
1

09
31
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف



2
13

91
ار 
بهـ

مـ   
نج
ره پ

شما
ىـ  

وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

عن أبي عبداهللا في خطبة له يذكر فيها حال األئمة وصفاتهم:
ــل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه... وفتح  إن اهللا عزوج
بهم عن باطن ينابيع علمه؛ فمن عرف من أمة محمد واجب حق امامه، 
وجد طعم حالوة إيمانه وعلم فضل طالوة إسالمه؛ ألن اهللا تبارك وتعالى 
نصب اإلمام علمًا لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه اهللا 
تاج الوقار وغشاه من نور الجبار... وال يقبل اهللا أعمال العباد إال بمعرفته... 
جعلهم اهللا حياة لألنام ومصابيح للظالم ومفاتيح للكالم ودعائم لإلسالم... 
فاإلمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى والقائم المرتجى؛ اصطفاه 

اهللا بذلك واصطنعه على عينه في الذر حين ذرأه وفي البرية حين برأه؛1
ــيلة امامان هدايت ـ از اهل بيت پيامبر ما ـ دين خود را  همانا خداوند به وس
ــمه هاي مكنون علم خود را گشوده است؛ پس تنها  ــكار كرده و سرچش آش
ــد، شيريني طعم ايمانش  هركه از امت پيامبر، حق واجب امام خود را بشناس
ــالمش را مي يابد؛ زيرا خداوند متعال، امام را  ــد و حسن برتري اس را مي چش
هم چون نشانه اى براى خلق خود برافراشته و او را ميزان سنجش حق و باطل 
بر اهِل  عالم گذاشته است. خداوند بر سرش تاج عظمت و وقار نهاده و او را 
در نور كبريايى جبار جا داده است... واعمال بندگان را جز به معرفت او نمي 
ــرآغازان هر كالم و  پذيرد. خدا آنان را حيات خلقت و نورافروزان ظلمت و س
استوانه هاي اسالم قرار داده و اين امام است كه برگزيدة پسنديده و هدايت گِر 
ــد. خداوند در عالم ذر و به گاه خلقت  ــر   و فرازندة مورد اميد باش صاحب س

ابتدائى خاليق او را بدينها برگزيد و ديده به عنايتش برساخت. 
ــكار و  ــي و واكاوي روايات فرازمند و متعالى اهل بيت دربارة امام و امامت، زواياي آش بررس
نهان بسياري را در مقابل ديدگان امامت پژوهان مي گشايد كه از جوانب مختلفي قابل گفت وگو، 
تبيين و تحليل اند. يكي از اين جوانِب شكوهمند، گسترة جامعي است كه در آنـ  دست كمـ  

اركاِن زير قابل تشخيص اند:

1.  كلينى، اصول كافى،1/203و204 



3

يـر
ردب

ـــ
   س
خن

ســ

ــناختي تكوينِي اهل بيت و امامان اهل بيت و جايگاه ايشان در منظومة  1ـ منظر وجودش
آفرينش.

2ـ  ديدگاه معرفت شناختي؛ با رويكرد به تبيين هاي كاركردي وكاربردي امام و امامت  و تحليل 
مقامات و مناصب راهبردي امام در حوزه هاى هدايت، داللت و تشريع. 

ــريعي امام با داشته ها و واجديت هاي  ــبت ميان مقام و منصب تش ــفاف ربط و نس 3ـ بيان ش
تكويني و آفرينش او.

ــألة ايمان و باور نسبت به آموزة امامت در فهم عقالنى دين و نيز  ــي به مس 4ـ مدخليت بخش
ساحت قلبى ايمان و بر جان و دل نشستِن آيين.

ــألة امامت؛ آموزه هايى چون: قبولِى  ــِى ديگر آموزه ها و عقايد مكتب حّقه با مس 5ـ ارتباط ده
اعمال، حجيت كتاب و ديگر عوالم و نشئات آفرينش چون عالم ذر و... .

ــى است كه پرداختن به  ــت بايد گفت كه بحِث امامت، همچون اقيانوس با نظر به آن چه گذش
هركرانة آن نبايد امامت پژوِه دقيق را از ديگر كرانه ها غافل كند؛ زيرا اين غفلت مي تواند به عدم 
شناخت دقيق و عميق از امامت منجر شود. اين وسعت نظر (دقت به همة جوانب) از بايسته هاي 
مهم در عرصه امامت پژوهي است؛ هم در مقام اثبات، هم در مقام تحليل و هم در مقام دفاع 
و پاسخ گويي به شبهات. بنابراين خود و همة امامت پژوهان ارجمند را به اعتنا و توجه بيش تر 

به اين اصل فرا مي خوانيم.
با اين مقدمه و با مسألت از امام عصر و قرائت دعاي فرج آن حجت معصوم حق، پنجمين 

دفتر امامت پژوهي را مي گشاييم.
ــمت مقاالت اين شماره، مساله شورا و نقش آن در تعيين امام و نيز جايگاه حديث  در قس
شريف سلسله الذهب نزد اهل سنت بررسى شده است. معناى امام در معنويت شيعى عنوان 

مقاله اى است كه از يكى از مستشرقين در حوزه امامت در اين شماره منتشر شده است.
ــماره مورد مداقه قرار گرفته است واكاوى برخى زواياى  موضوعى كه در پرونده علمى اين ش
ــرح گرديده از جمله: ادب آيينى،  ــد كه طى آن موضوعات مختلفى مط ادبيات واليى مى باش

حماسه مذهبى، شعر آيينى معاصر و چيستى ادبيات متعهد.
كتاب اثبات واليت مرحوم نمازى شاهرودى در بخش كتاب شناخت معرفى شده و در بخش 
ــنن مطرح شده و  ــط برخى از اهل تس ــبهه جيش يمن در حديث غدير كه توس نقد نيز به ش
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دستمايه وهابيت خارجى و نيز وهابيت درونى قرار گرفته پاسخ داده شده است.
ــماره نخستين فصلنامه جهت تسهيل در دسترسى  نمايه اى از موضوعات مربوط به چهار ش

محققين به مطالب مورد نياز، در انتهاى اين شماره آورده شده است.
ــكر از محضر خداوند متعال، آرزومند قبولى اين پيشكش ناقابل توسط  ــپاس و تش ضمن س

خاندان جود و كرم، اهل بيت عصمت و طهارتهستيم.

پوزش و تصحيح
به استحضار خوانندگان محترم مى رساند متاسفانه به دليل برخى مشكالت، در شماره پيشين 
فصلنامه، بخش نتيجه گيرى مقاله " نگاهى تحليلى به تكاپوهاى فكرى شريعت سنگلجى " 
حذف گرديده بود . تحريريه فصلنامه امامت پژوهى ضمن پوزش از مولف محترم و خوانندگان 

گرامى، قسمت حذف شده از مقاله مذكور را ارائه مى نمايد:

 نتيجه  گيرى
ــته بر آن بود تا دورنمايى از فكر و انديشة  شريعت سنگلجى را بنماياند. اين شخص  اين نوش
يكى از تأثيرگذاران فكرى در دهه  هاى نزديك به زمان حاضر است كه هم با تكاپوهاى خود، و 
هم به  سبب برخى درس  آموختگانش توانست بر محيط دينى ايران اثر بگذارد. شريعت در زمانى 
به تبليغ فكر اصالح دينى مورد نظر خود پرداخت كه حكومت پهلوى اول نيز بر همان مسير 
گام برمي داشت. فكر اصالح دينى شريعت بر پايه  هايى مانند نفى مهدويت مورد اعتقاد شيعه، و 
انكار اعتقادهايى مانند رجعت شخصى، معراج، معجزات رسول خدا  (جز قرآن)، و ... استوار 
بود. وى آداب و رسومى را نيز به جامعة خود نسبت مى  داد و آن ها را شرك مي خواند مانند برخى 
اعتقادها يا آداب مربوط به شفاعت، زيارت، و توسل. بر همين اساس بود كه او از سوى حكومت 
ــارى نبود گذشته از آن كه شخص رضاشاه نيز به او عالقه داشت و  وقت مورد هيچ گونه فش
عالمى دانشمندش مى  دانست. رفتار حكومت با دستگاه تبليغى شريعت سنگلجى مورد توجه 
مخالفان او قرار گرفته و ايشان وى را شخصى وابسته به دربار مى  دانستند. يكى از مصداق  هاى 
ــتگاه حاكم جلوگيرى از طبع نقد كتاب «اسالم و رجعت» بود. آنچه در اين  مهم حمايت دس
ــت. برخالف تصور رايج كه او را  ــتگاه فكرى شريعت سنگلجى اس ميان مهم مى  نمايد، خاس
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ــندگان متجدد مصرى» مى  داند، بايد گفت كه ريشة  «مرعوب عقائد وهابيه و بعضى از نويس
افكار وى در تكاپوهاى تجديد نظرطلبانة بابيان (ازليان) در دورة قاجار بوده است. ايشان كه به 
 سبب سخت گيرى  هاى حكومت ناصرى به «سنت نهان  زيستى» روى آورده و خود را مسلمان 
ــتن از شدت  ــيعه مى  نماياندند، براى نزديك  كردن مخاطبان خود به اعتقاد بابى يا كاس و ش
دين مدارى مرسوم در آن زمان به موضوع ضرورت پيراستن خرافات از اسالم پرداختند. آنان با 
اين روش در قالب مسلمانانى مصل ح و مترقى عمل مى  كردند. بدين ترتيب ضمن مصون  ماندن 
از اتهام گاه وحشتناك بابي گرى، مخاطبان خود را حداقل قدمى به ضرورت تجديد دين نزديك 
مى  كردند. نمونه  هايى از اين ديدگاه  ها از دو رساله  ى «تحرير العقالء» و «سؤاالت سبعه» نقل 
شد. تحرير العقالء اثر حاج شيخ هادى نجم  آبادى، يكى از بزرگان بابيان (ازليان) تهران، بود 
كه با ظاهر يك روحانى شيعه به نشر آموزه  هاى اصالح دينى مى  پرداخت. مرورى بر تحرير 
العقالء نشان مى  دهد كه آن كتاب اصول فكرى داعيان اصالح دينى بعدى را در بر دارد. شيخ 
ــك مى  انداخت» و «عقايد موهوم را نابود مى  كرد.» ديده  با طرح همين نكات «مردم را به ش
شد كه اين كتاب نشان از آن دارد كه نويسنده  اش همان خرافات مورد نظر شريعت سنگلجى 
ــلمانان و شيعيان از اسالم دانسته و به ضرورت تجديد اسالم خرافات  زده  را عامل دورى مس
به آيين باب رسيده است. شريعت كه نظرى احترام  آميز به شيخ هادى نجم  آبادى داشت، با 
شاگردى نزد پدرش، شيخ حسن سنگلجى، و سيد اسداهللا خرقانى كه هردو از شاگردان نزديك 
شيخ بودند، به او پيوند مى  يافت. گذشته از آن، خود نيز در سال هاى كودكى محضر شيخ را درك 
ــيد اسداهللا خرقانى هم در مجموع همان اصالح دينى مورد نظر شريعت  كرده بود. رويكرد س
ــده بود. اتهامى كه به نظر مى  رسد چندان بى  ــتادش به بابي گرى متهم ش بود. او نيز مانند اس
 اساس هم نبوده است. نكتة مهم اينجاست كه بابيان (ازليان) در لباس اسالم بر روى برخى 
ــت گذاشته و آن ها را موجب انحطاط شرك  آلود  ــيعيان دس باورها و اعتقادهاى رايج در ميان ش
ايشان و دوري شان از تعاليم راستين قرآن مى  دانستند. در اين مرحله مخاطبان ايشان مسلمانانى 
ــرايط الزم،  ــد كه در قدم بعد و در صورت وجود ش متجدد و منتقد بارمى  آمدند. به نظر مى  رس
بر ضرورت تجديد دين و نزول آيين جديد تأكيد مى  كردند بدين ترتيب كه چون بازگشت به 
اسالم نخستين به  سبب شدت خرافات بسته  شده بر آن ممكن نيست، خداوند آيينى جديد را 
قرار داده است. با اين ترتيب، فكر اصالح دينى در نظر ايشان پل گذارى بود از اسالم به آيين 
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باب. وهابيان نيز بر همين مصداق  هاى خرافى نظر داشتند. ايشان بر آن بودند كه امت اسالم 
و به  ويژه شيعيان از تعاليم راستين قرآن دور شده و ضرورى است تا ديگربار به آن روى آورند. 
با اين ترتيب است كه مى  توان فرض كرد شريعت سنگلجى با پرورش در فضاى اصالح دينى 
شيخ هادى نجم  آبادى و شاگردانشـ  كه ريشه در اعتقاد بابى شيخ داشت،ـ  به مكه سفر كرد 
و با انديشه  هاى وهابيان آشنا شد و آن ها را در مسير همان فكر پيشين خود يافت. بدين ترتيب 
ــريعت سنگلجى را نقطة تالقى « تجديدنظرطلبى دينى بابيان به  ظاهر مسلمان ايران» و  ش
ــتان» بايد دانست. از همين روست كه ادامه  دهندگان مسير او در  «بنيادگرايى وهابيان عربس
جامعة دينى ايران بيشتر با عنوان  هايى چون «وهابيان ايرانى» يا «وهابى  زدگان» و «متوّهبه» 
خوانده شدند. با توجه به آنچه گذشت، بايد نتيجه گرفت كه اين تعبيرها دقيق نيست چرا كه 
ــت كه در ظاهرى  ــة فكرى اين گروه نه در تعاليم وهابيان بلكه در آموزه  هاى بابيانى اس ريش

اسالمى سعى داشتند فكر دينى ايرانيان را تغيير دهند. 




