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 های موحدین مجموعه کتاب ۀمقدم

حمد و سپاس خداوندی که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان 
ترین را برای ابالغ پیام آزادی و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم  آنان، بھترین و پاک

قدر پیامبِر دوستی و  پروردگار یکتا بر اھل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران
 رحمت. 

ی ھا ھا و از جان گذشتگی مفتخر به آن ھستیم، ثمره مجاھدتدینی که امروز 
مردان خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الھی، خالصانه ِمھر حق در دل و ُمھر 
نام پاکش بر لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداونِد سبحان و سنت پیامبر 

ف آفریدگار، ترسی به دل مھربان، جان و مال و ِعرض بر کف نھادند و جز خشیت و خو
 راه نداند.

آری، اسالم عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و 
برابری سر داد. در این میان، دست تطاوِل دشمنان قسم خورده و جوِر عالمان ُمتھّتک 

دروغ، و جاھالن ُمتنّسک، بر قامت رعنای دیِن حق نشست و شرک و غلّو و گزافه و 
ھای  پردازی چنان طوفانی بر پا کرد که چھره زیبای آیین حق، در پِس دروغ

 ۀروش در ُمحاق افتاد. این رونِد دوری از حقایق دین و سنت حسنف نغوغاساالراِن دی
به ویژه پس از روی کار آمدن پادشاھان صفوی در قرن نھم ھجری و  صالله رسول

، سیر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، زمامداران جمھوری اسالمی در عصر حاضر
مگر بر مزار  ،خیزد زنی و عزاداری است و صدای قرآن برنمی مساجد محل سینه

شده است و  صر اکرمپیامبمردگان؛ روایات شاّذ و خودساخته، جایگزین سنت 
اند؛ تفسیر به رأی و  فریب، تبدیل به فرھنگ ناطق دین شده مداحان جاھل و عوام

ل، مستمسکی شد برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که روایات مجعو
 ندانستند از این تفرقه و خصومت، بھره و منفعت از آِن کیست؟
دھند، چیزی نیست مگر  آنچه امروز به نام تقریب مذاھب اسالمی در ایران سر می

ای گسترده،  پوشِش رسانه ۀھیاھوی تبلیغاتی و گرد و خاک سیاسی که در سای
ای مناسب از حکومت شیعی ایران در  مقصودش جلب توجه سیاسی و ترسیم چھره
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ایران، خود  ۀجھان است. نگاھی به عملکرد سردمداران و روحانیون و مراجع شیع
 ۀاین حقیقت است که تقریب مذاھب و دوستی و برادری دینی به شیوی گویا

 ».چون نیم کردار نیست دو صد گفته«زمامداراِن ایران، خواب و خیالی بیش نیست و 
امامیه  ۀشیع ۀزد در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه

زده خود بر بستند؛ سراپا شور و شھامت شدند  غفلت ۀبرخاستند و کمر به بیداری جامع
و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرک را به صیقِل توحید و سنت زدودند و 

 د برآوردند که:پروا فریا بی
 دلِق ازرق فام را ینا یمنھ یکسوتا  یزبرخ

 

 شرِک تقوا نام را ینا یمدھ یبر باِد َقّالش 
 

 رود یم یپرست با بت یا ھر ساعت از ما قبله
 

 اصـنام را یمنـــبر ما عرضه کن تا بشک یدتوح 
 

در کتاب ارزشمند شاھراه  ،این بزرگواران بود ۀزمر درکه ، حیدر علی قلمداران قمی
اتحاد، علت این تفرقه را جھل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش 

ھای اسالمی، گامی حقیقی و  دیگر علل جدایِی فرقهابِی ی هریشدانست و کوشید تا با  می
ت دیگر علما و دلسوزان اسالم، یموثر در جھت تقریب مذاھب بردارد. تالش و جد

سید ابوالفضل برقعی قمی، سید مصطفی حسینی طباطبایی، آیت الله ھمچون آیت الله 
شریعت سنگلجی، یوسف شعار و بسیاری دیگر از این مجاھداِن راه حق، بدون شک، 

پژوھی و  دین ۀپژوھان و جویندگاِن گوھر دین تا با تأسی از شیو ست برای حقا  الگویی
رآن و سنت، در جھت ھای ناب ق آموزه ۀعیارسنجِی مدعیان دینی و در سای

ھای موثری بردارند و گمگشتگان را مدد رسانند تا ره به  ھای یکتاپرستانه گام پژوھش
 ساحِل سالمت برند و از گرداب شرک و توّھم رھایی یابند.

ناپذیِر این رادمرداِن عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش  ھای خستگی تالش
دینِی جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم  ھای گذارد که شاھِد گرفتاری دیگرانی می

 به ویژه در ایران.  ،ھستند بخش اسالم حیات
در  ،کنیم ھایشان را منتشر می گرانی که امروز کتاب الزم به ذکر است که اصالح

ھای متعددی را  اند، مرحله که در گذشته پیرو آن بوده هامامی  خالل تغییر مذھب شیعه
به صورتی تدریجی و در چند را  هامامی ۀل بودن عقاید شیعاند و باط پشت سر گذاشته

امام  شفاعت، ،مانند امامت، عصمت، رجعتعقایدی ھمچون:  اند؛ مرحله کشف کرده
ھایی  کتاب عجیب نیست که در تعدادی از از این رو، .و اختالفات میان صحابه غایب

دیده  شان ھای عقاید گذشته برخی از اثرات و بازمانده ،اند که در ابتدای امر تألیف کرده
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از این عقاید غلوآمیز رھا شده، بلکه کامًال از آن پاک ھا  آن ھای بعدی ولی کتاب شود؛
آالیش را در  پاک اسالمی، توحیدی و بی ۀشده است، به ھدف نزدیک شده و بلکه عقید

 اند. آغوش کشیده
*** 

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

است  آنھای خستگی ناپذیِر مرداِن خداست. ھدف از انتشار این مجموعه،  مجاھدت
 که:

امکان تنظیم و نشِر آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و  -١
 توحیدی آنان فراھم یآراچاپی مھیا شود تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و 

  ؛ھای بعد منتقل گردد ھای راستیِن دین، به نسل و ارزش شود
ھای  اغی فرا راِه پژوھشھای این دانشمندان موحد، چر با معرفی آثار و اندیشه -٢

ایران د جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمن توحیدی و حقیقت
 ؛معرفی شود

دوسِت ایران را به تفکر در  گرا، مرجع محور و مداح مقلد، روحانی ۀجامع -٣
ھای خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرھنگ تحقیق به جای تقلید،  اندیشه

غالِی خرافی، مردانی برخاستند که با  ۀدھد که چگونه از دِل شیعبه آنان نشان 
 ؛ره به روشنایِی توحید بردند صتکیه بر کالم خدا و سنت رسول

آنان را از  ۀشائب ھای بی پژوھش ۀنھاد، ثمر با نشر آثار و افکاِر این موحدیِن پاک -٤
ن به در آوَرد و تیغ سانسور و ُمحاق جھل و تعصِب زمامداراِن دین و فرھنگ ایرا

آشنایی امت بزگ اسالم در دیگر  ۀزمینھا،  به دیگر زبانھا  کتاب با ترجمه این
 ھای یکتاپرستاِن مسلمان در ایران فراھم کند. کشورھا را با آرا و اندیشه

*** 

 چشم انداز
 ۀای عاری از خرافه و بدعت و رسیدن به مدین تردیدی نیست که دستیابی به جامعه

بـا پیـروی از  جـزای که آرامش در جوار رضایت حضرت حق را بـه ھمـراه دارد،  فاضله
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مقدور نخواھد بـود.  صھای اصیل و ناب قرآن و سنت پاِک پیامبِر مھر و رحمت آموزه
موحدین، آن است که با معرفـی آثـار ایـن بزرگـاِن  ۀندرکاراِن مجموعا تھدف غایِی دس

پژوھان و جوینـدگاِن راه حـق فـراھم آورنـد، تـا  ینجھاِد علمی، الگوی مناسبی برای د
گیری از فضایل دینی و علمِی این عزیزان، بستر مناسـبی بـرای رشـد و  شناخت و بھره

 تقویِت جامعه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادِت مخلوق باشد.

ار دھد و بر گناھان ما باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علّو درجات آن عزیزان قر
 قلِم عفو کشد.



 
 

 
 

 ناشر ۀمقدم

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم  سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی
و  صمحمد مصطفی ،ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار خداوند بر پاک

 خاندان و اصحاب پاک نھادش. 
ھای گذشته، به برکت و موھبت اسالم عزیز و پیروی از کالم  مسلمانان در طول قرن

 ؛آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودند اندوزی و علم گھربار رسول خدا، در دانش
 ۀنیم در پایان خالفت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند وچنانکه 

الرشید عباسی در  خالفت ھارون ۀه در دورکالحکمه،  دوم قرِن دوم ھجری قمری، بیت
ترین نھاد آموزشی و پژوھشی جھان تبدیل شد و به  بغداد تأسیس شده بود، به بزرگ

ھای مختلف تألیف، ترجمه، استنساخ و  اش در عرصه ھای فرھنگی و علمی دلیل فعالیت
ی، انسانی و مھندسی، ھنوز به عنوان نماد تمدن کھای گوناگون پزش پژوھش در دانش

 شود. می می شناختهاسال
بدون شک، چنین توانمندی و شکوھی ھمچون خاری در چشم، دشمنان اسالم را 

افکنی در میان  ھای اختالف و تفرقه آُزرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینه می
مسلمین، این شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از 

ھا را بر زیبایی حق ببندد و خورشیِد  را طوفانی بالخیز کنندتا چشم بین ببرند و تفرقه
 گوید: شیخ سعدی میچنانکه  ھای بدعت و خرافه پنھان کنند و دین را در پِس ابر

 حقیقـــت، ســـرایی اســـت آراســـته
 

ــــته  ــــرد برخاس ــــوس، گ ــــوا و ھ  ھ
 

 نبینی کـه ھـر جـا کـه برخاسـت گـرد
 

 نبینـــد نظـــر، گرچـــه بیناســـت مـــرد 
 

شده و بلند مدِت مغرضاِن اسالم برای بستن چشِم مسلمانان  ریزی برنامه ھای تالش
به حقیقِت دین، سستی و کاھلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری 

منجر به بروز چنان شکاف و  صجستن آنان از سنت ناب و ھدایتگر رسول خدا
 ز دامنگیر آنان است. اختالف عمیقی در امت اسالم شد که تبعات شوم آن، امروز نی

برای به انحراف کشیدن  صھای خصمانه دشمناِن پیامبر خدا به موازات تالش
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نھاد و دلسوز،  ھای گوناگون در دین، مؤمنینی پاک ھای اسالم و وارد کردن بدعت آموزه
این خطر را دریافتند و در جھادی مستمر برای احیای اسالم و سنت نبوی به پا 

پرست، به  نظیر، قلم در دست گرفتند و در دِل شیعیان خرافه کم خاستند و با شجاعتی
اشاعه فرھنگ و اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب 

جو، به تأسی از  فروشان و بدعتگذاران را آشفته نمودند. این موحدیِن حقیقت دین
 ۀاین راه، جان را تحفحقیقت را فدای مصلحت نکردند و در  صپیامبر شریف اسالم

ِ َ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم ﴿نمودند، و به راستی:  سبحانه بارگاه حق ۡوِ�َآَء ٱ�َّ
َ
َ�ٓ إِنَّ أ

َ
�

 .)١( ]٦٢[یونس:  ﴾َ�َۡزنُونَ 
 ای ست از دریای معرفت الھی و گزیدها  ای آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه

شان  دل نور خدا در ؛از طایفه شیعیان بودند ،که در آغازست از آثار موحدین خداجویی  ا
قرار دادند. این افراد، که ھمگی شان  برکت  حیات با ۀسرلوحتابیدن گرفت و توحید را 

طراز اول جھان تشیع در ایران بوده و ھستند، در سیر ن امحققگان و دنویسن ،از علما
گام داشتند؛ به این معنا که  حرکتی گام به ـ و بالطبع، در آثارشانـ تحول فکری 

نگرششان به مسایل مختلف اعتقادی، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت 
اند. لذا  شان، به مسیری نو گام نھاده زمان، مطالعات گسترده و تعامل با دیگر ھمفکران

ھا در آثار این افراد، که در این  ممکن است برخی از اظھار نظرھا یا نتیجه گیری
ھای دینی و اعتقادی اھل سنت و جماعت  منطبق با رویکرد جموعه آمده است، کامالً م

با این وجود، به دلیل اھمیت این آثار در ھدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام  .نباشد
ھا و مواضع فکری مطرح شده  ، دیدگاهبه عالوهپارسی زبان، به انتشار آن اقدام نمودیم. 

اما  ؛انتشار این مجموعه نیست ھمکارانھای ناشر و  دیدگاه ھا، الزاماً  در این کتاب
ای است از نفحات حق و نوری است از جانب پرودگار برای ھدایت آنانی  تردید، نفحه بی

 ھای تاریخی و مذھبی، جویای حقیقت ھستند.  نیز نهکه به دور از تعصبات و گما
گاھی از دیدگاه توان تنھا به  نمی ،این افرادھای  نکته قابل تأمل این است که برای آ

مطالعه یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل 
ھا و عوامل آن کامًال شناخته  شان و انگیزهای  مطالعه گردد، تا چگونگی انقالب فکری

از  یدرس«شود. برای مثال، آیت الله سید ابوالفضل برقعی قمی، کتابی دارد با عنوان 

                                                 
گاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوھگین می« )١(  .]٦٢[یونس: » شوند آ
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در  وی آورده است. اش به رشته تحریر در که آن را در اوایل دوران تکامل فکری »یتوال
این کتاب به بحث درباره ائمه و ادعای شیعه درباره والیت و امامِت بالفصِل ایشان پس 

و بر وجود و حیات از پیامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده نفر دانسته 
ری، به عنوان دوازدھمین امام، صّحه گذاشته و آن را پذیرفته کمحمد بن حسن عس

نویسد و  می »یمھد یثدر احاد یعلم یقتحق«اما چند سال بعد، کتابی با نام  ؛است
دھد که حاکی از جعلی و دروغ بودن  خواننده قرار می ھایش را در اختیار نتایج پژوھش

والدت و وجود امام زمان است. از  هبھای تاریخی مرتبط  تمام احادیث، اخبار و گزاره
آید که اطالع از حوادث و رویدادھای زندگی  این مثال و موارد مشابه دیگر، چنین برمی

ھا،  آن موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش
گاھی از سیر تحول اندیشه  و آثار ایشان است.  بھترین راه برای آ

بازگشت به مسیر  ۀزمینھا،  آن ھای متولیان نشر ار این بزرگواران و تالشامید است آث
خداوند بزرگ، این مختصر را  باشد که. را فراھم نمایدامن الھی و عبادت خالصانه خالق 
ھای ما قرار دھد و روح آن عزیزان را در جوار مھر و  موجب بخشش گناھان و لغزش

 بخشش خود گیرد. 



 
 

 
 

 مقدمه

هِ الذكو م، احلمدُ هللاِيبسم اهللا الرمحن الرح  ن اصطفى.يفى، وسالمٌ عىل عبادِ
و ش کخاندان پا و بر مصطفیا حضرت محمد یشمار بر خاتم انب یب و سالمدرود  

 ردند.ک یرویاز آنان پ درستیو  نیکیه به ک کسانیش، و بر یباوفا یاران
 ۀعیش یان علمای) در میقمر ی(قرن چھاردھم ھجر یالدیستم میاز شروع قرن ب

د نظر ین و خواھان تجدینو یارکاف یه داراک ،طلبان از اصالح یران تعدادیه در ایامام
آن دسته از خواھان اصالح ھا  آن ند.وجود نھاد ۀپا به عرصعه بودند، ید شیدر عقا

ان یعین شیج بید و اعمال نادرست رایاز عقا ینظر در بعض و تجدیدعه یرات شکتف
بازگشت به  ،نین مصلحیبه ارث برده بود. ھدف اھا  قرن یعه طیش ۀه جامعکبودند، 

 ز بود.یآم کز و اعمال شرید غلوآمیاز ھرگونه بدعت و عقا و خالی کپا ،لیاص ،اسالم ناب
ه مخالف روح ک ای بودند یجعل یھا تابکن و آثار و یث دروغیخواھان رد احادھا  آن

 یم و سنت محمدیرکاست به قرآن  منحصر ،ه اسالمک اعتقاد داشتند م بود ویرکقرآن 
 و بس.ھمین  ؛موافق با آن یقطع

  یطلب اصالح یشگاماناز پ یکی یسنگلج یعتالله شر یتآ یرشھ ۀو عالم یرمصلح کب
 داران یهطال ینبود. او به حق، از مشھورتر یراندر ا یعهش یددر عقا خواھی نظر یدو تجد
مندان  از عالقه یم،کنندگان به بازگشت به قرآن کر دعوت ینبود، از بارزتر ینید یینوگرا

و اعمال و  یدصدر اسالم و از دوستداران زدودن عقا سلماناناز راه و روش م یرویپ
را  یشانعاصر، ام ۀیعاز محققان ش یکیکه  یتا حد ین؛د ۀاز چھر یرقرآنیافکار غ

از  یدر تعداد یشمرد. عالمه سنگلج »یدجد یعیش یو قرآن یمکتب سلف یانگذاربن«
که از چھارچوب  یکسان ود؛نم یجادا یقعم یو تحول بزرگ یریتاث یرانعلما و فضال در ا

و  یاسالم قرآن یبه سوکردند  می یآمده و سع یرونب یعهنادرست ش یدعقا
 یزیشعار تبر یوسفھمچون: استاد فاضل حاج  یبازگردند؛ بزرگان یلو اص صیمحمد

پسرشان دکتر جعفر شعار که راه  یشان(و پس از ا» مشکله یاتآ یرتفس«کتاب  ۀیسندنو
اسالم و «کتاب  ۀیسندنو ی،تنکابن یدعبد الوھاب فر یخ) و شکردندپدر را دنبال  یو مش

نام  یدباھا  آن بودند. البته قبل از ی، که ھر دو از شاگردان خود مرحوم سنگلج»رجعت
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محو الموھوم و صحو «را ذکر کرد، که صاحب کتاب معروف  یاسد الله خرقان یدس
صاحب کتاب  ی،احمد کسروھا  آن و نوگراست؛ بعد از یآثار اصالح یگرو د» المعلوم

 ید، س»اسرار ھزار ساله«معروف  ۀزاده، صاحب رسال یاکبر حکم یعل ،»گری یعهش«
ابو الفضل  یدالله س یتزاده، تا آ یمحمد خالص یخالله مبارز ش یتآ ی،اکبر برقع یعل

 یدالله س یتآ ینی،اسحاق خوئ آل یلاسماع یخقلمداران، ش یعل یدراستاد ح ی،برقع
و  ییطباطبا ینیمصطفی حس یداستاد عالمه س ی،اصفھان یغرو ادمحمد جو

که ھر  یور،االسالم محسن کد متأخر مانند استاد احمد کاتب و حجت یشمنداناند
به طول ھا  آن نیر عناوکه ذکگذاشتند  یجا بر ییھا مصلحان، آثار و نوشته ینکدام از ا

 انجامد. یم
 یینوگرا«ان یطلب را جران اصالحین جریا ،یرانیاز محققان و مؤرخان ا یبعض

 ـ انیجعفرس معاصر رسول ینو خیمانند تار ـگر ید یه بعضک یدند، در حالینام» ینید
ز نام آن مصلحان را ین یسانک د وینام» عهید شید نظر طلب در عقایان تجدیجر«را  آن
 سوق یوشش خود را براک ۀھم ،انین جریروان ایرا پیز ؛ردندک یتلق» عهیان شیقرآن«

م یه مردم از تعالکچون متوجه شدند  ؛داشتند یمبذول م کریم قرآن به جامعه دادن
و  یخراف ،یشترشان جعلیه بکند ا هآورد یرو یثیات و احادیرواو به  هقرآن دور شد

 واضح و ،روشن یتابک ،ه قرآنکردند ک یدکأت ،انین جریطرفداران ا ۀاست. ھم  زیغلوآم
 یات فقط برایث و روایاحاد ؛ستیث نیاز به احادیآن ن درک یفھم است و برا قابل
. اندر شدهکطور مختصر ذه در قرآن به ک ھستند یدمف یامکاز اح یح بعضیتوض

 آن ھای هآموز قادرندم را بخوانند و بفھمند و یرکتوانند قرآن  یھا م انسان ۀن ھمیبنابرا
عه یش ییرواراث یردند در مک یان سعین جریبزرگان ا ۀه ھمک یھمانطور دریابند؛را 

 ،آن اتیاز روا یه قسمت بزرگک نمایندثابت  نند وکرا نقد  آن نموده،د نظر یه تجدیامام
 م است.یرکاعتبار و مخالف روح قرآن  یب

ان یرا جر دند و آنیطلب را نپسند ان اصالحین جریا ،عهیش یسنت تیروحانالبته 
ن یب ـ یخیو نه تار ینه عمل ـ  یچ ارتباطیھنکه آبا  ؛دندیعه نامیش انیم» تیوھاب«
عبدالوھاب و دعوت خ محمد بن یران و شیدر ا ینیان اصالح دیروان و بزرگان جریپ

از  یرویل پیدل ،تیا شخصیتب کم یکاتفاق نظر با  در نجد نبود و یو یو حنبل یسلف
  ست.یموارد ن ۀدر ھم یو

 ۀن چھریبارزتر یھاوششکد و یعقا ،ارکاف ،یتاب حاضر، شرح حال زندگانک، یبار
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الله حاج  تیآ یعنی ،عهید و اعمال شیدنظر طلب در عقایو تجد ینیان اصالح دیآن جر
 یان بودند و در آن اثر بزرگین جریشگامان ایه از پکباشد  می یعت سنگلجیخ شریش

 داشتند. 
ھا  آن نیتر ه مھمک ،دهمآدست ه از منابع معتبر ب یاز تعداد، ن بزرگواریا ۀریس

روان و شاگردان یاران و پیاز  یبرخ مطالبی که ؛شانیو آثار خود اھا  کتاب عبارتند از:
 ند؛ردکرا چاپ  ران آنیو معاصر ا یمیقد یھا موردشان نوشتند و مجلهشان در یا

 نیزھا  آن البالیه از کز استفاده شد یشان نین ایمخالف یھا تابک ین از برخیھمچن
 برد. یشان پیار و دعوت اکتوان به اف یم

ه مقدار کد یت فرمایق عنایمقدار توف یب ۀن بندیبه ا خواستارماز خداوند متعال 
 .نمکاز حق آن جناب را ادا  یزیناچ

 

 نيإال باهللا واحلمد هللا رب العامل يقيما توفو
 دکتر سعد رستم: یاحقر فان



 
 

 
 

۱ 
 یعت سنگلجیران در دوران شریاوضاع ا

 یفرهنگ و یاجتماعاوضاع به  ینگاه. ۱
مراسم  و ینیامور د و متولیان انیمتصد بیشتر ـ ـ درست مانند زمان حال در آن دوران

 ۀلیو وس شغل چیزی جز شانین برایه دکسواد بودند  مک یانینما یروحان در ایران، یمذھب
نه  ؛د مردم نداشتندیا اصالح عقایبه مبارزه با خرافات و  یارکلذا  ؛ش نبودیامرار معاش ب

 مروج خرافات بودندآنان خود  .خورد یبه نانشان لطمه م رایز ؛ر آنکاھلش بودند و نه در ف
آنچه دامن میزدند. ھا  بدعت و ینادان و یخرافات مذھب و یعیش یا غلو و تعصب فرقه و به

از که  دوست داشتو  بود زده غرب یشاه مرد ه رضاکبود  نیا تر کرد، اوضاع را وخیم
ر یرد، تدابکد یه بازدکیرضا شاه از تر که زمانی. ندک یروید و پیتقل بغر نظام اجتماعی

ران یا تغییرات مشابھی در یخواھان اجرا د، ویت پسندکرا در آن مملتاتورک آ ینیضد د
دار کردن مردان به پوشیدن برای وا قھری و تندیاقدامات  ،هکیلذا پس بازگشت از تر ؛شد

ن اقدامات یت با ایروحانه ک یھنگام. از سر زنان انجام دادبرداشتن چادر  کت و شلوار و
رد و کوب کمشھد سر تشان را در قم وکمال خشونت حرکشاه با  رد، رضاکمخالفت 

 یعنیھا،  آن خود نشاند و مراکز اعمال نفوذ یجاسر  برـ  به قول خودش ـ ت را یروحان
و  یزن و قمه ھای عزاداری قبور ائمه، مجالس وعظ و روضه را تحت نظر گرفت و دسته

 رد. کممنوع  یلکطور ه به را یتعز
در ثیرشان أتاھش کون و یروحان یو اجتماع یت فرھنگیردن فعالکبا محدود  

و  شد باز یبند وبار یو ب ینید یب و یار غربکورود و رواج اف یران برایا ۀجامعه، درواز
  رو به فزونی نھاد.در جامعه  یجه فساد اخالقیدر نت

 رانیا ۀز در جامعیآم کشر عمالَا  خرافات و و بدعت دی. رواج شد۲
 ینیاوضاع دسخنش بتواند ه ک باشد  یسکن یبھتر :شاید عالمه شریعت سنگلجی

آن وی از نزدیک  ؛ چرا کهدنکمان وصف یبرادر آن دوره را ران یا ۀجامع نابسامان
 .دید یاسالم ناب را م مید مردم از تعالیشد یو دور هردک مشاھده  یکرا از نزد شرایط

 یخود را برا ید زندگریگم بیتصم یوکه  د باعث شدیت جدین جاھلیھم ،در واقع



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ١٢

 

 

م یرکموطنانشان به قرآن و بازگشت ھ صیدعوت به بازگشت به اسالم ناب محمد
 ن اوضاِع یبه ا »د عبادتیتوح«تاب کاز  ھای مختلفی بخشعت در ید. شریوقف نما

 کند: می و از آن شکایتمردم اشاره  ینید
 ،ن مختلفیعناوه اری از مردم بیبس   ع است ویمنکر و بدعت شا در جامعه ما ھزار«

را مورد  نانیچرا ا .برخواسته و مشغول به ھزار خرابکاری ھستند   بر ضد قرآن و اسالم
ھا و  ھا و شرابخانه به رقاصخانه   دھند؟ چرا مردم را از رفتن  یب خود قرار نمیتعق

= [ هه و مقاالت ضاّر نکرده و از قرائت کتب ضالّ  ینھ   رباخواری و احتکار و امثال آن
 ،ن استیو ناموس مسلم آبرو]= [ رضن و عِ یبر باد رفتن د   که موجب آور] زیان
دن یو شن   »د فھم قرآنیکل«ن کتاب و یکنند؟ چرا مردم را از خواندن ا ینم   رییجلوگ

                                                                                                                                                                                                                   .)١(»کنند؟  یکلمات من منع م
خود  مردم دوراِن  ینیصحبت از اوضاع و احوال د ۀند صفحه بعد، در ادامچ

 :سدینو یم
 ،اد نداردی ین انقالبیخ چنیکه تار   ،ن عصریبخصوص در ا ،تمام حوادث جھان«

  م مردمینیب  یبدبختانه م. میملتفت شد که بد امتحان ندھ   دیبا ؛است یامتحان الھ
] یستناشا یکارھا= [ ِل یرذا   من جھل ویا اھریگو ؛دھند  یبد امتحان م یلیزمان ما خ 

 یلت و تقویا فضیگوکنند؛  نمی یکوتاھ   یا لهیچ رذیاز ھ ؛است تاّم  ِی فرما فرمان ،اخالق
س و ینوام   نقاق و قتل و غارت و ھتک اعراض و ،دینیب  یکه م چنان  ؛از اصل نبوده است

د یع است که بایشا یا به اندازه ،امثال آن   و ظلم و دشنام و افتراء و یرحم یاحتکار و ب
مقابل    توانند در  یا مینطور است یشه اینکنند ھمال یدشمنان خ   .فرار به خدا کرد

مال یرا پا یحرف خدا  ، بیو اکاذ ھا] تھمت= [ اتیرفتَ ق قرآن قد علم کرده و به مُ یحقا
م و یسینو  یم و میگوئ  یق را میحقا ،یبحول و قوه الھ   د بدانند خدا با ما است ویبا ؛کنند

و از خداوند    نداشته یترس ]یه[فروما فلهاراذل و ِس  ۀکننده و حمل مالمت مالمِت    از
                                                                                                                                                                                                     .              )٢(»میخواھ  یر میمتعال تأث

 و ردهکان یبرا  یقیحق مردم از اسالم یز شدت دورین شتابکاز  یگرید یدر جااو 

                                                 
به کوشش محمد باقر سنگلجی،  ،، چاپ سوم»یکتاپرستی«شریعت سنگلجی، توحید عبادت  )١(

 .»ج« ۀصفح ،مؤلف بر چاپ دوم کتاب ۀمقدم
 ».ھـ« ۀھمان، صفح )٢(
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و ردگان کسر ۀغلب و یو گروھ یا و بدعت و گسترش تعصبات فرقه یرواج گمراھ
 د:ینما یف میتوص شان را چنینگمراھان

ان یاز م صآخرالزمان غمبر یالله! طوری اسالم و مقاصد مقدس پ  سبحان «
دا کرد. یپآن را  توان  ینم یچ مشعل و چراغیبا ھ است، که   مسلمانان رفته و گم شده

غبار بدعت روی قرآن را  عالم اسالم را احاطه کرده و  یپرست جھل و بت یکیتار چنان 
ان یتوان مقاصد مقدسش را ب  ینم یچ زبانیشود و با ھ ینم شسته  یچ آبیگرفته که با ھ

ن از یدالمرسلیشدن مقاصد س ن و گم یخبر بودن مردم از قرآن و د  یبواسطه بکرد و  
را  ک عده مسلمان جاھل افتاده و خود یو غوالن ضال به جان  ان باطل یمدع یھر طرف

چاره را ین مردم نادان بیاند و ا افکنده ن مسلمانان یھادی و راھنما نام نھاده و نفاق ب
ا یھالک دن به ناچار سرانجام آن جز  ؛کشانند  یم یگمراھوحشتناک  ک و یابان تاریبه ب

َ�َٰ�ٰتِ فَاِطَر  ٱللَُّهمَّ قُِل ﴿زی نخواھد بود. یو آخرت چ �ِض وَ  ٱلسَّ
َ
ِ وَ  ٱۡلَغۡيبِ َ�ٰلَِم  ٱۡ� َ�َٰدة  ٱلشَّ

ْ �ِيهِ َ�َۡتلُِفونَ  نَت َ�ُۡ�ُم َ�ۡ�َ ِعَبادَِك ِ� َما َ�نُوا
َ
 ؛ستید خون گریبا                                                                                                                                                                           .)١(]٤٦ :الزمر[ ﴾أ

 ین را گرفته که اگر کسیق دیحقا یل جایو اباط ف شده و خرافات یچنان اسالم تحر
نخوانده، و از قرآن و سنت   ین سطریاز علوم دکه  مردمی کند، یرا معرف یقیحق ن ید
و  ینیقیستند، بلکه از معارف یخبر و مستحضر ن چ وجه بایھ ن به ید ۀغمبر و آثار ائمیپ
کفر و   ]یرھاقفل و زنج= [ دور و بسالسل و اغاللھا  فرسنگ صمرتبت یدستور ختم 

 ۀیچاربن یند، اا نید المرسلیعت سیشر ن و کافر به یاز دقًا خارج ید، و تحقیخرافات مق
 ۀنان َحَملیکه اکند  می الینادان خ یو آن عامکنند  می رین را تکفیقت دیحق واقف به 

اگر از پس امروز  یوا«باشند؛  می صنیرالمرسلیعت خین و مروج شرید حامالن]= [
قرآن را پشت سر  را فراموش کرده، و  یکه دستور آسمان یالبته جمع                                                                         .»!یبود فردائ

رقابل فھم است و یند قرآن محرف و غیگو یم اند و ھزاران افتراء به آن زده و  انداخته
خراب  ن تو را یچرا د ،خداوندا                                      ت شوند؟یتوانند ھدا  یدارد، چگونه م  یھفتاد معن

د یچشم باز کن ،مسلمانان     کنند؟ یم  ینگونه بازیچرا با دستور تو ا ،پروردگارا کنند؟  یم
زال ی ن غوالن به الیاز قرآن دورتان نکند! از شر ا ؛ب ندھدیفر ل کلمات شما را ین قبیتا ا

                                                 
ھا و زمین، ای دانای پنھان و پیدا، تو در میان  بگو بار خدایا، ای پدید آورنده آسمان«آیه:  ۀترجم )١(

 .»کنی ورزیدند، داوری می بندگانت در آنچه در آن اختالف می
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ف و رَّ َح قرآن مُ  :ندیگو یم اسالم است که  گفتار کافران]= [ زنادقه ن مقالِت ید. ایپناه ببر
بدعت   ،آن یرند، و بجایرا از شما بگ ینیخواستند مصادر د یم رقابل فھم است. آنان یغ

غمبر آخرالزمان بر یکه پ یدیچه شد آن تاج افتخار توح       ن کنند.یگزیو خرافات را جا
ھا  یپرست خرافات شده و بت ن تاج لگدمال اوھام و یفرق امت خود بگذاشت؟ امروزه ا 

روز  تر است تا  بیامروزه غر یقیاست. اسالم حق  دا کردهیپ ن اسالم رونق تمام یبنام د
ب یو چگونه غر ؛و تنھاست ب یان مردم غریم ین مسلمان واقعیو ھمچن ؛ظھورش

اند که ھر  شتر شدهیه، بلکه بقو عادات ھفتاد و دو فر د یکه مردم در عقا ینباشد در حال
 ؟است  افزودهھا  بدعت بر یبدعت احداث کرده و  یاست و او مذھب یتابع شخص یگروھ 
از ھر  ؛دهیگوناگون پوشانھای  لباس کر مقدس اسالمیپ بر  ،ان باطلیاز مدع یک ھر                                                        

 یگریدکند؛  می یخدائ  یدعو یکی ؛بلند است یا نغمه ه،یساز، و از ھر ناح یآواز  ،یکو
دان و اتباع دارند و یک مریو ھر  ؛ت و امامتیوال  یدعو یگرید ۀچاریب ؛نبوت یدعو

دھند. رونق بازار ھر  یم خدا بر باد  رِ یغ ۀو سجد یبوس یو پا یبوس عوام را بدست عمر 
نان است. یاھای  ھوس چه قرآن بر ضد مقاصد و ؛است ک در مخالفت با خدا و رسول ی
 ؛ندارد یگریمقصد د ،لتیر از اطاعات خدا و اصالح نفس و تقوی و فضیقرآن غ 

ندازند تا بتوانند یت بید قرآن را از حجیبا ،بازار خود ج مقاصد و رونق ین برای ترویبنابرا
بر دماغ مردم باز کنند.  بدعت و ضاللت خود را رونق دھند و اوھام و خرافات را  دکان 

ت خواھد یشکا یدر مقابل عدل الھ صرسول اکرم امت یق یت که فردانان اسیاز ا

ْ  قَۡوِ�  إِنَّ  َ�َٰرّبِ  ٱلرَُّسوُل  َوقَاَل ﴿کرد:  َُذوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ]٣٠:الفرقان[ ﴾ َمۡهُجوٗر� ٱلُۡقۡرَءانَ  َ�َٰذا ٱ�َّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .)١(»قرآن را کنار گذاشتند ینمن ا یروانپ یابار خداو پیامبر گفت:] «[

انحراف از  و کبه شر رانیا ثر مردمکمبتال شدن ابا اشاره به  /عتیشر عالمه
 ،دین رفتن توحیو از ب صاءیباد رفتن زحمات خاتم االنبه ب«به خاطر آنچه که  ،دیتوح

 :سدینو ید و مخور یافسوس م »استیه اساس دعوت انبک
ن کجا یدالمرسلیمات سیتعل   ن چه شد؟یو ائمه د صغمبریالله! زحمات پ سبحان«

حفظ    به یچرا مسلمانان توجھ ؛دیبرقرار گرد یقید حقیتوح   خته شد تایھا ر رفت؟ خون
که  یخوانند؟ ھمان شرک ینم   را صرسول ۀرید ندارند؟ چرا کتاب خدا و سیآن توح

                                                 
 .۵ و ۴صص  کتاب، اول پمؤلف بر چا ۀ، مقدم»یکتاپرستی«شریعت سنگلجی، توحید عبادت  )١(



 ١٥  اوضاع ایران در دوران شریعت سنگلجی 

 

 

  بارزتری منتشر است:اری از مسلمانان بطور یان بسیم   کرده در یقرآن و سنت نھ
تبرک به سنگ قدمگاه،    ،یپرست ، مرشدیپرست ، درختیپرست ، سنگیقبرپرست 

، ای اھل ال اله اال للعالمین  ۀرحمغمبر یای پ .لیقب   نیزھا از ایھا و ھزاران چ سقاخانه
قرآن،  ۀلَم ن، و ای َح ید   ۀد، ای ائمیون، ای شھدای راه توحیون، ای ُاحدیای بدر   الله،

د چقدر عالم اسالم انحطاط ینید! ببیمسلمانان کن   د و نظری بحالیسر از خاک بردار
ھا  بدعت شیدایق و پالاخ   یپست ،یجھل و نادان .ده استید به کجا کشیکار توح   افته وی

 قَۡومِنَا َو�َۡ�َ  بَۡيَنَنا ٱۡ�َتحۡ  َر�ََّنا﴿ »ش بازینشناس ،ینیبب   گر تو«کاری کرده که  ،و خرافاتھا
نَت  بِٱۡ�َقِّ 

َ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .)٢(»]٨٩ :األعراف[ ﴾)١(َخۡ�ُٱۡلَ�ٰتِِح�َ  َوأ

 

                                                 
 .»پروردگارا، میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بھترین داورانی«آیه:  ۀترجم )١(
 .۲۴ صسوم،  پ، چا»یکتاپرستی«شریعت سنگلجی، توحید عبادت  )٢(



 
 

 
 

۲ 
 او یالت علمیتحص وعت یشر کیودکدوران 

در تھران در  )١(ش.ـ ھ ۱۲۷۱مطابق  یقمر ـ.قھ ۱۳۱۰در سال  /سنگلجی عتیشر
(پسر  خ حسن سنگلجییحاج ش ،پدرشھم  .افتیخاندان علم و تقوی تولد و پرورش 

ون یروحان جمله فقیھان واز  ،حاج رضاقلی ،جدشھم و  ) نوریخ فضل الله یش یعمو
ت یدامن و شجاع عصر خود بودند و آثار و احوالشان نزد اھل دانش و فضلکپا ،دانشمند

 .)٣(بود یجواھر خ حسنیت الله حاج شیاز شاگردان آ یحاج رضاقل .)٢(معروف است
بر  را )رضاقلی( سن در ابتدا نام پدرشخ حیخ حسن بود. شیش پسر ارشدعت یشر
از  یتابکنوجوان ھمراه پدر به نجف رفت و  یه رضاقلک یھنگام یول ؛گذاشت شفرزند

ر یتاب شھکعه و صاحب یمرجع بزرگ ش ـ یزدیاظم کد محمد یآثارش را به حاج س
بعد به ه ن بیه از اکگذاشت،  »عتیشر«لقب  یو یرو یزدیداد، نشان  ـعروه الوثقی 

 .)٤(ن اسم معروف شدیا
 یمحمد مھد ھای نامه ب یگریعت دو فرزند دیبعد از شر یخ حسن سنگلجیحاج ش

ت و اھتمام یم پسران ارجمند خود جدیت و تعلیخ حسن در تربیشو محمد داشت. 
ان رساندند و به یپاه مقدمات را ب یه ھر سه در آغاز جوانکطوری ه ب ؛ردکار یبس

دانشمندان عصر ن یعت در تھران در محضر بزرگتریشر ه پرداختند.یل علوم عالیتحص
مجتھد  یخ عبدالنبیحاج ش ،خارج فقه را نزد مجتھد معروف تھران :خود درس خواند

ّلم کمت یخ علیحاج ش زالم اک، در یرمانشاھکرزا حسن یمت از مکدر ح ؛آموخت ینور

                                                 
ش ذکر ۱۲۶۹مطابق با  ،ق۱۳۰۸بعضی منابع تاریخ تولد ایشان را دو سال قبل از این، یعنی سال  )١(

 ۱۳۵۷-۱۳۲۰ ایران، سیاسی مذھبی ـ ھای سازمان وھا  جریان جعفریان، رسول: نکاند.  کرده
 .۱۰۱۶ص  ش، ۱۳۸۹ زمستان سیزدھم، چاپ علم، تھران، ش،

 .۴ش، مقدمه، ص ۱۳۲۳حسینقلی مستعان، محو الموھوم، تھران، شرکت چاپخانه تابان،  )٢(
مامت ا ۀنک: سید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای شریعت سنگلجی، فصلنام )٣(

 .۲۵۰، ص ۴ ش، ۱ سالپژوھی، 
 سیزدھم، چاپ َعَلم، تھران، ایران،سیاسی -مذھبی ھای وسازمانھا  جریان جعفریان، رسول: نک )٤(

 ).۷۳ص، ۳ ش، ۱۲(سال  »آینده« ۀمجل از نقل به)، حاشیه و(متن  ۱۰۱۶ صش، ۱۳۸۹
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 .)١(کسب علم نمود یورکا ھاشم اشزریدر عرفان از م و ینور
ه عمرش ھنوز از کنیبا ا به نجف)ش (دو سال قبل از رفتن ۱۲۹۵از سال عت، یشر

 یونکدر ابتدا در منزل مسوی  .غ مشغول شدیس و تبلیتدرسال نگذشته بود، به  ۲۴
و خود بر  شتگذا می یصندل ،اط بزرگ بودیح یه داراک ،خود در محله سنگلج یپدر
ھفته ھر  ۀپنجشنب یھا و مه شب نشست یم یصندل یک یبر رو ،یچوب ۀصفح یرو

یک  مندان وی و حاضرین در جلسه را افسران و چھار پنجم عالقهکرد.  می یسخنران
وت محض بر کس ،و در ھنگام وعظ )٢(دادند تشکیل میپنجم دیگر را کارمندان دولت 

 ۀمحل ۀخچیت وتاریاھم ۀدربار ۀلمکاست چند   ستهینجا شایامفرما بود. کح جلسه
 .شودر کلج ذگسن

 سنگلج در تهران ۀمحل
 ،سنگلج از ضلع جنوبی ۀھای قدیمی شھر تھران است. محل َسـْنـِگَلج یکی از محله

سی از غرب تا خیابان وحدت اسالمی و  ،الدوله پارک شھر، خیابان بھشت تا بازار قوام
تر ئاتھای  ترین سالن از قدیمی ،سنگلجتر ئات. امتداد داشتتیر و از شرق تا خیابان خیام 

و  »بازارچه قوام الدوله«، »نیدروازه قزو«کند.  می عالیتفھنوز  ودر ایران است 
ت و آباد تھران یپر جمع یھا ن محله قرار داشت و از محلهیدر ا »هیدروازه محمد«

از ھمه مشھورتر  »ه قورخانه کھنهیتک«مھم و معروف آن،  یھا هیشد. از تک یمحسوب م
بود که به  »الدولهف یگذر شر«و  »خانیگذر تق«ن محله یبود. دو گذر معروف ا

 شد.  یم یدرخونگاه منتھ
ه حکومت رضاشاه و با تقارن جنگ یاولھای  سال در ،ت و آبادین محله پر جمعیا
 ـ از محالت یبرخ ،گانه به تھرانینھاد و با ورود سربازان ب یرانیرو به و ،دوم یجھان

  .ندترسناک و متروکه مبدل گشت یا و به محله شدند نابود ـ سنگلج جمله
ت الله محمد یتوان به آ یم ،ن محل بودندیکه ساکن ا یاز رجال و افراد مشھور

خان  یرزا زکی)، میخ کرنا (دلقک دربار ناصریش ،یت الله عبدالله بھبھانیآ ،ییطباطبا
د ابوالقاسم سلطان یرزا سیر، میم وزیرزا عبدالکری، میالله نور خ فضلی، شییکربال

                                                 
 .۴ش، ص ۱۳۲۳کتاب محو الموھوم، تھران، شرکت چاپخانه تابان،  ۀحسینقلی مستعان، مقدم )١(
ھای آن، سازمان چاپ و انتشارات فتحی، چاپ اول، پاییز  نک: نور الدین چھاردھی، وھابیت وریشه )٢(

 .۱۵۹ش، ص  ۱۳۶۳سال 
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ن یاشاره کرد. از مواقع شھرت ا ین نجم آبادیآقاحس و ف االطبای، سینیینا یالحکما
گر یاز دباشد.  می ییت الله طباطباین شاه و آیناصرالد یمحل مالقات نوروز

س خاندان قاجار بود که یرئ ،ب السلطنهیعضدالملک نا ،ن محلهیمھم ا یھا تیشخص
 .)١(ن محله درگذشتیدر ھم

 عت به نجف یسفر شر
خ یش ،اتفاق برادر خوده ، بیست و شش سالگیسن بدر  ،ش ۱۲۹۷در سال عت یشر

فضل و  ،در نجف. رفتسطح باال به نجف  یالت علمی، جھت تحصیمحمد سنگلج
نجف  ۀیعلم ۀن بزرگ حوزین و اعجاب استادان و مدرسیمورد تحس او یعلم ۀاحاط

ن یه نامدارترک ،ین عراقیاءالدیو ض ید ابو الحسن اصفھانیس و نزدا .)٢(قرار گرفت
  را فراگرفت. فقه خارج یھا درس ـرفتند یآن دوران به شمار م ۀعیش یعلما

م گرفت به وطن یراند، تصمذگ در نجف را چھار سالبیش از ه کنیپس از اشریعت 
 خود را در تھران ادامه دھد. یغیتبل ۀفیوظش بازگردد تا یخو

 از نجف بازگشتعت پس از یشر یغیت تبلیفعال
ما و کتب و آثار حکق در یدق ۀعت به مطالعیمرحوم شر ،پس از بازگشت به تھران«

الم غرب بپرداخت و تماس با دانشمندان بزرگ کمنطق و ھل اون و یعیفالسفه و طب
 وسعتن دروس و مطالعات یمعلوماتش با ا ۀرد و دامنکدا یپ یو عرب یاسالم کممال
عه و یماوراء الطبه در علوم کبطوری  ؛دیرس یرینظ یت بیجامع ۀافت و بمرحلیار یبس

= [ شد، محاضرات عصر خود ]ۀ[یگان دید و فریع صاحبنظر گردین در فقه و شرایھمچن
ت یحیندگان مسیدانشمندان بزرگ شرق و غرب و نما یو مباحثات او با بعض گفتگوھا]

                                                 
 ، با اختصار.آزاد ۀمدانشنا پدیا، یکیو )١(
 ھمفکران و شاگردان از چھاردھی مدرسی مرتضی .۱۸۳و  ۱۸۲مدرسی، مرتضی، سیمای بزرگان،  )٢(

 برخوردار اھمیت از ش بیان نموده،که در کتاب مطالبیاین روست که  از بود. سنگلجی شریعت
به اشتباه  ،است که در بسیاری از آثار »شریعت«نام  او، گفتار اھمیت نمونه از یک است.

از منسوبان نزدیک شریعت نیز نام او را  یکی .نگاشته شده است» غالمرضا« یا» محمدحسن«
 سید شیعیان،را مرجع » شریعت«ھمچنین نوشته که لقب  وی .ثبت کرده است» رضاقلی میرزا«

حسن شریف الدین  محمد بود. نک: داده جوان رضاقلی شیخ به یزدی، طباطبایی کاظم محمد
 . ۷۳ ص ،۱۳۶۳ خرداد ـ فروردین، ۱۲مجله آینده،  ،سنگلجی شریعت و نسب نام«مشکور، 
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معروف و موجب  ،نزد اھل اطالع ،یائیکو امر یاز رجال و جھانگردان اروپائ یو بعض
 .)١(»استن یو تحس یشگفت

 شدل کیتش یس ویتدر مجلس خطابه و ،از نجف یبالفاصله پس از بازگشت سنگلج
ه از آغاز امر ک ،ن خطاباتین ایمستمع ،دوازده سال قبل و با سرعت رو به توسعه رفت.

ا ب ؛ لذاش نداشتیه مسجد گنجاکاد شدند یز یقدره ب ،شد یراد میپنجشنبه ا یھا شب
در  »یغ اسالمیمسجد دارالتبل« ،ر و احسانیدوستان و اھل خ کمکعت و یھمت شر

سنگلج باز ھم  یخراب ۀجیسپس در نت ؛خان ساخته شد محل ھمان مسجد در گذر تقی
ابان یدر خغ یمسجد دارالتبل یموجب بنا ،مندی استاد بزرگ ار و عالقهکھمت و پشت

عت در سال یرش تا زمان در گذشت ش ۱۳۱۹ل سال ید. از اوایفرھنگ تھران گرد
 .)٢(او بود یھا دگاهیمندان د عالقه یرایغ پذیش، دارالتبل ۱۳۲۲

 ۀبه طبق هکعی داشت یوان وسیباال حالت ا ۀطبق :غ دو طبقه بودیساختمان دارالتبل
 ۀه در طبقکنشستند؛ اما آنانی  یاول روی فرش م ۀحاضران در طبق .ن مشرف بودییپا

ن یا .)٣(دندیشن یعت را میشرھای  یسخنران نشستند و یم یدوم بودند، روی صندل
 ابان فرھنگ باقی است.یل در خکھمان ش بهساختمان ھنوز ھم 

ر قرآن یروان خود، تفسیبرخی از خواص پ یبرا ،عت در زمان اقامت در سنگلجیشر
برخی شاگردانش  .ر داشتیتفس ۀغ، چند جلسیانگذاری دارالتبلیگفت؛ اما پس از بن یم
 .)٤(ردندکر یر قرآن دایاو درس تفس ۀز با اجازین

 سد: ینو یم ین چھاردھینورالد
ابان یاما در خ ؛عت در سنگلج نبودیشر ۀخان اِط یوسعت حه مسجد فرھنگ ب«

عت یسخت به شر ،از جوانان یجستند و بعض یت مکج از ھمه گروه شریتدره فرھنگ ب
 .)٥(»بودند یغال ینسبت به و یا عده دل بسته بودند و

به اسالم خ یه در طول تارک ییھا از خرافات و بدعت ،خود یھا در درسعت یشر
 رد.ک یچسبانده شده بود انتقاد م

                                                 
 .۵کتاب محو الموھوم، ص  ۀحسینقلی مستعان، مقدم )١(
 . ۱۸۵و  ۱۸۴مرتضی مدرسی چھاردھی، سیمای بزرگان، ص  )٢(
 . ۱۶۱ص  آن، ھای ریشه و وھابیتنور الدین چھاردھی،  )٣(
 . ۱۹۳و  ۱۶۲ھمان، ص  )٤(
 .۱۶۲ھمان، ص  )٥(
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 د:گوی یم نگار معاصر، ، تاریخرسول جعفریان
د یجد یھا ردهکل یشتر تحصیشدند، ب یحاضر م عتیشره در محفل ک یسانک«

ن یردن دک     یو غرب یدن مطالب او در نقد مظاھر مذھبیه عالقه به شنکبودند 
 .)١(»داشتند
ن موضوع یبزرگداشتش نوشته، به ا یه براک یا او در مقاله دوستدارارناز  یکی

 است:  ردهکاشاره 
ن مرد یت ایترب ۀیه در ساکم یم متجاوز از ھزار نفر را نشان دھید بتوانیامروز شا«
ق به خلَّ تَ اند] و مُ  [شدهن ین دیقت ایبااطالع از حق ،ف اسالمین حنین به دیمتد ،بزرگ

مرحوم  .سعادتمند بودن ھستند یبرا یکاخالق حسنه با اعتقاد به لزوم اخالق ن
را  یعوام، خرافات یم و ھراس از غوغایر و بدون بینظ یبا شجاعتی ب یعت سنگلجیشر

خت و ینھان ساخته بود به دور ر ان گرفته ویاسالم را در م کگوھر تابناھا  قرن هک
ث و یخرافات و احاد ھا و و افسانه بخش یانزی ھا بدعتد سوء و یاز عقا یاریطالن بسبُ 

ن یه بطالن اکده و در چند مورد یبه اثبات رسان یتابکو  یل علمیاخبار دروغی را با دال
گاه  ،ن دانشمند بزرگیشد، با ا یانت تمام مین به دیعده از متظاھر یکخرافات به زبان 

د و سخنان یچ وجه نترسیآن مرد شجاع و توانا به ھ یولد؛ کردن می گاھی ابراز مخالفت
ن مبارزه و تالش یا یول...  ردکشتری دنبال یبزرگ خود را با صراحت ب یھا شهیو اند

 یک یھا بین مرد از آسیا یروح تواناکه  حال نیدر ع .دیاثر خود را بخش ،یمیدا
ب یف او آسیگرفت، جسم نح یم یشتریب ییرونق و توانا ،یطوالن ۀمبارزه و مجاھد

ه مبارزات او ک ،ریه در ده سال اخک یشد؛ به طور ید و سالمت از مزاجش دور مید یم
او را پژمرده  یجوان ِل ار گُ یموقع، با سرعت بس یری زودرس و بیافت، پیوسته قدرت یپ

ه کد یرس ییمزاج آن مرحوم به جا سالمِت  انحراِف  ،خیراساخت و باالخره در سال 
گفت و غالبًا با داشتن تب به منبر  ینم کمنبر خود را تر ،مع ھذا ؛مار بودیب غالباً 

 .)٢(»ردک یدنبال م خود را ۀمجاھد رفت و مبارزه و یم
 یبعض و )٣(توھابید یعقا تحت تأثیره او کبودند  معتقد یعت سنگلجیمخالفان شر

                                                 
 .۱۰۱۸ و ۱۰۱۷ایران، ص  سیاسی ـ  ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )١(
 . ۲۸ ص ،۱۳۲۲ دی ۱۷ روزنامه اطالعات، ،»اسالمی بزرگ ۀضایع«بیگدلی، ابو الحسن،  )٢(
 توحید و ناب اسالم به بازگشت و دین در اصالح به کنندگان ھمیشه دعوت و مشرکین،اھل بدعت  )٣(

 سال در که عبدالوھاب بن محمد شیخ از پیروی به یعنیکنند،  می متھم وھابیت به را خالص
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ن یز چنیموافقان او نکرد.  می را گمراه مو مرد )١(بود یمصر نوگرایسندگان یاز نو
، »سمینیدارو«رده به دامن ک لیاز به دام افتادن جوانان تحص یه وکپنداشتند  یم
 .)٢(ردک می یریجلوگ» سمیمونک«، و »سمیلایماتر«

 
 
 

                                                                                                                        
 نوگراییمنادیان اصالح و  حالی است که در این. کرد فوت عربستان نجد ۀمنطق در ق ۱۲۰۶
 را او آثار از اثری و یا کتاب ھیچ نشیده باشند، یا را عبدالوھاب بن محمد شیخ نام بسا هچ دینی،

ھای  در دعوت به توحید خالص و ترک بدعت باشند. اگر سخن این مصلحان دینینکرده  مطالعه
صحیح  دلیل درکبلکه به  او، از پیروی خاطر به نه ھمسو و مشابه است، گفتار شیخ با آمیز شرک

 با موارد، این غیر در ایران، در دینی طلبان اصالح بسا چه. است اسالم ھای آموزه از و مشترک
خود شیخ محمد بن  این، بر عالوه. باشند داشته زیادی نظرھای اختالف عبدالوھاب بن محمد

حنبلی  مذھب تابع بلکه پیرو مکتب اھل حدیث و نداشت؛خاصی  مذھب و مکتب الوھابعبد
نسبت دادِن  بنابراینمؤسس آن بودند.  جوزیه، َقّیم ابن شاگردش، و تیمیه که ابن بود جدید

واقعًا پیرو محمد بن ھا  آن :یکی اینکه است؛از دو جھت غلط  وھابیت، به ایران موحدان
 نبوده خود به نام خاصی مذھب بنیانگذار عبدالوھاب ابن خود اینکه: نیستند؛ دوم الوھابعبد

  است.
 . ۲۵۸ عرفاء، ص تذکره بالغی، الحجتسید عبد )١(
 سیمای: است. نک گفته چنین بود، شریعت ھمفکران مرتضی مدرسی چھاردھی که از شاگردان و )٢(

 . ۱۸۲ و ۱۸۱ بزرگان،



 
 

 
 

۳ 
 عتیشر ینید ییو نوگرا یطلب ر اصالحکتف یها شهیر

قبل از ی ینوگراران اطلب و پرچمد ر دو تن از مردان اصالحکاز ف یعت سنگلجیشر
الله  تیآ یگرید ، ویخ حسن سنگلجیش ،پدرشھا  آن از یکی ؛خود سرمشق گرفت

از  یکی( ینجم آباد یخ ھادیحاج شاران یھر دو از شاگردان و  بود، و یاسدالله خرقان
 یه نگاه مختصرکن بجاست یابنابر قاجار) بودند. ۀدور ینیاصالح د ۀاندیشگذاران  پایه

 م.ینکفیب ینیشگامان اصالح دیار آن پکبه اف

 ین افغانید جمال الدیو س ینجم آباد یخ هادیو ارتباط او با ش یخ حسن سنگلجیش
عت یشر یرکف یاپوکبه ت یلیتحل ینگاھ« ۀدر مقال )١(یرضو ید مقداد نبویس

 سد: ینو یم» یسنگلج
خ یاران شیاز دوستان و  یخ حسن سنگلجیعت، شیاز شاگردان شر یکیت یبه روا«
ا یگو"د: یگو یم یو ۀبارز درین ینیرزا محمد خان قزویم .)٢(بود ینجم آباد یھاد

] بوده ی[نجم آباد یخ ھادیش یم مرحوم حاجیل و خیاز خ یالیمعروف به آزاد خ
ه برادر کگونه  نآ بود و ین افغانیالد جمالد یان سیکخ حسن از نزدی. ش)٣("است

 یو .رده بودکونت کخ حسن سیش ۀن مدتی در خانیالد د جمالیاست، س  عت گفتهیشر
صاحبخانه را از خواب کرد،  می توجھش را جلب یا هیه آکخواند و گاه  یھا قرآن م شب

گاهافته بود، یآنچه  ازو او را کرد  می داریب خ حسن یت، شیروان یبر اساس اکرد.  می آ

                                                 
 ھای دینی در ایران معاصر.  تاریخ اندیشه ۀپژوھشگر حوز )١(
 .۲۷۴ ص بزرگان، سیمای چھاردھی، مدرسی مرتضی )٢(
 پاورقی ھمین کنار رضوی نبوی مقداد سید. ۱۶۸ ص قزوینی، ھای یادداشت قزوینی، محمد )٣(

!» « عالمت »خیل« کلمه جای به) کتاب کننده(تدوین  افشار ایرج استاد باد زنده: نویسد می
 نبوی مقداد سید[یعنی  نگارنده را کلمه این است.  بوده ناخوانا ای کلمه که است نوشته و گذاشته
 . است داده  و قرار زده حدس »خیم و خیل« موضوع در دھخدا نامه لغت به توجه با] رضوی
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گاھان تار .)١(ن بوده استید جمال الدیس یھا شهیر اندیتحت تأث یسنگلج دانند  یخ میآ
ن یتھران، در منزل حاج محمد حسن ام ش بهن در ھر دو سفرید جمال الدیه سک

ه ک ـبست نشسته بود  یر ه در شھرک یونت داشت؛ اما در مدت ھفت ماھکالضرب س
» خ حسنیش«در منزل شخصی به نام  ـز بود ین یناصر ومتکبر ضد ح یت ویاوج فعال

ه کتوان گفت  ین میقیب به یقر یه با احتمالکاست   هین پایبر ھم .)٢(ردک یم یزندگ
 .)٣(»است  بوده یعت سنگلجیھمان پدر شر ،حسن خین شیا

 ین افغانید جمال الدیس و ید اسدالله خرقانیس
 سد:ینو یخود م ۀقالمدر  یرضو ید مقداد نبویس
ر قرآن او بھره گرفته یاز درس تفس یعت سنگلجیه شرک -ید اسد الله خرقانیس«
به  یو از طالب فاضل و خواص درس و )٤(ینجم آباد یخ ھادیان شیکز از نزدین -بود 

ھم با  ین در تھران اقامت داشت، خرقانید جمال الدیه سک یزمان .)٥(رفت یشمار م
شاگرد  ،واسطه یکبا  یعت سنگلجیگفته شد، شربنابر آنچه  .)٦(ارتباط داشت یو
است و دانستن   بوده ین اسدآبادید جمال الدیس ،و بعد ینجم آباد یخ ھادیش یرکف

                                                 
ش از قول شیخ محمد ۱۳۸۸ش) در پاییز ۱۳۹۰این موضوع را آقای مھندس عزت الله سحابی (م  )١(

سنگلجی (برادر شریعت سنگلجی) برای نگارنده [یعنی نگارنده مقاله سید مقداد نبوی رضوی] 
 بازگو کرد. 

 ۀحبخانکه از یاران نزدیک سید جمال الدین بود، از شیخ حسن به عنوان صا محالتی، سیاح حاج )٢(
 ). ۳۲۷(حاج سیاح، خاطرات حاج سیاح، ص  است  محل سکونت او در شھر ری یاد کرده

امامت پژوھی،  ۀسید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای شریعت سنگلجی، فصلنام )٣(
 . ۲۶۰ و ۲۵۹، ص ۴، ش ۱سال 

 نگارنده، با گفتگو در سخایی ابراھیم سید: [سرھنگ نویسد می پاورقی در رضوی نبوی مقداد سید )٤(
 محمد دکتر قول از ھمچنین کرد. یاد خرقانی اسدالله سید نزد سنگلجی شریعت آموزی از درس

که وی از مجالس تفسیر خرقانی بھره  است شده  نقل) شریعت شاگرد و زاده(خواھر مشکور جواد
 ھای سازمان وھا  جریان جعفریان، رسولکند:  می برده بود]. سپس منبع این اطالعات چنین ذکر

 . ۸۸۲ ص انقالب، پیروزی تا شاه رضا محمد آمدن کار روی از ایران سیاسی مذھبی
 .۶۰ و ۵۹ ص یحیی، حیات آبادی، دولت یحیی )٥(
؛ مدرسی چھاردھی، ۸۰و  ۷۹ناظم االسالم کرمانی، میرزا محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، ص  )٦(

؛ محیط طباطبایی، سید محمد، سید ۱۱۶و  ۱۱۵ھای او، ص  مرتضی، سید جمال الدین و اندیشه
 . ۹۵جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین، ص 
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را نشان خواھد  یعت سنگلجیشر یرکن دو استاد، خاستگاه فیا ینیرد اصالح دیکرو
 .)١(»داد

ن یجمال الد دیس ۀشیدر اند ینیر اصالح دکف«ر عنوان: یز یرضو ید نبویسآنگاه 
 سد:ینو یم» یافغان

د جمال یس ۀشیرا در اند یعت سنگلجیمورد نظر شر ینیاصالح د ینمودھا یبرخ«
با  یکه از نزدک ییاروپا یھودیھر، خاورشناس یگناس گلدزیا .دیتوان د یز مین نیالد

 یانگذار نھضت وھابیبن را ی، و)٢(ن در مصر آشنا بودید جمال الدیسھای  تیفعال
ن دانشگاه یشیس پی، استاد و رئیمحمد البھ .)٣(ن خوانده استیدر آن سرزم یفرھنگ

ه در یمیه ابن تکاست   خوانده یریھمان مس یماین را راھپید جمال الدیز سیاالزھر ن
د یس" خود گفته است: یھا ییھم در بازجو یرمانکرزا رضا یم .)٤(داشت یآن قدم برم

د و سجده به ید پرستید صانع را بایگو یم داند و یفر مکاصًال پرستش مصنوعات را 
 .)٥(»"ستیطال و نقره نمودن مزار و مرقد را معتقد ن ؛د نمود نه مصنوعاتیصانع با

د جمال یبا س یعت سنگلجیشر ینیاصالح د ۀشیان اندیه مکتوان گفت  ین، میبنابرا
ن یوجود دارد و بر ھم ییھا یھمسان –ر داشته است یواسطه بر او تأث یکه با ک –ن یالد

 .)٦(»دانست یم» موحّد « ین را شخصید جمال الدیعت، سیه شرکاساس بود 
ر یتفس یھا در درس یعت سنگلجیه شرک، ید اسد الله خرقانیه سکناگفته نماند 

الن نھضت اران و از فعیا یر و تجددگراکروشنف یشد، از علما یحاضر م یقرآن و
معتقد  وا .داشت یدیجد یآرا ،اسالم یاسیس نظاِم مشروطه بود و مخصوصًا در بحث 

                                                 
 امامتفصلنامه  سنگلجی، شریعت فکری تکاپوھای به تحلیلی نگاھی رضوی، نبوی مقداد سید )١(

 .۲۶۰ ص، ۴ ۀشمار اول، سال پژوھی،
 نوشته،که در این کتاب  آن گونه گلدزیھر .۳۴۹ ص اإلسالمی، التفسیر مذاھب ایگناس، گلدزیھر، )٢(

م) با سید جمال الدین رفت و آمد ۱۸۸۳م) و ھم در پاریس (حدود ۱۸۷۴و  ۱۸۷۳ھم در قاھره (
 داشته است. 

 . ۳۴۹و  ۳۴۸ھمان، ص  )٣(
  .۸۴ و ۸۳ ص غرب، استعمار با رویارویی جریان در اسالمی نوین اندیشه البھی، محمد )٤(
 ق). ۱۲۳۵رجب  ۵( ۱۰اسرافیل، ش  صور روزنامه، »استنطاق با میرزا محمد رضا« )٥(
امامت «سید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای فکری شریعت سنگلجی، فصلنامه  )٦(

. این تعبیر را سرھنگ سید ابراھیم سخایی از ۲۶۱و  ۲۶۰، ص ۴ ۀ، سال اول، شمار»پژوھی
 است. مقاله بازگو کرده  ۀبرای نگارند شریعت سنگلجی شنیده و
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را نظام یز ؛رفت یاسالم به شمار می یطالعصر  شنیراشد یه دوران خلفاکبود 
، نزدیک به در چارچوب اسالم و یانتخاب ،ییشورا، یمردمعادالنه،  ،مسلمانان یومتکح

خود در  یبرا یصدر اسالم را سرمشق ۀد آن دوریمسلمانان با بود وساالری نوین  مردم
 قرار بدھند. یاسیامور س ۀادار

 سد:ینو یم یرضو ید مقداد نبویس
ر یمجلس تفس یو. افتیتوان  یرا م ینیاصالح د یردھایکھم رو یدر آثار خرقان«

ر قرآن یغ"گفت:  یاو مکرد.  می انیب یجمع یخود را برا یھا گاهدید وقرآن داشت 
اصول را از قرآن  د ویعقا ۀیلکه کآن وٌت عنه بگذارند تاکه ھست، مسکھرچه از ھر

است چھار یس یخرقان". )١(ستین ین عالجیر از ایغ ؛اموزند؛ مانند اصحاب سعادتیب
شروع  و )٢(دانست یم یبر اساس سنت نبو -تا سال چھلم –نخست را  ۀفیخل
ت ین والیاو ھمچن .)٣(گرداند یه باز میرا به زمان معاو یمان اسالمکالت حاکمش

 .)٥(»ز اعتقاد نداشتیغائب ن یبه امام ح و )٤(رفتیپذ یرا نم ینیوکت

  ینجم آباد یخ هادیش ۀشیدر اند ینیر اصالح دکف
 :دگوی میشیخ ھادی  ۀباردر یرضو ید مقداد نبویس
) را ید اسد الله خرقانیو س یخ حسن سنگلجی(معلم ش ینجم آباد یخ ھادیش«

توان در  یرا م ین اثر گذاریا. دانست رانیخ معاصر ایرگذاران تاریاز تأث یکید یبا
رزا محمد یم رد.کشناختند جستجو  یم یکه او را از نزدک یسانک یخیتار یھا تیروا

                                                 
 .۱۶ ص قرآن، در متشابھات رساله سید اسدالله، خرقانی، )١(
 . ۲۶و  ۲۵ھویت اسالم، ص  اسدالله، روح تمدن و خرقانی، سید )٢(
 . ۱۰۲و  ۱۰۱اسدالله، محو الموھوم و صحو المعلوم، ص  خرقانی، سید )٣(
 . ۳۳ - ۳۲ ص ھمان، )٤(
 امامت« ۀفصلنام ،»سنگلجی شریعت فکری تکاپوھای به تحلیلی نگاھی رضوی، نبوی مقداد سید )٥(

نویسد: این موضوع را استاد  در پاورقی می وی .۲۶۹ و ۲۶۸ ص، ۴ ۀشمار اول، سال ،»پژوھی
دکتر محمد علی موحد از برخی شاگردان خرقانی شنیده و برای نگارنده باز گفتند. ھمچنین 

یکی از شاگردان خرقانی شنید که او در برخی مجالس درسی خود  نگارنده با یک واسطه، از
گفتم که  می [در حضور ھمه/ آشکارا] شھاداأل ؤوِس اگر پنجاه نفر فدایی داشتم، علی ُر : «گفت   می

 ». امام زمانی نیست
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 ،او مجتھد، اما در باطن"سد: ینو یم ،)١(رده بودک کخ را دریه محضر شک ،ینیخان قزو
 را نابودد موھوم یانداخت و عقا یم کرا به ش ... او مردم ر بودکآزادمنش و روشنف

ه ک ،زاده کمل یمھد". )٢(از اجتماع بود یداری گروه بزرگیب یبرا یو آلتکرد  می
ناصری را  ۀران دورکثر روشنفکز این ،)٣(خ بودین و از ھمراھان شیلمکالمت کپدرش، مل

 .)٤(است  بزرگ دانسته ین روحانیافتگان دبستان ای تیترب
د یخ مانند سیه شکز معتقد است یخواه مشھور ن د حسن تقی زاده، مشروطهیس

 .)٥(ران داشتیدر ا یر بزرگیتأث طلب بود و یار آزادین بسیجمال الد
توان  یه مک دنام دار ر العقالءیتحر ینجم آباد یخ ھادیمانده از ش یتنھا اثر به جا

 یھا تاب به طرح بحثکن یا یجا یدر جا یو .افتیتاب کن یاو را در ا یھا دگاهید
ان یخود را ب ۀن و جامعیشیپ یھا امت یاسباب انحطاط اعتقاد پرداخته و یاجتماع

پردازد و  یان میعیشاعتقادات ل یبه تحل ز تنھایتاب نکاز  یدر بخش .)٦(رده استک
 یھا از مصداق یاریبس .)٧(شمارد یبرمرا ھا  آن ییگرا کشر یھا از مصداق یبرخ

از  یکی، یاز نظری و .ردکخالصه » غلوّ « ۀتوان در واژ یخ را میمورد توجه ش یانحطاط
 است، بزرگداشِت   ردهکان را از اصل اسالم دور یعیه شک یباطل یاعتقادھارین ت ممھ

 خداست. یایاول ۀش از اندازیب
ه چون کدانند  یچنان م ،انیعیاز ش یاریه بسکاست معتقد  ینجم آباد یخ ھادیش

امت یاند، در ق ردهکه یگر ÷نیا بر امام حسیھستند  ÷طالب یبن اب یعل ۀعیش
ن باور را یاو ا .افتین نجات خواھند یشفاعت شافع اب در باالخرها یستند؛ یمعذب ن

  .)٨(و مخالف قرآن خوانده است» اوھام«
ه از اسالم جز کمعتقد است  ینیر اصالح دکان فیاز داع یاریمانند بس شیخ ھادی

                                                 
 .۹و  ۸ ص قزوینی، مقاله بیست محمد، قزوینی، )١(
 . ۴۰۰میرزا محمد خان قزوینی در: براون، ادوارد، انقالب ایران، صھای  یادداشت )٢(
 . ۳۵۶ابراھیم، رھبران مشروطه، ص  صفایی، )٣(
 . ۱۷۱و  ۱۷۰زاده، مھدی، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، ص ملک )٤(
 . ۱۱۳تقی زاده، سید حسن، زندگی طوفانی، ص )٥(
 . ۴۹تا  ۱نجم آبادی، شیخ ھادی، تحریر العقالء، ص  )٦(
 . ۵۳ تا ۴۹ھمان، ص  )٧(
 .۸۲ ص ھمان، )٨(
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ان چنان یعیش ،یبه اعتقاد و .است  نمانده یباق یزیاسم و از قرآن جز خواندن، چ
ه نازل ک یبیبه ترت ،املکو  یقرآن اصل شده و ناقص است و فیه قرآن تحرکشند یاند یم

ن بودن یرا از مب تگریان، قرآن ھدایعیش ،یاز نظر نجم آباد .است زماننزد امام  ،شده
نجات، تنھا  یامامان برا ِت یوال ِت یفاکه بعد از اعتقاد به کند دلخوش انداخته و

مورد  یواصحابش، اعمال عباد ÷نیاندن بر امام حسیستن و گریو گر یدار هیتعز
 ید، برایمف یارھاکاستفاده در  یاموال خود را به جا ،ن اساسیبر ھم رجحان است و

ن یو چن ؛اندنیستن و گریشان دلخوشند به گریاکنند؛  می ن مقصود صرفیا
 یستیھر عمل ناشاکنند،  می یدار هیتعز است وح یتشان صحیه چون والکشند یاند یم
 . امت حل و فصل خواھد شدیه انجام دھند، در روز قک

ةٌ «چون  یاتیخ سپس روایش ئَ يِّ ا سَ هَ عَ ُّ مَ نَةٌ الَ يَرضُ سَ لِیٍّ حَ بُّ عَ و کند  می را نفی )١(»حُ
 سد:ینو یم

ن و ی[و] به ادله و براھ یشک یھا م زحمت یه دارکاست  کن اعلی مراتب شریا«
 .)٢(»ن استید ھمیقت توحیه حقک یینما یه و اخبار ثابت میات قرآنیآ

» دیقت توحیغافالن از حق«تاب، معتقدان به شفاعت را کگر از ید یاو در بخش
 بخش. در )٣(باشد» عیال شفبِ «د یمان به خداوند بایه اکدھد  یخواند و دستور م یم
 :نگارد ین میز چنیگر نید

ه عفو و خالص از کنند یگز یرا برم یل دارند، باوریت میبه معص هک یسانک یبرخ«
 ن ویبر حس گریستن]= [ اءکشدن گناھان به سبب بُ  کعقاب آخرت در آن باشد؛ پا

 .)٤(»ن باورھاستیاز ا ییھا نمونه» ال یضره سیئة يحب عل«اعتقاد به 
ه مانند آن را کبود  ینجم آبادخ یش ینیرد اصالح دیکاز رو یا آنچه گفته شد، نمونه

تاب که کن است یمھم ا ۀتکن .افتیتوان  یر العقالء میتاب تحرک ھای بخشدر تمام 

                                                 
عُ «: روایت کامل در منابع شیعه چنین است )١( نْفَ يِّئَةٌ الَ تَ هُ سَ ضُ يِّئَةٌ وَ بُغْ ا سَ هَ عَ ُّ مَ ، الَ يَرضُ نَةٌ سَ لِیٍّ حَ بُّ عَ حُ

نَة سَ ا حَ هَ عَ و  رساند ینم یانیاست که با داشتن آن، گناه ز یکین کار، دوستی علی« ، یعنی:»مَ
 .»سودی ندارد یککار ن ،است که با وجود آن یدشمنی علی گناھ

 . ۱۳۵تا  ۱۳۳ص  ھمان، نجم آبادی، شیخ ھادی، تحریر العقالء، )٢(
 . ۲۶۸و  ۲۶۷ھمان، ص  )٣(
 .۲۹۴ھمان، ص  )٤(
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ه در مجالس خود به کاست   فراھم آمدهخ یش یھا مورد نظر، از دست نوشته
 .)٣( »دینام یم» )٢(ان عقالءیقول و ب«ن گفتارھا را یاو ا .)١(داد یشاگردانش انتقال م

                                                 
 ایران نامداران فاضل از که خود به شیخ یراتتقر«نویسد:  نور الدین چھاردھی در این زمینه می )١(

ھای صوفیه در  (چھاردھی، نور الدین، سلسله »است رسیده طبع به العقالء تحریر به نام بودند،
 تحریرتحت نام  ،از تقریرات این عالم ربانی قسمتی«نویسد:  ). وی در جایی دیگر می۱۷ایران، ص

 ). ۱۱۷ھای آن، ص  (چھاردھی، نور الدین، وھابیت و ریشه »جمع آوری و منتشر شد العقالء
 . آبادی نجم مرتضی ۀمقدم العقالء، تحریرنجم آبادی، شیخ ھادی،  )٢(
امامت « ۀسید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای فکری شریعت سنگلجی، فصلنام )٣(

 .۲۶۳تا  ۲۶۱، ص ۴ ۀ، سال اول، شمار»پژوھی



 
 

 
 

۴ 
 یلسوف هندیشاعر و ف ،تاگوربا  عتیشر یگفتگو

ش ۱۳۱۱در اردیبھشت سال  ،ر ھندوستانیلسوف شھیف ر وعشا )١(دکتر تاگور
از  یکیبا قرار شد  م) بنا به دعوت دولت ایران به این کشور سفر کرد و۱۹۳۲(بھار 

ن امر یا یبرا یعت سنگلجیشر عالمه هک ندک یادب گفتگو و مناظرهران یا یعلما
 یک گفتگوصورت گرفت.  رالدولهیّ ات در باغ نیانجمن ادب در ،ن مناظرهیاشد.  دهیبرگز

 ،مناظره یتر تاگور قبل از انتھاکصبح) و د ۱۰تا  ۹د (از ساعت یطول انجامساعت به 
 گفت. کتمام تر مهیجلسه را ن رد وک یآن عذرخواھ ۀاز ادام

 سانند ویکان یاد ۀه ھمکنیبر ا یتاگور مبن یبه ادعاشد  میموضوع مناظره مربوط 
نظر تاگور  از ،جهیدر نت؛ آبا و اجدادش است ِن یاو از د یرویسعادت ھر انسان بسته به پ

مرتبت حضرت محمد  یغمبر ختمیاز پ یروین حق و پید یبه جستجو یازین
 وجود ندارد.ن اسالم یو د صمصطفی
از شاھدان آن مالقات و  یکی ،عتیخ شرید شیمر شاگرد و ،مستعان ینقلیحس
 رد:کن ثبت یع آن را چنیوقاو  بود مناظره
ر بدن یز یصندل یبر رو و ن درآوردیپا را از نعل در اطاق داخل شد یعت وقتیشر

  قرار داد و:
 یو معنو یشتر سعادت مادیز بیشما چه چ ۀدیه به عقکبپرسم  خواھم یعت: میشر

 ست؟یسعادت بشر چ دھد و یم
د مطابق و یه شاکدارم  یا دهیله مھم عقئن موضوع و مسیدر ا تاگور: البته من

                                                 
پرداز اھل بنگال ھند  و چھره یقیدانموس یلسوف،) شاعر، فم۱۹۴۱تا  ۱۸۶۱تاگور ( یندراناتراب )١(

 درتاگور  نوبل بود. یزهبرنده جا یاییآس یننخست یاوست. و یشاعر یبرا یشترب یشآور بود. نام
و در  گرفتزبان سنسکریتی و انگلیسی را فرا ؛شھر کلکته پایتخت استان بنگال ھند به دنیا آمد

که به دو  بودبنگال  یالتشاعر ا ینکرد. تاگور بزرگتر یافترا در یاتنوبل ادب جایزه م۱۹۱۳سال 
 یسرود ملکرد.  می ترجمه یزن یسیو اشعار خود را به انگل سرود یشعر م یو بنگال یزبان ھند

 ).آزاد ۀمدانشنا پدیا، یکی(و اوست یفاتھند و بنگالدش از تصن
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 :نمک ید عرض میا دهیچون پرس یول ؛بات شما نباشدیقات و تجریج تحقیموافق با نتا
در آن  یرکم و فیرات آن ندیبه ماھ یارکست و یم چیدان یه نمکت یابد یکانسان از 

ا یمزار  یک ۀانسان به منزل یا براین دنیا .است  آمدها یدنن یبه ا ،مینک یخصوص نم
ند و از آن کد در حول آن طواف یاید بیه باکاست ری ئزاانسان  معبد است و یک

 یارات را طین زین مسافرت و ایه اکن است یخلقت بشر در واقع ھم یعلت غائ .بگذرد
ن یوانات ھم به ایح بھائم و .د از آن بگذردیبا است و ین مزار موقتیتوقف او در ا ؛ندک
خوردن و  یه بھائم فقط براکن است یبا انسان اھا  آن فرق یولروند  می ند ویآ یا میدن

 ،انسان یول ؛ستندین یزیچ یایجز حلق و جلق و دلق جو ؛روند یند و میآ یدن میخواب
ه کبل ،ه از پشت آدم باشدک ی، نه ھر موجودیمانند ھر انسان ،ه باالتر از بھائم استک

در او باشد، سعادت م ئبھاش از ین قوا بیر داشته و الاقل اکتعقل و تف ۀه قوک یانسان
ت را به یه بشرکاز او صادر شود  یریت خیر بشرکه نسبت به فکست ا ن انسان آنیا

 ھر ؛ندکد خدمت یآ یه از دستش برمکھر طور  ؛ندکدمت خ ؛سازد یکت نزدیالوھ
ت، یدر الوھ یالھ :برساند یا دهیه وارد است فاک یا و ھر رشته یس در ھر علمک

م ب و ریز ان بایدقیخود، شاعر با اشعار خود، موس یدر علم خود، نقاش با نقاش یعیطب
به  کیمکخدمت و  ،تواند یه مک ای هوسیلس با ھر ک ھر ،قی و باالخرهیآالت موس

 ؛است یکیمقصد و مقصود ھمه  ه او را به مقصد و مقصود او برساند.کند کت یبشر
به افراد و  یارکم یزن یت حرف میه ما از بشرک یوقت .سمت متوجه ھستند یکھمه به 

 م.ییگو یم یلکت را به معنی یبشر ؛میمختلف ندرا کمسال
ھا  ییاروپا .ردیگ یانسان را م ،ه عظمت علوم آنکدم یه من به اورپا رفتم، دک یوقت

 یدر جنبه روحان یول ؛است یه متأسفانه جنبه مادکاند  ردهک یترق یلیجنبه خ یکدر 
تر و جلوتر  ن قسمت از غرب بزرگیدر ا اند و شرق ردهکن یاتیمتأسفانه ترق یمعنو و

 ار دارند.یت فوائد بسیبشر یو براکنند  می به ھر حال خدمت .است
 یبرا ؛گران دارندیتری نسبت به د یه مقام عالکھستند  ین ملل اشخاصیدر ب

 رسالت و ۀجنب؛ دھند یت انجام میھدا ۀلیاند خدمت خود را به وس ت بشر آمدهیھدا
م آن ندا بشر را به مبدأ کبه ح [که] رسد یمھا  آن به ییندا ؛دارندت یروحان غات ویتبل

است  یت و رسالت واقعیمقصودم روحان .خوانند یاست م یکیھمه  یه براکواحدی 
ه کسازد  یم یوھمه را متوجه مبدأ واحدکند  می ادیه عواطف بشر را به نوع خود زک

ن یا .نامد یم یآن را اسم سکمختلف دارد و ھر یھا اسام منت ؛است یکیھمه  یبرا
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من  ؛رسد نشان دھند یمھا  آن بر یآسمان یه نداک یسانکا و رسل و ید انبیمبدأ را با
 .دانم یخود را از آن دسته م

خود دارم  یبرا یمن رسالت ؛ستمین یاضیر و کیا دانشمند فلیدان  یعیمن عالم طب
 ؛نمک یسعادت م را دعوت به شیھموطنان خو خود و منرسد. یبه من م ییو ندا

در  ؛ام ن مزار آمدهیه در اکھستم  یزائر ؛دھم ین راه انجام میاز ا یمختصر خدمت
سعادت  ،هکحاصل آن .نمک یت میمردم را ھدا ھستم و یدار خدمت عھده ،یتوقف موقت

س به سھم خود که ھرکاست ن یدر ا یه سعادت عمومکبل ،ستین یبشر، سعادت فرد
مال برساند و کند و او را به کت خدمت یت خود به بشریظرفاستعداد و  مطابق قوه و

 بروز دھد. ّم تَ اَ  ل وَم که دارد به نحو اَ ک یس استعدادک ھر
ه ک یقیبًا تحقیگفته است: تقر ین سخن حق است و صوفیخوب، ا اریعت: بسیشر

خواھم  یم یماالت است، ولکدن به ین رسیھمکند،  می بزرگان در خصوص سعادت
 ... هکبپرسم 

ه انسان را کالت است کموانع و مش ،ن مقصودیل به ایدر راه ن .دیبدھ تاگور: اجازه
 .است یگریجھالت مانع د ؛ن موانع استیاز ا یکی ،یشھوات انسان .دارد یاز راه باز م
ت و یوانیاغلب مردم ح رب .ستین یو معنو یروحان ۀافراد و اشخاص جنب ۀالبته در ھم

 کمکن موانع یرفع ا یاند، برا دهیه به مقام عقل رسک ید افرادیاب .غلبه دارد یشھوتران
 .ندکن سعادت را متزلزل یا ،یروی در اصول ماد ادهیز ن موانع وین است اکمم .نندک

ن موانع را یه اکن است یشنوندگان آن ندا ا آن اشخاص و صاحبان آن ندا و ۀفیوظ
 انجام دھند.ن راه یخود را از ا ۀفیوظ ؛نندکغ یتبل ؛بردارند
 یکه کم یدان یما م یول ؛ستیدر آن ن یالکاست و اش حین مطلب صحیعت: ایشر

 ؛ق استیمال الکدن به یت ھست و آن رسیبشر یبرا یقیسعادت حق مال وکراه 
ھمان است  ،مالکو آن روند  می ه سوی آنمھ هکھستند  یمالکھمه متوجه چنانکه 

َها﴿ د:یفرما یه خداوند در قرآن ما مک ُّ�
َ
� �َ�ٰنُ  َ�ٰٓ  َكۡدٗحا َرّ�َِك  إَِ�ٰ  َ�دِحٌ  إِنََّك  ٱۡ�ِ

 : یعنی، ]٦ :نشقاقاإل[ ﴾َ�ُمَ�ٰقِيهِ 
 ،»ردک یدار خواھید و او را یشتاب یانسان تو به سوی خدا م یا«
در  .مال داردکبه سوی  ،ترر واضحیا به تعبیالله و  إلی سفرِ  انسانگر، یبه عبارت د 

ن راه یدانم موانع ا یمن م .داشته باشد یسلسله دستورات یکد یبشر با ،ن سفریا
 صِقّ نَ ا مُ یمل کرساند؟ م ین راه میزھا ما را به ایه چه چکخواھم بدانم  یم یول ؛ستیچ
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جا ک ن دستور ازیدام است؟ اکب قّر ا مُ ی دور شده]= [ دعَّ بَ ست؟ مُ یما چ کننده] ناقص= [
ه کم ینکن یقیم و یدھ جیحتردام دستور را ک ؟میرین دستور را بگیا یسکاست؟ از چه 

دام کسازد؟  یمنحرف نم یقیحق ق سعادتیو از طرکند  نمی ما را به خالف وارد
 ح نشان داده است؟ین راه را بھتر و صحی، ایدام نبکدام دانشمند، کلسوف، یف

 ۀاشخاص آمده و ھم یلیخ ینون براکخ تا یاز آغاز تار یآسمان ین ندایالبته ا :تاگور
پس  .ن موانع را بردارندیفه را انجام دھند و این وظیه اکاند  ن بزرگان موظف بودهیا
س به زائران مزار کھر  .مرتبه ھستند یکن ندا در یشنوندگان ا ۀه ھمکتوان گفت  یم

ن خدمت یا یه براک یھر راھ ؛ند، خوب استک یت خدمتیت و عابدان معبد بشریانسان
 .اند و دستور ھمه خوب است فه داشتهیوظ یکا و رسل ھمه یانب .ده استیپسند ،باشد

= [ نفس ّف کقت و یحق ۀلید به وسینم، باک یم ین مرتبه خدمتیمن ھم در ا
فه ین وظیه اک یشخص .دیفه را به انجام رسانین خدمت و وظیا ،محبت و خویشتنداری]

ه کگفت شود  نمی ؛ردیبگھا  آن بدھد و ازھا  آن د بهیبا ؛ندکشتر محبت ید بیرا دارد، با
 .ت دارمیخدمت به بشر یبرا یق مختلفُر من مثال ُط  راه بدتر است. یکراه بھتر و  یک

در وطن  ؛نمک ین راه مینت خود را صرف اکھمه م ؛ھستم یبزرگ یمیدان قدانمن از خ
 تیفالسفه و علما خدمت به بشر ۀھم .نمک یمت یردم و تربکس یتأس یا خود مدرسه

او  یالبته عواطف قلب ،را بخواندھا  آن سکھر .خوانند یا میمرا در ھمه دن اشعارکنند؛  می
ه از راه کنم ک یسعی م ؛نمک ینطق م ؛نمک یمن به ھمه جا سفر مشود.  می ادیاو ز و حّب 

ن یا ۀلیدوارم به وسیام .خود را انجام دھم ۀفی، وظیعواطف بشر برانگیختن]= [ جییتھ
 بتوانم عواطف خوب بشر را به جوش آورم. یارکفدا

خوب  .ام مقصود خود را بفھمانم ا نتوانستهیگو .مطلب من داده نشد عت: جوابیشر
 .ستیشتر نیراه ب یک ،مال و راه نجاتکقت و راه یه راه حقکست ین کیش .دینکدقت 

ھر  ،دانشمندانا و رسل و چه فالسفه و یچه انب ،ه سادات و بزرگان بشرکگر یاز طرف د
ه منتسب به ک ینشان دادند و دستورات یقیگر و از طرید ین راه را به قسمتیدام اک

 یک ءمشا ۀفلسف ؛ندیگو یم یزیدام چکفالسفه ھر  ؛ار داردیا است، اختالف بسیانب
 یکتورات  ؛دھند ینشان م یگریعرفا راه د ؛گر استیدستور اشراق طور د ؛دستور دارد

 ۀر از ھمیغ صدستور محمد بن عبدالله ؛دارد یگریل صورت دیانج ؛دیگو یقه میطر
 ھاست. نیا

ما طلب  .ه ھزارھا راه و ھزارھا حرف مختلف استکم ینیب یم مینکه دقت کخوب 



 ٣٣ گفتگوی شریعت با تاگور، شاعر و فیلسوف هندی  

 

 

را انتخاب  یم راھیخواھ یم .میمال ھستکراه نجات و سعادت و  یایقت و جویحق
ا به قول شما ین بزرگان یاز ا یکھر  .میشو یمیج گن ھمه راه ین ایدر ب ؛ [ولی]مینک

 د، آن راه بدیگو یلسوف میفالن ف دھند. یراه نشان م یک یآسمان یشنوندگان ندا
فالن  ؛راه من خوب است ؛است بد ود: ھر دیگو یم یگرید ؛ن راه خوبیاست و ا

د یه باکفھماند  یگر به ما میغمبر دیالم منتسب به پک .دین راه بروید: از ایگو یغمبر میپ
د یدام راه باکقدم در  رد؟ وکد قبول یرا با یکدام کپس  .ش گرفتیرا در پ یگریراه د

 ه ما را زودتر به مقصود برساند؟کگذاشت 
د از یبا ؛است بدھا  آن وانات و خوردن گوشتید: قتل حیگو یم یلسوف ھندیف

 ؛اورپام به ییآ یم .یمال و سعادت برسکن یتا به ا ینکاحتراز ھا،  آن خوردن شتن وک
تا  یو بخور یشکد بیبا ؛وانات الزم استیشتن و خوردن حکد: یگو یم یلسوف اروپائیف

 بد :دیگو یگر میانت دید .ز حالل استید: فالن چیگو یاسالم م .ین سعادت برسیبه ا
ق را بر یدام طرکن طرق گوناگون یم و در اینکدام را قبول کپس ما حرف  .است

 ست؟ین طرق چین ایص بیزان تشخیو م ؟مینیگز
ه کن است یه به اتق بسیطر :اً یثان ؛س استک عقل ھر ،صیزان تشخیم :: اوالً تاگور

ران مسلمان یت اکممل .باشد یطیچه مح ۀشد تیجا متولد شده باشد و تربکشخص در 
د یبا ،گریاز طرف د .تولد است ین به مقتضایا ؛دارند یگرین دیدر ھندوستان د ؛است

ن پدرانم یبه د ؛بودم ییمتولد شدم، بودا یمن وقت .اند را خوانده یا ه چه فلسفهکد ید
 ،قین طرییپس تع .شان استیا ۀدین پدران خود و به عقیس به دک ھر .ماندم یباق

داشته  یطیچه مح جا متولد شده باشد وکه انسان در کاست  یلکن اصل یبسته به ا
 .)١(باشد
 ھر .عشق است ،ق شاعریطر ؛شاعرممن  .ندارد یتیمن اھم یق براین طریاما ا 

شاعر با عشق  .ه رود خوب استک یعاشق به ھر راھ .خوب است ،شق باشداه عکس ک
 .من ھم شاعرمکند؛  می خود به مردم خدمت

 .میگفت یسخن م یعقل یمبان یبر رو ؛بود یو فلسف ینون بحث ما عقلک عت: تایشر
 .دیدعشق آور یرو [و] ردهکخارج  یو عقل یبرھان ینون شما مطلب را از مجراکا

                                                 
 اندازد می مشرکین ۀیاد این گفته ما را ب ،که این حرف تاگور عتقد استی میاستاد مصطفی طباطبا )١(

ْ قَالُوٓ  بَۡل ﴿که:  ٓ وََجدۡ  إِنَّا ا ٓ  نَا ٰٓ  َءنَاَءابَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ هۡ  رِهِمَءاَ�ٰ  َ�َ  یعنی: ]۲۲:[زخرف ﴾َتُدونَ مُّ

 .»آنان راھیافتگانیمگیری از یما پدران خود را بر آیینی یافتیم و ما [ھم با] پ :بلکه گفتند« 
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 برھان و یمبان یھا بر رو ه صحبتکخوب است  .است وراء طور عقل یعشق طور
 استدالل باشد.

 .ام وقت داده یگریساعت ده به د ،ام و به عالوه ار خسته شدهیبس تاگور: متأسفانه
 .خواھم یاز شما معذرت م

 ۀاست و مصاحب  بوده یفلسف ۀن مباحثیو حاضر در اه شاھد کمستعان  یقلنیحس
 ن نوشت:یخود چن ۀان مقالیدر پا ،ر در آورده استیتحر ۀوا به رشتیش قلمیفوق را به 

 یمایبا س یت مھربانیتر تاگور با نھاکد یآقا .افتین جا خاتمه یصحبت به ھم«
رون ین دست داده از اطاق بیحاضر یکایکرده، به رسم خود با کگشاده از ھمه وداع 

 موفق نشدم قبل از تمام شدن قطع شد و ،ه صحبتکاندازه متأسف شدم  یمن ب .رفت
 .)١(»رسد یجا مکن به یرین بحث شیان ایه پاکنم ییتا ب

                                                 
 یعتشر ،۱۲۱شماره  ،۱۳۵۲ ید ،»یدوح« یاتزبان و ادب ۀنشری ی،چھاردھ یمدرس یمرتض )١(

 .۱۰۳۲ تا ۱۰۲۶ ص ،و تاگور یسنگلج



 
 

 
 

۵ 
 یسنگلج ۀنید خالص در سیسفر حج و تابش نور توح

امور  ۀادار ،اب خودیو در غ شده مشرف کمبه  )١(پنج سال قبل از فوتشعت یشر
مستعان  ینقلیحس .)٢(گذاشت یمحمد سنگلج ،برادرش ۀغ را به عھدیدارالتبل

 :دیگو یم
با  یشتریتماس ب ،ینیمراسم د یادا عبه مشرف شد و عالوه برکاستاد بزرگ به «

بازگشت و با حرارت و مجاھدت افت و به تھران یره یدانشمندان حجاز و مصر و غ
 .)٣(»ت پرداختیغ و تربیبه تبل یشتریب

از شاگردان  و یعت سنگلجیشر ۀخواھر زاد ـور کتر محمد جواد مشکد به نقل از
به حج رفت  کالمل ن خان مؤتمنیرزا حسیاز طرف م یزمان عت]یشر یعنی[ یو ـ)٤(وا
 .)٥(ردکدا یش پیگرا ین روش مذھبیھا به ا یآثار وھاب ۀھمان سال با مطالع و

 یاز حج، و ھمسان شریعت پس از مراجعت» د عبادتیتوح«تاب کدر واقع نوشتن 
حق الله علی  :دیتوح(محمد بن عبدالوھاب خ یتاب شکتاب با کن یاز ا یادیقسمت ز

کند.  می را ثابت اثرپذیرین یا ،ھم از لحاظ متن ھا و ن فصلیھم از لحاظ عناو )دیالعب
ا یدن حلقه یفصل پوش(تاب خود کن یھم از بخشیعت در یخود شر ،نیعالوه بر ا

ه ھنگام ککند  می حیتصر )ا دفع آنیرفع بال  یاز براھاست  آن ا امثالینخ  ا یانگشتر 
 گذاشت یدر روح و یقیعم یرثأته چنان کرا خوانده  یتابک ،هکنه به میمسافرتش از مد

 اجازهابان انداخت. یو در ب آورده بیرونبود  کردهدر دست  کتبر یه براک یه انگشترک

                                                 
م) ۱۹۴۴ش (۱۳۲۲ -ھمانطوریکه مریدش حسینقلی ذکر کرد  -که تاریخ فوت شریعت  از آنجایی )١(

 م) باید باشد.۱۹۳۹ش ( ۱۳۱۷است، پس تاریخ مشرف شدنش به مکه برای حج: 
 .۱۶۲ ص ،ھای آن وھابیت و ریشه ،نور الدین چھاردھی )٢(
 .۶کتاب محو الموھوم، ص  ۀحسینقلی مستعان، مقدم )٣(
سی چھاردھی، شیخ ھادی نجم  )٤( ھایی از زندگی او، مجله  آبادی و داستان نک: مرتضی مدرِّ

؛ ھمچنین نگاه کنید: ۵۹)، ص م۱۹۷۳/ق۱۳۹۳( ش۱۳۵۲، مؤرخ اردیبھشت ۱۹، ش »وحید«
 .۲۱۶گلزار مشاھیر، زندگینامه درگذشتگان مشاھیر ایران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگی، ص 

 .۱۰۱۷سیاسی ایران، ص  -ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )٥(
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                                   :کنیم نقل وی خود از را ماجرا دھید
ده بودم، از ید یآن خواص در کتب برای  .ینید صیمن خود انگشتری داشتم از حد«

اھا شخص را از آفات یھا و در ابانیدر ب ،در دست باشد ن انگشتر یاگر ااینکه  آن جمله
کردم آن انگشتر را  الحرام  تیعزم مسافرت حج بکه  زمانی ن جھتیکند. از ا یم حفظ 

داشتم که در  یثیرفتم و کتاب حد  یمّکه م منّوره به  ۀنیاز مد .ھمراه خود برداشتم
دقت  یوقت  .برخوردم ،ن اخبار که نقل کردمیدفعه به ا یککردم.  یم ل مطالعه یاتومب

من  !د اسالممیاطالع از توح  یجاھل و ب چقدر  !ای داد و وای بر من :گفتم ،کامل نمودم
خدای  چرا  .بت در دست دارم یول ؛کنم  یسفر بسوی خانه خدا م ، یمحرم و حاج

که من نگھبان  یدانم، در حال را نگھبان خود  یجھان را حافظ خود ندانم؟ چرا سنگ
دست داد که شرحش محالست. مشغول استغفار شدم و  چنان به من  یم؟ انقالبیَ او

گ یبه ر یعنیـ عالم خودش  به  ؛ابان انداختمیانگشتر را از انگشت خود درآورده و در ب 
کدل دو دلبر یست با یرسم عاشق ن«                                                                                                                                                                      خواندم:را  ن مصرع یملحق کردم و ا ـ ابانیب

ِ َرّبِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿. دل را از بت انگشتر پاک کردم  ۀو کعب» داشتن                                                                                                                                                                                                                                  )١(.            ﴾٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ ِ�َّ
او اثر عت در حج خوانده بود، در روح یه شرکھایی  کتاب هکروشن است  نیابنابر

 ھمان رایز ؛ھا داشت ن بحثیا یبرا یمستعد ۀنیروح او زم چونگذاشت،  یقیعم
اصالح در  دارِ  هداعی یعت از ھمان جوانیشر ،شدن عرض یشیه در صفحات پک یطور

پس از  وکرد  می مبارزه یا فرقه و یمذھب م بود و با خرافاتیرکن و بازگشت به قرآن ید
به وطن  بازگشتبعد از  وتر شد  راسخ و تر یقول در او ین میا ،ھا تابکن یا ۀمطالع

 رد.کدنبال  راخرافات  و کبا شر اه مبارزهر یشتریبا نشاط و شور بش، یخو
 
 

                                                 
 .۴۶، چاپ سوم، ص »یکتاپرستی«شریعت سنگلجی، توحید عبادت  )١(



 
 

 
 

۶ 
  یعت سنگلجیشر میتعالروح  ،مبارزه با خرافات

 درآمد
د و یر با توحیه مغاکرا  یزیدانست و ھرچ ین مید را اساس دیتوح یعت سنگلجیشر

 یاریلذا بسکرد.  می ومکو مح تخطئهدانست،  یخرافه و خالف عقل مو  کآلوده به شر
از اخبار و  بسیاریخواند و  یافسانه و بدعت م ،را نادرست مذھبی شیعه دیاز عقا

و دروغ کرد  می رد ،بود بنا شده ھا  آن اساس بر عواماز اعتقادات  یه برخکرا  یثیاحاد
» د عبادتیتوح«در  اوخت. یانگ یخشم مخالفانش را بر مبدین خاطر، و  شمرد یم
 سد:ینو یم

ق کرده و در یمطالعات عم  یھا در علوم اسالم که سال یف فانیضع ۀن بندیا«
 یّر َح تَ  طاقت بشری خود  ۀنداز تارخ با فلسفه و فقه و اصول و ث و کالم و یر و حدیتفس

 یانت مطالعاتیو د مذاھب]= [ لَح ام و در ملل و نِ  و اجتھاد کرده جویی] یقتحق= [

ِينَ ﴿کامل نموده و بمفاد:   ت یھدا )١( ]٦٩ عنکبوت:ال[ ﴾َ�َٰهُدواْ �ِيَنا َ�َۡهِدَ�نَُّهۡم ُسُبلََنا َوٱ�َّ
ن یز بیاستعداد خود تم ۀو به انداز ف اسالم کرده ین حنیق در دیام و تحق شده به قرآن

 خرافات و اغالل زنجیرھا]= [ خته و سالسلیباِر شرک و اوھام را ر ام و  حق و باطل داده
ت یبنورش ھدا راب شده و یقرآن س ۀل را پاره کرده و از سرچشمیاباط و  ھا] قفل= [
عقل و شرع  عادِل  تش دو شاھدِ یو بحقان ام  دهیرا که فھم یدم مطالبیچون د ،ام افتهی

                                                                   ف:یشر ث یقت اظھار نکنم، بنابر حدیاست، اگر برای تشنگان حق  داده یگواھ

َعالُِم ِعلَْمُه َ�َمْن لَْم َ�ْفَعْل « 
ْ
يِت فَلْيُْظِهِر ال مَّ

ُ
َِدُع يِف أ

ْ
ِ  إَِذا َظَهَرِت ابل » َ�َعلَيِْه لَْعنَُة ا�َّ

 اال و کند، آشکار را خود ۀدانست که است عالم بر ظاھر شد  یندر دھا  بدعت یوقت(
دست بکار  ن جھت یاز ا ؛دیخواھم گرد صمورد لعن رسول خدا               )دبا او بر  خدا لعنت

ن و ین دیرکن رکد اسالم است که یتوح  ،نمودم و آن زدم و نخست اقدام به امر اھّم 
کرده، و  دا یگر پید یان مردم معنیدر م ـ بدبختانه ـ ا و آخرتست و یدن سعادت  ۀیسرما

                                                 
 .]۶۹[عنکبوت:» نماییم ھای خود را بر آنان می اند، به یقین، راه وشیدهکه در راه ما کسانی کو « )١(
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                                                                                                                                                                                                                                                                                       .)١(»است ج شدهید ترویھزار شرک بنام توح
و ھمواره  شتهداه کیبر قرآن ت ،خود ید و آرایان عقایه در بککرد  می دکیتاعت یشر

ق از فھم آن یه خالک یا هیتاب خدا آک. او معتقد بود در دنمو میاستناد  کالم اللهبه 
عت ید شریآن قابل تدبر و فھم است. از آرا و عقا یو تمامشود  نمی افتیعاجز باشند 

و راه و روش  ینید یینوگرا یھا هیم پاکیدر تحتواند  ای که می ترین نکته مھم ،یسنگلج
ر کبه قرآن و تدبر و تفم یرجوع مستقن یمؤثر واقع شده باشد، ھم یران مذھبکروشنف

، بازگشت به یران مذھبکروشنف یژگین ویتر یاصلھمواره  ،یلکاست. به طور  در آن 
  .)٢(است  قرآن بوده

 سد: ینو یم ،س معاصرینو خیتار، رسول جعفریان
ت کاز حر» یای بر رھبر باچهید«تابش کدر  )٣(یزمانالن صاحب یتر ناصر الدکد«

رد تا کتالش  یه وکرده و بر آن است کاد ینھضت ناشناخته  یکعت به عنوان یشر
نھضت  یکث، آن را به صورت یاز اخبار و احاد یا سخ اسالم و تنھا با نقد پارهبدون نَ 

 .مقبول نسل نو قرار دھد بینی اندرآورده، آن را جھ یو اجتماع یجمع دسته خواهِ  یترق
 یانقالب یمود، راھیپ یاسالم یو اجتھادھا ینیر دکه او در تفک یه راھکد یگو یم یو

ت کعت، حریت شرکن نوع مشابه حریتر یه افراطکبر آن است  یصاحب الزمان...  بود
، یمیبازساز، ترم یشتر تالشیب» یسروکعت و یشر«سد: ینو یم یو .است یسروک

 یا ھرزه یھا خود را از علف یشتزار اجتماعکدند یوشک یم ؛و ھمساز داشتند یانطباق
صدر اسالم،  ینیدکند و به پایده بود، بپاالییدر آن روھا  قرن یه به گمان آن دو، طک

تندتر و  یسروکارتر، و ک عت مالحظهین رھگذر، شریت در اینھا...  ندیتوسل جو
ت یشتر متوجه سازمان روحانیعت، بیشر یشنھادیراند. اصالحات پ یتر م انهیپرخاشجو

ز شده یاست نیس ادب و ۀمتوجه عرص ،ت گذشتهیاز روحان یسروک ؛بود ینیر دکو تف

                                                 
 . ۸ و ۷ص  ،»پرستییکتا«شریعت سنگلجی، توحید عبادت  )١(
سقوط: مجموعه مقاالت  ،»درآمدی بر نوگرایی دینی در ایران« ۀمقال ،نک: محمود طاھر احمدی )٢(

 .۱۳۸۲ تھران، ی،سلطنت پھلو یعلل فروپاش یبررس یشھما
 فلسفه، در و است ایرانی معاصر ۀنویسد و پژوھشگر الزمانی، صاحب الدین ناصر حسن محمد دکتر )٣(

 او از زیادی ھای مقاله و ھای بسیاری تألیف نموده کتاب. دارد تخصص زبانشناسی و روانشناسی
 .است شده  چاپ ایران علمی ھای مجله در
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  .)١(»بود
و کند  می تبصره یسروکعت با یشر ۀسیبر مقا ،مطالب آن از نقل پسان یجعفر

 سد:ینو یم
ه ھر دو به گمان کنینارواست. آنچه ھست ا ین دو امریا ۀسیمقا ،به طور قطع«
 یسنت ونیبا روحان یریدرگه به ک یتکحر ؛داشتند یدر جھت اصالح قدم برم ،خود

آنان باز  ی] بود راه را برایت [سنتیف روحانیه طرفدار تضعک. رضا خان ھم دیانجام یم
 .)٢(»گذارد یم

از  یکی، که ید عبدالحجت بالغیاز س ،یرضو ید مقداد نبویس ،پژوھشگر معاصر
 کند: می نقلچنین  بود، عتیمخالفان سرسخت شر

بت یغ عبارتند از:کرد  می ارکرا انھا  آن یسنگلجعت یه شرک ین مسائلیمھمتر«
رسول  یبرا یو .ایانب یھا ، معراج، شفاعت و معجزهیامام زمان، رجعت، معاد جسمان

 .)٣(»شناخت یجز قرآن نم یا معجزه صخدا
ه مخالف ک یصبعو از مرد متاست   عتیشر بهمحض  ین سخن افترااما به راستی ای

 ،قتیدر حق. بزند ین تھمتیه چنک ستیمنتظره نر یغ ،عت بودیار شرکسرسخت اف
ج در مورد یه برداشت راکبل ؛ا نبودیا معجزات انبیشفاعت  ،ر اصل معراجکمن عت ابداً یشر

نظر  ،به عنوان مثال .آورد یمھا  آن یبرا یحیر صحیتفس وکرد  می ن امور را نقدیا
ل قرآن بر یدل«او تحت عنوان  .میآور یل میدر ذ ،ایدر مورد معجزات انبرا عت یشر

 سد:ینو یمن یچن» اثبات نبوت
الت کحل مش ه ویقیان معارف حقیعت و بیخارق عادت در وضع شر سِم ن قِ یا«

 یاء و رسل بوحیست و انبیه دسترس عقالء و فالسفه نک مربوط به ھستی]= [ هیونک
تر است تا  داللتش بر نبوت واضح ،نامند یه میو او را معجزه عقلشوند  می آشنا یالھ

آنکه  بحر و امثال شکافتن]= [ ا انفالقیل اژدھا شدن عصا یاز قب ،یخارق عادت حس
داللت بر نبوت دارد  ین امور ھنگامیا ؛بر نبوت ندارد ین خارق حس داللت ضروریا
مل علم و ع ،اوًال و بالذات ،لُس ُر  ۀمعجزپس  .شود یبخارق علم پیوست]= [ ّم نَض ه مُ ک

 یاست و معجزه علم  هیعقل معجزاِت ] ۀتأییدکنند= [د یِّ مؤ ،هیاست و معجزات حّس 

                                                 
 .۱۰۲۲سیاسی ایران، ص  ـ ھای مذھبی سازمان وھا  جریان رسول جعفریان، )١(
 . ۲ ۀ، پاورقی شمار۱۰۱۸، ص ھمان )٢(
 . ۲۶۰تا  ۲۵۷عرفاء،  ۀبالغی، سید عبدالحجت، تذکر )٣(
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  .)١(»باشد یم یعقل هشاھد بر معجز ،هیاما معجزات حس ؛است یقطع ،داللتش بر نبوت
  ند؟ک یا داللت میار معجزات انبکالم بر انکن یاحقیقتًا ا یآ

عت در موضوع یم شریاز پژوھشگران در مورد تعال ینظرات تعداده کنید از ابع
ات کروش و نعت در مورد یم خود شرینیبب کنیم، این آوردید یایو اح یطلب اصالح

 انیب چنین» د فھم قرآنیلک«تاب کدر  ید. ویگو یخود چه م ینید ِی طلب مھم اصالح
 کند: می

= [ عاباالمور الصِ   لھِّ َس و مُ  ]ساز سبب= [ االسباب ببِّ َس مُ ه لذا متوجه ب ...«
شف مطلبی شدم و راه فھم کموفق ب ـ بحمدالله ـ ده و یگرد امور دشوار] ۀکنند آسان

= [ فلَ ن را از َس ید دیه باکنستین بر من باز شد و آن این و تدبر در قرآن مبید
چه  ،نم در صدر اول اسالمید من ببیبعبارات واضحتر با ؛فلَ گرفت نه از َخ  پیشینیان]
ش یدایش از پیدند و پیفھم یقرآن را چگونه م ،ن صدر اولیاست و مسلم  خبر بوده
 یول .نی داشتندین چه دیمسلم ،در اسالمھا  این ت و اعتزالیتصوف و اشعر فلسفه و
چ وجه یھه رد و بین را از خلف بگینخواسته شخص متدبر در قرآن بخواھد د یاگر خدا

َو َنُعوُذ  ؛ق خواھد شدَر ن فِ یی از ایکمسلمًا گرفتار  ،ت قرار ندھدیسلف صالح را محل عنا
ت شدن براه راست و یمعنی و ھدا به ایندانستن] = [ نطُّ فَ تَ پس از  ِبالله ِمَن الَضّالِل.

رده پرده تعّصبات و موھومات را کد را پاره یر تقالیمرتبه بحول و قوه الھی زنجیک ،صواب
ن یده و دیت پروردگار گردیمشمول عنا ،رانداختهدم و باِر گران خرافات را از دوش بیدر

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ؛شدم به قرآنت یرده و ھداک ذاخرا از سلف صالح  ِيِ�َّ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما  ٱ�َّ
ۡن َهَدٮَٰنا 

َ
ُ ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ   .)٢(»]٤٣ [األعراف: ﴾ٱ�َّ

و ت یھدا یجستجواست، بھترین کالم ه ک ،میرکه قرآن ن، بازگشت بیبنابرا
از  ،دیتقل کو تر ش صدر اسالم ۀصحاب فھمطبق دن قرآن یفھم ،قرآن دری یراھنما

از  یر برخکبه ذ کنیا .است ینید یطلب اصالحراه عت در یروش شر اتکن نیتر مھم
  :)٣(میپرداز یعت میشر یاصالح ۀدر اندیشات کن

                                                 
 اپانتشارات دانش، چ ۀتھران، مؤسس ،شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین قرآن )١(

 .۲۱۱(افست)، بدون تاریخ، ص  نجمپ
ه ما را بدین [راه] ھدایت نمود و اگر خدا ما را کستایش خدایی را «آیه:  ۀترجم .۵ و ۴ ص ھمان، )٢(

 ].۴۳[اعراف:» یافتیم ما خود ھدایت نمی ،ردک رھبری نمی
 فھم روش و عبادت توحید ۀزمین در شریعت دینی اصالحات مورد در کتاب، بعدی ھای بخش در )٣(
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 ویبت و ظهور یو غ دوازدهممام ا حقیقت. ۱
 کند: می فین توصیچننیات را یبه مھدو یعت سنگلجینگاه شر یتر صاحب الزمانکد
را در  یو یاساس» تز«ھا و  ه آموزهک یعت سنگلجیر شریاخھای  سال رانیدر ا«

ر تا یناپذ یخستگ یوششکم، با یابی ید فھم قرآن میلک] اسالم و رجعت و یتاب [ھاک
ث و اخبار یاز احاد یا اسالم با نقد پارهسخ ه بدون نَ کسعی داشت  ،ھنگام مرگ خود

جنگ  ۀیظھور مسلحانه و ما ف ویام به سیموعود، عنصر ق یمربوط به ظھور مھد
بدان  د ویز از آن حذف نمایرا ن یشخص یرھبر ۀد و جنبیرا از آن بزدا ییجو وانتقام

 ینیب آن را جھان بدھد و یاجتماع و یخواه دسته جمع یترق نھضِت  یکشتر صورت یب
 .)١(»نسل نو قرار دھد مقبوِل 
 : دگوی می در اظھارنظری دیگر یرضو ید مقداد نبویس
امام دوازھم خوش  ۀلئرا به مس ین عربیالد یه حتی توجه محک ،یعت سنگلجیشر«

بر اساس گفتاری . )٣("میستیما منتظر امام زمان ن"گفته بود:  یی، در جا)٢(نداشت
ه کست؛ بلیکم یه ما بدانکست یمھم ن خواھد آمد و یشخص"ه کبر آن بود  یگر، وید

 )٥(».")٤(باشد یید خدایتنھا با
 د:یگو ین مورد میدر ا ،احسان طبری

در اطراف ظھور  ،عت در مجالس منظم خودیشر یھا از مطالب عمده بحث یکی«
و کرد  می مراعات داً ین بحث اکیرا در ا یعیو ش یاسالم یعت مبانیقائم موعود بود. شر

رجعت،  :خرافات مربوط به ظھور بود؛ مانند یکه بدان دست زد، انکار برخ یتنھا کار
 ،ر وجود خودمنکِ  از خون ساداِت  یحت ینکه مھدیا یعنی ؛فیام به سیش دجال، قیدایپ

ن و عدالت بر ید ۀغلب[= مانند] بمثابه  ،ظھور ۀر مسئلیو لذا تفس ؛اندازد ینھرھا به راه م
                                                                                                                        

 .کرد خواھیم صحبت تفصیل به قرآن،
 . ۱۳۴و  ۱۳۳ای بر رھبری، ص صاحب الزمانی، ناصر الدین، دیباچه )١(
 . ۲۶۰عرفاء، ص  ۀبالغی، سید عبدالحجت، تذکر )٢(
الله  این سخن را میرزا ابوالحسن خان فروغی از شریعت سنگلجی شنیده و برای مھندس عزت )٣(

 ایشان نیز آن برای نبوی نقل کردند.  .سحابی بازگو کرد
از رجال سیاسی مشھور و از اعضای نھضت مقاومت ملی بعد از ، حسینی این سخن را حسین شاه )٤(

 برای نبوی بازگو کرد. ،ش۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتای 
امامت « ۀسید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای فکری شریعت سنگلجی، فصلنام )٥(

 .۲۵۵ و ۲۵۴، ص ۴ ۀ، سال اول، شمار»پژوھی
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 .)١(»ریالغ ؛کفر و ظلم بود
میان موعود را  یموضوع ظھور مھد ،سابقه یبت ئجرعت با یه شرکنیخالصه ا

 قیام ه متضمنکرا  یعیات شیروا و نمودمطرح  یزیل نقدآمکبه شعلمای شیعه 
 یو براکند  می امال ردک ،ھستنداھل سنت)  یعنیمخالفان ( ینابود یامام برا ۀانمسلح

خواه  ینھضت ترق یک ۀجنببه این قیام، و کند  می را مطرح یدیظھور تصور جد
 سنتیتصور  بر خالف آن ؛استاسالم  یعموم گاهدیده متناسب با کدھد  می یاجتماع

 جز قتل و یارکچ یه ھککند  می معرفی ر به دستیشمش یمردرا  یه مھدک هشیع
  ؛نداردانتقام 

 شفاعت ۀدربارعه یش عوام تصور نادرستاز  انتقاد. ۲
 : دیگو یمدر این مورد  انیرسول جعفر

رده، ھر نوع کرانه برخورد یار سختگیعت] بسیشر یعنی[ یو ،در بحث شفاعت ھم«
  .)٢( »ردک یشفاعت را رد م

طلبان و مبارزان با  اصالح غالباً  و باید گفت که این اظھارنظر اصًال درست نیست
است  ین در حالیا قبول ندارند.از اساس  را شفاعتکه شوند  می به این متھم ،خرافات

 اش سخن گفته، دربارهه قرآن ک ،را اصل شفاعت گاه چیرانش ھکھمف عت ویه شرک
است   شدهج یان رایعین عوام شیه بک را ه آن تصور غلط از شفاعتکبلکنند؛  نمی ارکنا

ند و که یگر ÷نیبت امام حسیه بر مصک ھر«ه ک یتصور آن یعنیکنند؛  می ینف
آن امام را دوست  معتقد شود و ÷یامامت امام عل به ند وکارت یرا ز شمرتب قبر

 ؛گرفت ت را داشته باشد، حتمًا مورد شفاعت ائمه قرار خواھدیت اھل بیوال و بدارد
 ».ب شده باشدکھا را مرت ن گناهیگتررزب حتی اگر

ه کدریافت » اسالم و رجعت« تابکدر توان  یمرا عت به موضوع شفاعت ینگاه شر
بخش در  یابنکتنشد.  آوری جمع ،یابنکد تنیعبدالوھاب فرخ یش ،ردششاگ توسط

                                                 
 آدرس در اینترنت ۀشبک در که ،جامعه ایران در دوران رضاشاه -: راه توده ۀاحسان طبری، مقال )١(

 :است شده  منتشر ذیل
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/ jameehiran-11.html 

 و وھابیت ؛۱۰۲۰ تا ۱۰۱۹ ص ،سیاسی ایران ـ ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )٢(
 .۱۸۹ و۱۸۸ ص آن، ھای ریشه
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 سد:ینو یقت آن میمفصل در مورد شفاعت و حق یتاب در بحثکن یا پایانی
 یآتش جھنم را جز چند روز ،ه مغرور بشفاعت پدران خود شدهکھا چنان یھودی«

 [= سرپیچی] عراضاِ  ]تورات[تاب خدا کنرو از مقررات یپنداشتند و از ا یبر خود حرام م
شتن را از یعقوب و اعتقاد به گزاف، خویانتساب به  ۀیدر سا ،گریبعبارت دکردند،  می

 مالکبشر بطرف  که تنھا محرک یا ن خوف و رجاء و آن حالت معتدلهیحد وسط ب
تاب خدا را پشت ک ،جهیمحض شدند و در نت [= امیدوار] یرده، رجائکرون یبباشد  می
عقوب یه خدا با کآوردند و فقط دلخوش بودند  یم یح را بجایز قبیھر چ ،انداخته سر

لَمۡ ﴿ ؛ردکنخواھد معذب  ینانرا جز چند روزیه اکمعاھده بسته 
َ
ِينَ تََر إَِ�  � وتُواْ  ٱ�َّ

ُ
أ

ِ يُۡدَعۡوَن إَِ�ٰ كَِ�ِٰب  ٱلِۡكَ�ٰبِ نَِصيٗبا ّمَِن  ٰ فَرِ�ٞق ّمِنۡ  ٱ�َّ ُهۡم وَُهم ِ�َۡحُ�َم بَۡينَُهۡم ُ�مَّ َ�َتَو�َّ
ۡعرُِضوَن  َنا  َ�ٰلَِك  ٢٣مُّ ُهۡم قَالُواْ لَن َ�َمسَّ َّ�

َ
ا  ٱ�َّارُ بِ� ۡعُدوَ�ٰٖت� وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ إِ�َّ

ونَ   یکم یدان یه ھمه مکز چنانین برادران ما نینچنیا. )١( ]٢٤-٢٣آل عمران: [ ﴾َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ
شتر مقررات اسالم یرام قائل شده، قرآن و بک ۀغمبر و ائمیپ ۀن شفاعت گزاف درباریچن

 ر نسبتیا و تزویسراسر ر یسوگوار و ینسبت به خاندان عل یمحبت دروغ یک یرا فدا
گر مردان یو د ی، علص غمبریه پیکآنھمه زحماتگویند:  می اراکآش ،ردهکھا  آن به

جان  یبار با وضع رقت یکبزرگ اسالم در راه انتشار اسالم متحمل شده و عاقبت ھر 
شته کعبادت و  در محراِب  ÷یاند: آن ضربت خوردن عل ن راه باختهیخود را در ا

گناھش و آنھمه  یزنان و اطفال ب یربالء، اسارت و گرفتارکدر  ÷نیشدن حس
عه بود؛ ھمه یاران از شکشفاعت گناھ یھمه برا رام،کگر ائمه یمات وارده بر دینامال

آورده، در  یجابه  را یار زشتکر و کا ھر منیدر دن ÷یان علیعیه ما شکن بود یا یبرا
 یخود را در راه دوست یاز دارائ یا قسمتیه در دنکنیمناسبت ابه  آخرت ھم فقط

با  ÷نیحس یھر سال دو ماه را بنام سوگوار یعنی ،میا ردهکصرف  ÷یعل ۀخانواد
 یو اجتماع یاخالق ۀن مفسدیچند یه داراک یمجلس ،نموده ]بازیچه= [ گر ملعبهیدیک

                                                 
ه چون به کای  اند ندانسته تاب [تورات] یافتهکای از  ه بھرهکسانی را کآیا داستان «: آیه ۀترجم )١(

 سرپیچیند آنگه گروھی از آنان به حال کم کشان ح شوند تا میان تاب خدا فرا خوانده میکسوی 
ھرگز آتش جز چند روزی به  :آنان [به پندار خود] گفتنده کاین بدان سبب بود  .تابند روی برمی

و  ۲۳[آل عمران:  »رده استکھایشان آنان را در دینشان فریفته  و برساخته ،ما نخواھد رسید
۲۴[. 
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چند  یرانیاز ما را فق یکه اطراف ھر کنیبا وجود ا؛ میا برپا داشته یبوده، بنام عزادار
شان ھمواره بلند بود و با  زنان گرسنه و اطفال برھنه یچارگیب یرده، صداکاحاطه 

ح به قم، مشھد و یتجارت و تفر یدر معن یارت، ولیدفعه بنام زیک یساله ھر چند کنیا
اطھار بدون تأمل دست ما را گرفته در  ۀم، ائمیا ردهکمسافرت  [= عراق] نیلنھرا نیب

 ،خالصه .دھند یان مھوش جایبھشت در آغوش حور یبایز یھا از غرفه یکی
شفاعت قائل شده، در  یبرااساس  یغلط و ب یمعن یکطلب  ان جاهیھودیه یکھمانطور

برادران ما کردند،  می یتلق یمال خونسردکشان را در  نیتاب خدا و آئکم یجه تعالینت
م قرآن یشتر تعالیباالخره ب ،ردهکامال سوء استفاده کز از موضوع شفاعت مانند آنان ین
 نگرند. یم یدیق یم و اسالم را با نظر بیرک

ه ک یاسالم ـ جز معدود یھا ن و دستورالعملیقوانبه  ه نسبتیکسک ،زیخواننده عز
 کوسته در مقام ھتیت ندارد و پیآورد ـ چندان عنا یم ید بجایعادت و تقل یاز رو
ه در اثر اخالق یکسکشود؛  می بکرات را مرتکشتر منیب ،عت اسالم برآمدهیس شرینوام

ت یقابلرده، کشتن را ھمواره از رحمت حق دور یخو ،اش ستهیناشا یارھاکزشت و 
نسبت به  یجز اظھار دوستکه  کسی خالصهکند.  می غفران و آمرزش را از خود سلب

مقدس را از خود  [= ذات] آن ذوات کھر لحظه روان پا رام، عمالً ک ۀرم و ائمکغمبر ایپ
غمبر و ائمه از ین است پکا ممیآکند،  می خدا کعذاب دردنا ۀشتن را آمادیمنزجر و خو

عدل  ۀمکدر مح ،ستینشان نیب یچ وجه شباھت و تناسبیھبه  روحاً که  کسی نیچن
مانند مال و جاه  یماد یزھایمگر از چ یو سعادت اخرو ینند؟ رستگارکخدا شفاعت ب

توان تصور  یا مید؟ آیمردم اعطا نمابه  غمبریه خداوند در اثر توسط پکو منصب است 

َ�ۡعَمۡل  َ�َمن﴿د: یگو یرآن محًا در قیه صرکنیاالطالق، با ا یه خداوند عادل علکرد ک
� يََرهُ  ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُ  ٧ ۥِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�  پس« یعنی: ]٨و  ٧: ه[الزلزل ﴾ۥَوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

ای  ھمسنگ ذرهھرکه  و ید،] آن را خواھد د کند، [پاداش یکیای ن ھمسنگ ذرهھرکه 

 َ�ِٰذهِۦٓ  ِ�  َ�نَ  َوَمن﴿ د:یگو یگر مید یدر جاو  »ید] آن را خواھد د سزای یزبدی کند، [ن
 ٰ�َ�ۡ

َ
ۡ�َ�ٰ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َ�ُهوَ  أ

َ
َضلُّ  أ

َ
]  ] کور [دل [جھان یندر اھرکه  و« یعنی: ﴾َسبِيٗ�  َوأ

شفاعت  یکسان یناذن بدھد که از چن یکسبه  »و گمراھتر یناستباشد، در آخرت ناب
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  .)١(»کند؟
 سد:ینو یم و ردهکوارد انات تبصره یب نیبر ا ین چھاردھینورالد 
شفاعت سخن رانده و شفاعت را  ۀل درباریدر منابر خود به تفص یعت سنگلجیشر«

 ،ردهکز مشاھده ین ناچیاست و آنچه ا  رده و مردود دانستهکاز انحا رد  یبه ھر نحو
ر یرا تقر †ائمه اطھارت یبمصر کچگاه ذیخود ھ یھا یان سخنرانیعت در پایشر
عه را با ید شیاز عقا یسه مبحث اساس یعت سنگلجیشر ،ن مبحثیما در اا رد.ک ینم

و  ÷ین بن علیحس یچند صفحه شفاعت و عزادار [= موضوعات] یھم و در مطاو
رده و ھر سه مطلب کاد ی یوتاھکجا مورد بحث به  یکه را با ھم در کن متبرکارت امایز

  .)٢(»را مردود شناخته است
 †ماماناارت قبور یو ز یوانخ روضه ،یمجالس عزادار یشفاعت با نف ینف ۀرابط

مستحق ھا  آن هکاست   نیل بر ایدل ،ن اموریاعه معتقدند انجام یه عوام شکاست   نیا
و به شود  می دهیآمرزھا  آن تمام گناھان ،جهیدر نت؛ رندیگ یقرار م ئمهاشفاعت  یحتم

ن عنوان یبه ان امور را یاتمام عت یشر ،ن سببیبه ھم .ن وارد خواھند شدیبر  بھشت
 .نه به طور مطلقکند،  می ینف

دگاه ید ۀنندک سکه منعک ،قت شفاعتیح حقیتوض ۀدر ادام یابنکد تنیخ فریش
 :سدینو یم ،است  ن بحثینسبت به ا یعت سنگلجیشر

 یح معنیدر مقام توض ،ت اختصارید، خوبست با رعاینجا رسیابه  ه سخنکنون کا«
به  عیشفاعت مشتق از شف م:یدھد برآ یفم اجازه میر ضعکه فک یا آن اندازه ]شفاعت[

ع را یشخص شف ،قتیند، در حقیب یحاجتمند چون خود را تنھا م .جفت است یمعن
به  دنیحاجت و رس یقضا یشتن را برایچون خو یعنی ؛دھد ینش قرار میجفت و قر

دراز  عیشف یعنی یگریدامن شخص دبه  داند، لذا دست توسل یمقصودش عاجز م
ع در یه طرز شفاعت شفکد دانست یبا .طلبد یخود م کمکو  یھمراھبه  رده او راک

از ـ اج حاجتمند است یه مورد احتیکزیست و به نسبت تفاوت چیجور نیکھمه جا 
محصل  مثالً کند؛  می رییت شفاعت تغیفکیاست ـ   هیا از امور معنویات و یه از مادکنیا

                                                 
 ،http://www.aqeedeh.com :عقیده کتابخانه سایت ورجعت، اسالم تنکابنی، فرید الوھاب عبد )١(

 .۲۴۶تا  ۲۴۴ ص
 .۱۸۸ ص آن، ھای ریشه و وھابیت چھاردھی، الدین نور )٢(

http://www.aqeedeh.com/
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ش یه وسائل زندگانکدھد  یواسطه قرار م ع ویر معارف شفیرا نزد وزه معلمش یکریفق
ع قرار یه او را شفکست یر از آنطورینمورد غیرا فراھم آورد، طرز شفاعت معلم در ا

 ،را در صورت اولیز ؛ندکه منصوب بیاز مقامات علم یکیبه  ر او رایه وزکنیا یبدھد برا
 ر و مراتب فقر او رایش وزیفته ببرد په دست محصل را گرکن است یابه  عیشفاعت شف

در مورد  یول ؛ندکخرج محصل را ب کمک یرده سپس از او تقاضاک یر معرفیوزبه 
 یزیعبارت روشن، چبه  روح است،به  چون درخواست محصل از امور مربوطه ،دوم

از مقامات  ،روح و خالصه ۀنفس و مولود سع [= باال رفتن] یقه گروبند َر کاست 
 یایات نفس و مزایه وسائل ترقکن است یابه  ن موردیشفاعت معلم در ا .است  هینفسان

رده کمحصل خاطرنشان به  را یت آن مقام علمیمال روح، خالصه شرائط قابلکاست
بت خود یم و ترتیمحصل را در تحت تعل ،گریبعبارت د .دیآن بنمابه  روحش را متوجه

، یو اخالق یعلم یایمقام است، از مزاآن به  دن محصلیرس ۀلیه وسکآنچه  ،قرار داده
ردار، گفتار و دستور کند، کب یرویامال از معلمش پکحال محصل اگر  .اموزدیب یبو

زان عملش قرار بدھد، خالصه روحش را ین خود قرار داده میاو را نصب الع یھا العمل
 و باالخرهن او قرار داده یه و قرین راه شبیشتن را از ایرده و خوکوند یبا روح معلم پ

ر یه آن وزکنین موقع ھمیالبته در ا ،ه منظورش بوده حائز بشودک یت آن مقامیقابل
گاھ یدانشمند از ماجر  .ردکمنصوب خواھد  یھمان مقام علمبه  افت، او رای یآ

رده و محصل ھم کر، از آن محصل شفاعت یشگاه وزید گفت معلم درپیه باکنجاست یا
رده ک یل خالیر بار تحصیچنانچه محصل شانه از ز یول ؛است  داخل در شفاعت او شده

 یپرور و تن یند و تمام اوقاتش را با تنبلکب یتلق یدیق یمال بکم معلم را با یتعال
به  ند، نسبتکردار و گفتار معلمش ابراز عالقه بکه نسبت به کنیگذرانده، در عوض ا

توسط معلم به  هکنیابه  متوقع باشد ،ن حالیرده و در عک یشخص او اظھار دوست
 یسکن ینائل شود، بدون شبھه چن مثالً  یمقام استادبه  ،ر واقع شدهیت وزیمورد عنا

ن توقع یاست، با چن  ردهکرون یشتن را از شفاعت معلم بیارش خویسوء اختبه  چون
 یه شفاعت در مورد دوم داراکنیحاصل ا عقال شمرده شود. ۀد در شماریجا نبایب

او بذر و شاخ و برگ و  یه براکاست  یمانند درخت ،قتیھست و در حق یچند یمباد
ه معلم در اعماق قلب محصل کاست  یمیھمان تعال ،آن یبذرھاباشد.  می وهیم
ه نظر محصل کاست   هیاش عبارت از آن مقامات علم وهیشاخ و برگ و م ؛فشاند یم

ند، ک یاریعمال خود آبرا با ا یو اخالق یعلم یمحصل چنانچه آن بذرھا .است  بوده
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ات یا روحیروح معلم  ،ن موقعیدر ا یعنیشود؛  می مند آن بھره ۀویالبته در موقعش از م
او را  ،و مظاھر روح معلم است ھا] [= تراوش قت از رشحاتیه در حقک ،ن محصلیھم

معلم و در  ۀه منظورش بوده رسانده، خالصه او را در جرگک یھمان مقام علمبه  قھراً 
شفاعت  ین مثال معنیمحترم البته از ھم ۀخوانند .دھد یشفاعت او قرار مم یحر

ه شفاعت کاند  دهیفھم یافته و بخوبیه را درین آموزگاران دبستان انسانیغمبران و ایپ
 .ھست یا وهیبذر و شاخ و برگ و م ،آن یو براباشد،  می یچند یمباد یز داراینان نیا

خود از طرف  ۀبنوب یکآدم ھر  یان بنین مربیاه کاست  یمیآن دستورھا وتعال ،بذرش
طبق  ،ه آن بذرھا را با اعمال خودیکاند، آنان بشر افشانده ۀتود یعالم در دلھا یمرب

با  یدرخت ،ارکدھند، حتمًا در انجام  یغمبران در اعماق قلب خود پرورش میدستور پ
متحمل ھا  آن ندن و پروراندیانیه در راه روک یشاخ و برگ شده و به نسبت زحمات

 مند خواھند شد و روزگارِ  بھرهباشد،  می یه فالح و رستگارک ،آن ۀویاند از م شده
ا روحش را با ذوات یه در دنکآن بسر خواھند برد، خالصه ھر آن ۀیر سایرا در ز یانیپا یب

 ین وادیشدگان در ا ان گمین راھنمایا یراھنمائبه  وند ویاطھار پ ۀغمبر و ائمیپ ۀمقدس
غمبر و ائمه را یره پیقرآن و سنت و س یعنیافتد.   رت و ضاللت، براهیسراسر ح

سرمنزل به  شتن رایزان اعمالش قرار دھد، عاقبت خویم ،ردهکن خود یلعا نصب
م شفاعت آنان شده و با آنان محشور یرسانده و باالخره داخل در حر یسعادت ابد

َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن قُۡل ﴿ ؛خواھد شد ُ  ُ�ۡبِۡبُ�مُ  فَٱتَّبُِعوِ�  ٱ�َّ  ُذنُو�َُ�مۚۡ  لَُ�مۡ  َو�َۡغفِرۡ  ٱ�َّ
 ُ  ،یعه و سنیق شیث منقوله از طریه در احادکنیا .)١(]٣١آل عمران: [ ﴾رَِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َوٱ�َّ

را  ین معنیھم یخوببه  ،دھد یقرار م کنندگان] ا [=شفاعتعفَ ز در عداد ُش یرا ن علماء
ھستند  یسانکنان یا ؛غمبرندیپ یندگان عمومیقت نمایچه علماء در حقکند؛  می دییتأ

تاب که از کو ھر آنچه  ؛آموزند یمردم مبه  ،ابندی یم ین آموزگاران خدائیه از اکآنچه را 
 ،و باالخره ؛رسانند یمردم مبه کنند،  می غمبر و ائمه استفادهیپ ۀریخدا و سنت و س

ه کھر آن ؛فشانند یافراد بشر م یھا دل ِن یبذر شفاعت را در زم ،خود ۀنوببه  زینان نیا
گردن انداخت، گفتارشان به  ،غمبر استیاز پ یرویقت پیه در حقک ،آنانرا یرویطوق پ

البته در آخرت در  ،ن آنان قرار دادیرد و باالخره روحًا خود را قرک یقبول تلقبه  را

                                                 
] شما را دوست بدارد و  دارید، مرا پیروی کنید تا خدا [ھم بگو: اگر خدا را دوست می«: آیه ۀترجم )١(

 .]٣١[آل عمران:  »گناھان شما را ببخشد، که خدا آمرزگاری است مھربان
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 حشور خواھد شد. شان م شفاعت آنان داخل شده و در زمره ۀریدا
ه در کنیه در عوض اک ین است آن شفاعتیا .اءیاول اء ویشفاعت انب ین است معنیا

و  یرده، او را به تنبلکجاد ضعف نفس ین، ایر در امور دیغبه  اءکمناسبت اتبه  انسان
 یکه کنیا یجابه  دھد، و یو عمل سوق م یسعبه  ند، ھمواره انسانراکسالت وادار بک
س شرع، ینوام کجه او را نسبت بھتیرده و در نتکجاد یگزاف در انسان ا یدواریام

ه تنھا ک ،رجاء ن خوف ویند، او را بکن مغرور بیخالصه انسان را در امر د ،جسور نموده
 یس الھیاز نوام یکرعب و ابھت ھر  ؛دارد ینگاه م ،و عمل است یعامل موثر در سع

و  ؛نگرد یرا با نظر عظمت و احترام مھا  آن ھمواره تمام ،ر شدهیگیدر دل او جا
ن یترکوچکھا  آن ه بتواند در راه مخالفتکداند  ین میتر از اکوچکشتن را یخو ،جهیبالنت
مراد از  ،ا و آخرت مسلمان استیه موجب سعادت دنیکخالصه آن شفاعت .بردارد یقدم
 ه نسبتکنیز لحاظ ارا در آخرت ا یغمبر و ائمه جمعیه پکنینه ا ؛ن است و بسیھم ،آن
 یاعتنائ یمال بکن را در یه مقررات دکنیـ با اکردند  می آنان در ظاھر اظھار عالقهبه 
نجات  ،شان استیاز ا یچیسرپ کنفیه از لوازم الک ،ـ از آتش جھنمکردند  می یتلق

رر کرا میز ؛نندکخدا و رسول است، رھسپار ب یروین پیه رھک ،روضه رضوانبه  داده،
م یرکم نصوص قرآن کحبه  عت عقل ویبر حسب شر یخروسعادت و شقاوت اُ گفتم 

 ُكنتُمۡ  َما إِ�َّ  ُ�َۡزۡونَ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  ُ�ۡظلَمُ  َ�  فَٱۡ�َۡومَ ﴿گروبند عمل انسان است 
 : یعنی ]٥٤[یس: ﴾َ�ۡعَملُونَ 

ه کمگر آنچه را شود  نمی پاداش داده را، ویزیچ یچ نفسیھشود  نمی ردهکامروز ستم «
 ».دیردک یم

 یزینه از ثوابشان چشود؛  می ردار و رفتار خود جزا دادهکس طبق کھر  یعنی 
امال طبق عدالت رفتار که کبلشوند؛  می اده بر استحقاق، عقوبهیو نه زشود  می دهیاھک

ۚ  ُظۡلمَ  َ�  َكَسَبۡتۚ  بَِما َ�ۡف� ُ�ُّ  ُ�َۡزىٰ  ٱۡ�َوۡمَ ﴿خواھد شد  َ  إِنَّ  ٱۡ�َۡوَم  ﴾ٱۡ�َِسابِ  َ�ِ�عُ  ٱ�َّ
  ]١٧[غافر:
 ؛ئهیاز اعمال حسنه و افعال س ؛ردهکسب که کآنچه به  یسک اداش شود ھرامروز پ«

او باشد، و نه عقاب  ۀستیمتر از اعمال شاک یسکنه ثواب  ؛ستینرو نیدر ا یچگونه ستمیھ
 یکینند و نه نکمؤاخذه ب یگریرا بگناه د یسکاو باشد، و نه  ۀستیردار ناشاکاده بر یز یشخص
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 .)١(»ع الحساب استیق خداوند سریدھند، بتحق یرا پاداش بد
در مورد  ،یابنکخ تنیش ،دششاگر عت ویشر یآقادگاه ید ،ان مفصلین بیبا ا

 ؛است  واضح شدهمال اکشفاعت 

 »رجعت« ۀدیعقرّد بر . ۳
ی یرپاش از بیپ ،ن اعتقادیبر اساس ا .عه استیی از اصول اعتقادی شیک »رجعت«

پس از مرگ زنده شده و  ،نتیط افران زشتکسرشت و  کپامنان ؤمگروھی از  ،امتیق
ت یمکابند و حایو بد خود را در یکن گردند تا سرانجام اعماِل  یا برمیگر به دنیبار د

 نند.کی دولت حق را مشاھده ینھا
 سد:ینو یالمی) رجعت مکن معنای اصطالحی (یید در تبیخ مفیش

، يفر عزُّ يها فيانوا علك يصورهم الت ا يفيقوماً من األموات اىل الدن ردُّ يإن اهللا « قاً

ا آخر، ويفر ذلُّ يو عند  ك، وذلني منهم من الظاملني واملظلومني من املبطلنيل املحقّ يديقً

د عل يام مهديق   .)٢(»والسالم ةهم أفضل الصاليه وعليآل حممّ
ا یه در گذشته بودند، به دنکرا به ھمان صورتی  مردگانخداوند گروھی از «: یعنی

و اھل حق را بر اھل  ،ندک ل مییگر را ذلیز و گروھی دیو گروھی را عز ،دگردانَ  بر می
ن یا .دھد ن و ستمگران غلبه مییبر ظالم ن رایباطل غلبه و نصرت داده، و مظلوم
 .»رخ خواھد داد †واقعه ھنگام ظھور مھدی آل محمد

 کنند:  می استفادهده ین عقیابر  کمدربه عنوان ه یامام ۀعیمعموًال شه ک یاتیآ 

۱- ﴿ ْ َمتََّنا  قَالُوا
َ
ۡحَيۡيَتَنا  ٱثۡنََتۡ�ِ َر�ََّنآ أ

َ
بُِذنُو�َِنا َ�َهۡل إَِ�ٰ ُخُروٖج ّمِن  ٱۡ�َ�َۡ�َنافَ  ٱثۡنََتۡ�ِ َوأ

دی و دو بار ما یدو بار ما را به مرگ رسان ،پروردگارا :ندیگو می« ]١١ :غافر[ ﴾١١َسبِيٖل 
شدنی [از آتش]  رونیا راه بیپس آ ؛میردکبه گناھانمان اعتراف  ؛دییرا زنده گردان

  ؛»؟ھست
لَمۡ ﴿ -۲

َ
ِينَ  إَِ�  تَرَ  � ْ  ٱ�َّ لُوٌف  وَُهمۡ  دَِ�ٰرِهِمۡ  ِمن َخرَُجوا

ُ
ُ  لَُهمُ  َ�َقاَل  ٱلَۡموۡتِ  َحَذرَ  �  ٱ�َّ

 ْ ۡحَ�ُٰهمۡ  ُ�مَّ  ُموتُوا
َ
ھای  مرگ از خانه ِم یه از بکسانی کا از [حال] یآ« ]٢٤٣ :البقرة[ ﴾...أ

                                                 
 .۲۴۹ تا ۲۴۶ ص ورجعت، اسالم تنکابنی، فرید دالوھابعب )١(
 .۹۵ و ۹۴ ص دوم، اپچ ه،مامیعقائد اإل ،درضا مظفرمنک: شیخ مح )٢(
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تن به  :پس خداوند به آنان گفت ؟افتییخبر ن ،خود خارج شدند و ھزاران تن بودند
  ،»... آنگاه آنان را زنده ساخت ؛دیمرگ بسپار

از ائمه در  یمتواترات یه رواککنند  می ادعان یھمچنشیعیان  .گریات دیاز آ یتعداد و
 است.  نه آمدهین زمیا
 یسنگلجعت یشر باید بدانیم که عالمه» رجعت« یاز معن مطلع شدنبعد از نون کا

ھا و  ده را در درسین عقیا شمارد و یعه میان شید غالیرا جزو عقا» رجعت«
د یفر ،ه شاگردشک یطور ھمانکرد؛  می ن ردیل روشن و متیبا دال شیھا یسخنران

 سد:ینو یمرده و کاشاره  امر نیبه ا »اسالم و رجعت«تاب ک ۀدر مقدم ،یابنکتن
ھای  سال ه ازک، یعت سنگلجیشر یگرچه مصلح معظم و دانشمند محترم آقا«

خرافات و اوھام را  ۀق اسالم و ازالیح حقایتشر ،امل و عزم راسخکمان یا یکبا  یمتماد
» رجعت«ن موضوع یا ،غ خودیدارالتبلش در یپ یچند ،اند ھمت خود قرار داده ۀوجھ

 یول ؛اند دهیرده و اساس آن را از ھم پاشک ین و دلچسب ملغیریبس ش یاناتیرا با ب
 به جمعینسبت  یاست و حت  سوءتفاھم شده امالً کده و یدم مطلب روشن نگردیچون د

ده در آنان راسخ ین عقیش ایش از پیب ،دهیبخش یر سوئیبر خالف انتظار تأث
ه ھمه ک یاز جھات ،از مردمان بوالھوس و ابن الوقت یھم برخ یو از طرف ،است  دهیگرد

غبار آلوده مستور  یھا تابکسلسله  یکان یدر م یر زمانیه از دکن امر را یا ،میدان یم
 ۀاسالم و مقومات فرق ۀنتَق مُ  یرا از مبانیعوام و ۀن تودیاند و در ب بوده برمال ساخته

نتر به تن یبس ننگ ین لباس را با صورتیدم ایخالصه چون د اند، ردهک یمعرف هیامام
 یآنان ،ما یاسالم کگر ممالیو د یز مصریه برادران عزکنیاند، عالوه بر ا اسالم پوشانده

مورد حمالت خود قرار  »ةالغُ «گر مقاالت ین مقاله و دیرا بمناسبت ا هیامام ۀه فرقک
ن موضوع را یلذا نگارنده ا ؛اند و منزه یمقاالت مبرنگونه یه از ایه امامکاند، بدانند  داده

 ،جهیق نموده و در نتیعم ۀدر اطرافش مطالع یش از ھمه مورد دقت قرار داده و مدتیب
رده و در دسترس کم یداد، تنظ یفم اجازه میر ضعکه فک یا ن مجموعه را، آن اندازهیا

 .)١(»گذارم یش میخو ینیبرادران د ۀمطالع
عت یفات خود شریتأل را از آثار و »رجعت اسالم و«تاب ک یچھاردھن ینورالد

                                                 
 عبدالحجت سید از نقلبه رضوی ( نبوی. ۸ و ۷ ص ورجعت، اسالم تنکابنی، فرید عبدالوھاب )١(

 قمری ۱۳۵۵ مقدمه این نوشتن تاریخ که نویسد می) عرفاء تذکره کتاب از ۲۵۹ ص در البالغی
 باشد. می )ش ۱۳۱۸( ق ۱۳۵۸ رجعت، و اسالم کتاب چاپ تاریخ اما است؛
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 د: یگو یم عنوان مثاله بکند.  می رکن امر ذیل بر ایچند دل شمارد و یم یسنگلج
[= افراِد  هّق رده و از اھل ثِ کن مشاھده یالع یأر] را به یابنکد [تنیفر یز آقاین ناچیا«

د در یفر یآقاباشد.  می یا ارزنده یتابخانه شخصک یاستماع نمودم دارا مورد اعتماد]
 یه قم بوده و از ھمدرسان ویاز طالب حوزه علم ،یالله حائر تیه آت تامّ یام مرجعیا

 یو از جھت ؛شوند یتابکن یچنلیف أته قادر به کباشند  نمی یدر حد ،ردمکپرسش 
 نیو ا .است یعت سنگلجیمسلمًا از شر ،ن و سنخ گفتاریبراھ ۀاستدالل و اقام ۀنحو

ه در کبرخوردم » اسالم و رجعت« یتاب چاپکنسخه از  یک ،یام جوانیدر ا ،ذره نادار
مشھور  یه از علماک ،خ علی مدرسیتاب را به آقا شک یعت سنگلجیشر ،تابکپشت 

از  یکیر یتحر ۀبرشت یتابکن یه چنکست یر نیانپذکو ام ؛است  ردهکاھداء  ،تھران بود
د بود یفر یو اگر بقلم آقا ؛ندکاز علما اھداء  یکیه باشد و ب [= شاگردانش] اش ذهالمِ تَ 

 .)١(»شد یر مکعت متذیشر
 کند: می سپس اضافهاو 
به سنخ که  کسی ،شد یر نام مولف منتشر مکتاب اسالم و رجعت اگر بدون ذک«

عت یه اثر شرککرد  می مکد حیبدون ترد ،رت داشتیعت بصیسخنان و آثار شر
 .)٢(»تاب مندرج استکن یعت در ایباالخص اھم آراء شر ؛است یسنگلج

اسالم و «تاب ک ۀنویسند یابنکه خود تنکدھد  یالمش احتمال مک ِت یدر نھا یول
 باشد:» رجعت

تابت درآورده و از کرات استاد را به ید تقریفر یه آقاکف دارد یفقط احتمال ضع« 
ه ک ،دیفر یاند و بنام آقا بر آن افزوده یو اصالح شده و اضافات کعت حیجانب شر

عت یشر ،خاصه دربار وقت بود کمحله رامسر بوده و آن منطقه جزو امال ن آخوندکسا
  .)٣(»از تعرض مصون بماند کیاند

آن  از یو در باال قسمتنوشت » اسالم و رجعت«در مقدمه  یابنکد تنیه فرکآنچه 
ح ین امر تصریرا خود به ایز ؛است تابکاین ه خودش مؤلف ککند  می کیدأت، ر شدکذ
لذا  .مینکرا دروغگو حساب  یا ویم ینکباور نرا ه حرفش کم یندار یلیدل واست   ردهک

که در  ندچ ھر ؛است »رجعت اسالم و«تاب ک ۀندسینو تنکابنی خود به احتمال قوی

                                                 
 .۱۷۶ و ۱۷۵ ص آن، ھای وریشه وھابیت چھاردھی، نورالدین )١(
 .۱۷۶ ص ھمان، )٢(
 .ھمانجا )٣(
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 سنگلجی، عتیشر ،استادش نیریانات شیھا و ب از درس، تابکو مرام  طرح مباحث
  است.  ردهکاستفاده 

 یدر محافل علم» رجعت اسالم و«تاب که ک یدر مورد اثر ین چھاردھینور الد
  سد:ینو یمچنین رد، ک جادیعه ایش یسنت یعلمادر وسط  هک یو جنجال گذاشت

براه انداخت.  یاھوئیه ھکمنتشر شد  یعت سنگلجیبنام رجعت از جانب شر یتابک«
غ یاو و نحوه تبل یھا نوشته عت و گفتار ویات و آراء شریعلما نسبت به نظر ،تا آن زمان

اما  ؛وت بر لب نھاده بودندکطرف بوده و مھر س     یب ،سیتدر یھا السکل کیتش او و
است با   تاب رجعت آمدهکه بعدھا در که مباحثی یلک ،عت در منابر مختلف خودیشر

ت یموجب پرسش از محضر آھا اوج گرفت و  یتین نارضایح نموده... ایانات خود تشریب
ن یشان در قبال ایجناب ا شد و ـ انیعید شیمرجع تقلـ  یم حائریرکخ عبدالیالله آقا ش

را اگر یز ؛ر ننمودندیفکرا ت یعت سنگلجیشر ،ردندکد ییه رجعت را تأکنیضمن ا ،استفتا
 ینخواھ یعت شده و خواھیروان شریو لجاج پ یموجب سخت ،شد یر صادر میفکم تکح

ثر کا ،ه گفته شدک را ھمچنانیز ؛دیگرد یافزوده م ید به مذاھب اسالمیجد یمذھب
د و جوانان یران جرایسندگان و مدیدولت و شعرا و نو ۀرتب یارمندان عالکافسران و 

 .)١(»عت بودندیشر ۀدلبستھمه و ھمه  ،ردهکلیتحص
 یھا طلبه یاز سو یقول وه ه بک، را پرسش و پاسخن یان متن ایرسول جعفر

ن ینچنیابود،  یعت سنگلجید ھم به دفاع از شریر وقت مطرح شده و شاکروشنف
 است:  آورده
 دھد یع میتصد ـیمد ظله العال ـ یت الله حائریسؤال: محضر انور بندگان حضرت آ«
ه و مذھب مقدس یامام ۀفیشر ۀقیور در طرکمذ یراجع به موضوع رجعت جسمانآنکه 
است و  ـیمد ظله العال ـت الله یآنچه معتقد حضرت مستطاب بندگان آ یجعفر

 ه مورد حاجت است.کد ییمرقوم فرما ،دانند یتاب و سنت مکمستحصل از 
ثرت اخبار، اعتقاد به رجعت کاحقر به واسطه  .میجواب: بسم الله الرحمن الرح

 ه اگر فرضاً کست، ن و نه مذھب این مطلب نه از اصول دیا یول ؛دارم، به نحو اجمال
ه یو نه از مسائل علم ؛ا مذھب شمرده شودین یمعتقد به آن نباشد، خارج از د یسک

ن یدًا به دست آورند، و در مثل ایا تقلین، الزم باشد اجتھادًا یلفکه بر افراد مکاست 

                                                 
 ۱۷۵ و ۱۷۴ ص آن، ھای و ریشه وھابیت چھاردھی، نورالدین )١(



 ٥٣ مبارزه با خرافات، روح تعالیم شریعت سنگلجی 

 

 

به جز  ،ن نحو از مطالبیا یانت مردم نمود و گفتگویگر حفظ دید به نحو دیزمان با
االحقر عبد  .ده نداردیفاھا  آن نیه بضّر عداوت مُ  یکجاد ین و ایمسلم ۀلمک ۀتفرق

  .)١(»ک، محل مھر مباریم الحائریرکال
در  یف آثار متعددیرامون رجعت، سبب تألین شبھات پیو طرح ا پرسش و پاسخن یا

  .)٢(از علما شد یبرخ با قلم ۲۰ ۀنه در دھین زمیا

  †اسیخضر و ال ،سییعحضرات د یات جاویح ینف. ۴
» محو الموھوم« ،اتش نوشته بودین مراحل حیخرعت در آیه شرکھایی  کتاب از
 )عتیسال پس از فوت شر یک( ش۱۳۲۳بھشت سال ین بار در ماه اردیه اولکاست 

بعد از درگذشت  ،مستعان ینُقلیحس ،عتید شریشاگرد و مر ،. در واقعچاپ شد
ه کنوشته  یار خوبیبس ۀنموده و بر آن مقدمتاب کن ینشر ا اقدام به چاپ واستادش 

 سد:ینو ین میتاب چنکن یت ایدر آن از اھم
ه صدھا کسلسله خرافات و موھومات را  یک ،ریم نظک ین رساله با صراحتیمندرجات ا«

ا یندگان جاھل یگو ه ویما ین بیمؤلف ،اطالع یان بینما ین و روحانیله مفسریسال وس
شه یر ،یمتوسط و عال ۀثر افراد طبقکه اکو بل ،الناسدر اعماق مغز و قلب عوام ،مغرض

 یرات سوئیبخش و تعبانیالت زیسازد و دامن اسالم و قرآن را از تأو ینابود م ،ده بودیدوان
 کپا ،دھد ین اسالم میبدست دشمنان و مخالف یو سالحآید  نمی م جوریه با عقل سلک

  .)٣(»دیگو یر باز مید ناپذیدالئل معقول و ترد با ق امور رایو حقاکند  می
 عالمه یش قرآنیه گراک است یا ارزنده قیتحق ،تابک نیا در یک کالم باید گفت که

در  را وی تئجرو  یرکاستقالل ف ،ھمچنینکند؛  می را کامًال روشن یعت سنگلجیشر
ج یرا ۀدیمخالف عق ،ن مطلبیا حتی اگر ود؛ب ه به نظرش درست ک یان ھر مطلبیب

                                                 
 .۱۰۱۷ ص ،یراناسیاسی  ـ ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )١(
 یمحمد مھد یدالله س یتامت در اثبات رجعت، نوشته آ یدارینمونه: ب یبرا .۱۰۱۸ ص ھمان، )٢(

و رجعت، نوشته  یت) غب۵الفرقان (ج  یان؛ ب۱۳۳۱ابوالقاسم سحاب، تھران،  ۀترجم ی،اصفھان
 ینی،القزو ینیابوالحسن حس یدش؛ اثبات رجعت، س ۱۳۳۹مشھد،  ینی،قزو یمجتب یخحاج ش
؛ ج ۲۹۰، ص ۵ج  ی،آقا بزرگ طھران ،یعةالش یفإلی تصان ریعةالذبه:  یدبنگر ینق. ھمچن ۱۳۶۹

، ۲۴؛ ج ۳۰۵، ۳۲، ص ۱۸؛ ج ۲۱۰، ص ۱۲؛ ج ۳۱۰، ۱۱۲، ۷۵، ۹، ص ۱۱؛ ج ۲۵۰، ۵۰، ص ۸
 .ش چاپ شده است۱۳۲۳تا  ۱۳۱۵ھای  سال ۀآثار در فاصل ینا یشتر. ب۶۸ص 

 .۳ ص سنگلجی، شریعت الموھوم محو کتاب بر مقدمه مستعان، حسینقلی )٣(
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 .بودان مسلمانان یم

ن عوامل عدم تعقل و یتر مهم ،احبار و رهباناز  یرویبزرگان و پاز د و اطاعت یتقل. ۵
  یگمراهماندن در 

است که مردم را از علم و  مھمترین مانعی ،تقلید کورکورانهکه  اعتقاد داشت عتیشر
تحت عنوان » د فھم قرآنیلک«تاب کن مطلب را در یااو دارد.  می  ھدایت دور نگه تعقل و

فه یشر ۀین دو آیدر ابتدا اوی کند.  می به طور مفصل بحث» از موانع تعقل است ،دیتقل«
 آورد: یم به عنوان گواهکند،  می ان را مذمتکایورانه از نکورک یروید و پیه تقلک

ٓ  إِنَّا﴿ -۱ ٰٓ  َءابَآَءنَا وََجۡدنَا ةٖ  َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ  �نَّا أ ۡقَتُدونَ  َءاَ�ٰرِهِم َ�َ   ]٢٣:زخرفال[ ﴾مُّ

 ؛»میشان راھسپریم و ما از پی ایا افتهینی [و راھی] ییما پدران خود را بر آ«

ْ  لَُهمُ  �ِيَل  �َذا﴿ -۲ ٓ  ٱتَّبُِعوا نَزَل  َما
َ
ُ  أ ْ  ٱ�َّ ٓ  نَتَّبِعُ  بَۡل  قَالُوا لَۡفۡيَنا َما

َ
ٓۚ  َعلَۡيهِ  � َولَوۡ  َءابَآَءنَا

َ
 َ�نَ  أ

  ]١٧٠:ةبقرال[ ﴾َوَ�َ�ۡهَتُدونَ  ا ٔٗ َشۡ�  َ�ۡعقِلُونَ  َ�  َءابَآؤُُهمۡ 
ه کند: نه، بلیگو د، میینکروی یرده است پکاز آنچه خدا نازل  :و چون به آنان گفته شود«
زی را یا ھر چند پدرانشان چیم. آینک روی مییم پیا افتهیه پدران خود را بر آن کزی یاز چ

 .»؟روی ھستند]یاند [باز ھم در خور پ رفته راه صواب نمیرده و به ک نمی کدر
 انیبآن را  یپردازد و منشأ و عوامل و ضررھا ید میآفت تقل یبه بررس سپس

 سد:ینو یم» د رایقرآن مرض تقل ۀمعالج«تحت عنوان  وکند  می
شه ینخوانده ھم و درس یمت است و شخص امکدانش و ح ،دیتقال یعالج حتم«

ران ھم آنچه یو پکند  می رانیر و قصص و خرافات از پیدن اساطیبشن [= اکتفا] اقتصار
 ،یعلم یو ب ،دیق تقالیرف ،ت و جھلین امیبنابرا ؛ندیگو یپسران م یده برایاز پدران شن

معرفت و  ،روح یعلم و دانش و غذا ،دیدشمن تقال ،سکعه ب .خرافات است دِ یمؤ
ن یھمچنگردد؛  می یو قوکند  می نمو یماد یغذاھاه ه جسم بکچنان ؛نش استیب

 .رسد یقش میماالت الکبه  معلوماتبه  و عقلشود  می رومندیه نیات علمینظره روح ب
اندازد و با ھر ید را از دوش میرده و بار تقالکر خرافات را پاره یشخص دانشمند زنج

ه کجھت است ن یاز اشود.  نمی گو] [= یاوه قیعِ ناو تابع ھر کند  نمی تکحر یباد
علم  ،سهینکاھنان و ارباب کاز  ،تیآزادگان بشر نندگاِن ک ت و بندهیانسان نندگاِن کخوار

در  »الروس«ه کچنان ،م نمودندکد بودن آن حیجس و پلردند و به رِ کرا بر بشر حرام 
 ۀکشندآن  یھا هویه مکاست   نان گفتند علم شجره ملعونهیه اکد یگو یالمعارف م ۀدایر
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قرآن چون برای شفای امراض اخالقی و اجتماعی از جانب .. باشد. می آدم یبن
علم نمود و در فضیلت علم به  نازل شد... خالیق را دعوت صپروردگار بر رسول اکرم

 .)١(»علماء آیاتی نازل فرمود و
ق و یه مردم را به علم تشوکشود  می را ذکر یادآور میرک قرآن ی ازاتیآ وی در ادامه،

 کند: می دعوت
 فرماید:  خداوند می«

َما﴿ -۱ َ  َ�َۡ�  إِ�َّ ِ  مِنۡ  ٱ�َّ ْۗ  ِعبَادِه ُؤا  :یعنی ]٢٨:[فاطر ﴾ٱۡلُعلََ�ٰٓ
 .»ست جز دانشمندانیس را نکچ یھ یتعالیترس از خدا« 

ـــم دان ـــان عل ـــه را نش ـــیت الل  خش
 

 انمـــا یخشـــی تـــو در قـــرآن بخـــوان 
 

۲- ﴿ 
ۡ
ِ  ٱۡقَرأ ِيَرّ�َِك  ٱۡسمِ ب �َ�ٰنَ َخلََق  ١َخلََق  ٱ�َّ   ٢ِمۡن َعلٍَق  ٱۡ�ِ

ۡ
ۡ�َرمُ َوَر�َُّك  ٱۡقَرأ

َ
 ٱۡ�

ِي ٣ ِ  ٱ�َّ �َ�ٰنَ  َعلَّمَ  ٤ ٱۡلَقلَمِ َعلََّم ب  ،هکه مبارین آی. ا]٥تا  ١: [العلق ﴾َما لَۡم َ�ۡعلَۡم  ٱۡ�ِ
ه از خون کس کبخوان بنام آن « :یعنی ؛رم نازل شدکه بر رسول اکست یا هیاول آ
 .»را عالم و دانا نمود یه آدمکد و پروردگار تو آنست یانسان را آفربسته 
 ،یه اول حال آدمکآنست ،و آن ؛است یفیقه شرین دو صفت دقیر اکدر ذ
ن یعلم است و ا ،یار آدمکو آخر باشد  می تر زھا پستیاست و از ھمه چ  علقه

 باشد؛ می فتریز در جھان شریحالت از ھمه چ
م نشمرد یرا عظ یچ فضلین ھکل ؛ار بودیاء بسید انبیحق سفضل حق متعال در  -۳

ِ  فَۡضُل  َوَ�نَ  َ�ۡعلَمُۚ  تَُ�ن لَمۡ  َما وََعلََّمَك ﴿ه فرمود: کمگر در صفت علم   ٱ�َّ
و  یدانست یه نمکآنچه را  یآموخت ترا خدا« :یعنی ]١١٣ :[النساء ﴾١١٣ َعِظيٗما َعلَۡيَك 

 ؛»فضل خداوند بر تو بزرگ است

وِ�َ  َ�َقدۡ  ٱۡ�ِۡكَمةَ  يُۡؤَت  َوَمن﴿ -۴
ُ
� أ   ؛]٢٦٩ :[البقرة )٢(﴾َكثِٗ�� َخۡ�ٗ

 

ِينَ  �َۡسَتوِي َهۡل  قُۡل ﴿ -۵ ِينَ  َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ گر ید یو جا ]٩ :[الزمر )١(﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوٱ�َّ

                                                 
 اپانتشارات دانش، چ ۀمؤسس تھران،شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین قرآن،  )١(

 .۱۶۵ تا ۱۶۲، ص پنجم
 .»خیر فراوان داده شده است ،مت داده شود، به یقینکس حکو به ھر «: آیه ۀترجم )٢(
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ۡ�َ�ٰ  �َۡسَتوِي َهۡل ﴿د: یفرما یم
َ
چ یه ھک. پس چنان]٥٠:[األنعام )٢(﴾َوٱۡ�َِص�ُ  ٱۡ�

ر و ظلمات و نور و ظل و حرور یو بص یب، و اعمیث و طیان خبینسبت م
 ؛ستیان عالم وجاھل نیم ین نسبتیچنھم ،ستین

ُ  يَرَْ�عْ  ﴿ -۶ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِينَ  ِمنُ�مۡ  َءاَمنُوا ْ  َوٱ�َّ وتُوا
ُ
 ]١١ :[المجادلة ﴾َدَرَ�ٰٖت�  ٱۡلعِلۡمَ  أ

چنان  آن مان آوردند ویه ایکسانکچنان  آن د خداوندیبلند مرتبه گردان« :یعنی
 .)٣(»یھا داده شد درجات رآنبه علم یکسانک

 ینبو ثیاز احاد یتعداد» لت علمیاخبار وارده در فض«عنوان ا ب یبعد بخشو در ا
ن یجالب در ا ۀتکنکند.  می قیعلم تشو یریرا به فراگ ه مسلمانانککند  می را ذکر

از  یتیچ روایھ و ھستند صمبراپیفقط منسوب به ھا  آن ۀه ھمکاست  نیا ،ثیاحاد
 ۀعیش یبر خالف روش علما ؛آورد ینم هائم دیگرا ی ÷ا امام صادقی ÷امام باقر

ف ھم قرار یرددر شده از امامان  تیبا اخبار روارا  ÷رمکامبر اپیث یه احادک ،هیامام
ار کن یدانند. ا یم و ارزش تیاز حجدرجه  یک یسان و دارایکرا ھا  آن دھند و یم

دارد.  ییھا داللت ست وین یاتفاقشود،  می ش مالحظهیھا تابک ۀه در ھمکعت یشر
 سد:ینو یو مکند  می ختم جمالتن یرا با ااین بحث در انات ارزشمندش یعت بیشر

ه بکنند،  نمی لیورزند و تحص یم [= تنبلی] اسلکت ،ه در طلب علمکرا یسانکقرآن «
ه که عاقبتش سوء عذاب است انذار فرمود چنانکسوء منقلب و طبع بر قلوب 

َُقولَنَّ َولَ�ِن ِجۡئَتُهم �﴿د: یفرما یم ِينَ يَةٖ �َّ نُتۡم إِ�َّ ُمۡبِطلُوَن  ٱ�َّ
َ
ْ إِۡن أ  َكَ�ٰلَِك  ٥٨َ�َفُرٓوا

ُ َ�ۡطَبُع  ٰ قُلُوِب  ٱ�َّ ِينَ َ�َ  : یعنی ]٥٩و  ٥٨: [الروم ﴾َ� َ�ۡعلَُمونَ  ٱ�َّ
گویند:  می فارکنه یھرآ ،یا ه و معجزهیران و معاندان به آکمن یتو محمد برا یاوریو اگر ب«

نھد خداوند بر  یھر مان، ھمچنان مُ یاران و دروغگوکغمبر و مؤمنان) مگر تباھیستند شما (پین
 .»ستندیه عالم نک یسانک

 هیکزیباز نمود و بزرگتر چه را بر عقول بشر یقیابواب علوم حق ،اتین آیبمثل ا
 صرمکعلم را مقرر فرمود، رسول ا ،خالق جھان را بآن پرستش نمودشود  می

                                                                                                                        
 .»؟سانندکدانند ی ه نمیک سانیکدانند و  ه میکسانی کبگو آیا «: آیه ۀترجم )١(
 .»؟سان استکبگو آیا نابینا و بینا ی«: آیه ۀترجم )٢(
 . ۱۶۸ تا ۱۶۶نک: شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین قرآن، ص  )٣(



 ٥٧ مبارزه با خرافات، روح تعالیم شریعت سنگلجی 

 

 

  .)١(»است علم طلب ،عبادات نیباالتر«: یعنی »أفضل العبادة طلب العلم«د: یفرما یم
برا و بزرگان و کر اطاعت کدوم از موانع تف«عنوان  تحت یبعد در بخششریعت  

در ابتدا دو وی  .دھد یر را شرح مکاز موانع تف یگریمانع د »احبار و رھبانست یرویپ
 رد:یگ یر به گواه میز ۀیآ

﴿ ْ َُذٓوا ۡحَبارَُهمۡ  ٱ�َّ
َ
ۡرَ�اٗ�ا َورُۡهَ�َٰنُهمۡ  أ

َ
ِ  ُدونِ  ّمِن أ ھا احبار و  آن«: یعنی ]٣١: [التوبة ﴾ٱ�َّ

ْ ﴿و . »برابر خدا قرار دادندی در یم] را معبودھایح فرزند مریراھبانشان [و مس ٓ  َوقَالُوا ٓ  َر�ََّنا  إِ�َّا
َطۡعَنا

َ
آَءنَا َساَدَ�َنا أ َضلُّونَا َوُ�َ�َ

َ
بِيَ�۠  فَأ ند: پروردگارا، ما یگو و می« یعنی ]٦٧ :[األحزاب ﴾ٱلسَّ

سپس  ؛»ردندکگمراه  و ه ما را از راه به در بردندکم یردکاز بزرگان و سران خود اطاعت 
 سد:ینو یم

است خود انتخاب یطره و ریس ینندگان نوع بشر براکه خوارک یا لهین وسیبزرگتر«
ه یماالت انسانکه و یص فطریخود محروم و از خصا یعینمودند و بشر را از حقوق طب

ه بھر طرف کص را تحت تصرف خود قرار دادند ین حقوق و خصایردند و اکبرھنه 
ت خود قرار دھند، ھمانا یائیبرکو  یھو نند بشر را موافقکل اراده کبخواھند و ھر ش

ه برق یکو ھنگام ؛»ید معتقد بشویورانه باکورک« یعنیبود » عتقد وأنت أعمیاِ : «ۀلمک
د یه چرا باکد یپرس یرا میزیچ گفت و سبِب  یلمه چرا را مکزد و  یم یسکر بر دماغ کتف
 ۀبیچاردادند و آن  ین میخروج از ده م بکفورًا ح ،ا چنانین باشد ین مسأله چنیا

ن حرث یمفسد ن ھوی پرستان و جباران در ارض ویاکردند.  می آتش ۀده را طعمیفھم
 یبرا ،بشر ۀنندک گمراه ن غوالِن یا اھنان و احبار و رھبان بودند.کن از ییو نسل روحان
و مطابق  ،گرفتند یاطفال مردم را م یحت ؛ل شدندیت بر نوع انسان قایخود حق وال

د یرس یتا بجائ ؛شانستیت ایول باراده و مرتبط بمشکت مویترب ،آراء و موھومات خود

ۡهَوآَءُهمۡ  ٱۡ�َقُّ  ٱ�ََّبعَ  َولَوِ ﴿د: یفرما یخدا م .دندیخلق نام یه خود را شفعاک
َ
 لََفَسَدتِ  أ

َ�َٰ�ُٰت  �ُض  ٱلسَّ
َ
 :یعنی. ]٧١:[المؤمنون ﴾�ِيِهنَّ  َوَمن َوٱۡ�

ھاست  آن انیه در مکن و ھریھا و زم نه آسمانیند ھر آکنانرا بیا یمتابعت ھواھااگر حق « 
  .»تباه خواھد شد

ق نمودند و گفتند شما روح و وجدان یردند و بآنان تزرکت یو چنان مردم را ترب

                                                 
 .۱۷۱ و ۱۷۰ ص قرآن، فھم کلید سنگلجی، شریعت )١(
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ن یو ا ؛دیاموزیل بین را تعبدًا و بالدلید و از ما دینکورانه کورکه اطاعت کنید مگر ایندار
ورانه کورکون را یه مردم بزرگان و روحانکرد کئه چنان در اعماق نفوس نفوذ یسنت س

 یو مردم بر طبق قالب ؛نداشتند یا شهیو اند یرده و اطاعت نمودند و از خود رأکد یتقل
در  [= غرق] رمِ نغَ و چنان مُ  ،ختند ساخته شدندیت آنانرا رین غوالن راه انسانیه اک

خواست جوالن بزند و  یرشان مکه ھر زمان فکدند یادان گردیاھنان و شکپرستش 
تو حق  ،رکمتف یا :گفت یداد و م یندا م یا ھاتفینان گویدر دل ا ،ندکق یرا تحق یامر
ل یه بال دلک نستیحق تو ا ؛یز حق از باطل دھیه تمک یوجدان ندار ؛یر ندارکتف

  .ینکاطاعت 
ات کمل یه مربک کیت مداریبر آنست، از حر ینفس و آنچه مبتن ِت یحر ،ن جھتیاز ا
 دتریشد یسوء بطور ین دعوت را امروز علمایھم ،دینیب یه مکچنان. مرد ،است  فاضله

 ،له از متصوفهھَ و َج  ؛ینکورانه کورکد ید تقلین تعبد است و بایدگویند:  می وکنند  می
د یخ باید در مقابل شیمرگویند:  می وکنند  می قیدان تزریمل در نفوس مرکق ایبطر

ال یدین یت بیّ المک« د یاست و تا مر» )٢(هد عدم اإلرادیمقام المر«باشد و » )١(الغسَّ
مال که ب ،ندکورانه نکورکرد و پرستش یر و عبادت نگکفاقد اراده نشود و مرشد را در ذ

 د.ینخواھد رس
ت نفس را از انسان گرفت و بشر را خاضع ھر یه حرکم زشت سبب شد ین تعالیا

  .)٣(»ق بازداشتیش حقایر و تجسس و تفتکرا از تف نمود و عقل یادیش
 سد:ینو یم و کرده یبند ن بحث، مطلب را جمعیدر آخر ا شریعت

ول بر کگرشان مویاست و عزت و استفادات دینندگان رکه گمراه کو مسلم است «
مختلف و  یھا راه  هن جھت آمدند مردم را بیاز ا .جھل جامعه و عدم رشد مردم است

زشت و  به مقاصد به آسانیر بازداشتند تا خود بتوانند کموھومات گوناگون از تعقل و تف
ان یشواین پیه عقل حق ندارد در آنچه اکردند کح یتصر ؛پست خود برسند یآرزوھا

م بالحاد و خروج کشد، ح یحاصل م یسک یر براکند و اگر تعقل و تفکند تأمل یگو یم
  .)٤(»ندارد ین تعبد است و با تعقل مناسبتید :گفتند ینمودند و م ین میاز د

                                                 
 ».ھا شوی مانند مرده در دستان ُمرده«یعنی:  )١(
 ».ای نداشته باشد مرید، آن است که از خود اراده ۀجایگاه و وظیف«یعنی:  )٢(
 .۱۷۵ و ۱۷۴ ص قرآن، فھم کلید سنگلجی، شریعت )٣(
 .۱۸۰ و ۱۷۹ ص ھمان، )٤(
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 یمات علیثرکه اک ،ت رایمرجع د ویاصل تقل ،اناتین بیعت با ایه شرکاست  ارکآش
کرد.  می ردبه کلی کنند،  می ترویجمطرح و  ـریاخ در دوران مخصوصاً ـ عه یش یسنت

مجتھد د یباا ی یلفکمھر انسان «گویند:  می عهیش ینونکمراجع  که غالب میدان یم
د یفش تقلیلکت است، یعام یعنی ،ده باشدیاجتھاد نرس ۀاگر به درج .ا مقلدی باشد

 افتن وین موانع راه یترگشه از بزریھم ،ر غلطکن تفیا ،. در واقع»محض از مراجع است
 وباشد  می نین مسلمیب یاختالفق مسائل یان به حقایعیاز ش یاریبست شدن یھدا

ه کی است ن در حالی. اشان بمانندیھا یھا و گمراھ ھمان انحرافدر شود  می باعث
 د:یفرما یم ÷یعل حضرت

قٍ « اعِ لِّ نَ اعُ كُ بَ تْ اعٌ أَ عَ جٌ رَ َ مهَ اةٍ وَ جَ بِيلِ نَ ىلَ سَ مٌ عَ لِّ تَعَ مُ ٌّ وَ اينِ بَّ ٌ رَ
املِ ةٌ عَ ثَ الَ النَّاسُ ثَ

عِ  يئُوا بِنُورِ الْ تَضِ سْ ْ يَ يحٍ ملَ لِّ رِ عَ كُ ونَ مَ يلُ مِ ...يَ ثِيقٍ نٍ وَ كْ ئُوا إِىلَ رُ جَ لْ ْ يَ ملَ مِ وَ  .)١(»لْ

 هک گانییفروما و رستگاری راه دانشجوی ربانی، دانشمند: اند گونه سه مردم«
 فروغ از ؛دھند می جھت رییتغ بادی ھر وزش با و روند می بانگی ھر پی از وار مگس
 نجات تا اند اوردهین پناه استوار ستونی به و برند ییجا به راه تا اند نشده ور بھره دانش

 .»ابندی
ه کبل ؛ا مقلدیا مجتھد یستند: یاز دو حالت خارج نھا  ه انسانکامام نفرموده  

گان خواھد یو گرنه جزو فروما ؛طالب علما ی دانشمند باشدا ید یمسلمان باه کفرموده 
 است.  همدایان نید به میتقلد و لمقاز  یحرفو  .بود

                                                 
. ۸۹ ص، ۱ ج الغارات،، ثقفی محمد بن ابراھیم ؛ ۴۹۶ ص صالح، صبحی شیخ تحقیق البالغه، نھج. ١

، ۵۰ ج ،تاريخ مدينة دمشق طریق، چند از دمشقی عساکر ابن حافظ: سنت اھل مصادر منابع در

 ؛ ۸۰ و ۷۹ ص، ۱ ج ،حلية األولياء و طبقات األصفياء اصفھانی، أبونعیم حافظ ؛۲۵۵ تا ۲۵۲ ص

 .۱۲۷ ص، ۱ج ،صفوة الصفوة حنبلی، جوزی بن عبدالرحمن
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 کتمام انواع شر کو دعوت به تر »عبادت دیتوح«تاب ک

تاب در کن ی. ااست یعت سنگلجیتب شرکن یمشھورتر »د عبادتیتوح«تاب ک
در سال  تابکچاپ دوم  یاعت بریخود شر .چاپ شدعت دو بار یشر یدوران زندگ

نوشت. بعد از  یا مقدمه ،یعنی یک سال قبل درگذشتش )ق ۱۳۶۲( شمسی ۱۳۲۲
 شد. پچان بار یتاب چندکن یا ،یوفات و

 آنف یلأت ۀزیانگ تاب وکام یپ
 ۀرا که به گون یآلود آن دسته از اعمال شرک ،ن کتابیدر ا یعت سنگلجیشر
 یعنیقرار داد؛  یدر نزد عوام مردم مسلمان منتشر شده بود، مورد بررس یزیآم مبالغه

در  ،که مردم به زبان بدان اقرار داشتند   ،د در عبادتیرا با توحھا  آن که یھمان اعمال
ان مسلمانان، به یکه در م یید و عملکردھاین رو، از عقاید. از اید یتناقض فاحش م

ار انتقاد نمود؛ یج شده بود، بسیه، رایامام ۀعیژه عوام مردم و ھموطنانش از گروه شیو
شان، یو فرزندان و نوادگان ا † تیاھل ب هائمگردش به دور مراقد  :لیاز قب یاعمال

 یھا حیھا و قبور آنان، و طواف نمودن در اطراف ضر سجده و نماز و دعا در برابر آرامگاه
 ستندخوا میھا  آن درھای  استخوان ۀو باقیماند شدگان که از مدفون یدر حال ،شانیا

 ی، به نام و برا ھمچنین کنند.برطرف و حاجاتشان را برآورده را شان  یھا یکه گرفتار
د تا آن صاحب قبر نزد خدا دنش یشان متوسل میو به ا کرده یآن حضرات نذر و قربان

و شخص صالح  یکه آن ول شتندپندا میشان چنان یاز ا یآنان را شفاعت کند؛ بلکه برخ
تصرف  ید و شخصًا در عالم ھستالعاده انجام دھ خارق یتواند بعد از مرگش کارھا یم

ھنوز در با کمال تأسف باید گفت که این اعتقادات سراسر شرک و خرافه، نه تنھا  د.ینما
خوار و  سواد و جیره رنگ است، بلکه به مدد مداحان بیمیان شیعیان پابرجا و پر

 گیرد و بدعتی نو بر آن ای تازه می ھای طّماع، روز به روز رنگ و جلوه خوان روضه
 گردد. افزوده می

اعتقادشان به ستاره  ،توسل به سنگ و درخت »توحید عبادت«عالمه شریعت در 
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از  یریجلوگ یبه گردن فرزندان برا یا لهیختن وسیآو ،و خرافات، فال زدن یشناس
 انینموده و ب یبند ن اعمال را فصلیک از ایکشد. سپس ھر یچشم زخم را به نقد م

 ـ که اساس اسالم استـ  د عبادت یھستند و با توح آلود  رکش یاعمالھا  این کهکند  می
 کند. می خود ارائه مدعایبر  یاز قرآن و سنت نبو یلیمنافات دارند؛ و دال

 ن موضوعات کتابیتر مهم ۀچکید
 ز] به غربت بازینده نیآ درب آغاز شد و [یاسالم غر« شریف ثیبا حدعت کتابش را یشر

 د:یگو یشروع نموده و سپس در شرح آن م» شده بودھمان گونه که آغاز گردد؛  می
ن روزگار یاست که در ا ین غربتیھم ،داللت بر غربت اسالم دارد و آن ،ثین حدیا«

ن غربت، ین عالئم ایاست و کمتر  مسلمانان انداخته ش را بر سرِ یھا هیر سایاخ
محور سنگ  که» د عبادتیتوح« ژهی، به ویتعال ید خدایمسلمانان از توح یگردان یرو
 .»باشد یمتعال در عبادت م یکتا شمردن خدایاب قرآن است و عدم یآس

ق یشدن مسلمانان از حقا یشدت تأثر و تأسف خود را به خاطر تھ ین ویھمچن
 بساطد کساد و یکه بازار توح یبه حد ـباطل  یھا رش خرافات و بدعتینشان و پذید

 شف کتابیتأل ۀزیرا انگ ھا نابسامانین یابراز داشته و ا ـ شرک پر رونق گشته
 شمارد.  یبرم

 د عبادتیتوح ۀباردر یقیکتاب: حقا بخش نخست
 ۀد که الزمیگو ید عبادت سخن میدر توح یمقدمات ۀن بخش درباریعت در ایشر

نکه ھدف یو اباشد  می ت آن از آلوده شدن به باطلیت قرآن و مصونیمان به حقانیا
کتا شمردن خدا در عبادت و یمردم به  یفراخوان ـ  گزارش قرآنطبق  ـ  امبرانیپ یینھا

د یتوح«د دو نوع است: ید که توحیگو یح خود میدر توض یر اوست. ویغ ترک عبادِت 
 »ینظر ِی د علمیتوح«گر، یا به عبارت دی؛ »د عبادتیا توحیت ید الوھیتوح«و  »تیربوب
ن یتر کامل :دیگو یاخته و معبادت پرد یان معنی. سپس به ب»یاراد ید عملیتوح«و 

ت و یرا حق متعال عبودیز ؛ت استیعبود ۀابد، مرتبی یکه انسان بدان دست م یا مرتبه
عبادت ه ککند  می . او اضافهخودش قرار داده ب       صفت  بزرگترین    وترین  کاملرا  یبندگ

آخر ھم دست شود.  می است که فقط با مرگ از انسان برداشته یخداوند، امر واجب
ن باره ین سخن در ایعبادت مطرح ساخته و بھتر ۀن مرتبیباالتر ۀاختالف علما را دربار

                              کند: می انین بیرا چن
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حال ھر  یخداوند و موافق با مقتضا یعبادت، آن است که خالص برا ۀن مرتبیبرتر«
              .»شخص باشد

 انواع آندوم کتاب: شرک و  بخش
ح داده که شرک بر دو نوع است: شرک اکبر، که در نظر ین بخش توضیعت در ایشر

دانستن خالق و مخلوق از ھر نظر؛ شرک اصغر، که عبارت  یمؤلف عبارت است از مساو
ھا و انواع شرک را  . سپس نمونهیگریبه د یتعال یخدا یھا یژگیاست از نسبت دادن و

حلقه،  یر نھانیاعتقاد به تأثکند:  می انین گونه بیارند اکه عوام مردم در بند آن گرفت
ا و یدفع بال یاء به بدن خود براین اشیختن ایح و امثال آن، آویتسب ،انگشتر، نخ

 گر.یاء دیخطرھا، و تبرک به درخت، سنگ و اش
وانات و یل: ذبح حین قبیان انواع شرک از ایب ید برایگشا یم یفصل وی در ادامه،

گر شرک مانند: یان انواع دیب یبرا یز فصلیر خدا؛ و نیغ یھا برا یقربانشکش کردن یپ
ن یدر تمام ا یجز او. و چیزیو دعا به درگاه ھر  یر خدا و استغاثه و زاریغ ینذر برا
 یعه و سنیدر کتب ش صامبریت شده از پیث روایم و احادیات قرآن کریبه آ ،موارد

 یاریبس بدون ھیچ گونه تعصب مذھبی، یو است کهان توجه یشا .استدالل نموده است
 کند. می نقلشاھد به عنوان ث وارد شده در منابع اھل سنت را یاز احاد
 میاز جمله تنجکند؛  می گر شرک بازیان انواع دیگر در بید یسنده سپس فصلینو

ر یبه تأث مشرکانه که متضمن اعتقاد ،میتنج یدر معنا نیز یو فصل (طالع بینی)
گر کشانده و ید یسخن را به موضوع سپسمؤلف انسان است.  یامور زندگستارگان در 
 .دھد یح میشان را توضیبا ا ÷لیم خلیابراھ ۀن و مناظریمذاھب صابئ

بد  ان انواع شرک اصغر مانند: فاِل یدر ب پردازد به مبحثی دیگر میآن  یعت در پیشر
 سپس روِش  ؛زند یم ییھا مثالھا  آن ی، و برایزیا چی یزدن و شوم انگاشتن کس

 دھد. یح میک زدن توضیب به فال نیق و ترغیاسالم را در تشو
در : ن موضوعات کتاب استیتر مھم ۀدربردارندکه گشاید  می گرید یسپس فصل

در  یرو ادهینشان، ھمان غلّو و زیشان از دیآدم و دور افتادن ا ینکه سبب کفر بنیان ایب
که  ،ن حق و خلق رایب ۀقت واسطیراستا حقن یو در اا .امبران و صالحان استیحق پ

 ۀرا دربار یق مھمیاند، شرح داده و حقا راھه رفتهیبه بھا  آن از مردم در فھم یاریبس
 کند. می بازگون بنده و پروردگارش، یب ۀاسطوتوسل و 
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 /خ محمد بن عبدالوهابید شیاب توحتکاز اقتباس  و» د عبادتیتوح«تاب کمنابع 
 رکذرا خود  ۀاستفاد موردفھرست منابع  »د عبادتیتوح« تابک پایاندر  یعتشر

ھا)  ن منابع (دو سوم آنیشتر ایب ینجاستاجالب  .اثر ۵۷ه عبارتند از ککند  می
 ،ریثک ابن ،یر طبریمانند تفس( قرآن یرھایاعم از تفسباشند؛  می اھل سنت یھا بتاک

 ،یق بغدادرَ فِ ال نيرق بفَ ال(مانند فرق  ھای باتکا ی) و... یآلوس ،یضاویب، یفخر راز

ل ف ،ینحل شهرستاناللل و امل صَ ا منابع ی ل ابن حزم)حَ النِ وامللل واألهواء  یو الفِ
 سنن ابن ماجه و ،داود یسنن اب ،کمال أطَّ وَ مُ  ،یح بخاری(مانند صحث اھل سنت یحد

 اش، استفادهمورد از منابع  یکی هکند کر کبه صراحت ذه کندارد  ییچ ابایھ او...). 
 یشرح ،در واقعه ک، است خ عبد الرحمن بن الحسنیشلیف أت »دیفتح المج«تاب ک

خ یاش ش نوه ۀلیبوسه کخ محمد بن عبدالوھاب، یش» دیتوح«تاب کاست بر 
سه ھمچنین ذکر نام  ؛است  نوشته شده عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوھاب

 ن، وین، إعالم الموقعکیه (مدارج السالیمیتشاگرد ابن  ،هیم جوزیق تاب از آثار ابنک
روان اھل یپھا  آن سندگانیکه ھمه نو، یل السالم صنعانبُ تاب ُس ک مفتاح دار السعاده) و

  .اند تر بوده و نسبت به دیگر علمای اھل سنت، در نقد شیعه صریح ثیحد
تاب ک«خ محمد بن عبدالوھاب موسوم به یتاب شک  یسک ھر حقیقت این است که

» عتیشر«ه کَبرد  یم یبه طور واضح پ ،ندکمطالعه را » دیحق الله علی العب :دیالتوح
 نیعناونه فقط را یز برداشت کرده است؛تاب کن یتاب خود از ھمکاز  یادیقسمت ز
ن یه تحت آن عناوک موضوعاتی  ه متن وکھستند، بل یکیتاب کدو  یھا از فصل بسیاری

 .)١(است یکی نیزشده 
 سد:ینو ین رابطه میدر ا یرضو ینبود مقداد یس
 .رش موافقان و مخالفان اوستیز مورد پذیت نیوھاب یھا عت از آموزهیر شریاما تأث«

تاب ک) با فھرست یعت سنگلجیشر یثار اصلآد عبادت (از یتاب توحکفھرست  ۀسیمقا
تاب را کن دو یاز مطالب ا یقابل توجھ یف محمد بن عبدالوھاب) ھمسانید (تألیالتوح

                                                 
و فصل  »ھاست آن از اقسام شرکت تبرک به درخت یا سنگ و امثال  یکی«فصل  ،به عنوان نمونه )١(

 در شریعت سخن و »رفع بال یا دفع آن یھاست از برا نخ یا امثال آن پوشیدن حلقه یا انگشتر یا «
 سبب«و فصل  »غیر خداست یدیگر از اقسام شرک نذر از برا«و فصل  له،َماِئَم و توت مورد در آن

                                                                     .»در انبیا و صالحین است غلوّ  آدم  بنی کفر
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تاب کاز  یسیه او را به رونوکاز مخالفان خود  یکیدر پاسخ به  یسنگلج .دھد ینشان م
تاب ک ید عبادت را از رویتاب توحکاز  ییھا ه بخشکگفته بود کرد،  می د متھمیالتوح
ه کز گفته بود یعت نیشر یکاز شاگردان نزد یکی .)١(است؛ نه تمام آن را د نوشتهیالتوح

بر  .)٢(ردکدا یش پیشان گرایا یھا به آموزه ،انیآثار وھاب ۀبا مطالع ،در زمان حج یو
ه ید وھابیه عقاکدانند  یم یسکن یرا اول یعت سنگلجیشر یه برخکن اساس است یھم

 .)٤(»)٣(آورد دور خود گرد[را]  یا رد و عدهکران ابراز یرا در ا
است  یتھمت ،ینیطلبان د اصالحوھابیت به  نسبِت ه کم شو یادآور می مجدداً نجا یا

عالم  یکاتفاق نظر با  ، اوًال:گرنهوباشد؛  نمی یا فرقهجز تعصب  یزیچه منشأ آن کناروا 
 اوامل از ک یرویا پیموارد  ۀدر ھمبا او ل بر توافق یدل ،از موارد یغ در بعضمبلّ ا ی

و جزو  داشت یمشرب مستقل ،یعت سنگلجیشر که عالمه شکی نیست ًا:یثانباشد؛  نمی
محمد بن عبدالوھاب  شیخ ثالًثا: خود ؛بودستیز  اصالحگر و خرافه ۀعیش یعلما

 یتب فقھکرو میپ مانند ابن تیمیه و ابن قیم، و نبود یخاص ۀا فرقیانگذار مذھب یبن
 محمد شیخ سال قبل ازصدھا تب کن میه اک بود ثیاھل حد و امام احمد بن حنبل

 . ادامه داردنیز بعد از او  وپدیدار گشته عبدالوھاب  ابن
 

                                                 
ھا بعد در شمار عالمان مشھور حوزه علمیه قم قرار  روح الله کمالوند بود که سال ،آن شخص )١(

رییس پیشین  شناس و جریان آن گفتگو را استاد عبدالحسین حائری، دانشمند نسخه .گرفت
 برای نگارنده باز گفتند. و کتابخانه مجلس شورای اسالمی، از روح الله کمالوند شنیده 

شاگرد سنگلجی، نقل شده است  این موضوع از قول دکتر محمد جواد مشکور، خواھر زاده و )٢(
 ). ۸۸۲سیاسی ایران، ص ـ ھای مذھبی  و سازمانھا  جریان (رسول جعفریان،

در مجالس  ،وی بدون گرایش به شریعت سنگلجی .است  ه کردهئاین نظر را نورالدین چھاردھی ارا )٣(
گاھی شد و می حاضر وی چھاردھی، نورالدین، وھابیت و  نک: .داشت ایشانھای مھمی از  آ

 . ۱۵۷ھای آن، ص  ریشه
مامت پژوھی، ا ۀسید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای شریعت سنگلجی، فصلنام )٤(

 .۲۶۹، ص ۴ ۀشمار، ۱ سال



 
 

 
 

 ۸ 
 ت قرآنیدادن مردم به مرجعتوجه  و »فهم قرآن دیلک« تابک

 تابکن یت ایرخان و محققان در مورد اهموم سخن: شگفتاریپ
 یھا از چھره یکیبه عنوان  یعت سنگلجیشرضمن صحبت از ان یرسول جعفر

  سد:ینو یمچنین عه، ید شیطلب در عقا نظر دیان تجدیدرخشان جر
نظر  دیتجد یھا انیھا [منظور جر انیل جرین قبیا یلکش یه گراکد توجه داشت یبا«

ه کز وجود داشت و افزون بر آنین یه به قرآن بود، در وکیه تکعه] ید شیطلب در عقا
آن اشاره  ۀه در مقدمک یو »د فھم قرآنیلک«تاب کر داشت، یدرس تفسمرتب محفل 

ردن قرآن و کفھم      ھمه ن مطلب دارد.یت از ھمیاکرده، حکش خود ین گرایبه ا
دانند، سبب  یتوده مردم م یر قابل فھم برایه قرآن را غک یسانکدر برابر  یریموضعگ
ات متشابه را یآ یسنگلج .نندکمتشابه را در قرآن محدود  ۀدایرن جماعت، یشد تا ا

د یم دیخواھ .)١(شد یه به صفات خدواند مربوط مکدانست  یم یاتیآ ۀتنھا در محدود
قرآن را  ۀیعه را جزِو متشابھات دانسته و بقّط َق ن باره، فقط حروف مُ یدر ا یه خرقانک

عموم  یبه تأمل در قرآن را برا ه دعوتک یاتین باره به آینان در ایا .دانست یم مکمح
در  یا هیلمه و آکچ یه ھکگفت  یعت میشرکردند.  می استنادکند،  می مردم مطرح

ر یتفاس ینه به معنا ،بطن قرآن ھم ؛)٢(بشر قابل فھم نباشد یه براکست یقرآن ن
 .)٤(»)٣(ه مقصود ھدف و مقصود قرآن است و بسک، بلیلیتأو

بر  ،یعت سنگلجیشر یش قرآنیه گراککند  می حیگر تصرید یان در جایجعفر
ر ی، تأثاست رانیا ین مراجع انقالبیاز معروفتر یکیه ک، )٥(ید محمود طالقانیالله س تیآ

                                                 
 .  ۸۰شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن، ص  )١(
 .۱۰۰ ص قرآن، فھم کلید سنگلجی، شریعت )٢(
 . ۴۷ھمان، ص  )٣(
 .۱۰۱۹ و ۱۰۱۸ ص ،ایرانسیاسی ـ  ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )٤(
 مھدی آقای باملی دوم و حزب نھضت آزادی  ۀجبھ بنیانگذاران از طالقانی، محمود سید الله آیت )٥(

 محسوبھای چھل و پنجاه در ایران  شیعه در دھه تجددگرای و روشنفکر علمای از بود و بازرگان



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ٦٦

 

 

 :گذاشت
و  یعت سنگلجیتب شرکاز م ،به قرآن یه توجه طالقانکن نشانگر آن است یا«
] ین افغانیجمال [الدد یاز س یریرپذیتأث ،اند گفته یه برخکچنان  آن نه ؛است یخرقان
 .)١(...» خ محمد] عبدهیو [ش

ران در یا«تاب کدر  مشھور معاصر، ۀنویسند لسوف ویف پرداز، نظریه ،احسان طبری
 سد:ینو یم» نیواپس ۀدو سد

ن] ی[مارت یکه زمانکند  می بیرا تعق یآل دهید فھم قرآن" ھمان ایعت در "کلیشر«
ز ینھا  کردند. آن می بیت تعقیحیمس ۀرلوتر، توماس مونتسر و[ژان] کالون دربا

ه" بازگردانند یاول یروزھا یت را به "پاکیحی، مس)٢(لیانج ۀترجم ۀخواستند با اشاع یم
 .)٣(...»که بر آن بسته بودند بکاھند یھائ هیرایو از پ

 تابک یها مضمونن یتر بر مهم وتاهک ینگاه 
 نوشت و» د عبادتیتوح«تاب کرا بعد از  عت آنیه شرک »د فھم قرآنیلک«تاب ک
به  ایشان یھا و نوشتهن آثار یتر مھماز رد، کف یرحلتش تاله قبل از کبود  یتابکن یآخر

 سکامًال و با تمام ابعاد منعکعت را یشر یش قرآنیرا روش و گرایز ؛رود یشمار م
ن یبراھ ۀرسال«عت به نام یاز آثار شر یگرید ۀرسال یکھمراه  ،تابکن یاکند.  می

                                                                                                                        
 درشود  می و گفتهکرد  می صرف پھلوی رژیم با مبارزه برای را تالشش بیشترین وی اماشود؛  می

 دوران در تھران ۀجمع امام که اولین او. برد سر به شاه ھای زندان در سال یازده مجموع،
 ناتمام تفسیر یک طالقانی. کرد فوت انقالب پیروزی از بعد ماه شش بود، حدود اسالمی جمھوری

 عمران، آل بقره، ھای سوره و فقط است مجلد شش در که دارد »قرآن از پرتوی« بنام قرآن از
 .است کرده را تفسیر عم جزء و نساء

نک: ھمچنین . ۱۰۲۰ص  ،سیاسی ایرانـ  ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )١(
 .  ۸۷خاطرات پیشگامان، پاورقی ص 

قبًال  ،معروف است. این کتاب مقدس Bibleکه به نام باشد  می تمام کتاب مقدس ،منظور از انجیل )٢(
را  توانستند آن تنھا روحانیون مسیحی می ھای التینی یا یونانی قدیم نوشته بود و فقط به زبان

 ھای محلی ترجمه را برای مردم به زبان انجیلفقط بعضی از آیات  آنان .تفسیر کنند بخوانند و
 ،حلی آلمانیھای م به زبان تمام کتاب مقدس ۀخواستند با ترجم ھا می پروتستانتاما کردند؛  می

را در دسترس ھمگان قرار بدھند و کتاب مقدس را تنھا مرجع  آن ھای ، آموزهغیره فرانسوی و
 تعالیم دین بشمارند.

 واپسین. ۀاحسان طبری، ایران در دو سد )٣(
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 ،عنوان آن .استصفحه  ۲۴۹ یو دارا شدچاپ عت یات شری، در زمان ح»القرآن
ن یعت ایبعد از رحلت شر. البته است »ن القرآنید فھم قرآن بانضمام براھیلکتاب ک«
 د چاپ شد.یتجد روانش بارھایوشش پکتاب به ک

تاب مطرح کن یعت در ایه شرکرا  ییھا مطالب و بحثرین ت ممھاز  یا الصهخ ،کنیا
 : است ردهک

درست دن یروش فھم ،ه در آنککند  می آغاز یا مقدمه اتابش را بک عالمه سنگلجی
صدر  ۀیمسلمانان اولد طبق فھم سلف (یه قرآن باکد یگو یو مکرده ان یقرآن را ب

ه ککنند  می تفسیر یارکه قرآن را طبق افک ،خلف یاھ رینه طبق تفس ؛می) بفھماسالم
  :دھد یح مین توضینچنیاو ا. ا اعتزالیتصوف  ،مانند فلسفه ،گرفتنداز خارج از قرآن 

فََ� ﴿
َ
مۡ  ٱلُۡقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 د: یفرما یتعالی م یخدا ]٢٤: [محمد ﴾أ

 ».است؟ ا بر دلھا قفل زده شدهیکنند  نمی ا تدبر در قرآنیآ«
گاه نمود  [= ھشیار] همرا متنبّ  ،شیه در چھارده سال پکمباره ین آیا  د در یه باکو آ

 ۀعیشربه  ن و عملیه فھم دکرا یز ؛ردکدستور آسمانی تدبر  تاب خدا وک
و قرآن  ؛لمات سبحانیکات قرآنی و تعمق در یول است بر تدبر در آکمو ،نیدالمرسلیس
صرف قرائت و به  دیو نبا یحقوقنی و فلسفی و اجتماعی و اخالقی و یتابی است دک

اموزد ید انسان تمامی شئون زندگانی را از قرآن بیه باکبل ؛ردکخواندن ظاھر آن قناعت 
ن تدبر در آن بر ھر فردی یبنابرا .م قرآنستیتعلبه  آخرت منوط ا ویو رستگاری دن

 کلی مھجور و متروکمحل توجه نبوده و به جھیچوبه  ن در زمان ما قرآنکل .واجبست
رند و یگین را از قرآن نمیه دکاست   شدهھا  مسلمان سبب بدبختی ،نیاست و ھم
ر قرآن اتخاذ ید و آرائی برای خود از غیعقا ،یکو ھر کنند  نمی ات آنیتعمق در آ

 است.  دا شدهیان مسلمانان پیبی میاند و نفاق غر ردهک
در حاالت رسول  قیمانند تحق ؛ل مقدماتی استیمبتنی بر تحص ،ن تدبر در قرآنیا

مطلع بودن بر  ات ویو دانستن شأن نزول آ یغت عرب جاھلو واقف بودن بال صرمکا
ن یادی ایبا زحمات ز .ر سلف صالحیتفسبه  احوال عرب در عصر رسالت و مراجعه

ن یدم اید ؛افتمیموضوعات را  به اینتب مدّونه راجع کرده کل یمقدمات را تحص
گونه  ھر رده وکدی دور ید خود را از ھر تقلیه باکبل ؛ستیافی نکمقدمات در فھم قرآن 

ی برای خود یمذھبی دارند و رأ یکه ھر ک ،نینار بگذارم و قرآن را از مفسرکتعصبی را 
 ،دا شدیپ دومه بعد از قرن ک ،ه مذاھب مختلف اسالمکرا یز ؛نمکاخذ ن ،اند ردهکاتخاذ 
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و اگر بخواھم فھم  اند ردهکر یقرآن را بر رأی و بر طبق مذھب و ھوای خود تفس یکھر 
گری یی معتزلی است و دیک ؛سرگردان خواھم شد ،نمکر مختلفه اخذ یقرآن را از تفاس

و  ،گری ظاھرییگر جھمی و دیو مفسر د ،گری غالییگر باطنی و دیو مفسر د ،اشعری
و مفسر  ،گری اصولییگر اخباری و دیفسر دو م ،لییگری اسمعید دی ویگر زیمفسر د

ه بھا.  این ریغ و ،ئیرَج گر مُ یانی و دیگر قادیمفسر د و ،گر فلسفییگر صوفی و دید
ر اتخاذ ین تفاسیسی بخواھد از اکه اگر کاتست یر و فھم آیای اختالف در تفس اندازه

 ـ نعوذ باللهـ ه کبل ؛برد یای نم جهیچارگی و سرگردانی نتیر از بیغ ،ندکده یعق وی أر
 ن خواھد شد.یالحاد و خروج از ده ن سرگردانی منجر بیگاھی ا
به  د است وینحو تقل یکن خود یاقوال مفسربه  ر و تعبدیه جمود در تفاسکگر آنیو د

ٰٓ َءاَ�ٰرِهِم ﴿د: یفرما یه مکنص قرآن  ةٖ �نَّا َ�َ مَّ
ُ
ٰٓ أ ٓ َءابَآَءنَا َ�َ ۡقتَُدوَن إِنَّا وََجۡدنَا  ﴾٢٣مُّ

به  لذا متوجه .لکاری مشکختن تعصبات خود، ید و رید حرام است و فرار از تقلیتقل
شف مطلبی کبه  موفق ـ بحمدالله ـ ده و یمور الصعاب گردل األسباب و مسھّ ب األمسبّ 

ن را از ید دیه باک نستیو آن ا ؛ن بر من باز شدین و تدبر در قرآن مبیشدم و راه فھم د
نم در صدر اول اسالم چه خبر ید من ببیبا ،عبارات واضحتربه  .گرفت نه از خلفف لَ َس 

 ش فلسفه ویدایش از پیدند و پیفھم ین صدر اول قرآن را چگونه میاست و مسلم  بوده
 یاگر خدا ینی داشتند؟ ولین چه دیدر اسالم مسلمھا  این ،ت و اعتزالیتصوف و اشعر

چ وجه سلف یھبه  رد وین را از خلف بگینخواسته شخص متدبر در قرآن بخواھد د

وذُ وَ ( ؛ق خواھد شدَر ن فِ یی از ایکمسلمًا گرفتار  ،ت قرار ندھدیصالح را محل عنا عُ نَ

الّلِ  نَ الضَ  .)بِاهللا مِ
مرتبه یک ،راه راست و صواببه  ت شدنیمعنی و ھدا به این [دریافتن] پس از تفطن

دم و باِر یپرده تعّصبات و موھومات را در ،ردهکد را پاره یر تقالیقوه الھی زنجبحول و 
ن را از سلف یده و دیت پروردگار گردیمشمول عنا ،گران خرافات را از دوش بر انداخته

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿شدم: به قرآنت یرده و ھداکصالح اخد  ِيِ�َّ َي َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهتَدِ  ٱ�َّ
ۡن َهَدٮَٰنا 

َ
ُ لَۡوَ�ٓ أ  .)١( ﴾ٱ�َّ

ف نشده یقرآن تحر«عنوان تحت  یتابش را با فصلک مقدمه، نیپس از اشریعت 

                                                 
 .۵ تا ۳شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین قرآن، ص  )١(
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ا یف یت قرآن از ھر تحریبر مصون ینیمت و مکمحل یدال ،ه در آنککند،  می آغاز» است
ه یجعفر ۀه و محققان فرقیبزرگان امامه ککند  می انیآورد. سپس ب یاد شدن میم و زک

ن یمشھورتر ،د مطلبکیتأ یف نشده و برایوجه تحر چیھ تاب خدا بهکه کلند قائ
خ ی، شیخ طوسید مرتضی، شی، سدیمفخ ی، شصدوقخ یمانند ش -ه یامام یعلما

نورالله  ی، قاضی، محدث بحرانی، مولی صالح مازندرانیاظمک، فاضل جواد یْبَرسَط 
در کند  می نقل یھای گفته -یبھائخ یش ، وکیَر کَ ، محقق یبغدادس دمق، یشوشتر

وقوع ه ه معتقد بکرا  یانیھا و غال یاخبار سخنان ،لاقوکه این ا مورد نفی وقوع تحریف
 کند. می امًال ردک ،ندھست فیتحر
 دوازده ،عتیشره ک» قرآن قابل فھم است«است به عنوان   یفصل ،یمھم بعد ۀتکن

فھم  و قابل [آشکار] نیِّ بَ  تاب روشن وکم یرکقرآن کند  می ثابته کآورد  یمرا  یقرآن ۀیآ
 ،ق از فھم آن عاجز باشندیه خالک یا هیچ آیتاب خدا ھکدر  معتقد است که واست 

 قابل تدبر و فھم است.  ،آن یو تمامشود  نمی افتی
 :ل استیاز قرار ذکند،  می رکذ نهین زمیدر اوی ه ک یاتیآ از یبرخ ۀنمون

فََ� ﴿ -۱
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َ�َتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
ا تدبر در یآ«: یعنی ]٢٤[محمد:  ﴾أ

پرسد:  یمعت یآنگاه شر .»است؟  ش زده شدهیا قفل بر دلھایکنند  نمی قرآن
چگونه  ،ر مفھوم بودیغ یا هیاگر در قرآن آ ؛ه امر بتدبر فرمودین آیخداوند در ا«

 ؛»نمود؟ یتدبر مه امر ب

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ﴿ -۲
َ
ِ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ  ٱۡلُقۡرَءانَۚ أ ْ �ِيهِ  ٱ�َّ  ٱۡختَِ�ٰٗفالَوََجُدوا

تا آثار کنند  نمی قرآن یر و تدبر در معانکا منافقان تفیآ« :یعنی .]٨٢نساء: ال[ ﴾َكثِٗ��
نه اھل عقل و یخدا بود ھر آر ین قرآن از طرف غیشان ظاھر شود؟ اگر ایاعجاز بر ا

  ؛»افتندییم یاریاستدالل در آن اختالف بس

وحُ بِهِ  نََزَل  ١٩٢ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ َ�َ�ِ�ُل رَّبِ  ۥ�نَّهُ ﴿ - مِ�ُ  ٱلرُّ
َ
ٰ قَۡلبَِك ِ�َُكوَن ِمَن  ١٩٣ ٱۡ� َ�َ

بِ�ٖ  بِلَِسانٍ  ١٩٤ ٱلُۡمنِذرِ�نَ  ٖ مُّ قرآن فرستاده «: یعنی. ]١٩٥تا  ١٩٢: شعراءال[ ﴾َعَرِ�ّ
م یاز ب یتا باشاست  آورده ن بر دل تو فرود یروح االمآن را  هکجھانست  یخدا

 ». دایھو یزبان عربه دھندگان ب
بودن رسول خدا  دھنده] [بیم رنذِ مُ  ،اگر قرآن مفھوم نبود« پرسد: یعت میشر نجایا

گفتن  ،و اگر مفھوم نبود ؛واضح یزبان عربه معنی نداشت و قرآن نازل شد ب به قرآن
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پس  ـ نعوذ بالله من غضب اللهـ دروغ بوده  ،ارا نازل شدهکآش یعربه ه قرآن بکنیا
 و و فھم آن بر بشر آسانست.باشد  می وضوح ۀدرج یه قرآن در منتھکمعلوم شد 

ِ قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ﴿نطور یھم بِ�ٞ  ٱ�َّ براستی نور و « :یعنی، ]١٥: ةمائدال[ ﴾نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ

نَا ﴿ و »تابی روشنگر از جانب خدا نزد شما آمده استک ۡ لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل مِن  ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ
كِرٖ  دَّ  .»ری ھست؟یا پندپذیم، آیقرآن را برای پند گرفتن آسان ساخت«: یعنی ]١٧: قمرال[ ﴾مُّ
 یعقلو سپس چندین استدالل  صینبو چند حدیث بحث، ۀدر ادام عتیشر

 را ردھا  یاخبار ۀانات گفتین بیبا ا. وی آورد می برای اثبات گفتار خوددر این  مکمح
قرآن را معصوم امام  تنھاکردند  می ادعا وبودند ت ظواھر قرآن یر حجکه منککند  می

ر یسفت را برخی از آیات قرآنائمه کنند  می ه ادعاک یاتیروا اغلب هکمخصوصًا  ؛فھمد یم
ه و به ائم هشدان جعل یغالاز طرف ه ک ھستند دروغینیو  نادرستات یروا ،اند ردهک

ار کات به یه در آک یلماتکه با ککنند  می ریات را تفسیآ یطور رایز ؛دان هنسبت داده شد
  .نداردھیچ تناسب  است، رفته

 ه ادعاککند  می رد را ھا ھم یبعض از اصول ۀگفت ل،ین دالیابا عت یشرن یھمچن
 ه، ویفاکتاب کعلم اصول فقه تا  از صرف و نحو و بالغت و ید اول علوم عربیباکنند  می

و  ن ادعایابا آنان  .دیقرآن را فھمشود  می آنگاه ؛د را خواندیعقا الم وکعلم 
 وردند کقرآن محروم  از معارف یور را از بھرهعوام مردم  ھای بیھوده، سختگیری

در  ؛ردندکر دور یاز آموختن تفسشان  از آغاز تحصیل علوم دینی نیزرا  طالب حوزه
 ،ندا هه گذراندیعلم یھا هدر حوز ی رادرازھای  سال هکنیبا وجود ا طالبثر کا ،جهینت

 ر و از معارف قرآن ندارند.یاز علم تفس یا چ بھرهیھ متاسفانه
 یشناخت آن برا هک پردازد می ییھا موضوعبه  ،یبعد یھا در فصلشریعت 

با احوال عرب در عصر ی یآشنااسباب نزول و  :مانندباشد؛  می یدن قرآن ضروریفھم
 بر عت است درین و شریه متعلق بدکقرآن آنچه را «عنوان ا ب یسپس فصل. نزول قرآن

 ۀخالص«د: یفرما یت می، در نھاهآورد ن مطلب یبر ا یمکل محیدال وکند  می آغاز »دارد
ان وت سنت به عنینگاه بر اھموی آ». عت استین و شریجامع مسائل د ،قرآن :المک

خارج از جماعت ن سنت را یرکمن وکند  می دکیتا میرک مفسر قرآن شارح و
 سد:ینو یمو  هشمرد ن یمسلم
 به سنتمحتاج  ،امکعت و احیه ما در شرکن است یاست و آن ا ینجا مطلبیدر ا«
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چون  ،د و نبوت و معادیمثل اثبات صانع جھان و توح یاما در مسائل اعتقاد ؛میھست
[=  ن ساطعهیان فرموده و براھیات را بیاست و حتی جزئ  امًال متعرض آن شدهکقرآن 

و چون  ؛میندار به ھیچ وجه به سنتنجا یدر ا یاجیاحت ،بر آن اقامه نموده آشکار]
 ،ن ممتنع استفھم آ به سنتاست و بدون مراجعه  یلکه مباحث قرآن کمعلوم شد 
نداشته و  یبیب اسالم است و در آخرت نصیه غرضشان تخرک یقول مردم پس بطالِن 

ھست و  یزیان ھر چیند در قرآن بیگو یه مکواضح شد  ،نندیخارج از جماعت مسلم
خود را  [= ھوس] یھوا ،ردهک کیالت خنیو قرآن را تأو ،میستیسنت نه ما محتاج ب

 یر نبیا تقریردار و گفتار و اقرار ک ،دھند و مراد از سنت یتاب خدا مکت در فھم یمدخل

ِ لََّقۡد َ�َن لَُ�ۡم ِ� رَُسوِل ﴿ :است ۡسَوةٌ َحَسنَةٞ  ٱ�َّ
ُ
 .)٢(»]٢١:[األحزاب )١(﴾أ

 قرآن» طنبَ «و » هرَظ « یقیحق یمعنا
بخش  یباعث دوره ک ،هعیش انیغال ۀنندک گمراهھای ادعااز  یکیه ک  ییاز آنجا

 هکن است یا ،م شدهیرکاز آموختن قرآن خ یدر طول تاره عیش ۀاز جامع یریچشمگ
باطن قرآن  †تنھا ائمهگویند:  می آنان دارد.طن اھر و باظ ،قرآنکه کنند  می ادعا

تحت عنوان را تابش ک بخشی از ،عتیشر .فھمند یمرا  )آنآیات از  یقیمراد حق(

مراد «سپس تحت عنوان:  ؛نوشت )قرآن ظھر و بطن دارد یعنی( »للقرآنِ ظهرٌ وبطنٌ «
 ِی ل واھیتمام دال» فھم مراد و مقصد قرآنست ،و مراد از باطن یمفھوم عرب ،از ظاھر

 :دگوی می  و هردکباطل را ه یباطن ۀفاسد فرقھای  ویلأتو  انیغال
ن موضوع یھم در ا یثیاست و احاد یاند قرآن را باطن و ظاھر ردهکگمان  یبعض«

ا أنزل اهللاُ «ه فرمود: کث مرسل از رسول خدا منقولست یه در حدکچنان ؛اند ردهکنقل  مَ

طْنٌ  بَ رٌ وَ هْ َا ظَ هلَ ةً إِال وَ لبطنه ظهراً وبطناً وإن للقرآن «ه: کگر یت دین روایھمچن ، و)٣(»آيَ

                                                 
 .» برای شما در وجود پیامبر خدا سرمشق نیکویی است ،یقینه ب«: ۀآی ۀترجم )١(
 .۱۷ ص ،شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین قرآن )٢(
 در عاملی حر که است روایت این دارد، مشابھی مضمون که روایتی ترین نزدیک شیعی، منابع در )٣(

: «: است آورده اینصورت به ÷باقر امام از) ۱۹۶ص  ،۲۷(ج  الشیعه وسائل الَ ارٍ قَ سَ يْلِ بْنِ يَ نِ فُضَ عَ

رٍ  فَ عْ ا جَ بَ أَلْتُ أَ هُ  ÷سَ يلُ نْزِ هُ [تَ رُ : ظَهْ الَ ؟ قَ بَطْنٌ رٌ وَ َا ظَهْ هلَ ةٌ إِالَّ وَ آنِ آيَ رْ قُ نَ الْ ا مِ ةِ مَ ايَ وَ هِ الرِّ ذِ نْ هَ نُهُ  عَ طْ بَ ] وَ

يلُه أْوِ  حدیثیپرسیدم: معنی  ÷ز امام باقرا: دفرمو که شده روایتُفَضیِل ْبِن یَساٍر  از«. یعنی: »تَ
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ھفتاد بطن و تا کند  می قرآن بطن ثابت یث براین دو حدیه اک ،)١(»بطن إىل سبعة أبطن
فھم مقصد حق تعالی از  ،و مراد از باطن یمفھوم عرب ،اند. اگر مراد از ظاھر ھم گفته

لم را بدست آوردن و مقصد از خطاب را کمراد مت ،تر ان واضحیتابست، ببکفرستادن 
 ،و اگر مراد از باطن قرآن ت اتقانست.یده و در غاین معنی پسندیدن باشد، ایفھم

ن تدبر در آن یدند و تابعیغمبر فھمیه اصحاب پک یمعنا و مقصدد بر یست زایمعنائ
ه ک یق مطلب را بطورینجا تحقیل و برھان و ما در ایست محتاج بدلین دعوائیا ،ردندک

 م:یرسان یم [= خوانندگان] نینظر قارئه خدا و رسول در آنست ب یرضا
ن یا .داردا ھفتاد بطن یه قرآن ھفت کن باب وارد شده یه در اک یثیاحاد -١

 ؛مین باب نداریح در ایث صحیچ وجه حدیث مرسل است و بھیاحاد
تب کر و یه در تفاسکاست   هیباطن ۀو از مجعوالت فرق یلیث اسماعین احادیا -٢

سندگانش از یه نوک »اخوان الصفاء«تاب که در کچنان ؛ر شدهکه ذیلیاسماع
ه آن کدارد  یل ظاھریتنز یتب آسمانکه کاست  مسطور ،اند هیعلمای باطن

و باشد  می معقوله یه آن معانکاست  یمخف یالتیتأو یالفاظ است و دارا ،یمعان
 ؛یو خف یباطن یدارند و اسرار یظاھر و جل یامکاح ،عین شرایواضع ،نیھمچن

 :دیگو یه میلیاسماع ۀگان نهوات عَ در دعوت ششم از َد  یزیو در خطط مقر
ع یشرا یر معانیدر تفسکند  می شروع یداع ،دیو برتبه پنجم رسدعُ ه مَ یکوقت

                                                                                                                        
فرمود:  امامچیست؟  ،یک بطن و داردظھر  یکمگر اینکه  ،ای در قرآن نیست ھیچ آیه گوید می که

گاھی بیشتر، .»تأویل آن ،تنزیل آن است و بطنش ،ظھر قرآن ھل سنت نگاه ادر منابع  برای آ

 سند با ۱۲۲رقم  ،۲۶۲ ،۱ ج ،»السنةرشح « ،؛ بغوی ۴۳، ص»فضائل القرآن« ،: أبو عبیدبه کنید
ثانیا: سندش متصل  ؛ضعیف است ،علی بن زید بن جدعان آن، راویان از یکی اوالً  زیرا ؛ضعیف
معجم « ،؛ طبرانی ۱۱ شماره، »تفسیر جامع البیان« ،بلکه مرسل است؛ ابن جریر طبری ،نیست
 ص ،۱صحیح ابن حبان، ج  ،؛ ابن حبان ۲۳۱۲ شماره، »مسند« ،؛ بزار۱۰۰۹۰ شماره، »الکبیر

لَ القرآنُ عىل سبعة أحرف، لكل آية منها «: فرمود صپیغمبر ازابن مسعود  از .۷۵ شماره ،۲۷۶ زِ نْ أُ

براھیم بن مسلم ھجری است که ا ،زیرا یکی از راویان آن ؛ھم ضعیف است و سندش »ظهر وبطن
 باشد. می ضعیف

بدون سند.  ،۱۰۷، ص ۴ج  ،العزيزية يف األحاديث الدينيةعوايل الآليل  ،حسائیابی جمھور اابن  )١(
ھیچ کسی این  ،که از علمای امامیه در قرن دھم ھجری قمری است ،قبل از ابن ابی جمھور

 .ندارد اعتباری و سند است بی روایتش پس ه؛روایت را نقل نکرد
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ه یکاموره از واجبات بھا  این ریحج و طھارت و غ وزکوة و روزه و اسالم از نماز 
ه کد و مدعو معتقد شد یشکه زمان دعوت طول یکمخالف ظاھر است و ھنگام

است عام در آن مالحظه شده و یل رمز است و سیبعت بر َس یام شرکوضع اح
لمات کاو را دعوت ب یشخص داع ،ر از معنی ظاھریدارد غ یع معنائیه شراکنیا

 کند. می ثاغورثیافالطون و ارسطو و ف
 ۀتر از ھر فرق ه پستیباطن ۀفرق ۀد: مرتبیگو یم »هیمفاضح الباطن«تاب کدر  یغزال
ن را یند و دکمذھب نقض  ه مذھب را بخودِ کست ین یا چ فرقهیچون ھ ؛است یگمراھ
ر ییخود تغ یاصل ین را از معنایه الفاظ دکه یباطن ۀفرقجز  ،ن باطل گرداندید بنفِس 

ابطال نظر و  ،نانیب اه مذھکد دانست یو با ؛لمات رمز استکن یاگویند:  می دھند و یم
  .)١(»استدالل است

  :ددھ مین خاتمه ینچنیمبحث را ا نیا وا
از متصوفه  یرده و بعضکه ابداع یه باطنک کیالت خنیتأو ،و اگر درست دقت شود«

 ،اند ده معتقد بآن شدهیا نفھمیده یه فھمیامام ۀاخباریاز  یمتابعت نموده و جماعت
ف یاسالم را ضع ،جهیھا شد و در نت یش مھدیدایبه اسالم زد و سبب پ یلطمه بزرگ

ه کست یانیب ،اگر مراد از باطن :هکنیالم اک ۀنتیج نده نمود.کرد و مسلمانان را پراک
 ،و اگر مراد از باطن ؛فر و ضاللت استکقت یف عقل و منطق و حقخال ،ردندکه یباطن

 .)٢(»باشد یده میح و پسندیصح یخود معنائ ،قرآنست مقصد و مرادِ 
 ه:ک ردیگ یمجه ینتآنگاه وی 

باشد،  می بر آن یه فھم قرآن مبتنک ،انیو ب یاز مسائل معان یعرب یھر معنا«
آداب و متخّلق ه از قرآن شخص را مؤّدب به ک یو ھر معنائ...  داخل در ظاھر قرآنست

آن  ،ت خالق جھان گرداندیربوبه و اعتراف ب یصفات بندگه اخالق فاضله و مّتصف به ب
ردن کت و متوجه یدن روح انسانیدم ،چون مقصد و مقصود قرآن ؛باطن قرآنست

 .)٣(»است  جھان به خالق قیخال
در مورد آن  ،ادامه در ح داده ویشتر توضیبت آن، یل اھمیدله ب ن بحث رایاعت یشر
از ظاھر و  یک ھر یبرا: «چنین است اول خشب عنوان است. ل سخن گفتهیبه تفص

                                                 
 .۴۳ تا ۴۱ ص قرآن، براھین بانضمام قرآن فھم کلید سنگلجی، شریعت )١(
 .۴۴ و ۴۳ ص ھمان، )٢(
 .۴۵ و ۴۴ ص ھمان، )٣(
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ه موافق لغت عرب باشد و مخالف با شرع کشرط ظاھر آنست ؛است  یباطن قرآن شرط
 :هکاست   نیا بخش آن ۀخالص .»نباشد
ه ک یموافق قواعد عرب و معنائشود،  می ردهکالفاظ قرآن  یه براک ید ھر معنائیبا«

 ،ردکاستعمال  یرا در معنی خاص یه اگر عرب لفظکچنان ؛دند باشدیفھم ین میمخاطب
 ».گر استعمال شودینفس در معنی د یھواه ست بیز نیجا

موافقت با لغت عرب و  ،شرط فھم باطن قرآن: «عبارت است از دوم بخشعنوان 
 آن روشن است. مضمونو » باشد یاطل مه بیباطن ۀالت فرقیشھادت شرع است و تأو

 تاب:کمھم  فصول دیگر
 ؛ز و ممنوعیم آن به جایو تقس یر برأیتفس -
 ؛امکعت و احیمقاصد قرآن در وضع شر -
 ؛ناسخ و منسوخ قرآن -
 .قت آنیان حقیم و متشابه قرآن و بکمح -

 قت آن یان حقیم و متشابه قرآن و بکمح
م و کمح ازباطنییان  غالیان وه کچرا  ؛است برخوردار یادیت زین مبحث از اھمیا

 را جزو متشابھات ات قرآنیشتر آیبچنانکه  اند؛ فراوانی نموده ھای هسوءاستفاد ،متشابه
ھرگاه ؛ ردندکخود باز  یقرآن برا یف معانیتحر یبرا یعیدِر وس ،بھانهن یا او بشمردند 

ر کقرآن ذ ۀیفالن آ یه براک یرین تفسیا« :گفت یخاست و م یمض بربه اعترا یسک
ه ین آیا« :هکھند د یجواب م یفور ،»ندارد یھمخوانچ یه ھیلمات آک ید با معانینک یم

 فھمند و یم †غمبر و امامانیپ یعنی، ه فقط راسخان در علمک جزو متشابھات است
شتر و یح بیعت توضیشر ،ن خاطریبه ا». دیات وارده از آنان فھمیطبق رواه را یآد یبا

 کند:  می نطور خالصهیارا  و آن دھد یمم و متشابه کحم بحث یبرا یتر مفصل
ق محسوسه از یق معقوله در مبدأ عالم و دقایه حقاکآن است  ،مراد از متشابه قرآن«

در عالم  [= دور از دانش] لغِّ وَ تَ ه مردم مُ کرا  یقیو حقا یلذات و آالم در معاد و معان
در قوالب امثله و عبارات تنزل دھد و در لباس  ،نندک کدرآن را  ال نتوانندیحس و خ

ه فھمش بر مردم نادان آسان باشد و کنیتا ا ،اندیھات بنمایات و استعارات و تشبیناک
[=  قلَّ َخ تَ اخالق فاضله مُ ه ند و بک یراھنمائ یقت و خدا شناسیحقه نان را بیا

 جز خداوند یسکه کت اس  دهیغمبر نازل نگردیپس متشابھات بر پ گرداند. خوگرفته]
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ه نزول متشابه کبل ؛آن عاجز باشند کو علما ھم از در ءایو اولء ایو حتی انب ،نداندآن را 
ان صفات یو متشابھات قرآن منحصر است در ب؛ مردم است ۀت نادانان و تودیھدا یبرا

بر عرش و امثال  [قرار گرفتن] ستواءخالق جھان مثل گوش و چشم و دست و رو و اِ 
ت جنت از یفکیو در  ،هکامت و معاد از آمدن خدا و مالئیت قیفکین در یو ھمچن ،آن

ت جھنم یفکیو در  ،قیبارأواب و کأق و برَ ستَ س و اِ نُد حور و قصور و اشجار و انھار و ُس 
و  به شریعتات راجع یاما در آ ... د و طبقات دوزخ و امثال آنین و صدیاز آتش و غسل

چ یبه ھ ،نهیر منزل و مدیات و تدبیاسات و اخالق و اجتماعین قانون و حقوق و سیتقن
تشابه راه ندارد  ،و معاد و نبوت ء [مبدأ]مبدن در اثبات یست و ھمچنیوجه متشابھی ن

  .)١(»ستا  تابکال مُّ م و اُ کات آن محیآ یو تمام
 :سدینو یمات متشابه قرآن یر چند نمونه از آکپس از ذ یو
خدا و صفات او و  ۀه دربارکف ھستم و در آنچه لَ قه َس یبر طر ـ الله شاء ان ـ و من «

 .)٢(»نمک یض امر بخود حقتعالی میتفو ،ب استیعالم غه آنچه متعلق ب
کند  می روشن »ن القرآنیبراھ«ار ارزشمند یبس ۀدر رسال ،تابک پایاندر  شریعت

 وباشد،  می نیداصول د یصحت عقااثبات  یبران ین براھیبھتر یدارام یرکه قرآن ک
باشد.  می ن و فالسفهیلمکن متیتر و باالتر از براھ نیار متیبس ،ن قرآنیبراھ ل ویدال

 ـت ید ربوبید عبادت و توحیاعم از توح ـد ین قرآن در مورد توحیان براھیسپس به ب
ت محمد حضر ،غمبر آخرالزمانینبوت پ، در مورد نبوت عامآنگاه و پردازد  می

 .نماید نکاتی بیان می ز و بقای نفس بعد از مرگیروز رستاخ و صمصطفی
ھا  آن و از کردهتاب استفاده کن یعت در ایه شرک یه اغلب منابعکر است کذ شایان

 ، از منابع اھل سنتتابشکد مطالب ییتا یبرا ،است  نموده یاریبس یھا اقتباس
ار یعه بسید شیه با عقاک علمایاز  یبعض ھای باتکاز  به ویژه استفاده برده است،

دھد  ین نشان میا .یو غزال اندلسی ه، ابن حزمیم جوزیق ابن ،هیمیت ابن :مانند ؛مخالفند
ش یه گراک، بلاست  بوده یا مخالف با تعصب فرقه وآزاداندیش دانشمند نه فقط  یه وک
 است.  بوده و جماعت شتر به سمت اھل سنتیاو ب ینید

  م:ینک ر کل ذیرا به عنوان نمونه در ذتابش کاز منابع  که برخی خالی از لطف نیست

                                                 
 .۸۱ و ۸۰ ص ھمان، )١(
 .۹۴ ص ھمان، )٢(
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بن ا، ةيالنبو ةمنهاج السن ؛)ق ۳۱۰( یر طبریجعفر محمد بن جرابو  ،یطبرر یتفس

ر یتفس ؛)ق ۷۵۱( هیجوزم یابن ق،  العبادريهد خ یزاد املعاد ف ؛)ق ۷۲۸( یحران ۀیمیت

صل الفِ  ؛)ق ۵۴۸( یشھرستان ،نحلالو مللال ؛)ق ۱۳۵۴د رضا (ید محمد رشیس، منارال

ل يف  یبن جوز، اسیس إبلیتلب ؛)ھـ۴۵۶( یظاھرابن حزم  ؛امللل واألهواء والنِّحَ

 ۵۸۴( یحازم، ان الناسخ واملنسوخ من اآلثاريب یاالعتبار ف ؛)ق ۵۹۷( یحنبل یبغداد

 وافقات يفامل ؛)ق ۶۳۱( یشافع یآمدن یف الدی، سامكأصول األح ام يفكحاأل ؛)ق

 یوطیسن ی، جالل الدعلوم القرآن اإلتقان يف ؛)ق ۷۹۰( کیمال یشاطب، امكأصول األح

 ۀھمه نوشت، جواهر القرآن ، وةيفضائح الباطن، نياء علوم الديإح)، ق ۹۱۱، (یشافع
 .)ق ۵۰۵( یشافع یغزالحامد وأب



 
 

 
 

۹ 
جوانان در  زند و به شبهات یم یگریاد مادیشه بر بنیت یسنگلج

  دهد ین جواب میمورد د

 درآمد
سه  وسلطنت رضا شاه دوران با ھمزمان بود  یسنگلجعت یشر یآخر زندگ یھا دھه

ه قبًال به آن ک یطور ھمان ـدوران رضاخان  .)١(شاهسلطنت محمد رضا  آغازینسال 
ت و شعائر یروحان نھادمبارزه با و  گرایش به غرب نوگرایی،دوران گسترش  ـاشاره شد 

 بود. شیعه یمذھب
 د:یگو یم رانیخ ایاز تار مرحلهن یان در مورد ایرسول جعفر

ت یجامعه را بر ضد روحان یو فرھنگ ی، اجتماعیاسیط سین دوره، شرایدر تمام ا«
ست یالیسوس یھا راست و چپ یگرا غرب یھا گروه ۀھم ،نهیزمن یدر ا .سامان دادند

گر اتفاق یدیکن با یت و دیجا در مبارزه بر ضد روحانیک، یست طرفدار شورویسکو مار
پس از  یاسیو س یروند تحوالت فرھنگ ،گرینظر داشته و ھماھنگ بودند، به عبارت د

 .رفت یش میآن به پ استن از نفوذکمشروطه، قدم به قدم به ضرر مذھب و در جھت 
ه ک ینظر اختالف ۀھم باـ ـھا  ستیسکگرا و مار ن غربیمتجدد ین دوره، وقتیدر ا

آوردند، مذھب را به  یان میبه م یفتادگا  عقب و انحطاط عوامل از سخن ـداشته و دارند
 .)٢(»شناختند یم ین عقب افتادگیا یعنوان عامل اصل

 سلطنتران در شروع یتوده در احزب  سم ویمونکرومند شدن یسپس به نوی 
 سد: ینو یم و کردهاشاره  محمد رضا

ران به سمت جنوب و یج از شمال ایسم] به تدریمونک یعنی[ یرکف ۀن نحلیا«
ران چپ کتوسط روشنف یتھران آمد و درست پس از رفتن رضا خان، به طور جد

                                                 
و  خلعایران  پادشاھیھا] رضا شاه را از  یش، نیروھای متفقین [به رھبری انگلیس ۱۳۲۰سال در  )١(

 را به جای او بر تخت سلطنت نشاندند.  ،محمد رضا ،پسر جوانش او را تبعید کردند و
 . ۲۵ و ۲۴ ص ،یراناسیاسی  ـ  ھای مذھبی وسازمانھا  جریان ریان،رسول جعف )٢(
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اش  چند سال، چنان دامنه یت، طین فعالیا .ردکجاد یرا ا یادیز ۀجاذب و مطرح شد
ان ین را از میبه زور دسل با تو دنتوانرفت اگر رضا خان  یم آن میه بکگسترده شد 

ار کن یانجام ا خود موفق به ینیاستال ـ یحزب یھا با روشھا  ستیمونکبردارد، 
 .)١(»شوند

ر کروشنف ۀدر طبق ینید یب و یگر یماد ،طین شرایه در اکاست   یعین طبیبنابرا
در اذھان نسل جوان  ین، شبھاتیغات ملحدان و دشمنان دیو بر اثر تبل ردهکدا یرواج پ

؛ ھر چند که باید دا شودیپ و نبوت ومعاد) یند وجود خدا و وحن (مانیدر مورد اصول د
به این نکته نیز توجه کنیم که فساد روحانیون شیعه در دوره حکومت قاجار، 

قاجار و واگذاری  ۀھای شاھان زنبار کفایتی بر بیگرایششان به دربار و سکوت در برا
خاک ایران به بیگانگان، مردم را از نھاد روحانیت بیزار و ناامید کرده بود و شاید ھمین 

 گرایی در آن دوران بود. ھای کمونیسم و مادی ترین عامل گسترش اندیشه امر، اصلی
االت کرفع اششبھات و  دفعسرگردان، جھت  ِن یجوانان متد ،انین میدر ا

 مطرح یبا و یمال آزادکخود را با  یھا عت پناه برده، پرسشیشر عالمهشان به  یذھن
 هب یقاطع ن وکش دندان یھا داد سپس جواب یو او با صبر و حوصله گوش مکردند،  می

  .شیھا تابک و ھا درس از طریقا یو  یحضور؛ چه به صورت داد می نیشبھات ملحد
 از ھایی بخش، موضوعن یدر ا وی یرکف یھا وششک ای از هبه عنوان نموناینک 

م یآور یخدمت خوانندگان محترم مرا د فھم قرآن] یلک ۀمین القرآن [ضمیتاب براھک
را با  وجود خالق عالم و هزد  الحاد و یگر یماد یفلسف یھا هیپا ۀشیشه به ریه در آن تک

 را در مانین بر اصول ایبراھقرآن «او تحت عنوان کند.  می ثابت لین دالیتر مکمح
 سد:ینو یم» بردارد

ق و یش حقایعت گذارد و دنبال تفتیدان طب کن خایدر ا یه پایکبشر از آنروز«.... 
 ،ه نظرش را جلب نمودک یزینخست چ ،شد یون و ھستکاء رفت و متوجه بیل اشیتعل

 ؟ستیون چکنسبت َمْن به  :اً یو ثان ؟ستیون و عالم وجود چکن یقت ایحق :هکن بود یا
ق نمود یجستجو و تحقبه  را وادار انسان ،ن تفطنینم؟ اکد بین عالم چه بایدر ا :و ثالثاً 

قت یحقبه  بشر یست و راھین یقتیحق :گفتند یجمع؛ دا شدیپ ید مختلفیو آراء و عقا
به  عالم منحصر :گفتند یبرخ؛ ده شدندین نامییسطائفَ ُس به  ن جماعتیندارد و ا
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؛ ون خوانده شدندیّس حِ به  ن گروهیا .ستین عالم نیر از ایغ یمحسوس است و عالم
شود  نمی حس ه به نردباِن کشمار یب یعوالم ،ن عالم محسوسیر از ایغ :گفتند یگروھ

ده یون نامیّ ھاال ،نگروه فالسفهیبرھانست. ابه  ب منحصریق در عوالم غیرفت و تحق
ان یاستدالل یاست و پا  اشفهکمبه  منحصر ،قیحقا ِق یگفتند: راه تحق یو جماعت؛ شدند

ل و برھان یق را دلیقرآن راه فھم حقا ده شدند.یه نامیصوفبه  ن جماعتیا .ن بودیچوب
 .)١(»م نمودیان خواھیر طرق مختلفه بکه بعد از ذک یطیداند با شرایم

 سد:ینو یم» آند ر ه ویسوفسطائ ۀقیطر«تحت عنوان آنگاه 
در اعصار مختلف  کنم مذھب شیب یم ،مینکخ فلسفه مراجعه یتاربه  هیکھنگام«
 ،است  هیسوفسطائ [= پیشوایان] یماعَ از زُ  یکیه ک »اسیجورج«ه کھا نمود چنان جلوه

و  م.یمعرفت آن نداربه  راه ،م و اگر موجود ھم باشدیدار کاء شید ما در وجود اشیگویم
ه کرا  یمسائل :دیگویم [که] است »ومید ھیداو« کمذھب ش ید از زعمایدر اعصار جد

 ،میمائیپ یقت راه میحقبه ھا  آن توسطبه  دیگویو مکند  می آن اعتمادبه  عقل بشر
مثل علت و معلول و سبب و مسبب و جوھر و عرض  ؛ال استیآن وھم و خ یتمام

ن یا یتمام ۀخالص ... ستین نکقت ممیحقبه  چ وجه راهیھبه  ،نیپس بنابرا .امثال آن
 اند: سه گروهه ه متشعب بیه سوفسطائک نستیا اناتیب

 ؛میدار کم شیھست که شاکنیم و در ایدار کما شگویند:  می هکه یال ادر -١
آن  یه براکنیمگر ا ،ستین یا نظری یھیبد یا هیچ قضیھگویند:  می هیعناد -٢

حادث است با  ،ه عالمیمثًال قض .است  ا معاندهیان قضایھست و م یمعارض
م یل شویقا یحیا ترجیان قضایم میتوان ینم ما .ا تعاند استیان قضاینش میبراھ
 ؛مینکم کو ح

اس بخصومشان یبآن قوم حقست و ق اسیق ،یقومھر  ۀعقیدگویند:  می هیعند -٣
 .)٢(»باطل

 سد: ینو یودر آخر م
 ابره با عقل و حس است.کق میحقا ین بنفییه قول سفسطائکد دانست یو با«... 

 یقتیاء حقیاش :دیگوئیه گفته شود شما مککند  می تیفاکنان یو در رد قول ا
 یقتیپس حق ،ا باطل؟ اگر گفتند حقستید حقست یگوئ یه مک یالمکن یا ایآ ؛ندارند
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 کاکشه ردند. و بکبطالن قول خود اعتراف ه پس ب ،ستیو اگر گفتند حق ن ،ثابت شد
ا موجود و یح است یو صحا موجود ی ،دیه شما دارک کین شیا :میگوئ ین فرقه میاز ا
و اگر  ،را قائل شدند یقتیپس حق ،ح استیموجود و صح :اگر گفتند .ستیح نیصح

را نمودند و مسلمًا در  کش ین ابطال و نفیپس بنابرا ،ستیح نیموجود و صح :گفتند
 ق است.یاثبات حقا کابطال ش

داند حقست و یحق مکه آن را  کسی نزد یا هیھر قضگویند:  می هک یتیاما قول جمع
ت در یاعتقاد حق :میدھ یجواب م ،داند باطل استیرا باطل م ه آنک یسکنزد آن

را لباس باطل  آن ،ن اعتقاد ببطالن آنیرا حق نخواھد نمود، و ھمچن ، آنیزیچ
به اعتقاد در آن  ؛ثابت در متن واقع و نفس االمر است ،موجود حق آن .دینخواھد پوشان

 ،ح باشدین حرف صحیاگر اکند.  نمی رییواقع تغ ،بسبب آنندارد و  یتیمدخل ھیچ وجه
ن یضینق ن اجتماِع یو ا ،واحد ھم موجود باشد و ھم معدوم ز در آِن یچ یکآید  می الزم

 .)١(»اتستیھیخواھد شد و بطالن آن از بد

 سد:ینو یم» ون و ابطال آنیون و تجربیقه حسیطر«آنگاه تحت عنوان 
گویند:  می گر وجود ندارد ویز دیچ ،یجسم و جسمانه جز کفه بر آنند یطا نیا« 

پس آنچه  ؛یا جسمانیا جسم است ی یمنحصر به محسوس است و ھر محسوس ،موجود
گر ید یتکممل ،بدن ۀقریآبادان تن و  یست و ماورایموجود ن ،نباشد یجسم و جسمان

دا یپ ن است بشر بآن راهکآنچه موضوع معرفت است و ممگویند:  می ستند. ویقائل ن
ار و یه در تحت اختک یمنحصر به محسوساتست و علم را در حدود محسوسات ،ندک

و  ،دانندیممتنع مآن را  تعقِل  ،ستیو آنچه محسوس ن ،دانندیمحصور م ،دیآیتجربه در م
ن یه وھم و تخمکبل ؛شمارند یعلم نمآن را  ،زند یه بر معقوالت دور میکھر علم

 پندارند. یم
اء را قوه مشاعر و حواس یاش یشناسائ ۀو قو ،محسوساتستشان  علوم و موضوع

قشان یتحق ۀطریقو  ،پندارند یگر نمیز دیب اعصاب چیو حواس را جز ترت ،دانندیم
 ،نیو بنابرادانند؛  می علمآن را  دیدو درآ به اینھرچه  و ،تجربه و حس است ۀطریق
چون مباحث دانند؛  نمی و اخالق را علم یات و نبوات و خودشناسیمباحث الھ ۀطریق

و خاتمه آید  نمی ر محسوس است و در تحت تجربه و حس دریغھا  این بهمتعلق 
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حْ «سخنانشان  وَ ىلَ الْ المٌ عَ الدِ  یسَ  .»نِ يوَ
و  یعیو طب یاضیعلوم را بر »نتک«ن مذھب یا یشوایفاسد پ ین مبادیو بنابرا

ل بر فساد قول یو دل است  م نمودهیو علم االجتماع تقس ةویالح و علم یمیو ش کفل
 ه:کنست ینان ایا

ن یپس ا .ندکمشتر ،تیانسان قِت یم افراد انسان در حقیدانیما بالضروره م -١
نقدر یا ندارد. اگر این دارد یمع[محل] ز یِّ ل و قدر و َح کا شی کقت مشتریحق

چون ھر  ؛نباشد که مشترکآید  می الزم ،ن داشته باشدیز معیل و حکش کمشتر
قدر و وضع و  کقت مشتریگر است، و اگر آن حقیمخالف تشخص د یتشخص

 ینیِّ نباشد و با ھر تع ینیُّ چ تعیبھ [= ثابت] نیِّ عَ تَ ن نداشته باشد و مُ یل معکش
شان یپس گفته ا ؛مًا محسوس نخواھد بود و معقول خواھد شدمسلّ  ،جمع شود

در  شیست معقول نخواھد بود باطل شد و بحث و تفتیه ھرچه محسوس نک
 ؛است یلکد و آن مفھوم انسان یر محسوس رسانیمحسوس ما را بغ

چون اگر  ؛ھست یه حسکند کد اعتراف یبا ،اعتراف بمحسوس نمودکه  کسی -٢
 .ه معقول استکبل ؛ستیمحسوس نخواھد بود و حس محسوس ن ،حس نباشد

 ؛ر محسوس بوجود آمدیاعتراف بغ ،پس از اعتراف به محسوس
م است و نه ه عقل نه متوھّ کنیر تعقل خودش شود با اکند منتواینم یھر عاقل -٣

 ؛محسوس
و  ؛ه نه محسوس است و نه متوھمکشود  می دایپ یعالقھائ ،محسوسات یبرا -٤

مثل عشق و خجل و وجل و غضب و شجاعت و  ،است  هیلّ کع یطبا کآن ادرا
 اتیاما اشخاص و جزئ ؛است کرا عقل مدرھا  این یلکچون  ؛جبن و امثال آن

 کا ترس از فالن بحس ادرایا غضب بر بھمان یمثل عشق بفالن ھا  این
 ه در عالِم ک دیه ثابت گردک یو ھنگام ؛خواھد شد کاما بوھم ادراشود؛  نمی
و  ین مراتب خارجند چون ذات ربوبیه بالذات از اکست یموجودات یھست

 س.ه معقول باشند نه محسوکاولی ھستند ھا  آن پس ،بیموجودات عالم غ
ع یست مثل جمیفه عضویقت وظیر در حقکه فکبه اینون نمودند یه حّس ک یاما توھم

ه و کیبد افراز صفراء و غدد فکفه معده و امعاء ھضم غذا و یه وظکچنان ،ف بدنیوظا
ه بواسطه تأثرات کر است کفه مخ فین وظیھمچنباشد،  می ر زبانست افراز لعابیآنچه ز

 گردد. یاستدالل و استنتاج از او صادر مار کاز امور وارده بر آن 
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ه ھضم و کنست ین ایا ل بریمرتبه فساد و بطالن است و دل ین توھم در منتھیا
محض است  یچون ھضم و امثال آن عمل ماد ؛ستیر نکافراز صفرا و لعاب از نوع ف

ون کاست و آن احاطه ب یر معنوکن عمل فکل ؛ریعت مثل انبات و تبخیه اعمال طبیشب
صرف چون ھضم و امثال آن  یبا عمل ماد یو مناسبتباشد  می محسوس و معقول

ه کاست چنان کادرا یه آن آلت براکبل ؛ستین کقًا مدریه مخ تحقکگر آنیو د ندارد.
 دنست.یچشم آلت د

 فیو ضع یمخ قو کیوچکو  یدر انسان بواسطه بزرگ کادرا :اگر گفته شود
در جواب ، دارد کامل در ادراکر یآن تأث یاویمکیب کیل و ترکمال شکو گردد  می

ابصار در انسان بنسبت صحت چشم و  یه بگوئکنست یالم مثل اکن یا :میگوئ یم
و گردد  می یآن قو یاویمکیب کیل و ترکمال و شکسالمت اجزاء آن از عوارض و 

امل کن اگر دقت کلگردد؛  می یب قوکمال اجزاء و دقت ترکن گوش بواسطه یھمچن
چون  ؛ستین شنونده گوش نیست و ھمچنیر چشم نصِّ بَ قه مُ یه حقکم ینیب یم ،شود
ن چون نفس اشتغال کو ل ،مرتبه صحت و سالمت است یچشم در منتھشود  می یگاھ

ه چشم باز و سالم است کنیبا ا ـ دیا درد شدیمثل وحشت سخت ـ  دارد  یبامر مھم
بواسطه اشتغال  ،استح یه صحکن گوش با آنیو ھمچن ؛ندیب یخود را نم یش پایپ

 د.یاد ھم زده شود گوش نخواھد شنیاگر فر ینفس بامر مھم
د یشد [= ترس] عزَ و فَ  [= درد] ملَ نجا گفته شود چون مخ متأثر از اَ ین است در اکمم

دن یدن و نشنین ندیو اکند  می ز مبصرات و محسوسات منصرفیانسانرا از تم ،دیگرد
ه از کن باشد یه شانش ایکموجود ؛ار سستیبسست یرادین ایا بواسطه انصراف است.

گفت آن شود  نمی ،ندکتوقف  یدون امر یگر متوجه شود و نزد امریبشغل د یشغل
ار کب یارکم از یابی یم مینک یه دقت مکه را یما آالت ماد .محض است یموجود ماد

ه منصرف و کنه ییمثل آ ؛دا شودیپ یل مادیه حاکمگر آنشوند  نمی گر منصرفید
 ینه حجابیو آئھا  آن از یکیان یه میکمگر وقتشود  نمی یدون شخص یمتوجه شخص

 یا آالت بخاریمثل آالت ساعت ـ   محض باشد یماّد  ،ه مخکپس اگر چنان .دا شودیپ
از  ،و فزعم لّ أتچون گردد،  می م بواسطه الم و فزع منصرفیجنون است بگوئ ـ گرید

 ست.یت نکاز خواص ماده و حر ؛است  هیھم ه و ویامور معنو
از شود  می ریچگونه تصو ؛و خواص آن معلوم است یب و مواد داخلکیمخ تر ،خالصه

 یبرا یتیست و نھایتصوراتش ن یبرا یه حّد یکا جوھر زنده کر مدریمواد جامد غ
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ىلَ سَ « ؟دا شودیپباشد  نمی اتشکمدر ىلَّ اهللاُ عَ صَ رِ يوَ اهِ ِهِ الطَّ آل دٍ وَ َمَّ ا حمُ نَ   .)١(»نيدِ
ادله قرآن بر اثبات خالق «تاب تحت عنوان کن یاز ھم یگرید یدر جاشریعت 

 سد: ینو یم» جھان
بچھار  ،عالم [= آفریدگار] ه اثبات صانعکشود  می د معلومیتاب مجک یاز استقرا«

ل یدل -٤ ؛ل اختراعیدل -٣ ؛ل اختالفیدل -٢ ؛تیل عنایدل -١است:   ق فرمودهیطر
 م: یرسان یق میرا جداگانه بسمع اھل تحق یکو ما ھر  ؛فطرت

 تیل عنایدل

  ده شدهیاو آفر یه ھمه موجودات براکنیا ت و توجه بر اسنان ویاز راه عنا ،لین دلیا
ه ھمه موجودات عالم با وجود کآن یکیل بر دو اصل است: ین دلیا یاست، و مبنا

د یمر قاصدِ  د از طرف فاعِل یر بایناگز ن موافقِت یه اکدوم آن ؛انسان موافق و سازگار است
ست از راه تصادف و اتفاق بعمل ین نکمم ین موافقت و سازگاریرا ایز ؛باشد یمیعل
 د.یآ

فصول  ماه و ه شب و روز و آفتاب وکنیا ر درکبا تفشود  می ثابت یاما اصل اول
شتر ین بیم است و ھمچنیبا وجود انسان سازگار و مال ین ھمگیزم ۀرکچھارگانه و 

ھا  ایو درھا  دخانهرول باران و یگر از قبیات دیوانات و نباتات و جمادات و اغلب جزئیح
 و دقت درمل أتنطور با یو ھمباشند  می میو آب و ھوا و آتش بالتمام با آن موافق و مال

ن مطلب یا ،ات و وجود انسان توافق دارندیه ھمه با حکان یوحبدن انسان و  یعضاا
د یشتر خدا را بشناسد و اساس توحیه بخواھد بکخالصه ھر وگردد  می واضح و روشن

 د.یق نمایفحص و تحق یک یکشمار ید منافع بیبا ،امل گرددکم و کاو مح
نھمه یه اکست ین نکرا ممیزگردد؛  می ز ثابت و مبرھنینجا اصل دوم نیو از ا

فاعل و از  ۀن اجتماع بدون ارادیند و اکمنفعت وجود انسان اجتماع  یموجودات برا
ار ک یطورآن را  هکند یبب یسنگ یسکمثًال اگر  .ردیراه تصادف و اتفاق صورت گ

 ۀه آن بقصد و ارادککند  نمی کیشستن مناسب و موافق است، ش یه براکاند  گذاشه
افتن آن بآن صفت از راه اتفاق و تصادف صورت یاست و وقوع و قرار  افهیانجام  یفاعل

 ،جلوس مناسب نباشد یئت و وضع آن برایه ھکند یرا بب یاست و ھرگاه سنگ نگرفته

                                                 
 .۱۴۰ تا ۱۳۶ ص قرآن، فھم لیدک سنگلجی، شریعت )١(
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 یسکنطور اگر یھم ؛است  حاصل شده یئت بدون قصد قاصدید آن ھیتواند بگو یم
ھا  آن تکه چگونه از حرکند و بفھمد یبجھان نظر اندازد و آفتاب و ماه و ستارگانرا بب

و سبب نزول باران و شود  می و چگونه روز و شب درستآید  می فصول چھارگانه بوجود
د و در موافقت یوان و نبات دقت نماین و حیند و در اجزاء زمکت باد را مالحظه کحر

د، بدون درنگ یبا مرغان تامل نما ھوا یو سازگار یائیوانات دریان و حیآب با ماھ
ه در ک یتیرد و از عناکد اعتراف خواھد یو مر یح یعاِلم و پروردگار یبوجود صانع

ه کخواھد برد  یانست پیمت اجزاء و موجودات عالم با وجود انسان در میموافقت و مال
ار ک در یدیمر ۀقصد قاصد و اراد است و  و اتفاق صورت نگرفته نھمه از راه تصادفیا

ات وارده یآ کنیبر اثبات خالق جھان واضح شد، ا یل قرآنین دلیه ایکاست. ھنگام  بوده
  .)١(...» مینک یر مکل ذین دلیان ایرا در ب از قرآن
ن یھم ابسپس  ؛آورد ین باره میم را در ایرکات قرآن یاز آ یعت تعدادینجا شریادر 

ل یل اختالف و دلیم، دلکبا و محیار زیبس ای منطقی و استداللی، به شیوه کسب
 د:یگو یمو رسد  یل فطرت میتا به دل ،دھد یاثبات وجود خدا شرح م یاختراع را برا

 :اثبات خالق جھانل فطرت بر یدل«

قِمۡ ﴿: دیفرما یخداوند م
َ
ۚ  لِّ�ِينِ  وَۡجَهَك  فَأ ِ  فِۡطَرَت  َحنِيٗفا  ٱ�َّاَس  َ�َطرَ  ٱلَِّ�  ٱ�َّ

 ۚ ِفْطَرةِ، «د: یفرما یم صرمکحضرت رسول ا ]٣٠:رومال[ )٢(﴾...َعلَۡيَها
ْ
ُ ىلَعَ ال لُكُّ َمْولُوٍد يُودلَ

بََواُه ُ�َهوَِّدانِِه َو 
َ
َسانِهِ ُ�مَّ أ َرانِِه َو ُ�َمجِّ ـِ د و اسالم از یبر فطرت توح یسکھر «: یعنی »ُ�نَّص

 .»اورندیو مجوس بار ب یو نصران یھودیه پدر و مادر او را کنیمگر اشود؛  می مادر متولد
زه و بدون اراده یطبع و غر یه: ھمواره مردم از مردک نستین مطلب ایل بر ایدل

 یاریگانه را بی یھا خدا یا و سختیبال د ویدر شدا وشوند  می متوجه به خالق جھان
نند و حل یب یالصعاب نم االمور لھِّ َس االسباب و مُ  طلبند و جز ذات مقدس او مسبب یم

ه دانند و در اقدام ب یربات را در دست قدرت او مکحاجات و رفع  یالت و قضاکمش
ه ول بکرا مو یابیامکو ت یو موفقکنند  می ات مھم باریعمله بزرگ و مبادرت ب یارھاک

                                                 
 .۱۸۴ تا ۱۸۳ صلید فھم قرآن، کجی، گلسن شریعت )١(
روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که  ]ای رسول ما[«آیه:  ۀترجم )٢(

 ...».است  ھا را بر آن آفریده خداوند انسان
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 است:   گواه ین معنیبر ا یتعال یه قول خداکچناندانند؛  می لطف او اراده و

تَٮُٰ�ۡم َعَذاُب  قُۡل ﴿
َ
رََءۡ�َتُ�ۡم إِۡن �

َ
ِ أ َ�ۡتُ�ُم  ٱ�َّ

َ
ۡو �

َ
اَعةُ أ َ�ۡ�َ  ٱلسَّ

َ
ِ أ تَۡدُعوَن إِن  ٱ�َّ

إِيَّاهُ تَۡدُعوَن َ�َيۡكِشُف َما تَۡدُعوَن إَِ�ۡهِ إِن َشآَء َوتَنَسۡوَن َما  بَۡل  ٤٠ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
 یعنی: ]٤١و  ٤٠: نعامأل[ا ﴾�ُۡ�ُِ�ونَ 

دن یرس ن نزول عذاب ویدر ح ،دیگوئ ید مرا اگر شما راست میخبر دھ :بگو ]ای محمد«[ 
د یطلب یشما فقط خدا را م ید؟ ولیطلب یم یاریه گر را بیسان دکعالم  یامت جز خدایروز ق

گرداند و حاجات  ید آنگاه خداوند اگر اراده فرمود عذاب را از شما بر میخوان یم یاریو او را ب
 ،دیقرار داده بود یکخدا شر یه براکرا یھائ شما آن ،ن ھنگامیو در اورد آ میشما را بر 
 .»ندک یفراموش م
در جواب فرمود: [و ایشان] رد کسؤال  یپرستخدا ۀاز حضرت صادق دربار یشخص

نجات ده  ِی شتکه نه ک یاست در حالت  ستهکا شیشما در در یشتکگز ھر ،خدا ۀبند یا
ن موقع دل یا در ایآ :بعد امام فرمود .یبل :؟ گفتیدانست یم یموجود بود و نه شناور

ت کتو را نجات دھد و از شر غرق شدن و ھال یگرید یرویه قدرت و نکدوار بود یتو ام
ه بر کباشد  می ن قدرت خداوند متعالیھم :امام فرمود ؛یبل :بخشد؟ گفت یخالص

ست قادر است بر پناه دادن ین یا و خالص دھنده یه منجیکتو در جائ ینجات و خالص
 .)١(»نبود، توانا بود یادرسیه پناه دھنده و فریکتو در جائ یادرسیو فر

جل  یذات بار ،موجودات ِن یارترکن و آشیه ظاھرترکانات معلوم شد ین بیاز ا
 أو مبد یاول معارف بشر ،ه شناختن و معرفت آنکست یبا یاست پس ناچار م  جالله

ما  یول ؛م باشدین مفاھیعقول و اذھان آسانتر یگردد و فھم آن برا یمعلومات انسان
 است. یرا سبب نیپس ناچار ا ؛س استکه امر برعکم ینیب یم

شود:  می معلوم کیوچکھر موجوداتست، با مثال و اظ یخداوند اجل :میه گفتکنیا
 ن ویا دوختن لباس است، ظاھرتریتاب که مشغول نوشتن کد ینیب یرا م یشخص

ل یاز قبـ او  یاما صفات باطن ؛ات و علم و قدرت اوستیح ،مرد ن صفات آنیتر یجل
ز یاو را ن یصفات ظاھر ؛ستیبر ما معلوم ن ـ غضب و شھوت و خلق و مرض و صحت او

و  کاو ش یگر از صفات ظاھرید یم و در بعضیدھ یص نمین تشخیدر مرحله نخست

                                                 
 مدرسین، ۀجامع قم، حسینی، ھاشم تحقیق التوحید، حسین، بن علی بن محمد قمی، بابویه ابن )١(

 .۲۳۱ ص ق، ۱۳۹۸ اول، چاپ
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 ،در مرحله اول [و] تمام صفات است [= آشکارترین] ه اظھریکاما صفات .مینک ید میترد
ر ما راه کراجع بآن صفات در ف یدیو ترد کچگونه شیو ھگردد  نمی ذھن متوجه آن

گر از ین صفات مانند صفات دیاوست ا یتوانائات و علم و یھمان وجود ح ،ابدی ینم
شود؛  نمی کادرا یو طول و عرض بحواس خمسه ظاھر [= پوست] ل رنگ بشرهیقب
به اراده و علم و  یپ ،ا دوختن اویت دست و نوشتن کدن حریه بالفاصله پس از دکبل
 م.یبر یات او میح

ه با حواس پنجگانه کرا م و آنچه یاندازیالله ب یوَ جھان و ماِس به  ین اگر نظریھمچن
و  یرات آسمانکوان و یابان و نبات و جماد و حیوه و بکو  کیا و خشیخود از در

ن یاز ا ،میم و تحت مطالعه درآرینکد مشاھده یارات و ماه و خورشیستارگان ثوابت و س
ن تطورات یو از ا ،ن موجودات و مصنوعات مختلفیو از ا یت دائمکجنبش و حر

ه ذرات یلکه در نفوس خود و ھمنوع و ھمجنس خود و در کده یعد گوناگون و تحوالت
است اقرار و اعتراف  یات و علم و توانائیح یه داراک یوجود صانعبه  ،مینیب یعالم م

نفس به  م از علمیه جھانرا در تحت مطالعه و مشاھده درآورکش از آنیه پکبل ؛مینک یم
بدن و سر و دست و پا و  یو از مشاھده اعضا ،از آنست یه ناشکات و اطوار کخود و حر

 یصانع توانا و عالم و ح یک ۀپرداخته ساخته و کم یفھ یگردن و مغز و قلب م
به  ه اقرارکن مشاھده یا ۀنتیجاسبق علوم  ،نفسبه  و چون مشاھده و علم ،میباش یم

 ع معارف خواھد بود.یجم یاظھر و اسبق و اجال ،باشد کمدر یوجود صانع ح
 ،ندکاو داللت  یات و توانائیح دانش وبه  اط،یسنده و خیه دست نویکر صورتو د

وان و نبات و جماد و اختالف انواع و انفس و ین ھمه موجودات از بشر و حیچگونه ا
بر  یکایک ،ب اعضاء و گوشت و پوست و استخوان و اعصاب و خالصه ھمه ذراتکیتر

ره یعقول را خ ین معنیا ۀمشاھدصادق نباشند و  یناطق و گواھ یت او شاھدیموجود
ست یا دهیدام دکرا یزکند؛  می رت لنگیح یھا را در واد شهیار و اندکت افیمکساخته و 

مبھوت و  یتناھیجمال و جالل ال ۀره نگردد و از مطالعیعظمت خ ۀه از مشاھدک
 .)١(»ر نباشدیمتح

 ردِن کو ثابت  یگریالحاد و مادد او در ر یرکف یھا وششکعت و یشر یھا گفتهاز 
تاب کدر  یه وتبال .مینک یم اتفکابه ھمین مقدار  ،انونسل ج ین برایاصول د

                                                 
 .۱۹۵ تا ۱۹۳ ص قرآن، فھم کلید سنگلجی، شریعت )١(
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ز یو روز رستاخ یو وح ردن نبوتکثابت  یبرا یقاطع ار روشن ویبس لیمزبورش دال
 دھد. یجواب مدر آن تمام شبھات ملحدان را  هکز دارد، ین

 

 



 
 

 
 

۱۰ 
 لسوفان ویدگاه فیداو بر رد  نسبت به نبوت وعت یشر دگاهید

 انیباطن

انجام  نبوت ۀدربار یتیاھم ق بایتحق» د فھم قرآنیلک«تاب کدر  یسنگلج یعتشر
ارائه را  صمحمد مصطفی حضرتو نبوت  نبوت عام ِی قرآن لیدال ،آنه در ک داده

 رخیبان و ییو باطن لسوفانیفو تصور کند  می انیبرا  یقت وحیحق پایان،و در  ددھ یم
 ۀنجا خالصیما اکند.  می م ردکمح یل علمیبا دالاز حقیقت وحی را ه یامام یاز علما

ز یخوانندگان عز یاوست برا یعت و ژرفنگریر شرتبّح  ۀنندک سکه منعکآن بحث را 
 سد:ینو یم» یقت وحیحق«تحت عنوان در مبحثی . او کنیم یمنقل 
تر از  یمراتب باالتر و قوه ست بیا ر حس عقل و قوهیاست غ یاء و رسل را حسیانب«
ر کبر ذ یمبتن ،ن مطلبیان ایر رسل نخواھد بود و بین حس در غیو ا ،عقل

 ؛ل و تعقلیاند: احساس و تخ را سه دانسته اتکفالسفه اصول ادرا: ستیا مقدمه
و شود  می نفس حاصل یتوسط حواس ظاھره براه ه بکاست  کیادرا :احساس

 کدرِ باشد و حاضر نزد مُ  ی) موجود ماددرک شده( که ُمدَر کآنست  یحس کشرط ادرا
 حاصل شود. ک) باشد تا ادرادرک کننده(

کند  می کرا در یشده صور ال بر نفس حاصلیتوسط خه ه بکاست  کیادرا :لیتخ
 ست.یحضور ماده ن کو شرط آن در وقت ادرا

 یبرا ۀیکلّ ق یمجرده و حقا یعاقله از معان ۀقو به توسطه کاست  کیادرا :تعقل
 شود. می نفس حاصل

 ،عقل ۀقوه بآن کدانند  یم یعقل ۀقومال کرا  یقت وحیفالسفه حق ،ر شدکه ذکچنان
 ۀقومال کد و ینما یعقل فعال مه اتصال با برا در اسرع اوقات  یق و معانیحقا کدر ینب
[قابل مسموعه  گرداند و بطور الفاِظ  یم یرا موجود حس یعقل مجردِ  آن صورِت  ،ینب اِل یخ

آن را بسبب  ینفس نب ،ه عقل فعالستک ،لیجبرئ قِت یدھد و آن حق یجلوه مشنیدن] 
ت یگرفتند و رؤ یعقل ۀرا از شئون قو یپس وح ؛دھدیجلوه م ینوران یشخص ،الیخ ۀقو

 ال و مخترعات آن دانستند.یلمات را از تصرفات خکدن یل و شنیجبر
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 یلمات ربانکه قرآن کن است یحرف فالسفه ا ۀالزمرا یز ؛ستیق پسندپده نین تحقیا
 ،الیخ ۀقو به توسط ینفس نب یعنی ؛نداشته باشد یقتیل ھم حقینبوده و نزول جبرئ

 باشد: می ال اویاز مخترعات خ یشبح ،لیاست و شخص جبرئ  ردهکمسموعه  الفاِظ  اختراِع 
 گرچــه قــرآن از لــب پیغمبــر اســت

 

ــد حــق نگفتــه   کــافر اســت ،ھرکــه گوی
 

 ۀقوچھارم و  کادرا به توسطبر رسل  یه وحکم ینکان یم بیخواھ ینجا میما در ا
له آن یرسل بوساء و یه انبک یا وحس و قوهباشد  می فوق تعقل یعقل است و وح

گردند آن را  می لیو نزول جبرئ یوح [= محل فرود] طو مھبِ کنند  می قیشف حقاک

 َما ٱلُۡفَؤادُ  َكَذَب  َما﴿د: یفرما یح دارد و میتصر ین معنیه قرآن بدکچنان ؛ندیفؤاد گو
ىٰٓ 

َ
ٓ  قُۡل ﴿ ۀیاء و رسل اگر چه در ظاھر بمصداق آی، انب)١(]١١:[النجم ﴾ َرأ َما ۠  إِ�َّ نَا

َ
�  ٞ�ََ� 

روند،  یآشامند، راه م یخورند، م یو امثال آن، بشرند، م )٢(]١١٠:[الکهف ﴾ّمِۡثلُُ�مۡ 
ث یاز ح یست، ولیجارھا  آن ت بریام بشرکو باالخره تمام اح ،رندیم یخوابند و م یم

 ،بیق و مراوده با عالم غیحقا ۀمشاھدو اراده و  کباطنه و ادرا یروح و نفس و قوا
م اصناف انسان اگرچه در ینک یه مشاھده مکچنان ؛ھستند یصنف خاص ممتاز

ا از یه گوکگر ممتازند یدیکاز  یا اما باندازه ،ندیکت شریت و ناطقیوانیقت حیحق
 به ھیچ وجهه کاست  کریعاقل و ز یا گر باندازهیصنف دباشد.  می تر وانات ھم پستیح

د و یپل یا باندازه ین، و صنفیمثل فالسفه و مخترع ؛شباھت بصنف اول ندارد
ه کو سالم  کپا یا باندازه یو صنفباشد،  می تر ا از درندگان درندهیه گوکاست   درنده

ات کات فالسفه ھمان ادراکد ادراید بگوئیتوان یشما نم .ه برتر و باالتر استکا از مالئیگو
ن یو احمقان بشر با فالسفه و مخترعاء ین اغبیتوان گفت ب یه مکبلباشد؛  می ابلھان

از فالسفه مثل  یه بعضکان اصناف بشر سبب شد ید مین اختالف شدیتضاد ھست، ھم
 انواع مختلف بداند. یه بشر را داراکست یل نیم یات بکالبر یاب

ل یکه در ھکم یابی یم ،مینک [جستجو] اگر اصناف بشر را استقراء ،المک ۀخالص
 ۀریداباشند.  می ات و اخالق مختلفکاما در جوھر نفس و ادرا ،ندیکت شریانسان
است و از   ال و واھمهیمنحصر بمحسوسات حواس ظاھر و خ ،خردانیات صنف بکادرا

اتشان کستند و ادرایعقل خارج ن ۀرین از دایفالسفه و مخترعکند؛  نمی ره تجاوزین دایا

                                                 
 .]١١:[النجم »دل [پیامبر] آنچه دید، دروغ نشمرد«: آیه ۀترجم )١(
 .]١١٠:[الکهف » بگو: من فقط بشری ھمچون شما ھستم«: آیه ۀترجم )٢(
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ظاھر و  یعقل است و اگرچه قواشان فوق کادرا ۀدایراء و رسل یاما انب ؛است یعقل
ق آشنا یرا بحقاھا  آن هک یا ن قوهکل ؛مالستکشدت و  ۀمرتب یشان در منتھیباطن ا

ال و وھم در آن عالم راه یعقل و خ به ھیچ وجهگر است و یگر و حس دید ۀرده قوک
است: آلت  یاز جوھریاء و فالسفه امتین انبیب .مشاھدات آنان با فؤاد است ؛ندارد

[=  فطورمَ  ،سلسله رسلباشد.  می فؤاد ،اءیعقل و آلت مشاھده انب ،فالسفه کادرا
ه یبر تخل[= آفریده شده] تند و مجبول یاز عالم بشر [= بیرون آمدن] الخنِس بر اِ  آفریده]

 یقیحق ۀتخلیانسالخ تام و  ،لیو جبرئ یرسل در ھنگام نزول وح کروح پا .قوا یتمام
ن یند، و اینما یب میمشاھده عالم غ ،فؤاد ۀو بقوکند  یم دایظاھره و باطنه پ یاز قوا

ن یاشود.  می آنان حاصل یبرا [= چشم بر ھم زدن] نیالع ةفَ ردر ُط  ،هیانسالخ و تخل
ل یه جبرئکـ الء اعلی و ناموس مقدس علم ت و اتصال بَم یانقطاع از عالم بشر انسالخ و

 کبه نطق و در ،وانیبشر از حاز یه امتکپس چنانشود؛  می دهینام یحالت وح ـ باشد
ان کس ۀمشاھدفؤاد و سرعت انسالخ و  ۀبقو ،ان رسل و فالسفهیاز میامت ،ات استیلک

 باشد. می یلمات سبحانکو  یدن خطاب ربانیو شن یمالء اعل
ت و کیت بعالم َملَ یاز عالم بشر [= مفارقت] مفارقت ،یه حالت وحکچون معلوم شد 

ه کچنانباشد؛  می ن حاالتیتر از سخت یپس حالت وح ،استن یالعالم   الم از ربک یتلق

 یغمبر در حالت وحیپ )١(]٥:[المزمل ﴾ثَقِيً�  قَۡوٗ�  َعلَۡيَك  َسُنۡلِ�  إِنَّا﴿د: یفرما یخداوند م
 یحت ؛داد یغش دست م و یھوشیاو حالت ب یو براکرد  می ل نالهیو نزول جبرئ

آن حالت  یا د و باندازهیگرد یم یجارش کمبار یشانیار سرد عرق از پیبس یرزوھا
ن حالت یاگر ا .شد یمرد و زنده م یم ،لیجبرئ و نزوِل  یا در وقت وحیه گوکد بود یشد
 .نداشت یردن معنائکغش  ،بود یل میتعقل و تخ ـ اند ه فالسفه گفتهکچنانـ  یوح
رفع  ید و از برایگرد یمبتال م یدیبسردرد شد یرم بعد از حالت وحکرسول ا یحت

 ریخطاء تصو یه در وحکان معلوم افتاد ین بیاز ا بست. یحنا بسر م ،سردرد خود
ق را یحقا ،آن حس مقدس .ندارند یتیال در آن مدخلیوھم و خ چون عقل وشود؛  نمی
شنود و شاھد  یال و وھم میلمات حق را بدون تصرف خکند و یب یه ھست مکچنان

 .)٢(»ه والنجم استکمبارات سوره یتاب خدا و آکنص  ،قین تحقیبر

                                                 
 ].۵:[المزمل » وسنگین را بر تو القا خواھیم کردما [به وحی خود] گفتاری گرانمایه «: آیه ۀترجم )١(
 .۲۲۶ تا ۲۲۰شریعت سنگلجی، کلید فھم قرآن بانضمام براھین القرآن، ص  )٢(



 
 

 
 

۱۱ 
 یسنگلج یطلب اصالح برابردر  هیامام ۀعیش یسنت یعلما واکنش

ت ئجرمال کرد و با ک شروعخود را  ینید یطلب اصالححرکت  عتیه شرکنیپس از ا
 یآخوندھارد، ک ، رد شتم قرآن منافات دایه با تعالکرا ن مردم یج بیرا ید خرافیعقا

ردن به کمتھم ت و یآزار و اذجز  یزیچ شدر جوابان متعصب ینما یو روحان یخراف
 : انیرسول جعفر ه گزارشب .نداشتند »تیوھاب«

ه تعّلق خاطر ک یسانک یشتر از سویل و بیدل یبزدگی  بیھاوو  یگر یاتھام سن«
تر کنمونه نسبت به د یشد. برا یداشتند، مطرح م یعیشعائر ش یا به پاره یشگفت

امامت بود  ۀنیدر زم یتوسط واز مطالب ارائه شده  یبرخ شتر ناظر بهیه بک یعتیشر
استاد  کمشتر ۀه بعدھا در نامکبود  یا تهکن نیاعتقاد داشت. اھا  آن به ینامه زک

م یمعتقد"ه کار آنان قرار گرفت. در آن نامه آمده بود کو بارزگان مورد ان یمطھر
 . "اساس است یبه او ب یگر یو وّھاب یگر یل سنیاز قب ییھا نسبت

 یچ رویھ ه بهکشد  یداده م یافراد یاز سو ، گاهگری ابیھود اتھمام یترد یب
ه از ل شدیات تحمیعرفھا  آن از یاریبس هک یبه خروج از چھارچوبه رسم یا هعالق
 .)١(»ن بود، نداشتندیشیپ ۀدور

ون یاز روحان یه تعدادک ییھا تھمت ت ویذا خود آزار و ،یسنگلج عتیشر ،در واقع
ب تاکخود بر  ۀو در مقدم ردهکبازگو مان یروا داشتند برامتعصب در حق او  یسنت

 سد:ینو یمن ینچنیا »د عبادتیتوح«
محاضرات در شب «و » قرآن فھم  یدکل«کتاب ن کتاب و یف و نشر ایاگر چه تأل«

مردم و  له ھَ از اراذل و َج   یکه بعض  ین معنیگران تمام شد، به ا من  یبرا» پنجشنبه
نگارنده کردند و از ه د بیشد  یھا حمله ،د ننمودهیحه توحیکه استشمام رایکسان

اطاعت کردند.  ،کردبسوء آنان امر  هامارو آنچه نفس  ننمودند   یچگونه افترا کوتاھیھ
ار مشکل و خطرناک یبس یکار  ،د و آراء و موھومات توده سخن گفتنیلف عقاالبته ُخ  

                                                 
 .۱۰۱۴ ص ،سیاسی ایران ـ ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )١(



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ٩٢

 

 

به  . ستین یا ن امر تازهیا ؛ھستم  یسالست که بدان مبتل ب پانزده یاست و من قر
که   یحاتا باطل بجھت اصل  یانافتضاحات که مردم جاھل و مدع ینمن ا ۀیدعق

نوشتجات و  یرکتاب و سا یندر ا یراز ؛  است یزناچ کم و  آورند یام به سرم م نموده
 ۀیشبه ر یشهت ،   یجهدر نت و  شود یم  یبه آنان معرف یحمحاضرات، اسالم سلف صح 

 آوازشان بلند از موھومات  ینمسلمًا مرتزق . شود یم ھا خراب  خرافات زده و بتخانه
که ممکن باشد با ما  یا با ھر حربه بینند یم و چون منافع خود را در خطر شود  می

و  یبلکه جنگ ماد یست،ن  ینیجنگ د یناندانست جنگ ا یدبا  یول جنگند، یم
 یکار یدهدفاع از عق یراز معتقد بودند  گفتند یکاش به آنچه م یاباشد،  می یاقتصاد 

بمن حمله  هیوستچرا پکنند،  می خدمت یند یو برا  یننداست، اگر واقعا ً متد یدهپسند
و  ینو روز بازپس یدالمرسلین،س  یتجھان، و ختم یمن که مردم را به خدا کنند، یم 

از  یاریبس است، و  یع. در جامعه ما ھزار منکر و بدعت شاکنم یم دعوت  یعلم و تقو
 یبرخواسته و مشغول به ھزار خرابکار مختلف بر ضد قرآن و اسالم  ینمردم بعناو

به  چرا مردم را از رفتن  دھند؟  یخود قرار نم یبرا مورد تعق  ینانھستند، چرا ا
نکرده؟ و از قرائت  ینھ و احتکار و امثال آن  یھا و رباخوار ھا و شرابخانه رقاصخانه

است  ینو عرض و ناموس مسلم ینبر باد رفتن د کتب ضاله و مقاالت ضاره که موجب 
 یدنو شن فھم قرآن  یدکتاب و کل ینکنند؟ چرا مردم را از خواندن ا ینم  یریجلوگ

که امثال و اقران  حسدیست: اوالً                            ،                         آن                  پر واضح است سبب  کنند؟  یکلمات من منع م
 تا گماشته ھمت برساند، محسود بمرتبه را خود نتواند حسود چون نسبت بمن دارند، 

 یچ: حسود، ھیُسود ال الَحُسود که بداند  باید و کند، قلمداد کوچک مردم نزد را محسود
 حساد حسد کند  یخداوند کار یرضا برای شخص اگر و شد، نخواھد و آقا  یدگاه س

 یادیر زیتأث یالھ قوه و بحول ما محاضرات و مکتوبات چون: یاً ثان                                                       ید؛ مؤثر نخواھد گرد
که آشنا  یآشنا کرده، مسّلم است شخص در مردم روشنفکر نموده، و مردم را به قرآن 

 ن انس رایاطیش ادان و یان باطل ندارد، اطاعت شیبه مدع یگر اعتنائید به قرآن شد 
د برای حفظ آن بکوشند، ینند بایب  یخطر م ه منافع خود را در کلذا حسودان کند،  نمی

و توده را بر من کنند،  می دیشتن تھدکمرا به  یگاھ ای متوسل شوند.  لهیوس و به ھر 

َ�ۡقتُلُونَ ﴿شورانند:  یم 
َ
ن رَُجً�  �

َ
َ  َ�ُقوَل  أ ُ  َرّ�ِ ّ�ُِ�ۡمۖ  ِمن بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت  َجآَءُ�م َوقَدۡ  ٱ�َّ  �ن رَّ
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ۥۖ  َ�َعلَۡيهِ  َ�ِٰذٗبا يَُك  ِي َ�ۡعُض  يُِصۡبُ�م َصادِٗقا يَُك  �ن َكِذبُُه َ  إِنَّ  يَعُِدُ�ۡمۖ  ٱ�َّ  َ�  ٱ�َّ
ابٞ  ُمۡ�ِٞف  ُهوَ  َمنۡ  َ�ۡهِدي د یگو  ید مردی را که میشک  یا می(آ: یعنی                      ]٢٨: [غافر ﴾٢٨ َكذَّ

ش برای شما آورده یمدعا از طرف پروردگار بر  ین متقنیاست و حال آنکه براھ پروردگار من خدا 
از آنچه  ای  وبال آن بر ضرر او خواھد بود، و اگر راستگو است پاره است، اگر دروغگو است زور 

 ت نخواھد فرمود).یخداوند مسرف و دروغگو را ھدا رسد و   یبشما م یدھد از عذاب الھ  یوعده م
ما «دانند   ینمدھند و  یم ب صورت باطل به مقاالت من یات و اکاذیبه مفتر یھنگام و 
ِه ک دھد، خداوند   یرضای خدا باشد، حق متعال او را نمو م که برای یھر کار» نمویان ِلـلَّ

لَمۡ ﴿د: یفرما  یم 
َ
ُ  َ�ََب  َكۡيَف  تَرَ  � ۡصلَُها َطّيِبَةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيِبَةٗ  َ�َِمةٗ  َمثَٗ�  ٱ�َّ

َ
 ثَابِتٞ  أ

َمآءِ  ِ�  َوفَرُۡ�َها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          : یعنی، ]٢٤:[إبراهیم ﴾٢٤ ٱلسَّ
است مانند  ا دعوت به اسالم ید یزه را که توحیخداوند مثل زد کلمه پاک چگونه  یدیا ندیآ«

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
شه غلبه و یکرد، ھم مال یحق را پا ۀکلمشود  نمی اھو و جنجالید بدانند به ھیبا 

                                                    .)١(»جولت دارد  یاست، و باطل چند روزدولت با حق 
 نوشت:» د فھم قرآنیلک«تابش ک ۀن در مقدمیو ھمچن

ه اوًال محسود اقران واقع کن بود یدم و سبب آن ایشکاز ابنای زمان رنج فراوان «
 ای] [= بھره یحّظ  ،بوده از علمالھی ھای  نعمت ه مورد بعضی ازکنیشدم بواسطه ا

دند و ھر افتراء و یوشکسم بآزارم نجھت ھمه قِ یاز ا ؛بییداشتم و از عمل صالح نص
حتی دو بار قصد  ؛ب شدندکبالنسبه بمن مرت ،د و شمر زده نشده بودیزیه به کن یتوھ

خداوند بندگانش را کردند  می الیخ .ن خداوند مرا حفظ فرمودکل ؛ردندکشتن مرا ک
ات یھا بدست مقلب القلوب و عزت و ذلت و ح ه قلبکندانستند  ؛دھد یبدست حساد م

 د قدرت اوست:یو مرگ ب

ن ٱلُۡمۡلَك  َوتَ�ِعُ  �ََشآءُ  َمن ٱلُۡمۡلَك  تُۡؤِ�  ٱلُۡمۡلِك  َ�ٰلَِك  ٱللَُّهمَّ  قُلِ ﴿  َمن َوتُعِزُّ  �ََشآءُ  ِممَّ
ۖ  َمن َوتُِذلُّ  �ََشآءُ  ۖ ٱ�َۡ  �َِيِدكَ  �ََشآُء ٰ  إِنََّك  ۡ�ُ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ   .)٢(]٢٦:[آل عمران .﴾ قَِديرٞ  َ�ۡ

                                                 
 یکتاپرستی، مقدمه مؤلف بر چاپ دوم کتاب، ص ب تا د. -شریعت سنگلجی، توحید عبادت )١(
ھرکه  را بخواھی، فرمانروایی بخشی و ازھرکه  بگو: بار خدایا، ای مالک فرمانروایی،« آیه ۀترجم )٢(

 ھا خوبی ؛کنی را بخواھی، ذلیل میھرکه  را بخواھی، اقتدار بخشی وھرکه  بخواھی، بازستانی، و
 .» ھمه به دست توست، که براستی بر ھر کار توانایی
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ت یه خداوند متعال مرا ھداکن بود یگر دشمنی اقران و ابناء زمان ایجھت د و
ل و یاباط به قرآناست و   دا شدهین خرافاتی پیدم در دید .ن فرمودیبشناختن د

ان باطله و خرافات یاز اد ،اسالمن یدھند و در جامعه ما بجای د یموھوماتی نسبت م
 [= تفاوت] ازیه امتکاست   شده [= جایگزین] نیامی جای گزکاح ه اصولی ویامم خال

د ین توحیپرستی باسم د بت و کھزار گونه شرشود؛  نمی ان اسالم و خرافات دادهیم
است و اگر  ج شدهیغمبر رایسم بدعت و خرافت بنام سنت پرده و ھزار قِ کدا یرونق پ

چ عاقل یھ ،نشود قت و مجاز دادهیان حقیاز میش بروند و امتیق پین طرین بھمیسلمم

إِذا َظَهَرِت «ه فرمود: ک صرمکامر رسول ا بنا بر ،ماندین نمیدر د یا و درس خوانده
ن ُ�ْظِهَر ِعلَْمُه َو إال َ�َعلَيِْه لَْعنَُة اهللا

َ
َِدُع يِف ادِليِن فَِللْعالِِم أ

ْ
ه کبر خود الزم دانستم  )١(»ابل

ه قی را بین حقینم و خرافات را از قرآن دور گردانم و دکان ین بیمعلومات خود را در د
ار جز رضای حضرت رحمن و حفظ قرآن و متابعت کن یو در ا ،نمکمسلمانان معرفی 

    نداشتم و از مالمت مالمت یگریه امانت اسالف با عقاب مقصد دیاز سلف صالح وتأد
 دم.ینترس نندهک

 أجــــــدُ املالمــــــة يف هــــــواك لذيــــــذةً 
 

كَ فــــــحبـــــاً لذكـــــ  نِي الــــــرِ مْ لُ يَ مُ ـلْ وَّ  لُّ
 

بھانه  ،ندیل و برھان نتوانستند درآیباز طرفداران خرافت و جھالت چون از راه دل
مرا  ؛ردندکوتاھی نکن یچگونه افتراء و توھیاز ھ ؛عوام را بر من شوراندند ؛گرفتند
نی و یحتی سخن چ ؛ردندکمن درست  یبرا ینسبت دادند و آراء باطل یبمذاھب

ردن من و کبرای نابود  ،ه اگر خداوند حافظ نبودکردند ک [= بدگویی] ھائی تیسعا
 بود. یافکخانمانم 

ر از خداوند مددی ین شئون غیتمامی ا در .ردندکنند کخواستند ب یخالصه آنچه م

ۡ  َوَمن﴿نداشتم و ندارم  ِ  َ�َ  َ�َتَو�َّ ۥٓۚ  َ�ُهوَ  ٱ�َّ  .)٣(»)٢(]٣ :[الطالق ﴾َحۡسُبُه
 
 

                                                 
عالم است که ِعلمش را آشکار کند؛ وگرنه  ۀھرگاه بدعتی در دین پدید آید، وظیف«ترجمه روایت:  )١(

 ».لعنت خدا بر او باد
 .]٣:[الطالق» ھر که بر خدا توکل کند، خدا برایش کافی است« آیه: ۀترجم )٢(
 .۷ و ۶ ص مقدمه، القرآن، براھین بانضمام قرآن فھم کلید سنگلجی، شریعت )٣(



 
 

 
 

۱۲ 
 ریبکمصلح  وفات

جانش از دست  یشمس یھجر ۱۳۲۲ سالماه یعت روز پنجشنبه پانزدھم دیشر
 یماریچند روز ابتال به ب ۀجیو در نتشد مان آسوده ین و ایروبه صفتان و دشمنان د

ن یرزمیدر ز ی راو .ردکوجودش افول  عالم باال پرواز و شمِع ه فوس روحش بیت
ر ی. روز وفات دانشمند شھدفن کردندابان فرھنگ یواقع در خ »یغ اسالمیدارالتبل«

چھارده روز در  یو .بود یقمر یھجر ۱۳۶۳ السبرابر نھم محرم  یعت سنگلجیشر
  .)١(بود هپنجاه و سه سال ،وفات زماندر  و ردسر بُ ه ب یماریبستر ب

 سد:ینو یم ،مستعان ینقلیحس ،عتیشر یکشاگرد نزد
توان  یخالصه م» تقوی و علم و افاضه و مجاھده« ۀلمکد را در یزندگی استاد فق«

ه در دوران ما کز حاصل شد یگر نیالم دک یکلمه کن چھار یاز ،ت تأسفیرد و با نھاک
» رنج و مالمت« ،لمات شمرد و آنکمنطقی و معقول آن  ۀجینتآن را  توان تأسف یم

ب ھمه بزرگان دانشمند و متقی و یه نصکد داشت یته خوش باکن نیولی دل به ا ؛بود
ن یاثر بزرگ ا یکبدبختانه  .است  جز رنج و مالل نبوده یزیمجاھد در زندگی چ

 ٥٣نش از یه ھنگام رحلت بکود بمرگ نابھنگام استاد بزرگ  ،انیپا بی رنجوری و ماللِت 
 .)٢(»سال نداشت

                                                 
 شریعت سنگلجی و اعمال و گفتار و«ھای آن، تحت عنوان  هیشنور الدین چھاردھی، وھابیت و ر )١(

 شریعت الله آیت مرحوم ۀدربار چند سخنی« مقاله جھانبگلو، سرتپ تیمسار ؛۱۵۹، ص »آثار او
 . ۷۴ صش، ۱۳۴۶ تھران: سیزدھم، ۀدور از ۱ ۀشمار ،»ِمْھر« ھنر و فرھنگ ۀنشری ،»سنگلجی

 .۴ ص سنگلجی، شریعت شیخ ۀعالم الموھوم محو کتاب ۀمقدم مستعان، حسینقلی )٢(



 
 

 
 

۱۳ 
 شریعت از نگاه دوستان و شاگردان

 مستعان ینقلی. حس۱
او  یکدان نزدیاز شاگردان و مر یکی، یعت سنگلجیسال پس از درگذشت شر یک

و  ردکچاپ را  »محو الموھوم«نام ه ب استاد یھا تابکاز  یکیمستعان  ینقلیبنام حس
و  یاز زندگ یو مختصر ردهکصحبت تاب کت یه در آن از اھمکنوشت  یا مقدمه

محترم  گانانندواز نظر خآن  ۀخالص کنیا را بیان نموده است.عت یمناقب شر
 :دگذار یم

 ،گریتب دکن رساله و رسائل و یمؤلف ا ،یعت سنگلجیمرحوم شر ،استاد بزرگوارم«
 یبقدر ین حق معنویت بر نگارنده دارد و عظمت ایم و تربیث تعلیم از حیعظ یحق

آن موفق نخواھم  یسم به ادایم و نویھم شرح فضائل او گو یان زندگیه اگر تا پاکاست 
 شد.

در صفحات چاپ  یاجمال ۀمطالع یکن مقدمه مأمور شدم یه به نگاشتن ایکھنگام
لھجه و احاطه و  گر در دل بر شجاعت و صراحِت یردم و بار دکمحو الموھوم  ۀشد

مرد  یک ین صفات و فضائل برایتریبنظر من عال .ن گفتمیاطالع استاد ارجمند آفر
ار او کثبات قدم و پشت شھامت و صراحت و ،ن حالیو در ع ،او ۀعلم و احاط ،بزرگ
توان  یر میتعب» عمل«ن صفات را به یا یلکه بطور کشتن است یمات خومعلو ۀدربار

 یاد وجود دارد و بگمان من ارزش برایز ،»دانستن« مطلِق  یرد. علم در جھان بمعنک
عمل به  ،ھا دارد منت یاب است و ارزش بیمکار یه بسک یزیچ .توان شد یآن قائل نم

 یزیچ یه آدمکل است کمش یباشد. بسھمراه » توانستن«ه با کاست  یعلم یعنیعلم 
غ آن یگفتن و اعمال و تبل یمان برساند و براین و ایقیخود را به مقام  ۀرا بداند و دانست

ھنوز  ،یه در ھمه جوامع بشرکما بل ۀھمت و شجاعت داشته باشد. نه فقط در جامع
 یھالت مواجه با فضایعلم و فض ۀدارد و ھر شعل یفزون یقیبر علم حق یجھل واقع

سوزد و نور  یآرام آرام م ،ران مملو از ظلمت جھل وغفلت است. چراغ علمیکب
به خاموش  زد ویخ یبرم کھولنا یھا طوفان ،یدر ظلمات جھل و نادان یول ؛افشاند یم
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م یضخ یھا را با حبابشتن یخوه جمال کھا  ن چراغیچه بسا از ا .وشدک یردن نور مک
نند و یگز یبرم یسالمت ۀزند و گوشیگر یامواج ظلمت مپوشانند و از حمالت  یره میوت
و اگر کنند،  می ن باشد فقط دور خود را روشنیقیجھل و اگر اھل  یاعتناء به غوغا یب

ه پخش کھستند  یحاصل یب فروغ و یب ۀاشع ،رون نگذاشته باشندیب کش ۀپا از مرحل
ھا  مقابل ھجوم ظلمته در کآنست  یقیچراغ حق ،انین میدر اشوند.  می نشده نابود

ند و ضعف و کمقاومت  ؛د، و از سوختن درون خود نھراسدیفزایب یبرتابش و نور افشائ
راست   ظلمت خم شود و باز سر کصد بار در مقابل حمالت ھولنا ؛فتور بخود راه ندھد

گذارد.  یھا باق ان ظلمتیخود در م ِی از نور افشان یانیآثار روشن و نما ،ند و سرانجامک
به  ؛ن داردیقیه به دانش خود کاست   یچراغ عالم آراء ھمان مرد دانشمند نیا

تر باشد و ھر قدر با موھومات عوام و  تلخھرچه  قت رایحقکند؛  می آن عمل یمقتضا
 ؛دیگو یم ،زدیرا به مخالفت و عناد برانگھا  آن و باشد [= مخالف] نیباّھال مُ خرافات ُج 

اند و به  جھل و ضاللت خو گرفته کف و مھلیثک یھا غوله یه به بکھان را اان گمربیگر
و سعادت  یرد و بطرف نور و رستگاریگ یم ،ستندیآن ن کز حاضر به تریجان ن یبھا

ور صراحت لھجه و شجاعت یبه ز ،ف بزرگین وظایا یفایا یو براکند  می شانیراھبر
 است.  آراسته

 یسانکنگونه مردان بزرگ بود و مسلمًا گزافه نگفتند یاز ا یعت سنگلجیمرحوم شر
خواھد گذشت و ھا  قرن هکر پس از رحلت استاد بزرگ گفتند و نوشتند یاخ یھا ه ماهک
 .در عالم اسالم بوجود نخواھد آمد ین مردیگر چنید

فرد در مقابل  یکه کل است کاندازه مش یقت بیدر حق ید ولید بنظر آسان آیشا
گوش بسته و  د و چشم ون متعبّ یھا نفر معتقد ونیلیه و میما مکمغز و یھزاران نفر تھ

خط بطالن بر  سد ویار بنوکد و با عبارات آشیبلند بگو یرا با صدا یقتیگمراه، حق
 شد.کناروا ب تاب غلط و گفتارِ کھزارھا 

عت را بزرگتر یت مرحوم شرین فضلیه اکدھند  یپس خوانندگان محترم بمن حق م
ن موضوع یاو بشرح ا یزندگ ۀخچیش از نگاشتن تاریفضائل او شمردم و پاز ھمه 
 . )١(»پرداختم

و کند  می انیما ب یعت برایشر یاز زندگ یمختصر مستعان ینقلیحس یسپس آقا

                                                 
 .۴ تا ۱ ص سنگلجی، شریعت شیخ ۀعالم الموھوم محو کتاب ۀمقدم مستعان، حسینقلی )١(
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 د:یگو یالمش مکدر آخر 
و  شجاعت و یان تقوی و بزرگواری] در میعت سنگلجیساله [شر ٥٣ ین زندگیا«

 یدر شرح فضائل معنو .و ھمواره با دانش و مبارزه ھمراه بودافت، یان یجر یجوانمرد
 ینوشته شود و نگارنده بسھا  کتاب هکجا دارد  یعت سنگلجیمرحوم شر یو اخالق

 یتابکان رساند و ین راه بپایخوشبخت و سرفراز خواھد بود اگر بتواند سعی خود را در
ن یتوانم از گفتن ا ینم کنیا یول ند.کاست طبع و نشر   افتهین باره نگارش یه درکرا 

دامن، کصالح و پا  ،عت در تمام مدت عمر خودیه مرحوم شرکنم ک یته خوددارکن
رخواه دشمنان، مشفق و یدوستان و خ یق، فدائیار و خوش رفتار مھربان و خلکدرست

قتًا موحد و واقعًا یحق یمرد ،ھمهھا  این ست و بر فرازیپرور ز دوست و نوع نم، وطنعِ مُ 
 ؛دیپرست یخدا را م ؛بود یو قلب یو ھم و جدان یو علم ید او ھم عقلیتوح .مان بودمسل

 ۀست. لقمیز یم یدر اوج زھد و پارسائ ،ین عشق معنویاو بود و با ا یقیعاشق حق
مناجات  ،ه گوش آسمانکبود  یمه شبیمتر نک ؛برد یخورد و منت دونان نم یشبھه نم

نند. وضع یاو را نب ۀعاشقان کاو را نشنود و چشم ستارگان اش ۀاز عابدانیو راز و ن
ن مرد توانا در یا یبر او سخت گرفت ول یاز نظر ماد ینونک یان زندگیط و جریمح

: قناعت و عزت نفس یعنیو درخشان  یبا دو سالح قو یماد یھا یمقابل ھمه سخت
 ؛آورد یدست و انفاق و بذل و گشاده یریق دستگیتوف ،ن حالیو در عکرد  می مقاومت

 ثار بنفسیه اکدم ینفر را دیکه در مدت عمر خود من فقط کنم کد اعتراف یرا بایز
راھن یگانه پید و یبخش یم یا اج خود او بود به گرسنهیه مورد احتکرا  ینانکرد؛  می

  .)١(»بود یعت سنگلجید شریاستاد فق ،پوشاند و آن یم یا خود را برتن برھنه

  یو عبدالرحمن فرامرز پ جهانبگلویمسار سرتیت .۳و ۲
 ۀیدر نشر یا مقاله پ جھانبگلویمسار سرتینام ته عت بیاز شاگردان شر یگرید یکی

رد و در کچاپ ) ۱ ۀشمار ش، ۱۳۴۶فروردین  ،سیزدھم ۀدور(» مھر«ھنر فرھنگ و 
از  یمختصر کنیه اکعت نوشت یخ شریعلم و اخالق استادش شاز  یخوب اناتیب ،آن

 نم:ک ینقل مز یخوانندگان عزشما  یآن را برا
ن عصر شادروان عالمه بزرگوار یمان ایدرخشان آسمان دانش و ا یھا از بارقه یکی«

د یسرگذشت بزرگان از آن جھت مفه بتال .است  بوده یعت سنگلجیمرحوم حاج شر

                                                 
 .۷ و ۶ ص ھمان، )١(
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جامعه چه  ت نموده و در راه اصالحیبعالم بشر یه چه خدماتکحالت است  یمعنا
عت و محل و یطب یو چگونگ یر زمان تولد و نحوه زندگانکو اال ذ ؛اند ردهکھا  یارکفدا

 جامعه خواھد داشت؟ یبرا یخ فوت چه نفعیست و تاریان زکم
 ینیمتبحر در علوم د یاز نوادر زمان و نوابغ دروان و مرد یعت سنگلجیمرحوم شر

 یھا مبر اسالم و فرمودهیه پیتمم و سنت حکیم و تفھم قرآن حیو متخصص در تفھ
الم و فلسفه و عرفان کبوده و در اصول و  ـ نیھم اجمعیسالم الله علـ ائمه اطھار 

قان داشت یمان و ایدانست ا یه مکر بود. و چون بآنچه را ینظ یب یمتبحر و فاضل یعالم
فر و کج یو بدعت و ترو ینید یو ابطال خرافات و مبارزه با ب یجھاد در راه جھل و نادان

وار با تبر  میابراھ ،ن داده بودندیاء دیه نسبت به اولک یزندقه و مخالفت با اخبار مجعول
قت با تن رنجور و یان راه حقکردکگم  یریدستگ یمسلح و شب و روز برا ینکش بت
 قین حقایاز طالب یا د عدهیھا نموده و از ستوران زمان لگدھا خورد تا شایارکل فدایعل
گاه سازد.ید  ن را آ

ــک را ــر فل ــدر پی ــد پ ــیار ببای ــبر بس  ص
 

 تا دگر مادر گیتـی چـو تـو فرزنـد بزایـد 
 

ھان مورخه کیروزنامه  ٣١در شماره  یعبدالرحمن فرامرز یاستاد محرم جناب آقا
مقاله مرقوم و  یعت سنگلجیراجع بمرحوم شر یشمس ١٣٢٢ماه  ید ٢٠سه شنبه 

 اند: اشعار داشته
معروف مصر و علمدار  یمفت ،نه تنھا از محمد عبده یعت سنگلجیبنظر من شر"

در آن پرورش  یه سنگلجکرا  یطیه اگر محکبل ،متر نبودک ،یاسالم ینھضت اصالح
 یو ه ازکرد کم یاذعان خواھ ،مینکسه یط محمد عبده و استادان او مقایافته با محی

س کھر . نمک یدا نمیاو پ یبرا یرینظ یجز غزال ،ان علماء اسالمیمن در م. بزرگتر بود
سه یمقا یتب غزالکرا با  یتب سنگلجک یگو چند ساعت ،شمارد ین حرف را مبالغه میا
 ".دنک

خود را  یات و زندگانیه حکبود  ینیز از ھمان مصلحین یعت سنگلجیمرحوم شر
غ یه با تکد و جھاد بر ضد بدع و خرافات نمود و در صدد برآمد یلمه توحکوقف اعالم 

ه جھال کرا  یمیپرده ضخ ،مان و صراحت لھجهیشجاعت و ا ۀیخامه در سا کبان و نوز
ه بر ک یه ھست و به ھمان نحوکده و اسالم را آنطور یدر ،ده بودندیشکو ... بر اسالم 

وطنان خود  به ھم ـ بخصوصـ  ا و یبدن ،است  نازل شده یله وحیبوس صرمکغمبر ایپ
ه کرا  یس روشن گردد و مسلمًا بذرکن اسالم بر ھمه ین مبیق دیتا حقا ،دینما یمعرف



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ١٠٠

 

 

 یده و روزیسبز و خرم گرد ،دهیش پاشیآال یو ب کپا یھا آن مرحوم در مزرعه دل
 گردند. یمند م اش بھره از ثمره یھموطنان گرام

ان و یه طلوع آن بمنزله افول ستاره عمر خرافاتکبود  یآفتاب یعت سنگلجیشر ،یآر
 یلسوفین و فیب روشن یاو دانشمند .بود صیعت محمدیانداران شرکان و دیسودجو

 ر بود.کنھاد و متف کپا یق و مسلمانیدق
نمود یرا منطبق با صدر اسالم م ینیت دیم و تربیرده اصول تعلک کروح زمان را در

، ی، دھریر و غنیاه، فقید و سیاو سف یدر دعوت برا ؛پرست و انسان دوست بود و خدا
داشت ھمه ابناء  یل وافریم؛ ردک ینم یره فرقی، ھندو و غی، زردشتیحی، مسیمیلک

جلسه دانشمندان  یکدر  ؛ت سوق دادیقت و صراط آدمید بجاده حق و حقیبشر را با
 ،شرق ینمود و با فضالء نام یاء و معاد مید و سپس نبوت خاتم انبیرا معتقد بتوح یغرب

  . )١(»احثه فرموده استمب ی، در مسائل فلسفیلسوف ھندیمانند تاگور، ف

 یچهارده مدرسی. مرتضی ۴
 یھا مقاله عت بود ویشر یکاران نزدی از شاگردان و یچھاردھ مدرسیمرتضی 

نجا یه در اکاست   مناقب او نوشته مختلف در مورد استادش و یھا در مجله یمتعدد
 م:یآور یخوانندگان م یش را برایھا از مقاله یکی ۀخالص

 یمذھب یت خانوادگیه تربک ،پژوھان نوجوانان و دانش ،ھنگامهن یدر ا «......
ر به کروشنف یدام روحانکا به کآن شدند  یخواستند و در پ یخود را م ۀداشتند گم شد

 .ان گذارندیاز دانشمندان در م یکدام کرا با  ینید و یدرون یصحبت پردازند و دردھا
خواستند مردم را به تجدد و اسالم ه اصالح داشتند و یه داعک یفضال و دانشمندان

اجتماع  ؛شد یط جور نمیط محیا شرایت بودند یبًا فاقد نقش شخصیتقر ،نندک یرھبر
بود » یعت سنگلجیشر«تر و جسورتر  از ھمه با شھامت یول ؛رفتیمتر پذکھم آنان را 

وعظ و کرد.  می رفت و صحبت یشب در مسجد سنگلج به منبر م یک یا ه ھفتهک
شنوندگانش گفتار  ؛یانات احساساتیو نه ب یقت درس بود نه سخنرانیدر حق خطابه او

چه او  ؛نندکن گوش بشنوند و از آن گوش بدر یه از اکپنداشتند  ینم یرا سرسر یو
گان و شنوندکرد  می لیتحل ه ویزاسالم را تج یوروانشناس یاز مسائل علم یاریبس

                                                 
 ۀنشری ،»سنگلجی شریعت الله آیت مرحوم ۀدربار چند سخنی« مقاله جھانبگلو، سرتیپ تیمسار )١(

 .۷۴ تا ۷۲ صش، ۱۳۴۶ تھران، سیزدھم، ۀدور از ۱ ۀشمار ،»ِمْھر« ھنر و فرھنگ
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را بصورت خود  یگتمطالعات ھف ۀخالص .ساخت یآشنا م ینیق دیمجلس را به حقا
خواستند از  یم هک یسندگانیان، فضال، ادبا و نویدانشجوکرد.  می رادیوعظ منبری ا
انات او بھره یشتافتند و از ب یبه مسجد سنگلج م مند شوند بھره یمعارف اسالم

 نگار، واعظ در مجلس، روزنامه ۀندیبازرگان، معلم، دانشجو، نمااسب، کارگر، کد. بردن یم
س بفراخور فھم، دانش، که ھرکبرداشت سخن چنان بود  .نشست یم یمنبر و یپا

ن یف و تدویھم گفتارش را نوشته و دفترھا تأل یگروھ ،دیفھم یم یذوق خود مطلب
ھمه  ،د، ملل ونحل بودیر، اخالق، عقایعت درس تفسیچون سخنان شر .ردندک

 بردند. یبھره م یوا و عالمانه ویر از گفتار شین از برنا و پیعممست
 هکتھران چاپ » انون شعراک« یر نامه ھفتگیمد صاحب و ،یعین مطیشادروان حس

چاپ و  یخود بصورت پاورق یادب ۀرا در نام» عتیشر«از گفتار  یبخش ،ودان بیکاز ن
 پژوھان طالب بودند. و دانش چون خواستار داشت ،ردکمنتشر 

گری  یاز شبھات ماد یه گروھک یھنگام ،متجدد خوانده و درس جواناِن 
کردند؛  می حیرادھا را تشریا ؛رفتند یشان را متزلزل ساخت بسوی او م شهیاند

ن مقدمات خدا یبا ا" :گفتند یمھابا ھم یآنگاه ب ؛دادند یرا بروز م یروان یھا خلجان
 ۀدور یران برابامیت پیھست از خاصھرچه  ؛مون استیار مبانسان از ت ؛ستین

 ؛است» یعصر طالئ« کنیآمد و ا بسر یکیماده است دوره تار ؛خودشان خوب بودند
قانون و  یکھر زمان  ؛بودند یران مردان ھوشمندبامیپ ؛اء استیوال اغنیحج فست

 گرفتار خر ؛چاره استیخ بشر بیتار یبه گواھ ؛ات الزم داردیبنا به مقتض یامکاح
و صدھا  ؛ردندک آن را قبول یه خودشان را نابغه پنداشتند و گروھکشد  یسواران

ن یا یه پاسخ علمکست یکھا تازه مد شده بود،  ن حرفیچون ا. گونه سخنان گفتند نیا
باره از پرده حجاب شرم و  یکنوجوانان  ،هیدر اثر انقراض قاجار د؟یدھا را بگویگونه ترد

 یو علم ه پاسخ درستکست یک ؛د گشتیار و عقاکاف ینوبت آزاد ؛بدر آمدند یخاموش
 "د؟یگو

د یعقا آراء و ۀکه وارد معرکبود  یانیاز روحان یکی» عتیشر« ،ن اوضاع و احوالیادر 
ه را ب» ال اله اال الله و محمد رسول الله«درفش  ،اسالم یروحان یکبنام  ،شد یمذھب

، یانپدر روح یکو ادب مانند  کسن سلوبا ُح  ؛ن بودیاو مجاھد د ،یآر .اھتزاز درآورد
د، آرام آرام یشن یرادات را مینخست ا ؛رفتیجوانان را پذدانشمند با وقار، فروتن نو

 ،یتوز نهکی، یگوئ ، پرخاشیتندخوئ یبجاکرد،  می لیه و تحلیسخنان طرف را تجز
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 یرا بسوی اسالم رھبر هگشتاز خدا بر پژوهِ  دانش ،در چند جلسهزد تا  یلبخند م
آموخت، دوباره او را از حالت ارتداد و  یم یرا بو یو مسلمان یشناسراه خدا ؛مودن یم
 ساخت. یمسلمانان وارد م ۀداد و در جرگ یبازگشت به اسالم م ،فرک

ش یران راه مسجد را پکنوجوانان و روشنف یده و عالمانه او گروھیبا رفتار پسند
صحبت  ید و فرھنگ اسالمیاز قرآن مج ،گری یار مادکھا و اف شهیاند یگرفتند و بجا

 د گشتند.یانت و راه توحید ۀفتیو ش داشتند یم
ق یبه حقا یده بودند و توجھیه رنگ مسجد و نماز را ھرگز ندکاز نوجوانان  یاریبس

د یعت و آموزش او آشنا به اسالم و قرآن مجیزش با شرین و مذھب نداشتند در اثر آمید
 یگر یابال و ال یدیق ی، بیمباالت یل دادند و از حالت بکیرا تش یشدند و خانواده باتقوائ

  .)١(»... بود  یبلند نظر یروحان ؛ندکش رحمت یداخ رون آمدند و آدم شدند.یب

 ین چهاردهی. نورالد۵
 عتیشر ارکاف با »آن یھا شهیر و تیوھاب« تابک ۀدنسینو ،یچھاردھ نینورالد هکنیا با

 اخالق و وافر علم یدارا عتیشر هککرد  می اقرار دانست، یم یوھاب را او و نبود موافق
 :است  نوشته نینچنیا عتیشر مورد در مزبورش تابک در یو. است بلند رفتار و وکین

شمرده و آھسته و  ؛تبحر داشت یعلوم اسالم یھا در اغلب رشته یعت سنگلجیشر«
 ؛ر شده سخت معتقد و پابند بودکه در گفتار و آثارش متذک یگفت و مطالب می روان سخن

عت دو یشر یداشت. سخنران یدستی قو ،و در اقامه برھان [بود] روشن ۀافیبا ق یمرد
ت و یاذ ذا ویا برخاستند و در صددِ  یمخالفت وه ار بیبس یا عده د...یساعت بطول انجام

ستاده و یچند از دوستان ا یبا تن ،ابان حافظیدر خ یروز. برآمدند یو یکاھانت و ھتا
و عصا در دست از  داشتیگام برمه شمرده ک ،عتیمرحوم شر. میگفت یباھم سخن م

 ؛ستمیبدقت نگر ؛داد یدشنام م یوه رسا ب یبا صدا یجوانکرد،  می رو عبور ادهیناره پک
چگاه در صدد یداشت و ھ یه قدم برمیبھمان منوال اول ،ندکه رو ترش کعت بدون آنیشر

 .)٢(»را داشت یھرگونه اقدام یه توانائیکبا وجود ؛امدین خود برنیمعارضه با مخالف
* * * 

                                                 
، ۱۱۶ ۀشمار، »وحید« وادبیات زبان ۀنشری، »سنگلجی شریعت« مقالهسی چھاردھی، مدرمرتضی  )١(

 .۵۱۸ و ۵۱۷ش، ص ۱۳۵۲مرداد 
 .۱۶۱ و ۱۶۰ھای آن، ص  وریشه وھابیت ،نورالدین چھاردھی )٢(



 
 

 
 

۱۴ 
 ها آنه بعت و پاسخ یدر مورد شر پرسشدو 

 مطرحدو پرسش مھم  یعت سنگلجیت شریشخص و یھمواه در مورد زندگان
پاسخ ھا  آن به ،امر قِت یان حقیبا ب و ناگفته نماندتاب کن یه الزم است در اکشود  می
  ه شود.داد

 ونیناو ضد روح گرا غرب ،م مستبدکحاه کنی، با ای: چرا رضاشاه پھلواول پرسش
داشت، به  یناسازگار سرِ  شیعه یشعائر مذھب انت وین و دیو با مظاھر د )١(بود شیعه
 یون سنتیبه روحان ،وقتدر ھمان اما  ؛داد یمفعالیت مذھبی  ۀاجاز یسنگلج عالمه

با شاه رابطه  یه سنگلجکن نبود یا ل برین دلیا ای؟ آداد ینم یغیت تبلیفعال ۀاجاز
  نند؟ک یعت ادعا میاز مخالفان شر یبرخ هک یطور ناداشت، ھم

مطرح  ،ردندک یخ آن زمان را بررسیه تارک یسندگانیاز نو یاریرا بس پرسشن یا
ضمن ه ککنم  را نقل می احسان طبری سخنمن  .اند به آن داده یجواب رده وک
 کند: می امر اشاره آنان رضا شاه، به رودر د یعت سنگلجیان شریحبتش از جرص

نبود، آزادانه بر  یده خبریوجدان وعق یکه از آزاد ،ام رضاشاهیعت در ایشر«... 
را  ین مسامحه شھربانیعت ایمخالفان شرکرد.  می د خود را پخشیمنبر، عقا یباال

ن یدر واقع چن یولکردند؛  می م حملیعت با رژیشر یھمکار ینوععت بر یشر ۀدربار
 ۀندید حسن مدرس نمایکه س یآن، بشکل ۀنبود. رضاشاه که با مذھب، بشکل گذشت

ل خود روبرو باشد که بھتر افزار یموافق م ینیخواست با د یآن بود، درافتاده بود، م
  .)٢(»ردیاست او قرار گیس

                                                 
 جامعه ایران در دوران رضا« عنوان تحت ،»واپسین ۀسد دو در ایران«کتاب در طبری احسان )١(

شاه با سرکوب خشن و خونین مقاومت روحانیون در قم و در مشھد (جنبش «: گوید می »شاه
 شتن چادر) مخالفترژیم (نظام وظیفه، لباس متحدالشکل، بردا ۀبھلول) که با سیاست متجددان

یعنی قبور ائمه، مجالس ھا،  آن روحانیت را بر جای خود نشاند و مراکز اعمال نفوذکردند،  می
 .»ممنوع داشت[ناگھان] ه ّر زنی و تعزیه را بالَم  وعظ و روضه را تحت نظر گرفت و دسته و قمه

 جامعه ایران در دوران رضا شاه: ،نترنتی راه تودهیا ۀ: روزنامۀاحسان طبری، مقال )٢(
 http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/jameehiran-11.html 
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 سد:ینو یگر ھم مید یدر جا یطبر
ه را ب یاری از آداب مذھبیت و بسیاست عقب زدن نفوذ روحانی[رضا شاه] س. «..

مدارس کاسته شد،  ۀدر برنام یاز دروس مذھب؛ گری دنبال کرد یسود تجدد و اروپائ
د یشتر در ع یام عاشورا، مراسم قربانیا یدار مانند روضه خوان شهیار ریآداب بس یبرخ

ا فوق ید یا بالمره ممنوع گردیره یره وغیو غ یمذھبھای  اء، دستهی، مراسم احیاضح
و  یز تا حدودیدر مذھب را ن[= اصالح] رفورم  یرضاشاه حت العاده محدود شد.

مانند  ینبود اگر کسان یبدون موافقت شھربان ماً و مسلّ کرد  می قیم تشویرمستقیغ
 یھا م گفت، نغمهیسخن خواھھا  آن که از یکسرو د احمدیا سی یعت سنگلجیشر

 یات در مجامع عمومیت عام انتشار نظریبًا بدون ترس از ممنوعیای را تقر تازه یمذھب
عت و یافترازنان، شر یست که ما مانند برخین ین مطلب به آن معنیساز کردند. ا

ن یا .به ھیچ وجه ؛میکن یرضاشاه معرف یبا شھربان [ھمکاری] را در مواضعه یکسرو
  .)١(»دھد ین رخ میار چنیخ بسیخود بود و در تارک از ظن یل، ھریانطباق در تما

 سد:ینو یمنیز در این مورد ان یجعفر لرسو
] مجاز یعت سنگلجیشریعنی [ یون، ویروحان ین دوره بر رویا یبه رغم فشارھا«

در  یو یمنبرھا یبرا یدولت رضا شاه مزاحمت یبوده و از سو یت فرھنگیبه فعال
  .)٢(...» است  جاد نشدهیا غ اویمسجد سنگلج و سپس دارالتبل

 کند: می او اضافه
اما  ؛بر آن نوشته شد یه نقدکاست » اسالم و رجعت« تابک ،عتیاز آثار شر یکی«

 .)٣(»به عمل آمد یریاز چاپ آن جلوگ
ه ک ،دیجد ینیر دکن تفیانتشار اکرد  می رکم رضاشاه فیرژه کتوان گفت  ین میبرابنا

 یھا با برنامهکند،  می برخورد یت سنتیمخالف است و با روحان یسنت یار مذھبکبا اف
به  ینیدت یفعال ۀلذا اجاز ؛دارد موافقتکرد،  می ادهیه در جامعه پک یغرب ینوآور

را خود  یھا مخالف برنامهکه درس و منبِر شریعت  یت سنتیروحاناما  ؛داد یم عتیشر
  داد. یتحت فشار قرار م وی رالذا  ؛دید یم

 سد:ینو یمنیز درباره این شبھه  یرضو یمقداد نبود یس

                                                 
 .ھمان )١(
 .۱۰۱۶ ص ایران، سیاسی ـ مذھبی ھای و سازمانھا  جریان جعفریان، رسول )٢(
 .۱۰۱۷ ص ھمان، )٣(



 ١٠٥  ها  دو پرسش در مورد شریعت و پاسخ به آن

 

 

ه کن باور رساند بود یرا به ا یاری، بسیعت سنگلجیومت با شرکعدم برخورد ح«
از  یریجلوگ ،ھا یریگ ن موضعیمھم ا یاز نمودھا یکی .)١(ت دربار استیمورد حما یو

 یعل(ر معارف وقت ین دستور از سوی وزیا .بود »اسالم و رجعت«تاب کانتشار نقد 
گاھان معتقد بودند  ،لین دلیبه ھم .)٢(صادر شد )متکاصغر ح عت با یه شرکبرخی آ

نش در برابر مخالفان خود روی کرا داشت، به وا یھرگونه اقدام ییه تواناک یوجود
 . )٣(اوردین

، رضا شاه، شخصًا یعت سنگلجیومت نسبت به شرکح ۀگون تیحما نار موضِع کدر 
ه تاگور، کش  ١٣١١در سال  .دانست یداشت و او را عالم و دانشمند مبه او عالقه 

 ران با او به گفتگو ویا ینیاز عالمان د یکیران آمد، بنا بود یبه ا ،یلسوف مشھور ھندیف
تواند با او گفتگو  یعت، میفقط بچه محل ما، شر"رضا شاه گفته بود: . مناظره بپردازد

عت یمه تمام ماند و در عمل به نفع شریج تاگور نبحث با خرو ۀه جلسک. پس از آن"ندک
 .)٥(رده بودکد کین خود تأیشیدن آن بر سخن پی، رضا شاه با شن)٤(ختم شد یسنگلج

 ،یعت سنگلجیشر ینیومت رضا شاه از اصالحات دکح یریعدم جلوگ ،در ھر حال
برخی ردشان نسبت به یکرو ید علت آن را حداقل در ھمسانیه باکار است کامری آش

 .)٦(»عه دانستیش یر مذھبیشعا
او  ۀدیعت و رفتار پسندیاخالق بلند شر ۀانش دربارسخنضمن ھی ردچھان ینورالد

 سد:ینو یم

                                                 
 .۱۶۰آن، ھای  دھی، نورالدین، وھابیت و ریشهرچھا )١(
این موضوع را حسن طارمی راد، معاون علمی دانشنامه جھان اسالم، از قول موسی شبیری  )٢(

 . نمودزنجانی (از مراجع تقلید شیعیان) برای نگارنده نقل 
 .۱۶۰ آن،ھای  ریشه و وھابیت نورالدین، چھاردھی، )٣(
برای مطالعه گفتگوھای تاگور و شریعت سنگلجی، نک: شریعت سنگلجی، اسالم و موسیقی (به  )٤(

 تا ۱۸۵؛ مدرسی، مرتضی، سیمای بزرگان، ص ۴۳ تا ۳۷انضمام حرمت ربا و مصاحبه با تاگور) 
۱۹۴ . 

. وددو بار از رضا شاه شنیده ب اصلی این سخن، شیخ الملک اورنگ بوده که آن را در ھر روایتگر )٥(
این موضوع را سرھنگ سید ابراھیم سخایی از شریعت سنگلجی شنیده و برای نگارنده باز 

 گفتند. 
 پژوھی، امامت ۀفصلنام سنگلجی، شریعت تکاپوھای به تحلیلی نگاھی رضوی، نبوی مقداد سید )٦(

 .۲۵۹ و ۲۵۸ ص، ۴ شماره، ۱ سال



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ١٠٦

 

 

برآمدم و  سقم آن افت صحت ویدر یه براککردند  می وارد یھا بر و تھمت یبعض«
مادر ه ک ،غه عقد ھمسرشیص یاجرا یه رضا خان براکافتم یار دریقات بسیبعد از تحق

عت مراجعه یپدر ھمسرش به شر ،نداشت یه نام و نشانک یامیا در ،فرزندانشان بود
 یعت اعتقادیات شریز به نظرین ناچیه اکنیضمن ا .عت بودیشر ،رده و عاقد عقدک

ه یکباوجود ؛عت وابسته به درباِر وقت نبودیه شرکمقدار آنست ین بیافت ایاما در ،ندارد
  .)١(»ان ارتباط موجود بودکام

ت یبرابر فعال خان دررضا  پوشی چشم علته کاست   نیا ،ه گذشتکآنچه  ۀجینت
 است:  ته نھفتهکدر دو ن یسنگلج یغیتبل و یمذھب

 مخصوصاً  ،یسنت یو از مراسم مذھبداشت  یانهونوگرا غربیش یشاه گرارضا :اول
آن مانند  و یزن و قمه یرزنیو زنج یخوان ه و روضهیعه مانند تعزیش یمراسم سنت
 یت رسمیاز نفوذ روحانکرد  می یو سعکرد  می را محدودھا  آن آمد و یخوشش نم

با  دینی نیزی ینوگرا انیو جر یلجسنگه کد ید ین حال میدر ع .اھدکعه در جامعه بیش
در تعارض  یت سنتیو با روحانخرافات مخالف است  به عنوان بدعت وآن مراسم 

به آن و د، ید یرا با اھداف خود موافق م ینید یطلب اصالحان ین جریالذا شاه  است؛
 ؛داد یت میفعال ۀاجاز

و احاطه  )یعت سنگلجیشر(خود  محلِی  ھمرضاشاه با  یمیقد یآشنائ :دوم
 اثر نبود.  ین امر بیدر ا ،دیدانش عصر جد و تمدن ،به علوم یسنگلج
، شدهمطرح  یسنگلجعت یاز اشخاص در مورد شر یه در ذھن بعضکدوم  پرسشاما 

از اعمال  یاریاز بس هک یو انتقاد یو ینید یینوگراو  یطلب ه با وجود اصالحک ستا نیا
 یز و خرافیآم کشر اعمال و اعتقاداتبه عنوان را ھا  آن وعوام داشت  یو اعتقادات مذھب

محترم بود؛ لذا  ـ  حد زیادیتا  ـ عه یش یت سنتینزد روحانعت یشرھم  شناخت، باز یم
 یریگ س موضعکبرع نیا .ندبر ضد او نداشت یخورد تندبر ،عهیش یسنت یونروحان طیف

ی است خواھان نظر دیو تجد ینیطلبان د از اصالح ینسبت به بعض یت سنتین روحانیھم
 قلمداران و یدر علیاستاد حو  یت الله برقعیآ بزرگانی ھمچون: ؛عت آمدندیشر از که پس

 را قبولھا  آن چ وجهیبه ھ و بود بسیار سختھا  آن بر ضد یریه موضعگکھا،  آن رینظا
. چرا با دگراندیشان مذھبی شیعه نبودندقائل ھا  آن یبرا یچ احترامیو ھکردند  نمی

                                                 
 .۱۶۱ و ۱۶۰ھای آن، ص  ریشه ، وھابیت وچھاردھی نورالدین )١(
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 برخوردھای دوگانه صورت گرفته است؟
از چارچوب  ،اصالحات و تجددش تمامعت در واقع با وجود یشره ک ستا نیا پاسخ

 و یدیتوح ۀشتر جنبیاو ب یانتقادھا وخارج نشد  یجعفر تبکم ه ویمذھب امام یلک
عه یدر درون مذھب ش یاصالحات و یعنی ؛ان بودیو افراط غالمبارزه با خرافات عوام 

ات یوجود و ح از جمله(داشت  یعیار شکاز اف رخیبدر نقد  یحساس سخنانو اگر  بود
 نهین زمیدر ا یا تا اندازه :وفبه قول معر ؛گفت یم دیاط شدیرا با احتھا  آن ،ب)یامام غا

امًال از چارچوب که ک یدنظرطلبان بعدیتجد رویه برخیس کبر عن یاکرد.  می هیتق
 ھاینقدعه ید شین عقایتر یاز اساس ۀدربار خارج شدند و یاثناعشر یع امامیتش

ن یرالمؤمنینص رسول خدا بر امامت بالفصل ام :مانند نوشتند؛ عقایدیصریحی 
 یخوان و روضه یمراسم عزادار یار اساسکان ،ار عصمت امامانکنا فرزندانش،و  ÷یعل

 قبور، شفاعت، علم غیب، خمس ارباح مکاسب و حتی وجود امام زمان.ارت یو ز
 سد:ینو ینه میمزن یان در ایرسول جعفر

د یبا یع، میه با حفظ تشکآن بود  ]یت سنگلجی[مانند شر ل افرادین قبیا یادعا«
ه کنیتصور ا .ع نداردیشه در تشیرا رین و مذھب زدود؛ زیخرافات را از دل ین قبیا
ت ینھا ؛اساس است یو ب یار واھیبس ،اند ع خارج شدهیتش ۀدایرعت از یامثال شر یسانک
  .)١(»داشتند یه فراوانکیق آن تیغلو و مصاد یه آنان روکآن

 ۀبا لھج و یصرفًا علم ،او از خرافات عوام یبود و انتقادھا یار آرامیبسعت مرد یشر
د: یفرما یه مکمد نظر داشت را مه یرک ۀیآ این موارهھ وا. بود از اھانت یوخال نرم

ۡحَسُنۚ  ِ�َ  بِٱلَِّ�  َوَ�ِٰدلُۡهم ٱۡ�ََسَنةِ�  َوٱلَۡموِۡعَظةِ  بِٱۡ�ِۡكَمةِ  َرّ�َِك  َسبِيلِ  إَِ�ٰ  ٱۡدعُ ﴿
َ
 َر�ََّك  إِنَّ  أ

ۡعلَمُ  ُهوَ 
َ
ۡعلَمُ  َوُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن َضلَّ  بَِمن أ

َ
 :یعنی، ]١٢٥:نحلال[ ﴾بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

وه با مخالفان ین شین و به بھترکو به راه پروردگارت دعوت یکبا فرزانگی و اندرزھای ن« 
گاه ه از راه او منحرف شدهکسانی کمحققًا پروردگار تو به حال  ؛نیبه گفتگو بنش تر است  اند، آ

 ».افتگانیز به حال راه یو ن

                                                 
 .۱۰۲۰ ص ایران، سیاسی ـ مذھبی ھای و سازمانھا  جریان جعفریان، رسول )١(



 
 

 
 

۱۵ 
 یسنگلجعت یشر یها آثار و نوشته

پرداخته و در آن سال  یغیتبل یھا تیش به فعال ۱۳۰۹ھای  سال یعت از حوالیشر
 ین مبشریدانش با نام روئیاز مر یکیه ک داد ارائه میحرمت ربا  ۀدربار یسلسله مباحث
 یا ن طور رسالهیرد. ھمکمنتشر » رساله در حرمت ربا«عنوان  ابرد و ک یآن را گردآور

توسط  »نیبه قلم اسدالله روئ یعت سنگلجیانات شریب :یقیاسالم و موس«ان وبا عن
 ش۱۳۰۹عت در سال یشنبه شر پنج یھا شب یھا از درس یمبشر ین آقایھم

 .)١(است  و چاپ شده یگردآور
به  یات ویه در زمان حکعت یگر آثار شریدرش رفت، که ذکھایی  کتاب عالوه بر

 باشد: می ریاست بشرح ز  دهیچاب رس
تاب دو کن ی. ا)رقعی( کوچکقطع  درصفحه  ۱۷۴ :»یتا پرستیک«د عبادت یتوح -۱

نوشت.  یا بر ھر دو چاپ مقدمه ایشانعت چاپ شد و یخود شر یبار در مدت زندگ
 ؛د چاپ شدین بار تجدیتاب چندکعت یرشالبته بعد از رحلت 

تاب کانضمام ه ه بک (رقعی) کوچکقطع  درصفحه  ۲۴۹ :د فھم قرآنیلک -۲
ن بار یبعد از رحلت او چند عت چاپ شد ویات شریدر زمان ح »ن القرآنیبراھ«

 ؛د چاپ شدیتجد
با  ،عتیشاگرد شر ،یابنکتند یخ عبدالوھاب فریشرا تاب کن یا :اسالم و رجعت -۳

 ؛است  هر درآوردیتحر ۀنه به رشتین زمیانات و دروس او در ایاستفاد از ب
ش ۱۳۲۳در سال  (رقعی). این کتاب کوچکقطع  در صفحه ۴۱ :محو الموھوم -۴

دان یاز مر یکی عت ویمستعان، شاگرد شر ینقلیوشش حسکدر تھران به 
ثابت نمود آیات قرآن با استفاد ه از تاب کن یدر ا عتیشر .شد منتشر ،شیکنزد

 اند؛ وفات یافته †اسیخضر و ال ،سییه عک
 مه شد.یضم» د فھم قرآنیلک«تاب کبه  :ن القرآنیبراھ -۵

                                                 
 .۱۰۱۶ ص ایران، سیاسی ـ  مذھبی ھای وسازمانھا  جریان جعفریان، رسول )١(



 
 

 

 

 :ر استیقرار زه ب اند، که ھمگی به زبان عربی نوشته شده ،ایشانآثار چاپ نشده  رش�عت سنلگىج یها آثار و نوشته
 ؛متعابسات در مسائل فلسفه -١
 ؛امل فلسفهکدوره  یک -٢
 ؛الفلسفهص یتلخ -٣
 ؛علم القرآن -٤
 ؛البدع و الخرافات -٥

 .)١(دیگرتاب ناتمام کو چند 
 

                                                 
شنبه سال  ھای پنج ، به نقل از از بیانات شب۱۶۵ھای آن، ص  نورالدین چھاردھی، وھابیت و رشیه )١(

ابوالحسن  به ھمت» بمناسبت یکمین سال رحلت شریعت«کتاب  ۀضمیمه که ب ،شمسی ۱۳۰۹
 رسید. چاپ هبیگدلی ب



 
 

 
 

۱۶ 
 یلجگعت سنین شاگردان شریمشهورتر

ران معاصر ینی در ایھای د شهیخ اندیپژوھشگر حوزه تار ،سید مقداد نبوی رضوی
  سد:ینو یم

خود مشغول بود، افراد  ینیغات اصالح دیبه تبل یعت سنگلجیه شرک ییسالھادر «
از  یه البته برخک ،قرار گرفتند یر آثار ویا تحت تأثیافتند یدر محفل او حضور  یاریبس

ھا  آن ِن یاز مھتمر یاند؛ برخ رگذار بودهیز تأثیران نیمعاصر ا ینیر دکخ فیشان در تاریا
 عبارتند از: 

 یتین آی، عبدالحسیعین مطی، حسیخ محمد سنگلجی، شیمھتد یالله صبح      فضل
، ید محمود طالقانی، حاج سیردستانک یع الزمانیسابق)، عبد الرحمن بد ی(آوارھ

تر کزاده، د یمکبر حکا ی، علیزیوسف شعار تبریزرا یگان، حاج مزربا یمھندس مھد
 ی، مرتضید صادق تقویستر کد )٢(،ییاب خویتر عباس زرکد ،)١(ورکمحمد جواد مش

                                                 
ش) مورخ، ادیب و زبانشناس معاصر ایرانی است. وی  ۱۳۷۴ - ۱۲۹۷دکتر محمد جواد مشکور ( )١(

به اخذ درجه دکترا در  ش ۱۳۳۵در سال  ،دانشگاه تھران ازپس از اخذ لیسانس ادبیات فارسی 
تاریخ اسالم از دانشگاه سورُبن نائل گشت و پس از مراجعت به ایران، به تدریس در دانشگاه تبریز 

به عنوان رایزن  ش ۱۳۵۳و سپس دانشگاه تھران پرداخت. دکتر مشکور ھمچنین در سال 
ان و ادبیات فرھنگی ایران به دمشق اعزام شد و ضمن تدریس در دانشگاه دمشق، دو کرسی زب

ھای عربی، فرانسه و  ب تأسیس کرد. وی با تسلط به زبانلفارسی را در دانشگاه دمشق و ح
ھای باستانی، کتب  ھای ترکی اسالمبولی، التین و آلمانی و زبان انگلیسی و نیز آشنایی با زبان

ش در آورده ھای آریایی و سامی به نگار معتبری در زمینه ِفَرق و مذاھب، ادیان و عرفان، زبان
 و که تاریخ ایران زمینباشد  می عنوان کتاب و بیش از یکصد مقاله ۴۷است. استاد مشکور دارای 

 اند.  تاریخ اسالم و ایران از آن جمله
و مترجم  یسندهشناس، نو نسخه یب،) مورخ، ادش۱۳۷۳ - ۱۲۹۸( ییخو یابدکتر عباس زر )٢(

 ۀتراز اول حوز یفت و شش سال نزد علماش به قم ر۱۳۱۶است. وی در سال  سرشناس یرانیا
) یاترا در دانشکده معقول و منقول (الھ یسانسل ۀمشغول بود. دور یلقم به تحص ۀیعلم

از  ش۱۳۳۹ مشغول شد. در سال یمل یمجلس شورا ۀبه کار در کتابخان ودانشگاه تھران گذراند 
 گرفت.  دکتری ۀوفلسفه درج یختار یھا در رشته آلمان ینزگوتنبرگ شھر ما یوھانسدانشگاه 



 
 

 

 

 .)٣(»... و )٢(قلمداران یدرعلیح )١(،یالله سحاب  ، مھندس عزتیچھاردھ یمدرس مشهورتر�ن شاگردان رش�عت سنلگىج
 

                                                 
آنگونه که خود  -نویسد: مرحوم مھندس عزت الله سحابی سید مقداد نبوی رضوی در پاورقی می )١(

ھای نوجوانی  تنھا یک بار در مجالس شریعت حاضر شده بود؛ اما در سال -برای نگارنده نقل کرد
نه در اصول  -آقای سحابی در برخی موارد کرد.  می را تبلیغھا  آن با آثار او حشر و نشر داشت و

 با شریعت ھمراه بود.  –اعتقادی 
با اینکه شریعت سنگلجی را ندیده بود، با  دگراندیش شجاعی بود کهحیدر علی قلمداران  استاد )٢(

و آثار  آن را با جدیت دنبال کرد ،مطالعه آثار او و سید اسدالله خرقانی به این مسیر وارد شد
  د بر جای گذاشت.مھمی از خو

امامت پژوھی،  ۀسید مقداد نبوی رضوی، نگاھی تحلیلی به تکاپوھای شریعت سنگلجی، فصلنام )٣(
 . ۲۷۰، ص ۴، ش ۱سال 



 
 

 
 

۱۷ 
ران و آثار آن بعد از یدر ا یلجگعت سنیشر یطلب ت اصالحدعو ریتاث

  وفاتش

 یھا وششکو  یعت سنگلجیشر یھا تیفعال تأثیران در مورد یرسول جعفر
 سد:ینو یران میا یو مذھب یرکو ف یاو در محافل فرھنگ یطلب اصالح

انتشار  یو ۀدربار یگدلیابوالحسن باز  یا تابچهکن سال در گذشت او ھم یمیکدر «
 ۀاو در جامع یھا دگاهیر دیعت، تأثیشر ۀدربار یاطالعات فراوان ،تابچهکن یدر ا .افتی

ن یاز ھم .است  درج شده یار وکدان و مشتاقان افیز اندر شناخت مریران و نیآن روز ا
 ۀیدر نشر یعت سنگلجیشر یبرا یبوده، شرح حال یدان ویه از مرک ،یگدلیابوالحسن ب

بود، (انتشار از خرداد  یعت سنگلجیمحمد شر یعنیعت، یه متعلق به برادر شرکرواق 
ه به مناسبت کتاب اوست کاز ھمان  ییھا بخش ھراً ه ظاکبه بعد) منتشر شد  ١٣٣١

 .)١(»است ردهکعت منتشر ین سالگرد شریمیک
 سد:ینو یبحث م نیا ۀادام او در

ر خاص خود را در محافل یتأث ،یسروکز یو ن یت سنگلجکد، حریبدون ترد«
به غلط اظھار  یصاحب الزمان .افتیداشت و ھمچنان امتداد  یمذھب یرکروشنف

روز  یه سنگلجک، گذشت )٢(نداشت ینیران جانشیعت در ایشر هکدارد  یم
به قول  ـاز دست  یه وکو آنچه را  ین لحظات زندگیآخر .ش در گذشت١٥/١٠/١٣٢٢
گاه  عوام نا ـدانش یمر  یسالگ ٥٣ن سبب شده است تا در سن یھم یده و برایشکآ

 یگدلیبوالحسن با ـداستیز پیش نیھا سکدر عچنانکه  ـد یھشتاد ساله بنما یریچون پ
با نام محمد  یگرید ِی برادر روحان یو [که] است  آروده »رواق«ه یدش در نشریمر

 یماریز چند روز پس از برادرش، به بستر بیه او نکداشت  یعت سنگلجیشر یمھد
غ شد، یدر عمارت دارالتبل ین ویه جانشک ،یمحمد سنگلج ،برادر او .افتاد و درگذشت

                                                 
 .۱۰۲۱ و ۱۰۲۰سیاسی ایران، ص  -ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )١(
 . ۱۴۰ای بر رھبری، ص  صاحب الزمانی، دیباچه )٢(
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عت یاران شریاو و جمع  یارھاکشگفته از یرواق پ ۀیرا گرفت و نشر یو یارھاکدنباله 
 .شد یمنتشر مش  ١٣٣١ه در سال کاست 

غ یار دارالتبلکه در کعت است یپسر شر یعت سنگلجین) شریمحمد باقر (شھاب الد
در کرد.  می پدر و عمو منتشر یھا ادداشتی یحاو یو جزواتکرد  می کمکش یبه عمو

شعر  یو یچند در رثا ین سالگرد او چاپ شد، شاعرانیمیکه به مناسبت ک یا نامه ژهیو
از  یدر شعر .ار بردندکبھا  آن ار او بود، درکه اشاره به افک ینیسرودند و گاه مضام

 ارونگ نام آمده است: 
ــــن ــــه دی ــــه از آئین ــــریعت آنک  ش

 

ـــزدود  ـــای ب ـــرک را یکج ـــار ش  )١(غب
 

 یبه نام موحد اشعار یه شاعرکز گرفته شد یدر تبر یو یھم برا یمجلس ختم
مفصل از  ی، شرحیروزنامه اطالعات به مناسبت درگذشت و .سروده در آنجا خواند

عت ین سالگرد شریمیکتابچه به مناسبت که در کرد کرا درج  یالت ویو تحص یزندگ
 .)٢(است  آمده

مفصل  یشرحز ی) ن١٣٢٢ماه  ید ١٩( ١٢ ۀرران شمایام ایق ۀن در روزنامیھمچن
مقاله سراست،   و مبارزه با خرافات درج شده یو یآرا ۀبه قلم حسن صدر دربار

ن طور روزنامه اقدام، نجات، یھم ؛است  عت پرداختهیل به شریز به تفصیران نیا ۀروزنام
رد) و کغات درج یل تبلکه اداره یریئت تحریاز ھ یمفصل ۀه مقالکھان (کیوشش، ک

ھا  این .ردندکو مرور بر آثار و آراءش را گزارش  یگذشت ودر گر خبر ازیه دیھا نشر ده
ن ید بوده و در اییمورد تأ ،ش از آنیھا پ از سال یعت سنگلجیه شرکنشانگر آن است 

 .ھم داشته است یدان و دوستانی، مریسو
) ش١٣٢٢ماه  ید ١٩(دو شنبه  ٥٤٧ران شماره یدر روزنامه مھر ا یاحمد فرامرز

ام یه و قیمیاو نوشت و ضمن سخن گفتن از مصلحان، از ابن ت ۀارمفصل درب یا مقاله
و آنگاه از محمد  یرده، پس از آن از محمد بن عبدالوھاب نجدکاد یه خرافات یعل یو

 .عتیعبده و سپس شر
ات و یه حکبود  ینیھمان مصلح ۀطبقپ و یز از تین یعت سنگلجیمرحوم شر

... به خاطر  بر ضد بدع و خرافات نمودم حق و جھاد کح یخود را وقف اعال یزندگان
تا به  ،مینمود یان صحبت میزاده راجع به مذاھب و اد  یتق یبا جناب آقا یدارم روز

                                                 
 . ۹به مناسبت یکمین سالگرد شریعت، ص  )١(
 . ۲۹ تا ۲۵بمناسبت یکمین سالگرد شریعت، ص  )٢(
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تواند  ینم یچ ملتیفرمودند: ھ .ریا خیضرورت دارد  یا مذھب برایه آکم یدینجا رسیا
ملت  یرا برا یو ال مذھب ینید یب یچ شخص عاقلیمذھب زنده و سر بلند بماند و ھ یب

گردد،  یران عملید در ایه باک یاز اصحالحات یکیمعتقدم  یول ؛خواھد یخود نم
  .)١(قت اسالم استیبازگشت به حق یعنی یاصالحات مذھب

در روزنامه بھرام، او را با محمد عبده  یادداشتیھم در  یعبدالرحمن فرامرز
 .)٢(تر دانست ھم بزرگ یه از وکبل ،کردسه یمقا

به  ییویراد یھا یز در سخنرانین یعیبه نام مط یمستعان و شخص ین قلیحس
با عنوان  »رعد امروز«در  یا ز مقالهیالم نکجواھر  یعل .)٣(ش از او پرداختندیستا

 .)٥(»)٤(نوشت» یعت سنگلجیشر ـ خ محمد عبدهیش«
در مورد  خودت بحث یدر نھا ،معاصر یلبنان پژوھشگر استاد شیخ حیدر حب الله،

 سد:ینو یم ، چنیناتیزش به روایو نگاه نقدآم او یو روش قرآن یسنگلجعت یشر
سنگلجی در ایران به یک جریان تبدیل شد، چرا که جماعتی تحت تأثیر او قرار «

ی پنجاه در  دینی ایران تا اواخر دھه ۀعرصگرفتند و نفوذ و رشد جریان فکری او در 
ادامه داشت.  ،منجر به انقالب ایرانقرن بیستم میالدی، یعنی آغاز رویدادھای سیاسی 

ھای نوگرایان و دعوتگران  ھای او و نوشته اما ھمواره تعدادی از روشنفکران به کتاب
اخیر منتشر  ۀدھرا مخصوصًا در این دو ھا  آن تصحیح عقاید مانند او اھتمام ورزیده و

 .)٦(»اند کرده
عه در یمعاصر شر و تجددخواه کروشنف ی، از علمایشکورا یوسفیحسن خ یش

از  یل خوبی، تحل»یگر یسلف تفکرو لجی گسنعت یشر«به عنوان  یا تھران، در مقاله
ش و بعد از یران در مدت زندگیران اکعت در نسل جوان و روشنفیشر دعوتآثار 

 سد:ینو یرحلتش دارد و م

                                                 
 . ۵۵تا  ۵۱) بمناسبت یکمین سالگرد شریعت، ص ١(
 . ۷۱) ھمان، ص ٢(
 . ۸۷و  ۸۳، ۷۹، ۷۲) ھمان، ٣(
 ) ھمان. ٤(
 .۱۰۲۳ و ۱۰۲۲سیاسی ایران، ص  -ھای مذھبی ھا وسازمان ) رسول جعفریان، جریان٥(
ن والصیرورة، بیروت، مؤسسة  ،) حیدر حب الله٦( نظریة السنة في الفکر اإلمامي الشیعي الَتَکوُّ

 بعد. و ۶۱۲م، ص ۲۰۰۶، االنتشار العربی
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خ یت داشت، مکتب فکری شیست و سه سالی که در تھران اقامت و فعالیاو طی ب«
کرد عقالنی و انتقادی نسبت به یآبادی را ادامه داد. محور کار او قرآن با رو  نجمھادی 

عت ین اثر و کتاب شریو باورھا و آداب مذھبی بود. مھمترھا  نی و خرافهیات دیروا
ادی از یز ۀعت، عدیھای شر د فھم قرآن است. افکار و آموزهیسنگلجی، کتاب معروف کل

ر قرار داد. محفل آموزش او گرم و یدوره تحت تاثجوانان و روشنفکران را در آن 
عت سنگلجی پرورده شدند و آنان آثار قلمی یادی در مکتب شریپررونق بود. شاگردان ز

عنی یھای معلم خود،  ت افکار و آموزهیست و سی در جھت تقویمتعددی را در دھه ب
رجعت اثر  توان به کتاب ان میین میاز جمله در ا ؛د آوردندیپد ،عت سنگلجییشر

 د تنکابنی اشاره کرد.یعبدالوھاب فر
عنی کسروی و ی ،ان سلفییطلبی جر توان محورھای اصالح می  بندی عک جمیدر 

بازگشت به اسالم « ن جمع بندی کرد:یرا چنھا  آن عت سنگلجی و ھمفکرانیشر
چ ین نحله ھی. ا»نیاز د یشگریرایو پ یت قرآن و عقل انتقادیخالص و سلف با محور

ن یاسی و اجتماعی نداشت. ایش به اسالم سیو لذا چندان گرا ؛اسی نبودیوقت س
ن شناسی یرا حجاب دھا  آن ان با فلسفه و عرفان و کالم و فقه توافقی نداشتند ویجر
 دانستند.  می

تفاوت  ا بیید یای جدین است که نسبت به تجدد و دنیان، این جریاھای  ژگییاز و
عت سنگلجی، کسان یالبته ھمزمان با تکاپوھای فکری شر قد.ا منتیا مخالف و یبودند 

ت خود را آغاز کردند یگر در ھمان خط و ربط فعالیز در برخی از شھرھای دیگری نید
وسف یتوان به حاج  از جمله می ؛عت سنگلجی بودندیر شریتحت تاث ـ شیکم و ب ـ که 

ر قرآن را آغاز کرد و یتفس ز، جلسهیدر تبر ۱۳۰۴ز اشاره کرد که از سال یشعار در تبر
 ز مراوده و ارتباط داشت.یعت سنگلجی در تھران نیبا شر

ھای اساسی  از تفاوت کیی :د اشاره کردینوگرا به چند نکته با ان سلفِی یدر مورد جر
 ،از ھمان اول ،نیین است که روشنفکران دیا ،نییان روشنفکری دین نحله با جریا

اسی ین اسالم سیو بعد در دھه چھل و پنجاه ھم ااسالم اجتماعی را طراحی کردند 
گری چه در آن زمان و چه حاال، اسالم  ان سلفییاما جر ؛ل به اسالم انقالبی شدیتبد

شناسد  ان فکری را نمیین جریل ھم جامعه این دلیبه ھم ؛ستیاسی نیاجتماعی و س
گروه  انیفی است که از ھمان گذشته تا به حال در میان محدود و ضعیک جریو 

  خاصی از نخبگان مطرح است.



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ١١٦

 

 

اما از دھه سی به  ؛لی جاذبه داشتیست خیب ۀل و حتی تا دھیدر اوا ،انین جریا
ھا  نهین زمیشتر در ایتر شد و متفکرانی با جاذبه ب شانهیکه جنبش اسالمی نواند ،بعد

ل و و به خصوص در دھه چھ ؛ه قرار گرفتیبًا در حاشیان تقرین جریگر ایدا شدند، دیپ
ران چندان جاذبه یه کامل وجود داشت. االن ھم در جامعه ایران، در حاشیپنجاه در ا

به خصوص که جوانان امروز از  ؛روند ن تفکر مییندارد و لذا جوانان کمتر دنبال ا
ن یھای ا ژگییگر ویاز د ،اند. ھمان طور که گفته شد گر گذشتهیی دیخرافه زدا ۀمرحل

 ان مخالفت با فلسفه، عرفان، کالم و فقه است. یجر
ت یعنی با اسالمی که متکی به روای ؛ی مخالف استیروا ان با اسالِم ین جریاصوًال ا

با آن ھم مخالف است.  ،ت متکی استیباشد، مخالف است و چون فقه اساسًا روی روا
نکه یست. ضمن اگری دان ان را در نقطه مقابل اخباریین جرین جھت بتوان اید از ایشا

ن یگری دانست. ا ک با اخبارییو نزدثیر أتتوان آن را تحت  ی مییگرا از جھت نص
ھا  آن یمحور ۀیتکو اساس کارشان قرآن است و  دھند ینم یتیت اھمیان به روایجر

 ات مخالفتیدًا با روایکه تندروتر ھستند شدھایی  آن قرآن است. ِی طلب ھم در اصالح
که کنند  می تر ھستند، سعی تر و منطقی ک مقدار معقولیکه ھایی  آن ولیکنند؛  می
شود؛  می ریات در چارچوب قرآن تفسیاما روا ؛ات را ھم مورد استفاده قرار دھندیروا

 .)١(»ه آن قرار گرفته استیت در حاشیعنی اصل قرآن است و روای

                                                 
 :گویا اینترنتی سایت ،»یگر یسلف تفکرو  یشریعت سنگلج« ی،شکورا یحسن یوسف )١(

 http://akhbar.gooya.com/culture/archives/019778.php 
 .ش ۱۳۸۳آذر  ۱۰شنبه سه: مقاله انشار تاریخ



 
 

 
 

۱۸ 
 ینیاصالحات د ار وکافن یبارزتر ۀخالص

 یلجسنگعت یشر عالمه

ار و دعوتش را کتمام افاست   ستهیشا ،ریبکن مصلح یا ۀپایان زندگینامدر 
 را یوی ینوگراو  یطلب دعوت اصالح ین نمادھایمھمتر به اختصار، م وینک یبند جمع

 :)١(مینکخالصه مشخص  ۀتکدر چند ن

 و بازگشت به سلف و اسالم ناب کشر زدودن ،مبارزه با خرافات -۱
 سد:ینو یمعت یشر در موردان یرسول جعفر

رد. کدا یله بود، پست سایب ۀدر دور یعاد یه امرک ،انهینوگرا یھا شیج گرایبه تدر«
عت یشر. .. خرافات سوق دادمبارزه با  ـبه قول خودش  ـسمت  ش او را بهین گرایا

ه در ک یل شباھتیاست، و به دل کو ضد شر یدیو توح یه دعوتش قرآنکبود  یمدع
 یاز سو ـ ستیور بیژه بعد از شھریبه وـ بود  یان وھابیبا جر یو یھا از نگره یبرخ

ع، یه با حفظ تشکآن بود  ،ل افرادین قبیا یادعا...  شدگری  یھابو، متھم به ییمنبرھا
 .)٢(»ع نداردیشه در تشیرا رین و مذھب زدود؛ زیل خرافات را از دین قبید ایبا یم

 د:یفرما یم یعت سنگلجیخ شریش خود
 یحاتبجھت اصال ،باطل ان ین افتضاحات که مردم جاھل و مدعیا ،من ۀدیبه عق «

ر نوشتجات و ین کتاب و سایرا در ایز است، زیناچ کم و  ،آورند یام به سرم م که نموده 
 ۀشیشه به ریت ،جهیدر نت و  ؛شود یم  یح به آنان معرفیمحاضرات، اسالم سلف صح 

ن مقالت آشنا گشتند و تدبر در یبه اکه  مردمی .شود یم ھا خراب  خرافات زده و بتخانه
باطل و طرفداران خرافات  ان یگر به مدعیافتند، دید اسالم را دریقرآن نمودند و توح 

                                                 
 استاد کوشش به سنگلجی »عبادت توحید« کتاب عربی ۀترجم ۀمقدم از خالصه، این از قسمتی )١(

 است.  شده برگرفته بدیوی محمد خالد
 .۱۰۱۷ و ۱۰۱۶ صص ـ سیاسی، مذھبی ھای وسازمانھا  جریان جعفریان، رسول )٢(



 نامۀ مصلح کبیر و عالمۀ شهیر زندگی    ١١٨

 

 

                                                                                                                                                                                      ؛)١(»موھومات نخواھند شد باطل و  یبندنگذارده پا  یوقع

  نیاز به رجوع به روایاتفهم بودن قرآن بدون  همه -۲
  سد:ینو یم انیرسول جعفر

بشر قابل فھم  یه براکست یدر قرآن ن یا هیلمه و آکچ یه ھکگفت  یعت میشر«
ه مقصود ھدف و مقصود قرآن ک، بلیلیر تأویتفاس یبطن قرآن ھم نه به معنا ؛نباشد

 .)٢(»است و بس
ن یبا ا ؛دبون قابل قبوله یامام ۀعیت شین سخن در اغلب محافل روحانیالبته ا

 یاشخاص ۀدربار بارھا )د فھم قرآنیلکد عبادت و یتوح(تابش کعت در دو یشر ،وجود
 . اوداد یھشدار م ،ستیقابل فھم نات یروا ۀوسیلقرآن جز به کردند  می ه ادعاک

بر حذر ت ظواھر آن یا عدم حجیف قرآن یبه تحر معتقدان ن مردم را ازیھمچن
 ؛ساخت یال مبر مَ  راھا  آن شوم مقاصد و داشت می

عنوان منابع ه و رجوع به آنها ب ثیحدر و یدر تفسمنابع اهل سنت  استدالل از -۳
 عهین رجوع به منابع شیمعتبر در ع

 »محو الموھوم«و  »د فھم قرآنیلک« ،»د عبادتیتوح« یھا تابکمتن  از ،امر نیا
کرد،  می رکذ شیھا تابکدر آخر  یلجسنگه ک یمنابع فھرستدر  و ار استکآشامًال ک

 ؛قابل مالحظه است

 نیدر د یتجدد و نوگرائ -۴
 سد:ینو یمان یرسول جعفر

رده و بر کاد ینھضت ناشناخته  یکعت به عنوان یت شرکاز حر )٣(یصاحب الزمان«
ث، یاز اخبار و احاد یا سخ اسالم و تنھا با نقد پارهرد تا بدون نَ کتالش  یه وکآن است 

درآورده، آن را  یو اجتماع یجمع  هدست خواهِ  یترق نھضِت  یکآن را به صورت 
 .)٤(»نسل نو قرار دھد مقبوِل  ینیب جھان

                                                 
 .ب: ۀصفح کتاب، دوم چاپ بر مؤلف ۀمقدم یکتاپرستی، عبادت، توحید سنگلجی، شریعت )١(
 .۱۰۱۹سیاسی ایران، ص  -ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )٢(
 است.» ای بر رھبری دیباچه«دکتر ناصرالدین صاحب الزمانی در کتاب دیدگاه  ،منظور )٣(
 .۲۰۲۱ایران، ص سیاسی  -ھای مذھبی وسازمانھا  جریان رسول جعفریان، )٤(



 ١١٩ خالصۀ بارزترین افکار و اصالحات دینی عالمه شریعت سنگلجی 

 

 

به ھمین ند و کعرضه  یعلم و نوین ۀدین را با دیدکرد  می یعت سعین شریبرابنا
 .ردک یاستفاده م نیغ دیتبلبرای  یدیجد یھا از روشمنظور، 

* * * 

 



 
 

 
 

 کتابنامه

ق)، الفضائل  ٦٠٠ یحوال وفاتشل (یبو الفضل شاذان بن جبرئ، ایابن شاذان قم .١
 ق.١٤٠٤چاپ دوم، ، یرض، قم، منشورات البن شاذان

 سال ماهید ،١٧ شاطالعات،  ۀروزنام، »بزرگ اسالمی ۀعیضا«گدلی، یبو الحسن با .٢
 م).١٩٤٤/ق١٣٦٣(ش  ١٣٢٢

 عت.ین سالگرد شریمکی____، به مناسبت  .٣
انترنت  ۀک. در شبران در دوران رضا شاهیجامعه ا -: راه توده ه، مقالیحسان طبرا .٤

 منتشر شده، وآدرس آن:
http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/iran-rezashah/html/ 
jameehiran-11.html 

عت یالله شر تیباره مرحوم آی چند درسخن: «ه، مقالپیمسار سرتیتجھانبگلو،  .٥
 ۀدور، ١ ۀ، شمار»فرھنگ و ھنر« ۀصادره از ادار» ِمْھر« یۀنشر» یسنگلج

 .٧٤ تا ٧٢م)، ص ١٩٦٨/ق١٣٨٧(ش ١٣٤٦ ،ھرانت ،زدھمیس
نترنت یا ۀکدر شب ،»یگر یسلف تفکرو  یعت سنگلجیشر«، یشکورا یوسفیحسن  .٦

 :به نشانیش)،  ١٣٨٣آذرماه  ١٠شنبه،  خ سهیمنتشر شده (در تار
 http://akhbar.gooya.com/culture/archives/٠١٩٧٧٨.php  

ت کان، شرھرت، یلجعت سنگیتاب محو الموھوم شرک ۀمستعان، مقدم ینقلیحس .٧
 م.١٩٤٤ش/ ١٣٢٣چاپخانه تابان، 

ن والصکالتَ  یعیالش یمامر االکالف یف ۀالسن ۀینظردر حب الله، یح .٨ روت، ی، بۀروریوُّ
  .م٢٠٠٦، یاالنتشار العرب ۀمؤسس

 - ١٣٢٠(یران ا یاسیس -یمذھب یھا انھا وسازمانیان، جریرسول جعفر .٩
 .ھشتمفصل م، ٢٠١٠ش/١٣٨٩، زدھمیسچاپ َعَلم،  ،ھرانت، ش)١٣٥٧

 یو آموزش یپژوھش معاونت ھران،ران، تیاخ یده از تاریبرگزر، تکد، یرضـا شـعبان .١٠
 خ.یبدون تار، سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی

 عرفاء. ۀرک، تذید عبد الحجت البالغیس .١١



 ١٢١ خالصۀ بارزترین افکار و اصالحات دینی عالمه شریعت سنگلجی 

 

 

 ۀفصلنام عت سنگلجی،یاپوھای شرکت به یلی، نگاھی تحلیرضو ید مقداد نبویس .١٢
 .٤ ۀشمار، سال اولامامت پژوھی، 

محمد باقر  وششکبه ، چاپ سوم، »تاپرستیکی«د عبادت ی، توحیلجگعت سنیشر .١٣
 م.١٩٤٣/ ق١٣٦٢، یلجگسن

انتشارات دانش،  ۀھران، مؤسسن قرآن، تیآن بانضمام براھد فھم قریلک____،  .١٤
 خ.ی، بدون تار)فستچاپ پنجم (ا

/ ق ١٣٦٣(ش ١٣٢٣بھشت، یچاپخانه تاپان، ارد تک____، محو الموھوم، شر .١٥
 م).١٩٤٤

 ۀتابخانک« ینترنتیت ایسا ۀلیبوس ،رجعت ، اسالم ویابنکد تنیعبد الوھاب فر .١٦
 و منتشر شد. ینیحروفچمجددًا  »هدیعق

ق ی، تحقۀاألئم ۀمعرف یف ۀشف الغمک)، ق ٦٩٢ وفاتش( یربلسی ایبن ع یعل .١٧
 .ق ١٤٢٣، یھاشم یز، نشر بنیتبرچاپ ، یمحالت یھاشم رسول

 .یان، انجمن آثار و مفاخر فرھنگریر اینامه درگذشتگان مشاھیر، زندگیگلزار مشاھ .١٨
 روت.یبچاپ ، بحار األنوار، یمجلسمحمد باقر  .١٩
ھران، ت ،بر رھبری یا باچهیر، دتک، دین صاحب الزمانیحسن ناصر الد محمد .٢٠

 ].صفحه ٥٤٢، [ق ١٣٤٨، یعطائ یمطبوعات ۀمؤسس
  .خی، بدون تارچاپ دوم، ۀید اإلمامیعقا خ،یشمحّمد رضا مظفر،  .٢١
 مای بزرگان.ی، سیچھاردھسی مدرمرتضی  .٢٢
 ۀشمار، »دیوح« یۀنشر، او یاز زندگ ییو داستانھا یآباد نجم  یخ ھادی____، ش .٢٣

 ).م١٩٧٣/ق ١٣٩٣(ش ١٣٥٢ ماه بھشتیارد، ١٩
 ،١١٦ ۀشمار، اتیزبان و ادب» دیوح« یۀنشر، »یلجگعت سنیشر« ه____، مقال .٢٤

 م).١٩٧٣/ ق ١٣٩٢(ش ١٣٥٢ ماه مرداد
چاپ ، یانتشارات فتح ھای آن، سازمان چاپ و شهیت وری، وھابین چھاردھینورالد .٢٥

 م). ١٩٨٤/ ق ١٤٠٤(ش  ١٣٦٣ ز سالییپا، اول
 ر العقالء. یخ، تحریش، ینجم آباد یھاد .٢٦

 


	فهرست مندرجات
	فهرست مندرجات أ
	مقدمۀ مجموعه کتابهای موحدین 1
	اهداف 3
	چشم انداز 3

	مقدمۀ ناشر 5
	مقدمه 8
	1 اوضاع ایران در دوران شریعت سنگلجی 11
	1. نگاهی به اوضاع اجتماعی و فرهنگی 11
	2. رواج شدید بدعت و خرافات و اَعمال شرکآمیز در جامعۀ ایران 11

	2 دوران کودکی شریعت و تحصیلات علمی او 16
	محلۀ سنگلج در تهران 17
	سفر شریعت به نجف 18
	فعالیت تبلیغی شریعت پس از بازگشت از نجف 18

	3 ریشههای تفکر اصلاحطلبی و نوگرایی دینی شریعت 22
	شیخ حسن سنگلجی و ارتباط او با شیخ هادی نجم آبادی و سید جمال الدین افغانی 22
	سید اسدالله خرقانی و سید جمال الدین افغانی 23
	فکر اصلاح دینی در اندیشۀ شیخ هادی نجم آبادی 25

	4 گفتگوی شریعت با تاگور، شاعر و فیلسوف هندی 29
	5 سفر حج و تابش نور توحید خالص در سینۀ سنگلجی 35
	6 مبارزه با خرافات، روح تعالیم شریعت سنگلجی 37
	درآمد 37
	1. حقیقت امام دوازدهم و غیبت و ظهور وی 41
	2. انتقاد از تصور نادرست عوام شیعه دربارۀ شفاعت 42
	3. ردّ بر عقیدۀ «رجعت» 49
	4. نفی حیات جاوید حضرات عیسى، خضر و الیاس† 53
	5. تقلید و اطاعت از بزرگان و پیروی از احبار و رهبان، مهمترین عوامل عدم تعقل و ماندن در گمراهی 54

	7 کتاب «توحید عبادت» و دعوت به ترک تمام انواع شرک 60
	پیام کتاب و انگیزۀ تألیف آن 60
	چکیدۀ مهمترین موضوعات کتاب 61
	بخش نخست کتاب: حقایقی دربارۀ توحید عبادت 61
	بخش دوم کتاب: شرک و انواع آن 62

	منابع کتاب «توحید عبادت» و اقتباس از کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب/ 63

	8 کتاب «کلید فهم قرآن» و توجه دادن مردم به مرجعیت قرآن 65
	پیشگفتار: سخن مورخان و محققان در مورد اهمیت این کتاب 65
	نگاهی کوتاه بر مهمترین مضمونهای کتاب 66
	معنای حقیقی «ظَهر» و «بَطن» قرآن 71
	محکم و متشابه قرآن و بیان حقیقت آن 74

	9 سنگلجی تیشه بر بنیاد مادیگری میزند و به شبهات جوانان در مورد دین جواب میدهد 77
	درآمد 77

	10 دیدگاه شریعت نسبت به نبوت و رد او بر دیدگاه فیلسوفان و باطنیان 88
	11 واکنش علمای سنتی شیعۀ امامیه در برابر اصلاحطلبی سنگلجی 91
	12 وفات مصلح کبیر 95
	13 شریعت از نگاه دوستان و شاگردان 96
	1. حسینقلی مستعان 96
	2 و3. تیمسار سرتیپ جهانبگلو و عبدالرحمن فرامرزی 98
	4. مرتضى مدرسی چهاردهی 100
	5. نورالدین چهاردهی 102

	14 دو پرسش در مورد شریعت و پاسخ به آنها 103
	15 آثار و نوشتههای شریعت سنگلجی 108
	16 مشهورترین شاگردان شریعت سنگلجی 110
	17 تاثیر دعوت اصلاحطلبی شریعت سنگلجی در ایران و آثار آن بعد از وفاتش 112
	18 خلاصۀ بارزترین افکار و اصلاحات دینی علامه شریعت سنگلجی 117
	1- مبارزه با خرافات، زدودن شرک و بازگشت به سلف و اسلام ناب 117
	2- همهفهم بودن قرآن بدون نیاز به رجوع به روایات 118
	3- استدلال از منابع اهل سنت در تفسیر و حدیث و رجوع به آنها به عنوان منابع معتبر در عین رجوع به منابع شیعه 118
	4- تجدد و نوگرائی در دین 118

	کتابنامه 120
	مقدمۀ مجموعه کتابهای موحدین
	اهداف
	چشم انداز

	مقدمۀ ناشر
	مقدمه
	1 اوضاع ایران در دوران شریعت سنگلجی
	1. نگاهی به اوضاع اجتماعی و فرهنگی
	2. رواج شدید بدعت و خرافات و اَعمال شرکآمیز در جامعۀ ایران

	2 دوران کودکی شریعت و تحصیلات علمی او
	محلۀ سنگلج در تهران
	سفر شریعت به نجف
	فعالیت تبلیغی شریعت پس از بازگشت از نجف

	3 ریشههای تفکر اصلاحطلبی و نوگرایی دینی شریعت
	شیخ حسن سنگلجی و ارتباط او با شیخ هادی نجم آبادی و سید جمال الدین افغانی
	سید اسدالله خرقانی و سید جمال الدین افغانی
	فکر اصلاح دینی در اندیشۀ شیخ هادی نجم آبادی

	4 گفتگوی شریعت با تاگور، شاعر و فیلسوف هندی
	5 سفر حج و تابش نور توحید خالص در سینۀ سنگلجی
	6 مبارزه با خرافات، روح تعالیم شریعت سنگلجی
	درآمد
	1. حقیقت امام دوازدهم و غیبت و ظهور وی
	2. انتقاد از تصور نادرست عوام شیعه دربارۀ شفاعت
	3. ردّ بر عقیدۀ «رجعت»
	4. نفی حیات جاوید حضرات عیسى، خضر و الیاس†
	5. تقلید و اطاعت از بزرگان و پیروی از احبار و رهبان، مهمترین عوامل عدم تعقل و ماندن در گمراهی

	7 کتاب «توحید عبادت» و دعوت به ترک تمام انواع شرک
	پیام کتاب و انگیزۀ تألیف آن
	چکیدۀ مهمترین موضوعات کتاب
	بخش نخست کتاب: حقایقی دربارۀ توحید عبادت
	بخش دوم کتاب: شرک و انواع آن

	منابع کتاب «توحید عبادت» و اقتباس از کتاب توحید شیخ محمد بن عبدالوهاب/

	8 کتاب «کلید فهم قرآن» و توجه دادن مردم به مرجعیت قرآن
	پیشگفتار: سخن مورخان و محققان در مورد اهمیت این کتاب
	نگاهی کوتاه بر مهمترین مضمونهای کتاب
	معنای حقیقی «ظَهر» و «بَطن» قرآن
	محکم و متشابه قرآن و بیان حقیقت آن

	9 سنگلجی تیشه بر بنیاد مادیگری میزند و به شبهات جوانان در مورد دین جواب میدهد
	درآمد

	10 دیدگاه شریعت نسبت به نبوت و رد او بر دیدگاه فیلسوفان و باطنیان
	11 واکنش علمای سنتی شیعۀ امامیه در برابر اصلاحطلبی سنگلجی
	12 وفات مصلح کبیر
	13 شریعت از نگاه دوستان و شاگردان
	1. حسینقلی مستعان
	2 و3. تیمسار سرتیپ جهانبگلو و عبدالرحمن فرامرزی
	4. مرتضى مدرسی چهاردهی
	5. نورالدین چهاردهی

	14 دو پرسش در مورد شریعت و پاسخ به آنها
	15 آثار و نوشتههای شریعت سنگلجی
	16 مشهورترین شاگردان شریعت سنگلجی
	17 تاثیر دعوت اصلاحطلبی شریعت سنگلجی در ایران و آثار آن بعد از وفاتش
	18 خلاصۀ بارزترین افکار و اصلاحات دینی علامه شریعت سنگلجی
	1- مبارزه با خرافات، زدودن شرک و بازگشت به سلف و اسلام ناب
	2- همهفهم بودن قرآن بدون نیاز به رجوع به روایات
	3- استدلال از منابع اهل سنت در تفسیر و حدیث و رجوع به آنها به عنوان منابع معتبر در عین رجوع به منابع شیعه
	4- تجدد و نوگرائی در دین

	کتابنامه

