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  هاي موحدين ي مجموعه كتاب مقدمه

سپاس خداوندي كه نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزاني داشت و از ميان آنان،  حمد و
ترين را براي ابالغ پيام آزادي و آزادگي برگزيد؛ و درود و سالم پروردگار  بهترين و پاك

  قدر پيامبر دوستي و رحمت.  يكتا بر اهل بيت بزرگوار، صحابه كرام و تابعين گران
هايِ مردان  ها و از جان گذاشتگي امروز مفتخر به آنيم، ثمره مجاهدت ديني كه

خداست؛ آناني كه در راه حفظ و نشر پيام الهي، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاكش 
بر لب داشتند و در راه صيانت از سخن خداوند سبحان و سنت پيامبر مهربان، جان و مال 

  و خوف آفريدگار، ترسي به دل راه نداند. و عرض بر كف نهادند و جز خشيت
آري، اسالم عزيز اين گونه رشد كرد و باليد و بر بلنداي آسمان بانگ يكتاپرستي و 
برابري سر داد. در اين ميان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّك 

گزافه و دروغ،  و جاهالن متنسك، بر قامت رعناي دينِ حق نشست و شرك و غلو و
 هاي غوغا پردازي چنان طوفاني بر پا كرد كه چهره زيباي آيين حق، در پسِ دروغ

ساالرانِ دين فروش در محاق افتاد. اين روند دوري از حقايق دين و سنت حسنة 
اهللا، به ويژه پس از روي كار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و  رسول

ر عصر حاضر، سير صعودي گرفت؛ تا جايي كه امروز، زمامداران جمهوري اسالمي د
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خيزد مگر بر مزار مردگان؛  مساجد محل سينه زني و عزاداري است و صداي قرآن برنمي
روايات شاذّ و خودساخته، جايگزين سنت پيامبر شده است و مداحان جاهل و 

جعول، اند؛ تفسير به رأي و روايات م فريب، تبديل به فرهنگ ناطق دين شده عوام
مستمسكي شد براي جدايي انداختن بين شيعه و سني؛ و دريغ كه ندانستند از اين تفرقه 

  بهره و منفعت از آنِ كيست؟ و خصومت،
دهند، چيزي نيست مگر  آنچه امروز به نام تقريب مذاهب اسالمي در ايران سر مي

ه، مقصودش اي گسترد هياهوي تبليغاتي و گرد و خاك سياسي كه در ساية پوششِ رسانه
اي مناسب از حكومت شيعي ايران در جهان است.  جلب توجه سياسي و ترسيم چهره

نگاهي به عملكرد سردمداران و روحانيون و مراجع شيعة ايران، خود گويايِ اين 
حقيقت است كه تقريب مذاهب و دوستي و برادري ديني به شيوة زمامدارانِ ايران، 

  ».گفته چون نيم كردار نيستدو صد «خواب و خيالي بيش نيست و 
ي اماميه  در اين ميان، موحدان مسلماني در ايران، از دل جامعه خرافه زدة شيعه

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند  برخاستند و كمر به بيداري جامعة غفلت زده خود بر
و قلم فرسودند و سخن دردادند و زنگار شرك را به صيقلِ توحيد و سنت زدودند و بي 

  ا فرياد برآوردند كه:پرو
 برخيز تا يكسو نهيم اين دلقِ ازرق فام را

 رود پرستي مي اي با بت هر ساعت از ما قبله
  

 بر باد قلّاشي دهيم اين شرك تقوا نام را  
  توحيد بر ما عرضه كن تا بشكنيم اصنام را

در كتاب ارزشمند  - كه از زمرة اين بزرگواران بود –حيدر علي قلمداران قمي 
اهراه اتحاد، علت اين تفرقه را در جهل مسلمين نسبت به كتاب خدا و سيره پيامبرش ش
هاي اسالمي، گامي حقيقي و  يابيِ ديگر علل جداييِ فرقه دانست و كوشيد تا با ريشه مي

موثر در جهت تقريب مذاهب بردارد. تالش و جديت ديگر علما و دلسوزان اسالم، 
برقعي قمي، سيد مصطفي حسيني طباطبايي، آيت اهللا همچون آيت اهللا سيد ابوالفضل 

شريعت سنگلجي، يوسف شعار و بسياري ديگر از اين مجاهدانِ راه حق، بدون شك، 
پژوهي و  پژوهان و جويندگانِ گوهر دين، تا با تأسي از شيوة دين الگويي است براي حق
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ر جهت هاي ناب قرآن و سنت، د عيار سنجيِ مدعيات ديني و در ساية آموزه
گشتگان را مدد رسانند تا ره به  هاي موثري بردارند و گم هاي يكتاپرستانه گام پژوهش

  ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهايي يابند.
هاي خستگي ناپذيرِ اين رادمردانِ عرصه يكتاپرستي، رسالتي را بر دوش  تالش

ه و جدايي مسلمانان از تعاليم هاي دينيِ جامع گذارد كه شاهد گرفتاري ديگراني مي
  حياتبخش اسالم، به ويژه در ايران هستند. 

گراني كه امروز كتابهايشان را منتشر مي كنيم در خالل  كه اصالحالزم به ذكر هست 
هاي متعددي را پشت سر  اند، مرحله امامي كه در گذشته پيرو آن بوده  عهيشتغيير مذهب 

عة امامي را مانند امامت از ديدگاه شيعه، عصمت، اند و باطل بودن عقايد شي گذاشته
رجعت و غيبت و اختالفاتي كه ميان صحابه رخ داده و غيره، را به صورتي تدريجي و 

اند؛ به همين دليل عجيب نيست كه در تعدادي از كتابهايي  در چند مرحله كشف كرده
عقايد گذشته به چشم  هاي اند برخي از اثرات و بازمانده كه در ابتداي امر تأليف كرده

بخورد ولي كتابهاي بعدي آنها از اين عقايد غلو آميز رها شده، بلكه كامال از آن پاك 
آاليش را در  به هدف نزديك شده و بلكه عقيدة پاك اسالمي، توحيدي و بي ،شده است

  .اند آغوش كشيده
***  

  اهداف
دين و اداي احترام به آنچه امروز در اختيار داريد، تالشي است در جهت نشر معارف 

  هاي خستگي ناپذيرِ مردانِ خدا. هدف از انتشار اين مجموعه، اين است كه: مجاهدت
امكان تنظيم و نشرِ آثار موحدين، به صورت اينترنتي، الكترونيكي، لوح فشرده و  - 1

چاپي مهيا شود، تا زمينه آشنايي جامعه با انديشه و آراء توحيدي آنان فراهم و 
  هاي بعد منتقل گردد.  راستينِ دين، به نسلهاي  ارزش
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هاي  هاي اين دانشمندان موحد، چراغي فرا راه پژوهش با معرفي آثار و انديشه - 2
جويانه قرار گيرد و الگويي شايسته به جامعه انديشمند ايران  توحيدي و حقيقت

  معرفي شود.
را به تفكر در دوست ايران  گرا، مرجع محور و مداح جامعه مقلد، روحاني - 3

هاي خود وادارد و ضمن جايگزين كردن فرهنگ تحقيق به جاي تقليد، به  انديشه
آنان نشان دهد كه چگونه از دلِ شيعة غاليِ خرافي، مرداني برخاستند كه با تكيه 

  بر كالم خدا و سنت رسول، ره به روشناييِ توحيد بردند. 
شائبة آنان را از  هاي بي ، ثمرة پژوهشنهاد با نشر آثار و افكارِ اين موحدينِ پاك - 4

تيغ سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دين و فرهنگ ايران به در آورد و 
ها، زمينه آشنايي امت بزگ اسالم در ديگر  ها به ديگر زبان با ترجمه اين كتاب

  هاي يكتاپرستانِ مسلمان در ايران فراهم كند. آرا و انديشه كشورها را با

***  

  چشم انداز
اي عاري از خرافـه و بـدعت و رسـيدن بـه مدينـة       ترديدي نيست كه دستيابي به جامعه

اي كه آرامش در جوار رضايت حضرت حق را به همراه دارد، مقدور نخواهد بود،  فاضله
.  هاي اصيل و ناب قرآن و سـنت پـاك پيـامبر مهـر و رحمـت      مگر با پيروي از آموزه

نِ مجموعة موحدين، آن است كه با معرفي آثار ايـن بزرگـانِ   هدف غاييِ دست اندر كارا
پژوهـان و جوينـدگانِ راه حـق فـراهم آورنـد، تـا        جهاد علمي، الگوي مناسبي براي دين

گيري از فضايل ديني و علميِ اين عزيزان، بستر مناسبي باشد براي رشـد   شناخت و بهره
  رضايت خالق و سعادت مخلوق.نيل به  و تقويت جامعه توحيدي و قرآني در ايران و

باشد كه خداوند، اين مختصر را وسيله علو درجات آن عزيزان قرار دهد و بر گناهان ما، 
  قلمِ عفو كشد.
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  ي ناشر مقدمه

سپاس خداوند بزرگي را كه نعمت بندگي اش را بر ما عرضه كرد و درود و سالم 
و خاندان  -محمد مصطفي - گار خداوند بر پاكترين خلق خدا و آخرين فرستاده پرورد

  و اصحاب پاك نهادش. 
هاي گذشته، به بركت و موهبت اسالم عزيز و پيروي از كالم  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از ديگران ربودند، 
مة ينشدند و  چنان كه در پايان خالفت عباسي، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود

در  يد عباسيالرش كه در دورة خالفت هارون، الحكمه تيب ،يقمرهجري دوم سدة دوم 
ل يبه دلتبديل شد و  جهان يو پژوهش ينهاد آموزش ه بود، به بزرگترينس شديبغداد تأس

استنساخ و  ،ترجمه ،فيمختلف تأل يها ر عرصهاش د يو علم يفرهنگ يها تيفعال
به عنوان نماد تمدن هنوز  ،يو مهندس ي، انسانياگون پزشكگون يها پژوهش در دانش

  شود. ميشناخته  ياسالم
بدون شك، چنين توانمندي و شكوهي همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 

آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ايجاد زمينه هاي اختالف و تفرقه افكني در ميان مسلمين،  مي
تحاد و يكدلي و برادري ميان آنان بود، از بين ببرند اين شكوه و عظمت را، كه ناشي از ا



 

 

6 

ها را بر زيبايي حق ببندد و خورشيد دين را در  و تفرقه را طوفاني بال خيز كنند، تا چشم
  گويد: بدعت و خرافه پنهان كنند و چنان كه شيخ سعدي ميهاي  پسِ ابر

ــته حقيقـــت، ــرايي اســـت آراسـ  سـ
 نبيني كه هر جـا كـه برخاسـت گـرد    

  

ــوا   ــوس هــ ــته ،و هــ ــرد برخاســ  گــ
ــر ــد نظـ ــرد  ،نبينـ ــت مـ ــه بيناسـ  گرچـ

  

هاي برنامه ريزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان  تالش
به حقيقت دين، سستي و كاهلي مسلمين در فراگيري و نشر معارف دين و دوري 

و اختالف  جستن آنان از سنت ناب و هدايتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شكاف
  عميقي در امت اسالم شد كه تبعات شوم آن، امروز نيز دامنگير آنان است. 

براي به انحراف كشيدن  هاي خصمانه دشمنانِ پيامبر خدا  به موازات تالش
نهاد و دلسوز،  هاي گوناگون در دين، مؤمنيني پاك هاي اسالم و وارد كردن بدعت آموزه

مستمر براي احياي اسالم و سنت نبوي، به پا خاستند و اين خطر را دريافتند و در جهادي 
پرست، به اشاعه فرهنگ  با شجاعتي كم نظير، قلم در دست گرفتند و در دلِ شيعيان خرافه

و اعتقادات اصيل اسالم پرداختند؛ فرياد توحيد سر دادند و خواب دين فروشان و 
تأسي از پيامبر شريف اسالم، جو، به  بدعتگذاران را آشفته نمودند. اين موحدينِ حقيقت

حقيقت را فداي مصلحت نكردند و در اين راه، جان را تحفة بارگاه حق تعالي نمودند، و 
ٓ ﴿ به راستي: َ

َ
وۡ  إِنَّ  أ

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِلَا َ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ  َّ   .]٦٢[يونس :  ﴾٦٢ َزنُونَ َيۡ  ُهمۡ  َو

اي  درياي معرفت الهي و گزيده اي است از آنچه در اين مجموعه آمده است، جرعه
است از آثار موحدين خداجويي كه در آغاز از طايفه شيعيان بودند. نور خدا در دلشان 

بركتشان قرار دادند. اين افراد، كه همگي از   تابيدن گرفت و توحيد را سرلوحه حيات با
ر سير تحول علما و نويسنگان و محققين طراز اول جهان تشيع در ايران بوده و هستند، د

فكري (و بالطبع، در آثارشان) حركتي گام به گام داشتند؛ به اين معنا كه نگرششان به 
مسايل مختلف اعتقادي، به يكباره متحول نشده است؛ بلكه با گذشت زمان، مطالعات 

اند. لذا، ممكن است برخي  گسترده و تعامل با ديگر همفكرانشان، به مسيري نو گام نهاده
ها در آثار اين افراد، كه در اين مجموعه آمده است، كامال  رها يا نتيجه گيرياز اظهار نظ
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اهل سنت و جماعت نباشد؛ با اين وجود، به دليل  هاي ديني و اعتقادي منطبق با رويكرد
اهميت اين آثار در هدايت شيعيان ايران و ديگر اقوام پارسي زبان، به انتشار آن اقدام 

ها، الزاما  ا و مواضع فكري مطرح شده در اين كتابنموديم. همچنين، ديدگاهه
اي  ترديد، نفحه كاران انتشار اين مجموعه نيست، اما بي هاي ناشر و دست اندر ديدگاه

است از نفحات حق و نوري است از جانب پرودگار براي هدايت آناني كه به دور از 
  قت هستند. اي و مذهبي، جوياي حقي هاي تاريخي، فرقه تعصبات و گمانه زني

توان تنها به  هاي اين افراد نمي نكته قابل تأمل اين است كه براي آگاهي از ديدگاه
مطالعه يك جلد از آثارشان بسنده كرد؛ بلكه نياز است كه زندگي آنان به طور كامل 

ها و عوامل آن كامال شناخته شود.  مطالعه گردد، تا چگونگي انقالب فكري شان و انگيزه
كه  درسي از واليتآيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي، كتابي دارد با عنوان براي مثال، 

. او در اين كتاب به آورده است اش به رشته تحرير در آن را در اوايل دوران تطور فكري
بحث درباره ائمه و ادعاي شيعه درباره واليت و امامت بالفصلِ ايشان پس از پيامبر خدا 

را دوازده نفر دانسته و بر وجود و حيات محمد بن حسن  پرداخته است. او عدد ائمه
عسگري، به عنوان دوازدهمين امام، صحه گذاشته و آن را پذيرفته است. اما چند سال 

هايش را در  نويسد و نتايج پژوهش ميتحقيق علمي در احاديث مهدي بعد، كتابي با نام 
بودن تمام احاديث، اخبار و  دهد، كه حاكي از جعلي و دروغ اختيار خواننده قرار مي

هاي تاريخي مرتبط با والدت و وجود امام زمان است. از اين مثال و موارد مشابه  گزاره
آيد كه اطالع از حوادث و رويدادهاي زندگي موحدين و مطالعه  ديگر، چنين برمي

هي از مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترين راه براي آگا
  و آثار ايشان است.  سير تحول انديشه

اي باشد براي  هاي متوليان نشر آنها، زمينه اميد است آثار اين بزرگواران و تالش
بازگشت به مسير امن الهي و عبادت خالصانه خالق. باشد كه خداوند بزرگ، اين 

در هاي ما قرار دهد و روح آن عزيزان را  مختصر را موجب بخشش گناهان و لغزش
 جوار مهر و بخشش خود گيرد.
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دا  م     
  
  

  شرح مختصري از زندگي استاد حيدر علي قلمداران 

   د. حنيف: به قلم
  

 خورشيدي در روستاي ديزيجان 1292حيدر علي قلمداران، فرزند اسماعيل در سال 
 اراك -كيلومتري جاده قـم  55 در ]باشد دژيگان قديم كه قدامتش بيش از هزار سال مي[

كشاورز و نسبتاً فقير چشم به جهان گشـود. وي در   اي از توابع شهرستان قم، در خانواده
كه مردي بسيار سخاوتمند  اش مرحوم حاج حيدر علي اصل تفرشي بود، زيرا جد پدري

  از تفرش به ديزيجان نقل مكان كرده بوده است. -و كارگشاي امور مردم بود
اد و در نتيجه مجبور بـود از آن بـه بعـد بـا     وي در پنج سالگي مادرش را از دست د

نامادري روزگار بگذراند. اين كودك محروم، امـا عالقـة وافـري بـه خوانـدن و نوشـتن       
خانـة روسـتا از    داشت، ليكن به علت فقر و ناتواني از پرداخت حتي دو قران پول مكتب

ا فقط پشـت  محروم بود، و لذ» زن آخوند«حضور در كالس درسِ تنها مدرس آن به نام 
داد. باري، مدتي به همين منـوال   ايستاد و مخفيانه به درس پيرزن گوش مي در مكتب مي

كه كلية شـاگردان مكتـب از پاسـخ بـه سـؤاالت پيـرزن        گذشت تا اينكه يك روز، زماني
دهد  هاي پيرزن پاسخ صحيح مي مدرس عاجز مانده بودند، وي داوطلبانه به تمام پرسش
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هاي مكتب شـركت   يابد از آن پس بدون پرداخت شهريه در كالس يو در نتيجه اجازه م
كند. ليكن وي به علت نداشتن قلم و كاغذ و شوق روز افـزون خوانـدن و نوشـتن، بـه     

هاي باريك خـود   ناچار از دودة حمام روستا به جاي مركب، و از چوب كبريت يا چوب
هاي مسجد روستا، به  پهن قرآنساخته به عنوان قلم، و از كاغذهاي بريده شده از حاشية 

كرد؛ و بدين ترتيب عطش و شوق يادگيري خود را تا حـدي فـرو    جاي دفتر استفاده مي
از اين محروميت چـه بسـا خـدا خواسـته و داشـتن روحيـة        اي كاست. استاد، فشرده مي

جست و جوگر را در ابتداي پاسخي كه در انتهاي كتاب خمـس، بـه رديـة آقـاي رضـا      
  نگارد: هاني نوشته، چنين مياستادي اصف

بيش نيست كه بهترين و بيشترين اوقات عمر  اي هنويسندة اين سطور، جز دهقان زاد«
خود را در ده گذرانيده و از تمتّعات و تجمالت و تكلّفات شهري، كمترين بهره را بـرده  

ت است. و اگر چه قضا و قدر، چند روزي يا چند سالي او را در كنـار ميـز بهتـرين پسـ    
آموزشي (رياست دبيرستان شهر) نشانيده است، اما متأسفانه يا خوشبختانه فاقد هر گونه 
مدرك تحصيلي است! زيرا نه در كودكي دبستاني را ديـده و نـه در جـواني، رخـت بـه      
حوزة علميه كشيده، نه ديناري از سهم امام و صدقات نوشيده و چشيده، و نه هيچ وقت 

  !! پروردة دامان طبيعت و گياهي از بوستان مشيت است.عمامه و نعليني پوشيده است
 من اگر خوبم اگر بد، چمن آرايـي هسـت  

  ج

 رويـم  پروردم مـي  كه بدان دست كه مي  
  ج

  با اين همه، از دل و جان، عاشق علم و دانش و شيفتة انديشه و بينش است.
شده  مرزوقمنّت، به نعمت خواندن و نوشتن  از روزي كه به لطف و كرمِ بخشندة بي

جوي خود، همـواره در صـدد بـوده اسـت كـه از تماشـاي        است، به اقتضاي فطرت حق
بـه دسـت    اي نتيجـه بـرَد و   اي هملكوت آسمان و زمين و عجايب و غرايب آفرينش بهـر 

الوجـود در قـدرت و    آورد و هر بود و نمود را به ديدة تحقيق، تا آن انـدازه كـه واجـب   
ر صـدايي نـرود و هـر عـاجز و     و كوركورانـه دنبـال هـ   اختيارش گذارده است، بنگـرد،  

مانند خويش را مطاع نگرفته و تابع نشود، مگر آنكه در او فضـيلتي بينـد كـه     اي درمانده
قابل پذيرش و پيروي باشد. به همين جهت در تحقيق حقايق و تأسيس عقايـد، چنـدان   
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رد  از محيط خود، كه اكثر امور آن بر خالف عقل و وجدانش بوده، تب عيت نكرده و با خـ
خدا داد، اساس عقايد خود را بنياد نهاده است؛ چـه، جامعـة خـود را دچـار تكلفـات و      

زار اسـت. از   تعصبات و تعينات و تشخّصاتي ديده است كه محيط سـادة آزاده از آن بـي  
اين رو، در مسائل دين و مطالب آئين، مستقيماً به كتاب و سنّت رجوع كرده و حقـايقي  

كـرده و  داشـت  و آنها را در اوراق و دفـاتري ياد ز آنچه رايج است به دست آورده غير ا
فرسا طبـع و توزيـع    جمع و تدوين و با مشقتي طاقت اي گاهي به صورت كتاب و رساله

  .»نموده است
كه [به گفتة خودش] تنها بازماندة سيزده فرزند دختر و پسر خانواده بود -حيدر علي 

در سـن پـانزده سـالگي     -هاي مهلك مسري، جان باخته بودنـد   كه در اثر شيوع بيماري
پدرش را نيز از دست داد. پدر وي مردي خشن و تند مزاج و مخالف درس خوانـدن او  
بود و انتظار داشت كه پسرش فقط در امور كشاورزي كمكش باشد. اما او براي اسـتفاده  

كـه  -تـا از دسـت پـدرش     خانه مجبور بود از خوردن نانِ صبح صرف نظر كند از مكتب
  خالص گردد.   -خواست او را به كار كشاورزي بگيرد مي

، در سنّ بيست و هفت سالگي ازدواج كـرد كـه حاصـل ايـن     شخود استاد، به گفتة
قم سكونت  شمسي در 1319ل سا وي دردختر) بود.  3پسر و  5وصلت، هشت فرزند (

و پرورش اين شهرستان در  و در سنّ سي سالگي به خدمت ادارة فرهنگ/ آموزش گزيد
آمد و به واسطة داشتن خطي خوش و زيبا، ابتدا به كار در امور دفتري، و پس از مـدتي  

ها مشغول گرديد كـه پـي آمـد ايـن تجربـه، وي را بـه رياسـت         به تدريس در دبيرستان
  دبيرستان فرهنگ قم رسانيد.

   هاي قلمي استاد آغاز فعاليت* 
، از همكاري با مطبوعات و نشريات غالباً ديني در دهة فعاليت قلمي و نگارشي استاد

 در قم، و نشـرياتي ماننـد   » سرچشمه«و » استوار«بيست آغاز شد. وي در نشرياتي مانند 
. قلمداران در روزگار جواني، در اواخر دهـة   نوشت در تهران مقاله مي »يغما«و   »وظيفه«
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بـه چـاپ رسـاند. از جملـه در      »مآئين اسـال «بيست، مقاالتي هم در سال چهارم نشريه 
چـاپ   »گوينـد؟  آيا متدينين مـا دروغ نمـي  «مقالة تحت عنوان  همين نشريه  30شمارة 

.  الـدين انـواري قـرار گرفـت     همان نشريه، مورد انتقاد آقاي محـي  35شده كه در شمارة 
هم مقـاالتي چـاپ كـرد. عنـوان      »نداي حق«و   »نور دانش« همچنين در نشرياتي مانند

دانيـد كـه اعمـال     مي«) اين بـود:  29الة از وي در مجلة نور دانش (سال اول، شماره مق
هاي متعـدد مجلـه هفتگـي نـور      . وي در شماره»زشت ما موجب بدنامي ديانت است؟

از جمله نگاه كنيد بـه مقالـة وي در همـان نشـريه،      ها مقاالتي دارد. دانش و گاه، سالنامه
چنـين بـود:    169از وي در نشرية نداي حق، شمارة  اي هنيز عنوان مقال؛ 36سال اول، ش

مـن از  « هـم چنـين بـود:    مسـلمين از وي در مجلـة   اي هعنوان مقال».  مقلديد يا محقق«
  ش).1330، سال 17 (مسلمين، ش»  فهمم عاشورا چنين مي

انحطـاط مسـلمين و چـارة    «تحت عنوان  اي ه، مقال»وظيفه«گفتني است كه در نشرية 
هاي ديگـر   ) و بخش1338(تيرماه  630رسيد كه بخشي از آن در شماره  يبه چاپ م»  آن

. چند مقالة رد و ايراد هم بـين   آمده كه بسيار طوالني است »وظيفه«هاي بعدي  در شماره
. مجموعـة   به چاپ رسيده است  »وظيفه«استاد قلمداران و حاج سراج انصاري در نشرية 

ن علل انحطـاط و بخشـي هـم در بـارة مسـأله      نوشتة حاج سراج كه بخشي در بارة همي
به ») در موضوع توسل و معناي أولو األمر«توسل و معناي أولو األمر است (تحت عنوان 

) به چاپ رسيده 697شماره  صورت يك جزوة مستقل در هشت صفحه (ضميمه وظيفه 
  است). 1339(كه تاريخ خاتمه آن، آبان   است

، كـه آقايـان   »حكمـت «وزين  در مجلةز استاد همچنين مقاالت فقهي و ارزشمندي ا
زدنـد، بـه    سيد محمود طالقاني (ره) و مهندس مهدي بازرگان (ره) نيـز  در آن قلـم مـي   

  رسيد. مي چاپ  
رسـيد   كه از سوي ادارة فرهنگ قم بـه چـاپ مـي    اي طبق اظهار خود استاد، در مجله

قـاطع و   اي نيـز جوابيـه   مي اهانت كـرده بـود، وي  منتشر شد كه به حجاب اسال اي همقال
به چاپ رساند. اين اقدام از سـوي يـك    استوارو در روزنامة  ،مستدلّ در رد آن نگاشت
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كه در اثنـاي يـك جلسـة     اي يس فرهنگ قم را بر انگيخت به گونهفرد فرهنگي خشم رئ
عمومي در برابر حضّار از او به تندي انتقاد كرد و به اخـراج از ادارة فرهنـگ تهديـدش    

گويد: من نيز اجازه خواستم و پشت تريبون رفـتم و بـا كمـال صـراحت      ! استاد مينمود
لهجه و با دليل و برهان، سخنان پوچ و تهديدات پوشالي وي را در برابـر حضّـار پاسـخ    
دادم. پس از سخنان من جلسه به هم خورد و  الحمدهللا بعد هم هيچ اتفاقي برايم نيفتـاد،  

  ز قم منتقل شد.اما رئيس فرهنگ پس از مدتي ا
فرمود: علت انتقال رئيس فرهنگ قم، احتماالً اقـدام آقـاي روح اهللا خمينـي     استاد مي

داد و من نيز گـه گـاهي در درس وي حاضـر     بود كه در آن زمان در قم درس اخالق مي
شدم. ايشان بعد از قضية اداره فرهنگ كسي را به منزل ما فرستاد كه با شما كار دارم،  مي

د ايشان رفتم موضوع را جويا شد و پس از تعريف مـاجرا بـه مـن گفـت: ابـداً      وقتي نز
گذارم اين مردك در اين شهر بمانـد، اگـر بـاز     تواند بكند من نمي نترس هيچ غلطي نمي

در ضمن استاد اشاره كردند كه آقاي خميني يك بار (هم چيزي گفت جوابش را بدهيد. 
گفـت، اظهـار    يت و مقـام ولـي سـخن مـي    در همان جلسة درس اخالق كه راجع به وال

مـن نيـز وقتـي طـرز     » !شود ولي خدا اگر پف كند چراغ آفرينش خاموش مي«داشت: 
   .تفكر او را چنين ديدم ديگر در درس وي حاضر نشدم)

  استاد قلمداران و شعر *
  آن نبـود امـا در سـرودن     مرحوم حيدر علي قلمداران با آنكه شاعر به معنـاي اخـص

خوش داشت، و چنان كه پيش از ايـن گفتـه شـد برخـي اشـعار وي در       اي حهشعر، قري
كـه از وي در   رسيد. از جمله بنگريد بـه شـعري   به چاپ مي »نور دانش«و  »يغما«مجلة 

نََّمـا َخلَۡقـَنُٰكۡم َعَبٗثـا﴿در بارة آية  36، سال اول، شمارة »نور دانش«
َ
فََحِسۡبُتۡم أ

َ
درج  ﴾أ

هـاي گونـاگون    يازده غزل و قصيدة ديگر استاد نيـز در شـماره  . افزون بر اين،  شده است
. در اينجـا غزلـي چـاپ     است چاپ گرديده  1328تا  1326هاي  همان مجله در بين سال
    گردد: نشده از وي تقديم مي

ــواني ام    ــق و ج ــن عش ــوگلي ز گلش ــن ن ــاني ام    م ــز مع ــي شــكاف حكمــت و رم  معن
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ــدليب    ــد عنـ ــه ماننـ ــف كـ ــزار حيـ ــا هـ  امـ
 پرواز مـن بـه كُنگـر گـردون محـال نيسـت      

ــا آب و ــه بـ ــكارچي  دانـ ــب اي شـ  ام مفريـ
ــي  ــام م ــوداي خ ــي  س ــج م ــزي و رن ــري پ  ب

ــته ام    ــت زمينگيرگش ــو ريخ ــرم چ ــال و پ  ب
ــده  ــوب وار، ديـ ــد  يعقـ ــور شـ  ام از هجركـ
 عشـق اي حجابـدار   ي من محـرَمم بـه نكتـه   

ــه انتظــار مــن اســت اي فلــك چــرا    ليلــي ب
 مقراض جهل بال و پـرم ريخـت اي عجـب   

 ي كه يك نفر از اهل گوش نيسـت  در توده
 آزادي تـــــــو اَم ةدر انتظـــــــار مـــــــژد 

  

ــي ام        ــه دان ــرِ نكت ــته پ ــس شكس ــدر قف  ان
 گر زيـن قفـس ز روي شـفقّت رهـاني ام     

 كاگـــه ز رمـــز بـــرّه و مهـــر شـــباني ام    
ـراد خــويش مگــر پرورانــي ام      تــا بــر مـ 

ــوخته   ــال ســ ــهبازِ بــ ــماني ام شــ  ي آســ
ــواني ام   ــدار يوســف اســت عــالج اَر ت  دي

ــي عبــث مــي  از ــو عــروسِ معن ــاني ام ن  رم
 دواني ام مجنون صفت به دشت و دمن مي
 پرانـي ام  كا كنون شكسته پـر بـه هـوا مـي    

ــه و نغمــه خــواني ام   دارد چــه ســود زمزم
ــي  ــرگ م ــاني ام   اي م ــر واره ــتاب مگ  ش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شمسي) 1322بهمن  22(شب 

سـالگي سـروده    30آيد، استاد ايـن غـزل را در    مي  ذكور برچنان كه از تاريخ م
  است.

  تغيير نام خانوادگي استاد *
كه هنوز تحوالت فكري و عقيدتي در استاد به -1327تا  1325هاي  در بين سال

به   عللي كه بر كسي كامالً معلـوم نيست، وي نام خانوادگي خـود  -وقوع نپيوسته بود
 ييها سحد و رسد يبه ذهن م شتريب كهآنچه  امابد) تغيير داد. را از (قلمداران) به (هير

 يكه در  برخ ياسياست كه آن مرحوم به لحاظ مواضع س نيا زنند، يم يو كانيكه نزد
مخالف حكومت وقت،  سندةينامش به عنوان نو نمود، ياتخاذ م شيها مقاالت و نوشته

است.  كرده يجاد مياو ا يبرا ييها تيو محظور ها تيمحدود جه،يشناخته شده و در نت
 ريياش را تغ يناشناخته ماندن و مصون بودن از مشكالت، نام خانوادگ يلذا استاد برا
  . داده است

  



 

 

15 

  عقيدتي استاد قلمداران مشي فكري و* 
 به زنده كردن تمدن اسالمي و بررسي علل انحطاط بود، فكري استادگرايش نخست 

علـل   سلسله انتشارات حقايق عريان در« عنوان ا باهايش ر نوشته همين دليل برخي از به
 همين فضا بـود كـه تـوجهش بـه     در. كرد نشر مي » مسلمانان ارتقاي عوامل انحطاط و و

 زيست، ميي فضاي ايران شيع كه در او، نظر گري از اين اصالح و گري جلب شد اصالح
اغ ايـن بحـث   سنتي بـه سـر   اصالح تشيع گرديد. وي كه با نگاهي مذهبي و محصور در

 و خـالف  ايـن بـر  و  كـرد،  مـي  معرفـي »  مبارزه با بدعت« عنوان حركتش را با بود، آمده
 بـه  غـرب،  در جنـبش فكـري   ايـران تحـت تـأثير    مشي كسـاني بـود كـه در    متفاوت با

  .انديشيدند مي  گري اصالح
 بايسـت بـه   طبيعـي مـي   نهاد، به طوربسيار دشوار گام  اين مسير زماني كه قلمداران در

 ) ش1322(م  شريعت سنگلجي او اين كار را با پيروي از نگريست و مي هاي پيشين تجربه
شـيخ محمـد خالصـي دنبـال     عالمه  نيز و ) ش1316 (م يسيد اسداهللا خرقان او از تر مهم و

  كرد.
 مدرنيتـه از  و، يك سو سنت ازه توجه ب از همزمان متأثر گري اصالح اين گرايش، در

  اين افراد وجود دارد. ةانديش بنيادي در طور  بهويژگي، ن اي است و سوي ديگر
احمـد  مقابـل  ي در و حكومـت اسـالمي،  ه زمينـ  توجـه داشـت كـه در    بايدهمچنين 
اسـالم حكومـت وجـود     آن است كه دري كه كسروي مدع حالي در دارد و كسروي قرار

ه و تـالش  تاختـ   »پيرامـون اسـالم  « ةكتابچ مطالبش در وي و ندارد، قلمداران سخت بر
  .ِ خاص وجود دارد حكومتية اسالم، نظري كند تا ثابت كند در مي

آن را هـدايت   شـعار بـزرگ   ةخـانواد ه كـ  تبريز دري جريان مشابه قلمداران باباري، 
ط ارتبـا  نمودنـد،  مـي  قرآن بيـان  قالب تفسير در راد خوتوحيدي هاي  ديدگاه و كردند مي

ر ميرزا يوسف شعامرحوم استاد حاج براي  اي مهيادناش 1352سال  دره زماني ك . داشت
 جعفـر دكتـر  آن كه  چاپ شد، عالوه بر) يادنامه استاد حاج ميرزا يوسف شعار( عنوان با

اسـتاد   وي برقعـ عالّمة آنجا مقاله داشت، افرادي مانند  در ،يوسف ميرزاحاج  شعار، پسر
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 در پايـان مقالـه خـود   ر د اسـتاد آن يادنامه نوشـتند.   در مقاالتي  همن قلمداراي عل حيدر
   ه است.پرداختشعار (ره)  ميرزا يوسفاستاد حاج  ستايش از آن كتاب، به  42صفحه 

اين پايه اسـت   باره مفهوم امامت، به طور معمول بر نگرش وابستگان به اين نحله در
  شـيعيان  شـبيه شـان   اعتقاد تأويل كرده و وتفسير  ديگر اي هنصوص امامت را به گون كه 

شـاهراه  قلمـداران كتـاب   اسـتاد   اين باره، در . جايگاه آن است نسبت به امامت و زيدي
  . را در بررسي نصوص امامت نوشته است اتّحاد
 كـرد.  خرافه آغـاز و عنوان مبارزه با بدعت  اش را با كه وي حركت فرهنگي دانيم مي
   كـه  عتقـد بـود  م او . داشـت  اهميت بسيار انديشه اصالحي او كه در مفهومي بود اينها دو
اعتنايي نسل جـوان   ماندگي جامعه اسالمي و نيز بي ها سبب عقب بدعت خرافات و رواج 

  وي عبـارت  ايـن  شناساند، در كه وي به ما مي هايي بدعت از اي هنمون . دين شده است به 
  :     است شده فهرست

ينـي و اوامـر   ما خود امروز شاهد و ناظر اعمال بسياري هستيم كه به عنوان اعمال د«
گيرد، كه نه تنها در دين خالص و شريعت صحيحه اسـالمي اثـري از    مذهبي صورت مي

] مبارزه با آن است، چون تشريفات نامشروع براي اموات  نيست، بلكه شارع در [حال  آن
و ساختمان بقاع و ضرايح و تجديد و تعظيم قبور و وقف امالك و اشياء بر گور مردگان 

و تعزيـت   حرام بر اَندادهاي بدعي مذهبي، و نذورات  راعي و مسافرتهاي اخت و زيارت
هـاي ممنـوع و    خـواني  زن، و مخارج و مصارف گزاف و نوحه و سينه زن  و تظاهرات قمه

هِـلَّ َمـا «هاي  هاي غاليانه و شبيه در آوردن خالف شرع و عقل، و قرباني پردازي  قصيده
ُ
أ

 ِ َّ جعول و نامعقول در ايام و ليالي متبرّكه و صـدها از ايـن   و خواندن دعاهاي م »لَِغْيِ ا
نعـوذ بـاهللاّ مـن سـخطه قبيل، كه ما حتّي به اشاره هم قادر نيستيم كـه آنهـا را نـام ببـريم،     

  .   »وغضبه
جهت مبارزه بـا   حركتي در خود،ي زندگ مسير بود كه در اين باور قلمداران براستاد 

وي  . داده اسـت  مصايب متعدد قـرار  معرض بليات و را در او همين امر، داشته و  بدعت
  كند: ميتأكيد چنين مقام شرح باورهايش  در گري را رد كرده و سني اتهامات 
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قـرآن و   و ،معتـرف  ءاوليـا  كـه تمـام انبيـا و    ما مسلمانيم كه به يگانگي خـدا چنـان  «
و بـه   ،دهـد  مي عقل و وجدان گواهي كنند و ائمه اطهار راهنمايي مي اخبار البالغه و نهج

و بـه آنچـه محمـد     نمايـد  پيغمبران كه قرآن رسالت ايشان را تصديق مـي  رسالت جميع
 ايمان داشـته و ، النشور بعث يومه بو اند  جانب خدا بيان داشتهاز  اول آ و  صرسول اهللا

  .1» كنيم مي قدرت ما بوده عمل كرده و آنچه در  ايمان بهن اي ةانگيز در

  معاصر يها تيشخص اران بااستاد قلمد ييآشنا* 
  م عراقيمجاهد مق يعلما از (ره)خ محمدخالصييعالمه شت اهللا يآ -1

از همان جواني شيفتة آثار آيت اهللا عالّمه شيخ محمد خالصي گرديـد و بـه    استاد
وي، كه قدري متفاوت از مشي رسمي تفكر شيعي بـا نگـاه اصـالحي     ترجمة آثار

ي دينـي وي از ايـن زمـان بـه بعـد بيشـتر       . كارها نوشته شده بود، همت گماشت
إحيــاء « ,»املعــارف املحمديــة«هــايي ماننــد:  ترجمــة آثــار خالصــي بــود. وي كتــاب

را بـه    شيخ محمد خالصـي   »اجلمعة« و ,»اإلسالم سبيل السعادة والسالم«, »ريعةـالش
شود روزگاري همراهي و  ، كه گفته مي»وظيفه«فارسي ترجمه كرد. نشرية هفتگي 

عالمة خالصي را پشت سر داشت، مقاالتي از استاد قلمـداران در ترجمـة    حمايت
حاوي برخي از مباحـث    كرد كه اين مقاالت، كه خالصي چاپ مي »اجلمعـة«كتاب 

بـه صـورت    مربوط به حكومت ديني هم بود، بعدها تحت عنوان (ارمغـان الهـي)   
شـنگرانة مرحـوم   كتاب درآمد. البته آقاي خالصي مدتي بعد تحت تأثير افكـار رو 

قلمداران قرار گرفت و عالئم اين تغييرات فكري او در آثـار بعـدي اش مشـهود    
اسـتاد   »ارمغان آسمان«است. همچنين از تقريظ بلند و جامعي كه عالمه بر كتاب 

 نويسد: نوشت، اين تأثّر مشهود  است؛ ايشان در بخشي از تقريظ خود مي

در عصـر غفلـت و تجاهـل مسـلمين و      جواني مانند استاد حيدر علي قلمـداران «
بـرد و   فراموشي تعاليم اسالمي، بلكه در عصر جاهليت، پي به حقايق اسالمي مـي 

                                                   

  .184جلد دوم حكومت در اسالم، ص -1
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مابين جاهالن معاند، اين حقايق را  بدون ترس و هـراس، بـا كمـال شـجاعت و     
  ».توان نمود؟ نمايد. چگونه اداي حق اين نعمت را مي دليري منتشر مي

كه به شهرهاي عراق، به ويژه كربال نمـود، عـالوه بـر     يياستاد قلمداران در سفرها
، الـدين شهرسـتاني   هبــةسيــد  و عالمه  كاشف الغطاءبا عالمه  عالمه خالصي
نيز مالقـات نمود و آشنايي يافت. وي عـالوه بـر    »واإلسـالم ةاهليئ«مؤلف كتـاب 

هـم در  كه با عالمه خالصي داشت، بـا عالمـه شهرسـتاني     هاي فراواني نامه نگاري
  كرد. بارة برخي مسائل كالمي از طريق نامه، مباحثه و مناظره مي

  بازرگان (ره) يمهندس مهد -2 
اش بـا آقـاي مهنـدس     كـرد، نحـوة آشـنايي    آن گونه كه خود استاد نقل مـي 

يك روز كـه براي برگشت از روستا به قم در كنـار  «بازرگان اين گونه بـود: 
غول مطالعـه بـودم، متوجـه شـدم يـك      جـاده منتظر اتوبوس ايستاده و مشـ 

كه چند مسافر داشت، به عقب برگشت و جلوي بنـده كـه    اتومبيل شخصي
رسيد آقايان تعارف كردند كه سوار شوم. در مسير راه فهميـدم كـه يكـي از    

 1330سرنشينان آقاي مهندس مهدي بازرگان است كه گويا آن موقع (سـال  
ان را به عهده داشـتند و بـه   خورشيدي) مسؤوليت صنعت نفت اير 1331يا 

گشتند. آقـاي بازرگـان بـه     همراه آقاي مهندس يداهللا سحابي از آبادان بر مي
بنده گفتند: براي من بسيار جالب بود كه ديـدم شخصـي در حـوالي روسـتا     

   ».كنار جاده ايستاده و غرق در مطالعه است
ور ساخت، تـا  اين اتفاق، بذر دوستي و مودت را در ميان آن دو پاشيد و بار

خـود از كتـاب   » بعثـت و ايـدئولوژي  «كه مهنـدس بازرگـان در كتـاب     جايي
 »ارمغان آسمان«استاد استفادة فراوان نمود. همچنين كتاب » حكومت در اسالم«

استاد قلمداران نيز بعدها مورد توجه و پسند مهندس بازرگان واقـع گرديـد   
فتني است كه مهنـدس  كه براي دكتر علي شريعتي وصف آن را گفته بود. گ
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مهدي بازرگان پس از آزاد شدن از زندان، حد اقل دو بـار بـراي ديـدار بـا     
  آقاي قلمداران به قم آمدند.

  .دكتر علي شريعتي (ره) -3
استاد قلمداران را ديده بود و پس از شنيدن وصف » ارمغان الهي«وي كتاب 

نفكر دانشـگاه،  از زبان دانشمندان و دانشجويان روش »آسمان ارمغان« كتاب
به ويژه مهندس بازرگان، بيشتر جذب افكار استاد گرديد. همين امـر باعـث   

در ايــن  اي شمســي، نامــه 1342ي در آذر مــاه ســال شــد كــه دكتــر شــريعت
خصوص از پاريس براي استاد قلمداران بنويسـد و تقاضـاي ارسـال كتـاب     

يادنامة مرحـوم   كه- مانا يادگاران. (متن نامة وي در كتاب دمذكور را بنماين
  سايت حيدر علي قلمداران درج شده است).  و نيز وب -شريعتي است

بعدها كه دكتر شريعتي به ايران بازگشت به يكي از دوستان خود، آقاي دكتـر  
اخروي (كه با استاد قلمداران از دوران فرهنگ قم آشنايي داشت) گفتـه بـود   

من دارد و مشتاق ديدار  كه: قلمداران سهم بزرگي در جهت بخشيدن به افكار
توانيد ترتيب اين ديدار را بدهيـد. امـا متأسـفانه ايـن ديـدار       او هستم، اگر مي

  محقق نشد و دكتر شريعتي به ديدار معبودش شتافت؛ خدايش بيامرزد!

  مطهري (ره) مرتضياستاد  -4
ران داشـت،  پنهان به استاد قلمـدا  اي نيز از جمله اشخاصي بود كه عالقه وي

كـرد.   اش را علنـي نمـي   كيشان روحاني خود، عالقـه بيم سرزنش هم ولي از
طبق اظهار مرحوم قلمداران، يك شب پس از خـروج از جلسـة سـخنراني،    

كه با احتياط اطـراف   در حالي -آقاي مطهري در يك مالقات كوتاه خياباني
! به به آفرين آقاي قلمداران«به آقاي قلمداران گفته بود:  -پاييد خود را  مي

  ».كتاب ارمغان آسمان شما را خواندم حظ كردم، بسيار خوب بود
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  علي منتظري (ره) حسينآيت اهللا العظمي  -5
هاي پيش از انقالب با مرحوم قلمداران دوستي و  آن فقيه عالي مقدار از سال

مودت خاصي داشت و بدون آنكه به ديگـران ابـراز نمايـد، نـوع نگـرش و      
  .. شواهد اين مدعا از اين قرارند:پسنديد تفكر ديني وي را مي

آقاي قلمـداران   خُمسكه آقاي منتظري قضيه چاپ شدن كتاب  زماني الف)
را در اصفهان شنيدند، به وسيلة آقاي مهدي هاشمي (بـرادر دامـادش)   

ريال فرستاده و گفته بودند: اين هم سـهم مـا بـراي چـاپ      1000مبلغ 
  كتاب خمس!

گفتنـد: وقتـي آقـاي منتظـري      اران ميبنده خاطرم هست كه مرحوم قلمد
شـان در محلـة    كمي قبل از پيروزي انقالب از زندان آزاد شدند، به منزل

كه بنده براي ديدار وي بدانجا رفـتم، پـس از    عشقعلي قم آمدند. هنگامي
كه اغلـب طلبـه   - ابراز شادماني بسيار از ديدار يكديگر، روي به اطرافيان 

ة شيرين خود فرمودند: ايشان همان آقـاي  كرده و با خنده و لهج - بودند
  را از دست ما گرفتند و ما را محروم كردند! خمسقلمداران هستند كه 

سـابقة اسـتاد    شود آن فقيه بزرگوار به نظرية استثنايي و بي لذا معلوم مي
دانسته كـه وي فقـط بـه     در موضوع خمس، نيك واقف بوده، يعني مي

   خمس در غنايم جنگ قائل بوده است.
ها پيش از انقـالب كتـاب    ب) به فرمودة استاد قلمداران، آقاي منتظري سال

اسـتاد را بـه    »حكومت در اسالم«سـابقة   معروف، جنجال برانگيز و بي
عنوان تئوري حكومت ديني، به طالب خويش در نجف آبـاد تـدريس   

  كرده است. مي
داران، پس كه آقاي قلم زماني 67تا  63هاي  ج) شايان ذكر است در بين سال

آقاي منتظري ابراز لطف ، از سه بار سكتة مغزي در بستر بيماري بودند
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نموده و چند بار متوالي يك روحاني را كه نمايندة ايشـان بـود، بـراي    
پرسي نزد استاد فرستادند. اين هم يكي ديگر از عالئـم   عيادت و احوال

   !دوستي و محبت مابين آن دو استاد مرحوم. خدايشان بيامرزد

  استاد يگر حوادث ناگوار زندگيان ترور و ديجر *
(بررسـي نصـوص    »شـاهراه اتحـاد  «و  »خمس«پس از انتشار مخفيانة دو كتاب  -1

امامت) و كمي پيش از پيروزي انقالب، يكـي از آيـات عظـام قـم بـه نـام شـيخ        
مرتضي حائري، فرزند آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائري مؤسس حوزة علميـة قـم،   

شخصي از آقاي قلمداران خواسته بود كه به منزل ايشان برود. فرداي آن به وسيله 
گويـد: آيـا    رود، ايشان به استاد مي روز كه آقاي قلمداران به خانة آقاي حائري مي

گـويم مـن    دهد: بنده نمي ايد؟ استاد پاسخ مي را شما نوشتهنصوص امامت  كتاب
گويـد:   خـورد! آقـاي حـائري مـي     ام اما در كتاب كه اسم بنده به چشم نمي ننوشته

ممكن است شما را به سبب تأليف اين كتاب به قتل برسانند! آقاي قلمداران هـم  
اش كشـته   گويد: چه سعادتي باالتر از اين كه انسان به خاطر عقيــده  در پاسخ مي

آوري نموده و  توانيد همه را جمع گويد: اگر شما مي شود، سپس آقاي حـائري مي
دهد: در اختيار بنده نيسـت، افـراد    د يا بسوزانيد! ايشان پاسخ ميدر خاك دفن كني

توانيـد همـه را خريـداري كنيـد و      اند، شما اگـر مـي   ديگري در تهران چاپ كرده
گـري در ايـن كشـور     بسوزانيد! از طرفي، اين همه كتاب كمونيستي و تبليغ بهائي

  د؟!كني شود، چرا شما در بارة آنها اقدامي نمي چاپ و منتشر مي
شمسي، شـب   1358باري، پس از گذشت چند ماه از پيروزي انقالب در تابستان 

كه استاد طبق عـادت هـر سـال، تابسـتان را در     - قمري 1399بيستم رمضان سال 
فتـوا   مزدوري كه از جانب كوردالن متعصبجوان  -گذراند روستاي ديزيجان مي

تاد شـد و در حالـت   گرفته و تحريك و مسلح شده بود، نيمه شب وارد خانة اسـ 
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خواب سر او را هدف گرفته و شليك كرد و گريخت، لـيكن علـي رغـم فاصـلة     
  بسيار كم، گلوله فقط پوست گردن ايشان را زخمي كرد و در كف اتاق فرو رفت.

كه از خود استاد نقل شده، روز قبل از حادثه جواني از قـم نـزد او    طبق اظهاراتي
ايشـان، بـه ويـژه در بـارة كتـاب      و نظريـات   عقايـد  اي رد پـاره آمده بود و در مو

شاهراه اتحاد يا  وخمس الذكور سؤاالتي كرده بود! بدون شك تأليف كتـاب   فوق
  ، انگيزة قوي اين ترور بوده است.بررسي نصوص امامت

كه از اوايـل انقـالب    - اي ههاي زنجير راه نيست اگر نام استاد در ليست قتل پر بي
فرجام ماند! در هـر صـورت   د، كه البته در مورد وي، نار گيرقرا -شكل گرفته بود

مشيت و تقدير الهي مرگ استاد قلمداران را در آن زمـان اقتضـا نكـرده بـود؛ بـه      
داد و معتقد بـود   همين خاطر استاد رفت و آمدش به روستا و فعاليتش را ادامه مي

َّ َما َكَتَب ﴿كه:  ِ ُ ٱلَّن يُِصيبََنآ إ َٰناَلَا ُهَو مَ  َّ   .﴾...ۡولَ
در شب حادثه، فرد ضارب با استفاده از تاريكي شـب و بـاز    طبق شواهد موجود،

بودن درب خانه، وارد باغچة منزل استاد شده و البالي درختان كنار ديوار كمـين  
اند، بـا چـراغ قـوه و     كند همه به خواب رفته هاي شب كه اطمينان مي كند. نيمه مي

استاد شده و به طرف سر استاد نشانه رفته، شليك  اسلحة كمري وارد اتاق خواب
هـا بيـرون آمـده و بـه      گذارد. اهالي روستا سراسيمه از خانـه  كرده و پا به فرار مي

كمك پسرها، استاد را كه خون از گردنش جاري بوده بـه كنـار جـاده بـرده و بـه      
لبگـي  رسانند. چند روز بعد دو جوان كه ظـاهراً درس ط  قم مي كامكاربيمارستان 

گيرنـد؛ پـس از    خواندند، به منزل استاد مراجعه كرده و سراغ احوال وي را مي مي
بيند كه آنهـا   كند و با كمال تعجب مي رفتن، پسر آقاي قلمداران آنها را تعقيب مي

   وارد يكي از مدارس طالب حوزة علميه قم در محلة يخچال قاضي گرديدند! 
وت ناگهاني سـومين پسـرش در فـروردين مـاه     حادثة تلخ ديگر در زندگي استاد، ف - 2

اتوبوس از جاده بود كـه باعـث تـألم روحـي      شمسي در سانحة خروج 1360سال 
كه پـس از ايـن حادثـه، سـكتة مغـزي آن مرحـوم در        اي عميق وي گرديد. به گونه
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هاي قلمي و تحرّك جسمي محروم سـاخت و   اسفند ماه همان سال، او را از فعاليت
  رها نساخت. نر تأليف را ادامه دهد، ليكن مطالعه را حتي االمكاديگر نتوانست كا

ديگر واقعة تلخ زندگي استاد قلمداران، دستگيري و حبس او در زنـدان سـاحلي    -3
، يـك روز كـه   1361در مهر ماه سـال  «فرمود:  قم بود. از خود استاد شنيدم كه مي

يده بودم، دو نفر از من در اثر دو سكتة مغزي پي در پي در منزل روي تخت خواب
طرف دادگاه انقالب قم به منزل ما آمدند و بنـده را بـه اتهـام واهـي ضـديت بـا       

هايم با خود بردند و حتـي اجـازه ندادنـد     انقالب اسالمي با مقدار زيادي از كتاب
كه فقط  داروهايم را بردارم! سپس مرا به زندان ساحلي قم منتقل كردند و در حالي

ز در سلول داشتم به علت شكسته بودن شيشة سلول تا صبح از يك پتوي زير اندا
سرما به ديوار چسبيدم و شام هم به مـن نرسـيد، زيـرا سـاير زنـدانيان غـذاها را       
چپاول كردند! فقط يكي از زندانيان از سهم غذاي خـودش مقـداري بـه مـن داد.     

  صبح هم اوضاع به همين منوال بود، لذا آن روز را نيت روزه كردم.  
البته فرزندانم جريان دسـتگيري و زنـداني شـدنم را بـه منـزل آيـت اهللا العظمـي        
منتظري، كه آن زمان قائم مقام رهبري بودند، اطالع دادند؛ يك وقت ديـدم چنـد   
نفر پاسدار به سلول ما آمدند و با دست پاچگي تـوأم بـا احتـرام و عـذرخواهي،     

ام اطالع دادند برايم لبـاس   وادهصبح همان روز مرا از سلول بيرون آورده و به خان
  ».بياورند، سپس با گرو گرفتن سند مالكيت منزل، بنده را آزاد كردند

حال تصور كنيد اگر مرحوم اسـتاد، عـالوه بـر لطـف و عنايـت خداونـد متعـال،        
داشت كه از ايشان حمايت كند، بـا آن   دوستي مانند آيت اهللا العظمي منتظري نمي

  آمد؟!   هاي الزم، در شرايط آن سلول چه بر سرشان ميحال بيماري و بدون دارو
نمايشـگاهي در گلـزار    1374الزم به ياد آوري است كه اداره اطالعات قم در سـال  

اسـتاد  كـه چنـد اثـر از     »!هاي خاموش مجاهدت«شهداي اين شهر برپا كرد به نـام  
گذاشته بود. نيـز  از افكار و عقايد انحرافي، به نمايش  اي قلمداران را به عنوان نمونه

  خورد! در كنار آنها، اسناد و مداركي عليه آيت اهللا العظمي منتظري (ره) به چشم مي
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  استاد يآزادمنش اخالق واال و *
كردار، عابـد، زاهـد، شـجاع،     ، عفيف، راستوگايشان در طول زندگي، شخصي راست

بـاط نزديـك   كـه بـه نحـوي بـا ايشـان ارت      اللهجه بود و همة كسـاني  سخاوتمند و صريح
اعتنـاء بـه خـوراك و پوشـاك      تكلـف و بـي   پيرايه، بـي  اند ايشان را انساني واال، بي داشته
شناختند. گويا استاد در اين راستا به هم نامش علي عليه السالم و ساير  بزرگان ديـن   مي

كرد و زندگي اش از لحاظ سادگي، شباهت زيادي به زنـدگي سـلف صـالح و     اقتداء مي
  ستين اسالم داشت.پيشگامان را

توانست در پناه نام بلند و پر آوازه و در پرتو قلم و علم و  كه مي او با وجودي
تحقيقات وافرش، قبل و بعد از انقالب، به مناصب و مدارج دنيوي دست يابد و براي 

اش زندگي و آيندة مرفّهي فراهم آورد، اما مشي زاهدانه و طبع منيعش،  خود و خانواده
 به متاع و حطام دنيا و در پيش گرفتن تقيه و همراهي لنياو به قدرت زمان و  نع گرايشما

گز حقيقت را در پاي مصلحت و جو حاكم ذبح نكرد، با خرافات و اباطيل گرديد، و هر
دنيا را فداي حق و حقيقت نمود؛ كه البته به تبع آن  و نان و متاع زود گذربلكه نام 

مهري و طرد  ستگان نزديكش نيز به انحاء گوناگون مورد بيبزرگوار، افراد خانواده و واب
  مسئوالن حكومتي واقع شده و از داشتن موقعيت اجتماعي شايسته، محروم گرديدند.

  فات استاديآثار و تأل *
ها و مجـالت مختلـف بـه     كه در روزنـامه اي د قلمداران عالوه بر مقاالت عديدهاستا

هـاي   تأليـف و ترجمه نيـز دارد كـه همگـي كتـاب    رسـاند، تعداد قابل توجهي  چاپ مي
  است. آثار وي به قرار زير است: اي ارزنده و محققانه

سرية  يفُكحُل البرص «اولين اثر چاپ و منتشر شدة استاد، ترجمة بخشي از كتاب  - 1
اثر حاج شيخ عباس قمي است كه حاوي اخالق و كردار پيغمبر  »خري البرش

خود استاد از جمله امتيازات آن را ترجمة اشعار باشد.  مي صبزرگوار اسالم
شمارد كه در نظر ارباب ادب از اهميتي  عربي كتاب مذكور به فارسي بر مي

  انتشار يافته است. 25و  1324هاي  خاص برخوردار است. اين ترجمه در سال
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كه يكي از آثار عالمه خالصي است. اين كتـاب   »املعارف املحمديـة«ترجمة كتاب  -2
در قـم   »اسـتوار «شمسي ترجمه و در چاپخانـة روزنامـة    1328فروردين سال در 

  چاپ و منتشر شده است.
 عالمة خالصـي كـه تقريبـاً    »مذهب الشـيعة ريعة يفـإحياء الش«ترجمة سه جلد كتاب  -3

هـاي   در سـال » آئين جاويـدان «شبيه يك رسالة توضيح المسائل بوده و با عنوان 
  ه است.به چاپ رسيد 37و  36، 1330

اثـر   »اإلسـالم سـبيل السـعادة والسـالم«ترجمـة كتـاب   » آئين دين يا احكام اسالم« -4
 شمسي توسط چاپخانة حكمـت قـم   1335عالمة خالصي؛ اين كتاب نيز در سال 

  چاپ و منتشر شده است.
در شرح علل و عوامـل ارتقـاء و انحطـاط     »ارمغان آسمان«تأليف كتاب مشهور  -5

شمسي، كه قبال به صورت سلسـله مقـاالتي در روزنامـة     1339مسلمين، در سال 
  شده است. چاپ و منتشر مي »وظيفه«

 »اجلمعة«در اثبات وجوب نماز جمعه، اين كتاب كه ترجمه كتاب  »ارمغان الهي« -6
 شمسي انتشار يافت. 1339عالمه خالصي است، در سال 

  شمسي. 1340در سال  »حج يا كنگرة عظيم اسالمي« -7
نويس آن با خط مرحـوم اسـتاد    كه دست »مالكيت در ايران از نظر اسالم« رسالة -8

  باقي مانده و هنوز چاپ نشده است.
   .)ق 1382( اثر عالمه خالصي» فلسفة قيام مقدس حسيني«ترجمة كتاب   -9

ــروف   -10 ــده و مع ــاب ارزن ــد اول كت ــالم«جل ــت در اس  1344در ســال  »حكوم
، اهميت و كيفيت تشكيل حكومـت  مبحث 68ق منتشر شد و طي  1385شمسي/

سـابقه و   از نظر اسالم را بررسي كرده است. اين كتاب تا آن زمان در نوع خود بي
توان به جرأت ادعا نمود كه تا كنون نيز نظير آن در ايران تأليف  بديل بود و مي بي

خوانـدني   اي ه(قابل ذكر است كه حجت االسالم رسول جعفريان مقالنشده است. 
حيدر علي قلمـداران و ديـدگاه او در بـاب    «ي منصفانه، تحت عنوان و تا حد
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  سايت شخصي وي نيز موجود است).نوشته كه در وب » حكومت اسالمي
فرمود: آيت اهللا منتظري اين كتاب را قبل از انقالب در  از استاد شنيده شده كه مي

ده دا نجف آباد اصفهان به عنوان تئوري حكومـت اسـالمي بـه طـالب درس مـي     
  انگيزة تأليف اين كتاب را استاد چنين بيان داشته است:   است.

قمري مطـابق هيجـدهم    1384در شب دوشنبه بيست و هفتم محرم الحرام سال «
كه بر حسب عادت بـراي   ، ساعت يك بعد از نيمه شب، هنگامي1343خرداد ماه 

صـحراي  شد كه گويي با چند نفـر در   مخاستم، در عالم رؤيا مشهود تهجد بر مي
نمود كـه وجـود اقـدس حسـيني از دنيـا رفتـه و جنـازة         كربال هستيم و چنان مي

شريف او در زمين به جاي مانده و من بايد او را غسل دهم، و ظاهراً كساني هـم  
با من همكاري خواهند كرد. من در صدد بر آمده و خود را آماده براي غسل دادن 

مهيـا گشـتم، و در ايـن حـال از ايـن       آن بدن مطهر نموده و لنگي بر خود پيچيده
پيش آمد بسي مفتخر بودم كه عالوه بر درك فضيلت تغسيل جسد أطهر حسيني، 
شكل و شمايل حقيقي و صورت مبارك آن جناب را ... بالعيان خواهم ديد، و در 

خواستم هر چه زودتر خود را به آن بـدن نـازنين برسـانم و مشـغول      كه مي حالي
حترام را الزم ديدم كه قبالً وضو گرفته آنگاه متصدي چنين تغسيل شوم، رعايت ا

چيـدم از خـواب بيـدار     كه مقدمات وضو را مـي  عمل پر افتخاري شوم. در حيني
شستشـوي   اًايـن رسـالة شـريف كـه حقـ      شدم، و اين خواب مبارك را بر نوشتن

گردهاي اوهام و خرافات از پيكر مقدس اسالم و نماياندن چهرة حقيقـي طلعـت   
راني دين مبين است، تعبير نمودم و به شكرانة آن به قيام تهجد اقدام نمـودم، و  نو

هايي در اين موضوع تهيه و آماده بـراي تـأليف    الحمدهللا؛ و پس از آنكه يادداشت
اين رساله كرده بودم، پس از وقوع اين رؤياي مبارك بال فاصله صـبح همـان روز   

كه تعطيالت تابستان  جان قم، هنگاميدر قرية ديزي 1343يعني هجدهم خرداد ماه 
  ».گذرانيدم، به كار تأليف اين رساله پرداختم را مي
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شمسي در قطع جيبي انتشـار يافـت. ايـن     1344در سال  »آيا اينان مسلمانند؟« -11
كتاب كم حجم، ترجمة وصيت نامة عالمة خالصـي در بيمارسـتان اسـت كـه در     

َهـل ُهـم «فرمود و بعداً تحت عنوان هجري قمري به منشي خود امالء  1377سال 
ايران در «به چاپ رسيد. نيز به ضميمة آن، رسالة كوتاهي است به نام » ُمسـلمون?
اثـر عالمـه    »يرانإَرشُر فتنِة اجلهل يف «هايي از كتاب  كه ترجمة قسمت» آتش ناداني
  باشد. خالصي مي

 اي هكـه رديـ   »راه نجات از شرّ غُالت«مجموعة پنج قسمتي  -16 و 15 ،14 ،13، 12
تـا   1350هـاي   تأليف آيت اهللا نبـوي، در  بـين سـال   » امراء هستي«است بر كتاب 

، در اثبـات  علم غيـب شود:  الـف)   و مباحث ذيل را شامل مي ،نوشته شده 1354
  هـاي مفصـل در ايـن بـاره؛     اينكه فقط خداوند عـالم بـه غيـب اسـت، و  بحـث     

  ؛(كه تـا كنـون مسـتقالً چـاپ نشـده اسـت)      قيقت آن بحث در واليت و حب) 
رد شفاعت مصطلح در ميان عامة مـردم؛   ، حاوي مباحثي دربحث در شفاعتج) 
؛ اپ رسـيده اسـت]  [كه به ضميمة كتاب شفاعت به چبحث در غلو و غاليان د) 

يـا   »زيارت و زيارتنامـه «، كه به نام بحث در حقيقت زيارت و تعمير مقابرهـ) 
خرافات «كه يك بار به صورت مستقل و بار دوم به ضميمة كتاب » قبور زيارت«

  .عالّمة برقعي منتشر گرديده است» وفور در زيارات قبور
منـدان تـذكر    آنچه كه در اينجا الزم است براي روشن شدن ذهن محققان و عالقه

در » بحـث در واليـت و حقيقـت آن   «كننـد   داده شود، اين است كه اكثراً فكر مـي 
كـه در سـايت عقيـده نيـز موجـود      » راه نجات از شرّ غُالت«تداي چاپ جديد اب

است، درج گرديده؛ از ايـن رو، آن را بـه عنـوان فصـل اول تـا چهـارم، معرفـي        
اند، كه خطايي بيش نيست! زيرا استاد قلمـداران (ره) در ابتـداي بخـش اول     كرده

اوي مبحــث ) كـه حـ  1357 راه نجـات از شـرّ غـالت (چـاپ اول، قبـل از سـال      
باشـد، در پايـان فهرسـت منـدرجات و       اختصاص علم غيب به خداي متعال مـي 

  نويسد: پيش از مقدمه مي
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بحث در اينكه  - 1در خاتمه ياد آور است كه اين كتاب شامل پنج بحث مهم است، «
بحث در شفاعت  - 3بحث در واليت و حقيقت آن.  - 2علم غيب خاص خدا است. 

بحث در شناختن غلو و غاليان  - 5زيارت و تعمير مقابر. بحث در  - 4و حقيقت آن. 
البريات اسـت؛ كـه    ترين آفات شريعت حضرت خير و فتنه و فساد آنان كه از بزرگ

ورزي و كارشكني تابعين غُـالت و نداشـتن بودجـة كـافي،      متأسفانه به علت غرض
طالبـان   نتوانستيم جز بحث اول آن را بـه چاپ رسانيم و اگـر توفيق خـدا و كمـك  

َّ بِـ﴿حق، ياري كند، اميد است كه بقية كتاب نيز به چاپ رسـد،   ِ ِۚ ٱَوَمـا تَـوۡفِيِقٓ إ َّ 
نِيُب 

ُ
َلۡهِ أ ُۡت    .﴾٨٨َعلَۡيهِ تََوكَّ

شمسي با همكاري مرحوم مهنـدس مهـدي    1351؛ كه احتماالً در سال »زكات« -17
چـاپ رسـيد و تـا مـدتي از      بازرگان در شركت سهامي انتشار براي اولين بار بـه 

مندان استاد، يعني حاج  بار دوم نيز يكي از عالقه انتشار آن جلوگيري به عمل آمد.
يكـي از مسـائل   «احمد نوانديش (ره) احتياطاً آن را با نام خويش تحـت عنـوان   

بيشـتر   برخالف -به چاپ رسانيد. استاد قلمداران »در اسالم ةواجب بعد از صال
چيـز نـاچيز ِكميـاب در ايـن روزگـار       9را منحصـر بـه آن    زكات -علماي شيعه

هـاي   دانست و بر اساس آيات قرآن، معتقد بود كه زكات، كلية اموال و دارايي نمي
  گردد.   فرد مسلمان را كه به حد نصاب زكات رسيده باشد، شامل مي

 گذاري استاد در پايـان مقدمـه بـر    در كتاب و سنّت؛ چنان كه از تاريخ »خمس« -18
شمسي) نگارش يافته اسـت، امـا بـه     1353قمري ( 1396آيد، اين اثر در سال  مي

خانـه  سبت به موضوع خمس، كتاب تحويل چاپعلت حساسيت روحانيت شيعه ن
نگرديد. لذا همان موقع تعـدادي از همفكـران اسـتاد در اصـفهان آن را بـا همـان       

كپـي، تكثيـر و   هاي دستي قديمي تايپ نموده و بـا هزينـه خودشـان پلـي      ماشين
منتشر كردند. پس از چندي، توسـط اشخاصـي همچـون آيـت اهللا ناصـر مكـارم       

هايي بر ايـن   شيرازي، سيد حسن امامي اصفهاني، رضا استادي اصفهاني و...، رديه
ها را نوشته و سه تاي آنهـا   كتاب نوشته شد كه استاد قلمداران پاسخ كلية آن رديه
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ة چاپ جديـد ويـرايش   است، كه البته نسخ را ضميمة كتاب خمس مذكور نموده
اينترنت، فاقد آنهاست. ناگفته نماند كه استاد، خمـس مـذكور در    نشدة موجود در

دانست و معتقد بـود كـه مسـلمانان     سورة انفال را فقط مخصوص غنايم جنگ مي
       براي حسابرسي مالي ساالنة خود، در صـورت رسـيدن ميـزان اموالشـان بـه حـد

هاي نقدي و ارباح مكاسـب/   زكات بپردازند. مثالً زكات دارايي نصاب معين، بايد
  سود تجارت، يك چهلم است! 

؛ اين كتاب هم به سـبب حساسـيت شـديد    »نصوص امامت«يا  »شاهراه اتحاد« -19
روحانيت شيعه نسبت به موضوع آن، به صورت تايـپ دسـتي تكثيـر و مخفيانـه     

ندان وي در تهران اين امر را به عهـده  م منتشر شد. اما نه توسط استاد، بلكه عالقه
اين كتاب  روي هم رفته، اين كتاب چهار بار ويرايش و چاپ شده است.داشتند. 

همچون واقعة سـقيفة بنـي    صحاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا
  باشد. مي امامت ساعده، و موضوع جانشيني پيامبر اسالم و بحث جنجال برانگيز

چند سال قبـل از پيـروزي انقـالب،    » ذبيح اهللا محالتي«نام شخصي روحاني به  -20
امام جماعت سابق مسـجد گـذر    -كتابي در رد عالمه سيد ابوالفضل برقعي (ره) 

و » ضرب شمشير بر منكر خطبـة غـدير  «نوشت تحت عنوان  -وزير دفتر تهران
مطالبي سطحي و خالف حقيقت در آن جزوه درج كرد. اسـتاد قلمـداران نيـز در    

بـه رشـتة تحريـر     »!جواب يك دهاتي به آقاي محالتي«اب آن رسالة به نـام  جو
از آن در سايت عقيده و وبالگ حيدر علـي قلمـداران موجـود     اي هكشيد كه نسخ

  است.
اسـت حــدود چهـل صــفحة    اي ه؛ جـزو »خمـس از نظــر حـديث و فَـــتوي  « -21

به صورت  »دو رساله«نويس كه يك بار به همراه رسالة پيشين تحت عنوان  دست
محدود انتشار يافته است، اما به لحـاظ آنكـه نيـاز بـه بـازنگري و ويـرايش دارد       

  مجدداً به طور جداگانه منتشر خواهد گرديد.
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؛ در »وظايف حكومـت در اسـالم  «با نام » حكومت در اسالم« جلد دوم كتاب -22
شمسي انتشار يافت كه به بررسي وظايف حكومت و حـاكم اسـالمي    1358سال 
الزم به ذكر است كه استاد شرح ترجمـه و تأليفـات خـود را در پايـان      پردازد. مي

  همين كتاب بيان داشته است.
* * *  

اين بود شرح كوتاهي از زندگي، عقايد و آثار استاد حيدر علي قلمداران. اما قابل 
ذكر است كه استاد عالوه بر تأليف و تصنيف و ترجمه و نوشتن مقاالت ديني، 

و جلسات تحقيقي بسياري نيز در شهرهاي تهران (مسجد گذر وزير دفتر،  ها سخنراني
تبريز و اصفهان داشتند. همچنين طي  ،در زمان امامت آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي)

كه هنوز تحول فكري و عقيدتي در وي  در زماني-شان به كربال  يكي از سفرهاي
ايراد  در صحن امام حسيندر روز عاشورا سخنراني مهمي  -صورت نگرفته بود

  آمده است.» زيارت و زيارتنامه«فرموده كه متن آن در كتاب 

  وفات *
هـا تحمـل    نظير ايران زمين، پس از سـال  اين دانشمند محقق و چهرة علمي كم

هاي زندگي، مجاهدت در راه نشر احكام و حقايق دين مبين اسـالم   مشقات و رنج
وار بـود، در روز   كه توأم با صبري ايـوب فرسا،  و تحمل هشت سال بيماري طاقت

قمري در سن هفتاد  1409رمضان المبارك  29بعد از سحرگاه  15/2/1368جمعه 
اش به آسـايش ابـدي    و شش سالگي دار فاني را وداع گفت و با لقاي معبود يگانه

طـي   از دوسـتان و همفكـرانش و   اي هنايل گشت و عصر همان روز با حضور عد
عاري از هر گونه بدعت و تشريفات خرافي زائد، در قبرستان باغ مراسمي ساده و 

  بهشت قم، در نزديكي قبر پسر مرحومش به خاك سپرده شد.
از درگاه قدس ايزدي صميمانه اميــد آن داريم كه راه طي شده اما نيمـه تمـام   

ديشـة  شجاع عرصـة ديـن، و آن عالمـة مصـلح و احيـاگر عقيـده و ان       دآن راد مر
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گري ديگر، به سر انجـام مطلـوب و مـورد رضـاي     با جايگزيني دعوتتوحيدي را 
قـدر   خويش برساند؛ و از حضرتش رحمت و غفران واسع بـراي آن اسـتاد عـالي   

  نماييم. مسألت مي
 دو چشم، يك تـن كم از شمار 

  

ـــار   ــيش   و زشمـ ــزاران بـ ـــرد، هـ  خـِـ
  

 مجيع املؤمنني املوحدين عىلرمحة اهللا عليه و
 

  . حنيفد
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ijk  
 

اساس مذهب  ي هدوست گرامي سالم بر تو باد! از من خواسته بودي نظر خود را دربار
را اجابت كردم، و  خواست تواميه بطور اجمال بنويسم. اينك دراماميه و همچنين فقه ام

كه بفضل عظيم خود مرا از هر گونه تعصب جاهالنه  منك از خداوند متعال مسألت مي
واهللا ارم موجز باشد. كوشم تا گفت فرمايد، و مي مند بهرهرد و از بصيرت و انصاف باز دا

 عليه التكالن.املستعان و
سالمي بر اين اصل استوار است كه ذهب إماميه در برابر ديگر مذاهب ابنيان م - 1

به خالفت و  صرسول اكرم ي هبوسيل  علي و يازده فرزندش از سوي خداوند
خاب شده، پس شوراي مهاجرين و انصار براي انتخاب خليفه و حضرت انت وصايت آن

 ي هصريحي كه خود فرق ي هامام مسلمين نامشروع و باطل بوده است! اما اين ادعا با نام
 اي از علي اند مخالفت دارد، چنانچه در نهج البالغه نامه نقل كرده اماميه از علي
  : گزارش شده است تبدين صور

ِيَن بَافَ الَْقْوُم ا يِنْ بَاَفعَ  إِنَّهُ ( بَا بَْكٍر وَُقَمَر وَ َّ
َ
َفلَْم يَُكْن  ،ُقْثَماَن بَلَ َما بَاَفُعوُهْم َعلَْيهِ ُعوا أ

ْن خَيَْتارَ 
َ
اِهِد أ ْن يَُردَّ وَ  ،لِلشَّ

َ
وَرى لِلُْمَهاِجِريَن َوا إِغََّماوَ  ،الَ لِلَْغائِِب أ نَْصارِ الشُّ

َ ْ
اْجَتَمُعوا بَلَ  َفإِنْ  ،أل

ِ رًِضارَُجٍل وَ  وْهُ إَِماماً اَكَن َذلَِك ِبَّ وهُ إىَِل َما  ،َسمَّ ْو بِْدَعٍة َردُّ
َ
ْمرِِهْم َخارٌِج بَِطْعٍن أ

َ
َفإِْن َخَرَج َقْن أ

ىَب َقاتَلُوهُ بَلَ  ،َخَرَج ِمْنهُ 
َ
َباِعِه َلرْيَ َسبِيِل الُْمْؤِمننِيَ َفإِْن أ و  گروهي كه با ابوبكر« :يعني .1).... اِيِّ

مان طريق با من بيعت كردند، پس كسي كه شاهد بوده نبايد ه يعت كردند بهبعمر و عثمان 
ديگري را اختيار كند و كسي كه غايب بوده نبايد منتخب آنها را رد كند، و جز اين نيست كه 
 شوري از مهاجرين و انصار است، بنابر اين اگر آنها بر مردي اتفاق كردند و او را امام ناميدند،

پس كسي كه بسبب طعن و بدعت از امر ايشان بيرون رفت  جب رضاي خداست،اين كار مو
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جنگند كه غير راه مؤمنان را پيروي  مي گردانند، اگر از برگشت خودداري نمود با او او را بر مي
  ».كرده است

شود  اين نامه عالوه بر نهج البالغه در يكي از كتب معتبر و قديم شيعه نيز ديده مي
هجري قمري است كه  412تأليف نصر بن مزاحم السفري متوفي  )صفني  وقعة( آنكه 

آن همين نامه آمده، مفاد  29 ي هاخيراً در ايران تجديد چاپ شده است كه در صفح
   :فرمايد توبه مي ي هشريف ي هسازد، كه در سور مزبور با قرآن كريم نيز مي ي هنام

ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بُِقونَ لسَّ
َ
لُونَ ۡل ۡ ٱ ِمنَ  وَّ  ٱوَ  ِجرِينَ ُمَهٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نَصارِ ۡل ُ ٱ رَِّضَ  نٖ َسٰ بِإِحۡ  تََّبُعوُهمٱ لَّ َّ 

ْ  ُهمۡ َعنۡ  َعدَّ  هُ َعنۡ  َورَُضوا
َ
ٰ  لَُهمۡ  َوأ  ٱ َتَهاَتۡ  ِريَتۡ  ٖت َجنَّ

َ
ٓ  ِلِينَ َخٰ  رُ َهٰ نۡ ۡل بَدٗ  فِيَها

َ
ٰ  اۚ أ  زُ َفوۡ لۡ ٱ لَِك َذ

  ]١٠٠[التوبة: . ﴾١٠٠ َعِظيمُ لۡ ٱ
نيكوكاري از  ي هكه بوسيل گيرندگان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني و پيشي«: يعني

آنان راضي شده و آنها نيز از خدا خشنودند و براي ايشان  ي هايشان پيروي كردند خدا از هم
و هميشه در آنجا خواهند  ،هايي مهيا فرموده كه نهرها از زير درختان آنها روان است باغستان

  ».ي بزرگي استماند و اين رستگار
كريمه صريحاً به پيشي گيرندگان مهاجر و  ي هشود در اين آي چنانكه مالحظه مي

  :امور آنها فرموده است ي هباري بهشت داده است، و نيز در ار وعدهانص
مۡ ﴿
َ
  ]٣٨ :شوریال[ ﴾َنُهمۡ بَيۡ  ُشوَرىٰ  ُرُهمۡ َوأ
  ».مشورت يكديگر انجام دهند اوكارشان را ب«: يعني

اي بهشتي به شورا بنشينند و كسي را بعنوان پيشوا تعيين كنند، آيا اين  هاينك اگر عد
ِ رًِضا( :كار مخالفت رضاي خداست؟ يا بقول علي  ي هشگفتا كه فرق )اَكَن َذلَِك ِبَّ

كنند توجه كافي دارند و نه به آيات  روايت مي اماميه نه به آنچه خودشان از علي
  1صريح قرآن!!

                                                   
) يگفتگويي آرام با دكتر محمد حسيني قزوينبراي معلومات بيشتر در مورد اين بحث به كتاب ( 1-

باشد.  در دسترس مي لمقاين كتاب در كتابخانه  راجعه كنيد.نوشته: پرفسور احمد الغامدي م
www.qalamlib.com[صححم] .  
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  : فرمود نويسد، علي مي در نهج البالغه
ِ َما اَكنَْت يِل اوَ ( ِالََفِة رَْلَبٌة وَ بَّ

ْ
َْها يِف اَلِْوالَيَِة إِْرَبٌة وَ  الَ  يِف اخَل َ ِ لَِكنَُّكْم َدَعْوُيُموىِي إ

واليت در ه سوگند بخدا من رغبتي به خالفت نداشتم و نيازي ب«: يعني. 1)ومََحَلُْتُموىِي َعلَْيَها
  ».مرا بسوي خالفت خوانديد و مرا بدان وادار كرديدشما  ،من نبود

براي خالفت و واليت تعيين شده بود چرا ميل و  از سوي خدا  اگر علي
هم به نبوت و رسالت خود  صهللا ل ارسورغبت نداشت و از آن روي گردان بود؟ آيا 

  ميل و رغبت بود؟! بي
عمر بيعت كرد؟ چنانچه  و از سوي خدا انتخاب شده بود چرا با ابوبكر اگر علي
  اماميه بدان تصريح شده است؟ ي هدر كتب شيع

بعنوان  .]در كتاب غارات ثقفي و مستدرك نهج البالغه و ديگر كتب اماميه آمده[
 عليكه  :خوانيم هجري) مي 283در (الغارات) اثر ابو إسحاق ثقفي (متوفي  ،نمونه

د در مصر نوشت، ضمن آن نامه از اي به ياران خو پس از قتل محمد بن ابي بكر نامه
  : نويسد خالفت ابوبكر ياد كرده مي

ِ ذَ  دَ نْ عِ  ُت يْ َش مَ (فَ  ِ  َك ل   ىَل إ
َ
ْ أ در آن هنگام بسوي ابوبكر رفتم و با او «: يعني .2)هُ تُ عْ افَ بَ فَ  رٍ كْ بَ  ِ

  ».بيعت كردم
  : نويسد عمر مي ي هو در بار

َّ رْ مَ  نَ اَك وَ  األمورَ  رُ مَ قَ  َّ وَ (تَ  ه عمر كارهاي خالفت را ب«: يعني .3)ةِ بَ يْ قَ جَّ ا ونَ مُ يْ مَ  ةِ رْيَ السِّ  ِ
  ».عهده گرفت و پسنديده سيرت و فرخنده نفس بود

در جوهري  .)فالن ميمون النقيبة, إذا كان مبارك النفس: قال اجلوهري يف الصحاح(
   ».نفس پاك و مبارك داشته باشدكسي است كه  ميمون النقيبة« :گويد الصحاح مي

است كه عالوه بر اهل سنّت خود شيعه آنها را نقل  عليهاي  اينها مضمون نامه
  اند. كرده و قدماي اماميه بدانها تصريح نموده
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خالفت ابوبكر از سوي كسي كه ه كند؟ آيا بيعت ب با غاصب بيعت مي عليآيا 
ف و از ظالم و غاصب تعري عليخداوند متعال او را خليفه كرده است صحيح است؟ آيا 

شمارد؟! پس چرا از خدا  نمايد و او را پسنديده سيرت و فرخنده نفس مي تمجيد مي
  كنند؟  ترسند و انصاف پيشه نمي نمي

  : ابوبكر و عمر گفت ي هدربار عليآمده كه › الصفين‹در كتاب 
آن دو رفتار نيكو داشتند و در ميان امت بعدالت «: يعني .1عدال يف األّمة)أحسنا السرية و(

  ».رفتار كردند
زهرا را  ي هآن دو غاصب و ظالم بودند، پهلوي فاطم: گويند اماميه مي ي هاما شيع
  شكستند!!

مهاجرين  ي هبينيم قرآن دربار اماميه را به قرآن عرضه كنيم مي ي هاما اگر ادعاي شيع
ند و ده مي و زكات سازند مي اگر به آنها در زمين قدرت دهيم نماز بر پايكه  فرمايد مي

  .نمايند مي امر به معروف و نهي از منكر
را غصب كردند  عليگويد چون خدا به ايشان قدرت داد، خالفت  ولي شيعه مي

  : فرمايد حج مي ي هو ظلم نمودند و فاطمه را آزردند! خداي متعال در سور
ِينَ ٱ﴿ خۡ  لَّ

ُ
ْ أ ٰ  ِمن رُِجوا ٓ  َحقٍّ  بَِغۡيِ  رِهِمدَِي َّ ِ ن إ

َ
ْ  أ ۗ ٱ بَُّنارَ  َيُقولُوا ُ ِ ٱ عُ َدفۡ  َ َولَوۡ  َّ  لَّاَس ٱ َّ

َمۡت  ٖض بَِبعۡ  َضُهمَبعۡ  َُّهّدِ ٰ  ل ٰ  َوبَِيعٞ  ِمعُ َصَو ِ ٱ مُ سۡ ٱ فِيَها َكرُ يُذۡ  ِجدُ َوَمَسٰ  تٞ َوَصلََو  اۗ َكثِيٗ  َّ
نَّ  ُ ٱ َوَلَنُصَ هُ  َمن َّ َ ٱ إِنَّ  ۥٓۚ يَنُصُ ِينَ ٱ ٤٠ َعزِيزٌ  لََقوِيٌّ  َّ ٰ مَّ  إِن لَّ نَّ  ٱ ِف  ُهمۡ كَّ

َ
ْ  ِض ۡرۡل َقاُموا

َ
 أ

لَوٰ ٱ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتَُوا ْ  ةَ لزَّ َمُروا
َ
ِ  َوأ  ٱب

ۡ ْ َوَنَهوۡ  ُروِف َمعۡ ل ۡ ٱ َعنِ  ا ِ  ُمنَكرِۗ ل َّ ِ ٰ  َو  ٱ قَِبةُ َع
ُ
   ﴾٤١ ُمورِ ۡل

  ]٤١−٤٠ :جاحل[
ز اينكـه  هايشان بيرون رانده شدند [آنهـا گنـاهى نداشـتند] جـ     همان كسانى كه بناحق از خانه«
ها  كرد صومعه پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع نمى :گفتند مى

شـد و   شود سخت ويـران مـى   ها و مساجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى و كليساها و كنيسه
د خـدا سـخت نيرومنـ   دهـد چـرا كـه     كند يـارى مـى   قطعا خدا به كسى كه [دين] او را يارى مى

                                                   
  .201ص  1-



 

 

39 

دارنـد و   اگر به آنها در زمين قدرت دهيم نماز بر پـا مـى   همان كسانى كه. * ناپذير است شكست
  .»و فرجام همه كارها از آن خداست، نمايند دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي زكات مي

برداريم و ادعاهاي اين و آن را  هاي موثق علي هنام و هاي قرآن آيه آيا ما دست از
بازي راه بيندازيم؟ مگر خداوند  كنيم و در ميان امت اسالم اختالف اندازي و فرقهباور 
َ ﴿ :فرمايد نمي ْ  َو قُوا   : در نهج البالغه نگفته است عليمگر  ».پراكنده نشويد« ﴾َتَفرَّ
َواَد ا( ِ َوالَْزُموا السَّ ْقَظَم َفإِنَّ يََد اَبَّ

َ ْ
ََماَعِة َوإِيَّاُكْم وَ  َمعَ أل از سواد اعظم «: يعني .1)لُْفْرَقةَ اَ اجلْ

  ». و اكثريت مسلمانان جدا نشويد كه دست خدا با جماعت است و از تفرقه بپرهيزيد
 ريختند و خواستند كه با آن علي ي هروز كه مسلمين به در خان شگفتا آن

ها كنيد و غير مرا ر«: يعني 2)حْكَِمُسوا َلرْيِيْ َدُعوىِي َوا(: حضرت بيعت كنند به خالفت، فرمود
  ». من را براي اينكار بخواهيد

خالفت انتخاب كرده بود اين ه صرار زياد راضي شد. آيا اگر خدا او را باسرانجام با 
تصريح ه چرا ب !گرفت؟ خدايي خود را بعهده نمي ي هراي چه بود و چرا وظيفاستنكاف ب

  : نويسد مي› ةوسائل الشيع‹خواند؟ چنانچه در  كتب شيعه پشت سر خلفا نماز مي
  دْ (قَ 

َ
ِ وَ  هِ يْ َعلَ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  وُل سُ رَ  حَ كَ نْ أ ِ الَمُ يلَعٌّ  ىلَّ َص ، وَ مَسلَّ وَ  آ : عنيي .)مْ هُ اءَ رَ وَ   َعلَْيِه السَّ

دختر ابوبكر و عمر را گرفت و دو [ ،مناكحت نمود› خلفا‹با ايشان  صهللال ارسو«
  .3»نماز خواند پشت سر آنها عليو  ]دختر خود را به عثمان داد

كرد، آيا  گذاران را تأييد مي بقول اماميه ستمگران و ظالمان و بدعت عليچرا 
  اينها براي تقويت اسالم بود؟!! ي ههم

وصفي نيست ولي از أصحاب كهف و امام در قرآن نام و › 12‹ انگهي چرا از و
هدايت بايد  تفصيل سخن آمده است؟ آيا كتابه و لقمان و هارون و غيره ب نالقرنيذو

گذشتگان سخن  ي هشود فروگزارد و دربار اختالف امت مي ي هآنچه را كه قرنها ماي

                                                   
  .127خطبة  1-
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 إىل ىلهداهم اهللا تعا− ايم كه علماي اماميه  بگويد؟ آخر انصاف شما كجا رفت؟ بارها ديده
به خالفت  صهللا رسولاز سوي  عليكنند كه  به حديث غدير استشهاد مي −احلق

پيدا  علياي با  بمناسبت اختالفي كه عده صهللال ارسوليكه انتخاب شده در حا
كرده بودند در ميان راه نه در مكه و مدينه، از واليت يعني از محبت او سخن گفت نه از 

  :خالفت او! بدليل اينكه فرمود
ٌّ ذَ هَ فَ  هُ الَ وْ مَ  ُت نْ كُ  نْ (مَ    ».موالي اوست علي نيز ، اينهر كه من موالي اويم« يعني: .)هُ الَ وْ مَ  ا يلَعِ

   :سپس قرينه آورده
دوست بدار كسي را كه علي را  ،بارخدايا«: يعني )اهُ دَ َخ  نْ مَ  دِ َخ وَ  هُ االَ وَ  نْ مَ  الٍ مهلل وَ (اَ 

  ».دارد دارد و دشمن بدار كسي را كه علي را دشمن مي دوست مي
دوستي و ياري چه ربطي به خالفت دارد؟ مولي بمعناي كسي است كه بايد او را 

  ست بداريم نه خليفه و وصي.دو
فعل آمده تا معلوم شود (مولي) به معناي كجا ثابت شده كه مفعل بمعناي أاساساً از 

   :(اولي) است؟ مگر در قرآن نداريم
ْ لَُموٓ َتعۡ  لَّمۡ  فَإِن﴿ ٓ  ا ٰ فَإِخۡ  َءُهمۡ َءابَا ٰ  ّلِينِ ٱ ِف  نُُكمۡ َو   ]٥ :األحزاب[ .﴾ِلُكمۡ َوَمَو

  .»يشان را نشناختيد آنها را برادران ديني و موالي خويش بدانيداگر پدران ا« :يعني
  : تحريم نيامده ي همگر در سور

َ ٱ فَإِنَّ ﴿ ٰ َموۡ  ُهوَ  َّ ۡ ٱ لِحُ َوَصٰ  يُل وَِجۡبِ  هُ لَ   ].٤[التحريم,  ﴾ِمنِيَ ُمؤۡ ل
  ».و نيز جبرئيل و مؤمنان شايسته خدا موالي پيامبر است«: يعني

  ست آمده و مؤمنان سرپرست پيامبراند؟آيا (مولي) به معني سرپر
كه مخاطب اين كلمات بودند چنين مفهومي را  صهللا رسول ي هشگفتا چرا صحاب

يعني  علي ي هغدير نفهميدند، ابن عساكر از نواد ي هكه اماميه ادعا دارند از خطب
   :حسن مثني نقل كرده كه

 :قالف ؟»يلع موالههذا مواله ف من كنت« :ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمألم يق قيل:(
لك ولو أراد ذ ،اإلمارة والسلطان بذلك يعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم مواهللا ل ،بىل
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، ولو اكن األمر كما أنصح للمسلمنيفإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم اكن  ،ألفصح هلم به
و أمركم والقائم عليكم من هذا  !يا أيها اجاس رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: لقال قيل،

ا هلذا األمر وجعله القائم واهللا لنئ اكن اهللا ورسو اختار عليّ  ،بعدي فاسمعوا  وأطيعوا
. 1)أول من ترك أمر اهللا وأمر رسو اهللا ورسو لاكن يلعّ  أمر ثم ترك يلعّ  ،للمسلمني من بعده

من « :نگفت صهللاول رسآيا  :پرسيدند علياز حسن مثني فرزند حسن بن «: يعني
اما سوگند بخدا قصد پيامبر از اين سخن  ،؟ پاسخ داد، آري»يلع موالههذا كنت مواله ف

كرد، زيرا كه  امارت و سلطنت نبود اگر مقصودش اين بود با كمال وضوح آنرا ادا مي
ترين افراد نسبت به مسلمانان بود و اگر مرادش خالفت بود،  خواهخير صهللارسول ا

اين علي فرماندار شما و قائم بر امور شما بعد از من است. پس سخن  ،اي مردم: دفرمو مي
را براي  علي صهللا رسولاو را بشنويد و از وي اطاعت كنيد. بخدا قسم اگر خدا و 

فرمان  علينمودند، و سپس  حكومت انتخاب كرده بودند و او را زمامدار مسلمين مي
نمود) در آن صورت نخستين گناهكار  ا بيعت مي(با خلف را ترك كرده صو رسول خدا

  .»او بود صهللا ارسول و نافرمان از امر خداي متعال و 
كند، و آنوقت گروهي از  چگونه قضاوت مي عليخود  ي همالحظه كنيد نواد

اند به تأويل  هاي او را كه خودشان نقل كرده افتند، و نامه و فرزندانش جلو مي علي
خود  ءكنند؟ تا آرا كنند و به آثار فرزندانش توجه نمي ا تحريف ميبرند و سخنانش ر مي

را به كرسي بنشانند و نسبت ضاللت به اكثريت مسلمين از صدر اسالم تاكنون بدهند. 
  ترسند؟!! آيا از پاسخگويي در قيامت نمي

   :فرمود صكنند كه در صحيح بخاري آمده است كه پيامبر گاهي استدالل مي
) ِ ْكُتْب لَُكْم كَِتابًا لَ  بَِدَواٍة َوقِْرَطاٍس  ُتوىِيْ فْ ا

َ
دوات و كاغذ براي «: يعني )تَِضلُّوا َنْعِدي نْ أ

  ».من بياوريد تا چيزي براي شما بنويسم كه هرگز پس از من گمراه نشويد
كتاب خدا بـراي  «: يعني )َحْسبَُنا كَِتاُب اهللاِ ( :چون عمر بن الخطاب گفت :آنگاه گويند
  از نوشــتن صــرف نظــر كــرد. در حاليكــه بنظــر اماميــه  صو پيــامبر .»مــا كــافي اســت

                                                   

 .ل بن مرزوق عن احلسن بن احلسنتارخيه عن نقي روايت/احلافظ ابن عساكر يف ١−
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  .چيزي بنويسد خالفت علي ي هقصد داشت دربار صرسول اهللا
نوشت ولي در اين روايت  امي بود و خط نمي صرسول خدا  :اوالً :پاسخ اينكه

ْكُتْب لَُكمْ ( :آمده
َ
ديگران ) يعني تا براي شما بنويسم، و اگر مقصود آن بود كه بگويم أ

  براي شما امال كنم. :) يعنيعليكم ميلأ( :فرمود براي شما بنويسند، مي
گمراهي را تا ابد در ميان امتش  ي هپاي - معاذ اهللا - صبر طبق اين روايت پيامبر :ثانياً

   :بنويسم و هرگز ننوشت! يا اينكه قرآن مجيد فرمود :نهاد زيرا فرمود
كۡ  مَ وۡ ۡلَ ٱ﴿

َ
تۡ  مۡ دِيَنكُ  لَُكمۡ  ُت َملۡ أ

َ
ٰ سۡ ۡلِ ٱ َلُكمُ  َورَِضيُت  َمِت نِعۡ  ُكمۡ َعلَيۡ  ُت َممۡ َوأ  ﴾ادِينٗ  مَ َل

  ».امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم«: يعني ]٣[املائدة: 
دستور  صگفت كه پيامبر شود اگر اين امر به دستور خدا بود، چگونه مي :ثالثاً 
  ترك كرد؟! را به خاطر مخالفت عمر خدا

 صرسول اهللابنابر آنكه حديث كامالً صحيح و بدون اشكال باشد بهر صورت  :رابعاً
ده اماميه چرا بر سر كاري كه انجام نش ي هچيزي ننوشت و جانشين تعيين نكرد، پس فرق

  دهند؟! خاسته و به سايرين نسبت گمراهي و ضاللت ميبا امت اسالميه به مخالفت بر
امام  12نوشت،  اي مي در صورتي كه نامه صدانند كه پيامبر اكرم از كجا مي :خامساً

مگر ايشان علم غيب دارند و از ما في  ،فرمود از خاندانش را براي امامت تعيين مي
  آگاهند؟! صالضمير رسول اهللا

اگر آقايان به صحيح بخاري اعتماد دارند پس چرا اين حديث را كه  :سادساً
اشاره به  صهللارسول عثمان به باالي كوه احد رفتند و  با ابوبكر و عمر و صپيامبر

   :كوه فرمودند
يٌق، َوَشِهيَدانِ ( ، َوِصدِّ بر باالي تو جز پيامبر و صديق « :يعني .)َفلَيَْس َعلَْيَك إِالَّ نيَِبٌّ

رسند) كسي ديگر  بقتل مي (كساني كه در راه خدا گفتار) و دو شهيد كردار و راست (راست
  ؟!!پذيرند نمي ،1»نيست

                                                   

 .١٩ /ص ٥ج ,بخاري, كتاب الفضائلالصحيح  ١−
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روايات بسياري داريم كه بايد از آنها تبعيت كنيم.  علي ي هدربار :يدگوي مي
ابوبكر و عمر نيز روايات بسيار آمده مبني بر اينكه بايد آن دو را تبعيت  ي هدربار :گوئيم

 صهللارسول كرد، و اين روايات قابل جمعند و منافاتي با هم ندارند مثل آنچه از 
   :فرمودند مروي است كه

يِْن ِمْن َنْعِدي: ( َ ِ اْقَتُدوا بِالثَّ
َ
پس از من به ابوبكر و عمر اقتدا « :يعني )بَْكٍر، وَُقَمرَ  أ

   :يا فرمودند ».كنيد
شَ (

َ
يِْن ِمْن َنْعِدي. وَأ َ ِ فِيُكْم، َفاْقَتُدوا بِالثَّ ْدرِي َما َنَقا

َ
ِّ الَ أ

ِ ِ بَْكٍر وَُقَمرَ إ
َ
 )اَر إىَِل أ

و به  ،مانم پس از من به اين دو تن اقتدا كنيد دانم كه چند روز ميان شما مي من نمي« :ييعن
  ».ابوبكر و عمر اشاره فرمودند

  اند. اين حديث را ترمذي در صحيح خود آورده و ديگران نيز به اسناد گوناگون نقل كرده
بر ديگر  كنيم و حتي برتري علي و اهل بيت را انكار نمي البته ما فضائل علي

براي خالفت  اما موضوع انتخاب آن حضرت از سوي خدا .1نمائيم خلفا را رد نمي
تا چه  سازد، اماميه نمي ي هاز طريق شيع امري ديگر است كه با آثار موثق خود علي

  اند.  رسد به آثاري كه اهل سنت روايت كرده
اميه او را از خود به عنوان نمونه (عالوه بر آنچه گفته شد) مسعودي كه علماي ام

  : نويسد مي 412 ي هصفحدانند در جزء دوم از كتاب مروج الذهب در  مي
ٍّ  بَلَ  اُس اجَّ  َل خَ (دَ  َ  يلَعِ  ْس ي

َ
ُ أ ُ قَ ، فَ هُ ونَ ل  يَ  :واال

َ
  !نْيَ نِ مِ ؤْ المُ  رْيَ مِ ا أ

َ
 رَ أ

َ
ِ  َت يْ أ  كَ دُ قِ فْ غَ  الَ وَ  اكَ نَ دْ قَ فَ  نْ إ

 
َ
ِ بَ غُ أ   الَ وَ  مْ كُ رُ آمُ  الَ : اَل ؟ قَ نَ َس حَ ـالْ  عُ اي

َ
 وَ  مْ اكُ هَ غْ أ

َ
  مْ تُ غْ أ

َ
مردم در زمان خالفت « :يعني .)رَصُ بْ أ

اي امير  :وارد شدند و پرسيدند حضرت، بر علي و پس از ضربت خوردن آن علي
به ما خبر ده كه اگر ترا از دست داديم، و خدا كند كه از دستت ندهيم، آيا با حسن  ،مؤمنان

كنم كه بيعت كنيد و نه شما را از  نه به شما امر مي من :فرمود فرزندت بيعت كنيم؟ علي
  ».مايم. شما به كار خود بيناتريدن اينكار نهي مي

                                                   

ئله تفضيل علي رضي اهللا عنه بر ديگر خلفاء رضي اهللا عنهم يكي از مسائل اختالفي است كه از مس1− 
  [مصحح]ديدگاه اهل سنت علي مرتضي رضي اهللا عنه از نظر فضيلت در مرتبه چهارم قرار دارد. 
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   :گفتند نويسد، مردم به علي مي 414 ي هباز در صفح
 
َ
 يَ  دْ هَ عْ يَ  الَ (أ

َ
ْ كِ لَ وَ  الَ، :اَل ؟ قَ نْيَ نِ مِ ؤْ المُ  رْيَ مِ ا أ   ينِّ

َ
 هِ يْ َعلَ  اهللاُ  َصىَل  وُل اهللاِ سُ رَ  مْ هُ كَ رَ ا تَ مَ كَ  مْ هُ كُ رُ تْ أ

ِ وَ  ِ ليكن  ،نه: كني؟ فرمود آيا عهد خالفت را به كسي واگزار نمي ،اي امير مؤمنان« :يعني .)مَ َسلَّ وَ  آ
  ».آنها را ترك كرد و كسي را بخالفت نگماشت صهللارسول چنانكه  هم مكن را ترك مي ايشان

اند.  آورده خود از علياماميه در كتب تاريخ و حديث  ي هاين آثاري است كه شيع
اند. مانند  زيديه نيز از آن حضرت نقل كرده ي هو نظاير همين آثار را اهل سنت و شيع
آورده است كه  1078 شماره 130 ي هصفح 1آنچه احمد بن حنبل در مسند جلد 

كند، و همين آثار كه خود اماميه ناقل آنند حجت ما بر ايشان نزد  مضمون ما را بازگو مي
  دگار است.پرور

 اند كه علي نوار مجلسي آوردهو بحاراأل ةوسائل الشيع ،مانند آنچه در مستدرك
   :فرمود

 ،يقتلوحكم اإلسالم بل املسلمني بعد ما يموت إمامهم والواجب يف حكم اهللا و(
م و ظاملاً أو مهتدياً، مظلوماً اكن أاكن  ضاالًّ  م أ، حالل ا ن ال يعملوا عمالً وال أو حرام ا

ن خيتاروا ألنفسهم (يف أقبل  ءو رجالً وال يبدوا بأال يقدموا يداً حيدثوا حدثاً و
ً  عفيفاً  مرهم) إماماً أجلميع  -نوارحباراأل در حكم خدا « :يعني .1)ةخرفاً بالقضاء والسن خملا

و اسالم واجب است بر مسلمين پس از اينكه امامشان مرد يا كشته شد، خواه گمراه 
يافته، مظلوم باشد يا ظالم، خونش حالل باشد يا حرام، در هر صورت  باشد يا راه

واجب است كه مسلمين هيچ عملي انجام ندهند و كاري نكنند و دست بجلو نبرند و 
پاي فرا پيش ننهند و عملي را شروع نكنند مگر آنكه پيش از هر كاري براي خودشان 

  ».ز قضا و سنت باشدامامي انتخاب نمايند كه عفيف و دانشمند و آگاه ا
 امامت را امري اختياري و انتخابي شود علي در اينجا هم چنانكه مالحظه مي

  .ين شده از جانب خدايشمارد نه انتصابي و تع مي

                                                   
  .513نوار، چاپ كمپاني، ص ، بحاراأل11، چاپ نجف و جلد 171ص بن قيس،   سلمكتاب م 1-
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از  تن در غدير خم فهميدند كه علي 77000از اينها گذشته چطور بقول اماميه 
كردند و خالفت  انتخاب شده ولي همه سكوت صبخالفت پيامبر سوي خداوند

  ابوبكر را پذيرفتند؟! آن هم پس از گذشت كمتر از دو ماه؟!
آنها داده  بهشت به  ي ه) وعد100 ي هتوبه (آي ي هآيا مهاجرين اوليه كه خدا در سور
و نصب  مرتد گشتند، و امر خدا -معاذ اهللا -همه كافر شدند؟! گيرم كه مهاجرين

نصار كه سودي از آن ميان نبردند و خليفه از آنان را ناديده گرفتند، آيا ا صرسول خدا 
نرفتند و با  صرسول اهللاو  انتخاب نشد، چرا سكوت كردند و چرا به حكم خدا

را پس از اينكه قومش قصد  صبيعت ننمودند؟ مگر ايشان نبودند كه پيامبر علي
م نكردند؟ مگر همه جانفشاني در راه اسال جان او را نمودند، ياريش دادند؟ مگر اينها آن

   :ايشان در قرآن نفرمود ي هدربار خدا
ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوَجٰ  وََهاَجُروا ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  َهُدوا ِينَ ٱوَ  َّ ْ  لَّ وٓ  َءاَووا نََصُ ْ وَّ ْوَلٰٓ  ا

ُ
 ُهمُ  ئَِك أ

ۡ ٱ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهم ا غۡ  ل ٞ مَّ   ]٧٤[األنفال:  ﴾٧٤ َكرِيمٞ  قٞ َورِزۡ  فَِرة
كساني كه به مهاجرين مأوي و مسكن دادند و ايشان را ياري كردند حقاً مؤمن « :يعني

  ».هشد (در آخرت) مقرر اي هستند و براي ايشان آمرزش و روزي پسنديده
و  آيا اين مؤمنان حقيقي همگي بدون دليل و بدون نفع دنيا و آخرت فرمان خداي

اين داليل  ي هتوان هم ! آيا ميكنار گذاشتند؟ را مبني بر خالفت علي ص هللارسول 
  واضح را ناديده انگاشت؟!!

براستي گفتار روشن : يعني )ين من ترك العنادا?!!أولكن  ن استفادواإلقد وضح املقال (
است اگر گوش دهند و استفاده كنند ليكن كجاست آنكه لجاجت و دشمني و تعصب 

  بيجا را ترك كند. 
از هر گونه سهو و خطا و  صه اهل بيت پيامبراماميه آنست ك ي هادعاي دوم شيع - 2

يچ وجه اشتباه در آراي ايشان راه ندارد، و لذا مسلمين بايد ه اند و به معصوم يفراموش
در امور فقهي و تفسيري از ايشان تبعيت كنند و جز به آثار آنها كه در كتب حديث 

  .!چيز ديگري متمسك نشونده اماميه آمده ب
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   :د جهت خطا استاين ادعا نيز از چن
افراد خاندانش مقام  ي هتصديق اماميه و ديگران از همه بكه  صآنكه پيامبر :اول

 نقل قرآن اين موضوع ثابته باالتر داشت، از اشتباه و خطا مصون نبودند، چنانكه ب
   :فرمايد مي صشود. خداي تعالي خطاب به پيامبر مي

ذِنَت  لِمَ ﴿
َ
  ؟!»ايشان اجازه دادي چرا به«  ]٤٣ ة:التوب[ ﴾لَُهمۡ  أ
َهاَيٰٓ ﴿: فرمايد مي باز يُّ

َ
ٓ  ُتَّرِمُ  لِمَ  لَِّبُّ ٱ أ َحلَّ  َما

َ
ُ ٱ أ زۡ  َضاَت َمرۡ  َتِغ تَبۡ  لََكۖ  َّ

َ
ٰ أ   ﴾ِجَك َو

 ]٢ :يم[التحر
كني و از  چرا چيزي را كه خدا براي تو حالل كرده است بر خود حرام مي ،اي پيامبر« :يعني

  »جويي؟ ا مين راه خشنودي همسرانت راي
شده  مي گاهي دچار اشتباه هم صدهند كه پيامبر اين قبيل آيات در قرآن مجيد نشان مي

داده كه از جنگ تخلّف كنند يا به خاطر رضاي همسرانش خود  است و به كساني اجازه مي
  ساخته است. افكنده است و از امر حاللي خود را محروم مي را به سختي مي

گران در اين بود كه خداي سبحان او را از اشتباهش آگاه با دي صولي فرق پيامبر
 صو غير پيامبر داد، اما اين نوع ارتباط ميان خدا فرمود و به اصالح دستور مي مي

وحي  ي هآنها را بوسيل كردند اما چون مقام نبوت نداشتند خدا نبود. لذا آنها اشتباه مي
شدند و اشتباهاتي در تاريخ  حكم مي هم شامل همين صكرد و خاندان پيامبر مطلع نمي

  از آنها نقل شده كه خواهد آمد. 
آمده كه نسبت نسيان و فراموشي به  كَريم قرآنِآنكه آياتي صريح در  :دوم
بََّك  ُكرذۡ ٱوَ ﴿ :از قبيل دهد. مي صهللا رسول خدايت را « :يعني ]٢٤الكهف, [ ﴾نَِسيَت  إَِذا رَّ

  ».ياد كن چون دچار فراموشي شدي
به مشركان مكّه كه  صهللا ارسول كهف آمده و به اتفاق مفسران  ي هدر سور كه
فردا پاسخ شما را از پيك وحي  ،أصحاب كهف سؤال كرده بودند، وعده داد ي هدربار
 صرا از ياد برد، و وحي الهي براي تربيت رسول خدا »اهللا ءشا نإ«گيرم ولي گفتن  مي

   :شد كه مدتي نيامده و پس از تأخير چنين نازل
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﴿ َ ٰ  فَاِعلٞ  إِّنِ  ءٍ لَِشاْيۡ  َتُقولَنَّ  َو ٓ  ٢٣ َغًدا لَِك َذ َّ ِ ن إ
َ
ٓ  أ ۚ ٱ ءَ يََشا ُ بََّك  ُكرذۡ ٱوَ  َّ   .﴾نَِسيَت  إِذَا رَّ

  ]٢٤−٢٣الكهف, [
اگر خدا  :يدهم مگر آنكه بگوي در هيچ موردي مگو كه من آنرا فردا انجام مي« :يعني

  ».چون فراموش كرديبخواهد و خداي خود را بياد آور 
  چگونه از همه نوع فراموشي يا اشتباه مصون بودند؟ صدر اين صورت اهل بيت پيامبر

  : مگر خداي تعالي به پيامبرش نفرمود
ا﴿ يۡ ٱ يُنِسيَنََّك  مَّ َ  نُ َطٰ لشَّ ٰ ٱ مِ َقوۡ لۡ ٱ َمعَ  َرىٰ ّلِكۡ ٱ دَ َبعۡ  ُعدۡ َتقۡ  َف   ]٦٨[األنعام,  ﴾٦٨ لِِميَ لظَّ

تو فراموش كرد بعد از ياد آوري مجدد من، ديگر با  ]از دل[شيطان ياد مرا اگر « :يعني
  ».ظالمان منشين

آمده است  دهد كه براي اهل بيت اشتباهاتي پيش مي آنكه آثار تاريخي نشان مي :سوم
  چه در موضوعات و چه در احكام.

خود در شيراز آمده كه به فرماندار  اي از علي البالغه نامه نهج در ،به عنوان نمونه
  : نويسد در اين نامه مي عبدي، نوشته است، علي دمنذر بن جارو

) 
َ
  حَ الَ َص  نَّ إِ ، فَ دُ عْ ا نَ مَّ أ

َ
ِ أ   ُت نْ نَ َظ وَ  َك نْ ىي مِ رَّ غَ  َك يْ ن

َ
َ وَ  هُ يَ دْ هَ  عُ بِ تَّ تَ  َك نَّ ك  :يعني .1)هُ لَ يْ بِ سَ  ُك لُ ْس ت

روي و از  هدايت او مي تو فريب داد و گمان كردم كه دنبال ي هشايستگي پدرت مرا دربار«
  ».شوي طريقي كه پدرت رفت رهسپار مي

وي اشتباه كرد او را به حكومت  ي هدربار منذر بن جارود كسي بود كه علي
درهم از بيت المال را تصرف كرده به نزد معاويه گريخت  4000شيراز فرستاد كه او هم 

  اند). (چنانكه شارحين نهج البالغه نوشته
 اي نازل نفرمود و به علي فرشته ولي خداوند ،باهي رخ دادهبينيد كه اشت مي

 ،جارود خبر نداد بلكه پس از گريختن وي نب وحي نكرد و او را از خيانت منذر
  به تاراج رفتن اموال مردم آگاه شد. و از حال او علي

                                                   
  .71نامه شماره  1-
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شيعه  ي هشاهد ديگر آنست كه در تهذيب األحكام شيخ طوسي كه از كتب اربع
   :نويسد (چاپ نجف) مي 40 ي هسوم صفح ءاست، در جز

ٌّ ىلَّ (َص  الَمُ   يلَعِ : هيْ ادِ نَ مُ  جَ رَ خَ ، فَ َل خَ دَ  مَّ عُ  رُ هْ الظُّ  ْت نَ اَك وَ  ،رٍ هْ ُط  رْيِ  لَ بَلَ  اِس  اجَّ بَلَ  َعلَْيِه السَّ
 
َ
  نَّ أ

َ
 فَ  ،رٍ هْ ُط  رْيِ  لَ  بَلَ ىلَّ َص  نْيَ نِ مِ ؤْ المُ  رْيَ مِ أ

َ
ِ غَ الْ  دُ اهِ الشَّ  غُ لِّ بَ يُ لْ فَ  ،اوْ دُ يْ قِ أ نماز  علي«: يعني .)َب ائ

ظهر را بدون وضو خواند پس داخل منزل شد، آنگاه منادي آن حضرت بيرون آمد و إعالم كرد 
  ».و نمازتان را اعاده كنيد و حاضر به غائب ابالغ كند ،كه امير مؤمنان بدون وضو نماز خوانده

  اه داشته است.فراموشي و سهو حتي در أعمال ديني اهل بيت ر ،بنابراين
از كتاب السرائر از  484 ي هاماميه در صفح ي هدريس حلي از أعالم شيعامحمد بن 

  : فضل روايت كرده است كه
  ُت رْ كَ (ذَ 

َ
ْ ِأل الَمُ  اهللاِ  دِ بْ قَ  ِ ِ ذَ  نْ مِ  ُت لِ فْ فَ  ْل هَ وَ  :فقال ،وَ هْ السَّ  َعلَْيِه السَّ   َك ل

َ
ا مَ بَّ ؟ رُ دٌ حَ أ

 
َ
َّ  َظ فَ  حَيْ َّ حَ  يِفْ لْ خَ  مَ ادِ خَ ـالْ  تُّ دْ عَ قْ أ ْ وَ لَ َص  يلَعَ ِ  ) صادق(جعفرنزد ابو عبداهللا «: يعني .)ا

شود  ماند؟ بسا ميب در امانمگر ممكن است كسي از سهو : از سهو سخن گفتم، فرمود
در كتب ». نشانم تا حساب نماز مرا نگاه دارد كه من خدمتكار خود را پشت سرم مي

با پدر بزرگوارش در مسائل  سنامام ح ،بوط استاماميه مض ي هو تواريخ شيع ءعلما
بود، در آن صورت  سياسي و ديني اختالف داشت، اگر بگوئيم حق با امام حسن

و اگر گفتيم حق با پدر بوده، پسر خطا كرده  هكرد اشتباه مي پدرش يعني امام علي
   :است. اينك به نقل روايت توجه كنيد

براي جنگ  ار الطوال بمناسبت حركت علي) در كتاب أخب ه 282دينوري (متوفي
  : نويسد از كتاب خود مي 125 ي هجمل در صفح

ك وغدوا يا أبت أرشت عليك حني قُ  :فدنا منه احلسن فقال( تل عثمان وراح اجاس إ
رشت عليك أو ،تيك طاعة مجيع اجاس يف اآلفاقال تقبله ح تأأمر وسألوك أن تقوم بهذا األ
اكرصة أن ترجع إىل املدينة فتقيم يف بيتك،  إىلشة ئبعا ةري وطلححني بلغك خروج الزب

فلم  ؛أنت ذلئبوفإن قُتِل، قُتِل  ة،ني حورص عثمان أن خترج من املدينوأرشت عليك ح
اي : نزديك شد و گفت به علي امام حسن«: يعني .)من ذلك ءتقبل رأ يف 

ي تو آمدند و از تو در خواست هنگامي كه عثمان كشته شد و مردم صبحگاه بسو ،پدر
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مردم  ي هكه قبول نكني تا هم تو مشوره دادمكردند كه خالفت را بر عهده بگيري من به 
ه و نيز هنگامي كه خبر خروج طلحه و زبير با عائشه ب ،در تمام آفاق از تو اطاعت كنند

ات بنشيني،  كه به مدينه باز گردي و در خانه دادمبه تو مشوره سوي بصره به تو رسيد، 
 ،كه از مدينه خارج شوي مشوره دادمو همچنين هنگامي كه عثمان محاصره شد، به تو 

و تو در هيچيك از اين  ؛پس اگر او كشته شد در حالي كشته شده كه تو در مدينه نبودي
  ».امور رأي مرا قبول نكردي

 از هر خطايي معصوم بوده و با وجود اين علي توان گفت امام حسن مي آيا
  پذيرفته است؟ البته خير! رأي او را نمي

   :دهد به او چنين پاسخ مي لذا علي
 أما انتظاري طاعة مجيع اجاس من مجيع اآلفاق، فإن اكيعة ال تكون إال :فقال يلع(

سلموا وجب بل مجيع اجاس الرضا فإذا رضوا و ،األنصارملن حرض احلرمني من املهاجرين و
لم جويع لو رجعت اكن غدراً باألمة وفإن ر ،اجللوس فيهيل بييت والتسليم. وأما رجويع إو

كيف أمنين ما خرو حني حورص عثمان فأإن تقع الفرقة وتتصّدع عصا هذه األمة و ،آمن
 علي« :يعني .)كفاكفف يا بين عما أنا أعلم به من ،قد اكن اجاس أحاطوا بعثمانذلك؟ و

مردم در تمام آفاق اطاعتم كنند، بيعت تنها  ي همانتظار من كه ه ي هاما دربار :پاسخ داد
(مكه و مدينه) حضور دارند و  حق كساني است از مهاجرين و انصار كه در حرمين
مردم راضي و تسليم گردند. و  ي هچون آنان راضي و تسليم شدند واجب است كه هم

 م، نيرنگ و خيانتيداد خانه و نشستنم در خانه، اينكار را اگر انجام ميه اما بازگشت من ب
اين امت انجام داده بودم و آسوده خاطر نبودم از اينكه تفرقه بيفتد و اين امت  ي هدربار

وحدتشان به پراكندگي تبديل شود. و اما خروج من از مدينه هنگامي كه عثمان محاصره 
شده بود چگونه براي من امكان داشت در حاليكه من نيز محاصره بودم (مانند عثمان 

خود را از سخن گفتن  !پس اي پسر جانم .مردم قرار گرفته بودم) ي هرد احاطمو
  ».(و اعتراض مكن) امري كه من به آن از تو داناترم بازدار ي هدربار
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 ،تصريح آمدهه اماميه نيز ب ي هنظير همين اعتراض و سؤال و جواب در مصادر شيع
) 353ي هصفح 8(جلد نوار مجلسياأل چنانكه در كتاب مجالس شيخ مفيد و بحار

  : گفت به امير مؤمنان امام حسن :خوانيم كه مي
أتونك و فإن اجاَس  ،اعزتلو من املدينةِ  رجْ خْ اُ (  ءلو كنت بصنعاالبد هلم منك وإنهم 

از مدينه بيرون برو و از مردم  ،اي پدر« :يعني .)ةأنت حارضقتل هذا الرجل وأخاف أن يُ 
سراغ تو خواهند آمد، هر چند تو در ه از تو هستند و ب گيري كن، پس مردم ناگزير كناره
در  ترسم كه اين مرد (عثمان) كشته شود، در حاليكه تو مركز يمن) باشي و من مي( صنعا

  ».مقتل او (مدينه) حاضر باشي
  : در جواب فرمود علي

ر اي پس« :يعني ما أظن أحداً جيرت يلّع هذا القول؟!)أخرج من دار هجريت؟ و ،(يا بين
كنم كسي جرأت كند چنين  آيا من از سراي هجرت خود بيرون روم؟ گمان نمي !جان

  ».ام كه موجب كشتن عثمان شده تهمتي بمن بزند،
در اين باره اصابت به واقع نكرد و متأسفانه اين تهمت ناروا را  و ديديم ظن علي

  به او زدند.
خوانيم  مي 51 ي هماميه در صفحباز شبيه همين اثر را در امالي شيخ طوسي از اساطين ا 

  يافته است. راه مي صو همه داللت دارند بر اينكه خطا و اشتباه در اهل بيت پيغمبر
اي كه بر اين معنا گواه است آثار متناقضي است كه در كتب فقهي  يكي ديگر از ادلّه

ل بر تقيه اند يكي از آنها را حم اماميه از ائمه نقل شده است بطوريكه نتوانسته ي هشيع
بيم و هراس و تقيه از مخالفان باشد، مانند دو خبر  ي هبكنند. زيرا چيزي نبوده كه ماي

  نقل شده  و ديگري از فرزندش امام موسي متناقض كه يكي از امام جعفر صادق
  

  :است بشرح زير
چاپ سنگي)  210 ي هدر كتاب الطهاره از وسائل الشيعه از شيخ حرّ عاملي (صفح

محمد بن يعقوب كلبي از علي بن ابراهيم از پدرش از ابي عمير از حفص  :آمده است
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در زيارت قبور روايت  (الصادق) عبداهللا البختري از جميل بن دراج از ابي بن
   :اند كه گفت كرده

   .فإذا غبتم عنهم استوحشوا) ،ون بكم(إنهم يأنس
ز صفوان ابن يحيي كه محمد بن علي بن حسين (ابن بابويه) به اسناد ا: روايت ديگر

  : گفت
انرصف  فإذا ،نس بهأإذا أتاه الزائر  بلغين إن املؤمنَ : (قلت ألىب احلسن مو بن اجلعفر

  .)يستوحش ال :فقال .عنه استوحش
 رويد كه وقتي شما به زيارت قبور مي :گفتند مفاد روايت اول اينكه امام صادق

قبور كفار و دعا براي آنها نهي شده)  (مراد ديدار قبور مؤمنان است چرا كه از زيارت
  افتند!! مي وحشته گيرند و وقتي از آنها غايب شديد ب آنها به شما انس مي

چون از زيارت قبور  :امام موسي بن جعفر گفتند :و مفاد روايت دوم آنست كه
  تند!اف وحشت نميه مؤمنين برگشتيد آنها ب

اگون و متضادي داشتند پس اي گونرساند كه ائمه آر اين قبيل روايات مجموعاً مي
  تواند صحيح باشد. آراي آنها نمي ي هخواه همخواه نا

بر سر ماجراي صلح با معاويه در  با امام حسن داستان اختالف امام حسين
است و بر اشتباهي از آن دو  1ودر كتب فريقين آمده ،ميان شيعه و سني معروف است

  بزرگوار داللت دارد.
  : كه تطهير ي هشريف ي هكنند به آي اماميه استدالل مي ي هدر اينجا شيع

ُ ٱ يُرِيدُ  إِنََّما﴿ هۡ  َس لرِّجۡ ٱ َعنُكمُ  هَِب ِلُذۡ  َّ
َ
  .﴾٣٣ اِهيٗ َتطۡ  َوُيَطّهَِرُكمۡ  تِ يۡ ۡلَ ٱ َل أ

 ]٣٣ :حزاباأل[
هر نوع خطا و اشتباهي  از صهللارسول اهل بيت  ،و ادعا دارند كه بدليل اين آيه

گاهي اشتباه  قرآنِ كَريمبنص  صهللارسول خود  :اوالاند. جواب آنست كه  مصون بوده
  اند؟ كردند چگونه اهل بيتش از او جلو افتاده مي

                                                   
  علي خليلي. ، اثر محمدزندگاني امام حسين 1-
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خطا و اشتباه  گويد و اهل بيت سخن مي ي همزبور از رفع پليدي دربار ي هآي :ثانياً
  آيد. پليدي نيست، پليدي از گناه و معصيت پديد مي

گويد  در رفع پليدي اهل بيت سخن مي تشريعي خدا ي هاز اراد مزبور ي هآي :ثالثاً
عموم  ي هتكويني حق كه جبر الزم آيد. و اين نوع اراده براي طهارت دربار ي هنه از اراد

       :فرمايد ندارد. چنانكه مي صاختصاص به اهل بيت پيامبر مؤمنان نيز آمده است و
﴿ ٰ   ».اما خدا اراده دارد شما را پاك كند« :يعني ]٦املائدة: [ .﴾ِلَُطّهَِرُكمۡ  يُرِيدُ  ِكنَوَل

و سهو و نسيان و خطا به دور مانده اند يا  مؤمنان از گناه ي هو اين دليل نيست كه هم
  .1به دور خواهند ماند

اند. و تمام  خالصه آنكه اهل بيت هم مانند ديگر مردم از سهو و خطا دور نبوده
كه در حفظ و عنايت خدا بوده است، حجت  ص رسول اهللاسخنانشان مانند سخن 

   :يهآيل اين به دل .نيست
عۡ  فَإِنََّك ﴿

َ
  ]٤٨ :الطور[ ﴾ُينَِنابِأ

  ».منظور نظر مائي ،تو اي رسول«: يعني
آورد و حجت خدا  كردند خدا به يادشان مي نبياء بودند كه چون سهو و غفلت ميا
   :ي هشريف ي هآيبدليل  ،بر مردم تمام شده است ‡أنبياء ي هبوسيل
﴿ َّ َ  لِلنَّاِس  يَُكونَ  ِلَ ِ ٱ َ    ]١٦٥ :نساءال[ .﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َبعۡ  ُحجَّ َّ

  ».كه پس از فرستادن رسوالن مردم را بر خدا حجتي نباشد« :يعني
   :فرمودند صهللا رسولكه چون  ستا در مورد فقه اماميه ادعاي ايشان آن - 3

ِ (وَ  ِ مَ  يِتْ رْتَ عِ وَ  اهللاِ  اَب تَ كِ : نْي لَ قَ اخكَّ  مْ كُ يْ ٌك فِ ارِ  تَ ِّ إ ِ  مْ تُ كْ سَّ مَ يَ  نْ ا إ  لُّ ِض تَ  نْ ا لَ مَ هِ ب
َ
  .)ادً بَ وا أ

  فقه اسالمي را تنها از طريق اهل بيت بايد گرفت. ،بنابراين

                                                   
احزاب (آيه تطهير) به كتاب (آيه تطهير و ارتباط آن با  33براي اطالعات بيشتر در مورد آيه  1-

مراجعه  يديمصلح توح :نوشته )يرتطه يهدر آ يتأملكتاب (و عصمت ائمه) نوشته: دكتر طه الدليمي 
  [مصحح] www.qalamlib.com .باشد مي عموم بفرماييد. اين كتاب در كتابخانه عقيده در دسترس
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 اهللاِ  اَب تَ كِ ( :جواب اين است كه بفرض قبول حديث، چون در بعضي از روايات
كند كه فقه اسالمي را فقها بايد از طريق  وجه افاده نمي يچه آمده، اين حديث به )يِتْ نَّ سُ وَ 

   :فرموده است قرآنِ كَريمدانيم اينكه  اهل بيت تنها بگيرند، بخصوص كه مي
ِ  ِمن َنَفرَ  َ فَلَوۡ ﴿ ٓ  ُهمۡ ّمِنۡ  قَةٖ فِرۡ  ُكّ ْ  ئَِفةٞ َطا ُهوا ََتَفقَّ ْ  ّلِينِ ٱ ِف  ّلِ ْ رََجُعوٓ  إَِذا َمُهمۡ قَوۡ  َوِلُنِذُروا  ا

  ]١٢٢ ة:توبال[. ﴾١٢٢ َذُرونَ َيۡ  لََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِلۡ 
(رنج سفر را براي تحصيل فقه و علوم  كنند اي كوچ نمي اي دسته چرا از هر فرقه« :يعني

، دند و قوم خود را انذار نمايندكنند) تا در دين خدا تفقه كنند و سپس برگر ديني تحمل نمي
  .»كنند يبرحذر دارند و از بطالت و ضاللت) خودداررا از عقاب و عذاب خدا  يشتنتا (خو

اهل بيت منتقل به مردم  ي هرساند كه فقه اسالمي تنها بوسيل اين آيه به صراحت مي
و  صهللارسول كردند نزد  آمدند و تفقه مي اي مي اي عده شده بلكه از هر طائفه نمي

 مخالفت با احكام خدادادند و آنها را از  سپس به ميان قوم خود بازگشته تعليم مي
  داشتند. برحذر مي

اصحابشان را براي  به طور تكرار صهللا ا رسولعالوه در تاريخ آمده است كه ه ب
بئر معونه و رجيع در  ي هفرستاد مانند (معاذ بن جبل و حادث تعليم اقوام بسوي آنها مي

 قرآنِ كَريم اي را براي تعليم عده صرسول اهللاتاريخ اسالم معروف و مشهور است كه 
  و احكام فرستاد و اعراب آنها را كشتند).

شد تا مردم موظف باشند  اهل بيت تبليغ نمي ي هتنها بوسيل خالصه آنكه دين خدا
پس از  صهللارسول صحابه نيز مبلغ دين بودند و  لكهفقه را تنها از ايشان اخذ كنند و ب

   :فرمود هايش گاهي مي خطبه
اهِ (   ».حاضر به غائب برساند« :يعني .)ُد الَغائَِب َفلُْيَبلِِّغ الشَّ

  : فرمود و مي
َ اُهللا َقْبًدا َسِمَع َمَقاليَِت، َفَوَخَها، عُ ( اَها إىِل َمْن لَمْ نرَضَّ دَّ

َ
لَيَْس يَْسَمْعَها، َفُربَّ َحاِمِل فِْقٍه  مَّ أ

ْفَقُه ِمْنهُ   ، َوُربَّ َحاِمِل فِْقهٍ بَِفِقيهٍ 
َ
خرّم شاد و  اي را بندهآن  ،خداوند« :نييع .)إىَِل َمْن ُهَو أ

، كه چه بسا كسي كه نشنيده رسانيده حفظ كرد و ب فهميد و كه سخن مرا شنيد و آنرا گرداند
  ».رساند تر از خود مي سخن را به فقيه ،ولي .كسي كه خود فقيه نيست
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موظف هستيم براي شناخت فقه اسالمي به آثار صحابه كه در كتب صحاح  ،بنابراين
اهل سنت آمده است نيز مراجعه كنيم و آنها را فقيه بناميم، چنانكه أحاديث اهل بيت را 

بطور كه در كتب زيديه و اماميه آمده الزم است ببينيم و آنها را نقد كنيم و فقه اسالم را 
  جامع األطراف بررسي نمائيم.
يرون بياورد، و تواند فقه اماميه را از يك مشكل اساسي ب فقه زيديه و اهل سنت مي

دانند،  آن مشكل اين است كه در فقه اماميه معموالً فقهاي معاصر خبر واحد را حجت مي
كنند و حجيت خبر واحد بقول خودشان در  را با آن تخصيص مي كَريم قرآنِحتي  و

حال انسداد باب علم است، يعني چون راهي ندارند كه علم به احكام پيدا كنند ناچار به 
   :آورند. زيرا كه خبر واحد ظنّي است! بدليل آنكه ميظنّ روي 
ه غرض اطمينان كامل به توانيم يقين كنيم راوي دروغ نگفته و ب ما نمي :اوالً

بخصوص كه احاديث را  ،راستگويي او، يقين نداريم سهو و نسيان و خطا نكرده باشد
سال انتقال يك  صد چند ائمه اجازه داده بودند كه نقل به معنا شود و در طول هزار و

حديث از چند نفر به يكديگر به احتمال قوي تغييراتي در مفاد آن ايجاد شده است اما 
اگر ما به فقه زيديه و اهل سنت رجوع كرديم و يك روايت از طرق گوناگون و به اسناد 

كنيم. پس خبر واحد وقتي حجت  متفاوت ديديم اطمينان و علم بصدور آنها پيدا مي
كه باب علم بسته باشد. و اين راه بحمداهللا بسته نيست ولي فقهاي اماميه شود  مي
همان روايت ضعيف و ظنّي خود كه اخبار ه خواهند از اين راه وارد شوند و ب نمي

  رسند! كنند و به احكام عجيب و غريب مي واحده است اكتفا مي
الباً در تقيه بودند و عباس غ اميه و بني اهل بيت از ترس خلفاي بني ي هبويژه كه ائم

  كردند. نظر صريح در احكام كمتر مي اظهار
بعالوه كتب معروفي از ايشان در فقه باقي نمانده است و كتب فقهي و روائي شيعه 

بعكس  ،پس از عصر ائمه تدوين شده و از اخبار صحيح و سقيم گردآوري گشته است
امام زيد در دست دارند كه امالي را از  املسند يا املجموع الفقهيمذهب زيدي كه كتاب 

ابوخالد واسطي است كه شاگرد امام زيد بوده است. و همچنين از فقهاي  ي هاو و نوشت
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احمد  امام اثراملسند  ، يااثر امام شافعيّم األاز امام مالك، يا  أاملوطاهل سنت كتبي مانند 
يست و روايات كتاب فقهي در دست ن چبن حنبل موجود است ولي از إمامان شيعه هي

 ي هاند، مانند كتب اربع آوري كرده متضاد و مختلف آنها را در قرون بعد، ديگران جمع
  (كافي، تهذيب، استبصار، من اليحضره الفقيه).

بر علماي منصف الزم است كه آثار اماميه را با فقه و روايات مذاهب ديگر  ،بنابراين
   :فرمايد مي يتطبيق كنند و از راه علمي شركت نمايند كه خدا

﴿ َ   ]٣٦اإلرساء: [ ﴾مٌ ِعلۡ  ۦبِهِ  لََك  َس لَيۡ  َما ُف َتقۡ  َو
  ».چيزي را كه بدان علم نداري پيروي مكن« :يعني

  
الَ    .ىَتَنَب الَهوَ اجْ ى وَ الُهدَ  ايََّبعَ  َمنْ  ُم بَلَ السَّ

و خلفاي  صسالم و درود بر كساني باد كه از راه راست اسالمي (راه حضرت محمد«
  ».پيروي كردند و از آرزوها و تعصبات بيجا دوري گرفتند )راشدين

  
  حيدر علي قلمداران :قلمه ب

  





  

 
 

 

  سوانح ايام 
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

خودنوشت مرحوم ابوالفضل برقعي، از سردمدارانِ مبارزه با خرافات و  ي زندگينامه
ز اهميت است كه اصر است. كتاب حاضر از آن نظر حايهاي شيعه در ايران مع بدعت

دوران حكومت پهلوي (رضا و مذهبي ايران معاصر را در  - تاريخ تحوالت سياسي
محمدرضا شاه) پس از انقالب ايران تا سال هفتاد شمسي روايت كرده و نقش و 

ايران شرح و  ي گيري روحانيون شيعه را در قبال رويدادهاي مختلف جامعه موضع
مجهول  ،دارد كه براي بسياري از خوانندگان كند و پرده از حقايقي برمي تحليل مي

عالوه بر اينكه شرح حال شخصيِ عالمه برقعي است، » سوانح ايام«ين، اند. بنابرا بوده
حقيقيِ حكومت به ظاهر اسالمي ايران  ي هبرداري از چهر هاي تاريخي و پرده بيان ناگفته

اي از دوران كودكي و  . نويسنده پس از معرفي نسب و خاندان خود، شمهباشد نيز مي
هاي  دهد. بيان فعاليت وي خود را شرح ميهاي حوز تحصيالت ابتدايي و سپس آموزش

هاي نقل  سياسي و اجتماعي او در دوران جواني، معرفي اساتيد حوزوي و متن اجازه
هاي برقعي با  ها و صحبت كتاب آمده است. شرح مالقات ي حديث از ايشان در ادامه

ه خميني از جمل –بسياري از روحانيون سرشناس شيعه و نامه نگاري با بسياري از آنها 
بخش مهمي از كتاب است، كه صفحات زيادي را به خود اختصاص داده  - اي و خامنه

برخورد حكومت ايران با او و شرح آزار و  ي هاي پاياني كتاب، به نحوه است. فصل
  ها، حوادث زندان و ترور نافرجام وي اختصاص دارد. اذيت
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  عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول
  ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت اهللا العظىم سيد

و ذكر موارد مغايرت آن با قرآن،  »اصول كافي«احاديث  ي پژوهشي جامع درباره
بسياري از مندرجات  ،و موازين عقل و منطق است. نويسنده صسنت پيامبر اكرم

گيري  نسبتاً مفصلي با بهره ي اصول كافي را خالف عقل و قرآن دانسته و در مقدمه
ت اول شيعي، داليل ارجحيت و حجيت قرآن را نسبت به سنت و از منابع دس

تدوين احاديث  ي كند. وي در ابتدا با بياني موجز، شيوه به تفصيل بيان مي ،روايات
شيعه را بيان داشته و علت و چگونگي ورود احاديث جعلي را به كتب و سپس 

اند،  ساماني دامن زدهها و عواملي را كه به اين ناب دهد و انگيزه تفكر شيعي شرح مي
 182هر يك از ابواب اصول كافي را به تفكيك و در قالب  ،كند. در ادامه بيان مي

        فصل جداگانه بررسي نموده و احاديث جعلي آن را با ذكر داليل قرآني، 
سازد. اين اثر،  ي شيعه و بررسي سلسله روات مشخص مي سنت نبوي، روايات ائمه

ترين آثار در پااليش و  محمد باقر بهبودي، يكي از مهم »صحيح كافي«در كنار 
  تنقيح اصول كافي كليني است.

2



  

 
 

 

  تضاد مفاتيح الجنان با قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

آن با  ي شيخ عباس قمي و مقايسه» مفاتيح الجنان«ي  به بررسي و تحليل ادعيه
ص دارد. نويسنده، كتاب را با معرفي و تحليل و نقد ها و حقايق اسالم اختصا ارزش
و رد اين حديث آغاز » من بلَغَه...«و حديث » ي سنن تسامح در ادله« ي قاعده
هاي او را از تأليف  كند. سپس شرح حالي از شيخ عباس قمي ارائه داده و انگيزه مي

سي نموده و دعاهايي اين كتاب را برر ي شمرد. وي يكايك ادعيه الجنان برمي مفاتيح
كند. او دعاي كميل،  را كه در تضاد با افكار و عقايد ناب اسالمي هستند، نقد مي

داند كه داراي تعابير  داليل متعدد، دعاهايي مي ي عشرات و سمات را با ارائه
صوفيانه و ناشرِ اين مكتب هستند. در ادامه، به بحث دعاهاي ناقص و معيوب 

شلول، يستشير، عدليه، جوشن كبير، جوشن صغير و قاموس پردازد و از دعاي م مي
ي مهم در توحيد عبادت، بخش مفصل ديگري از  برد. بررسي هشت شبهه نام مي

كتاب را به خود اختصاص داده است. وي سپس دعاي توسل، حرز امام 
 كتاب نيز ي دهد. ادامه العابدين و مناجات امير المومنين را مورد مداقّه قرار مي زين

هاي ديگري از مفاتيح الجنان است كه در تعارض با قرآن كريم و  بررسي بخش
  هاي اصيل ديني هستند. آموزه
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  بررسي علمي در اخبار مهدي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

  - دوازدهمين امام شيعيان -مهدي ي پژوهشي است در اخبار و احاديث منقول درباره
    گيري از  كوشد تا با بهره ت و سقم آنها. نويسنده در اين اثر ميو بررسي صح

شيعه، اصالت وجود امام زمان را  ي هاي تاريخي و روايات ائمه آيات قرآن، گزاره
مستقل كوتاهي است به قلم يكي از همفكران  ي بررسي نمايد. آغاز كتاب، مقاله

در مورد محتواي كتاب و  مؤلف (بدون ذكر نام) تا خواننده بدين صورت بتواند
جهت گيري آن، ذهنيتي كلي پيدا كند. نخستين فصل كتاب به بررسي روايات شيعي 

فصل بعد را  ،مادر امام زمان و تولد و زندگي او اختصاص دارد. نويسنده ي درباره
كه شيعيان  رجعت و كم و كيف آن و اتفاقاتي اختصاص داده است ي به مسئله

مهدي رخ خواهد داد. وي بالفاصله پس از نقل هر روايت، معتقدند پس از ظهور 
و اهل بيت به  صضديت آن را با موازين عقل و منطق و قرآن و روايات پيامبر

كند كه مدعيان  رساند. در فصل بعد، آياتي از قرآن را شرح و تفسير مي اثبات مي
وادث پس دهند و سپس رواياتي را كه به پيشگويي ح وجود مهدي به وي نسبت مي

كند. او در ادامه، به احاديث اهل سنت در مورد  از مرگ او اختصاص دارد نقل مي
       ترين اخبار و روايات در مورد مهدي، در  پردازد. از آنجا كه مهم مهدي مي

بحار االنوار مجلسي آمده است، نويسنده به تفصيل، سي و دو باب مختلف بحار را 
موشكافي كرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات  بررسي و تك تك روايات آن را

  رساند. مي
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  خرافات وفور در زيارات قبور
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

زيارت قبور بررسي نموده و آن را با موازين عقلي  ي ديدگاه اسالم و قرآن را درباره
شود كه ارواح انبيا و اوليا  چنين آغاز مي هايي اين سنجد. كتاب با طرح پرسش مي

شوند. نويسنده ضمن  روند و آيا آنان از زوار خود مطلع مي پس از وفات كجا مي
ها، به موضوع شرعي بودن ساخت گنبد و  پاسخگويي مستدل و منطقي به اين پرسش

شيعه رسيده است،  ي بارگاه پرداخته و احاديث و رواياتي را كه در اين مورد از ائمه
زيارت  ي هاي كتاب، رواياتي را كه شيعيان درباره فصل ي كند. در ادامه نقل مي

اند  نقل كرده بقيع و حضرت علي ي ، ائمهل، حضرت زهراصپيامبر اكرم
پردازد. سپس،  مطرح نموده و به پاسخگويي و احتجاج و استدالل عليه آنها مي
ان، ابن طاووس، زياراتي را كه از قول برخي بزرگان شيعه همچون شيخ مفيد، صفو

هاي  جابر جعفي، كفعمي، سيد مرتضي و... نقل شده مورد مداقّه قرار داده و تناقض
سازد. در پايان، مضرات و مفاسد ديني و  آنها را با عقل و دين، برجسته مي

    شيعه  ي زيارت در جامعه ي خرافه ي شمارد كه در نتيجه اي را برمي اجتماعي
  شيوع يافته است.
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  )بررسي نصوص امامت(اتحاد شاهراه 
  قلمداران بل يدرح

پژوهشي جامع است كه به بررسي نصوص و متون معتبر ديني (قرآن، احاديث و 
مسئله امامت و نقد و تحليل آنها اختصاص دارد. اين كتاب، كه يكي  ي روايات) درباره

آن دسته از  نقد و عيارسنجيِ مفهوم امامت است، ي ترين آثار فارسي در زمينه از مهم
داند، شرح و تفسير كرده و  امامت مي ي آيات قرآن را كه شيعه دالّ بر حقانيت سلسله
شيعه را از  ي كرام و ائمه ي ، صحابهصيكايك احاديث و اخبار رسيده از رسول اكرم

لحاظ سند و راويِ حديث، به دقت بررسي نموده و پس از جدا كردن اخبار شاذّ و 
دهد) مفهوم و مصداق هر يك را تبيين  ين روايات را تشكيل ميدروغ (كه بخش اعظم ا

هاي اصلي اختالف و جدايي امت اسالم از  كند. نويسنده پس از بيان علل و ريشه مي
هاي آن را مورد مداقه قرار  بني ساعده و مذاكرات و رويداد ي يكديگر، ماجراي سقيفه

و روايات  بابوبكر صديق داده و ضمن شرحِ ماوقع، كيفيت بيعت حضرت علي با 
كند. در بخش بعد، ماجراي غدير خم و حقيقت آن  شيعه را در اين موضوع، نقل مي

از  صپيامبر خدا ي غدير، انگيزه ي گيرد. در اين بخش، شرح واقعه مورد بحث قرار مي
مشهور غدير و نقد برداشت شيعه از آن، محور كالم است. نويسنده در  ي ايراد خطبه
طبرسي نقل كرده و نشان » احتجاج«ماجراي سقيفه را به روايت كتاب  فصل آتي،

هاي مذهبي، چگونه حقيقت را واژگون و نادرست جلوه  دهد كه حب و بغض مي
هاي خود در بحث  دهند. نويسنده در ادامه، ده حديث مهم شيعه را كه در استدالل مي

هاي قيامِ سادات  كند. بيان انگيزه كنند، به دقت تحليل و بررسي مي امامت بدان استناد مي
اي  خالفت و داليل تاريخي ي شيعه درباره ي علوي در زمان امويان، گفتار صريح ائمه

امامت هستند، موضوع فصل بعدي كتاب  ي كه همگي حاكي از عدمِ وجود نص درباره
ردند، هاي متعدد شيعه را كه پس از هر يك از ائمه سر بر آو است. او در پايان، فرقه

  دهد. معرفي كرده و اعتقاداتشان را شرح مي
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  ةراه نجات از شر غال
  قلمداران بل يدرح 

در بين شيعيان  ةترين خرافات و غُلو غُال اثر مبسوطي است كه به طرح و نقد رايج
دهد. نويسنده، كتاب خود را با بحث علم غيب و  ها پاسخ مي پرداخته و به آن

كند و ضمن اشاره به روايات متعدد  متعال آغاز مياختصاص صرف آن به خداوند 
محمد تقي شوشتري استناد » صيّ سهو النب«ي  شيعي در نفي علم غيب ائمه، به رساله

بعدي، واليت و حقيقت آن است. در اين بخش، مدعاي شيعيان  مبحثكند.  مي
ر واليت منصوص علي و فرزندانش مطرح شده و آيات متعدد قرآن و گفتا ي درباره

شود. بحث در حقيقت شفاعت،  خود آنان، به عنوان داليل رد اين باور، نقل مي
آيد. در اين بخش، ابتدا مفهوم شفاعت و منظور قرآن  موضوعي است كه در ادامه مي

گردد و آنگاه، قرائت شيعي از شفاعت و تأثير آن بر  از آن، به روشني تبيين مي
نشر اين خرافه در مذهب تشيع و سير  گردد. چگونگي باورهاي شيعيان بررسي مي
، موضوعي است كه در ادامه آمده است. فصل بعدي ةتاريخي كتب و باورهاي غال

كتاب، بحث مفصلي است در زيارت قبور و خرافات پيرامون آن. در اين فصل، 
كند كه در نفي زيارت قبور از  اي را بيان مي نويسنده ابتدا داليل عقلي و تاريخي

شيعه نقل شده است. سپس علت توجه شيعيان به  ي و ائمه صاكرمجانب رسول 
شمارد كه موجب شيوع اين  اي را برمي زيارت و داليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي

خرافه در جوامع شيعي شده است. چگونگي تعارض احاديث زيارت با قرآن و 
است. بخش بررسي رجالي آنها و تعمير قبور در اسالم، از ديگر مباحث اين فصل 

  ي غلو و آفات و خبائث اجتماعي و ديني آن. پاياني كتاب، نگاهي است كلي به پديده
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  خمس
  قلمداران بل يدرح

هاي شرعي و منطقي خمس را بررسي نموده  تحقيق جامع و مبسوطي است كه بنيان
ي اقتصادي اسالم مورد مداقّه و قضاوت قرار  و اصالت و صحت آن را در انديشه

نقد خمس در جهان تشيع  ي ترين اثر مستقل در زمينه اين كتاب، كه جامع دهد. مي
خمس به  ي ترين روايات و مستندات شيعه درباره است، با هدف عيار سنجيِ مهم

رشته تحرير درآمده است. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، پيرايش خمس از 
آن را ممرّي «وي  ي زوائدي است كه برخي علماي شيعه بدان افزوده و به گفته

او در اين اثر، ضمن بررسي دقيق و موشكافانه ». اند مطمئن براي روزيِ خود كرده
  خمسِ غنائم جنگي نازل شده ي انفال، كه درباره ي سوره 41 ي معنا و تفسير آيه

باره به تفصيل  ي شيعه را در اين و ديدگاه ائمه صاست، سنت پيامبر بزرگوار اسالم
كند و ضمن  سنده، كتاب را با بررسي سند خمس در قرآن آغاز ميدهد. نوي شرح مي

پردازد كه آن را  اسالمي، به رواياتي مي ي بيان كاربردهاي اصلي خمس در جامعه
اند. در ادامه، ضمن بيان  و اهل بيت وي نموده صمحدود و منحصر به رسول اهللا

آن آمده است، موارد شمولِ خمس، احاديثي را كه در وجوب خمس و كاربردهاي 
            آن با قرآن كريم و سنت  ي به لحاظ منطقي سنجيده و پس از مقايسه

كند و در  ، با دقت خاصي سند و سلسله روات هر يك را بررسي ميصرسول اكرم
باشد. سپس، اخبار  كند كه خمس فقط در غنايم جنگي و معادن مي نهايت ثابت مي

شيعه نقل و تحليل و در پايان، موارد  ي ئمهبخششِ خمس به شيعيان را از جانب ا
  كند. آنگاه، فتاواي  مصرف خمس و سهم امام را در زمان غيبت بررسي مي
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كند؛ كساني  خمس نقل مي ي علماي طراز اول شيعه را در مورد تحليل و اباحه

همچون اسكافي، ابن جنيد، شهيد ثاني، محقق سبزواري، ابن عقيل، شيخ صدوق، 
      قدس اردبيلي، محقق ثاني، قطيفي، مال حسن فيض كاشاني، شيخ طوسي، م

الدين عاملي، شيخ محمد حسن نجفي  عاملي، شيخ يوسف بحراني، شمس شيخ حر
(صاحب جواهر) و ديگران كه همگي به اجماع، قائل به اسقاط خمس ارباح 

هاي آنان  مكاسب از شيعيان در زمان غيبت هستند. بدين منظور، تمام اقوال و ديدگاه
كند. بخش پاياني كتاب، مجموعه  را در اين مورد، در آثارشان به تفكيك بيان مي

اصفهاني  رضا استادي هايي است كه ناصر مكارم شيرازي، هاي نويسنده به رديه پاسخ
اند و در ويراست جديد به آن  و سيد حسن امامي اصفهاني بركتاب خمس نوشته

  اضافه شده است.



  

 
 

 

  ه آقاي محالتيجواب يك دهاتي ب
  قلمداران بل يدرح

جواب مناقشات بر «ها و مدعيات ذبيح اهللا محالتي را در كتاب  اين اثر، استدالل
بررسي كرده و به » شفاعت ي غدير و وجوب خمس ارباح مكاسب و مسئله ي خطبه

سيد  اي نوشته است كه  دهد. محالتي، كتاب مذكور را در جواب مقاله آنها پاسخ مي
رنگين كمان منتشر كرده  ي در مجله» غدير ي رد بر خطبه«ضل برقعي با عنوان ابوالف

بود. از آنجا كه محالتي كتاب خود را به صورت پرسش و پاسخ فرضي با برقعي 
هاي خود را  نوشته است، نويسنده در اين اثر نيز روش مشابهي اتخاذ كرده و پاسخ

در آغاز، داستان غدير و آنچه را  دهد. وي به سؤاالت و ايرادات محالتي تبيين مي
 ي توان از خطبه كند كه بنابر آنها نمي كه در آنجا رخ داد بيان و داليلي را مطرح مي

را نمود. اين داليل، به چهار  سبرداشت خالفت و جانشيني علي ص رسول اكرم
شوند. در ادامه و در بحثي مبسوط  عقلي، نقلي، وجداني و تاريخي تقسيم مي ي دسته

غدير پرداخته و با استناد به  ةبه بررسي سلسله روا» سند رسواي غدير«با عنوان 
منابع مهم رجال شيعه، وثاقت و اعتبار آنها را زير سؤال برده و در نتيجه، جعلي 

رساند و بر نتايج و مفاهيمي كه از آن  ميهاي آن را به اثبات  بودن بسياري از بخش
  كشد. شود، خط بطالن مي استنتاج مي
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  تابشي از قرآن
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ن كريم به زبان فارسي است. هدف نويسنده در چهار جلد كتاب آترجمه و تفسير قر
به دور از تعصبات  ،خش آنب مذكور، بيان مفاهيم آيات قرآن و شرح پيام هدايت

اي  اي است. وي در جلد نخست كتاب و در مقدمه هاي فرقه مذهبي و جهت گيري
ي  مبسوط كه نيمي از حجم اين جلد را در بر گرفته، اطالعات جامعي درباره

ناآشنا نسبت  ي دهد تا به اين صورت خواننده ترين مباحث علوم قرآن ارائه مي مهم
شناختي نسبي پيدا كند؛ از جمله مباحثي  ،الحات قرآنيبه مفاهيم تخصصي و اصط

هاي مختلف، انگيزه و چگونگي تدوين قرآن در  كتابت قرآن، قرائت ي همچون: شيوه
، تحريف در قرآن، محكم و متشابه، اعجاز قرآن و انواع آن، سزمان حضرت عثمان

اي است  گونه وي در تفسير، به ي هاي منحصر به فرد نص قرآن و غيره. شيوه ويژگي
كه از پرداختن به اصطالحات ثقيل و فني تفسيري اجتناب كرده و در نتيجه، 

اي روان از آيه،  ترجمه ي خواننده با متني روان و ساده روبه رو است. او پس از ارائه
معنا و تفسير واژگان خاصي از آن را كه داراي وجوه و نظاير چندگانه است و يا 

رساند تا پيام اصلي هر آيه  بيان كرده و خواننده را ياري ميباشد  نيازمند تعريف مي
 ،هاي فاتحه تا نساء، جلد دوم تفسير سوره ،يابد. جلد نخست كتابدررا به درستي 

به  ،يوسف تا فاطر و جلد چهارم ي ادامه ،هاي مائده تا يوسف، جلد سوم سوره
  يس تا ناس اختصاص دارد. ي تفسير سوره
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  مراجعاتنقد 
  اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم آيت

است.  »المراجعات«الدين در كتاب  نقد و بررسي مدعيات سيد عبدالحسين شرف
هاي اهل سنت تأليف شده و  كتاب مذكور با هدف نقد و به چالش كشيدن ديدگاه

كوشد تا با استناد به آيات قرآن، احاديث نبوي و روايات  برقعي در اين اثر مي
الدين پاسخ گويد. كتاب با طرح مفهوم سنت و تشيع  شيعه، به اظهارات شرف ي ائمه

ترين  شود و در ادامه، رويكرد مذهبي كليني را، به عنوان يكي از مهم آغاز مي
آنگاه نگرش باطنيه را  نمايد. محدثين شيعه، در قبال حديث و تدوين آن بازگو مي

گرش را در برداشت مفاهيم حديثي بررسي در تفسير قرآن شرح داده و تأثير اين ن
پردازد و با استناد و اشاره به  كند. وي سپس به بحث پيرامون علم غيب ائمه مي مي

كند. شأن نزول و  روايات شيعي، نادرستيِ اين مفهوم را در تفكر شيعه ثابت مي
ائمه و مفسران شيعه، موضوعي  ي تفسير آيات تطهير، مباهله و مودت در انديشه

   .ست كه در پايان به آن پرداخته شده استا
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  چگونه هدايت يافتم؟ تولدي دوباره و انتخابي نو
  رادمهر مرت نيسالم واملسلماال تحج

و شرح علل  -از روحانيون شيعي معاصر –نوشت مرتضي رادمهر  خود ي زندگينامه
پيش گرايش وي به اهل سنت و مصائب و مشكالتي است كه از اين راه براي وي 

قم بوده است،  ي حوزه علميه ي ي كتاب، كه از طالب برجسته آمده است. نويسنده
هاي شيعي خرافي جدا كرده و به سوي اهل سنت  هايي كه وي را از انديشه انگيزه

دهد و از اين راه، خوانندگان را نيز با مباني فكري اهل سنت و  ، شرح ميهسوق داد
مجموعه رويدادهاي پيش آمده در  .سازد مينقاط اختالف آنان با شيعيان آشنا 

هايش با علماي سني،  زندگي وي، به عنوان يك طلبه و شرح مناظرات و محاجه
اهل سنت است؛ لذا اين  ي ها و شبهات شيعيان درباره پاسخگوي بسياري از پرسش

 .اي عقيدتي از تفكرات اهل سنت است صرف، بلكه درسنامه ي اثر، نه يك زندگينامه
مختصري از وضعيت خانوادگي و دوران كودكي و سپس چرايي و  ،در آغازوي 

در فصل بعد، از  .دهد علميه و دانشگاه را شرح مي ي چگونگي حضورش در حوزه
 )رهبر معنوي و عقيدتي اهل سنت منطقه(سفرش به بلوچستان و آشنايي با موالنا 

حج و  سفر .دهد مي را شرحمالقاتش با وي و مذاكراتشان با او  و گويد سخن مي
ي عراق و سوريه و تأثيراتي كه اين سفرها بر وي گذاشتند،  بازديد از سليمانيه

فصل پاياني، شرح تحوالت دروني  .كتاب آمده است ي مطالبي است كه در ادامه
باشد  هاي مكرر و برخوردهاي وزارت اطالعات با وي مي عميق نويسنده، دستگيري

بخش  .اكي در زندان را برايش به همراه داشته استهاي شديد و وحشتن كه شكنجه
به قلم شخص ديگري  كه شرح واپسين روزهاي زندگي رادمهر است، پاياني كتاب،

در اثر عوارض جسمي ناشي از شكنجه توسط مأموران  ،ي كتاب است؛ زيرا نويسنده
   .در گذشته است ،اطالعات
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  كليد فهم قرآن
  سنل يعترش 

بر در قرآن و چگونگي فهم و استخراج پيام آيات آن است. هاي تد بيان شيوه
هاي آن، قرآن كريم را  ي كتاب با اشاره به همگاني بودن پيام اسالم و درس نويسنده

داند كه مخاطب عام دارد و فهم معنا و پيام آن، منحصر و محدود به گروه  كتابي مي
ن را بيان نمايد. بدين كوشد تا با زباني ساده، اصول فهم قرآ خاصي نيست و مي

ست معرفي اي را كه براي درك آيات قرآن ضروري ا منظور، در ابتدا مفاهيم كليدي
دهد؛ از جمله: ظاهر و باطن،  هر يك ارائه مي ي بارهكرده و توضيح مختصري در
ي جايز و ممنوع، ضروريات و ناسخ و منسوخ. در أمحكم و متشابه، تفسير به ر

به انواع سوگندهاي قرآن و مفاهيم آن پرداخته و سپس در  هاي كتاب، فصل ي ادامه
هاي  دهد. كتاب با بحث پيرامون شيوه مورد فواتح سور و امثال قرآن توضيح مي

هاي  ها و نحله يابد. رويكرد فرقه استدالل قرآن و ماهيت و كيفيت وحي ادامه مي
و تفسير قرآن، اي همچون سوفسطائيان، حسيون، تجربيون و صوفيه در فهم  فكري

گيرد. بحث پيرامون   موضوعي است كه در ادامه به تفصيل مورد بررسي قرار مي
  نبوت، قيامت و معاد از ديدگاه قرآن، از جمله ديگر مباحث كتاب است. 
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  دعا
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

ها  و چگونگي تمييز آنبررسي مفهوم دعا در اسالم و بيان شرايط دعاهاي توحيدي 
ترين كتب  از دعاهاي شرك آلود و نادرست است. در اين اثر، نويسنده برخي از مهم

كند. او  شيعي را بررسي كرده و علت انحرافي بودن مطالب آنها را بيان مي ي ادعيه
كوشد تا با استناد به آيات قرآن كريم و احاديث موثق، نشان دهد كه دعاهايِ  مي

كننده، چه مضراتي براي فرد و جامعه در پي خواهند داشت.  گمراه خود ساخته و
كند و  وي برخي از شبهات و سؤاالت رايج در مورد دعا و توسل را مطرح مي

  گويد. مستنداً به آنها پاسخ مي
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  رهنمود سنت در رد اهل بدعت
  يميهاالسالم ابن ت يخشمولف: 
  ضا برقىع قىمآيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرمرتجم: 

تأليف محمد بن عثمان ذهبي است. كتاب » المنتقي«برگردان فارسي كتاب  ،اين اثر
منهاج السنة النبویة في نقض کالم «ي كتابي است به نام  مذكور، برگزيده و فشرده

یة كه شيخ االسالم، احمد بن تيميه دمشقي، آن را در رد افكار و عقايد  »الشیعة القدر
نويسنده در اين اثر، ابتدا نقل  ي ي تحرير درآورده است. شيوه تهباطل تشيع، به رش
امامت و خالفت و سپس، پاسخگويي به آنها با استناد به آيات  ي عقايد شيعه درباره

و منطق و عقلِ سليم است. وي  صقرآن كريم، سخنان پيامبر گرامي اسالم
، صز رحلت پيامبرپس ا هاي عالمه حلّي را در مورد لزوم زعامت علي استدالل

براي خالفت و اثبات امامت او در قرآن ذكر كرده و در هر  سسزاوارتر بودن علي
  دهد. مورد، به تفصيل به آنها پاسخ گفته و نادرستي و ضعف هر يك را نشان مي
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  تطهير  ي تأملي در آيه
   یجنف آباد نعمت اهللا صال اهللا العظىم يتآ

ي ديدگاه شيعيان در مورد مصاديق اين آيه و تطهير و بررس ي شرح و تفسير آيه
ترين آياتي كه در عقايد شيعي براي عصمت  پاسخگويي به آنهاست. يكي از مهم

 ي آيه«باشد كه به  احزاب مي ي سوره 33 ي گردد، آيه اهل بيت و ائمه بدان استناد مي
زول اين مشهور است. مؤلف اين اثر، تالش دارد تا وقايعي را كه منجر به ن» تطهير

فوق  ي هاي خود، آيات صدر و ذيلِ آيه آيه شد، بازگو نمايد. وي براي اثبات گفته
كند و با دقت و ظرافت خاصي، ارتباط و يكدستي آيات را در  را به دقت بررسي مي

هايي موجز و منطقي،  سازد و با استدالل بيان پيامِ واحد آنها براي خواننده متبلور مي
  كشد. باره، خط بطالن مي اينبر مدعاي شيعيان در 
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  تضاد در عقيده
   یحممد باقر سجود

و رويدادهايي است كه منجر به  صبررسي تاريخي وقايع پس از رحلت پيامبر
شد. هدف نويسنده از نگارش اين اثر، نه اهانت  شاول مسلمين ي خالفت سه خليفه

اخت صحيح آنان به عقايد شيعيان، بلكه كمك به آنان در درك حقانيت صحابه و شن
از  صشمارد كه به خاطر آنها رسول اكرم داليلي را برمي ،است. وي در آغاز

پردازد كه  انتخاب جانشين اجتناب كرد. در ادامه، به طرح و تفسير آياتي از قرآن مي
هايي را كه خداوند  اختصاص دارد. او ويژگي شبه قدرداني و ستايش صحابه پيامبر

بندي كرده و  گروه دسته 13امبرش بيان كرده است، در در توصيف ياران حقيقي پي
گيري  دهد. در فصل بعد، منافقين را معرفي و صفاتشان را با بهره به تفكيك شرح مي

نمايد. بررسي داليل اختالف بين صحابه، دوستداران  از آيات قرآن كريم بازگو مي
در قبال  صار پيامبرافك و رفت ي هاي آنان، تحليل واقعه اهل بيت پيامبر و ويژگي

  دخترانش، از ديگر موضوعاتي است كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.
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  توحيد عبادت
   سنل يعترش

بيان موازين و معيارهاي توحيد در اسالم و شرح و معرفي عقايد خرافي و 
آلود است. نويسنده، كتاب را با طرح اصل توحيد و معنا و مصاديق آن آغاز  شرك
ند. سپس به بيان مفهوم عبوديت و شرايط تحقق آن پرداخته و عبوديت عام و ك مي

هاي  دهد. در ادامه، ضمن تبيين معناي شرك، اعمال و انديشه خاص را شرح مي
و مناسك مسلمانان، به ويژه شيعيان، راه يافته است،  آميزي را كه در آداب شرك
كند و مصاديق هر يك  قسيم ميشمرد. وي شرك را به دو گروه اكبر و اصغر ت برمي

برد. بحث تبرّك، ذبح قرباني براي غير خدا، توسل به غير خدا، ريا و  را نام مي
گردد. در بخش  شفاعت، از جمله ديگر مباحثي است كه در اين بخش مطرح مي

دهد  بعد، به معني و حقيقت سببيت پرداخته و اشتباه عوام را در اين مورد شرح مي
هاي  و ائمه را به عنوان نمونه صرت قبور بزرگان ديني، پيامبرو سپس، زيا

كند. بخش پاياني كتاب، به داليل تاريخي و  آميز اين سوء برداشت، تحليل مي شرك
پرستي و اسبابِ شيوعِ شرك و خرافه در اسالم، اختصاص  اجتماعيِ پيدايش بت

  دارد.
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  خالفت و امامت
   قلمداران بل يدرح

امامت ائمه و خالفت  ي اعتقادات شيعه درباره ي نيادين دربارههاي ب طرح پرسش
بزرگوار پيامبر اسالم است. نويسنده در اين اثر، با استعانت از آيات  ي صحابه

، صحابه و تابعين ارجمند صنوراني قرآن كريم، سخنان گهربار پيامبر گرامي اسالم
ح كرده و شيعيان را به امر خالفت و امامت مطر ي ايشان، مسايل مهمي را درباره

 ي كند. وي در آغاز كتاب، به بحث درباره تفكر و انصاف در مورد آن دعوت مي
ها،  انتخاب خلفاي قبل از خود پرداخته و خطبه ي به مسئله سرويكرد حضرت علي

كند. در ادامه،  رضايت از اين امر، نقل مي ي روايات رسيده از وي را دربارهو ها  نامه
هاي مورد  پردازد و ضمن تفسير آيه شيعه در قرآن مي ي ر نام ائمهبه موضوعِ ذك

رساند. بخش  ادعاي شيعيان، نادرستي برداشت آنان از اين آيات را به اثبات مي
پردازد. در اين بخش، نويسنده  شيعه مي ي خطاييِ ائمه پاياني كتاب، به عصمت و بي

عدم  ي خود ائمه درباره هاي متعدد قرآني، روايات متعددي از پس از استدالل
  كند. شان در برابر خطا و لغزش نقل مي مصونيت
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  عقيده اسالمي
  آيت اهللا العظىم سيد ابوالفضل ابن الرضا برقىع قىم

 ي هآيات نوراني قرآن كريم و سنت حسن ي بيان عقايد اصيل و ناب اسالمي بر پايه
 ي ل مقدمهاست. مترجم در خال -صمحمد مصطفي -پيامبر رحمت و مغفرت

با يكتاپرستان  -به ويژه در ايران -كتاب، به دشمني كوركورانه و جاهالنه شيعيان 
اصلي  ي شوند. انگيزه كند، كه در ايران با نام وهابي شناخته مي عربستان اشاره مي

وي از ترجمه فارسي اين كتاب، معرفي مشرب فكري و عقيدتي آنان و شرح عقايد 
است.  -هجري 12مصلح ديني حجاز در قرن  –دالوهاب هاي محمد بن عب و آموزه

اي است كه كتاب خدا و سنت  توحيدي و ايماني مسلمان آزاده ي هاين اثر، مرامنام
داند و به دور  ي و وافي ميرسول پاكش را براي هدايت و نيل به سعادت ابدي، كاف

د. كتاب حاضر، كن گونه تعصب و جانبداري، تعاليم راستين اسالم را بازگو مياز هر
نخست،  ي االسالم محمد بن عبدالوهاب است: در رساله مشتمل بر سه رساله از شيخ

، كاركرد و تأثيرات دين در صمباني توحيد و خداشناسي، چگونگي شناخت پيامبر
جامعه و وظايف مؤمنان در قبال خداوند و رسولش، بيان شده است. نويسنده در 

ق از باطل را در پيروي از دين حنيف شرح داده و هاي تمييز ح دوم، مالك ي رساله
هاي توحيديِ  سوم، شبهاتي را كه مغرضين و مشركين بر اسالم و انديشه ي در رساله

 دهد. هاي مستدلي مي اند، مطرح كرده و به آنها پاسخ آن وارد نموده
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