلحان در نقد و مطرح
نگاهي به انواع روشهاي آنان يك جنبه مهمي را براي ما روشن كند كه تجربه 

اي كه بهترين روشها و قويترين  به گونه. كند غني مي و گفتگو اسالمي را در مناظرات
ترين روشها  ترين و كهنه و ضعيف. آنها را در مناظره و باور به پيروي از آنها بشناسد

  .د، تا دوباره آنها را تكرار نكندرا بشناس
  .ارزيابي روشهاي نقدي تغيير يافتگان

  .روش احمد كسروي :نخست
 ،و منبع وي را در مذهب اماميه بيان كرديم ،افكار كسروي را قبالً بيان كرديم

اما روش كسروي با سرشت . همچنين مهمترين ديدگاههاي علمي او را بيان كرديم
ولي سؤال مهم . ، پس نيازي به اشاره دوباره به آن نيستفتيا انقالبي برجستگي مي

اين است كه كسروي چگونه توانست با اين روش بر گروهي از جوانان كه چيزي 
  برايشان مهم نبود تأثير بگذارد؟

دادن به اين سؤال بايد دوره زماني را كه احمد كسروي در آن  قبل از جواب
. بوده است  ه1324تا سال   ه1267ز سال زيسته است، در نظر داشته باشيم كه ا مي

ايران در اين دوره شاهد افزوني نفوذ غربيها و بروز جنبشهاي ويرانگر جديد مانند 
گرايي بود  همچنين ايران شاهد شروع حركتهاي غرب. شيخيه و بهائيه و كشفيه بود

اني بود و او اولين حاكم اير. كرد به آن دعوت مي)   ه1260-1308(كه ناصرالدين شاه 
الدين افغاني مواجه شد  و او با مخالفت جمال. كه به كشورهاي غربي سفر كرده بود

و باالخره ناصرالدين شاه ترور شد و  ،كه او را به زور مجبور به ترك شيراز كرد
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  .1پسرش مظفر الدين شاه روش وي را ادمه داد
از قيد  ي در اين دوران تاريك كه خواهان خروجوشبدون شك ظهور صداي كسر

و بند غلو و خرافاتي بود كه عقل مردم را در دوراني كه خرافات بر آن حاكم بود، به 
همچنين كشف مفاهيم . پژواكي داشت) جوان(بود، در ميان نسل جديد  كشيدهزنجير 

  .ى داشتا هكه از مردم پنهان شده بود قبول فوق العادتاريخي و ديني امت 
رواج افكارش در اين دوره زماني تاريك و  به طور خالصه كسروي در انتشار و

ى حلراه جريانهاي ديني كه خشم خود را بر دوران انقالبي كه جوانان  ،سياه كوشيد
بلكه كسروي براي اين دسته از جوانان بيان كرد . ندنبودايجاد نكرده مشكالت براى 

جريانهاي  كسروي نتوانست بر در حاليكه. كه اين مرجعها از بيماريهاي اسالم هستند
و تأثير خود را فقط به جوانان منحصر كرد؛ چون او به . علمي شيعه تأثير بگذارد

و مخالفانش از جريان ديني بودند . صورت يك ناقد سرسختي از بيرون مذهب بود
 كه خطاها و اشتباههاي علمي وي را مخصوصاً ديدگاه تاريكش به امثال جعفر صادق

نند و با اين نظر وي تمام اهل سنت و شيعه درست ك - همچنان كه گذشت - ):(
و شايد اين علت كاهش نفوذ جنبش كسروي و عدم استناد . بودند او مخالف

كنند و  گرايي ديني او را نقد مي و حال روشنفكران اصالح. متأخرين به وي باشد
  .راضي نيستند كه آن را به وي نسبت بدهند

مسلمانان به هدايت و نور  حكمتي كه الزم است افرادي كه خواهان وحدت
هستند، آن را بدانند؛ اين است كه نقد علمي منصفانه و با نفوذ و در مدتي طوالني 

خاطر دوران  ولي نقد انقالبي خشمگينانه، انسانهاي رنجيده. تأثير بزرگ داشته باشد
  .شود كند و به زودي نورش خاموش مي خود را گرد او جمع مي

  

_____________________________ 
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  .روش برقعي: دوم

با علمي بودن روشش به درجه بااليي تمايز و برجستگي ) :(عيروش برق
يابد، و علتش اين بود كه او داراي يك رتبه علمي بود و تغيير افكارش با بررسي  مي

و اين چيزي بود كه برقعي را به روشهاي علمي به دور از . و تأمل و تحقيق بود
به نقد آراي اساسي ) :( كنيم كه برقعي مالحظه مي. واداشت... روشهاي احساسي و 

چون او تصريح ... نه به نام اهل سنت و ،در مذهب اماميه و با نام اسالم شروع كرد
و او معتقد بود كه اسالم در اصل به دور از هر . كرد كه مذهب را ترك كرده است مي

  .نام و لقبي بوده است
ر قرآن و اي ب هاي خود به شكل گسترده ها و مناظره همچنان كه او در مناقشه

ي بسياري هااو بر شاهدآوردن از قرآن در رد يا قبول چيز. كرد اسلوب عقلي تكيه مي
و شايد قصد . كرد همچنان كه او بر سؤالهاي عقالني شورانگيز تكيه مي. كرد تكيه مي

وي اين بوده است كه خواننده خود را باالتر از ورود به دايره اين سخن منحرف 
بنابراين فايده اين روايتهاي مخالف قرآن چيست؟ چرا «: يدگو مثل اينكه مي. بداند

  .1»دهند؟ كنند و آنها را در خالل اين روايتها نماد جهل نشان مي ائمه را بدنام مي
مثالً . كرد تمسخر و توهين مي است مخالف قرآن ى كههمچنين وي به قول ضعيف

  .2»قرآن نشان بدهدخواسته است امام را جاهل به  پيداست كه راوي مي«: گويد مي
مثالً بر . كرد همچنين برقعي در برابر بسياري از خرافاتها به رد منطقي آنها تكيه مي

من همان نزد : امام گفت«: گويد يكي از احاديث كافي تعليقي آورده است كه مي
داد،  وقتي آن را ميان مسلمانان و مشركان قرار مي ص كه رسول اهللا استاسمي 

_____________________________ 
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  .1رسيد مسلمانان نميه تيري از مشركان ب
هاي احد  اي داشته است چرا آن را در غزوه يك چنين نشانه ص وقتي رسول اهللا

هاي ديگر قرار نداده است تا از كشته شدن مسلمانان يا تيرخوردن آنها  و ساير غزوه
  .2»جلوگيري شود

 اي بر رد رواياتي تكيه كرده است كه در مقابل هم همچنين برقعي به طور گسترده
و  4و لغت 3غير از تناقض آنها با قرآن. قرار دارند و تناقض آنها را بيان كرده است

عالوه بر اين او تعليق احاديث را با نقد راويان آن و غالباً با بيان ضعف  5تاريخ
  .كرد شروع ميدر حديث مجلسي 

كه بوده منظور اين است كه برقعي با نقد علمي واضح ممتاز گشته است و همين 
ماند اين است كه آيا  سؤال مهمي كه باقي مي .مهمى بخود گرفته استارزش  شنقد

كردن  زدن و تحريك برقعي با روشها و اسلوب برتر موافق بود يا از روش صدمه
  كرد تا بهره و نصيب وي كم شد؟ استفاده مي

قبل از جواب دادن به اين سؤال الزم است ناراحتي برقعي از خرافاتي كه عقلهاي 
د، به ياد مزمان خود را پوشانده است و اتفاقي كه در شهر آباده براي وي پيش آ مردم

و همچنين داستان شتري كه وارد صحن امام رضا در خراسان شده بود، از . بياوريم
و اين چيزي بود كه ما را . بودن خرافات بر ذهنهاي مردم است بزرگترين شواهد چيره

عي و مناسب براي بيداركردن عقل خفته واداشت تا روش برقعي را يك روش طبي
  .مردم آن زمان بدانيم

_____________________________ 
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كه در كالس تفسير وي حاضر آنانيدر مورد تأثير اسلوب و روش برقعي يكي از 

شده بود به من گفت كه اندكي قبل از انقالب ايران وقتي برقعي قدم در مسجد تهران 
بزرگي  تعدادشدند و اين  گذاشت، حدود دويست نفر در كالس وي حاضر مي مي

  :است وقتي كه دو امر مهم را در نظر بگيريم
توجه به تفسير قرآن براي طالب علم و براي عوام در ميان علماي اماميه ايران  - 1

  .1زياد نبود
چون او از گرفتن خمس برگشته بود و . گرفتند برقعي و طالب او خمس نمي - 2

  و تمامي. گرداند آنها باز ميآنچه را كه قبالً از مردم گرفته بود براي مدت طوالني به 
اينها چيزي بود كه طالبي كه برقعي را به عنوان معلم برگزيده بودند، بر آن تأكيد 

 .واهللا اعلم. كردند كردند و فقط باور و عقيده خود را مطرح مي مي
 

  .روش خالصي: سوم
در نقد بعضي از انحرافات مذهب اماميه در پيش گرفته ) :(سياستي كه خالصي

ولي غالت آن را  ،، مبني بر اين باور بود كه مذهب اماميه صحيح و درست استبود
كند كه  خالصي مرتكب يك اشتباه علمي شده است وقتي كه تأكيد مي. اند فاسد كرده

و معتقدند  ،كنند و به غير خداوند استغاثه مي ،كساني كه ادعاي تحريف قرآن را دارند
روايان  :نخست: سه گروه منحصر هستندكنند، در  كه ائمه در هستي تصرف مي

 :گروه دوم. بن سعيد و ساير راويان قبل از آنها هغالت مانند ابي الخطاب و مغير
گروهي از خطيبان كه از طريق : دسته سوم. دسته معاصر كه شيخيه نام دارند

  .كند هايشان ارتزاق مي خطبه

_____________________________ 
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  .روش خوئيني: چهارم
ق بررسي قرآن بود و او بيشتر نظرياتش را روش اسماعيل آل اسحاق بيشتر از طري

در خالل آيات قرآن به دست آورده است، بنابراين او دايرة المعارف قرآني خود را 
  .تأليف كرد

همچنين خوئيني در روش نقد علمي از جهت بررسي نصوص و سند آنها بسيار 
ذ و كردن اقوال شا ولي او در تحريك خواننده و مسخره ،نزديك روش برقعي بود

  .كرد نادر مانند برقعي عمل نمي
همچنين خوئيني در شدت حمله به بسياري از انحرافاتي كه به نام اهل بيت وارد 

فقط برقعي به لغو تمامي مذاهب و بازگشت به اسالم . مذهب شده بود، موافق بود
و بارها بر دعوت به وحدت اسالمي كه به  ،كرد تنها و بدون مذهب و لقب دعوت مي

  .كرد اند، تأكيد مي نحرافها و مذاهبي كه مسلمانان را از هم جدا كردهعلت ا
  .روش موسي موسوي: پنجم

روش دكتر موسوي با روش افراد قبل از خود تفاوت داشت؛ چون او نقد مذهب 
و نه با تخريب و تخطئه بنيان گذاشت بلكه روش او با  ،را نه با روش علمي دقيق

گفت و با  او با زبان ائمه سخن مي. گشت متمايز مي دفاع از شيعه حقيقي از ديگران
جويان شيعه و غيرشيعه شده بود،  توزان و منفعت نام تشيعي كه بازيچه دست كينه

از . و هم مهاجم ،بدين ترتيب موسوي در آن واحد هم مدافع بود. گفت سخن مي
ب و جداي از غلو و انحرافات شركي و سياسي كه وارد مذه ائمه و تشيع خالص
و بر بدعتها و شكافهايي كه بعد از عصر ائمه بر مذهب شيعه   ،كرد شده بود دفاع مي
  .تاخت وارد شده بود، مي

كرد كه صيغه منسجمي را ميان ديدگاه امت كه اكثريت  همچنين موسوي سعي مي
و بيان . شدند، مطرح كند با ديدگاه شيعيان اوليه كه مخالف ناميده مي ،شد ناميده مي

و . كه شيعيان اوليه خواهان بازگشت به اصول دوران خلفاي راشدين بودندكرد  مي
موسوي گاهي از بعضي از مبارزاني كه خواهان اصالح بودند، نقد كرده است و آنها 
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زبان گفتگو و مذاكره با شيعيان ايران و  - تا به حال - آنها«: گويد چنانكه خود مي

توانند يك رأي عمومي مخالف آنها تشكيل  اند، بنابراين نمي غير ايران را نداشته
اند بخاطر اينكه  و موسوي به بعضي از كساني كه با رژيم ايران جنگيده» ...بدهند

در تصور موسوي . حكومت اسالمي نيست و ضد اسالم است، اعتراض كرده است
و فرزندانش بر آن  اين سخن بيانگر ضد اصول شيعه اصيل بود كه امام علي

موسوي به طور آشكار وارد خصومتهاي شخصي با بعضي از افراد ولي . 1بودند
مخصوصاً افراد برجسته حكومت ايران بعد از انقالب . برجسته اماميه معاصر شده بود

پنداشت  بودند پس شروع به نوشتن بعضي از اموري كه زشت و بدي و پستي مي
بيافكند، چيزهاي  وي نظري» االستاذ الخميني في الميزان«و كسي كه به كتاب . كرد

ها و فضايح پركرده است و  و كتابش را با اين زشتي. بيند زيادي از اين قبيل را مي
بخش قدرت شيعه   شايد استفاده موسوي از اين روش در دوراني كه شيعه رايحه فرح

دادند، يكي از بزرگترين علتهاي  را احساس كرده بودند و آن را به تمام جهان نشر مي
بودن آن از  صدور حكم دروغ باشيعيان از افكار موسوي بود، مخصوصاً تنفر جمهور 

در نتيجه نزد جمهور موسوي . هاي وي بود طرف مراجع ضامن اسقاط تمام طعنه
جدايي از اين روش،  -  هر چند كه از لحاظ عملي واقع شده بود -  مصداق نداشت

و به . ه بودمشكل وي از يك مشكل فكري عقيدتي به يك مشكل شخصي تبديل شد
اين روش را  ،پس اگر ناقد. نظر من اين اشتباه بزرگي بود كه موسوي دچار آن شده بود

نه نقد اشخاص، بيشتر و مورد قبولتر خواهد  ،رها كند و همگي به نقد عيني ملتزم باشند
  .آميختن آن با طعنه به اشخاص بهتر است  بود و براي اجراي گفتگو موفق به جاي
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  .د حسين فضل اهللاروش محم: ششم
توانست گفت كه محمد حسين فضل اهللا توانست كه امور مهمي را  بدون شك مي

اصالح كند بدون اينكه جايگاهش را به عنوان يك مرجع اماميه و حضور وي در 
بلكه مردم ديدند كه شهرت او و كثرت پيروان او . ميدان شيعه اماميه معاصر كم كند

  .دوش با گذشت ايام بيشتر مي
شود اجتناب از برخورد با  آنچه كه در روش محمد حسين فضل اهللا مشاهده مي

اي داشت و اين امر را  هبرجست هاى رسانهبا وجود اينكه او . ساير مراجع اماميه است
از محمد حسين فضل اهللا . به عنوان پيروزي بر آنها و در راه انتقام از آنها به كار نبرد

خواهد كه اين خصومت به  و او جواب داد كه نمي: علت اين رويگرداني را پرسيدم
  .1يك خصومت شخصي تبديل شود

كنيم كه فضل اهللا تبليغات را براي اصالح بسياري از افكار  همچنين مالحظه مي
ديد كه كانالها و  چون او نمي. اصلي كه به وسيله آنها گمراه شده بود، به كار نبرد

مسأله براى بيان  تاكردند  او رقابت مي ها و مجالتي كه در دعوت كردن روزنامه
و در . واليت تكويني و شفاعت و خواندن غير خدا و امثال اين مسايل به كار گيرند

ن ياكرد مانند اينكه با خرافات و خراف هاي عمومي كفايت مي كمترين حالتها به اشاره
ا فهم اشتباه توزي ي يا اينكه او ضد كينه ،دكن و جاهليت مقابله ميو  جاهالنيا با 

  .تاريخ و امثال اينها است
شايد داشتن چنين ديدگاهي به خاطر دوري از ناراحتي بعضي از طرفين اهل سنت 

انداخت و در مورد  و اين ديدگاه بعضي از اهل سنت را به شك مي ،و شيعه بود
ولي بعضي از . كردند اختالف بين مخالفان حقيقي و غيرحقيقي فضل اهللا سؤال مي

ي وي از آنها چون رويگردان ،جنگيدند، او را به ستوه آورده بودند كه با او مي شيعيان
  :به خاطر اين بود كه

_____________________________ 
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 زيد حلًامأوًةسفاه يزيد
 

 كعوٍد زاَده اإلحراُق طِيباً 
 

عطر كردم مانند  افزود و من بيشتر صبر مي او بر سفاهت و حماقت خود مي«
  .»شود بسوزاني خوشبوتر ميهرچه آن را كه  عودى 

همچنين در روش محمد حسين فضل اهللا عبارتهاي انكاري و رد كردنها به نرمي و 
و اين امري بود كه بعضي از اهل سنت و بعضي از شيعيان را . باشد آرامي مي

اشياء «: گويد و يكي از شيعياني كه از دست وي عصباني بود مي. خشمگين كرده بود
برد و آنها را نقض  توسل و شفاعت حمله ميبر ... برد هاي خود نام نمي را با نام

زند و از كرامت  و بر معجزات طعنه مي ،كند بدون اينكه آن را به شرك وصف كند مي
بدون آنكه آنها را كفر يا غلو  ،نالد مي) منظور تصرف ائمه در هستي(و مقامات اولياء 

  .1»...بنامد
خواهي كنيم چون او  توانيم از محمد حسين فضل اهللا معذرت در حقيقت ما مي

خواهد كه  چون او نمي. تحقق اصالح را با كمترين مفسده عمومي رعايت كرده است
در اين صورت  زيرا. ممكن است به داخل نفوذ كندكه درگيريهاي مسلمانان تا جايي 

و اگر نيت صحيح باشد،  ،شود و دشمن خارجي قدرتمند مي ،افتد اصالح به تأخير مي
  .واهللا اعلم. است اين يك چيز اجتهادي
ها را ديدم كه از محمد حسين فضل اهللا  من بعضي از لبناني :به عنوان شاهد مثال

چون از ديدگاه آنها هنگامي كه جور و ستم مخالفين او در شتم و  ،كردند تقليد مي
آمد، و اين  خوششان مي ،كرد داد، و سكوت مي تبادل اتهامات آنها را جواب نمي

  .ه بودداشتنش شد و دوست كردن وي باعث بزرگ
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  .روش ياسري: هفتم
كرد كه بيان كند كه  و سعي مي. ياسري روشي نزديك به روش موسوي داشت

همچنين او . دهند توحيد ائمه بدون بسياري از اين بدعتهايي است كه غالت انجام مي
  .هاي غلو مخالف روش ائمه است كرد كه نشانه تأكيد مي

اي  ه نصوص قرآني و آثار ائمه به شكل گستردهكردن ب ولي ياسري با تكيه
بعضي  ،كردن در مورد مسأله تحريف قرآن همچنان او هنگام بحث. برجستگي داشت

و او هر عالمي را . كرد از اعالم مذهب را به روش علمي و عيني و با احترام متهم مي
  .كرد اش در مذهب ذكر مي با لقب و رتبه

كه جز . تأليف كرد» المنهاج«رآن كتابي را با نام به دليل شدت اهتمام ياسري به ق
و اين از ديدگاه . چيز ديگري ذكر نكرده است -  بجز در جاهاي كمي -  عناوين و آيات

  .كند ياسري در استدالل كردن به قرآن براي جداكردن روايات صحيح كفايت مي
صحيح كردن به قرآن براي جدا كردن روايات  به طور خالصه ياسري در استدالل

  .كرد خيلي تكيه مي
  

  .روش احمد كاتب: هشتم
گيري  در خالل آنچه كه در مورد احمد كاتب بيان شد، معلوم شد كه وي در نتيجه

آورد در  و قوت معلوماتي كه به دست مي. كرد از دو روش تحقيق علمي استفاده مي
و خيلي . ودبودن وي به منابع مذهب اماميه و توجه زياد به داللتهاي تاريخي ب متكي

و روش كاتب . نادر بوده است كه منابع حديث اهل سنت را به عنوان شاهد بياورد
اي  و فتواهاي علماي اماميه را در هر مرحله نظريه اماميه بود كه پيشرفت آن بررسي

  . كرد دنبال مي
يعني هيچ يك از علماي مذهب را در تنگنا قرار  ،نوشت كاتب به صورت عيني مي

  .كرد از نقد پيشينيان استفاده مي ،كرد راويان و رجالي را نقد مي هرگاهو . داد نمي
. است بطور طوالنىبررسي مسأله  ،كاتب» التطور«از مهمترين ويژگيهاي كتاب 
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و در هر قسمتي كوشيده . مثالً قضيه مهدي را از جوانب متعددي بررسي كرده است

  .آيداست كه جوانب آن را بررسي كند تا به صورت كامل در
كه با حتي با مخالفانش  ،دكن و مقاالت خود ادب را رعايت مي كاتب در تحقيقات

بر روش عقالني  فاسد بودن سخنيدر بيان همچنين . ندكن ادبي رفتار مي او به بي
  .دكن بسيار تأكيد مي

و خود . كند نويسد و تحقيق مي با وجود اين كاتب همچنان به عنوان يك شيعي مي
كند و معتقد است كه او پيرو راه و روش صحيح اهل بيت  سب ميرا به شيعه منت

اماميه يا اثني عشريه، اين نظريه باور «: ولي او راضي نيست كه گفته شود. باشد مي
  .»ندارد
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  :فصل سوم
  

ديدگاه اهل سنت و جماعت در مورد حركت و جنبش اصالح و اعتـدال در  
  اماميه ميان 

  .است تقيه و حقيقت ميان رابطه
ز جمله نكاتي كه بسياري از اهل سنت را در تعامل با منتسبين به اماميه با مشكل ا

اي كه  چون تقيه در قبول هر نوع نوشته يا گفته .كند، قضيه تقيه است روبرو مي
بخاطر اهميت اين نكته در تعامل با كساني . مخالف عرف مذهبشان باشد، تأثير دارد

  :است به نكات زير اشاره كنيم اند، الزم كه تغيير و تحوالتي كرده
  .وجوب قبول كردن ظاهر :نخست

آنچه كه در تعامل با مردم الزم است، اين است كه ظاهر سخنشان را از آنها قبول 
  .بدون اينكه بخواهيم در مورد باطن آنها تحقيق و جستجو كنيم ،كنيم

  :كنند از جمله بارزترين آنها ت ميداليل زيادي بر اين قاعده دالل
به من امر شده است كه با مردم «: فرمود ص كه پيامبر ديث ابوهريرهح - 1

گفت مال و جانش  ال اله اال اهللاس كسي كه پ. اهللا إالَّله إال  :بجنگم تا اينكه بگويند
  .1مسلمروايت » مگر به حق الناس يا حق اهللا. شود بر من حرام مي

 خالد بن وليد طالب و در مورد رفتن علي بن ابي حديث ابي سعيد خدري - 2
 به من امر نشده است كه « :به يمن كه در آن آمده است »الوداع ةحج« قبل از

 .2»دلهاي مردم را بررسي كنم و درون آنها را بشكافم
كردن به ظاهر امر  معناي حديث اين است كه من به حكم« :گفته است) :(نووي

_____________________________ 
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  .1»ام و خداوند خود متولي نهان و درون است شده

تعامل مردم در كارهايشان با هم مبني بر ظاهر حالشان «: گويد مي) :(بغويامام 
حكم عليه مجرم بنابر . باشد و اين از بارزترين شعارهاي دين مي. است نه باطنشان
اگر شخص . هر چند كه باطن و درون وي مشخص نباشد ،شود ظاهر اجرا مي

كردن در  چون ختنه(ظاهر اي در ميان چندين نفر كشته شده پيدا شود، بنابر شده ختنه
و در قبرستان (كنند  قبر وي را از قبر بقيه جدا مي) ميان مسلمانان وجود دارد

اي سرراهي در كشوري اسالمي پيدا بشود، حكم  و اگر بچه). شود مسلمانان دفن مي
  .2»شود بودن وي داده مي به مسلمان
احكام است و كردن بنابر ظاهر مخصوصاً در  اصل حكم«: گويد مي) :(شاطبي

با وجود اينكه با وحي  ص چون پيامبر .باشد عموماً نسبت به اعتقاد در مورد غير مي
هر چند كه . كرد شد، در مورد منافقين و غيرمنافقين به ظاهر حكم مي به او اعالم مي

و اين كار او را از اجراي حكم به ظاهر . دانست آنها را مياز طرق وحى باطن 
  .3»داشت بازنمي
اين است كه سخن هر كسي را كه حق  ،ه كه در مورد مسلمانان فرض استآنچ

و امور پنهان و دروني را به  ،و بر اساس آن حكم كند ،در آن ظاهر است قبول كند
و خداوند متعال . باشد چون حكم بر اساس تقيه ظني مي. خداوند متعال موكول كند

  .)36: اإلسراء( .Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á z } :فرمايد مي
  .»از آنچه به آن آگاهى ندارى، پيروى مكن«

دارم چون ظن  شما را از ظن و گمان برحذر مي«: فرمايد مي ص و پيامبر

_____________________________ 
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   .1»دروغترين سخنان است
كردن بر افراد  اي در مورد حكم هقاعدخواننده گرامي بايد بداند آنچه كه ذكر شد 

ده آنها توسط مؤسس آن و ها و عقي چون فرقه. ها كردن بر فرقه نه حكم ،باشد مي
  .نه در يك شخص واحد. شخصيتهاي برجسته آن به طور كلي پيداست

اش را از او  اگر يكي از خوارج بگويد كه صاحب گناه كبيره كافر نيست، عقيده
  .ولي اگر بگويد اين عقيده تمام مذهب خوارج است، غيرقابل قبول است ،پذيريم مي

 قائل به عصمت نباشد، شايسته است كه سخنش و اگر يك نفر از ميان اماميه مثالً
ولي اگر بگويد كه . پذيرفته شود، و نگوييم كه او تقيه كرده است و دروغ گفته است

گويد يعني قائل به عصمت نيست بهتر است او را متهم به دروغ  مذهب اينطور نمي
ب را از او بلكه در ابتدا سخنان اعالم مذه. چون احتمال عدم علم وجود دارد ،نكنيم

  .تقيه كرده است ،بپرسيم پس اگر شروع به دسيسه و فريب كرد
شايد اين روش براي تعامل؛ سخنان مردم در ديانت سالمتر باشد از اينكه به اتهام 

  .مستقيم به تقيه يا دروغگويي و بدون دليل پناه برد
  

  .قبول ظاهر به معناي عدم احتياط نيست: دوم
كه ميان وجوب قبول ظاهر از مردم و احتياط از  از جمله امور مهم اين است

پرهيز و احتياط در . بودن آنها مورد ترديد است، تفاوت وجود دارد جوانبي كه دروني
مورد كسي كه احتمال و شك در مورد آن وجود دارد، اطميناني است كه عمل نبوي 

و . كرد نمي از درون منافقان تفتيش ص در حالي كه رسول اهللا. كند بر آن داللت مي
يكي از منافقان را سرپرست  ص غير از اين است كه فهميده نشده است كه پيامبر

وقتي بسياري از مرتدان ايمان آوردند،  همچنان كه ابوبكر صديق. كاري كرده باشد
ولي به فرماندهان لشكر در . از آنها پذيرفت و آنها را از مشاركت در جهاد منع نكرد

_____________________________ 
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  .1دكننن واگذار ه فرماندهي را به هيچ يك از آن مرتدان قبليعراق و شام امر كرد ك

 ،دانند بدگماني را بعضيها به طور مطلق عيب مي«: گفته است كه) :(ابن حزم
مگر وقتي كه صاحب بدگماني را به امور ديني و حرام منجر . ولي اينگونه نيست

اني احتياط است و وگرنه بدگم. يا وقتي كه در معامالت به كار زشتي بيانجامد. كند
  .2»احتياط فضيلت است

زدن  مانند غيبت يا تهمت. ولي اين گمان و احتياط نبايد به امر حرامي هدايت بكند
بلكه اين شبيه چيزي است كه كسي با يك . و مبني بر ظن و گمان ،علني به ديگران

كار پس بايد او را از آن . كند كه ديگري دزد است ظاهري گمان مي عالمت نشانه و
  .نه اينكه به او طعنه ظاهري بزند ،باز دارد

  
  .)دروغ(ديدگاهها و نظراتي كه تقيه پذير نيستند: سوم

 پذير نيست بعضي از اهل سنت در حالتها و ديدگاههايي معتقدند كه حكم آنها تقيه
گرايان باشد يا ديدگاههاي واضح داشته  مانند كسي كه از جمله واپس - واهللا اعلم -

ر يا نزديك با اي دو و به وسيله همين ديدگاهها در مبارزه ،ز آنها دفاع كندباشد و ا
  .د، پس معني ندارد كه بگوييم تقيه كرده استپيروان مذهب بيافت

ر نقد مذهب اماميه وقتي كتابي را د) رحمه اهللا تعالي(از جمله دكتر موسي موسوي
بعضي از اماميه در رد نوشت و آن را در سطح جهاني منتشر كرد و  و به طور واضح

  .آن كتابهايي تأليف كردند، با وجود اين از طرف بعضي از اهل سنت به تقيه متهم شد
آيا در ميان علما كسي وجود دارد كه با بعضي از اقوال اماميه : گويند بعضيها مي

  مثل اين قاعده رفتار كند؟

_____________________________ 
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ي از كنيم كه يك را بيان مي) :(براي جواب اين سوال ديدگاه ابن حزم
قبالً بيان كرديم . ها كتاب تأليف كرده است مشهورترين كساني است كه در مورد فرقه

كه او شريف مرتضي و دو دوستش را از عقيده تحريف قرآن در ميان غالت اماميه 
گويد كه دو فقيه را ديده است كه يكي علي بن  همچنين او مي. استثناء كرده بود

بن علي بن بن حسن بن عبداهللا بن حسن محمد بن حسين بن قاسم بن ادريس 
ان بن وو ديگري محمد بن عبدالرحمن بن يحيي بن محمد بن احمد بن مر ،طالب ابي

سليمان بن مروان بن ابان بن عثمان بن عفان، كه اولي در آفريقا بوده است و بدون 
ت و و دومي در قرطبه بوده اس ،تقيه صراحتاً قائل به تفضيل عثمان بر علي بوده است

   .1بدون تقيه و صراحتاً قائل به تفضيل علي بر عثمان بوده است
ابن حزم اين اقوال را به اينها نسبت داده است و آنها را حمل بر تقيه ندانسته است 

يعني مشهور بودن اين عقيده از آنها و رد  ،كه به علتهاي واضحي بوده است
  .واهللا اعلم .ودش مخالفانشان از حالتهايي است كه حمل بر تقيه نمي

  
  .شوند مييا جهل حمل ) دروغ(ه حرام بر تقي فقط ابعضي ديدگاهه: چهارم

برعكس حالتهايي كه تقيه پذير نيستند، اينجا حالتهايي وجود دارد كه جز بر تقيه يا 
  .توان آن را حمل كرد جهل نمي

كند و حال آنكه به  دادن اموري را به مذهب انكار مي مثل اينكه كسي نسبت
تصريح علماي مذهب و علماي مخالف جزء آن مذهب است، پس يا بايد گفته شود 

  .خواهد تقيه و دسيسه كاري كند يا مي ،كه اين شخص نادان است
  

  .اصالح و اعتدال بزرگانراههاي تعامل اهل سنت با 
در زير نگاهي كلي يا جزئي به بارزترين راههاي علماي اهل سنت و افراد 

_____________________________ 
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  .افكنيم امل با صاحبان اين تحوالت و تغييرات پسنديده ميسرشناس آنها در تع

اي از آنها باشد،  هيچ روشي كه نشانگر ديدگاههاي بسياري از آنها يا اسامي عده
ناگفته نماند كه . چون محصوركردن اين روشها خيلي مشكل است. اتخاذ نشده است

 ديدگاههاي متعدد بعضيها يابه نام بردن  توانم نميمن هم بوسيله ترسى كه دارم 
عالوه بر اين بسياري از علماي اهل سنت اصالً ديدگاه واضحي را در برابر . بپردازم

اند، هر چند كه  نداشته) ت اصالح و اعتدال در ميان اماميهحرك(اين مسأله مهم 
اي كه هيچ  به گونه. سكوت بعضي از آنها در نهايت ديدگاه يك جريان موجود بود

  .شد يا ارزيابي از ديدگاههاي آنها نميتأييد يا مخالفتي 
  :گردد به يكي از موارد زير برمي) ديدگاه سكوت(شايد علل اين 

شود كه تقيه  شك مطلق در مورد تمامي چيزهايي كه از طرف اماميه صادر مي - 1
  .باشد
 .توانند از خرافات و غلو برگردند باور به اينكه تمام علماي اماميه نمي - 2
وع ستايش و اقرار به هر مزيتي براي مخالف هر چند كه ديدگاه پرهيز از هر ن - 3

 .گيري كرده باشد و در اين راه كوشيده باشد از بسياري از بدعتها كناره
به طور كلي اين ديدگاه اگر نشان عدم علم به افراد تغيير يافته نباشد مبني بر اصل 

  .زار غلبه داردگ باورهايي است كه در آن پرهيز از هر نوع تعامل با مبتدع و بدعت
هايي براي سكوت در مورد تحوالت پسنديده از جانب  ممكن است كه بهانه

بسياري از اين گروهها ببينيم وقتي كه ساكت هستند مشغول به كارهايي هستند كه 
ولي . ها باشد مقتضي فرورفتن در امور ديگري مانند فتوي و تعليم و ساير مصلحت

همچنان كه . وتاهي در تعامل با اين گروه نيستاين به معناي بهانه و علت اصلي ك
اعالم اين جريان از شناخت افكار داعيان اصالح و اعتدال معاف نيستند تا از احكام 

  .تعميمي و ظالمانه جلوگيري شود
به اين تحوالت توجه مهم ) ديدگاه عالقمند(گروه ديگري ،در مقابل اين دسته
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و اين . پردازد ه توصيف منفي يا مثبت آنها ميدارند كه در خالل بررسي افكار آنها و ب
  .باشد بودن ارزيابي آنها و تأثير آنها در امت مي به معناي مثبت

باشند در نظراتشان و ارزيابي داعيان اصالح و  كساني كه داراي اين ديدگاه مي
به طور طبيعي اختالف در ارزيابي كساني كه در موارد . نظر دارند اعتدال اختالف

، بارزتر )كند مواردي كه آنها را از مذهب خارج نمي(اند  گيري كرده نارهجزئي ك
و بدين ترتيب آنها موجبات مدح و ستايش و سرزنش خود را فراهم . شود مي
  .كنم كسي آن را بشناسد و قبول نكند اما در تغييرات كلي فكر نمي. كنند مي

دال كه از او بحث در زير دو صورت از تعامل با يكي از داعيان اصالح و اعت
اي كه معاصران وي دو نفر از  اهللا محمد خالصي بود به گونه و او آيت ،آيد كرديم مي

اهل سنت عراق بودند كه محمود مالح و عبدالعزيز بدري بودند هر كدام در ارزيابي 
و همچنين در روش تعامل با شخصيت وي اختالف . خالصي روش مختلفي داشتند

. نمونه در تعامل با اهل تحوالت جزئي دو مدرسه بودندگويي اين دو . داشتند
  .كنيم تا به وسيله آنها مثالهايشان روشن شود بنابراين به ارزيابي اين دو نمونه اكتفا مي

شدن اين ارزيابي خسته نشود چون  و اميدوارم كه خواننده گرامي از طوالني
همچنان كه به  .بررسي يك ديدگاه صحيح شايسته نيست كه گذرا و سطحي باشد

  .طور طبيعي تفصيل اينگونه موضوعها نتايج مهمي دربردارد
  

  .روش مالح در ارزيابي خالصي :نخست
  مالح چه كسي بود؟

درس مذهب حنفي . محمود مالح شاعر و اديب عراقي اهل سنت موصل بود
همچنان  - خوانده بود و تحت تعليم بعضي از بزرگان طريق صوفيه آموزش ديده بود

گيري كرد و تعصب و تقليد را  و بعد از آن از تصوف كناره - كند ود تصريح ميكه خ
خواست كه با چهار خط اصلي آنها  او گرايشهاي قومي داشت ولي مي. كنار گذاشت

او در اواخر دهه . تاريخ و ادبيات و تفسير و حديث بودند :را منضبط كند و آنها



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦١٧

 

٦١٧ 

  .1پنجم وفات كرد

اين دوره شاهد خروج و شورش . تاريخ مسلمانان بودمالح معاصر دوران بحراني 
همچنان كه جهان نيز . جنبشهاي ويرانگري مانند قاديانيه و بهائيه و امثال اينها بود

و خيلي . بود... درگير مبارزه با جريانهاي منحرف مانند كمونيستي و الحاد و الئيك و
م براي اين دوره شك بزرگتر از اينها گروهي از روشنفكران كه در صالحيت اسال

 وكردند   كه شروع به دعوت به رهايي از هويت اسالمي. داشتند، نيز ظاهر شدند
و هر كدام از اينها شروع به . بسياري از فرزندان امت از اين حالت ناراحت شدند

و همين امر باعث توجيه و پيدايش . جستجوي عيبها و سعي در پيدا كردن درمان كردند
  .ها با ديدگاههاي مختلف نسبت به ماهيت عيبها و راه درمان آنها شدبسياري از جريان

هاي متعدد شروع به  بديهي است كه مالح نيز با تمام قدرت و شجاعت در زمينه
ولي آيا مالح در اين زمينه موفق شد؟ قبل از اينكه به اين سؤال جواب . اصالح كرد

نقد ديدگاه مالح بايد در : اينكه بدهيم الزم است كه بر يك امر مهم تأكيد كنيم و آن
علمي او طبق روش اهل سنت و جماعت باشد  انهطرف بىبرابر فروتني وي نسبت به 
همچنانكه اشاره به تخطئه روش و بعضي از افكار . بودنش  نه مبتني بر تعصب سني

كرد و  چون اين شخص از اين دفاع مي. وي به معناي سخن گفتن از خود وي نيست
دارانش يا  بنابراين از اموري كه بعضي از دوست. الح و باتقوا بوديك انسان ص

  .2گوييم اند در مقابل شخصيت وي، سخن نمي مخالفانش درست كرده
  

  .هدف مالح
هاي دفاع از اسالم است كه  كند كه هدفش مبارزه در جبهه مالح صراحتاً اعالم مي

_____________________________ 
 .28/11/1424و مالقات خصوصی با حممد آلوسی و توفيق البدری .  9−10, ةاآلراء الرصحي ةمقدم) ١(

امثال اين سخنها ... كرد و اند كه وی كم عبادت می اند گفته سنت كه خمالف روش مالح بوده بعضی از اهل) ٢(
 .شود در نقد افكار و مناهج حمسوب نمی
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حصر به يك منطقه و مكان دفاع من من«: گويد و مي. اند دشمنان بر او هجوم آورده
   .1»بلكه دفاع من از مصلحت اسالم در هر مكاني است. خاصي نيست

گام برداشته است و او  2مالح بيان كرده است كه او در راه وحدت ميان مسلمانان
  .3گام برداشته است نيز براي بهتر كردن روابط شيعه و سني

  .بارزترين ديدگاهها و اشارات نقدي مالح
  :هاي ديگر عبارتند از تفاوتهاي نقد مالح با فرقهبارزترين 

  .4مالح روش بسيج عليه شيعه و قطع رابطه با آنها را انتخاب كرده بود -1
به . 5او معتقد بود كه براي اهل سنت شايسته است كه بر ضد شيعيان بسيج شوند

آنها را اي كه مالح هر نوع نرمي و مالطفت با مخالف و اقرار به يكي از داليل  گونه
  .بلكه براندازي و سقوط همگي آنها را بنا نهاد. كرد نقد مي

و » احياگر شايسته«دانسته است كه او را ) :(مالح نماد بارز اين مقام را ابن حزم
  .6توصيف كرده است» اولين كسي كه با اطمينان به رد مبطلين پرداخت«

جايي كه به عمر بن  سازي مبالغه كرده است، تا مالح در اين روش بسيج و آماده
چون . 7»سنگ ضعيفي در كاخ دولت اموي بود«طعنه زده است كه او ) :(عبدالعزير

  .رساند ند، نفعي نمياصرار داربه كساني كه بر عقايدشان  -  از ديدگاه وي - عدل
ي را از جمله دهلو ولي اهللاشاه  »ةاالثنی عرشي ةالتحف«همچنين او صاحب كتاب 

_____________________________ 
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 ).315, 310−2/311 ةضمن جمموع السن(بني األخذ و الرد  ةميالاالس ةالوحد) ٢(
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توصيف  1»گرايشهاي پيرزنانه«داند و آنها را داراي  هستند، مي رمافرادي كه ماليم و ن«

يعني عبارتهاي آنها با  ،كند توصيف مي 2»كنندگان بركت التماس«و آنها را به  ،كند مي
كنند  كنند و سعي مي هاي ديگر نرم و ماليم هستند و داليلشان را ذكر مي پيروان فرقه

  .ندكه به آرامي و ماليمت آنها را راضي كن
  .با مخالف طرفانه بىترك  -2

اي كه معتقد به  به گونه. كند مالح به اصل عجيبي در گفتگو با مخالف دعوت مي
يا بدان استدالل  ،عدم اعتراف به هر دليلي است كه مخالف به آن تعلقي داشته باشد

 »اي احاديث نرم و ساده«پس احاديثي فضيلتي كه به شيعه متعلق است در نظر وي  ،3كند
إن كان حب «: گويد گويد شعري كه از شافعي روايت شده است كه مي و مي. 4هستند
از جمله شعرهاي آبكي است و آوردن اين شعر را در كتاب دهلوي بر او  5» ...حممد 

_____________________________ 
 ).74−2/75, ةضمن جمموع السن( منبع سابق) ١(

 .74/2, 65مهان ) ٢(
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 :روايت شده است) :(اشاره به ابياتی كه از شافعی ) ٥(
ــــی ــــًا قــــف باملحصــــب مــــن من ــــا راكب  ي

 

 واهتــــف بقاعــــد خيفنــــا والنــــاهض
 

ــــی ــــی من ــــيج ال ــــاض احلج ــــحرًا إذا ف  س
 

 فيضــــًا كملــــتطم الفــــرات الفــــائض
ــــــد ــــــب آل حمم ــــــًا ح ــــــان رفض  إن ك

 

ـــــهد ـــــی فليش ـــــی رافض ـــــثقالن إن  ال
 

ای آنكه بر سنگالخهای منی در حركتی, بامن و بامدادن آنگاه كه حاجيان مانند امواج خروشـان : ترمجه شعر
بانگ بزن كـه اگـر دوسـتی . اند دريايی متالطم فرات روان شوند بر كسانی كه در ستيغ و ذروه كوهی نشسته

 .گواهی دهند كه من رافضی هستمخاندان حممد نشانه رافضی است پس بايد جن و انس 
 .51و مناقب الشافعى, الرازي  .2/71مناقب الشافعی, البيهقی 
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   .1است» كردن دايره مخالف تنگ«و تمامي اينها به دليل . عيب گرفته است
نند حديث منزلت و مباهله را روايت هايي كه احاديث فضايل ما مالح بارها از سني

» اي احاديث آبكي و ساده«چون اينها از ديدگاه وي . اند، عيب و ايراد گرفته است كرده
  .2انجامد هستند كه باب تفضيل را گشوده و سپس از ديدگاه شيعه به طعن و غلو مي

از جمله صورتهاي عدم عينيت گرامي در نقد مالح اين است كه؛ او هنگامي كه 
گيري  خالصي از گفتن شهادت سوم در اذان بازگشت او را مدح نگفت بلكه به عيب

هر چند كه پدرش فسادش را « :و سرزنش پدرش پرداخت به طوري كه گفت
  .3»نفهميده بود، بلكه بر اين فساد به دنيا آمد و بر اين فساد، از دنيا رفت

  .تقديس تاريخ -3
اي كه به درجه  كند به گونه ي افتخار ميبديهي است كه مالح به تاريخ اسالم خيل

او معتقد است كه تاريخ اسالمي همان مليتي است . روي رسيده است افراط و زياده
  .كه بايد از آن دفاع كرد

تاريخ دادگاهي عرفي دارد نه : از جمله ،مالح براي اين نظريه مفادي تأسيس كرد
ر چند كه حامي حوزه ه. و سياست از زمان قتل عثمان از دين جدا شد ،شرعي

بينيم كه مالح كارهاي خلفا را از لحاظ شرعي بررسي  بنابراين مي. 4اسالمي بود
اي  و اين امر طعنه ،كند بلكه در درجه اول از لحاظ نيروي سياسي بررسي مي ،كند نمي

اي بود  و بزرگترين اينها طعنه ،كند را كه قبالً به عمر بن عبدالعزيز زده بود، توجيه مي
  .5طالب زد و آن اينكه سياست وي موفق نبود به علي بن ابي كه
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او تاريخ امويان را صفحه . كند و اين داللت بر افراط مالح در تقديس تاريخ مي

چيزي كه خالصي را : گويد بلكه مي. داند كه الزم به تجريح آن نيست درخشاني مي
س شروع به طعنه امويان كرد و سپ باال برد اين بود كه ابتدا شروع به دعوت اسالمي 
  .1كرد و اين از ديدگاه مالح امري منافي وحدت بود

اي رسيده بود كه حتي از اشتباهات  تقديس تاريخ اموي توسط مالح به درجه
به . كردن از قتل حجر بن عدي به دست معاويه مانند دفاع ،كرد واضح آنها دفاع مي

دانست و بدين ترتيب  ت نميآنچه كه عيان است حجر سياس: گويد اي كه مي گونه
  .2قابل عفو نبود

در مورد يزيد را غوغا  3او در دفاع از يزيد بن معاويه كوشيد و طعنه إلكيا هراسي
همچنان كه جواب ابوحامد غزالي را در مقابل سؤالي كه وي در . دانست 4و آشوب

به . توصيف كرده است» فتنه جويي و آشوب«به  ،مورد حكم لعن يزيد پرسيده بود
زدن به يزيد بودند  علت اينكه غزالي به بعضي از اقوال اهل سنت كه معتقد به طعنه

و  ،و با وجود اين غزالي در پايان حكم كرد كه لعن يزيد فسق است. اشاره كرده بود
  .5ترحم بر وي مستحب است
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به علي بن  ،يانومالح در مقابل دفاع از ام: كند كه اين گرايش افراطي تأكيد مي
كينه وي را در دل علي گذاشت و  كه بيعت ابوبكر ،طعنه زده است طالب ابي

  .1خشم وي را زيادتر كرد خالفت عمر
و اين . 2كند كه مالح به تفكر نژادپرستانه تاريخ تمايل دارد ينها تأكيد ميا  تمامي

بدون شك يك نگرش اشتباه است، چون تاريخ اسالمي چيزي است كه در مورد آن 
پس وقتي نمادهاي عزت در آن باشد، ما بدان . نه اينكه خود حكم كند شود حكم مي
كنيم  و اگر اشتباهاتي در آن باشد، بدان اقرار مي ،كنيم و از آن دفاع مي ،كنيم افتخار مي

 ص تر از محمد در تاريخ كسي گرامي. كنيم تا عبرت بگيريم و از آن صحبت مي
آورده  ص را در مورد سرزنش پيامبر ولي با وجود اين خداوند آياتي. نبوده است

  .شود است كه تا روز قيامت خوانده مي
  .كننده تحريكاستفاده زياد از الفاظ تند و  -4

ر بكاكننده  تحريكاظ تند و محمود مالح هنگام مخاطب قرار دادن مخالفانش الف
د شاي. كند همچنانكه از اسلوب تند و گزنده به طور خيلي جدي استفاده مي. برد مي

  .نگار بوده و خيلي بر او تأثير گذاشته است اينكه يك نويسنده روزنامه
و يا  4»داغ شده«يا گاهي  3»حلزون«از جمله اين الفاظ اين بود كه مخالفش را 
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و ساير الفاظي كه بعضي از افراد عالقمند و متعصب به . ناميد مي 1»جناب كم حركت«

چون علما بدرفتاري با . ن درست نيستو اي. دانند رد كردن مخالف، آن را جايز مي
  .2اند مخالف، هر كسي كه باشد، در مقام رد يا مناظره را نكوهش كرده

بلكه  ،اي ندارد مالح معتقد است كه گفتگو با خالصي يا ساير شيعيان فايده - 4
  .3رسد اي نمي گويد يك امر محال است و به نتيجه مي

ولي او نقاط برخورد . وحدت دارد كند كه او سعي در با وجود اين مالح بيان مي
كننده در اسلوب مالح  تعجب تأملكه و اين چيزي است . 4نامد مي» ع مشتركئموا«را 

  .كند را بيشتر مي
اينها بارزترين ويژگيهاي نقد مالح بود كه به طور خالصه از شخصيت متعصبي 

لي گاهي با و ،كند كند كه از حقي كه بدان معتقد است به شجاعت دفاع مي تعبير مي
كردن و تصورات اشتباه  روي و گاهي با زياده ،انصافي است نوعي ظلم و اجحاف و بي

هدف من از . كند و در جاهاي بسياري از اسلوبهاي ناشايست استفاده مي ،باشد مي
دادن و تفصيل و توضيح  بلكه منظورم از طول. بردن تمام تالشهاي مالح نيست بين

ست كه بعضي از اهل سنت صرفاً به ارزيابي و نقد وي روش نقدي مالح اين بوده ا
و گروه مورد طعنه  ،كنند كنند كه او به نام سنت دفاع مي در مورد خالصي تكيه مي

  .باشند اماميه مي
عدم  بر جرح و تعديل از ديدگاه ائمه اهل سنت مقتضي )قواعد(عالوه بر اين ضوابط

هل و مستقيم پذيرفته نيست، برخالف كسي و عكس آن نيز نقد متساكننده  طعنقبول افراد 
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  .1تر به اين جايگاه است  كه در اين زمينه اعتدال وي مشهور باشد كه او شايسته
  .خالصه آراي مالح در مورد خالصي

خالصي از ديدگاه . باشد نگرش مالح به خالصي نگرشي به تمام معنا تاريك و سياه مي
رهبر غاليان «و او را به . ناميد مي 3»نادانيدجال شهر «و او را . 2وي الگوي دروغ بود

كند كه اجتهادش را از جايي به  و او را اينگونه توصيف مي. كند توصيف مي 4»حقيقي
گويد كه هدف  و مي. 6و او الگوي شيعه اماميه عراق بود. 5دهد جاي ديگر تغيير مي

  .8بوده استو جدايي ميان مسلمانان  7اگويي و ناسز خالصي از اقامه جمعه گزافه
ترين تهمتهايي كه مالح متوجه خالصي كرده است اين است كه او  از عجيب

  .9نام كرده استدبشيخيه 
تر از اين به خالصي تهمت زده است كه او به عراق آمد تا با كمونيسم  و عجيب

تر از همه اينها مالح خالصي را  و عجيب. بجنگد، ولي با اسالم شروع به جنگ كرد
و عجيب اين است كه !! 10دايي شيعيان عراق محسوب كرده استيكي از علل ج
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در حالي كه . 1اند بعضي از اهل سنت اين امر را به عنوان طعنه به خالصي نقل كرده

اي است نه  جدايي به علت اصالح بعضي اشتباهات بوده است و اين چيز پسنديده
  .مذموم

ند كه خالصي جز جنگ و ك مالح اينگونه خالصي را ارزيابي كرده است و بيان مي
: ماند اين است كه و سؤالي كه باقي مي... بستن به اسالم كار ديگري انجام نداد دروغ

هاي مالح را بپذيريم، خالصي بنابر چه اصلي با انگليس مبارزه  اگر ما تمام گفته
در تبعيد و چرا در ايران و مالح تبعيد نشد؟ شد؟ كرد؟ و چرا او از عراق تبعيد  مي
جنگيدند  د در حالي كه او رهبر غاليان بود؟ چرا بسياري از اماميه با وي ميذرانگ مي

اي در مذهب بود؟  كردند در حالي كه او شخص برجسته و سعي در براندازي وي مي
اي ديگر را در تعامل با شخصيت خالصي  دادن به اين سؤاالت نمونه قبل از جواب

  .بود) :( كنم و آن روش شيخ عبدالعزيز بدري ذكر مي
  

  .روش بدري در ارزيابي خالصي: دوم
  

  بدري چه كسي بود؟
. رسيد ي بود كه نسبش به اهل بيت ميئاي سامرا شيخ عبدالعزيز بدري از خانواده

و او خودش در اين دوره به علم . متولد شد و پدرش از علما بود  م1932در سال 
و او از . كردند به علم مي اي كه در آن جوانان اهل سنت توجه كمي روي آورد، دوره

امجد زهاوي حنفي، فؤاد آلوسي، : بارزترين علماي عراق علم آموخت از جمله
و اين افراد در اوايل دهه پنجم ... ب و قزلشي كردي و قاسم قيسي و يعبدالقادر خط

و به زهد و شجاعت در راه . يعني بعد از بيست سالگي وي به او اجازه علمي دادند
و به حزب التحرير پيوست و به عنوان رئيس آن در عراق تعيين . شداسالم معروف 
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د، با نهاي شرعي و عبادي توجه كن حزب خواست كه به جنبهاز ولي وقتي كه . شد
سپس يك تشكل سياسي بنا نهاد كه در . سپس حزب را رها كرد ،آنها برخورد كرد

م 1969او را در سال براندازي كمونيسم سهيم بود و در نتيجه تالشهاي وي بعثيها 
  .1اعدام كردند

شيخ عبدالعزيز بدري از جمله بارزترين علماي اهل سنت عراق در قرن گذشته 
ديني و  ترين علماي اهل سنتي بود كه با خطر بي و از برجسته. شود محسوب مي

و بدري فقط به مشاركت خود بسنده نكرد بلكه در تحريك . كمونيسم مبارزه كرد
  .نقش داشت.. ن خود به عرصه عمل مانند زهاوي و فؤاد آلوسي و بسياري از بزرگا

بدري از طرف بسياري از اهل سنت و بسياري از شيعيان از احترام خاصي 
  .كه به علت فداكاريها و دفاع آشكار وي از اسالم بوده است. برخوردار است
ه  او در بسياري از مناسبتهاي شيع. گويي و صراحت موصوف است كبدري به ر

. كرد براي آنها بيان مي رفت و نظر اهل سنت را در مورد صحابه شد و مي دعوت مي
  .2كرد و آنچه را كه معتقد بود با وضوح و احترام بيان مي

دهنده دين  و ياري -  طبق اعتقاد و پندار ما - بودن وي از ويژگيهاي بدري صادق
التحرير اختالف پيدا  ببزرگترين شاهد اين مدعا اين است كه وقتي او با حز. بود

هر چند . بر آنها نتاخت و بر ضد آنان سخن نگفت. كرد و تصميم به ترك آن گرفت
و او آنها را ترك كرد بدون اينكه  ،ادبي شده بود كه از جانب بعضي از آنها به او بي

و حتي او بارها به خاطر اينكه جزء . جز افراد خاصي از رفتن وي خبر داشته باشند
هايي كه از آنها  ولي با وجود اين براي تالفي اذيت ،باشد دستگير شد يآن حزب م

و جز خوبي آنها چيزي نگفت تا از سخنان وي براي اذيت  ،ديده بود چيزي نگفت
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  .1آنها استفاده كنند

قبل از اينكه شرح حال بدري را بيان كنيم الزم است دوراني را كه بدري عمر 
كه كشته شد، . م1969هه پنجم ميالدي تا سال مفيدش را در آن گذارنده، يعني د

اين دوره شاهد سختگيري زياد نسبت به آزادي بود كه در دوره نوري . مرور كنيم
همچنين از ويژگيهاي اين دوره فعاليت . سعيد منجر به سقوط حكومت پادشاهي شد

  .2گرايي عربها بود حركت كمونيسم و نابودي روحيه اسالمي مردم و افزايش ملي
  

  .اهداف بدري
  :توانيم اهداف بزرگ بدري را به شكل زير خالصه كنيم مي
بازگشت روحيه اسالمي كه مردم آن را رها كرده بودند و آن را با شعارهاي  - 1

  .ديگري مانند كمونيسم و امثال آن جايگزين كرده بودند
 .آگاه كردن دولت اسالمي جديد و باوراندن صالحيت حكومت اسالم به مردم - 2
كمونيسم، الحاد، الئيكى كه در بين مردم عراق و : از خطر بزرگ جلوگيرى - 3

 .كرد غيره بشدت نفوذ مى
هاي ديگر و  اجراي تشكل اسالمي ميان اهل سنت و جريانهاي معتدل فرقه - 4

 .3كرد مخصوصاً با شيعيان، به خاطر جلوگيري از خطرهاي بزرگي كه اسالم را تهديد مي
 

  .همكاري ميان بدري و خالصي
اهللا خالصي شد كه هدف وي  دري وارد يك همكاري سياسي با آيتشيخ ب
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ت در كه بارزترين آنها مقاوم. ترك بودهماهنگي تالشها به خاطر تحقق اهداف مش
  .برابر جريان كمونيسم الحادي بود

شايد در اينجا سؤالي به ذهن خطور كند كه چرا بدري از ميان شيعيان خالصي را 
  برگزيد؟

از نزديكترين دوستان عبدالعزيز بدري و همچنين خالصي  -  ياز شيخ محمد آلوس
  :بدري به چند دليل خالصي را برگزيد: اين سؤال را پرسيدم و او جواب داد - بود

. بدري معتقد بود كه خالصي نزديكترين شيعه اماميه به اهل سنت بود :نخست
  .چون از غلو و تكفير صحابه و امهات المؤمنين به دور بود

بدري كوشيد . الصي تنها مرجعي بود كه همكاري سياسي با وي را پذيرفتخ: دوم
مواجه شد، به  سختى بسيار مشكلولي با  ،كه مراجع را به كارهاي مهمي وارد كند

عنوان مثال بدري مرجع عالي شيعه محسن حكيم را به صدور فتوا در مورد 
صدور فتواي پس بدري و خالصي به  ،كمونيستها واداشت ولي او عذر خواست

و هنگامي كه حكيم اين . كه علت قيام مردم عليه كمونيسم بود. مشتركي پرداختند
بعد از وفات  - همچنان كه بدري. فتوا را ديد بعد از آن به صدور فتوا پرداخت

قتل سيد  ازبه جمال عبدالناصر طرف مرجع عالى  زاى ا كوشيد كه با نامه - خالصي
اين كار در مقابل كارهاي خالصي  در حاليكه. نشدولي پيروز  جلوگيرى كندقطب 

با بدري كه به درجه همكاري براي مقاومت مسلحانه بر ضد كمونيسم شده بود، امر 
  .بود كوچكى
من . بدري در خالصي صراحت و پذيرش گفتگو و افكار را فهميده بود: سوم

و بدري در  .همراه بدري اجتماع مختصري را در روز دوشنبه تشكيل داديم) آلوسي(
كرد و در مقابل اين  هاي اعتقادي خالصي را نقد مي بعضي اوقات در بعضي جنبه

و اين نقد و بررسيها آشكار اثر . كردن اعتقادش ترديدي نداشت خالصي در بيان
  .بزرگي در كم كردن دايره خالف داشت
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  همكاري ميان بدري و خالصي چه وقت شروع شد؟

. شروع شد» كشتار طوالني«اي معروف به  حادثه همكاري خالصي با بدري بعد از
و مردي از شيعيان كاظميه توسط كمونيستها در كاظميه كشته شد و كمونيستها جسد 

. ند و به طرف اعظميه رفتندعبور كردكشيدند تا از پل بر زمين وي را در مقابل مردم 
. ها را كشتندبر آنها حمله كردند و بسياري از كمونيست خشم گرفتند و اهل سنتپس 

سپس به . و جسد را از آنها گرفتند و آن را غسل دادند و بر وي نماز خواندند
و خالصي در جمعه بعد از آن حادثه با . كاظميه رفتند و جسد را به خالصي سپردند

مردم اعظميه جمع شد و با آنها نماز جمعه خواند و بعد از آن خالصي صحبت كرد 
پس اين . شايسته اهالي اعظميه تشكر و قدرداني كردو از ديدگاه پسنديده و كار 

  .1را روشن كرد» بدري خالصي«اي بود كه فتيله پيمان  حادثه را به مثابه جرقه
به طور خالصه بدري معتقد بود كه خالصي از بعضي شركها و خرافات و غلو 

 گيريشان نسبت به با وجود اين خالصي صحابه را در موضع. گيري كرده است كناره
و بسياري از آياتي را كه در مورد مدح صحابه آمده . تخطئه كرده است امامت علي

ولي او مانند ديگران  ،است تأويل كرده است تا با خطاكاربودن آنها هماهنگ شود
همچنين بدري معتقد بود كه اجراي اين پيمان براي . 2صحابه را تكفير نكرده است

الزم بود، يعني مبارزه با  -  عه  و سنيشي - تحقق يك هدف واجب شرعي بر همگان
... كمونيستها و خواندن مردم به بازگشت به اسالم كه جداي از شعارهاي قومي و 

دانست كه خالصي را  كرد و حق خود مي عالوه بر اين او به حق سفارش مي. باشد مي
اي تا گامه. كرد حمايت كند و او را به پايداري و ثبات بر اصالحات خود تشويق مي

و . يافت مانند ديدگاه شايسته ديگري كه بدون همكاري افزايش نمي ،بزرگتري بردارد
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محمد آلوسي با تأكيد برايم بيان كرد كه اقدامات بدري مقداري از اين هدف را 
خواستند مرجعيت  در همان زماني كه مراجع جريان تقليدي مي. محقق ساخت

ها وي را  ها و تهمت ساير شايعهو سعي داشتند كه با . خالصي را فروبنشانند
بدري به همكاري با خالصي و دفاع از بيشتر ديدگاههاي مثبت وي . براندازند
بنابراين خالصي در ميان بخشي از شيعيان روحيه تفاهم با اهل سنت را . پرداخت
و . همچنان كه نظريه كار مشترك به خاطر اسالم را در ميان آنها زنده كرد. زنده كرد
كند كه اين امر از داليل مخالفت مرجعيت تنهاي عراق بود كه باب  تفا ميبدري اك

و اين نگرشي بود كه سيد محمد حسين فضل اهللا . اصالح را به جدي باز كرده بود
  .1فتجدي و به شكل واضحي از آن تأثير گربه طور 

 و نگرشي به دور از نگرش مالح بود كه در راه ،نگرد بدري اينگونه به خالصي مي
بدون اينكه به ماهيت . كرد دفاع از هويت اسالمي به اسقاط خالصي تكيه مي

  .فرصتهاي عملي فراهم شده براي تحقق بزرگترين مصلحتهاي هويت اسالمي بپردازد
  

  چرا مالح و بدري در ارزيابي خالصي اختالف داشتند؟
ري يك بد ،شايد بارزترين علتي كه منجر به اختالف بدري و مالح شد اين بود كه

  .گر و مبارز بود ولي مالح فقط يك اديب ناقد بود دانشمند كنش
و اين فرق اساسي است چون نگرش عالم و دانشمند در ارزيابي برتر از سايرين 

همچنان كه بدري در زمين واقعي و در پشتيباني از دين در مقابل كفر و . باشد مي
اخت مصلحتها و مفسدتها و آگاهي وسيع وي در شن. گمراهي دانشمندي مبارز بود

ش و ديدگاه برخالف مالح كه جز در نگر. اين امكان را برايش فراهم كرده بود
و بدون شك دانشمند مبارز در دفاع و ياري دين از فقه و . يافت منتقدانه نمود نمي
 :بلكه خداوند وعده توفيق به راه راست به چنين كساني داده است. درايت بيشتر بود

_____________________________ 
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{   r  q   py  x  w  v  ut  s z. )69: العنكبوت(.  

هاى خود، هدايتشان  جهاد كنند، قطعا به راه) با خلوص نيت(و آنها كه در راه ما «
  .»و خداوند با نيكوكاران است ؛خواهيم كرد

شده بود كه   اي برانگيخته همچنين ميان مالح و خالصي فحش و دشنام روزنامه
  . افتاد سختي ميانسان منصف در قبول و پذيرش آن به 
را بيان كرديم شهادت دو نفر كه با هم ) :(و همچنان كه قبالً سخن داودي

  .1دشمني دارند عليه يكديگر پذيرفته نيست
ولي بدري او را از نزديك  ،كرد همچنين مالح از دور خالصي را نقد مي

ي و بدري اهل اعظيمه بغداد بود و خالص ،شناخت به طوري كه مالح موصلي بود مي
  .نشستند اي يك بار حداقل با هم مي و هفته ،نيز در همسايگي وي در اعظميه بود

  
  .گيري مشخص در برابر داعيان اصالح و اعتدال موضع

به نظر من اسلوب مالح و بدري نماينده دو ديدگاه در مذهب اهل سنت است كه 
با آنها در مورد روش تحليل و بررسي مزايا و معايب مخالفين و سپس روش تعامل 

هاي الهيات موافق و سازگار  و هر دوي اين مدارس با يكي از دانشكده. باشد مي
كردن اسالم از بدعتها و انحرافاتي كه به آن آويخته شده  كه آن اهميت پاك. باشد مي

حل را در بدرفتاري و  اي كه مالح در آن رشد كرد راه ولي مدرسه. باشد است، مي
اين مدرسه اين بود كه اصل اسالمي   و بارزترين ويژگي. ديد عدم تعامل با مخالف مي

كردن و برداشتن چركهايي كه بعضي از مسلمانان  جز نظريه پاك) مدرسه داخل(آن 
همان مسلماناني كه نظرياتي مخالف پاكي . بر اصل اسالم جمع كرده بودند، نداشت

باشد ولي  اني ميبدون شك اين يك نظريه صحيح و اصل رب. عقيده بنيان نهاده بودند
اشتباه و نقصي كه در اينجا وجود دارد از جهت علم توازن ديدگاه مالح ميان اصل 
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دفاع در برابر خطرهايي كه تمام (با اصل خارجي ) پاكي عقيده مسلمانان(داخلي 
و شايد عدم توازن در اينجا ناشي از ديدگاه كساني . بود) كند مسلمانان را تهديد مي

فتنه (يا شايد بخاطر . همچنان كه از مالح پيدا بود. دانند بد ميباشد كه وحدت را 
باشد كه دشمنان مسلمانان به علت عدم ارزيابي مصالح و مفاسد به كار ) داخلي
از ديدگاه اين گروه خيالي و فرضي ) وحدت اسالمي(همچنان كه اصل . اند گرفته
دم بدون كوچكترين شود كه تمام مر چون اين اصل فقط زماني عملي مي. باشد مي

هايي كه ميان صاحبان خود  و اين از افزوني فتنه. مشكل عقيدتي به اهل سنت بپيوندند
اي كه ميان آنها به علت ديدگاههاي  به گونه. باشد اين جريان در گرفته است، معلوم مي

پس وقتي كه وضعيت ميان افراد . شد اجتهادي يا حتي فقهي جزئي فتنه و آشوب برپا مي
  .ديدگاه اينگونه باشد، اصل وحدت آنها چگونه پيروز خواهد شداين 

معتقد بود كه پاك كردن ساحت اسالم از » اي كه بدري در آن رشد كرد مدرسه«اما 
ولي بايد با امر ديگري تعارض پيدا نكند كه شريعت براي . مهمترين كارها است

د مخالف به تمام و بايد نگرش به فر. اجراي مصلحتها و دفع مفسدتها آمده است
. اي كه نبايد به تمام مخالفان يك درجه داد به گونه. امور منفي و مثبت وي باشد

دهد امور  همچنان كه الزم است شخص مجتهدي از اين مخالفان كه دين را ياري مي
با شخص پستي كه جز نشر  - امور باطل متفق عليه -  باطل آشكار را رد كند

  .هل سنت دغدغه ديگري ندارد، مساوي نباشدخرافات و غلو و مبارزه با ا
با ) :(1بينيم كه حافظ عبدالغني جماعيلي مقدسي حنبلي در تاريخ اسالم مي

معتقد بود كه با آنها نبايد هيچ برخورد و . كرد بدعتگزاران بسيار به شدت برخورد مي

_____________________________ 
علی بن رسور مقدسی مجاعيلی حنبلـی, از حـافظني سـنت بـود و بـه عبدالواحد بن ابو حممد عبدالغنی بن ) ١(

بـر . ندترسـا ز خدا نمیرسزنش هيچ رسزنشگری او را ا. كرد كرد و از كارهای منكر هنی می معروف امر می
سرياعالم النبالء : نگا. هـ درگذشت 600در انكار آهنا سخنانی دارد در سال و او . بدعتگزاران سختگري بود

21/471−443. 
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عني ي ،بينيم تعامل نرم و ماليمي داشت در حالي كه همنشين و پسر خاله او را مي

او . كرد كه به روش ديگري عمل مي) :(1فقيه موفق ابن قدامه مقدسي حنبلي
. نشست كرد و بعد از هر نماز ظهري براي مناظره مي گفتگو با مخالفينش را قبول مي

نزديك بود و ) :(الدين ايوبي و او هنگام مناظره هميشه خندان بود و او به صالح
الدين به شدت به  با وجود اينكه صالح -  مده بودها به زير پرچم او آ در جنگ با صليبي

چون  -  اشاعره گرايش داشت همان كساني كه با ديدگاه سلفي ابن قدامه مخالف بودند
الدين به خاطر اظهار انكار بعضي مسايل عقيدتي اشاعره به حافظ عبدالغني پيوسته  صالح

  .ولي با وجود اين او ابن قدامه را قبول داشت ،بود
كرد و  ه در تعامل با مخالفان آنچه را كه به نظر خود اشتباه بود، بيان ميابن قدام
كرد كه كمترين خسارت و ضرر را براي عامه مسلمانان و وحدت آنان  سعي مي

. مخصوصاً در آن زماني كه از هر زمان ديگري بيشتر به وحدت نياز بود. داشته باشد
كرد حتي اگر  را به شدت بيان ميدر حالي كه عبدالغني مقدسي اشتباهات مخالفين 

  .باشدى اگر هم لشكر روم بر مرز كشور ت، و حدر مواجه با حاكم
بينيم كه دو روش اول جز از زاويه رد و ابطال عقايد مخالف  بنابراين ما مي

و معتقد است كه حافظان اسالم بايد براين . باشد مي» اخذ و قطع«نگرند و اين  نمي
با مخالف نگاهي كلي به مخالف و حق و باطل وي و روش دوم  2طريق باشند

  .افكند و نيز نگاهي به مصلحتهاي جامعه مسلمانان به طور كلي مي ،افكند مي

_____________________________ 
. بن حممد بن قدامه املقدسی مجاعيلی حنبلی, از بزرگرتين فقهـای زمـان خـود بـودبن أمحد ابو حممد عبداهللا ) ١(

−22/173اعالم النبالء  سري: نگا. هـ درگذشت 620در سال . بسيار صبور بود و در مناظره بسيار آرام بود
 .133−2/149, ابن رجب ة, ذيل طبقات احلنابل165

و ساير ويژگيهای ارزشمند مثل مـالح هسـتند بلكـه در  بى طرفانهمنظورم اين نيست كه متامی اينها در عدم ) ٢(
 .نگاه كلی به حل مشكل با وی رشيک هستند
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را در خالل  1در همان وقتي كه بعضي از اهل سنت ابا عبدالرحمن سلمي
گرامي داشتند، يكي از معاصران وي به نام محمد بن يوسف قطان وي را  اشتباهاتش
را به حافظ اليق و  2در حالي كه ذهبي قطان. گويي توصيف كرده بودبه دروغ

و . 3او بر دروغ متكي نبود: گويد ميذهبى درباره سلمى . درخشاني توصيف كرده بود
گويد سلمي احاديث جعلي  انصاف بيشتري داشته است و مي ،ابن تيميه نسبت به اين

چون از كذب آن يقين  ،استولي او را مبرا كرده . و موضوع را روايت كرده است
همچنانكه ستايش و مدح وي را فراموش  ،و آن را حفظ كرده است ،نداشته است

كند كه  و اشاره مي. كه كتاب سلمى حاوى فوائد و منافع بسيارى است كرده استن
سپس اشاره كرده است كه سلمي زبان . بعضي از اشتباهات وي از اجتهاد بوده است

  .4... داشته است و او را ستوده است راستگويي در ميان امت
هدف اين است كه اين دو برخورد در روش مالح و بدري همچنان وجود دارند و 

پس . تا زماني كه دايره بدعتها و مخالفان امت بيشتر شوند وجود خواهد داشت
. يابد ديدگاههاي مجتهدان در مورد ياري دين در تعامل با انحرافات امت اختالف مي

كردن ديدگاه مشخص الزم است كه به كليات شريعت كه اسالم آنها را  ققبراي مح
_____________________________ 

مهـان كسـانی  –نسبت به خانواده مادرش  –لمی ابوعبدالرمحن حممد بن حسني بن حممد ازدی وعروف به س) ١(
كـودكى و از . هـ در نيشابور در خانه ای مشهور بـه تصـوف متولـد شـد325در سال . كه نزد آهنا تربيت شد

, ةآداب الصـوفي:مثل. رو گراييد و كتاهبای زيادی در اين زمينه نگاشته است طلب علم كرد و به تصوف ميانه
. درگذشـت هــ412در سـال . و غريهـا ةفی غلطات الصوفي ة, رسالةل الصفخوات, تاريخ اهاألو  ةاإلخو
. 3/1043تذكرة احلفـاظ . 3/523ميزان االعتدال . 2/25االولياء  ة, حلي17/247سري اعالم النبالء :نگا

 .3/196شذرات الذهب 

سـري  :نگـا. در گذشـت  ه422و در سـال  , و ذهبى او را به حافظ بارع توصيف كرده است,معارص سلمی) ٢(
 .3/325شذرات الذهب  .17/413اعالم النبالء 

 . 17/255سري اعالم النبالء ) ٣(
 .11/39جمموع الفتاوی ) ٤(
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و از اينجا . آورده است و ميان آن و وسايل ديگر تفاوت وجود دارد؛ نگريسته شود

و از جمله باالترين . ايجاد كنند ىكردن مصلحتها مانع نبايد اين وسايل در برابر محقق
 –جلب مصلحتها و رفع مفاسد از اسالم  اهداف ياري حق با تمام توان و كوشيدن در

  .باشد تا جايي كه ممكن است، مي –نه از مذهب اهل سنت فقط 
عدل و  ولي بايد با ،همچنان كه نقد انحرافات از لحاظ شرعي خواسته شده است

  .نه با جنايت و ستم ،انصاف باشد
وت به اگر به طور فرضي ما از مالح قبول كنيم كه خالصي اقدام به تقيه و دع

بدعت كرده است، در اين صورت اين اشتباه آشكاري خواهد بود اگر گفته شود كه 
يا اينكه گفته شود كه او رهبر غاليان بوده است، يا . او با كمونيستها نجنگيده است

كند كه او از طرف مرجعيت عالي  واقعيت ثابت مي. نماد شيعيان زمان خود بوده است
و همچنين از خطاهاي بزرگ اين است كه مبارزه . استمورد حمله قرار گرفته عراق 

اي كه به وي  و ساير اوصاف ظالمانه. وي را در برابر انگليس و استعمار انكار كنيم
چه برسد  ،شد يا حتي دشنام و ناسزايي كه شايسته يك مسلمان نبود نسبت داده مي

  .كرد اينكه با زبان حق دفاع مىبه 
پندارند اين است كه آنها به هر نوع اقرار به مزيت  يها ظلم م شايد آنچه كه بعضي

با فضيلتي براي مخالف اهل سنت، اقرار به تمام عقايد مخالفان اهل سنت و معامله و 
چون . و اين تصور از لحاظ شرع و عقل تصور ناقصي است. همكاري با آنهاست

l  } :مايدفر ده است و ميخداوند متعال در كتابش بعضي از چيزهاي كفار را ستو
t  s     r     q  p  o  n  m z. )75: آل عمران(.  

و در ميان اهل كتاب، كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها «
  .»گردانند بسپارى، به تو باز مى

و انسان عاقل برتري ميان انسانها و تفاوتهاي آنها و وجود نسبتهاي متفاوت خير و 
من « :كند كه كفايت مي ص و اين فرموده پيامبر. كند ا درك مينيكي در افراد بشر ر
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 :و يا در روايتي ديگر» ام ه اخالق مبعوث شدهيدكردن ارزشهاي پسند براي تكميل
 ص و پيامبر. 1»ام من براي تكميل كردن اخالق صالح و شايسته مبعوث شده«

 اين اعتراف پيامبر و از. ام نهادن اخالق از صفر آمده من براي بنيان :نفرموده است
و نيازي نيست كه اگر به . باشد شود كه دستاوردهاي بشر اصلي مي فهميده مي ص

هاي خير و برتري مخالفان اقرار كرديم، تصور كنيم كه مردم آنها را  بعضي از جنبه
چون تمام افراد بشر ذاتاً از كساني كه به فضيلتهاي آنان . مطلقاً تزكيه خواهند كرد

  .كنند، متنفرند اعتنايي نمي
الحسن  د وقتي كه شرح حال ابيقرار دهخداوند متعال ذهبي را وارد رحمت خود 

: گويد كند، مي بيان مي)   ه460متوفي (ثابت بن اسلم حلبي فقيه شيعي زمان خود را 
گري  او كتابهايي در مورد آشكاركردن عيبهاي اسماعيليه و شروع دعوتشان و دسيسه«

 3سماعيليان وي را گرفت و او را به مصر برد و در آنجا مستنصرا 2داعي. آنها نوشت
و خداوند از كسي كه او را كشته نگذرد و خداوند به اين انسان . وي را به قتل رساند

  .4»استخدو همه امور در دست  ،كرد، رحم كند كه از ملت دفاع ميمبتدع 
كسي را كه در  باشد اين است كه هر همچنين آنچه كه از لحاظ شرعي مطلوب مي

_____________________________ 
, وابن عبدالرب گفته اسـت كـه و مالک در املوطأ 273فرد شامره األدب امل والبخاری, ,)2/318(رواه امحد ) ١(

و بـا تصـحيح البـانی در .اح متصـل اسـتحديث صحيح است و از طريق ابی هريره به يكی از وجوه صـح
 .45شامره  1/75سلسله احاديث صحيحه 

مهچنـان كـه . بنابراين القاب خـود را بـا آن مـی گذارنـد. داعی از ديدگاه اسامعيليه از كلامت مقدس است) ٢(
بعـد و  اةشود و سپس باب و بعد داعـی الـدع داعيان نظام معينی دارند و درجاتی دارند كه از امام رشوع می

, السـلومی ةاصـول االسـامعيلي: نگـا... داعی البالغ و بعد داعی املطلق و بعد داعی املحدود يا املحصـور و 
1/349−330. 

كـه بعـد از  هنـاد )ويل األمـر( اكم العبيدی كه املستنرصـ بـاهللا لقـب ویاحليم معد بن طاهر بن علی بن ابومت) ٣(
 .15/186سري اعالم النبالء . امر بودولی  ـه487و تا سال وفاتش  ـه427پدرش از سال 

 .15/12 ة, اعيان الشيع10/470الوافی بالوفيات : و نگا 18/176سري اعالم النبالء ) ٤(
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اي ه و دروازه بازگشت تمام فرقه ،تشويق كنيم. رددا برميراه رد غلو و بدعتها گام 

ولي اگر اينكونه نباشد . كند، تشويق كنيم اسالمي به وحدت به حق را بازگو مي
ها با جدايي از همديگر و با خوشحالي نسبت به آنچه كه خود دارند، زيادتر  فرقه
 :فرمايد كند كه مي اين كالم خداوند در مورد ما صدق پيدا مي تا وقتي كه. شوند مي

{ ²    ±  °  ¯  ® z. )53: المؤمنون(.  
  .»هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند«

كند كه ملت خود را بر اساس اين اصل تربيت كنند  ها را وادار مي و اين امر بعضي
ك از مزيتهاي گروه مخالف اعتراف و به هيچ ي ،كه به ديگران تهمت و افترا ببندد

و اين گمان بعضي از آنها است كه اين روش بهترين روش براي پايداري . نكنند
در . باشد مردم بر راه حق و عدم شك و ترديد آنها در مورد خواستگاهشان مي

كند مرتكب يك اشتباه اساسي شده است و آن  حقيقت كسي كه به اين امر دعوت مي
كنند كه غير از آنها  چرا مردم را بر اساس اين اصل تربيت مي: پرسيم مياينكه ما از او 

آموزند كه كفر چند نوع است؟ چرا  همه در گمراهي مطلق هستند؟ چرا به آنها نمي
و مجتهداني  ،خواهان نيز متفاوت هستند و حق ،بدعتها متفاوت است كه گويند نمي

خداوند متعال به ما خبر داده است  كنند؟ كه در راه ياري ملت هستند با هم فرق مي
كه كسي كه كفر بورزد و عالوه بر كفرش از عبادت در مساجد جلوگيري كند، 

همچنان . ظالمتر از كسي است كه كفر ورزيده، ولي جلو عبادت مردم را نگرفته است
يهوديان بسيار دورتر از مسيحيان هستند و در گناهان : كه براي ما بيان كرده است كه

زنا با زن همسايه از زنا : بيان كرده است كه ص همچنان كه پيامبر. اينگونه استنيز 
همچنين در حديث ابن  -  بريم از شر آن به خدا پناه مي -  با زن دورتر شديدتر است

كدام گناه بزرگترين : روايت شده است كه از او پرسيده شد ص از پيامبر مسعود
قرار بدهي در حالي كه او تو را خلق كرده  اينكه براي خداوند شريك«: است؟ فرمود
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  .1»زنا با زن همسايه«: بعد از آن چه گناهي بزرگتر است؟ فرمود: گفته شد. »است
اين كالم تعريف و تمجيد كافر يا بدعتگزار  زخواننده محترم بايد بداند كه منظور ا

ف و بلكه منظور انصا ،به طور مطلق نيست، كه براي وي مجلس ستايش برپا شود
دادن به آنها و  عدالت در ارزيابي و سنجش ديگران و اجراي حقوق مسلمانان مانند سالم

هر چند كه آنان اين  ،باشند كردن به آنها مي عيادت مريضهاي آنان و نصيحت مخلصانه
مسلمان حقيقي كسي است كه نسبت به حق . حقوق را نسبت به تو رعايت نكرده باشند

  .كه مردم نسبت به حق وي پرهيز نكرده باشندهر چند  ،مردم پرهيز كند

_____________________________ 
 ).7/89(, النسائی )2293(, ابوداود )232(, الرتمذی )86(, مسلم ) 4477(البخاری ) ١(
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  :فصل چهارم
  

  هاي حركت اصالح و تعديل فايده
  :مبحث اول

  .ارشادهاي حركت اصالح و تعديل
هاي معاصر بيشتر از اين است كه   حركت اصالح و دعوت به اعتدال در ميان شيعه

خصيتهاي چون منظور من فقط اشاره به ش. بررسي آن را در كتاب به اتمام برسد
بودن  علت كم. اي بود كه در نوشتن و داشتن ديدگاههاي خاص سهيم بودند برجسته

اين بود كه ما فقط آنچه را كه بعضي  حجم اين كتاب و اكتفا به شرح و توضيع كمي 
و هدف اصلي ما در خالل اين تحوالت پيروزي اهل  ،اند، بررسي كنيم از آنها نوشته

كنم كه تربيت مردم بر اساس اين روش استداللي  ميچون من فكر . سنت نبوده است
چون حالت عمومي و . شود يك خطاي اسلوبي محسوب مي) پيروزي يك مذهب(

همچنان كه . مداوم اين است كه وجود تحوالت را در مقابل هر ديدگاهي ثابت كند
حق با انسانها شناخته «: گويد مي قاعده اصلي وجود دارد كه اميرالمؤمنين علي

  .1»شوند شود، بلكه انسانها با حق شناخته مي ينم
مهمترين ارشادهايي كه ما در طول اين كتاب استنباط كرده اين به صورت زير 

  :عبارتند از 
  .اثر گفتگو ميان مذاهب امت :فايده نخست

در خالل اين كتاب ثابت شد كه گفتگوي موفق و منضبط كه بر اساس احترام باشد، 
  .در اسباب تحوالت در اين مورد سخن گفتيم. نديده دارداثر جدي در تحوالت پس

  .ري دوباره به واقعيت فرهنگي شيعهضرورت بازنگ: فايده دوم
شايد اين تحوالت مقداري از دوري بعضي از علماي اهل سنت را نسبت به 

_____________________________ 
 .692−2/694 ةاملنهج اجلدل واملناظر) ١(
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به طوري كه بسياري از معاصرين به . واقعيت بسياري از مخالفانش روشن كند
و بررسي تحوالت و . اند مورد توصيف مذاهب اكتفا كردهسخنان پيشينيان در 

هدف من اين نيست كه نسبت به . اند پيشرفتهاي خوب يا بد اين مذاهب را رها كرده
بلكه اين است كه از كالم پيشينيان در مورد بررسي  ،كالم پيشينيان توجه نشود
  .اصر حكم دادو بايد در بازنگري واقعي به علماي مع ،واقعيت حاضر استفاده شود

اند  كنند ولي فراموش كرده افتخار مي) :(بسياري از اهل سنت به امثال ابن تيميه
او : كه بزرگترين چيزي كه ابن تيميه را در ميان طرفدارانش محبوب كرد اين بود كه

ها را مطالعه كرده بود و به عنوان محققي برجسته كه  كتابهاي بسياري از ملتها و فرقه
و همچنين در  ،گذاشت، حاضر شد اشاعره و متأخرين آنها فرق مي ميان متقدمين

هاي قدر و اسماي خداوند و صفات وي ميان شيعيان متقدم و متأخر فرق  باب
و با وجود اينكه فالسفه شديدترين مخالفان ابن تيميه بودند، در مورد آنها . گذاشت

و ميان آنها . 1استگويد كه اكثراً سخنانشان در مورد طبيعيات خوب و درست  مي
داند و معتقد بود كه ابن  مي 2شود و ابن سينا را بهترين فالسفه متأخر تفاوت قائل مي

بسياري از افراد برجسته اهل سنت  و. 3عربي نزديكترين فرد به وحدت اسالمي بود
اب مانند اشعري در كت. نيز اينگونه بودند كه در حقيقت شاهدان مردم هستند

  ... .عسقالني وو ابن حجر  المقاالت و شاطبي
هاي جديد آنها و  ها و اديان و بررسي گفته بنابراين بازنگري و بررسي دوباره فرقه

كند كه حكم  اند، جوانبي را براي ما آشكار مي شناخت جريانهايي كه از آن جدا شده
آنها را نسبت به حكم عمومي يا حكم قديمي كه نسبت به پيشرفتهاي خوب يا بد 

  .كند قاصر است، روشن مي ها فرقه

_____________________________ 
 .43ني الرد علی املنطقي:نگا) ١(

 .10/44ودرء تعارض العقل والنقل  7النبوات :نگا) ٢(
 .2/143جمموع الفتاوی ) ٣(
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گويد تمامي علماي شيعه زنديقي هستند و عالم  اي كه مي قاعده: فايده سوم
  .خوبي در ميان آنها نيست، اشتباه است

گفتگوي بعضي از اهل سنت معاصر با علماي شيعه بر اسلوب زشت و شديدي 
ي كه حق را مبتني است كه تمامي علماي شيعه از جمله معانداني هستند، همان كسان

  .شناختند و به خاطر طمع و منافع دنيوي آن را كنار گذاشتند
اين نظريه گاهي حكم بعضي از علماي متقدم اهل سنت را نسبت به شيعيان 

و آنها وقتي كه كار باطلشان برايشان روشن شد  ،كند كه آنها زنديق هستند تقويت مي
  .1دارند از آن دست برنمي

بودن تعميم اين   اين كتاب آمده است داللت بر اشتباهدر حقيقت تحوالتي كه در 
ايم كه به طور كامل از مذهب خود  كند، چون ما علماي بزرگي را ديده قاعده مي
مانند  ،اند سخنان خود برگشتهاز ايم كه از بعضي  و علماي ديگري را ديده ،اند برگشته

و  ،به آن رسيد) العظمياهللا  آيت(برقعي غير از باورهايي كه بعد از مرحله مرجعيت
چگونه سعي كرد كه خالصى اهللا العظمي محمد  و ديدم كه آيت ،همين طور خوئيني

اهللا محمد  و در اين زمينه بيشتر از وي آيت ،هاي اساسي را اصالح كند بعضي از جنبه
اي كه تمام علماي  دهد كه قاعده اين تحوالت نشان مي. حسين فضل اهللا تالش كرد

 ،يا به دليل يك استقراي ناقص است ،كرد سودجويان زنادقه توصيف مي اماميه را به
باشد كه با هم به  يا تجربه آشكار كوتاهي در روشهاي گفتگو و يا ساير توجيهاتي مي

  .اين نتيجه رسيديم
يعني خروج مذهب اماميه از سردابها و حالت تغييري كه بخاطر شرايط سياسي 

هر چند . يه و سپس دوران اخير پيش آمده بوددوران اموي و حتي ظهور دولت صفو

_____________________________ 
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ولي فقط مقارن اين . كه دولت صفويه در ثبات مذهب و اظهار علني آن تأثير داشت
  .منظور روشنگري است. رساني باز بود پيدايش اخير نبود كه در وقت اطالع

و جز در  ،كند ماهيت خرافات اينگونه است كه جز در محيطهاي بسته رشد نمي
و اين  ،كند ي تاريكي كه از لحاظ فرهنگي عقب افتاده هستند، جريان پيدا نميسردابها

چيزي بود كه مذهب اماميه به مدت طوالني در آن و در سايه دولتهايي كه شيعي نبودند، 
و اين دولتها فرهنگ اماميه را تحت قاعده تقيه و انتظار سرنوشت . زندگي كرده است

  .كند بخش و تفكر ابداعي را تعطيل مي روهاي ثمرهاند كه اين قاعده ني الهي آورده
بنابراين افكار و عقايدي كه در تاريكيها نشأت يافته است و پرتو آفتاب به آن 

از جمله محاسن انقالب اسالمي در ايران، اظهار . چگونه بايد باشد ،نرسيده است
توصيف شده مذهب در اين دوره زماني بود كه به انقالب معلوماتي و عصر تبليغاتي 

اي خواهد بود كه بر تمامي صاحبان خرافات كه از اين تبليغات  و اين تجربه. بود
همچنين فرصت مناسبي براي . نياز نيستند، خواهد گذشت آشكار و فرهنگ رايج بي

  .كنند شود كه خرافات و غلو را رد مي جريانهايي مي
بعضي از روشنفكران  اند كه چگونه ام همچنانكه ديگران نيز ديده گاهي من ديده

اي ديگر مخلوقاتي  در سيارهكه كرد  اند كه تأكيد مي اماميه شيخي را به مسخره گرفته
كرد كه با خطاب ديني اماميه  وجود دارد و شروع به گفتن خرافاتهاي ديگري مي

  .تناقض دارد
كند كه از همه فرزندان مخلص امت براي زدودن  انقالب معلوماتي ايجاب مي

  .ماندگي عقيدتي استفاده كرد تا دايره دوري از حق كاهش يابد غلو و عقب خرافات و
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  :مبحث دوم
  

  .كيفيت استفاده از حركت اصالح و دعوت به اعتدال
  :براي استفاده از اين تحوالت الزم است كه به موارد زير اشاره كنيم

  .ضرورت گفتگوي دوباره :نخست
هاي ديگر به طور  عيان و ساير فرقهاين تحوالت بر اهميت گفتگوي دوباره با شي

اي كه الزم است زبان گفتگوي عيني به جاي زبان  به گونه. كند عمومي داللت مي
گمراه خواندن همه بر اساس سوءظن به همه شيعيان و مبتني بر اينكه گفتگو يا 

  .اي ندارد، انتخاب شود مناظره با آنها فايده
هستند اين است كه آنها مردم را به راه بنابراين اصل در مورد كساني كه اهل حق 

. و تا جايي كه ممكن است مردم را دوستدار حق كنند ،راست هدايت و دعوت كنند
و اگر ما معتقد باشيم كه شيعيان گناهكار هستند، آنها گناهكارتر از فرعون نيستند كه 

د به ولي با وجود اين خداون - كفر به ربوبيت و الوهيت - انواع كفرها را داشت
امر كرد كه تا جايي كه ممكن است با او به نيكي ) إ(موسي و برادرش هارون

  .)44: طه( .z      y  x z  }   |  {     ~       � } :سخن بگويند
  .»بترسد) از خدا(شايد متذكر شود، يا  ؛اما بنرمى با او سخن بگوييد«

گفتگو با آنها اشتباه  بيان كرديم كه بدگماني به تمام شيعيان و نااميدي از فوايد
. كند كه قبالً بيان كرديم اي مي و اينها داللت بر امثال چنين تحوالت پسنديده ،است

  .واهللا اعلم
انگيز هستند و هدايتگر  كننده و فتنه پس جايگزيني بسياري از روشهايي كه تحريك

و شايد از قلبي . الزم است .z{z}: با روشهاي ديگري به عنوان ،باشند نمي
باشد تا اگر در نهايت رويگرداني  .z| { ~ �}: رخاسته باشد كه مملو ازب

روشهاي گسسته داعي او ) يعني شخص شيعي از مذهب خود برگشت(حاصل شد 
خواه از جانب شيعه يا سني،  - هايي اگر موجود باشد بلكه بدگماني. را تقويت نكند
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  .بايد برداشته شود - مسلمان يا كافر
   .)طرفانه بى(دن گفتگوي موضوعي گرداني خالص: دوم

از جمله اشكالهايي كه در مورد گفتگوي سني با شيعه وجود دارد، طغيان روحيه 
ذهب مبرتري و پيروزي و سعي به عدم اعتراف به هر نوع اشتباهي كه منسوب به 

و چون بحث ما در اينجا با اهل سنت است، پس الزم است كه . خود باشد، اين است
و با چشم  ،و به دور از عاطفه و احساس باشد ،باشد طرفانه بىموضوع گفتگو 

  .منتقدانه صرف به آن نگريسته شود
از ميان اهل سنت كساني هستند كه به عنوان مثال از اشتباهات تاريخي كه يزيد يا 

ها از بيان  همچنان كه بعضي. كنند اند دفاع مي ساير واليان اموي يا عباسي مرتكب شده
كند كه احتمال دليل ديگري را با  يا سعي مي ،آيد ف مقابل به تنگ مينكات مثبت طر
  .دليل نفي كند

شنويم كه براي استدالل به نظريه  و به عنوان مثال از بعضي از شيعيان مي
تا زماني كه اثني عشريه خليفه باشند، «: كنند كه عشريه به اين حديث استدالل مي اثني

بينيم كه در مقابل اين حديث به تزكيه و  ميو . 1»اسالم همچنان قدرتمند است
در حالي كه حديث تنها در مورد . اند اميه پرداخته تقديس بعضي از خلفاي بني

 ،باشد و وصف تمامي خلفا نمي ،ساحت كلي اسالم و قدرت مسلمانان است
توان  اي كه نمي به گونه. وجود دارد» قرون ثالثه«رد حديث تفضيل وهمچنانكه در م

الزم است كه شخص مسلمان . اي از اين حديث استفاده كرد زكيه هر خليفهبراي ت
كردن  به معناي ياري - خواه در موضوع گفتگو يا مناظره -طرفانه  بىگمان نكند كه 

ملك كسي نيست تا زماني كه در  ،چون حق. باشد باطل است، بلكه برعكس اين مي
علما آنچه را كه به « :كهاند  فتهعادل از قديم گ اندي حقايق سعي كند، و بزرگنابو

ولي هواپرستان فقط آنچه را كه به نفع  ،نويسند سود خود و به ضرر خود باشد مي
_____________________________ 

 .94و 92و  5/90, و امحد )2223(, الرتمذی )1821(مسلم ) ١(



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٤٥

 

٦٤٥ 

  .1»نويسند خود باشد مي

  .پرهيز از رشد حالت جدايي و نژادپرستي به اسم دفاع از سنت: سوم
  :شود دو اصل هستند از جمله اصولي كه از كليات شريعت اسالمي محسوب مي

و دوركردن تمام راههايي كه به  ،كردن تمام مسلمانان بر راه حق جمع :ل اولاص
  .انجامد جدايي مي

معتقدم كه جماعت و وحدت برحق و درست «: گويد مي) :(2اما طحاوي حنفي
  .3»و جدايي و تفرقه اشتباه و انحراف است ،است

ل آ( .fez} :فرمايد ن كالم خداوند كه مياي: گويد مي) :( امام نووي
  .»و پراكنده نشويد« .)103: عمران

امر به لزوم وحدت مسلمانان و همكاري و صميميت بعضي از آنها با همديگر 
  .4باشد باشد و اين يكي از قواعد اسالم مي مي

تالش براي وحدت مسلمانان را جهاد محسوب ) :(عالمه عبدالرحمن سعدي
با اجراي الفت و صميميت و  جهاد مربوط به مسلمانان«و بابي را به نام . كرده است

به راستي از جمله بزرگترين «: گويد باز كرده است كه در آن مي» وحدت ميان آنها
_____________________________ 

و  وكيع بن جراح, عبدالرمحن بـن مهـدی: اين حديث از بسياری از علامی اهل سنت نقل شده است از مجله) ١(
جمموع الفتاوی .  2/188احاديث فی ذم الكالم و اهله, ابی الفضل املقری : نگا) . رمحهم اهللا(امحد بن حنبل 

 .6/343اجلواب الصحيح . 5/72

آغاز يـادگريی خـود را بـا . هـ متولد شد239طحاوی حنفی در سال  ةبن سلم ةابوجعفر امحد بن حممد بن سالم) ٢(
هراسيد و اقوال علـام را  رسزنش كننده نمی از امامی بود كه. مذهب حنفی گراييد علم شافعی آغاز كرد و سپس به

  ه321در سـال . را تـأليف كـرد» و رشح معانی اآلثـار و اخـتالف الفقهـاء ةالطحاوي ةالعقيد«رساله . دانست می
 .9− 8/10, الوافی بالوفيات 3/808احلفاظ  ة, تذكر27− 15/33سري اعالم النبالء : نگا. درگذشت

 .ةالطحاوي ةمتن العقيد) ٣(
 .12/11رشح صحيح مسلم ) ٤(
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كردن قلبهاي مسلمانان به همديگر  يعني نزديكتر ،جهادها تالش براي تحقق اين اصل
و اجتماع آنها براي دين و مصالح ديني و دنيويشان در ميان تمام افراد و ملتها و به 

   .1»باشد، است يله رابط صداقت و معاهداتي كه ميان حكومتهاي آنها ميوس
امر به معروف و نهي از منكر كه از جمله رد انحرافها و بدعتها و كاهش : اصل دوم

  .باشد حوزه آنها در حد امكان مي
ÁÀ  ¿} :كند مي و اين چيزي است كه كالم خداوند بر آن داللت

È     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ z. )2: ائدهالم(.  
در راه گناه و ) هرگز(و ! در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد) همواره(و «

  .»تعدى همكارى ننماييد
  .باشد و آيات و احاديث دال بر اين مطلب بسيار زياد مي
  .اجراي اين دو اصل از لحاظ شرعي مقرر شده است

و ديگري را  ،كنند عمل مي بينيم كه به يكي از اين دو اصل متأسفانه بعضيها را مي
و برايش مهم نيست كه  ،كند بعضي از اينها بر ردكردن بدعتها تأكيد مي. كنند رها مي

هاي ويرانگر  هر چند كه به ايجاد نفرت و جدايي و فتنه ،كند از چه روشي استفاده مي
همچنانكه بعضي از مردم معتقد به اهميت الفت و وحدت . ميان مسلمانان بيانجامد

  .ان مسلمانان هستند ولي هيچگاه به فكر اصالح اشتباهات و انحرافات نيستندمي
بيان كرده است كه دوري و حذر از بدعت امري ناگزير است و ) :(و شاطبي

اگر الفت و وحدت با انكار يكي از بدعتها تعارض پيدا كرد بايد راهي كه سازگار 
: گويد سپس مي. و كينه نشود اي كه باعث دشمني به گونه ،ميان آن دو است برگزيد

وجود داشته باشند، الزم نيست ) يعني دوري از بدعت و دشمني(هرگاه اين دو امر 

_____________________________ 
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هر چند كه وجود داشته  ،و به طور مشخص نام برده شوند 1كه اين بدعتها ذكر شوند

و هنگامي كه . باشد چون اين كار اولين محرك شر و ايجاد دشمني و كينه مي. باشند
و نگويد كه او خارج  ،آنها قدرتي پيدا كرد او را با سازگاري و مدارا نام ببرديكي از 

و بگويد آنچه كه . بلكه او را به عنوان مخالف دليل شرعي بنماياند ،باشد از سنت مي
پس اگر اين كار را بدون تعصب و اظهار . باشد موافق سنت است فالن و فالن مي

و مردم بار اول از اين طريق . مند است ز و بهرهجويي انجام داد، موفق و پيرو برتري
هاي مخالف  به طرف خداوند فراخوانده شدند، تا جايي كه عناد ورزيدند و شايعه

  .شوند پخش كردند و اظهار جدايي كردند كه هر كدام بر حسب عملشان پذيرفته مي
كه در بيشتر نادانيهايي «: نقل كرده است كه) رحمهمااهللا( سپس شاطبي از غزالي

كه . باشد كند با تعصب گروهي از جاهالن اهل حق مي قلبهاي عوام رسوخ پيدا مي
دهند و به افراد ضعيف مخالف با  حق را در معرض رقابت و خوارسازي قرار مي

هاي دشمني و مخالفت  سپس در درون آنها انگيزه ،نگرند ديده تحقير و خواري مي
و با وجود فساد از  ،برند قلبهايشان فرو مي كنند و اعتقادات باطل را در ايجاد مي

و شاطبي اين سخن غزالي را . 2» ...شود بردنش براي علماي فرهيخته مشكل مي بين
پس واجب است  ،باشد حقيقت شاهد فوايد جاري اين امر مي«: گويد تأييد كرده و مي

  .3»واهللا اعلم. ها را آرام كرد كه تا جايي كه ممكن است اين فتنه
اين روشن شد كه ديدگاههايي كه از سلف در مورد ترك و رهاكردن شخص بنابر

بلكه . باشد بدعتگزار و سختگيري نسبت به آنها آمده است، يك اصل شرعي نمي
_____________________________ 

اشاره به أعالم فرقه خمالف يعنی با بدی از آهنا ياد شود بلكه ذكر نام خطا يـا گنـاه كـافی اسـت بـدون كينـه ) ١(
 .ختطئه كند تا باعث تعصب نشوداعالم و شخصيتها را ذم يا 

غزالی در بعضی از كتاهبايش گفته است و من گشتم و پيـدا . 2/732شاطبی در االعتصام نقل كرده است ) ٢(
 .واهللا اعلم. نكردم

 .2/732االعتصام,   الشاطبی ) ٣(
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كردن دايره بدعت در دين و حفظ  راهي است كه هدف از آن اجراي اصل و تنگ
ض پيدا كند كه پس وقتي اين اسلوب با اصول ديگري تعار. باشد مردم از آنها مي

عدم ايجاد تفرقه و دشمناني ميان مسلمانان باشد، آنچه كه واجب است اين است كه 
چون اين يك امر تعبدي . گيري كرد نبايد از آنها دوري گزيد و نسبت به آنها سخت

باشد كه اگر دو ضرر با هم تعارض داشته باشند بايد  نيست، بلكه يكي از دو امر مي
  .باشند و بعضي از شرها كمتر از بعضي ديگر مي ،مل كردبه كمترين ضرر آن ع

  
حمايت و پشتيباني از كساني كه تغييرات و تحوالت كلي يا جزئي : چهارم

  .اند كرده
اي استفاده كنند، بايد هر نوع  براي اينكه تمام مسلمانان از بازگشت پسنديده

. شايد، پشتيباني كردگ هر كسي كه باب نقد را مي از بازگشتي به حق را تشويق كرد و
 :و فرموده است. چون خداوند متعال مؤمنان را به همكاري در راه خير امر كرده است

{ Â  Á  À  ¿ z. )2: المائده(.  
ولي  ،اند، از مذهبشان رجوع نكرده باشند شايد بعضي از اين افرادي كه تغيير يافته

اگاه با اذيت و آزار و ن. كنند مردم را به حق و به آنچه كه درست است دعوت مي
پس معقوالنه نيست كه برادران . شوند غالت و سودجويان بدعت مواجه مي

در نتيجه اين فرد يا ضعيف . مسلمانش وي را ببينند و او را ياري و حمايت نكنند
است و يا گاهي هنگام سكوت اهل حق و عدم ياري و حمايت وي خود را غريب و 

  .باشد نشانه ياري شيطان و پيروزي شيطان بر او ميو سكوت در اينجا . داند تنها مي



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٤٩

 

٦٤٩ 

  پايان
  

  .مهمترين نتايج :نخست
  :كنيم شد كه به صورت زير خالصه ميشايد مهمترين نتايج اين كتاب اموري با

اماميه اصطالحي است كه منظور از آن كساني هستند كه معتقد به  - 1
و در تفاصيل اين عقيده . باشند گانه از جانب خداوند مي بودن ائمه دوازده منصوص

و گروهي به اين افراد . اساسي مانند اختالف در تفاصيل عصمت، اختالف دارند
گانه منصوص هستند ولي در امامت و ديانت  گويند ائمه دوازده شوند كه مي ملحق مي
 باشد در مورد امامت روحي مي كه اين ديدگاه موسوي. باشند نه در سياست امام مي

 .- باشد سايرين بسيار كمتر ميهر چند كه از  -
دهند و آنها در اثبات آن  اما ساير عقايد معناي اساسي اماميه را تشكيل نمي

  ... .اختالف دارند مانند اختالف در اثبات بازگشت و عقيده تحريف قرآن و 
و  ،هاي معاصر غالت هستند، كه اينها در غلوشان درجاتي دارند بعضي از اماميه - 2

كنند مانند  روهي هستند كه از غلو در ابواب توحيد دفاع ميبعضي از اينها گ
واليت «و عقيده تصرف ائمه در هستي  ،دادن علم غيب به غير خداوند نسبت
 .كردن و استغاثه براي غير خدا و عبادت» تكويني

و اينها در درجاتي كه هر كدام بر حسب چيزي كه برايشان معلوم شد، اختالف 
  .دارند
اي كه قبالً از آن بحث كرديم شامل تغيير و تحول خارج از  تحوالت پسنديده - 3

و . باشد شود و اين امر با كنارگذاشتن عقيده امامت و عصمت مي مذهب اماميه مي
گاهي وحدت با اينها موجب ترك انحرافهاي ديگري در مورد توحيد و قرآن و 

شود  صحابه و ساير تغييرات بر حسب موردي كه براي هر شخصي كه متحول مي
تغيير و تحول پسنديده در داخل مذهب : اما تغيير و تحول ديگر. آيد پيش مي

ولي اقدام به اصالح  ،به معناي اينكه او عقيده امامت را كنار نگذاشته است. باشد مي



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٥٠

٦٥٠ 

مانند شرك  ،باشد كند كه از عقيده امامت بسيار خطرناكتر مي بعضي عقايد ديگر مي
  ... .د عقيده تحريف قرآن و تكفير صحابه و در ربوبيت و در عبادت يا مانن

مذهب اماميه در وهله اول به صورت فعلي نبود، بلكه به طور تدريجي تكامل  - 4
به شكل  - طبق آنچه كه براي من مشخص شده است - يافت و تسلسل تكامل آن

 :باشد زير مي
 دادن علي مرحله تفضيل و برتري :مرحله اول و نتيجه . بر ساير صحابه است

بود كه تا آخر ) م ابوبكر و عمر(اين مرحله شاهد انتشار تفكر و سرزنش شيخين 
  .قرن اول ادمه داشت

 اي كه اين عقيده تمام شيعيان  مرحله برائت از شيخين بود، به گونه: مرحله دوم
و در حادثه شورش زيد بن   ه122و اين امر به طور واضح در سال . كوفه شده بود

  .تجلي يافت) :(علي
 با وجود اينكه اين نظريه اندكي قبل . مرحله نص و عصمت بود: حله سوممر

چيزي در   ه148تا   ه122ولي تا زمان امام صادق  ،از پايان قرن اول آشكار شده بود
  .مورد آن نوشته نشد

 اي بود كه تعداد ائمه به عدد دوازده منحصر شد و اين  مرحله: مرحله چهارم
بدون فرزند در سال » ):(سن بن علي عسكريح«مرحله با فوت امام يازدهم 

كه قايلين به نظريه امامت ناگزير به ختم امامت و ادعاي غيبت پناه . شروع شد  ه260
 .آوردند

اند و من به آنها دسترسي  ترين افرادي كه از مذهب اماميه برگشته برجسته - 5
 :عبارتند از –در قرن اخير  –ام  داشته
  .والفضل برقعياهللا العظمي سيد اب آيت) الف
  .ناقد روشنفكر احمد كسروي) ب
  .سيد محمد ياسري) ت
  ).عالمه خوئيني(اهللا العظمي اسماعيل آل اسحاق  آيت) ث



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٥١

 

٦٥١ 

  .استاد احمد كاتب) ج

كه در درون مذهب اماميه تغيير و  - در قرن اخير - ترين افرادي برجسته - 6
  :ام عبارتند از اشتهاند و من به آنها دسترسي د اي انجام داده تحوالت پسنديده

  .اهللا العظمي مبارز محمد خالصي آيت) الف
  .دكتر موسي موسوي) ب
  .حسين فضل اهللا محمداهللا العظمي  آيت) ت

اند، بر حسب آنچه كه  تمامي در سطح تغيير و تحول و اصالحي كه مطرح كرده
از همچنان كه بعضي  ،براي هر كدام از آنها روشن شده است، با هم متفاوت بودند

و  ،جهاد و مبارزه بر ضد كافران و افكار الحادي :مانند ،آنها نيكيهاي بزرگي دارند
  .تمامي اين افراد به مقدار كمي در مبارزه با بعضي بدعتها و خرافات مشترك هستند

و مهمترين اموري كه در دفاع آنها از دين صحيح اسالم با هم توافق داشتند 
  :عبارتند از

اي كه آن را از  به گونه. كنند گويد ائمه در هستي تصرف مي ياي كه م عقيده) الف
  .انحراف توحيد محسوب كردند

  .نسبت علم غيب به غير خداوند خواه براي ائمه يا ديگران) ب
آوردن به عبادت غير خداوند مانند سجده و استغاثه و طلب  نهي از روي) ت

  ... .حاجت و قراردادن واسطه براي طلب آمرزش و 
كردن عقيده تحريف قرآن و ردكردن غالت اماميه كه قايل به اين نظر رد) ث
  .هستند
  .ردكردن عقيده تكفير صحابه) ج
  .ها ذم و سرزنش خرافات و اسطوره) ع
  :بارزترين علتهايي كه باعث تغيير باورهاي اين افراد شد - 7

  .آوردن به تدبر و تفكر در قرآن كريم روي) الف
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  .صداقت با خداوند) ب
  .اشتن دغدغه امتد) ت
  .گفتگو و مناظره موفق) ث
  .الگوها و ناقدان پيشين) ج
  .قدرت و سلطه اهل مذهب) ح
  .تحقيق و بررسي خالصانه) خ
اي كه  نقد دروني در هر كدام از مذاهب يك حركت تكاملي است، به گونه - 8

پس الزم است كه برنامه نقد موضوعي و . كند ناقد دوم راه اولي را تكميل مي
چون اين امر در نهايت و با . هر چند كه به طور جزئي باشد ،تقويت شود طرفانه بى

و اين امر در برنامه تقريب . انجامد استفاده از يك روش صحيح به وحدت شايسته مي
و اين چيزي است . يابد كردن صحيح و جدي مذاهب دور از هم نمود مي و نزديك

افرادي كه راضي به همكاري و  -نند كه الزم است بعضي از افراد اهل سنت درك ك
اي به حق  تا زماني كه بدون هر شائبه - شوند  قبول هر مصحح يا اصالحگري نمي

  .مطلق نگرويده باشد
  

  .مهمترين سفارشها: دوم
بررسي تحوالت عيني پسنديده و ناپسند امر بسيار مهمي است و قرآن مملو از  - 1

مور عيني اين است كه اين تحوالت را از جمله اين ا. اشاره به چنين بررسيهاي است
چون اين امر روحيه تعصب و . در راه افزوني يا پيروزي بر مخالف بررسي نكنند

. چه برسد به مخالفان آنها ،انگيزد خواهان نيز برمي نژادپرستي را حتي در ميان حق
 .تام بررسي شود طرفانه و بى بلكه درست آن است كه سخنان و نظرات آنها با عينيت

اي كه از نقد آنها براي رسيدن به وحدت اسالمي روش واحدي كه مطابق  به گونه
  .قرآن و سنت باشد، استفاده شود

هاي آنها، از جمله فرقه  مطالعه و بررسي واقعي پيشرفتهاي مذاهب و فرقه - 2
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تا بنيان تعامل و احكام عادالنه و منصفانه بر افراد آن . اماميه از امور بسيار جدي است

 .به جاي اينكه به حكم عمومي در مورد آنها بسنده كنيم ،باشد
هاي اسالمي و  در اين زمينه الزم است كه يك مركز بررسي و مطالعه واقعيت فرقه

  .تا در تعامل با جميع بيشترين انصاف را داشته باشيم. غيراسالمي معاصر برپا شود
 ،اند مذهب خود برگشته اند و از پشتيباني از كساني كه تغيير و تحول پيدا كرده- 3

دادن در مورد اشتباهات وي  الزم است كه فعاليتهاي همساني اجرا شود تا هشدار
شود بايد با تمام ابزارها  هاي اصالحي كه جهادي محسوب مي و جنبه ،فراموش نشود

اين توازن و : كند كه از آن دفاع كرد، فراموش نشود و اين امر سؤالي را ايجاد مي
  شود؟ حاصل مي همساني چگونه

يا آنچه كه ما از ديدگاه محدثين  ،رواج روحيه انصاف در حكم دادن علما :نخست
  .ناميم مراتب جرح و تعديل مي

تا جايي كه علما نيز . مردم بدانند كه انسانها در خير و شر متفاوت هستند: دوم
هر تغيير عدم قدرت بيان كردن واقعيت يا تقويت و كمك به «توانند از اين مرحله  مي

اين اقدام . بخاطر ترس از اينكه مردم تزكيه مطلق را بفهمند. بگذرند» و تحول جزئي
باز  هاى ههمخصوصاً در حالي كه بسياري از مردم در سايه رسان ،جايگاه خوبي ندارد

بيند و مردم با گروههاي  شنوند و مي همه چيز را ميو بدون سانسور و گسترده 
هاي اسالمي و داعيان آنها يا بايد با  پس علماي فرقه .متعددي رفت و آمد دارند

همساز  - نه طالب و مريدان آنها - كنند اي كه مردم در آن زندگي مي مرحله و دوره
  .و يا بايد خود را از لحاظ فكري از مردم جدا و منزوي بدانند ،و هم طراز شوند

چنين  هاي برجسته اهل سنت با گشودن روابط ميان شخصيت ضرورت: سوم
هاي مصلح و اصالحگر با تمام اسلوبهايي كه قبل از هر چيز قلبها را به هم  شخصيت
گفتگو، و براي رسيدن به براى آرام و استوار  جوىو به خاطر فتح  ،كند نزديك مي

  . هاي اسالمي حمايت و پشتيباني از حركت اصالح در ميان تمام فرقه
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دورترين و آخرين ديدگاه مطلوب سكوت در مورد اين تغيير و تحوالت : چهارم
چون اين تحوالت اگر براي امت خير باشد، كساني كه نسبت به آن . شريعت است
و اگر باطل باشد آنها را ابطال يا رد . اند اند، آن را ياري و پشتيباني نكرده ساكت شده

و اگر خير و شر هر دو در آن باشد آنها چيزي در مقابل شر يا خير آن  ،اند نكرده
اند، همچنان كه نقد ظالمانه و بدون انصاف مخالف اين كالم خداوند  درست نكرده

  .)8: المائده( .ª z  »  ¬  ® } :است
  .»عدالت كنيد، كه به پرهيزگارى نزديكتر است«

كردن روشهاي تعميمي به  و مطرح ،ضرورت گفتگوي دوباره اهل سنت: پنجم
مخصوصاً . »انگيز نباشد و فتنه هدايتگر باشد«اي كه طبق روشي باشد كه  گونه

بلكه اين . اي ندارد سختگيري و شدت با ميليونها مسلمان مخالف اهل سنت فايده
سختيگري و شدت يك صورت زشت تبليغاتي در ذهن جهانيان نسبت به اهل سنت 

و جز انسانهايي كه كينه اهل سنت را به دل دارند و مردم را از آنها  ،كند ايجاد مي
  .برد اي نمي كنند، كسي فايده يرويگردان م

بزرگترين الگوي ما است، وقتي از كشتن بعضي منافقاني كه نفاقشان  ص پيامبر
ثابت شده بود، دست كشيد، در حالي كه در اصل شريعت كسي كه نفاقش ثابت شد 

به اين دليل بود كه قتل آنها يك  ص و اين كار پيامبر. توان وي را به قتل رساند مي
به كسي كه  ص پيامبر. دارد شود كه مردم را از ورود به اسالم باز مي غاتي مينامه تبلي

 ص گويند كه محمد مردم مي«: به قتل بعضي از منافقان اشاره كرده بود، فرمود
  .1متفق عليه. »كشد اصحاب خود را مي

نگريستن در عاقبت كارها يك هدف معتبر شرعي «: گويد مي ):( امام شاطبي
و اين ... افعال موافق اين نگرش باشد يا مخالف آن در بيايد خواه اين. است

هر چند كه ورود به آن مشكل و سليقه و  ،نگريستن ميدان و عرصه مجتهد است
_____________________________ 
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اي دارد كه طبق  ولي به هر حال عاقبت نيك و پسنديده. داشتن آن سخت باشد ذوق

  .1باشد مقاصد شريعت مي
پس آنچه مطابق حقيقت . يم جمع كنيماين چيزي بود كه ما در اين كتاب توانست

و آنچه كه اشتباه بوده است از طرف من و  ،بوده با كمك و توفيق الهي بوده است
و از خداوند  ،و خدا و رسولش از اشتباه بري هستند. باشد گمراهيهاي شيطان مي

و ما را مطابق آنچه كه خود  ،و ما را بيامرزد ،منان خواستارم كه به ما رحم كند
  .بگرداندراضي ت دارد دوس
  


 

  
 

_____________________________ 
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/ تعليق عبد الرزاق عفيفي/ اإلحكام يف أصول األحكام ـ سيف الدين آمدي .٤

.هـ١٤٠٢چاپ دوم/مكتب اإلسالمي بريوت
/  ١چ/بريوت/دار اآلفاق اجلديد/محد شاكرأحتقيق١/٩٦األحكام ابن حزم .٥

.هـ١٤٠٠
/ چاپ دوم/ زهر بغدادز چاپخانه األويرايش ا/حممد خاليص–إحياء الرشيعة .٦

.هـ١٣٨٥
.سامعيل آل إسحاق خوئيني ـ خطیإآخر رسالة ـ .٧
.)ضمن جمموع السنة(اآلراء الرصحية .٨
 .حممد البنا و حممد عاشور:حتقيق/أسد الغابة ـ عز الدين عيل بن حممد بن األثري .٩

/ ية للنرشسالممؤسسةاإل/ حممد اخلاليص/االسالم سبيل السعادة والسالم .١٠
.هـ١٤٠٧چاپ دوم

چاپ سيزدهم / دار ابن اجلوزي دمام/يوسف الوابل/أرشاط الساعة .١١
.هـ١٤٢٠

حتقيق طه /حافظ أمحد بن عيل بن حجرـاإلصابة يف متييز الصحابة .١٢
 .)ط.د(هـ١٤١١/كتابخانه ابن تيمية القاهرة/الزيني



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٥٧

 

٦٥٧ 

علمي مؤسسة األ/حممد حسني آل كاشف الغطا /أصل الشيعة وأصوهلا .١٣
.بدون شامره چاپ و تاريخ/بريوت

/ چاپ أول/دار الفضيلة رياض/أصول اإلسامعيلية ـ سليامن السلومي .١٤
.هـ١٤٢٢

/ دار الرضا/ أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثني عرشية ـ دكرت نارص قفاري .١٥
.هـ١٤١٨جيزة چاپ سوم

 –ابن عفان  دار/ سليم بن عيد هاليل:حتقيق/براهيم الشاطبيإاالعتصام ـ .١٦
.هـ١٤١٢اول/ اخلرب

چاپ وزارة /حتقيق حازم القايض/حافظ حكمي/أعالم السنة املنشورة .١٧
 .هـ١٤٢٠/سالمية مملكت عربستان سعودين اإلؤوالش

حتقيق عبد الرمحن / أعالم املوقعني عن رب العاملني ـ أبو بكر بن قيم اجلوزية .١٨
).ط.د/ (كتابخانه ابن تيمية القاهرة/الوكيل

حممد .مجع د/"ضمن كتاب اجلامع يف ألفاظ الكفر"سالماإلعالم بقواطع اإل .١٩
 .هـ١٤٢٠چاپ اول/دار إيالف الدولية كويت/اخلميس

 .م١٩٩٢/چاپ دهم / دار العلم للماليني بريوت/األعالم ـ خري الدين زركيل .٢٠
 .أعيان الشيعة ـ حمسن أمني ساليل ـ دار التعارف بريوت .٢١
دار املالك /دعية الروزنامه السجادية ـ حممد حسني فضل اهللاآفاق الروح يف أ .٢٢

.هـ١٤٢٠چاپ اول/بريوت
چاپ / مركز عراقي إعالم والدراسات دردمشق/وفءمام اخلميني لعادل راإل .٢٣

.هـ١٤٢٤دوم 



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٥٨

٦٥٨ 

/ رياض –دار طيبة / اإلمامة العظمى عند أهل السنة واجلامعة ـ عبد اهللا دميجي .٢٤
.هـ١٤٠٧/ اول

 دار الكاتب العريب در/ ـ حممد جزائري"حممد حسني فضل اهللا"أمة يف رجل .٢٥
.هـ١٤٢٢چاپ اول/بريوت

حممد : بازبينی.١٢٠ابن خياط االنتصار والرد عىل ابن الراوندي امللحد از .٢٦
.قاهرةنارش كتابخانه الثقافة الدينية در,حجازي

ارودي ـ دار األنساب ـ عبدالكريم بن حممد السمعاين ـ حتقيق عبداهللا عمر ب .٢٧
.١٤٠٨اجلنان ـ اول

عيل بن سليامن /  "مهراه با كتاب الرشح الكبري واملقنع"اإلنصاف مرداوي .٢٨
ن االسالمية مربوط به ؤوتوزيع وزارت ش/ مرداوي با حتقيق عبد اهللا تركي

.هـ١٤١٩/مملكت عربستان سعودي
ة األعلمي مؤسس/ نعمة اهللا جزائري ـ تعليق طباطبائي–األنوار النعامنية .٢٩

).ط.د(ببريوت ـ
 .هـ١٤١٤دار املفيد بريوت چاپ دوم /حممد بن النعامن املفيد–أوائل املقاالت .٣٠
/ چاپ سوم/دار إحياء الرتاث العريب بريوت/بحار األنوار ـ حممد باقر جمليس .٣١

.هـ١٤٠٣
تصحيح وتعليق مجعی از / هبادر بن عبد اهللا زركيشالبحر املحيط ازحممد .٣٢

).ط.د/ (أوقاف كويتنرش وزارت/انپژوهشگر
دار /بدائع التفسري اجلامع لتفسري ابن القيم اجلوزية ـ مجع آوری يرسي سيد حممد .٣٣

.هـ١٤١٤چاپ اول/ابن اجلوزي دمام
دار املعرفة/أيب الفداء بن كثري/البداية والنهاية .٣٤
 .پدار املعرفة بريوت ـ بدون شامره وتاريخ چا/البدر الطالع ـ شوكاين .٣٥
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٦٥٩

 

٦٥٩ 

 ,هـ١٣٩٩ سال ,١چ,عبدالعظيم الديب.حتقيق د/الربهان أيب املعايل جويني .٣٦
 .قطر های دوحة درچاپخانه

چاپ دار املرعيش /الصفار بصائر الدرجات الكربى ـ حممد بن احلسن .٣٧
هـ١٤٠٤

 ).ط.د/ (إداره ترمجان القرآن درالهور پاكستان/البهائية از إحسان إهلي ظهري .٣٨
بريوت چاپ مؤسسة األعلمي در/أبو القاسم اخلوئي/القرآنالبيان يف تفسري .٣٩

.هـ١٣٩٤سوم 
 چاپخانه الدولة در/ بيان مذهب الباطنية وبطالنه ـ حممد بن حسن ديلمي .٤٠

.م١٩٣٨/ستانبولإ
چاپ اول /جّدة تأثري املعتزلة عىل اخلوارج والشيعة ـ دار األندلس اخلرضاء در .٤١

.هـ١٤٢١
چاپ / دار العلم للماليني بريوت/عمر فروختاريخ األدب العريب از .٤٢

.ـم١٩٨٥/پنجم
 .هـ١٤١١چاپ/ املكتب اإلسالمي/التاريخ اإلسالمي حممود شاكر .٤٣
چاپ اول /دار صادر بريوت/حممد بن جرير الطربي–تاريخ األمم وامللوك .٤٤

.هـ١٤٢٤
/ سامعيل ياغيإسالمي املعارص واحلديث حممود شاكر و تاريخ العامل اإل .٤٥

 .هـ١٤١٩چاپ دوم/نه العبيكان در رياضكتابخا
 ).ط.د. (كتابخانه السلفية ـ مدينة منورة/تاريخ بغداد ـ خطيب بغدادي .٤٦
 .هـ١٤١٥دار الفكر چاپ اول/حتقيق عيل رشي/ابن عساكر–تاريخ دمشق .٤٧
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٦٦٠

٦٦٠ 

حتقيق بشار عواد / حافظ يوسف املزي/هتذيب الكامل يف أسامء الرجال .٤٨
.هـ١٤١٣اپ اولچ/مؤسسة الرسالة/معروف

دار األضواء /كشف الغمة يف معرفة األئمة ـ أبو احلسن عيل بن عيسى أربيل .٤٩
.هـ١٤٠٥بريوت چاپ دوم

از انتشارات مؤسسة آل بيت عليهم /مشارق الشموس ـ حسني خوانساري .٥٠
 .إيران السالم برای إحياء الرتاث در

/ احلسن شعراين يبتعليق مريزا أ/حممد صالح مازندراين–رشح أصول الكايف .٥١
 ).ط.د(
نارش جامعة / زير نظرجعفر سبحاين به چاپ رسيده/املهذب قايض الربجي .٥٢

 .هـ١٤٠٦املدرسني قم 
ترمجه حممد أشفاق السلفس  حممد لقامن /عبد العزيز دهلوي–بستان املحدثني .٥٣

چاپ اول / دار الداعي للنرش رياض/ سلفي آن را آماده كرده و برگردانده است 
 .هـ١٤٢١

.)ضمن جمموع السنة. (تارخينا القومي .٥٤
دار الكتب / وريپحممد عبد الرمحن مبارك/حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي .٥٥

.هـ١٤١٠چاپ اول/العلمية بريوت
دار إحياء الرتاث العريب / تذكرة احلفاظ ـ شمس الدين حممد بن أمحد الذهبي .٥٦

 بريوت
دار األمري / حيدر جميدترمجه /عيل رشيعتي/تشيع صفوي وتشيع علوي .٥٧

.هـ١٤٢٢چاپ اول/بريوت
بدون نارش / أمحد كرسوي ـ حتقيق نارص قفاري وسلامن عودة–التشيع والشيعة .٥٨



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٦١

 

٦٦١ 

.هـ١٤٢٠چاپ اول/ 

حتقيق رشيف بن حممد فؤاد بن /سامعيل صنعاينإتطهري االعتقاد ـ حممد بن .٥٩
  .هـ١٤١١چاپ اول/كتابخانه الضياء جدة/حسن هزاع

دار / الفكر السيايس الشيعي من الشورى إىل والية الفقيه ـ أمحد الكاتبتطور  .٦٠
.م١٩٩٨چاپ بريوت اول/اجلديد بريوت

كتابخانه / حتقيق أسعد الطيب/يب حاتم ـ عبد الرمحن بن أيب حاتمأتفسري ابن .٦١
.هـ١٤١٧چاپ اول/نزار الباز

بدون تاريخ يا /فة بريوتتفسري ابن كثري ـ حممد بن إسامعيل بن كثري ـ دار املعر .٦٢
.شامره چاپ

كتابخانه أمني ـ نجف ـ حتقيق أمحد حبيب قصري ,٨/٣٤٠تفسري التبيان طويس .٦٣
.هـ١٣٨٢ـ١٣٧٦/ساليل 

 .بدون شامره و تاريخ/ علمي بريوتمؤسسة األ/تفسري الصايف كاشاين .٦٤
مت التفسري الصحيح او موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور ـ حك .٦٥

 .هـ١٤٢٠چاپ اول/دار املآثر مدينة منورة/بشري بن ياسني
دار / تفسري القاسمي معروف به حماسن التأويل ـ حممد مجال الدين القاسمي .٦٦

.هـ١٤١٨چاپ اول/الكتب العلمية بريوت
هـ ١٣٧٨تفسري قمي ـ عيل بن إبراهيم قمي ـ حتقيق طيب موسوي ـ چاپ سوم  .٦٧

.)بدون اسم نارش/بريوت(
/ حتقيق عبد الرمحن اللوحيق/ فسري الكريم املنان عبد الرمحن بن نارص سعديت .٦٨

.هـ١٤٢١چاپ اول/مؤسسة الرسالة
 .هـ١٤١٤/ دار املعرفة بريوت/تفسري املنار ـ حممد رشيد رضا .٦٩



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٦٢

٦٦٢ 

 .هـ هتران١٤١٠چاپ اول / بدون نارش/تفسري فرات الكويف ـ فرات الكويف .٧٠
بر روی سايت  رسمي  ( فضل اهللا تفسري من وحي القرآن ـ حممد حسني .٧١

.يا نسجة دار املالك بريوت)/أينرتنت
دار / بررسی وتعليق حممود خضريي وحممد أبو ريده/التمهيد ـ أيب بكر باقالين .٧٢

).ط.د/ (الفكر العريب
تعليق حممد /التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع ـ أيب احلسني حممد امللطي .٧٣

.چاپ دوم/زاهد الكوثري
حتقيق نارص / التنكيل بام يف تأنيب الكوثري من األباطيل ـ عبد الرمحن معلمي .٧٤

 .هـ١٤٠٦چاپ دوم /كتابخانه املعارف رياض/الدين األلباين
جتديد  چاپ /دار صادر بريوت/أمحد بن عيل بن حجر/هتذيب التهذيب .٧٥

اپ اول چ/ جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف هند در حيدر آباد دكن 
.هـ١٣٢٦

كتابخانه الصحابة / عىل حممد الّصّاليب/الثامر الزكية ازحركت سنوسيه در ليبي .٧٦
.هـ١٤٢٢چاپ اول/شارقة

چاپ /لندن/ اصدار املنتدى اإلسالمي/الثوابت واملتغريات صالح الصاوي .٧٧
.هـ١٤١٤اول 

 ثوابت ومتغريات احلوزة العلمية دكرت جعفر الباقر ـ دار الصفوة  .٧٨
/ دار الكتب العلمية/ ـ حممد بن جريرطربي"تفسري الطربي"ع البيانجام .٧٩

.هـ١٤١٢چاپ اول
بدون شامره و تاريخ / كتابخانه حممدي قم/جامع الرواة ـ حممد عيل أردبييل .٨٠

 چاپ
با حتقيق و /جامع الصحيح معروف به سنن ترمذي ـ حممد بن عيسى ترمذي .٨١
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٦٦٣

 

٦٦٣ 

.بدون تاريخ و شامره/دار الكتب العلمية بريوت/رشح أمحد شاكر

حتقيق شعيب األرنؤط و إبراهيم /جامع العلوم واحلكم ـ ابن رجب حنبيل .٨٢
.هـ١٤١١چاپ اول/مؤسسة الرسالة/باجس

 .بريوت ـ بدون شامره چاپ و تاريخ–دار الفكر/جامع بيان العلم ابن عبد الرب .٨٣
/ ية بريوتدار الكتب العلم/ حممد بن أمحد قرطبي/اجلامع ألحكام القرآن .٨٤

.هـ١٤١١چاپ اول
/ بو بكر بن القيمأ–جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم عىل حممد خري األنام  .٨٥

 .هـ١٤١٧چاپ اول /دار ابن اجلوزي دمام/حتقيق مشهور حسن آل سلامن
حتقيق عيل / بن تيميةااجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ـ أمحد بن عبد احلليم  .٨٦

/ دار العاصمة رياض/ عبد العزيز العسكر ومحدان احلمدانبن حسن بن نارص وا
.هـ١٤١٤چاپ اول

 .١٤٠٣تاريخ/ چاپ دوم/عبد الرمحن بن قاسم/حاشية الروض املربع .٨٧
إعداد شقيق /حركة النبوة يف مواجهة االنحراف ـ حممد حسني فضل اهللا  .٨٨

.١٤١٧چاپ اولدار املالك/املوسوي
 .هـ١٤٠٤چاپ اول / دار األضواء بريوت/١حق اليقني ـ عبد اهللا شرب .٨٩
 .هـ١٤٢٤چاپ اول / دار ابن اجلوزي/حقبة من التاريخ ـ عثامن اخلميس .٩٠
 .سالمية مخيني ـ كتابخانه اإلسالمية الكربى هتراناحلكومة اإل .٩١
 .دار الكتاب العريب بريوت/حلية األولياء ـ أبو نعيم أصفهاين .٩٢
اآلف سؤال وجواب ـ حممد حسني ة ثالثحوار مع السيد حممد حسني فضل اهللا .٩٣

م١٩٩٨چاپ سوم/بدون نارش/فضل اهللا
چاپ / بدون نارش/ احلوزة العلمية تدين االنحراف حممد عيل هاشمي مشهدي .٩٤
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٦٦٤

٦٦٤ 

.م١٩٩٩دوم 
دار الكتب /يف التفسري باملأثور ـ عبد الرمحن بن أيب بكر سيوطيالدر املنثور .٩٥

.هـ١٤١١چاپ اول/العلمية بريوت
مطبوعات / حتقيق حممد رشاد سامل/ابن تيمية/تعارض العقل والنقل درء .٩٦

 .هـ١٤٠١چاپ اول / جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية در رياض
چاپ اول / دار إشبيلية رياض/نارص العقل–دراسات يف األهواء والفرق .٩٧

.هـ١٤١٨
اپ دوم دار التعارف بريوت چ/دراسات يف احلديث واملحدثني هاشم حسيني .٩٨

.هـ١٣٩٨
/ أمحد بن حممد جيل/"اخلوارج والشيعة"دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني .٩٩

 .هـ١٤٠٨چاپ دوم / مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
 .مؤسسة آل البيت إحياء الرتاث/الدرر النجفية عالمة حمدث يوسف بحراين .١٠٠
/ دار النهار /عبد اهللا النفييسدور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث ل .١٠١

.ـم١٩٨٦چاپ دوم
كتابخانه / د اسامعيل ياغي/ الدولة العثامنية يف التاريخ االسالمي احلديث .١٠٢

.هـ١٤١٦چاپ اول/عبيكان دررياض
چاپ / دار األضواء بريوت/ أغابزرگ هتراين–الذريعة إىل تصانيف الشيعة .١٠٣

.هـ١٤٠٣سوم 
 .هـ١٤١١چاپ اول /مقري دار أطلسذم الكالم وأهله أبو الفضل .١٠٤
 ).ط.د(ذيل طبقات احلنابلة ابن رجب ـ دار املعرفة بريوت ـ  .١٠٥
 .هـ١٣٨٣چاپ هتران /رجال ابن داود ـ حسن بن عيل بن أيب داود حيل .١٠٦
حتقيق مهدي /رجال الكيش أو اختيار معرفة الرجال ـ أيب جعفر حممد طويس .١٠٧
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٦٦٥

 

٦٦٥ 

 .هـ١٤٠٤قممؤسسة آل البيت وچاپخانه بعثت/رجائي 

 .چ دار الكتب العلمية ـ حتقيق حممد حامد الفقي/رد الدارمي عىل برش املرييس .١٠٨
پاكستان ـ چاپ  –الرد عىل املنطقيني ـ ابن تيمية ـ إدارة ترمجان السنة  .١٠٩

.هـ١٣٩٦/دوم
الرد عىل الوهابية ـ حممد جواد البالغي ـ حتقيق سيد حممد عيل حكيم ـ مؤسسة  .١١٠

.سالم اِحياء الّثراتآل البيت عليهم ال
تصحيح عبدالسالم / الرد عىل شبهات املستعينني بغري اهللا ـ أمحد بن عيسى حنبيل .١١١

 .هـ بدون شامره چاپ١٤٠٩بن برجس العبد الكريم
.)ضمن جمموع السنة(الرزّية يف القصيدة األزرية .١١٢
/ تدار الفكر بريو/ رسالة الزيدية نشأهتا ومعتقداهتا ـ قايض إسامعيل األكوع .١١٣

.هـ١٤١٨چاپ سوم
نامه جماهد بزرگ إمام حممد خاليص به أمحد قوام السلطنة رئيس حكومت إيراين  .١١٤

 .١٤١٨ـ حممد خاليص ـ ترمجة هادي بن حممد اخاليص ـ چاپ العربية اول 
 .رسالة إىل اخلميني ـ إسامعيل آل إسحاق اخلوئيني ـ خطی .١١٥
مركز / قيق نارص الرشيدرسالة يف الرد عىل الرافضة حممد بن عبد الوهاب حت .١١٦

.هـ١٤٠٠چاپ دوم /بحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي مكة
) / درضمن جمموعه كامل مؤلفات سعدي(رسالة وجوب التعاون بني املسلمني .١١٧

.هـ١٤١١بن صالححكتابخانه صال
حتقيق أسد / حممد باقر خوانساري/روضات اجلنات يف أحوال العلامء السادات .١١٨

.م١٩٥٠چاپخانه حيدرية/ياناهللا إسامعل
/ كتابخانه الرشد رياض/ حتقيق عيل النملة/روضة الناظر ابن قدامة حنبيل .١١٩
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٦٦٦

٦٦٦ 

.هـ١٤١٣چاپ اول
 .ـ قم اروضة الواعظني ـ حممد بن حسن فتال ـ دار الرض .١٢٠
 .هـ١٤٠٧چاپ اول / دار الفكر/وزيزاد املسري يف علم التفسري ابن اجل .١٢١
ط وحتقيق عبد القادر األرنؤ/ ابن قيم جوزية/بادزاد املعاد يف هدي خري الع .١٢٢

 .هـ١٤٠٦چاپ سيزدهم /مؤسسة الرسالة/طووشعيب األرنؤ
سالمي املكتب اإل/ سلسلة األحاديث الصحيحة ـ حممد نارص الدين ألباين .١٢٣

.هـ١٤٠٥چاپ چهارم/بريوت
/ املكتب اإلسالمي/ حتقيق حممد نارص الدين ألباين/السنة البن أيب عاصم .١٢٤

.هـ١٤١٩چاپ چهارم
 –دار ابن القيم / حممد بن سعيد قحطاين:حتقيق/السنة ـ عبد اهللا بن أمحد .١٢٥

.هـ١٤٠٧چاپ اول/الدمام
/ دار إحياء الرتاث العريب/ حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي/سنن ابن ماجه .١٢٦

).ط.د(
ض كتابخانه الريا/ سنن أيب داود ـ بازبينی و بررسی حميي الدين عبد احلميد .١٢٧

.احلديثة بدون تاريخ و شامره
 .هـ١٤١١چاپ اول/ دار املعرفة بريوت/سنن نسائي ـ أمحد بن شعيب نسائي .١٢٨
ط وحتقيق شعيب األرنؤ/ ن عثامن الذهبيبسري أعالم النبالء ـ حافظ حممد .١٢٩

 .هـ١٤١٣چاپ هنم/مؤسسة الرسالة بريوت/نيوآخر
يق مهام عبد الرحيم وحممد عبد حتق/السرية النبوية عبد امللك بن هشام احلمريي .١٣٠

 .هـ١٤٠٩چاپ اول /أردن/كتابخانه املنار/اهللا أبو صعليك
چاپ اول / دار اهلادي بريوت/سرية وحياة اإلمام اخلوئي ـ أمحد الواسطي .١٣١

.هـ١٤١٩
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٦٦٧

 

٦٦٧ 

حتقيق / رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلامعة ـ هبة اهللا بن احلسن الاللكائي .١٣٢
 .هـ١٤١٢چاپ اول/رياض–طيبةدار/أمحد سعد محدان

كتابخانه / عبد الكريم عثامن:حتقيق/رشح األصول اخلمسة قايض عبد اجلبار .١٣٣
.هـ١٣٨٤وهبة درمرص چاپ اول

حتقيق عبد اهللا تركي وشعيب / رشح العقيدة الطحاوية ـ عيل بن أيب العز حنفي .١٣٤
 .هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة بريوت چاپ دوم/طواألرنؤ

/ املنري ـ أمحد بن عبد العزيز الفتوحي معروف به ابن النجاررشح الكوكب .١٣٥
از انتشارات مركز البحوث وإحياء الرتاث مكة /حتقيق حممد الزحييل ونزيه محاد

.هـ١٤١٣چاپ دوم)/دانشگاه أم القرى(
.مؤسسة مناهل العرفان بريوت/رشح صحيح مسلم ـ إمام نووي .١٣٦
انتشارات كتابخانه / جاسم آل كلكاوييف األذان واالقامةالشهادة الثالثه .١٣٧

.م١٩٥٥چاپ اول/الزهراء دركربالء
 ).تأليف حممد آلويس/ای از سريه ذايت جهاديگوشه/الشيخ عبدالعزيز البدري .١٣٨
چاپ اول / اآلمال للمطبوعات بريوت/الشيخية ـ حممد حسن طالقاين .١٣٩

.هـ١٤٢٠
دار الزهراء / ينيالشيعة يف عقائدهم وأحكامهم ـ أمري حممد كاظمي قزو .١٤٠

.هـ١٣٩٧چاپ سوم/بريوت
/ چاپ اول/ دار صادق بريوت/الشيعة والتشيع ـ حممد حسيني شريازي .١٤١

.هـ١٤٢٢
.ـ موسى املوسوي ـ بدون تاريخ و شامره چاپالشيعة والتصحيح .١٤٢
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٦٦٨

٦٦٨ 

بدون /  إدار ترمجان القرآن الهور پاكستان/الشيعة والقرآن إحسان إهلي ظهري .١٤٣
.يخشامره چاپ و تار

چاپ اول / دار النفائس/ الصابئة الزرادشتية اليزيدية ـ أسعد سحمراين .١٤٤
.هـ١٤١٧

مؤسسة الرسالة / حتقيق شعيب األرنؤوط/تيب ابن بلبانرتصحيح ابن حبان ب .١٤٥
.هـ١٤١٤چاپ دوم

طراحی  (عامل الكتب بريوت /صحيح البخاري ـ حممد بن إسامعيل بخاري .١٤٦
.ـه١٤٠٥چاپ چهارم)./چاپ املنريية

مكتب الرتبية در رياض / حممد نارص الدين ألباين/صحيح سنن أيب داود .١٤٧
.هـ١٤٠٩چاپ اول/سالمي بريوتومكتب اإل

مكتب الرتبية رياض و مكتب / حممد نارص الدين ألباين/صحيح سنن الرتمذي .١٤٨
.هـ١٤٠٨چاپ اول/سالمي بريوتاإل
العريب لدول اخلليج مكتب الرتبية /صحيح سنن نسائي ـ نارص الدين ألباين .١٤٩

 .هـ١٤٠٨چاپ اول/رياض ومكتب اإلسالمي بريوت
دار / حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي/صحيح مسلم ـ مسلم بن حجاج نيشابوري .١٥٠

).ط.د) (للبايب احللبي(إحياء الكتب العربية
دار الذخائر ومؤسسة الريان / الصحيح من أسباب النزول ـ عصام احلميدان .١٥١

.هـ١٤٢٠چاپ اول/بريوت
.قم/دار اهلادي:نارش/صحيفه سجاديه .١٥٢
الرصخة الكربى أو عقيدة الشيعة اإلمامية يف أصول الدين وفروعه يف عرص  .١٥٣

از انتشارات جملس إسالمي األعىل در آمريكا / األئمة وبعدهم ـ موسى موسوي
.هـ١٤١١لس أنجلوس –
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٦٦٩

 

٦٦٩ 

دار / بن حجر هيتمي الصواعق املحرقة يف الرد عىل أهل البدع والزندقة ـ أمحد .١٥٤
 .بدون شامره چاپ و تاريخ/الكتب العمية بريوت

/ ضوابط اجلرح والتعديل عند احلافظ الذهبي ـ حممد الثاين بن عمر بن موسى .١٥٥
 .هـ١٤٢١چاپ اول/إصدار دار احلكمة بريتانيا ـ ليدز

حتقيق حممود حممد الطناحي و عبدالفتاح /طبقات الشافعية عبد الوهاب سبكي .١٥٦
.١٣٨٣تاريخ چاپ/احللو حممد

 .دار صادر ـ بريوت/ الطبقات الكربى ـ حممد بن سعد بن منيع الزهري .١٥٧
قاهرة / چاپ مدين / حتقيق حممود شاكر/طبقات فحول الشعراء مجحي .١٥٨

.هـ١٣٩٤
مؤسسة / حتقيق أمحد سري مباركي/العدة يف أصول الفقه ـ أيب يعىل حنبيل .١٥٩

.هـ١٤٠٠چاپ اول/الرسالة بريوت
/ املركز العراقي لإلعالم والدراسات دمشق/عراق بال قيادة ـ عادل رؤوف .١٦٠

.هـ١٤٢٣چاپ اول
 .هـ١٤٠٤دار الغدير بريوت /عقائد اإلمامية ـ حممد رضا مظفر .١٦١
 .هـ١٣٩٩تاريخ /بريوت/دار الغدير/عقائد اإلمامية ـ حممد رضا مظفر .١٦٢
/ حممد بن عبد اهلادي/ ةبن تيمياالعقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد .١٦٣

).ط.د/(كتابخانه املؤيد رياض
عتصام دار اال/ثني عرشية ـ عيل أمحد السالوسعقيدة اإلمامة عند الشيعة اال .١٦٤

.هـ١٤١٣چاپ دوم/قاهرة
علامء الشيعة والرصاع مع البدع واخلرافات الدخيلة يف الدين ـ حممد خاليص ـ  .١٦٥
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٦٧٠

٦٧٠ 

 .هـ١٤١٨اولترمجة هادي بن حممد خاليص ـ چاپ العربية
چاپ اول / العّالمة البيات ـ تأليف أرسة البيات ـ نارش مؤسسة اهلداية بريوت .١٦٦

.هـ١٤٢٣
املركز / عادل رؤوف –العمل اإلسالمي يف العراق بني املرجعية واحلزبية  .١٦٧

 .هـ١٤٢١چاپ اول/العراقي لإلعالم والدراسات دمشق
/ تابخانه رياض احلديثةك/ عثامن بن برش نجدي/عنوان املجد يف تاريخ نجد .١٦٨

.بدون تاريخ و شامره چاپ
دار / عون املعبود رشح سنن أيب داود ـ أبو طيب حممد شمس احلق عظيم آبادي .١٦٩

.هـ١٤١٠چاپ اولبريوت/الكتب العلمية
چاپ اول / دار السالم قاهرة/الغلو يف الدين ـ الصادق عبدالرمحن غرياين .١٧٠

.هـ١٤٢٢
ترقيم / ي ـ ابن حجر عسقالين ـ دار الريانفتح الباري رشح صحيح البخار .١٧١

 .هـ١٤٠٩چاپ دوم/حممد فؤاد عبد الباقي وحتقيق حمب الدين خطيب
. دار إحياء الرتاث العرايب بريوت/الفتح الرباين ـ أمحد بن عبدالرمجن البنا .١٧٢

).ط.د(
چاپ دوم / كتابخانه العرصية بريوت/حممد بن عيل شوكاين–فتح القدير .١٧٣

.هـ١٤١٩
.هـ١٣٩٩چاپ كربالء /ق الشيعة ـ حسن بن موسى نوبختيفر .١٧٤
/ حتقيق حميي الدين عبداحلميد/الفرق بني الفرق ـ أيب طاهر عبدالقادر بغدادي .١٧٥

.دار املعرفة بريوت بدون شامره و تاريخ
فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها ـ غالب العواجي ـ  .١٧٦

 .هـ١٤١٤چاپ اول /أضواء املنار مدينه منورهكتابخانه لينا وكتابخانه
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٦٧١

 

٦٧١ 

يف إثبات حتريف كالم رب األرباب ـ حسني بن حممد تقي نوري فصل اخلطاب .١٧٧
.هـ١٣٩٨چاپ إيران/طربيس

 .هـ١٣٨٤چاپخانه صبيح :چ.با حاشيه امللل والنحل/الفصل ابن حزم .١٧٨
نه بصرييت قم كتابخا/الفصول املهمة يف أصول األئمة ـ حممد بن احلسن ساليل .١٧٩

.چاپ سوم
دار ابن / حتقيق ويص اهللا بن حممد عباس/فضائل الصحابة ـ أمحد بن حنبل .١٨٠

.هـ١٤٢٠چاپ دوم/اجلوزي دمام
أمحد أمحد و عادل القايض / "حوار مع آية اهللا حممد حسني فضل اهللا"فقه احلياة .١٨١

 .هـ١٤٢٠چاپ پنجم /مؤسسة العارف از انتشارات بريوت/آن را هتيه كرده اند
بدون شامره و /بريوت –دار املعرفة /الفهرست ـ حممد بن إسحاق بن النديم .١٨٢

 .تاريخ
چاپ سوم / دار املالك بريوت/يف رحاب دعاء كميل ـ حممد حسني فضل اهللا .١٨٣

.هـ١٤٢١
القرآن وعلامء أصول ومراجع الشيعة اإلمامية االثني عرشية ـ حممد اليارسي ـ  .١٨٤

 .خطی
 .هـ١٤١٤/ اول/ رياض–دار النرش دويل /لرمحن املحمودالقضاء والقدر عبدا .١٨٥
.القضاء والقدر سبحاين .١٨٦
چاپ اول / عبد اهللا حكمي.حتقيق د٢٩٣ـ٢/٢٦٤قواطع األدلة سمعاين .١٨٧

.بدون نارشهـ ١٤١٨
چاپ اول /دار ابن عفان خرب/خالد بن عثامن السبت/قواعد التفسري .١٨٨
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٦٧٢

٦٧٢ 

.هـ١٤١٧
)/ ٨موعه كامل مؤلفات سعدي ـ جزءدرضمن جم.(القواعد احلسان سعدي .١٨٩

.هـ١٤١١عنيزةكتابخانه صالح بن صالح در
/ حتقيق حممد حامد الفقي/ القواعد النورانية الفقهية ـ أبو العياس ابن تيمية .١٩٠

هـ١٤٠٤چاپ دوم/كتابخانه املعارف رياض
كتابخانه صالح بن ) درضمن جمموعه كامل مؤلفات سعدي(القول السديد .١٩١

.هـ١٤١١/القصيم.صالح عنيزة
چاپ سوم / دار الكتب اإلسالمية هتران/حممد بن يعقوب كليني/كايف .١٩٢

.هـ١٣٨٨
/ دار صادر بريوت/  ابن األثري حتقيق إحسان عباس/الكامل يف التاريخ .١٩٣

هـ١٣٨٥
/ حتقيق حممد رشاد سامل/ بن تيميةاكتاب االستقامة ـ شيخ اإلسالم أمحد .١٩٤

).ط.د/ (كتابخانه ابن تيمية
كتاب اإلمام اخلميني ـ عادل رؤوف ـ املركز العراقي لإلعالم والدراسات  .١٩٥

.هـ١٤٢٤چاپ دوم/دمشق
 ).ط.د/ (إدارة ترمجان القرآن/كتاب الشيعة والقرآن إحسان إهلي ظهري .١٩٦
كتاب الشيعة وحتريف القرآن ـ حممد مال اهللا ـ بدون نارش ـ چاپ دوم  .١٩٧

.هـ١٤٠٥
 .يارسي ـ خطی"راجع الشيعةكتاب القرآن وعلامء أصول وم .١٩٨
 .كتاب نظريات احلكم يف الفقه الشيعي حمسن كديور .١٩٩
عبدالرحيم . دترمجه/ كرس الصنم نقض كتاب أصول الكايف ـ أبو الفضل برقعي .٢٠٠

.هـ١٤١٩چاپ اول/دار البيارق عّامن/بلويش



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٧٣

 

٦٧٣ 

 "طراحی از نسخه دار صادر"نرش كتابخانه العبيكان/لسان العرب ابن منظور .٢٠١
.هـ١٤١٤اپ سومچ
چاپ / مكتب اإلسالمي ودار اخلاين/لوامع األنوار البهية ـ حممد سفاريني .٢٠٢

.هـ١٤١١سوم 
/ املتآمرون يف املسلمني الشيعة من معاوية إىل وال ية الفقيه ـ موسى موسوي .٢٠٣

.م١٩٩٦چاپ دوم/كتابخانه مدبويل قاهرة
 )هـ١٣٨٠بريوت –دار كتابخانه احلياة (٦/١٥٢٠١٥٣جممع البيان طربيس .٢٠٤
هـ ١٤٠٦تاريخ / مؤسسة املعارف بريوت/جممع الزوائد عيل بن أيب بكر هيتمي .٢٠٥

).ط.د(
مجع آوری عبد الرمحن بن قاسم /بن تيميةاجمموع الفتاوى ـ شيخ اإلسالم أمحد .٢٠٦

.بدون تاريخ و شامره چاپ/وپرسش حممد
تاريخ و شامره بدون –دار الفكر /حميي الدين نووي/املجموع رشح املهذب .٢٠٧

 .چاپ
.)درضمن جمموع السنة(املجيز عىل الوجيز .٢٠٨
حتقيق / وجيز يف تفسري الكتاب العزيز ـ عبد احلق بن عطية أندليساملحرر ال .٢٠٩

.هـ١٣٩٥.فاساملجلس العلمي در
حتقيق / املحصول يف علم أصول الفقه ـ فخر الرازي چاپخانه فردوس رياض  .٢١٠

.هـ١٤١٠چ/طه جابر علواين
ترص التحفة االثني عرشية ـ شاه عبدالعزيز غالم حكيم دهلوي ـ ترمجة غالم خم .٢١١

لويس آن را خالصه كرده و حمب الدين حممد بن حميي الدين األسلمي و حممود اآل



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٧٤

٦٧٤ 

 .هـ١٣٧٣/ چاپخانه السلفية قاهرة/اخلطيب آن را بررسی كرده است
دار / حاسحتقيق روحية ن/ خمترص تاريخ دمشق حممد بن مكرم بن منظور .٢١٢

.هـ١٤٠٤اولچاپ/الفكر
 ./حتقيق حممد حامد الفقي/مدارج السالكني ـ حممد بن عبداهللا بن القيم .٢١٣
 هـ١٤١٣چاپ اول /مؤسسة املعارف اإلسالمية/مدينة املعاجز ـ هاشم بحراين .٢١٤
 .حممد يارسي ـ خطی –مذهبنا االمامي االثني عرشي بني منهج األئمة والغلو  .٢١٥
 .هـ١٣٢٥چاپ إيران /بدون نارش/د باقر جمليسمرآة العقول ـ حمم .٢١٦
بدون / نبياء من منظور قرآين ـ عبدالسالم زين العابدينمراجعات يف عصمة األ .٢١٧

.هـ١٤٢٢چاپ چهارم/ نارش
/ دار األمري ببريوت/ مرجعية املرحلة وغبار التغيري ـ جعفر الشاخوري البحراين .٢١٨

.هـ١٤١٩چاپ دوم
كتابخانه العرصية / ـ أيب احلسن عيل املسعوديمروج الذهب ومعادن اجلوهر .٢١٩

.بدون تاريخ و شامره چاپ/بريوت
 .حممد صدر ـ دار املالك األصيل ـ بريوت–املسائل البريوتية .٢٢٠
 .هـ١٤٢٢چاپ دوم / دار املالك/مسائل عقدية ـ حممد حسني فضل اهللا .٢٢١
/ رياض – دار طيبة/ قفاريال أهل السنة والشيعة ـ نارصنيمسألة التقريب ب .٢٢٢

.هـ١٤١٢چاپ اول
 .كتابخانه إسالمي هتران/مستدرك الوسائل ـ حسني نوري طربيس .٢٢٣
دمشق / دار الثقافة العربية/ مسند أيب يعىل موصيل ـ حقيق حسني سليم أسد .٢٢٤

.هـ١٤١٢چاپ اول
نارص الدين األلباين آن را فهرست بندی وشامره /لإلمام أمحد بن حنبل–املسند .٢٢٥

 .مؤسسة قرطبة ودار الراية رياض/گذاری كرده است



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٧٥

 

٦٧٥ 

/ حتقيق غنيم عباس ويارس إبراهيم /شهاب الدين بن حجر–املطالب العالية .٢٢٦
.هـ١٤١٨چاپ اول/دار الوطن رياض

/ مع الدكتور موسى املوسوي يف كتاب الشيعة والتصحيح ـ عالء الدين قزويني .٢٢٧
چاپ /كز الغدير قم دائرة معارف الفقه اإلسالمي برطبق مذهب أهل بيت ـ مر

.هـ١٤١٤دوم 
كتابخانه / مع حمب الدين اخلطيب يف خطوطه العريضة ـ لطف اهللا الصايف .٢٢٨

.هـ بدون شامره چاپ١٤٠٣/الصدر بطهران
با حتقيق حممد النمر وعثامن ضمريية /معامل التنزيل ـ حسني بن مسعود بغوي .٢٢٩

.هـ١٤٠٩/دار طيبة رياض/وسليامن خرايش
تاريخ چاپ / حتقيق حممد محيد اهللا /ل الفقه أيب حسن برصياملعتمد يف أصو .٢٣٠

.هـ١٣٨٤
/ دار الكتب العلمية بريوت/ حتقيق فريد جندي/معجم البلدان ـ ياقوت محوي .٢٣١

.هـ١٤١٠چاپ اول
چاپ دوم / دار العلم للماليني بريوت/املعجم ذهبي ـ تأليف حممد تونجي .٢٣٢

.م١٩٩٢
/ حتقيق محدي بن عبداملجيد السلفي/ايناملعجم الكبري ـ سليامن بن أمحد طرب .٢٣٣

.وزارت أوقاف وشؤون دينی  ـ عراق
املعجم الوسيط ـ تأليف إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد قادر وحممد  .٢٣٤

 .هـ١٣٩٢چاپ دوم/استانبولكتابخانه اإلسالمية در/ نجار
م چاپ پنج/ معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ـ أيب قاسم خوئي .٢٣٥



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٧٦

٦٧٦ 

.هـ١٤١٣
دار النفائس ـ بريوت ـ چاپ دوم ـ ٢٨٤معجم لغة الفقهاء ـ قلعجي وقيني ـ .٢٣٦

.هـ١٤٠٨
دار إحياء الرتاث العريب ـ چاپ اول /معجم مقاييس اللغة ـ أمحد بن فارس .٢٣٧

.هـ١٤٢٢
از انتشارات مؤسسة / حتقيق أمحد صقر/مقاتل الطالبيني ـ أيب الفرج أصفهاين .٢٣٨

.هـ١٤١٩سومچاپ/األعلمي بريوت
حتقيق حميي / سالميني واختالف املصلني ـ أبو احلسن عيل أشعريمقاالت اإل .٢٣٩

.هـ١٣٨٩چاپ دوم/الدين عبد احلميد
حارث ) ملحق به كتاب املسائل در أعامل القلوب واجلوارح(املكاسب حماسبي .٢٤٠

 .هـ١٤٢١چاپ اول/دار الكتب العلمية بريوت/حماسبي
دار / حتقيق عبد األمري مهنا وعيل فاعور/م شهرستاينيرامللل والنحل ـ عبد الك .٢٤١

.هـ١٤١٠چاپ اول/املعرفة بريوت
دار اخلليج العريب چاپ اول /من الشك إىل الشك ـ سيد إدريس حسيني .٢٤٢

.هـ١٤٢٢
 چاپ دوم/ من فقه الزهراء عليها السالم دار الصادق بريوت .٢٤٣
 .هـ١٤٠١/ بريوتدار صعب /ابن بابويه القمي/من ال حيرضه الفقيه .٢٤٤
/  تصحيح وتعليق عيل أكرب غفاري/ ابن بابويه قمي/ يهقمن ال حيرضه الف .٢٤٥

 .هـ١٤٠٤چاپ دوم /انتشارات مجاعة املدرسني در حوزه قم
 هـ١٣٧٩چ مؤسسة العالمة نرش قم/املناقب مازندراين .٢٤٦
حممد  :حتقيق/ املنتظم يف تاريخ االمم وامللوك ـ ايب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي .٢٤٧

 .١٤١٢/ چاپ اول/دار الكتب العلمية/عطا و مصطفى عطا



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٧٧

 

٦٧٧ 

ن عثامن الذهبي آن را خالصه كرده است ـ با بحافظ حممد–املنتقى من املنهاج .٢٤٨
 .بدون نارش و تاريخ و شامره/تعليق حمب الدين خطيب

/ مؤسسة آل البيت بريوت/منتهى املقال ـ أيب عيل حممد بن إسامعيل مازندراين  .٢٤٩
.هـ١٤١٩شامره چاپ بدون

 .مؤسسة الوفاء بريوت/منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة .٢٥٠
نارش كتابخانه ابن / حتقيق حممد رشاد سامل/منهاج السنة النبوية ـ ابن تيمية .٢٥١

.هـ١٤٠٩چاپ دوم/تيمية قاهرة
 .يارسي ـ خطیلاملنهاج أو املرجعية القرآنية ـ حممد ا .٢٥٢
 –كتابخانه الرشد / عتقاد ـ عثامن عيل حسنمنهج االستدالل عىل مسائل اال .٢٥٣

 .هـ١٤١٢/ اول/ رياض
عثامن عيل حسن ـ دار أشبيلية .منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد ـ د .٢٥٤

.هـ١٤٢٠رياض ـ چاپ اول ـ
چاپ اول /كتابخانه املكية ودار ابن حزم/عبد العليم بستوي.د/املهدي املنتظر .٢٥٥

.هـ١٤٢٠
دار / تعليق الدراز/  أصول الرشيعة ـ إبراهيم بن موسى شاطبياملوافقات يف .٢٥٦

.املعرفة بريوت
 .هـ١٤١٨چاپ سوم / دار الفكر دمشق /سعدي أبو جيب/مجاعموسوعة اإل .٢٥٧
چاپ اول / فائس بريوتندار ال/موسوعة األديان ـ جمموعة پژوهشگران .٢٥٨

.هـ١٤٢٢
 .طیاملوسوعة القرآنية ـ إسامعيل آل إسحاق خوئيني ـ خ .٢٥٩



 
  أعالم التصحيح واالعتدال

   
 

 

٦٧٨

٦٧٨ 

تدوين ندوة العاملية للشباب / املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب املعارصة .٢٦٠
نارش الندوة العاملية للشباب اإلسالمي در / به رسپرستی مانع اجلهني/ اإلسالمي 

.هـ١٤٢٠رياض چاپ چهارم
.موسوعة عامل القرآن خوئيني ـ خطی .٢٦١
/ كتابخانه الرشد رياض/ ودموقف ابن تيمية من األشاعرة ـ عبد الرمحن حمم .٢٦٢

.هـ١٤١٥چاپ اول
دار / سليامن الغصن/موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة .٢٦٣

هـ١٤١٦چاپ اول/العاصمة رياض
بدون شامره /دار املعرفة بريوت/ن عثامن ذهبيبميزان االعتدال ـ حافظ حممد .٢٦٤

.و تاريخ چاپ
دار الكتاب / ق حممد عبد الرمحن عوضحتقي/أبو العباس بن تيمية/النبوات .٢٦٥

.هـ١٤٠٥چاپ اول/العرايب بريوت
 .دار املالك/ ـ حممد حسني فضل اهللاسئلةأسلسلة ندوات و"الندوة .٢٦٦
دار الكتب / أيب عبد اهللا حممد بن جعفر كتاين/نظم املتناثر من احلديث املتواتر .٢٦٧

بدون تاريخ/چاپ دوم/السلفية مرص
چاپخانه / حتقيق حممد بن قاسم/االسالم أمحد بن تيميةنقض التأسيس ـ شيخ .٢٦٨

.هـ١٣٩١چاپ اول/احلكومة درمكة
دار الغدير / نقض الوشيعة أو الشيعة بني احلقائق واألوهام ـ حمسن األمني ساليل .٢٦٩

.هـ١٤٢٢چاپ اول/بريوت
حتقيق /أيب السعادات املبارك بن حممد بن األثري/النهاية يف غريب احلديث واألثر .٢٧٠

 .بدون تاريخ و شامره/ كتابخانه العلمية بريوت/طاهر الزاوي وحممود الطناحي
مؤسسة / مجع آوری رشيف مرتىض مهراه با  رشح حممد عبده/هنج البالغة .٢٧١



 
  پيشگامان تصحيح و اعتدال

 
 

٦٧٩

 

٦٧٩ 

.هـ١٩٩٦/املعارف بريوت

/ دار الوطن رياض/ العزيز آل عبداللطيفقولية والعملية لعبدنواقض اإليامن ال .٢٧٢
.هـ١٤١٤چاپ اول

/ ف ومصطفى هواريوحتقيق طه عبدالرؤ/وطار ـ حممد بن عيل شوكايننيل األ .٢٧٣
 كتابخانه املعارف رياض بدون شامره يا تاريخ چاپ

, دار الفكر املعارص بريوت/ هجر العلم ومعاقله يف اليمن ـ قايض إسامعيل أكوع .٢٧٤
.هـ١٤١٦چاپ اول/دار الفكر دمشق و
 ,های األزهرية بخانه دانشكدهنارش كتا/حتقيق أمحد حجازي/أساس التقديس .٢٧٥

.هـ١٤٠٦
 .)درضمن جمموع السنة(سالمية بني األخذ والردالوحدة اإل .٢٧٦
حتقيق / ـ حممد بن حسن ساليلوسائل الشيعة إىل حتقيق مسائل الرشيعة .٢٧٧

 .هـ١٤٠٣چاپ پنجم/ دار إحياء الرتاث العريب بريوت/الرحيم شريازيعبد
ـ أمحد بن حممد بن خلكان ـ دار صادر ببريوت وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .٢٧٨

.بدون تاريخ و شامره چاپ
/ دار اهلادي بريوت/هشام رشي ساليل–الوالية التكوينية بني الكتاب والسنة .٢٧٩

.هـ١٤٢٠چاپ اول
 .بدون نارش و شامره يا تاريخ/ياشيعة العلم استيقظوا ـ موسى موسوي .٢٨٠

 


