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ظهور سلفیگری شیعی در ایران و تقابل اعتقادی آنان
با شیعیان امامی
*

سید مصطفی حسینی

دانشجوی دکتری گروه کالم اسالمی ،مؤسّسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،قم ،ایران
(تاریخ دریافت فارسی ۱3۹۸ /07/۱۱ :؛ تاریخ پذیرش فارسی)۱3۹۹/02/27 :
(تاریخ میالدی دریافت20۱۹ /۱0/03 :؛ تاریخ میالدی پذیرش)2020/0۵/۱۶ :

چکیده
بعنند از مطننرکشنندن بحننث اصننالکگننری در دیننن ،یننک دسننته از جریننانهننایی کننه در جهننان اسننالم
شننکل گرفننت ،جریننان سننلفیگننری بننود .در ایننران نیننز برخننی از نویسننندگان و متفکننران شننیعه،
تحننت تننأ یر سننلفیان قننرار گرفتننند و بننا انعکنناس اعتقنناداتی مشننابه باورهننای سننلفیگننری ،رفتننه رفتننه
شنناگردان و طرفنندارانی پینندا کردننند و جریننان سننلفیگننری شننیعه را در ایننران شننکل دادننند .بننه غیننر
از تننأ یر از سننلفیان ،عوامننل دیگننری نیننز در شننکلگیننری ایننن جریننان در ایننران نقننی داشننت؛ از
جملننه ضننعج و انحطنناط مسننلمانان و پیشننرفت غننرا در علننوم مننادی و همکنناری حاکمننان وقننت
و عوامننل غربننی بننا آنننان .یکننی از ویژگننیهننای مهننم ایننن جریننان ،تقابننل اعتقننادی آنننان بننا شننیعیان
امننامی اسننت .آنننان در ابتنندا تنهننا شننعار بازگشننت بننه قننرآن و صنندر اسننالم و لننزوم وحنندت را کننه
منطبننق بننا اعتقننادات شننیعیان امننامی نیننز بننود ،سننر دادننند؛ امننا پننا از منندتی ،تفکننرات ضنند شننیعی
خننود را بننروز دادننند و شننروع بننه انکننار عقائنند شننیعیان امامیننه و خرافننه نامینندن آنهننا کردننند؛ نظیننر
آنچننه در امامننت ،عصننمت و علننم ائمننه (ع) ،شننفاعت ،زیننارت قبننور و رجعننت مننیگویننند .از دینند
آنننان ،ایننن اعتقننادات برخاسننته از احادیننث نادرسننت و مکننر و نیرنننگ علمننا و روحانیننت شننیعه
اسننت .مقالننة حاضننر بننه بررسننی چگننونگی شننکلگیننری ایننن جریننان و تقننابالت اعتقننادی آنننان در
برابر اعتقادات شیعة امامیه پرداخته است.

واژگان کلیدی :سلفیگری ایرانی ،شیعیان امامیه ،خرافات ،امامت.

E_mail: hseedmostafa@yahoo.com
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مقدمه
از همننان قننرون اولیننه اسننالم گننروههننایی ب نهوجننود آمدننند کننه منندعی برپننایی اسننالم
خال

بودنند و در طنول قنرن هنای متمنادی بنه اشنکال مختلفنی بنروز کردنند .دسنتهای

ی رجنوع بنه قنرآن و بازگشنت بنه اسنالم نخسنتین
از آنان در قرون اخینر بنا شنعار و مبننا ِ
و سننلج صننالح مطننرک شنندند امننا بننه تنندریا بسننیاری از عقائنند مسننلمانان بننه خصننو
شیعیان را زیر سؤال بردنند .اینن گنروه کنه سنلفیه ننام گرفتنند بنه دسنتههنای گونناگونی
تقسننیم شنندند و برخننی گننروههننای آنننان بننه حنندی در مبننارزه بننا شننیعیان و حتننی سننایر
مسنننلمانان افنننراط کردنننند کنننه ریخنننتن خنننون آننننان را جنننایز و در منننواردی واجنننب
دانسننتند .ایننن تفکننر در قننرن هفننتم هجننری توسننط ابننن تیمیننه مطننرک شنند .باورهننای ابننن
تیمیننه و پیننروانی ،مننرهای جننز جنندایی مسننلمانان از یکنندیگر نداشننت و خوشننبختانه
تننا حنندود چهننار قننرن بعنند از او چننندان رونقننی پینندا نکننرد و بسننیاری از آنهننا نیننز بننه
فراموشننی سننپرده شنند .امننا در نیمننة قننرن دوازدهننم هجننری فننردی بننه نننام محمنند بننن
عبنندالوهاا اهننور کننرد و تمننام تننالش خننود را در بازسننازی افکننار ابنننتیمیننه نمننود
(ر.ک؛ ک یری ۱۴۱۸ ،ق.)3۹ -3۸ :
تفکننرات سننلفیه بننه تنندریا در جهننان اسننالم رشنند کننرد و حتننی دامنننة آن بننه ایننران هننم
رسننید بننه طننوری کننه برخننی متفکننران ایننران را نیننز تحننت تننأ یر خننود قننرار داد .از جملننه ایننن
افننراد؛ شننریعت سنننگلجی ،سننید ابوالفحننل برقعننی ،حینندر علننی قلمننداران ،عبنندالوهاا فرینند
تنکننابنی و سننید مصننطفی طباطبننائی هسننتند .ایننن افننراد ،هننر چننند سننلفی نامیننده نمننیشننوند امننا
بسننیاری از تفکراتشننان متننأ ر از جریننانهننای سننلفیه اسننت .آنننان بننه بهانننة مبننارزه بننا خرافننات،
بسننیاری از اعتقننادات شننیعیان را خرافننه نامیدننند و تفکراتننی را پذیرفتننند کننه ابننن تیمیننه و
شاگردانی آن را بنا کنرده بودنند؛ از جملنه منیتنوان بنه نفنی زینارت قبنور ،توسنل ،شنفاعت،
سنناختن بنننا بننر سننر قبننور اشنناره کننرد .امننروزه سننخنان و نقنندهای آنننان بننه تفکننرات شننیعی بننه
دلیل سبقة شیعی بودنشنان ،بازتناا وسنیعی در مینان اهنل سننت داشنته و بنا انتشنار آن بنهوینژه
در شننبکههننای مجننازی ،دسننتمایننة خننوبی بننرای بننه چننالیکشننیدن شننیعیان پینندا کننردهاننند.
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متأسنفانه در مقابننل نیننز کمتننر تننوجهی از سننوی اندیشننمندان شننیعه بننه ایننن دسننته از افننراد شننده

اسننت و تنهننا صننفحاتی از برخننی کتننااهننا نظیننر جریننانهننا و سننازمانهننای مننذهبی -سیاسننی
ایننرانِ آقننای رسننول جعفریننان و کتنناا سننیری در تفکننر کالمننی معاص نرِ آقننای محمنند صننفر
جبرئیلننی بننه آن پرداختننهاسننت .بنننابراین در مقالننة حاضننر بننه چگننونگی شننکلگیننری،
شاخصهها ،معرفنی برخنی شخصنیتهنای آننان پرداختنه شندهاسنت .همچننین بنرای شنناخت
بهتننر اعتقننادات سننلفیگرایننان ،اعتقننادات آنننان بننه صننورت مقایسننهای در کنننار اعتقننادات
شیعیان امنامی (مقصنود از شنیعیان امنامی همنان شنیعة ا ننیعشنریه یعننی دوازده امامینان اسنت.
مکتبننی کننه معتقنند بننه جانشننینی و امام نتِ منصننو

و بالفصننل علننی بننن ابننی طالننب و یننازده

فرزندشان ،بعد از پیامبر اکرم هستند) توصیج میشود.
 .1معنای سلفیه
با توجنه بنه موضنوع مقالنه کنه جرینان سنلفیگنری در اینران اسنت بنه جاسنت در ابتندا
معنننای سننلفیگننری روشننن گننردد .واژة سننلفیه از «سلف» گرفتننه شننده و از جهننت
ل ت همان طور کنه در کتنب ل نت آمنده بنه چینزی گفتنه منیشنود کنه پنییتنر بنوده و
گذشننته اسننت ،همچنننین سننالج یعنننی پیشننی گیرنننده( .ر.ک؛ ابننن منظننور ۱۴0۵ ،ق:
۱۵۸؛ فراهیدی ۱۴0۵ ،ق2۵۸ :؛ طریحی ۱3۸۶ ،ق.)72 :
امننا سننلفیه در اصننطالک ،نننام یننک جریننان فکننری اسننت کننه در تبیننین معنننای
اصطالحی آن چنین گفتهاند:
سننلفیه ،انقالبننی اصننالحی در قننرن هفننتم هجننری اسننت و قائننل بننه جمننود فکننری
درعننالم اسننالم شنندند و معتقنند بننه رجننوع بننه روش سننلج صننالح و تمسننک بننه سنننت
هسننتند ،بننه جهننت پنناککننردن عقیننده از شننبهات کننه از نتیجننة تعنندد مننذاهب بنهوجننود
آمده است (ر.ک؛ حمد ۱۴۱۹ ،ق.)۱۱7 :
نکتننة جالننب توجننه ایننن اسننت کننه سننلفیهننا در مرادشننان از سننلج صننالح بننا یکنندیگر
اخننتالف دارننند .برخننی از محققننان سننلفی معاصننر ،پیشننینیان امننت پیننامبر ( ) بننهویننژه آن
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هننا را کننه طننی دو سننه قننرن اولیننة اسننالم مننیزیسننتهاننند و در احکننام ،آداا ،اخننالق و
عقیده پیرو مننها نبنوی و خلفنای راشندین بودنند ،مصنداق سنلج صنالح منیداننند .امنا
برخننی دیگننر معتقدننند ،محنندودیت زمننانی سننه قننرن اول اسننالم بننه تنهننایی بننرای معرفننی
سننلج صننالح کننافی نیسننت و باینند بننه آن موافقننت اندیشننة آنننان بننا کتنناا و سنننت را
اضننافه کنننیم .پننا کسننی کننه در اندیشننهاش مخالفننت بننا کتنناا و سنننت باشنند از سننلج
صننالح نیسننت ،اگرچننه در بننین صننحابه باشنند (ر.ک؛ بداشننتی )۱۶0 :۱3۸۶ ،همچنننین
برخننی سننلج صننالح را خصننو

صننحابه و تننابعین و تننابعین تننابعین مننیدانننند (ر.ک؛

رضننوانی )۱۶ :۱37۶ ،و جمعننی سننلج را بننر کسننانی قابننل اطننالق مننیدانننند کننه در سننه
قننرن اول اسننالم مننیزیسننتهاننند (ر.ک؛ رمحننان بننوطی )۹ :۱۹۸۸ ،یوسننج قرضنناوی در
مفهننوم اصننطالحی سننلفیه مننیگوینند« :سننلج عبننارت اسننت از همننان قننرنهننای اول کننه
بهترین قنرنهنای اینن امنت اسنت .قنرنهنایی کنه در آن فهنم اسنالم ،ایمنان ،سنلوک و
التزام به آن تحقق یافت» (رضوانی.)۱۶ :۱37۶ ،
 .2چگونگی شکلگیری انديشههای سلفیگری در ايران و ريشههای آن
در تنناریخ اسننالم جنننبیهننای اصننالحی اجتمنناعی و فکننری فراوانننی شننکل گرفتننه کننه
از جملة جنبیهای فکنری منی تنوان بنه مندعیان متعندد احیناء دینن اشناره کنرد .اعتقناد
بننه اهننور احینناگر دیننن ،بننه ح ندّی در میننان مننردم روا یافتننه اسننت کننه هننر از گنناهی
مننردم منتظننر اهننور چنننین فننردی هسننتند« :الاقننل هننزار سننال اسننت کننه ایننن اندیشننه در
میننان مسننلمانان راه یافتننه کننه اول هننر قننرن ،یننک مجنندّد و احیاکنننندة دیننن اهننور
خواهد کرد» (مطهری.)۱0 :۱372 ،
در حنندود نیمننة دوّم قننرن سننیزدهم هجننری یکننی از جنننبیهننای اصننالحی قننوّت
گرفت .اینن تفکنر کنه ننوعی بیدارسنازی و تجدیند حینات در جهنان اسنالم و اینران بنه
شننمار مننیرود ،تاحنندودی عکننا العملننی در برابننر اسننتعمار غننرا بننود .در ایننن زمننان
نننوعی پیشننرفت مننادّی در جهننان غننرا شننکل گرفننت و غربننیهننا توانسننته بودننند
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مسنلمانان را بننه اسننتعمار خننود در بیاورنند ،ایننن امننر سننبب شند تننا روز بننه روز مسننلمانان
از جهنت اقتصنادی ضننعیجتنر شندند و از طرفننی دیگنر ننوعی حننا اصنالک طلبنی هننم
در آنهننا تقویننت شنند .یکننی از نویسننندگانِ ایرانننی سننلفیگننرا ،نیننز بننه ایننن استحننعاف و
انحطاط مسلمانان اشاره میکند:
راسننتی کنندام مسننلمان مطلننع از عظمننت حیننرتانگیننز و افتخننارآمیننز مسننلمانان
راسننتین قننرون گذشننته و بننا خبننر از ذلننت و نکبننت فننزون از حنند امننروزه آنهاسننت کننه
کشننور پهننناور و عزیننز و زرخیننر اسننالمی هننر نقطننهای در دسننت متجنناوزی سننتمگر و
دشننمنی اسننتعمارگر اسننت ایننن اوضنناع را بننه بیننند و نیندیشنند کننه علننت و جهننت آن
چیست و بدان بیاعتنا بماند (ر.ک؛ قلمداران الج.)22 :۱33۹ ،
او همچنننین معتقنند اسننت« :مسننلمانان کنننونی اگننر در بنندترین و منننحطتننرین وضننع
سیاسننی و اجتمنناعی نباشننند الاقننل ملتننی عقننبمانننده و ذلیننل و بنناالخره نامشننابه بننه
گذشتگان نامدار خود هستند»( .ر.ک؛ قلمداران.)۱۵ :۱33۹ ،
ضعج و عقنبافتنادگی مسنلمانهنا و اسنتعمار غنرا باعنث شند تنا اشخاصنی نظینر
سننیدجمال النندین اسنندآبادی اهننور کردننند و بننه مبننارزه بننا اسننتعمار پرداختننند .وی نیننز
طرفنندار بازگشننت بننه اسننالم نخسننتین ،سننیرة سننلج صننالح و از اینننرو منندعی اصننالک-
گننری و مبننارزه بننا خرافننات در میننان جوامننع اسننالمی بننود (ر.ک؛ مطهننری۱۴ :۱372 ،؛
 )۱0۸ :۱3۶۱بعننند از سنننیدجمال الننندین اسننندآبادی شننناگردش شنننیخ محمننند عبنننده،
پایننهگننذار نهحننت سننلفیه در جهننان عننرا و مخصوص ناا مصننر شنند .او بننه همننراه رشننید
رضا در ایجاد نهحت سلفیگری بسیار کوشید (ر.ک؛ جعفریان .)۴2 :۱3۶۹ ،
نکتننة مهننم در ایننن زمینننه ،تننأ یری اسننت کننه ایننن جریننان بننر سننلفیگراهننای ایننران

گذاشننته و باعننث شننده ،کتننابی تحننت عنننوان «شننیخ محمنند عبننده مصننلح بننزر

مصننر»

توسننط یکننی از طرفننداران اندیشننههننای سننلفی در ایننران ،نوشننته شننود .ایننن نویسنننده
دربارة شیخ محمد عبده در مقدمة کتابی مینویسد:
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او مننردی نننوآور و مبتکننر و بننا ذوق و پننر تننالش بننوده و بننویژه در توسننعة
فرهنننگ اصننیل اسننالمی ،چهننرهای شایسننته و گیننرا نشننان داده و سننهم مهمننی
در اصننالتگرایننی و روشننن بینننی مسننلمانان و بننهویننژه مصننریان بننر عهننده
گرفتننه اسننت و هرگننز شنناگردی نبننوده کننه از اسننتاد گننامی فراتننر نننرود و
چیزی بر آن نیفزاید (ر.ک؛ طباطبائی.)۶ :۱3۵7 ،

وی همچنننین در تمجینند از ایننن شخصننیت اذعننان دارد« :آری محمنند عبننده ماننرد
ولننی ننندای اصننالکطلبننی و تجدینند حینناتی کننه او در داده بننود سراسننر آفنناق اسننالمی را
فرا گرفت و ایننک تفسنیر المننار او و دیگنر آ نارش ،همچننان اینن نندا را بنه نسنلهنای
جدید و مسلمانان میرسانند( ۱».طباطبائی.)۱30 :۱3۵7 ،
امننا بننه نظننر مننیرسنند عامننل سیاسننی نیننز در گسننترش سننلفیگننری در ایننران ا ننر
قابنل تنوجهی داشننته اسنت و کمنکهننای غنرا و حکومنت وقننت ،متوجنه اینن جریننان
بننوده اسننت .در توضننیح بیشننتر ایننن عامننل باینند گفننت :شننکلگیننری ایننن جریننان بننا
حکومننت رضنناخان همننراه شنند .رضنناخان تفکننری ضنند مننذهبی داشننت و همچنننین
قائننل بننه جنندایی دیننن از سیاسننت بننود ،ایننن دو امننر مجننال رشنند و نمننو ایننن دینندگاه را
فننراهم سنناخت ،از طرفننی دیگننر شننعار آنهننا مبننارزه بننا خرافننات بننود و ایننن موضننوع،
فرصننت را بننه فریننبخوردگننان مننیداد کننه آزادانننه بتوانننند برخننی از عقاینند و باورهننای
تشننیع را بننه بهانننة خرافننی بننودن مننورد تشننکیک قننرار دهننند ،ایشننان حمالتننی بننه
روحانیننت سنننتی و حتننی مرجعی نت شننیعه صننورت دادننند و بننه ایننن ترتیننب بننه اهننداف
رضاخان نزدیک شدند و مورد تأیید وی قرار گرفتند:
بننا آغنناز فریادهننای اصننالکگننری کننه در زمننان رضنناخان شننایع شننده بننود ،دریچننة
جدیننندی بنننه روی خرقنننانی و شنننریعت سننننگلجی گشنننوده شننند .هنننر دو در اندیشنننة
اصننالک دیننن افتادننند و بنندینترتیننب آخننرین کارهننای خرقننانی سننمت و سننوی اصننالک
دینی پیدا کنرد .اینن جهنتگینری جنبنههنای مختلفنی یافنت و آ نار فراواننی از خرقنانی
بر جای نهاد (رک؛ جعفریان ا.)۱۱ :۱3۸2 ،
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بنننابراین بننه طننور خالصننه مننیتننوان ریشننههننای ایننن جریننان را در ایننران ناشننی از چننند
عامل ذیل دانست:
الج .پیشرفت غرا در مادیات و استعمار مسلمانان؛
ا .ضعج و انحطاط مسلمانان؛
 .اهور برخی از نهحتهای سلفی وتأ یر پذیرفتن از آنها از جمله سلفیه مصر؛
د .همکاری غرا و حکومت وقت با آنان.
 .3معرفی برخی چهرههای اين جريان
با توجنه بنه اهمینت شنناخت اشنخا

در فهنم و درک بهتنر ینک جرینان ،زنندگینامنه

برخی از چهرههای مهم این جریان را به صورت مختصر بررسی میکنیم.
 .1-3شريعت سنگلجی
محمنند حسننن شننریعت سنننگلجی در سننال  ۱2۶۹یننا  ۱27۱شمسننی در تهننران در خننانوادهای
اهل علم بنه دنینا آمند .پندرش ،حنا شنیخ حسنن شنریعت ،و پندربزرگی ،حنا رضنا قلنی،
هننر دو از علمننای دیننن و فقهننای شننرع معننروف زمننان خننود بودننند .او در سنناعت  ۱0روز
پنجشننننبه  ۱۵دی سنننال  ۱322شمسنننی بنننه سنننبب بیمننناری تیفنننوس درگذشنننت (ر.ک؛
چهننناردهی )۱۵۹ :۱3۶3 ،سننننگلجی در مسنننجدش (دارالتبلینننو اسنننالمی) در تهنننران مننندفون
شد (ر.ک؛ چهاردهی۱۵۹ :۱3۶3 ،؛ صاحبالزمانی.)۱3۶ :۱3۴۸ ،
شننریعت سنننگلجی آمننوختن مقنندمات علننوم شننرعی را از کننودکی آغنناز کننرد و از
مححننر اسنناتیدی چننون شننیخ عبنندالنبی مجتهنند نننوری و میننرزا حسننن کرمانشنناهی و
حننا شننیخ علننی مننتکلم نننوری و میننرزا هاشننم اشننکوری بهننره بننرده اسننت .در سننال
 ۱2۸7شمسننی بننه همننراه بننرادرش شننیخ محمنند سنننگلجی بننرای تکمیننل تعننالیم دینننی بننه
نجننج رفننت و سننپا بننه تهننران بازگشننت و پننا از منندتی بنننای مجلسننی در شننبهننای
پنجشنننبه را گذاشننت و بننه سننخنرانی مننیپرداخننت و بننه ایننن ترتیننب مرینندان او در
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10۴

جلسنناتی شننرکت مننیکردننند و در شننبهننای دیگننر بننرای عنندهای از خننوا

درس

تفسیر قرآن میداد (ر.ک؛ چهاردهی.)۱۵۶ :۱3۶3 ،
بننه جهننت تننالش و کوشننی گسننتردة او ،بننرای تحصننیل آزادی و اسننتقالل فکننریِ
نسننلهننای آیننندة فکننری ایننران اسننالمی هننوادارانی بننه او لقننب مصننلح کبیننر دادننند و
جواننننان و روشننننفکران بسنننیاری در حلقنننة درس و وعنننم و خطابنننة او گنننرد آمدنننند
(ر.ک؛ صنناحبالزمننانی )۱37 :۱3۴۸ ،رسننول جعفریننان دربننارة او مننیگوینند« :آنچننه
را که او خرافنه منیخوانند همنان چیزهنایی اسنت کنه وهنابیهنا آن را خرافنه منیداننند
بننه همننین دلیننل حرکننت وی نننوعی وهننابیزدگننی جلننوه مننیکننرد» (جعفریننان الننج،
.)70۶ :۱3۸۵
از جمله آ نار او ،کتناا کلیند فهنم قنرآن اسنت کنه بننابر قنولی ،وی در اینن کتناا
همان ایدههنایی را تعقینب منی کنند کنه زمنانی لنوتر و تومناس مونتسنر و کنالون دربنارة
مسننیحیت تعقیننب مننیکردننند (ر.ک؛ طبننری )2۵2 :۱3۶0 ،وی همچنننین معتقنند اسننت:
در قرآن کلمنه و آینه ای نیسنت کنه بنرای بشنر مفهنوم نباشند و احنادی ی کنه بنرای فهنم
قرآن هفت ینا هفتناد بطنن قائنل شنده را مرسنل منیدانند و متشنابهات قنرآن منحصنر در
بینننان صنننفات خنننالق جهنننان اسنننت (ر.ک؛ چهننناردهی )۱7۱ -۱70 :۱3۶3 ،سننننگلجی
برخننی اعتقننادات و رفتارهننای ایرانیننان را شننرک مننیداننند ،از جملننه تب نرّکجسننتن بننه
سنننگ و درخننت و قنندمگاه و سننقاخانه ،ذبننح و قربننانیکننردن و نننذرکننردن بننرای غیننر
خنندا و آنچننه امننروزه بننه اسننم ائمننه و ححننرت ابوالفحننل قربننانی مننیکنننند (ر.ک؛
سننننگلجی :۱320 ،صن ن

 ۴۶و  ۴7و  )۴۹وی همچننننین مننندعی اسنننت کنننه ححنننرت

عیسننی بننر اسنناس آیننات قننرآن از دنیننا رفتننهاسننت (ر.ک؛ جعفریننان الننج)70۹ :۱3۸۵ ،
و وقننایع و اتفاقننات هنگننام اهننور امننام زمننان (عننا) را انکننار مننیکننند م ننل رجعننت و
پیدایی دجّال و قیام به سیج (ر.ک؛ طبری.)2۵2 :۱3۶0 ،
از جملننه آ ننار او کتنناا «اسننالم و رجعننت» اسننت (بحننث از آن قننبالا گذشننت) کننه
در جننواا آن کتننابی بننه نننام «ایمننان و رجعننت» در زمننان رضنناخان نوشننته شنند کننه بننه
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آن کتنناا اجننازة انتشننار داده نشنند .امننام خمینننی (ره) بننه ایننن مطلننب اشنناره و اعتننرام
کردننند و بیننان کردننند کننه کتنناا «ایمننان و رجعننت» کتننابی اسننت کننه درو پننردازی و
خیانننت کنناری سنننگلجی را آفتننابی کننرد امّننا اجننازة طبننع بننه آن داده نشنند (ر.ک؛

خمینی ،بنیتنا ) 333 :از دیگنر آ نار او بنه غینر از آنچنه گذشنت منیتنوان بنه متعابسنات
در مسننائل فلسننفی ،بننراهین القننرآن ،البنندع و الخرافننات ،رسننالة اسننالم و موسننیقی و
رساله در حرمت ربا اشاره کرد( .جعفریان الج.)70۹ :۱3۸۵ ،
 .2-3سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی
برقعنننی در سنننال  ۱32۹هجنننری متولننند شننند و در سنننال  ۱۴۱3هجنننری مطنننابق ۱372
شمسننی از دنیننا رفننت .نننام پنندرش سننید حسننن اسننت و ج ندّ او سننید احمنند بننن رضننی
النندین عننالم مجتهنند و مبننارزی بننوده کننه از شنناگردان میننرزای شننیرازی صنناحب فتننوای
تحننریم تنبنناکو ،بننودهاسننت .دوران تحصننیلی در حننوزه بننا مدرسننة علمیننة رضننویه آغنناز
می شنود کنه مصنادف بنا زمنان مرحنوم سنید عبندالکریم حنائری بنودهاسنت .چنند سنال
بعنند بننرای ادامننة تحصننیالتی بننه نجننج رفننت و سننپا بننه قننم بازگشننت .از اسنناتید او
میتنوان بنه شنیخ محمندعلی قمنی کربالینی ،آقنای مینرزا محمند سنامرایی ،آقنای سنید
محمنندحجت کننوه کمننری ،شننیخ عبنندالکریم حننائری ،حننا سیدابوالحسننن اصننفهانی
و آقای شاهآبادی اشاره کرد (ر.ک؛ برقعی د ،بیتا.)۱0 -۱ :
زننندگی وی پاننر اسننت از درگیننریهننا بننا روحانیننت برسننر مسننائل اعتقننادی ،و همننین
امر باعنث اننزوایی شند .او در ضنمن مننزوی شندنی منیگویند« :تندریجاا بنرایم ابنت
ت مننا غننرق در خرافنناتیم و از کتنناا خنندا بننیخبننر بننوده و
شنند کننه مننن و روحانینن ِ
افکارمان مطابق قرآن نیست» (برقعی د ،بیتا.)37 :
نخسننتین کتننابی «حقیقننه العرفننان» نننام دارد کننه مننورد اسننتقبال روحننانیون قننرار
گرفننت امننا منندتی بعنند بننا نوشننتن کتننااهننای عقننل و دیننن و درسننی از والیننت ،مخالفننانی
پینندا کننرد .از آن بننه بعنند رفتننه رفتننه مخالفننتهننا بننا او بیشننتر و بیشننتر شنند و حتننی برخننی
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منبری هنا بنه جهنت بینداری منردم ،افکنار برقعنی را نقند منیکردنند و آینتاهلل میالننی نینز
نوشتهای بر ضدّ او صادر کرد (ر.ک؛ جعفریان الج.)727 :۱3۸۵ ،
برقعننی در کتنناا «درسننی از والیننت» خننود ،قائننل اسننت والیننت انبینناء و امامننان
بننر سننایر مخلوقننات تشننریعی اسننت نننه تکننوینی (ر.ک؛ برقعننی  ،بننیتننا )۸ :در مننورد
این رواینت از امنام علنی (ع)کنه هنر کنا بمینرد منن را منیبینند ،معتقند اسنت :راوینان
ایننن روات غالبنناا از غلّننات هسننتند و ایننن درو را بننه امننام بسننتند چننون محننال اسننت
فننردی در آن واحنند در چننند جننا باشنند (ر.ک؛ برقعننی ،بننیتننا )22 :ایننن کتنناا را آیننت
اهلل میالنی از کتب ضالل معرفی میکند (ر.ک؛ برقعی د ،بیتا.)۴۵ :
کتننناا «خرافنننات وفنننور در زینننارت قبنننور» از اوسنننت کنننه در آن کتننناا گفتنننه:
ارواک از دنیننا دور و در عننالم بننرزخ هسننتند و جمننالت زیننارت موافننق بننا کتنناا خنندا
نیست و امامان غیب نمیدانند (ر.ک؛ چهاردهی.)200 :۱3۶3 ،
زننندگینامننة وی در کتننابی بننه نننام «سننوانح ایننام» بننه قلننم خننودش آورده شننده و در
آن سننعی کننرده خننود را مظلننوم و بننیاشننتباه نشننان دهنند .بننهطننور کلننی مننیتننوان گفننت
زنندگی برقعنی بنه سننه دوره تقسنیم منیشنود :دورهای کننه وی بنه بررسنی و نقند برخننی
از گننراییهننای غیرمعمننول م ننل تصنوّف و  ...رفتننه و آنهننا را بننهعنننوان خرافننه و بنندعت
مننورد انکننار قننرار مننیدهنند .دورة دوم ،زمننانی اسننت کننه وی برخننی از باورهننای عامیانننة
شننیعی را مننورد تردینند قننرار مننیدهنند و اننندکاننندک بننه عنننوان خرافننه از آنهننا ینناد
میکند .در اینن دوره اسنت کنه او منی کوشند تنا نگرشنی معتندل از منذهب شنیعه ارائنه
دهنند .در مرحلننة سننوم وی پننا را فراتننر گذاشننته ،اصننل تشنیّع را مننورد انتقنناد قننرار داده و
در نهایت ،به وهابیت میرسد (ر.ک؛ جعفریان الج.)727 :۱3۸۵ ،

از جملننه کتننااهننای او غیننر از آنهننایی کننه ذکننر شنند ،عقاینند امامیننه ا ناعشننریه،
تراجم الرجال ،احکنام القنرآن ،بنت شنکن ینا تحنادها درکتنب منذهبی بنا عقنل ،عرضنة
اخبار اصنول بنر قنرآن ،عقنل و دینن ،بررسنی احادینث مهندی ،تحناد مفناتیح الجننان بنا
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قننرآن ،قننرآن بننرای همننه ،دعننای ندبننه و خرافننات آن و غیننره اسننت (ر.ک؛ برقعننی و،
.)3۵۶ : ۱3۴0
 .3-3حیدرعلی قلمداران
قلمننداران فرزننند محمنند اسننماعیل ،در سننال  ۱2۹2شمسننی ،در روسننتای دیزجننان۵۵ ،
کیلنننومتری جننناده قنننم -اراک ،از توابنننع شهرسنننتان قنننم متولننند شننند و در روز جمعنننه
۱3۶۸/02/۱۵در سنننّ  7۶سننالگی از دنیننا رفننت و سننید مصننطفی طباطبننائی بننر او نمنناز
خوانننند .در سن ننّ حننندود  30سنننالگی بنننه خننندمت ادارهی فرهننننگ قنننم (آمنننوزش و
پننرورش) درآمنند و بننا توجننه بننه قنندرتی کننه در نوشننتن داشننت در برخننی از روزنامننههننا
مش ول نوشتن مقاالت شد.
از نکننات مهننم زننندگی او ،آشننناییی بننا محمنند خالصننیزاده بننود کننه بننا توجننه بننه
رویکننرد اصننالحی وی ،قلمننداران شننیفتة آ ننارش شنند و شننروع بننه ترجمننة آنهننا کننرد
که بنا ترجمنة کتناا «المعنارف المحمدینه» آغناز شند و ادامنه پیندا کنرد و کتنااهنایی
دیگننر از خالصننیزاده را ترجمننه کننرد .قلمننداران همچنننین بننا برخننی شخصننیتهننای
دیگر نیز آشنایی داشت از جمله :مهندس بازرگان و دکتر علی شریعتی.
«شناهراه اتحنناد» از جملننه کتننااهننای اوسننت کننه در آن سننعی کننرده معنننای حنندیث
غنندیر را از اوالی در تصننرف بننه معنننای ح نبّ و دوسننتی کنناهی دهنند .همچنننین ادعّننا
مننیکننند امامننت ائمننه بننه وسننیلة ننن

از طننرف خنندا و رسننول خنندا نیسننت (ر.ک؛

قلمننداران د ،بنننیتنننا )۱۶۵ :او همچننننین در کتننناا دیگنننرش در منننورد خمنننا سنننعی
کننرده طننوری بنویسنند کننه بننا مسننایل فقهننی کننه میننان شننیعیان کنننونی روا دارد
سازگاری نداشته باشد.
کتناا «حکومنت در اسننالم» نینز از اوسنت کننه ادعنا شنده ایننن کتناا توسنط آقننای
منتظننری در اواخننر دهننة  ۴0در نجننجآبنناد تنندریا مننیشننده اسننت .وی انگیننزة تننألیج
این کتاا را الهامی غیبی میداند( 2ر.ک؛ یادی از یار.)۱2 :۱3۸0 ،
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برخننی آ ننار دیگننر او عبننارت اسننت از :ترجمننة احینناء الشننریعه ،ترجمننة االسننالم
سننبیل السننعاده و السننالم ،ارم ننان آسننمان ،ترجمننة ارم ننان الهننی ،ترجمننة وصننیت نامننة
آقننای خالصننیزاده ،زیننارت و زیارتنامننه ،راه نجننات از شننر غننالت و سنننّت رسننول از
عترت رسول (

).

 .4-3سید مصطفی طباطبائی
طباطبننائی در سننال  ۱3۱۴شمسننی بنندنیا آمنند و در دوران نوجننوانی وارد حننوزة علمیننه
شنند ولننی هرگننز لبنناس روحانیننت بننرتن نکننرد و همیشننه دنبننال پاسننخ سننؤاالتی بننود .او
از جملننه افننرادی اسننت کننه مننتهم بننه داشننتن تفکننر سننلفی در کشننور ماسننت .طباطبننائی
از دوسننتان برقعننی و قلمننداران بننوده اسننت بننه طننوری کننه قلمننداران قبننل از مننر
سرنوشننت کتننااهننایی را بننه او واگننذار کننرد و او بننر بنندن قلمننداران نمنناز خواننند
(ر.ک؛ یادی از یار.)۱۵ :۱3۸0 ،
برقعی در مورد طباطبائی میگوید:
«سننید مصننطفی دانشننمند و محققننی فاضننل و از سنناکنین شننمیران و نننوادة
آیننت اهلل العظمننی میننرزا احمنند آشننتیانی اسننت و خننود را از دوسننتداران و
پیروان حقیقی علی (ع) میداند» (ر.ک؛ برقعی د ،بیتا.)33 :

طباطبننائی مانننند بسننیاری دیگننر از افننراد ایننن چنینننی ،امامننت را بننهعنننوان یننک اصننل
الهننی نپذیرفتننه و تنهننا بننر آنچننه کننه بننه صننراحت از قننرآن مننیفهمنند تکیننه مننیکننند
(ر.ک؛ جعفریننان الننج )73۹ :۱3۸۵ ،همچنننین تکیننة خاصننی بننر تشننکیل نمازجمعننه
دارد و مریدانی در آن نماز همچنان شرکت میکنند.
آخرین نکته در مورد شخصیت او ،این سخن در مورد اوست:
در میننان مجموعننه افننرادی کننه در ایننن کنناروان بننا هشننتاد سننال سننابقه وجننود
دارننند ،طباطبننائی را مننیتننوان معقننولتننر دانسننت و در عننین حننال باینند تأکینند
کننرد وی از برخننی از اساسننیتننرین آمننوزههننای شننیعی از جملننه مباحننث امامننت
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کننه تفنناوت و مننرز اساسننی میننان شننیعه و سنننی اسننت دور شنندهاسننت (ر.ک؛
جعفریان الج.)7۴0 :۱3۸۵ ،

برخنننی از آ نننار او عبارتنننند از :خیاننننت در گنننزارش تننناریخ ،شنننیخ محمننند عبنننده
مصننلح بننزر

مصننر ،نقنند خاورشناسننان ،منناجرای بنناا و بهنناء ،متفکننرین اسننالمی در

برابر منطق یوننانی ،راهنی بنه سنوی وحندت اسنالمی ،نقند کتنب حندیث ،پیونند دینن و
حکومننت ،قننرآن بنندون حنندیث هننم قابننل فهننم اسننت ،دینننسننتیزی نافرجننام و کتنناا
حل اختالف بین شیعه و اهل سنت در مسدلة امامت.
الزم به ذکر اسنت کنه عنالوه بنر افنراد ذکنر شنده ،در برخنی مننابع ،افنراد دیگنری هنم
ذکر شده انند کنه بنه جهنت رعاینت اختصنار فقنط ننام آنهنا را ذکنر منیکننیم .نظینر سنید
اسننداهلل خرقننانی ،شننیخ محمنند خالصننیزاده ،سننید صننادق تقننوی ،میننرزا یوسننج شننعار،
محمد جواد غروی اصفهانی و ( . ...ر.ک؛ جعفریان الج.)7۵۴ -720 :۱3۸۵ ،
 .5-3برخی ويژگیها و شاخصههای ايان جرياان و تقابال آن باا اعتقاادات شایعیان
امامی
قبننل از ورود در بحننث ابتنندا متننذکر مننیشننویم ،در ایننن مقالننه بنننا بننر بیننان توصننیفی
دینندگاههننای سننلفیگرایننان ایننران و تقابننل آن بننا اعتقننادات شننیعیان اسننت .بنننابراین نقنند
و بررسی دیدگاهها و اعتقادات ،صورت نمیگیرد.
 .4بازگشت به صدر اسالم
اولین ویژگی که بنرای اینن جرینان منی تنوان بینان کنرد ،دعنوت بنه بازگشنت بنه صندر
اسالم اسنت .آنهنا بنرای اینن کنه مسنلمانان بنه عظمنت اولینة خنود برسنند ،اعتقناد دارنند
باینند بننه صنندر اسننالم رجننوع کنننیم .دلیننل ایننن رجننوع را کامننل و بننیعیننببننودن ذاتننی
اسننالم مننیدانننند و معتقدننند در صنندر اسننالم از ایننن مصننیبتهننای فعلننی مسننلمانان کننه
توسنط دشنمنان اسنالم بنر آننان وارد گشنته ،خبنری نبنود .بازگشنت بنه صندر اسنالم ،از
مهمترین ویژگنی سنلفی هنا اسنت و تمنامی آننان بنه آن پایبنند هسنتند و همنانطنور کنه
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در معنننای واژة سننلفیه چننه از جهننت ل ننت و چننه از جهننت اصننطالک نشننان دادیننم،
بازگشت به گذشته و صدر اسالم در معنای سلفیه لحاع شده است.
از منظننر شننیعیان امننامی ،بازگشننت بننه قننرآن و سننلج صننالح ،شایسننته و در برخننی
مننوارد ضننروری اسننت زیننرا قننرآن کتنناا خنندا و سننلج صننالح ،نزدیننکتننرین افننراد بننه
رسننول خنندا بننودهاننند .امننا سننلفیگرایننان ایننران در بازگشننت بننه قننرآن تننا جننایی پننیی
رفته اند که هنر دلیلنی کنه در اناهر مخنالج قنرآن اسنت را بنیارزش قلمنداد کنردهانند.
نتیجننة قننرآن گراینیِ آنننان ،عنندم اعتمنناد بننه روایننات و کنننار گذاشننتن آن اسننت من الا در
دو مننورد فقهننی ،قائننل بننه وجننوا نمازجمعننه و وجننوا خمننا فقننط در غنننائم جنگننی
شدهانند (ر.ک؛ جعفرینان النج )70۵ :۱3۸۵ ،و ینا قائنل بنه همنه فهنمبنودن همنة قنرآن،
بدون مراجعه به تفسیر و روایات هستند (ر.ک؛ برقعی ز ،بیتا.)۶ :
همچنننین در ادعننای بازگشننت بننه سننلج صننالحِ آنننان نیننز نکننات مبهمننی وجننود
دارد؛ از جملننه اینننکننه ایشننان باینند ابننت کنننند در برخننورد بننا سننلج ،گزینشننی عمننل
نکرده و در اسنت ناد بنه سنخن ایشنان تنهنا بنه مطالنب موافنق نظنر خنود اکتفنا نکنردهانند.
عننالوه بننر ایننن سننلفی کننه مننراد آنننان از سننلج صننالح اسننت باینند بننا میننزان سنننت پیننامبر
ارزیننابی شننوند و بننا توجننه بننه ایننن کننه کتننااهننای صننحابه و بننهطننور کلننی سننلج در
قننرون بعنندی منننعکا شنندهاسننت از کجننا معلننوم ،آن چننه سننلفیان مننیگویننند همننان
چیزی است که سلج به آن معتقد بودهاست (ر.ک؛ جعفریان .)۴۱ :۱3۶۹ ،
 .5دعوت به اتحاد
از ویژگننیهننای مهننم و بننارز ایننن جریننان ،دعننوت بننه وحنندت مسننلمین اسننت .اتّحنناد
بنننابر نظننر آنننان ،از علننل پیشننرفت مسننلمانان صنندر اسننالم اسننت و بننرای برگشننتن بننه آن
وضعیت چارهای جز وحدت و یکپارچگی نیست:
هننر ملننت و جمعیتننی کننه در زنننندگی در مجنناورت و معاشننرت یکدیگرننند بنننه
اتحنناد و اتفنناق بیشننتر نیازمندننند و برکننات اتحنناد و فحننائل اتفنناق چیننزی نیسننت کننه
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احتیا بنه گفنتن و نوشنتن داشنته باشند زینرا ادننی شنعوری منیتوانند بنه حسنن ختنام و
نیکی انجام آن حکم نماید (قلمداران د ،بیتا :مقدمه ص).
دعننوت بننه اتحنناد جننزء مبننانی اصننلی شننیعیان نیننز اسننت امننا ایننن بننه منزلننة دسننت
کشننیدن از اعتقننادات و باورهننای صننحیح ایشننان نیسننت .سننلفیگرایننان بننه بهانننة اتحنناد،
بسننیاری از عقائنند شننیعه را نادرسننت و دلیننل بننر جنندایی و تفرقننه خواندننند .بنننابراین
مننیتننوان گفننت یکننی از عوامننل مبننارزه آنننان بننا عقائنند شننیعه ،همننین مسندلة دعننوت بننه
اتّحاد است.
 .6خرافات خواندن برخی از عقائد شیعیان
ویژگننی دیگننر ایننن جریننان ،شننک و شننبهه و رد کننردن بسننیاری از عقائنند شننیعیان و نننام
خرافننات نهننادن بننر آنهاسننت .در تأیینند ایننن ویژگننی کننافی اسننت بننه ایننن مطلننب
توجه کنید:
بایننند در تفکینننک خرافنننات از منننذهب هرچنننه زودتنننر اقننندام نمنننود ،بایننند در
جلننوگ یری از ایننن خطننر بننزر

و مننرم مهلکننی کننه اسننالم بننا مایننة سننعادت و

نیکبختی منا را کنامال تهدیند منی کنند بنا نهاینت جندیت کوشنی کنرد ،بایند بنر ضند
ایننن دشننمن خانمننان برانننداز جنننگ نمننود ،باینند بننه حیننات ایننن جر ومننة فسنناد کننه در
ر

و ریشننة افننراد جامعننة مننا رسننوخ پینندا کننرده و مننا را بطننرف زوال و نیسننتی سننوق

می دهند خاتمنه داد ،بایند اینن خاننة منذلت و تینره بختنی را آتنی زد ،بایند اینن شنجرة
خبی ننه را از ریشننه در آورد ،و باالجمننال هننر طننوری هسننت ،باینند دیننن مقنندس اسننالم
را کننه یکتننا وسننیلة تننأمین سننعادت وسننالمت نشننأتیناسننت ،از لننوث کلیّننة خرافننات
پاک نمود (ر.ک؛ تنکابنی ،بیتا :مقدمه ک).
بننه عقینندة آنهننا ایننن دسننته از عقائنند ،یعنننی همننان عقائنند نادرسننت ،ناشننی از روایننات
ضعیج و مجعولنه هسنتند کنه توسنط بسنیاری افنراد کنه خنود را عنالم دینن منینامیدنند
منتشر شدند:
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متأسفانه پنا از گذشنت ینک دو قنرن ،اخبناری بنه ننام دینن پیندا شند و اشخاصنی
بننه نننام محنندث یننا مفسننر اهننور کردننند و مطننالبی از قننول پیننامبر (

) یننا از قننول

بزرگان اسالم آوردند و منردم بنه سنوی ایشنان جلنب شندند ،کنمکنم علمنا ینا در واقنع
عننالم نمایننانی پینندا شنندند کننه بننا اخبننار و احادیننث خننود موجننب اخننتالف و تفرقننه
شدند (ر.ک؛ برقعی هن ،بیتا.)۱ :

در ادامننة ایننن مطلننب نویسنننده ،بیننان مننیکننند کننه علننت نوشننتن کتننابی (عرضننة
اخبار اصول بر قنرآن ) بنه اینن جهنت بنوده کنه نشنان دهند اختالفنات منذهبی در درجنة
اول ناشننی از همننین اخبننار مجعولننه اسننت و در کتننااهننایی کننه بننه قننولی حجیننت دینننی
دارننند تبیننین شنندهاننند .او در همننین کتنناا سننعی کننرده تننا حجیننت کتنناا «الکننافی» را
زیننر سننؤال ببننرد و اشننکاالتی را بننر آن وارد مننیکننند از جملننه ایننن کتنناا در بسننیاری
از مننوارد م ننایر بننا قننرآن کننریم اسننت و برخننی مطالننب آن بننا قواعنند عقلننی نیننز موافننق
نیسننت (ر.ک؛برقعننی ه ،بننیتننا،

ا) و همچنننین احادیننث پیننامبر اکننرم (

) در آن

بسننیار کننم اسننت و احننادی ی کننه در آن بکننار رفتننه از نظننر سننند و مننتن ،حتّننی بننه قننول
رجال شیعه اشکال دارند (ر.ک؛ برقعی هن ،بیتا.)33 :
الزم بننه ذکننر اسننت طرفننداران جریننان سننلفیگننری در کشننور مننا ،در حقیقننت بننه
روی نقنناط تمننایز تشننیع و اهننل سنننت متمرکننز شنندهاننند و عقاینند اساسننی شننیعیان مانننند
اصننل امامننت و برخننی ویژگننیهننای امامننت ،اهمیننت زیننارت ،شننفاعت و رجعننت را
مورد نقد و انکار قرار دادهاند:
الف .امامت

مهننمتننرین اعتقنناد شننیعیان نسننبت بننه اهننل سننّت ،مسنندلة امامننت اسننت کننه مننورد توجننه
سننلفیان بننوده و هسننت و غال نبِ دینندگاههننای آنننان در ایننن زمینننه ،بننرخالف معیارهننای
شننیعیان امننامی اسننت .بننه طننور م ننال یکننی از انتقاداتشننان ،مربننوط بننه حصننر امامننان
معصننوم در عنندد دوازده و فلسننفة غیبننت امننام زمننان (عننا) و چگننونگی جمننع آن بننا
قاعدة لطج است .از دیدگاه آنان میتوان چند اشکال در این زمینه مطرک کرد:
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یکی اینکنه وقتنی عوامنل ضنرورت دهننده بنه نصنب امنام معصنوم ،همیشنگی هسنتند و
هیچگنناه از بننین نمننیروننند ،حصننر تعننداد امامننان معصننوم در عنندد دوازده چگونننه بننا
حکمت الهی سازگار منیافتند و دیگنری اینکنه بنا توجنه بنه اسنتدالل شنیعیان ،غیبنت امنام
دوازدهم به هیم وجه قابل توجیه نخواهد بود (ر.ک؛ نکویی.)2۱ :۱3۸0 ،
آنان همچنین دربارة صرف وجود امام و لطجبودن آن ،تردیدهایی مطرک کردهاند.
امننا امامیننه بننرای دوازده نفننربننودن امامننان خننود دالیننل پاننر شننماری ذکننر کننرده کننه
روایننات صننحیح ،مهننمتننرین آنهاسننت (ر.ک؛ طوسننی )۱00 -۹۱ :۱3۸۵ ،همچنننین
فوائند مهمننی بننرای وجننود امننام بیننان کننردهاننند کننه مننیتواننند پاسننخگوی غیبننت و عنندم
اهننور امننام باشنند؛ از جملننه واسننطة فننیعبننودن امامننان ،منندیونبننودن مننردم در اصننل
خلقننتشننان بننه وجننود امننام ،مننانع فروپاشننی عننالم ،عل نتِ جنناریشنندن رحمننت الهننی،
سننببِ اجابننت دعاهننا ،دلیننل امننان بخشننی بننه مننردم ،سننببِ رسننیدن رزق و روزی ،باعننث
دفنننع بالهنننا و( . ...ر.ک؛ ابنننن بابوینننه النننج۱۸۶ :۱37۶ ،؛ ابنننن بابوینننه ا،۱ :۱37۸ ،
 2۶2و ۵۶ :2؛ ابن نعمان الج22۴ :۱۴۱3 ،؛ کلینی.)۵3۴ :۱ ،
سننلفیگرایننان دربننارة امامننت ححننرت امیرالمننومنین (ع) نیننز موافننق بننا شننیعیان امننامی
نیسننتند؛ بننه طننور م ننال شننأن نننزول آیننة شننریفة والیننت را بننر خننالف دینندگاه داشننمندان
امامیننننه (ر.ک؛ امینننننی۱۴۱۶ ،ق ،3 :صنننن

 ،)220-230ححننننرت امیرالمننننؤمنین (ع)

نمننیدانننند و در نقنند آن مننینویسننند« :داسننتان انگشننتر دادن ححننرت علننی (ع) در نمنناز،
یننک داسننتان بنندون سننند و منندرک اسننت و آ ننار جعننل در آن نمایننان اسننت» (نکننویی،
.)۵3 :۱3۸0
موضننوع مهنندویت و امامننت امننام دوازدهننم (ع) نیننز مننورد نقنند و تردینند سننلفی
گرایان قرار گرفتهاست:
باینند تحقیننق کننرد مسنندلة مهنندی و یننا دوازده امننامی آیننا دلیلننی از عقننل و یننا از
کتنناا آسننمانی دارد یننا خیننر .بلکننه ضنند عقننل و ضنند کتنناا آسننمانی اسننت ،و در
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کتنناا آسننمانی یعنننی قننرآن  ...آینناتی اسننت کننه داللننت دارد بننر کننذا ادعننای
مهدویت ،چنانی که مدعیان آن میگویند (ر.ک؛ برقعی الج ،بیتا.)3۸ :
آننان همچننین آیناتی از قننرآن کنریم را دلینل بنر عنندم مهندویت ذکنر کنردهاننند؛ از
جملننه آیننة شننریفة وَِّللداَ َِّیْنَنَللا وََِّیْللنَکَ ُ الْعَللدَاوَه وَالْبَاْضَللاءُ أََِّللدا (ممتحنننه )۴ /کننه
اهننور بننر دشننمنی مسننلمانان و یهننود تننا ابنند دارد در حننالی کننه بننر اسنناس ادعننای
شننیعیان ،بننا اهننور امننام زمننان (عننا) همگننان بننا یکنندیگر صننلح و صننفا پینندا مننیکنننند.
(ر.ک؛ برقعننی الننج ،بننیتننا )۴۸ :ایننن در حننالی اسننت کننه شننیعیان امننامی ،مهنندویت و
امامننت امننام دوازدهننم (عننا) را جننزء اعتقننادات ضننروری مننیدانننند (ر.ک؛ شننیخ
صنندوق۱۴۱۴ ،ق )۹۵ :و بننه شننبهات قرآنننی آنننان پاسننخهننای متعننددی دادهاننند (ر.ک؛
مکارم۱۹ :۱3۸۵ ،؛ حسینی.)۱۴ -۹ :۱3۹۸ ،
عصننمت نیننز از موضننوعات مهننم اختالفننی میننان امامیننه و سننلفیگرایننان اسننت.
شننیعیان ،ائمننه ،را معصننوم مننیدانننند بننه ای نن معنننا کننه پیننامبر (

) و سننایر ائمننه (ع) از

هرگونننه خطننا و اشننتباه در سننخن و عمننل مصننون هسننتند؛ امننا سننلفیگرایننان ایننران ایننن
اعتقاد را نمیپذیرند و با شبهه پراکنی تالش میکنند آن را نادرست نشان دهند.
ب .زيارت قبور

از جملننه اعتقنناداتی کننه بننا خواسننت و روش سننلفیهننا مطابقننت نمننیکننند ،زیننارت قبننور
اسننت .آنهننا ایننن مسنندله را نادرسننت مننیخوانننند و برخننی از آنننان اساس ناا بننا زیننارت و
توسننلکننردن مخالفننند( ،ر.ک؛ عبننداللهی ،بننیتننا )۸ :دالیلننی هننم کننه مننیآورننند بیشننتر
روایننات و مطالننب تنناریخیِ ضننعیج اسننت .از جملننه رواینناتی کننه مننورد استنادشننان
قرار میگینرد رواینت عبندالرزاق اسنت« :عبلدالبزاق علن معملب علن قتلاده :أن رسلول
ا قللال« :مَللن زارَ القَبللور فَلللی

مِنّللا ،رسننول خنندا فرمننوده :هننر کننه قبرهننا را زیننارت

کند از ما نیست» (قلمداران  ،بیتا.)7 :
قلمننداران در تقبننیح شننمردنِ زیننارت قبننور ،ادعننا مننیکننند :دالیننل عقلننی بننر ایننن
مسدله وجود دارد امنا تنهنا چینزی کنه بنه عننوان دلینل عقلنی بینان کنرده ،اینن ادعاسنت
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کننه هننیم عنناقلی زیننارت قبننور را امننری ممنندوک و الزم نمننیداننند .از جه نت تنناریخی
نیننز وی تننالش کننرده ،فلسننفة زیننارت کننردن قبننور را بننه چننالی بکشنناند و ادعننا کننرده
کننه در ادیننان و مننذاهب الهننی قبننل از اسننالم بننه زیننارت قبننور اشننارهای نشنندهاسننت .از
همننه عجیننبتننر اینننکننه بننه بنناور وی پننا از گذشننت نزدیننک بننه یننک قننرن از رحلننت
پی مبننر (

) ،کسننی از اصننحاا و تننابعین آن جننناا قبننر مطهننر ایشننان را زیننارت

نکردنننند (ر.ک؛ قلمنننداران  ،بنننیتنننا )۱۶ :و همچننننین مخفنننی مانننندن قبنننر ححنننرت
فاطمنننة زهنننرا (س) و سنننفارش ححنننرت علنننی (ع) بنننر مخفنننیبنننودن قبنننر خنننود آن
ححننرت را ،دلیننل بننر ادّعننای خننود در ایننن بحننث مننیداننند (ر.ک؛ قلمننداران ،بننیتننا
الننج )۱۴ :سننلفیگرایننان ایننران ،در رد نظننر مخالفننان خننود ،از تقبننیح بزرگننانی چننون
صنناحب کامننل الزیننارات نیننز دسننت نکشننیدهاننند و او را کاسننب سنناده و خننوش بنناور
معرفی کردهاند (ر.ک؛ قلمداران  ،بیتا.)207 :
همچنننین آنهننا سنناختن حننرم و ضننریح را حتننی بننر ائمننه ،کنناری ناشایسننت و بنندعت
معرفی میکنند:
از بنندعتهنننای در نجنننج ،ضنننریح ابنننوتراا اسنننت کنننه از نقنننره و درا آن طنننال و
مرصع بنه جنواهر اسنت و گنبندی از طنال دارد ...از بندعتهنای دیگنر در نجنج ،درهنمهنا
و دینارهننایی اسننت کننه توسننط زائننرین داخننل ضننریح مننیافتنند و خننادم هننر هفتننه درا
ضننریح را مننیگشنناید و مقننداری از دینارهننا را صننرف شننهوت و بقیننه را در بننانکی یننا در
گوشهای ذخیره میکند (ر.ک؛ خالصی :۱3۴۴ ،ص

 ۱0۹و .)۱۱۶

در مقابننل ایننن نظننر ،دینندگاه شننیعیان امننامی وجننود دارد کننه زیننارت قبننر رسننول
خنندا (

) را واجننب و در میننان مسننلمانان اجمنناعی مننیدانننند و انجننام حننا بنندون زیننارت

ححننرت رسننول ( ) را بننیادبننی بننه ححننرت و سننبب نقصننان حننا مننیدانننند (ر.ک؛ شننیخ
مفینند ا۱۴۱3 ،؛ صنن  )۱3۱ -۱30آنننان دربننارة جننواز زیننارت قبننور بننه روایننات فراوانننی
تمسننک مننیجویننند (ر.ک؛ کلینننی :۱3۶۵ ،صنن

 )230 -22۸و معتقدننند زیننارت قبننور

ائمننه :شننامل یکننی از مننوارد اسننتحباا غسننل مننیشننود (ر.ک؛ شننیخ طوسننی :۱۴07 ،ص ن
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 )3۸۸ -3۸7و فحننیلت فراوانننی دارد منن الا باعننث بهشننتیشنندن و بخشننایی گناهننان مننی-
گننردد (ر.ک؛ سننید مرتحننی۱۴0۵ ،ق )2۹۱ ،۱ :همچنننین سنناختن بننناء و زیارتگنناه را بننرای
ائمننه :سننیرهای عننادی بننین مننردم مننیدانننند کننه حتننی قننرآن کننریم نیننز از ایننن سننیره نسننبت بننه
اصحاا کهج ،ممانعتی نکردهاست (ر.ک؛ امین :۱37۸ ،ص

.)۵۶۶ -۵۱۶

ج .شفاعت

مسدلة شفاعت نیز از اعتقاداتی است که مورد انتقاد سلفیگرایان واقع شدهاست:
مسنندلة شننفاعت کننه در امننت اسننالم عمومنناا و در مننذهب شننیعه خصوص ناا بشننرحی
که راینا اسنت هنیم ماینهای از عقنل و پاینهای از شنرع نندارد و یقینناا بندین صنورت از
امم و ملل منسنوخه و باطلنة ادینان قبنل از اسنالم داخنل شنده اسنت و ینا دشنمنان اسنالم
جعل کردهاند (ر.ک؛ قلمداران ا.)70 :۱3۵۹ ،
آنننان یکننی از دالیننل گسننترش ایننن عقیننده را دور کننردن مسننلمانان از قننرآن مننیدانننند
(ر.ک؛ قلمننندارن )7۱ :۱3۵۹ ،و معتقدنننند اگنننر شنننفاعت بنننه معننننای سنننؤال بعحنننی
صنننالحین از خداونننند بنننرای گذشنننتن از عقننناا گناهکننناران و منننورد عفنننو قنننرار دادن
معصننیتکنناران باشنند ،همننان شننرکی اسننت کننه مشننرکین قائننل بودننند (ر.ک؛ سنننگلجی،
 )۱۱۴ :۱320یکننی از سننلفیگراهننا احننادی ی را کننه در ا بننات شننفاعت اسننتفاده شننده ،از
جهننت اعتبننار و ص نحّت رد مننیکننند و آیننات قننرآن در بحننث شننفاعت را بننه جهننت رد و
دفننع عقائنند جاهالنننهای مننیداننند کننه قبننل از اسننالم در بننین مننردم مخصوص ناا بننتپرسننتان
جاهلیننت شننایع بننوده؛ چننون آنهننا بننه نننوعی اعتقنناد اربنناا انننواعی اعتقنناد داشننتند م ننل
خنندایان بنناد و بنناران و جنننگ و صننلح و  ...و ایننن خنندایان در پسننت مخصننو

خننود

دارای حکومننت و اسننتقالل و عننزت و احتننرام بودننند و مننیتوانسننتند از خنندای بننزر
بخواهند کنه نفعنی را بنه عبدشنان بدهند ینا ضنرری را از او دفنع کنند .وی آینات نناار بنه
شننفاعت را منحصننر در شننفاعت دنیننوی دانسننته ،معتقنند اسننت بننه دلیننل آیننة شننریفه یَللوَْ
ال َِّیللعَ فیلله و ال خَلَّلل وَ ال شَللفاعَ

(بقننره )2۵۴ /در قیامننت شننفاعتی وجننود ننندارد

(ر.ک؛ قلمنننداران ا )70 :۱3۵۹ ،در دیننندگاهی دیگنننر هرگوننننه شنننفاعت نفنننی شنننده
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اسننت« :بننه انبینناء و اولینناء اجننازه شننفاعت بننرای کسننی داده نشننده و هننیم آیننهای چنننین
صراحت ندارد» (چهاردهی.)202 :۱3۶3 ،
ایننن بنناور سننلفی گرایننان ،نقطننة مقابننل دینندگاه شننیعیان امننامی و حتننی برخننی
متکلمان برجستة اهنل سننت اسنت کنه بنه ابنتبنودن شنفاعت اذعنان کنردهانند (ر.ک؛
ایجننی ،بننیتننا3۸0 :؛ جرجننانی۱32۵ ،ق )3۱2 :۸ ،برخننی از عبننارات بزرگننان امامیننه بننر
مسدلة شفاعت عبارتست از:
الااف .شاایی مفیااد :امامیننه اتفنناق نظننر دارننند کننه پیننامبر اسننالم (

) و ائمننه :در روز

قیامت ،مرتکبنان گنناه کبینره را شنفاعت خواهنند کنرد و بنر ا نر شنفاعت ایشنان ،گنروه
زیادی از شیعیان نجات پیدا میکنند (ر.ک؛ شیخ مفید۱۴۱3 ،ق.)۴7 :
ب .شیی طوسای :آینة شنریفة ال یاقْبَنلُ مِنْهنا شنفاعَه مربنوط بنه کفنار اسنت و پینامبر
اکننرم (

) و ائمننة اطهننار :و بسننیاری از مؤمنننان ،گنننهکنناران بننا ایمننان را شننفاعت

خواهننند کننرد و سننبب نجننات ایشننان خواهننند شنند (ر.ک؛ شننیخ طوسننی ،بننیتننا،۱ :
ص

 2۱3و .)2۱۴

ج .خواجه نصیر الدين طوسای :اعتقناد بنه شنفاعت اجمناعی اسنت چنه بنه منظنور افنزایی
پنناداش و چننه بننرای اسننقاط کیفننر .عالمننة حلننی در ادامننة قننول خواجننه نصننیر النندین ،آیننة
شننریفة عَيلل أَنْ یَبْعَفَللفَ رَُِّّللفَ مَقامللا مَحْمُللودا (اسننراء )7۹ /را بننهعنننوان دلیننل بننر
شفاعت رسول خدا ( ) ذکر میکند (ر.ک؛ عالمة حلی ا۱۴۱3 ،ق.)۴۱۶ :
د .رجعت

آخرین عننوانی کنه در اینن بخنی منورد بررسنی قنرار منیگینرد بحنث رجعنت اسنت .از

جملننه کتننااهننایی کننه سننلفیگرایننان ایننران در رد آن نوشننتهاننند ،کتنناا اسننالم و
رجعت 3است .نویسندة این کتاا ،ادعا کرده منشأ این اعتقاد از یهود گرفته شده:
در اسننالم اص نالا اسننمی از مسنندله رجعننت در بننین نبننود و بلکننه ایننن عقیننده
تقریب ناا مخننالج بننا نصننو

قننرآن اسننت ،تننا اینکننه عبننداهلل بننن سننبای یهننودی

ایننن قحننیه را در اسننالم منتشننر نمننوده ،سننپا پایننه و اسنناس مننذهب فرقننة
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(سننبائیه) ودیگننر فننرق غننالت قننرار گرفننت (ر.ک؛ فرینند تنکننابنی ،بننیتننا:
)۸7؛ و در ادامننه ،رجعننت و برگشننت بننه دنیننا را حرکننت قهقرائننی و خننرو
از فعلیننت بننه قننوه کننه امننری عادتنناا محننال اسننت دانسننته اسننت (ر.ک؛ فرینند
تنکننابنی ،بننیتننا )۱۱0 :امننا ایننن سننخن او نمننیتواننند دلیلننی بننر عنندم امکننان
رجعننت تلقننی شننود و راه را بننرای امکننان وقننوعی رجعننت نمننیبننندد (ر.ک؛
طباطبائی.)۱07 :2 ،۱3۹3 ،

از نظننر وی تنهننا دلیننل منندعیان رجعننت ،مجموعننهای از روایننات و احادیننث اسننت
کننه نننه تنهننا متننواتر نیسننتند بلکننه تقریبنناا همننه آنهننا ضننعیج هسننتند (ر.ک؛ فرینند
تنکننابنی ،بننیتننا )۱۱0 :و حتننی برخننی آیننات قننرآن را دال بننر عنندم رجعننت مننیداننند؛ از
جمله این آیه شنریفة وَحَبَاَْ عَلَل قَبْیل أَهْلَکْنَاهَلا أَنَّهُل ْ لَلا یَبْجِعُلونَ حَتَّل إِاَا فَتِحَلنْ
یَلَْجُو ُ وَمَلَْجُو ُ وَهُل ْ مِلنْ ََل َ حَلدَب یَنْيِللَونَ (انبینناء( )۹۵ /ر.ک؛ فرینند تنکننابنی،
بیتا.)207 :
در مقابننل دینندگاه سننلفیگرایننان ،شننیعیان امامیننه هننر چننند رجعننت را از ضننروریات بننه
شنننمار نمنننیآورنننند (ر.ک؛ کاشنننج ال طننناء:۱3۶۸ ،صننن

 ۱00و  )۱0۱ولنننی نگننناه

انتقنادآمیز سنلفیگرایننان بنه ایننن اعتقناد را نیننز نمنیپذیرنند و پاسننخهنای متعنندد بنه شننبهات
سنننلفیگراینننان دادهانننند (ر.ک؛ عالمنننة مجلسنننی۱۴03 ،ق:۵3 ،
 :3 ،۱3۶۵صننن ن

 ۱22و۱23؛ عسنننکری،

202 -۱۱؛ شنننننهمیری202 :۱3۸۶ ،؛ رضنننننوانی .)۶۶۸ :۱37۸ ،بنننننرای

آشنایی با دیدگاههای دانشمندان امامیه ،برخی دیدگاهها را نقل میکنیم:
شننیخ صنندوق :ایشننان ایننن اعتقنناد را حننق معرفننی مننیکننند و سننپا آیننات متعننددی
از قرآن کریم را برای رجعنت ذکنر منیکنند؛ از جملنه :أَ لَل ْ ََّلبَ إِلَل الَّلذینَ خَبَجُلوا
ت فَقلا َل َلهُل ُ اللّل ُه مُوََّلوا ََل َّ َأحْیلا ُه ْ (بقنره)2۴3 /
َ َح َذ َر ا ْلمَل ْو ِ
مِنْ دِیارِهِ ْ وَ هُ ْ َألَو َ
(ر.ک؛ صدوق ۱۴۱۴ ،ق.)۶0:
شننیخ مفینند :در پاسننخ بننه سننؤال از رجعننت ،مننیگوینند :خداوننند قبننل از روز قیامننت،
گروهننی از امننت پیننامبر (

) را بننر مننیگرداننند و ایننن یکننی از ویژگننیهننای مننذهب
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آل محمنند (
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) اسننت .ایشننان سننپا بننه برخننی شننبهات در ایننن زمینننه پاسننخ مننیدهننند

(ر.ک؛ مفید ۱۴۱3 ،ق :ص

.)37 -32

سننید مرتحننی :از منظننر شننیعة امامیننه ،خداوننند موقننع اهننور امننام زمننان (عننا)،
گروهننی از مؤمنننان را بننر مننیگرداننند تننا از دولننت ایشننان بهننره بننرده و بننه نصننرت و
ینناری ایشننان نائننل آیننند و همچنننین گروهننی از دشننمنان را بننر مننیگرداننند تننا از آنننان
انتقام گرفته شود (ر.ک؛ سید مرتحی۱۴0۵ ،ق.)۱2۵ :۱ ،
نتیجه
در صنند سننالة اخیننر کشننور ایننران ،جریننانی بننا گننراییهننای سننلفی شننکل گرفننت .ایننن
جریننان در واقننع واکنشننی بننه شننرایط بنند اقتصننادی و عقننب افتننادگی مننردم بننود و متننأ ر از
جریننانهننای سننلفی کننه در جهننان اسننالم پیشننرفت زیننادی کننرده بودننند ،قننرار گرفننت.
دستگاه های سیاسی و اجرایی کشور نینز کنه تحنت نفنوذ غنرا بودنند بنه مندد اینن جرینان
آمدننند تننا بننه نننوعی بننا تفکننرات ایننن جریننان در مخننالج بننا بسننیاری از اعتقننادات شننیعیان و
روحانیننت و مرجعیننت ،همراهننی کنننند .مهننمتننرین افننراد ایننن جریننان عبارتننند از :شننریعت
سنگلجی ،سید ابوالفحل برقعی ،حیدرعلی قلمداران و سید مصطفی طباطبائی.
ویژگننی بننارز ایننن جریننان ،تقابننل آنننان بننا اعتقننادات شننیعیان امننامی و خرافننهنامینندن
بسننیاری از اعتقننادات آنننان بننود؛ البتننه سننلفیگرایننان ایننران ابتنندا شننعارهای بازگشننت بننه
صنندر اسننالم و لننزوم وحنندت مسننلمین را کننه موافننق بننا اعتقننادات شننیعیان امامیننه بننود،
مطننرک کردننند و سننپا رفتننه رفتننه باورهننای خننا

خودشننان را آشننکار کردننند.

دینندگاه سننلفیگرایننان ایننران دربننارة موضننوع امامننت و مسننائل آن ،بسننیار مشننابه اهننل
سنننت اسننت و از ایننن جهننت تفنناوت جنندی بننا دینندگاههننای شننیعیان امننامی دارد .آنننان
همچنننین دربننارة زیننارت قبننور ،شننفاعت ،توسننل و رجعننت بننا تحننعیج و نادرسننت
خواننندنِ احادیننث شننیعه و طننرک دالیننل عقلننی و نقلننی ضننعیج و سسننت ،درصنندد
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مقابلننه بننا ایننن اعتقننادات شننیعیان امننامی کننه برخاسننته از دینندگاه بزرگننان خننود نظیننر
شیخ صدوق ،شیخ مفید و شیخ طوسی بود برآمدند.

پینوشت
 .۱در این مورد باید متذکر شویم که نویسندة تفسیر المنار ،رشید رضا است.
 .2دلیل نوشتن این کتاا را مستند به این خواا میداند :در شب دوشنبه  27محرم الحرام
سال  ۱3۴3شم سی خواا دیدم که با چند نفر در صحرای کربال ه ستیم و چنین مینمود
که وجود سید شهیدان و سرور آزادگان حسین از دنیا رفته و جنازة شریج ایشان در زمین
برجای مانده و من باید ایشننان را غسننل دهم و ااهراا کسننانی هم با من همکاری خواهند
کرد ،من خود را آماده کردم و لنگی پیچیدم و خواسنننتم وضنننو بگیرم که از خواا بیدار
شدم و تعبیر خواا را چنین نمودم که من با نو شتن این ر سالة شریج و آ ار دیگر ،چهرة
حقیقی و نورانی دین مبین اسنننالم را ازگردهای اوهام و خرافات خواهم شنننسنننت و پیکر
مقدس اسالم را آنگونه که هست برای مردم نمایان خواهم کرد.
 .3این کتاا با نام عبد الوهاا فرید تنکابنی ا ست ولی نورالدین چهاردهی احتمال نو شته
شنندن این کتاا را توسننط تنکابنی ضننعیج میداند و مینویسنند این کتاا احتماالا همان
کتاا اسنننالم و رجعت معروف سننننگلجی اسنننت .رجوع کنید به نورالدین چهاردهی،
وهابیت و ریشههای آن.۱7۵ ،
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منابع و مآخذ
 قرآن کریم

 آل کاشننج ال طنناء ،محمنند حسننین .)۱3۶۸( .اصـــل الشــیعه و اصــولها .قنننم :دار
القرآن الکریم.

 ابن بابویه ،محمد بن علی .)۱37۶( .االمالی .چاپ ششم .تهران :کتابچی.
 ــــــــــــــــــ  ۱37۸( .ق) .عیون اخبار الرضا .تهران :نشر جهان.

 ــــــــــــــــــ ۱۴۱۴( .ق) .االعتقادات .قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

 ابن منظور ،محمد بن مکرم ۱۴0۵( .ق) .لسان العرب .قم :نشر ادا الحوزه.

 ابننن نعمننان ،محمنند بننن محمنند۱۴۱3( .ق) .االختصــاص .قننم :المننوتمر العننالمى
اللفیة الشیخ المفید.

 ــــــــــــــــــــ  .)۱372( .اوائــل المقــاالت فــی المــذاهب و المختــارات .تحقیننق:
مهدی محقق .تهران :دانشگاه تهران.

 ـــــــــــــــــــــ ۱۴۱3( .ق) .المســـائل الســـرویه .قنننم :المنننؤتمر العنننالمی للشنننیخ
المفید.

 االمننین ،شننریج یحیننی .)۱37۸( .فرهنگنامــه فرقــههــای اســالمی .ترجمننة محمنند
رضا موحدی .تهران :باز.

 امینننی ،عبدالحسننین ۱۴۱۶( .ق) .الغــدیر فــی الکتــاب و الســنّه و االدب .قننم :مرکننز
ال دیر للدراسات االسالمیه.

 بداشتی ،علی اهلل .)۱3۸۶( .شناخت سلفیه .فصلنامة میقات حب .شمارة .۶2

 برقعی ،سید ابوالفحل( .بیتا) .بررسی علمی در احادیث مهدی .بیجا :بینا.
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .خرافات وفور در زیارت قبور .بیجا :بینا.
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .درسی از والیت .بیجا :چاپ اتحاد.
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .سوانح ایام ،بیجا :بینا.
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 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .عرضة اخبار اصول بر قرآن ،بیجا :بینا ،تحریر دوم.

 ــــــــــــــــــ  .)۱3۴0( .عقل و دین ،تهران :مؤسسة مطبوعاتی عطائی .۱3۴0
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .قرآن برای همه ،بیجا :بینا.

 جرجننانی ،علننی بننن محمنند۱32۵( .ق) .شــرن مواقــ  ،قننم :منشننورات الشننریج
الرضی.

 جعفریننان ،رسننول .)۱3۸۵( .جریــانهــا و ســازمانهــای مــذهبی -سیاســی
ایران ،قم :اعتماد ،ششم.

 ـــــــــــــــــــــ  .)۱3۸2( .ســـید اســـداهلل خرقـــانی روحـــانی نـــوگرای روزگـــار

مشروطه و رضاشاه ،تهران :انتشارات مرکز اسناد انقالا اسالمی.

 ـــــــــــــــــــ  .)۱3۶۹( .مــروری بــر زمینــههــای فکــری التقــاط جدیــد در ایــران.

قم :مرکز چاپ و نشر سازمان تبلی ات اسالمی.

 چهنناردهی ،نورالنندین .)۱3۶3( .وهابیــت و ریشــههــای آن ،تهننران :سننازمان چنناپ
و انتشارات فتحی.

 حسننینی ،سننید مصننطفی .)۱3۹۸( .نقنند و بررسننی جننالیهننای مهننم اصننل مهنندویت

از منظر سلفیگرایان ایران .پژوهشهای مهدوی .شمارة .30

 حمد ،حسین علی۱۴۱۹( .ق) .قاموس المذاهب و االدیان ،بیجا .دارالجیل.
 حلی ،حسن بن یوسج۱۴0۹( .ق) .الالفین .قم :هجرت.
 ـــــــــــــــــــــ ۱۴۱3( .ق) .کشـ ـ

المـــراد فـــی شـــرن تجریـــد االعتقـــاد .قنننم:

مؤسسة النشر اإلسالمی.

 خالصی ،محمد .)۱3۴۴( .آیا اینان مسلمانند؟ .تهران :حسنعلی حدادی.
 خمینی ،سید روک اهلل( .بیتا) .کش

االسرار ،بیجا :انتشارات محمد.

 رضننوانی ،علننی اصنن ر .)۱37۸( .ســلفیگــری و پاســ بــه شــبهات .قننم :مسننجد
مقدّس جمکران.
 رمحان بوطی ،محمد سعید .)۱۹۸۸( .السلفیه مرحله زمینه .دمشق :دارالفکر.
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 سنگلجی ،شریعت .)۱320( .توحید عبادت .بیجا :چاپخانة تابان.

 شریج مرتحی ،علی بن حسین .رسائل۱۴0۵( .ق) ،قم :دارالقرآن الکریم.
 شهمیری ،حسین .)۱3۸۶( .رجعت .قم :دفتر نشر معارف.

 صاحبالزمانی ،ناصرالدین ،)۱3۴۸( .دیباچهای بر رهبری .بیجا .عطایی.

 طاهری خرم آبادی ،سید حسن .)۱3۸۵( .شفاعت .قم :موسسه بوستان کتاا.

 طباطبننائی ،سننید محمنند حسننین .)۱3۹3( .المیــزان ،بیننروت :موسسننه مطبوعنناتی
اسماعیلیان.

 طباطبائی ،سید مصنطفی .)۱3۵7( .شـی محمـد عبـده مصـلح بـزر

مصـر .بنیجنا:

انتشارات قلم.

 طبننری ،احسننان .)۱3۶0( .ایــران در دو ســده واپســین .تهننران :انتشننارات حننزا

تودة ایران.

 طریحننی ،فخرالنندین بننن محمنند۱3۸۶( .ق) .مجمــع البحــرین .تهننران :چاپخانننة
طراوت.

 طوسی ،محمد بن حسن۱3۸۵( .ق) .کتاب الغیبه .نجج :مکتبه الصادق.

 ــــــــــــــــــ ۱۴07( .ق) .االقتصاد فیما یتعلص باالعتقاد .بیروت :داراالضواء.

 ــــــــــــــــــــ ( .بننیتننا) .التبیــان فــی تفســیر القــرآن .بیننروت :دار احینناء التننراث
العربى.

 عسکری ،سید مرتحی .)۱3۶۵( .عبداهلل بن سبأ .بیجا :مجمع علمی اسالمی.

 عحدالدین ایجی ،عبند النرحمن( .بنیتنا) .المواقـ

فـی علـم الکـالم ،بینروت:

عالم الکتب.

 الفراهیدی ،خلیل بن احمد۱۴0۵( .ق) .کتاب العین .قم:مؤسسه دارالهجره.
 فرید تنکابنی ،عبدالوهاا( .بیتا) .اسالم و رجعت .تهران .چاپخانه دانی.
 قلمداران ،حیدر علی .)۱33۹( .ارمغان آسمان .قم :چاپخانه قم.

12۴

ظهور سلفیگری شیعی در ایران و تقابل اعتقادی آنان با شیعیان امامی /سیدمصطفی حسینی

 ـــــــــــــــــــــ  .)۱3۵۹( .راه نجـــات از شـــر غـــالت بحـــث شـــفاعت .بنننیجنننا :از
سلسله نشرات حقایق عریان.

 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .زیارت و زیارتنامه .بیجا :بینا.
 ــــــــــــــــــ ( .بیتا) .شاهراه اتحاد .بیجا :بینا.

 ک یننری ،سننید محمنند ۱۴۱۸( .ق) .الســلفیه بــین اهــل الســنه و االمامیــه .بیننروت:
ال دیر.

 کلینی ،محمد بن یعقوا .)۱3۶۵( .الکافی .تهران :دار الکتب االسالمیه.
 م -عبداللهی( .بیتا) .اسالم ناب .بیجا :چاپ قلم.

 مجلسی ،محمد باقر۱۴03( .ق) .بحاراالنوار .بیروت :مؤسسه الوفاء.

 مطهننری ،مرتحننی .)۱372( .بررســی اجمــالی نهضــتهــای اســالمی در صــد ســالة

اخیر .قم :انتشارات صدرا.

 مفیننند ،محمننند بنننن محمننند۱۴۱3( .ق) .اوائـــل المقـــاالت فـــی المـــذاهب و

المختارات .قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.

 ـــــــــــــــــــــ ۱۴۱3( .ق) .الفصـــول المختـــاره .قنننم :المنننؤتمر العنننالمی للشنننیخ
المفید .قم.

 مکارم ،ناصر .)۱3۸۵( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 نامشخ

 .)۱3۸0( .یادی از یار .بیجا .بینا.

 نکویی ،حجت اهلل .)۱3۸0( .تئوری امامت در ترازوی نقد .قم :بینا.

