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ایرانی  شیعه ی  روحانیون  از  برقعی  ابوالفضل  سید  چکیده: 
که در تاریخ 				 متولد و در سال 				 از دنیا رفت  است 
برقعی دارای افکار اصاح گرایانه خاصی بود. او از برخی عقاید 
گرفته است و به انکار احادیث و  مسلم و قطعی شیعه فاصله 
کتاب های خود را  برخی از سنت ها می پردازد. برقعی برخی از 
در عربستان به چاپ رسانده است. برخی او را از تندروترین 

افراد جریان قرآنیون شیعه می دانند.
حیات علمی او از دو بخش متفاوت تشکیل شده است. وی 
مباحث  مدافع  شیعه،  علمای  دیگر  مانند  اول،  بخش  در 
وهابیت،  آراء  به  گرایش  با  دوم  بخش  در  ولی  است  والیــی 
امــامــت،  انــحــصــار  ــام،  امـ الــهــی  نصب  ــون  چ مسائلی  منتقد 
دست،  این  از  مباحثی  است.  گردیده  و…  شفاعت  عصمت، 
کتب او اثبات شده، در آثار دیگرش نفی و باطل  که در برخی 
اعام شده است. مقاله حاضر به بررسی رویکردهای متضاد 

او در اهم این مسائل می  پردازد.

شفاعت،  عصمت،  قــرآن بــســنــدگــی،  بــرقــعــی،  کــلــیــدواژه هــا: 
امامت، نصب الهی.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۵
پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۸



مقدمه.  

سـید ابوالفضـل برقعـی معـروف بـه عامـه برقعـی متولـد 				 و متوفـای 				 

و  اصاح طلبانـه  افـکار  دارای  کـه  اسـت  ایرانـی  شـیعه ی  دانشـمندان  از  شمسـی، 

روشـن فکرانه خاصـی بـوده و در برخـی آثـارش بـه افـکار سـلفی و وهابـی گرایش دارد. 

کـه بـه بهانـه ی مبـارزه بـا  برقعـی را از دانشـمندان منتسـب بـه شـیعه دانسـته اند 

گرایـی از عقایـد شـیعی و تحـت تأثیـر نظـرات علمـاء وهابیـت، افـکار وهابـی  خرافـه 

گسـترش داده اسـت. برخـی او و دیگـر اندیشـمندان هم فکـرش را  را در میـان شـیعه 

»روشـنفکران معـارض بـا سـنن و عقایـد شـیعی«)جبرئیلی، محمدصفـر، 				 ش، 

ص 			(، »جریـان تجدیـد نظـر طلـب در عقایـد شـیعه«)جعفریان، رسـول، 				 

گرایـان دینـی« )همـان، ص 			( و  ش، ص 			(، »روحانیـون نوگـرا«، »اصـاح 

کریـم در هدایـت  … نـام داده انـد. آراء شـاذ ایـن افـراد عبارتنـد از: خودبسـندگی قـرآن 

بشـر و در تفسـیر، بی اعتنایـی بـه حدیـث و رد بسـیاری از احادیـث شـیعه، عقل گرایـی 

افراطـی، نقـد و رد زیـارت قبـور، شـفاعت، عـزاداری، توسـل، تبـرک، ارائـه ی معنایـی 

هم سـو بـا وهابیـت در مسـأله ی توحیـد و …

فقـه،  کام،  قـرآن، عقایـد و  تفسـیر  زمینـه ی  فراوانـی در  تألیفـات  برقعـی دارای 

کـه برخـی از آنـان در ایـران چاپ شـده و برخـی بـه دلیـل همسـویی  رجـال و … اسـت 

فـراوان بـا عقایـد وهابیـت، در عربسـتان سـعودی بـه چـاپ رسـیده اسـت.
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کـه از جهـت  تحقیـق نشـان می دهـد زندگـی برقعـی دارای دو بخـش مجـزا اسـت 

کامًا شـیعی،  فکـری بـا هـم تفـاوت فـراوان دارد. وی در بخشـی از حیـات علمی خود 

مدافـع عقایـد آن و مخالـف بـا وهابیـت اسـت امـا در بخـش دیگـر متأثـر از وهابیـت 

کـه گاهـی مدافع آنان و مخالف عقاید شـیعی دیده می شـود. مقاله ی  اسـت تـا جایـی 

حاضـر بـه بررسـی ایـن تضادهـا می پـردازد.

دو قطبی بودن حیات علمی ابوالفضل برقعی .  

مطالعـه ی آثـار باقی مانـده از ابوالفضـل برقعـی دو بخشـی بـودن حیـات فکـری 

او را تأییـد می کنـد. بـا مطالعـه در ایـن دو بخـش فقـط تغییـر زاویـه در افـکار او دیـده 

کـه  می شـود  یافـت  او  اعتقـادات  میـان  فاحشـی  رویارویـی  و  تضـاد  بلکـه  نمی شـود 

نشـان از یـک تحـول فکـری عمیـق در او دارد. 

بـه عقایـد شـیعی دیـده  پایبنـد  کتـب قبلـی خـود یـک شـیعه معتقـد و  کـه در  او 

می شـود، در آثـار بعـدی خـود تـا حـد انـکار ضروریـات تشـیع ماننـد نفـی وجـود نـص بـر 

امامـت امیرالمومنیـن؟ع؟، نفـی انحصـار امامـت در دوازده امام، نفـی وجوب تبعیت 

از امـام و … پیش رفتـه اسـت.

کـه هـر  کتـاب شـعر و موسـیقی 			 جملـه  ی قصـار مـی آورد  برقعـی در اوراق آخـر 

کـه بـه اعتقـاد وی و تصریـح او هـر  کـدام یکـی از عقائـد حقـه ی مذهـب امامیـه اسـت 

ج بلکـه اهـل  کنـد از مذهـب و طریقـه ی جعفـری خـار کـس یکـی از ایـن عقائـد را انـکار 

نجـات نیسـت )برقعـی، 				 ق، ص 			 تـا 			( بسـیاری از ایـن عقائـد بعدهـا 

گرفتـه اسـت. توسـط خـود او مـورد حملـه قـرار 

برخی از اهم آن عقائد عبارتند از:
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کتاب تابشی از قرآن، این اعتقاد را نفی 	  که در  انبیاء بر حقند و همه معصوم 

کرده است )همان، بی تا، ج 	، ص 0		(.

کتاب تابشی از قرآن، تلویحًا این 	  علی؟ع؟ وصی و خلیفه ی پیغمبر است؛ در 

کرده است )همان، ج 	، ص 			 و 			(. اعتقاد را نفی 

کتاب بررسی علمی در احادیث مهدی؟ع؟، این 	  خلفاء رسول 		 نفرند؛ در 

کرده است. )همان، ص 0	( مطلب را نفی 

کرده 	  نفی  را  اعتقاد  این  قرآن،  از  تابشی  کتاب  در  معصومند؛  رسول  خلفاء 

است )همان، ج 	، ص 			(.

کتاب تابشی از قرآن، 	  خلفاء رسول او لواالمر و واجب االطاعه می باشند؛ در 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(. این اعتقاد را نفی 

این 	  القرآن،  احکام  کتاب  در  گرفت.  معصوم  از  باید  را  دین  حقائق  تمام 

کرده است )همان، ص 		(. مطلب را نفی 

کرده است 	  نفی  را  اعتقاد  این  قرآن  از  تابشی  کتاب  شفاعت حق است. در 

)همان، ج 	، ص 			(.

نفی 	  را  اعتقاد  این  قرآن،  از  تابشی  کتاب  در  کراماتند.  دارای  عصمت  اهل 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(.

کتاب تابشی از قرآن، این 	  کردار از خطا مصونند. در  گفتار و  ائمه در افکار و 

کرده است )همان، ج 	، ص 			(. اعتقاد را نفی 

کـه توسـط خـود برقعـی  کـه مشـاهده می شـود بسـیاری از عقایـد تشـیع  همان طـور 

اسـت.  گردیـده  باطـل  و  نفـی  دیگـرش  آثـار  در  بـود،  اعـام شـده  و ضـروری  احصـاء 
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مقالـه ی حاضـر ضمـن بررسـی ایـن تضادهـا، تفـاوت رویکـرد او را در هـر مسـأله نشـان 

می دهـد.

کـه برقعـی بعـد از منحـرف شـدن از عقایـد امامیـه،  پیشـاپیش الزم بـه ذکـر اسـت 

کـرده و از اهانـت بـه جماعـت شـیعی ابایـی  نسـبت بـه شـیعه نگاهـی بدبینانـه پیـدا 

 
ُ

ُکّل کاُنوا ِشـیعًا  ُقوا دیَنُهـْم َو  ذیـَن َفّرَ
َ
نداشـته اسـت. بـرای مثـال او در ذیـل آیـه >ِمـَن اّل

کنـده  کـه دیـن خـود را پرا کسـانی  ِحـْزٍب ِبمـا َلَدیِهـْم َفِرُحـوَن< )الـروم، 		( یعنـی: از 

گروهی به آنچه  گروه ها تقسـیم شـدند! و )عجب اینکه( هر  سـاختند و به دسـته ها و 

نـزد آنهـا اسـت )دل بسـته و( خوشـحالند! اشـاره بـه لـزوم وحـدت مسـلمین می کنـد و 

کـرده و شـیعه بـودن در معنـای فرقـه ای را نیـز محکـوم و طـرد  فرقه گرایـی را محکـوم 

می نمایـد. 

کتـاب تابشـی از قـرآن معتقـد اسـت اینـان بـه بدعت هـای خـود چسـبیده و  او در 

»شـعائر النـاس« را »شـعائر اهَّلل« می داننـد و موجـب تفرقـه در دیـن شـده اند. او ضمنـًا 

کلمـه ی شـیعه در حدیـث نبـوی »شـیعة علـي هـم الفائـزون« معنـای  معتقـد اسـت 

کـه  لغـوی داشـته و معنـای پیـروان علـی؟ع؟ را می دهـد نـه شـیعیان حزبـی علـی؟ع؟ 

کرده انـد و نـام فرقـه ی شـیعه بـه خـود داده ولـی شـیعه در معنـای  راه علـی؟ع؟ را رهـا 

لغـوی نیسـتند؛ زیـرا پیـروی علی؟ع؟ نیسـتند چون خـود آن حضرت خـود را فرقه ای 

کـم و زیـاد نمی کـرد  جـدای از مسـلمین نمی دانسـت و در دیـن بـه نـام فرقـه ی خـود 

)همـان، ج 	، ص 			(.

بنابراین برخی از تضادهای فکری او را مورد بررسی قرار می دهیم:
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دو رویکرد در مواجهه با اعتقاد »حسبنا کتاب اهلل« و قرآن بسندگی.   .  

کاربرد دارد: که در دو معنای جدا از هم  قرآن بسندگی یک اعتقاد است 

الف( قرآن بسندگی در هدایت بشر

ب( قرآن بسندگی در تفسیر قرآن

و  احـکام  و  معـارف  تمـام  کـه  می شـود  ح  مطـر چنیـن  نخسـت  نظریـه ی  در 

آن  غیـر  بـه  انسـان ها  هدایـت  بـرای  و  اسـت  موجـود  قـرآن  در  دیـن  دانسـتنی های 

نیسـت. نیـازی 

که مدافعان  ح است  در نظریه ی دوم بحث ورود روایات به حیطه ی تفسیر مطر

گرچـه تفصیـل معـارف و جزئیـات احـکام و همـه ی دانسـتنی های  کـه ا آن معتقدنـد 

دیـن در قـرآن موجـود نیسـت ولـی می توان همـه ی قرآن را با کمک خود قرآن تفسـیر 

کـرد و بـه عبـارت بهتـر در تفسـیر بـه غیر قرآن نیـازی نداریم.

کامـًا متضـاد داشـته اسـت. وی  ابوالفضـل برقعـی در هـر دو بخـش، دو رویکـرد 

در جلـد دوم عقـل و دیـن می نویسـد: »… و امـا دلیـل نقلـی بـر اینکـه قـرآن بـه تنهایـی 

از آن جملـه  قـرآن اسـت  آیـات خـود  بـه معلـم و مفسـر دارد  کافـی نیسـت و احتیـاج 

ییَن َرُسـواًل ِمْنُهْم یْتُلـوا َعَلیِهْم آیاِتِه  ّمِ
ُ ْ
ـذی َبَعَث ِفی األ

َ
سـوره ی جمعـه آیـه ی 	: >ُهـَو اّل

کتـاب اهَّلل«  گفتـه »حسـبنا  اْلِحْکَمـَة …< پـس آنکـه  َو  اْلِکتـاَب  ُمُهـُم  َو یَعّلِ یِهـْم  َو یَزّکِ

گفتـه …« )همـان، ص 		 و 		(. کـرده و برخـاف خـود قـرآن سـخن  اشـتباه 

گفتـه ی  کافـی دانسـته و از  امـا همـو در جـای دیگـری قـرآن را بـرای هدایـت بشـر 

از  بعضـی  کافـی،  اسـت  کتابـی  قـرآن  بگویـد  کسـی  گـر  »ا دفـاع می کنـد:  خلیفـه دوم 
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بی خبـران فـوری او را بـه بهانـه ی اینکـه »عمـر« گفتـه حسـبنا کتـاب اهَّلل، می کوبنـد و 

کـه خـدا و رسـول و أئمـه ی  بـه ایـن بهانـه از سـخن حـّق اعـراض می کننـد، در صورتـی 

گـر »عمر«  هـدی تمامـًا قـرآن را بـرای أّمـت اسـامی کافـی شـمرده و دانسـته اند. حـال ا

از  کسـی  نبایـد  مسـلمانم  مـن  گفـت  »عمـر«  گـر  ا دارد،  ضـرر  چـه  باشـد  گفتـه  چنیـن 

کنـد.« )همـو، تابشـی از قـرآن )چـاپ عربسـتان(، ج 	، ص 		( مسـلمانی فـرار 

کام برقعی  این تغییر جهت فاحش، نشـان دهنده ی تغییر رویکردی اساسـی در 

اسـت. دفـاع از ایـن سـخن خلیفـه ی دوم در میـان شـیعه بی سـابقه اسـت و موجـب 

کـه وی از اهل تسـنن تأثیـر پذیرفتـه اسـت. گمـان می شـود  ایـن 

کـه در آن یـک  کتابـی منظـوم بـه نـام »گلشـن قـدس« دارد  از طـرف دیگـر برقعـی 

دوره عقایـد حقـه را بـه نظـم در آورده اسـت. در آنجـا دربـاره ی نیـاز تفسـیر قـرآن بـه 

حدیـث چنیـن سـروده اسـت:

»… ولی چون مجمل آمد بعض قرآن شدی محتاج تفسیر امامان

احادیـث صحیحـه ی اهـل عصمـت بـود ردش چـو انـکار دیانـت« )همـان، ص 

.)		

جایـز  مـردم  بـرای  را  ریـش  تراشـیدن  کـه  اطبائـی  بـه  آثـارش  از  یکـی  در  برقعـی 

و  کـرده  نقـد  نیـز  را  قـرآن  در  خودبسـندگی  آن  ضمـن  در  و  کـرده  حملـه  می داننـد 

 : یسـد می نو

»متاسـفانه زمـان مـا یکعـده دکتـر پیـدا شـده … و در جـواز ریش تراشـی نشـر فتـوی 

کـه موافـق سـلیقه ی او نبـوده مجهـول و موهـوم  نمـوده و اخبـار و روایـات اسـامی 

دانسـته و در عیـن حـال خـود را معتقـد بـه قـرآن شـمرده بـا اینکـه قـرآن مـردم را ارجـاع 
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ُسـوُل َفُخُذوُه< فرموده  ُکُم الّرَ بـه حدیـث نمـوده و اخـذ حدیث را الزم دانسـته و >ما آتا

ـذی َبَعـَث ِفـی 
َ
و حجیـت حدیـث معصـوم را اعـام داشـته و صریحـًا می گویـد: >ُهـَو اّل

ُمُهـُم اْلِکتـاَب َو اْلِحْکَمـَة< در  یِهـْم َو یَعّلِ ییـَن َرُسـواًل ِمْنُهـْم یْتُلـوا َعَلیِهـْم آیاِتـِه َو یَزّکِ ّمِ
ُ ْ
األ

کنـد و دانـش خـود را تعلیـم  کـه بیـان آیـات  ایـن آیـه عـاوه بـر تـاوت آیـات، معلمـی 

کافـی بـود جملـه ی >یعلمهـم< الزم نبـود. گـر آیـات قـرآن  نمایـد الزم شمرده شـده و ا

کلمات  که قرآن، مجمل اسـت و احتیاج به مفسـر دارد و  این مطلب مسـلم اسـت 

اهـل عصمـت تفسـیر صحیـح قـرآن اسـت و لذا پیغمبر اسـام؟ص؟ و ائمـه ی گرام؟مهع؟ 

کیـد و تکـرار کردنـد در مراجعـه مردم به اخبـار و احادیث« )همان، ص 		( چقـدر تأ

کـه در برخـی آثـارش بـه قرآن بسـندگی معتقد شـده اسـت در کتب دیگرش  برقعـی 

تفسـیر قـرآن را وظیفـه ی روایـات می دانـد. او در جلـد دوم عقـل و دیـن مطالبـی را 

کـرده اسـت: »قـرآن،  ع آورده اسـت و عنـوان آن را چنیـن نام گـذاری  در ایـن موضـو

کافی نیسـت« وی در تابشـی از قرآن می نویسـد: »قرآن  بدون معلمی از اهل عصمت 

دارای محکمـات و متشـابهات اسـت یعنـی بعضـی از آنـان واضـح اسـت و داللـت آن 

بـر معنـی صراحـت دارد ولیکـن بسـیاری از آیـات آن مجمـل و متشـابه اسـت. متشـابه 

کـدام معنـی اراده شـده امـا  کـه چنـد معنـی را محتمـل باشـد و معلـوم نباشـد  آن اسـت 

کـه داللـت بـر یک معنـی دارد ولی آن معنی شـرایط و احکام و اجزاء  مجمـل آن اسـت 

کـه متکلـم آن را بیـان نکـرده، بنابرایـن متشـابه و مجمـل احتیـاج بـه  و ارکانـی دارد 

کنـد سـخن او را. و  کسـی از طـرف او بیـان و تفسـیر  بیـان دارد و بایـد خـود متکلـم یـا 

کند یعنی فهم او درک  کند به خطا تفسـیر  کس تفسـیر و بیان  چون ممکن اسـت هر 

معنـی حقیقـی را نکـرده باشـد و مـراد متکلـم را چنان چـه شـاید و بایـد ندانـد و اشـتباه 

کرد یعنی قول هر مفسـری حجت  کنـد، پـس بـه هـر مفسـر و مبینی نمی تـوان قناعت 
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کند و چگونگی  نیسـت و رفـع اختـاف نمی کنـد مگر آنکه خود متکلم کسـی را تعییـن 

عمـل بـه آن را بگویـد«.

او سـپس بـه آیـات 	 سـوره ی مبارکـه جمعـه و 		 سـوره ی مبارکـه نحـل اسـتناد 

گفتـه  قـرآن سـخن  کتـاب اهَّلل« مخالـف  گفتـه »حسـبنا  کـه  کسـی  و می گویـد  کـرده 

اسـت و معلـوم شـد بیـان رسـول خـدا و ائمـه هـدی؟مهع؟ و احادیـث ایشـان در بیـان 

کـه می گویـد مـا اخبـار  موضوعـات و احـکام قـرآن الزم االخـذ و العمـل اسـت و آن کسـی 

را قبـول نداریـم، یـا بی دیـن اسـت و یـا مغـرض )همـان، ج 	، ص 		 و 		(.

ولـی برقعـی در تابشـی از قـرآن، بـه صراحـت تفسـیر توسـط احادیـث ائمـه؟مهع؟ را 

ْقفاُل ها< )محمد؟ص؟، 
َ
ْم َعلی ُقُلوٍب أ

َ
ُروَن اْلُقـْرآَن أ  َفا یَتَدّبَ

َ
کـرده و ذیـل آیـه ی >أ نفـی 

شـده  نهـاده  قفـل  دل هایشـان  بـر  یـا  نمی کننـد،  تدّبـر  قـرآن  در  آنهـا  آیـا  یعنـی:   )		

کـه می گویند حدیـث امام  اسـت؟« نوشـته اسـت: »ایـن آیـه رد می کنـد قـول کسـانی را 

کـه امـام و رسـول  کفـاری  بـر منافقیـن و  کنـد، زیـرا خـدا  آیـه ی قـرآن را تفسـیر  بایـد 

را قبـول نداشـتند تدبـر در قـرآن را الزم دانسـته و حقیقتـًا قـرآن بـدون حدیـث امـام 

فهمیـده می شـود« )همـان، ج 	، ص 	0	(.

زیـادی  آیـات  در  و  اسـت  مـردم  عمـوم  بـرای  قـرآن  هدایـت  اینکـه  بیـان  بـا  او 

کنـد  می فرمایـد: >یـا أیهاالنـاس<، در تـاش اسـت تـا ولـو بـدون صراحـت، چنیـن القـا 

کـه فهـم قـرآن نیـازی بـه روایـات نـدارد )همـو، اصـول دیـن از نظـر قـرآن و مسـتند بـه 

آن، بی تـا، ص 	(. آیـات 

او معتقـد اسـت قـرآن تفسـیر امـام و بلکـه اصـًا تفسـیر نمی خواهـد زیـرا اصحـاب 

کًا عـوام بودند قـرآن را فهمیدند. قرآن از هر تفسـیری  کثـر بلکـه  کـه ا رسـول خـدا؟ص؟ 
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کام هر امامی واضح تر اسـت. او می گوید: »ما مدعی هسـتیم  کام خدا از  روشـن تر و 

کـه قـرآن اصـًا تفسـیر نمی خواهـد ولـی در هـر زبانـی بـرای فهم مـردم آن زبـان باید به 

گـردد. و ترجمـه غیـر از تفسـیر اسـت« )همـان، ص 0	 و  آن زبـان ترجمـه ی صحیـح 

.)		

نصب و نص الهی بر امامت و والیت امیرالمومنین علی؟ع؟.   .  

کامـی تشـّیع، اعتقـاد بـه خافـت بافصـل علـی  بی شـک مهم تریـن شـاخصه ی 

الهـی اسـت. شـیعه در لغـت بـه معنـای  بـن ابی طالـب؟ع؟ از طریـق نـص و نصـب 

کـه بـه خافـت بافصـل  کسـانی اطـاق می شـود  پیـروان اسـت ولـی در اصطـاح، بـه 

حضـرت علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ معتقدنـد )پژوهشـکده تحقیقـات اسـامی، 				 

کـه بـر تعییـن امـام ذکـر کرده انـد، شـیعه  گونـی  ش، ص 			(. در میـان راه هـای گونا

فقـط بـه نصـب الهـی و اعـام آن از طریـق نـص معتقـد اسـت: اإلمـام لطـف فیجـب 

نصبـه علـی اهَّلل تعالـی تحصیـا للغرض )طوسـی، 	0		 ق، ص 			(.

کـرده اسـت و هـم در  برقعـی هـم در اصـل نصـب الهـی امیرالمومنیـن؟ع؟ تردیـد 

وجـود نـص بـرای امامـت آن حضـرت. وی در کتـاب تابشـی از قـرآن معتقد گشـته که 

گفتـه و فرمـوده اسـت: >اهَّلُل  خداونـد در قـرآن فقـط راجـع بـه نصـب رسـوالن سـخن 

کـه رسـالت خویـش را کجـا  گاه تـر اسـت  ْعَلـُم َحیـُث یْجَعـُل ِرسـاَلَته< یعنـی: خداونـد آ
َ
أ

قرار دهد! اما راجع به زمامدار و امام چیزی نفرموده است )همان، ج 	، ص 0		(.

کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة<  ـَك یْخُلـُق مـا یشـاُء َو یْختـاُر مـا  وی بـا اشـاره بـه آیـه ی >َو َرّبُ

)القصـص، 		( یعنـی: پـروردگار تـو هـر چـه بخواهـد می آفرینـد، و هـر چـه بخواهـد 

بـر می گزینـد؛ آنـان )در برابـر او( اختیـاری ندارنـد. نظـر برخـی علمـا مبنـی بـر اسـتفاده 
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کـردن امـام  ل بـر نفـی جـواز انتخـاب  کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة< بـرای اسـتدال از عبـارت >مـا 

گفتـه اسـت ایـن عبـارت آیه، مربـوط به خلقت  توسـط مـردم، را مـورد نقـد قـرار داده و 

نـدارد  زمامـداران  نصـب  یـا  انتخـاب  بحـث  بـه  ربطـی  و  اسـت  موجـودات  تکوینـی 

)همـان(.

کـه در دیگـر آثـارش علـی؟ع؟ را ولـی و منصـوب الهـی از نص قـرآن می داند و در  او 

کـرده اسـت. او با اشـاره به اینکـه آیا ولی  جـای دیگـری همـه ی سـخنانش را تکذیـب 

گـر بداند باعث  کـه ولـی خداونـد اسـت و خـدا او را دوسـت دارد یـا نه؟ و ا خـدا می دانـد 

تکبـر او خواهـد شـد، می نویسـد: »پـس اولیـاء خـدا خـود را ولـی خـدا نمی دانسـتند و 

کمیـل عـرض می کنـد: »اللهـم اجعلنـی مـن او  نبایـد بداننـد و لـذا علـی؟ع؟ در دعـای 

گـر علـی؟ع؟ خـود را ولـی خـدا می دانسـت ایـن دعـا را نمی کـرد. او خـود را  لیائـک« و ا

کـه در دعاهـای او وارد اسـت  کلماتـی  گنهـگار می دانسـت بـه دلیـل هـزاران  مقصـر و 

کـه مـن ولـی خـدا و یـا منصـوب و منصـوص از طـرف خـدا و  کـرد  و خـود ادعـا نکـرد 

رسـولم« )همـان، ص 			( جـدای از آنکـه ایـن سـخن مـورد پذیـرش اجمـاع علمـای 

شـیعه نیسـت بایـد توجـه داشـت عبـارت »اللهـم اجعلنـی مـن او لیائـک« در دعـای 

کمیـل نیسـت البتـه در دیگـر ادعیـه ی ائمـه؟مهع؟ آمـده اسـت.

کـه برقعـی هم فکـر بـا وهابیـت و تفکـرات سـلفی و  از جملـه بخش هـای دیگـری 

ُسـّنی مآبانـه، قلـم زده اسـت، تبییـن و توضیـح وی، ذیـل آیـه ی 		 و 		 سـوره ی 

مبارکـه حـج اسـت:

یعنـی:  َبصیـر<  َسـمیٌع  اهَّلَل  ِإّنَ  ـاِس  الّنَ ِمـَن  َو  ُرُسـًا  اْلَماِئَکـِة  ِمـَن  یْصَطفـی  >اهَّلُل 

خداونـد از فرشـتگان رسـوالنی بـر می گزینـد، و هم چنیـن از مـردم؛ خداوند شـنوا و بین 
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ل بـه ایـن آیـه و نیـز آیـه ی 		  اسـت! او در تابشـی از قـرآن می گویـد: برخـی بـا اسـتدال

کـه انتخـاب زمامـدار و  کرده انـد  ل  کاَن َلُهـُم اْلِخیـَرُة< اسـتدال سـوره ی القصـص >مـا 

امـام مسـلمین بـا خـدا اسـت زیـرا منتخـب مـردم اشـتباه می کنـد )همـان، ج 	، ص 

.)			

برقعـی دو چیـز را نفـی می کنـد اواًل اینکـه امـام بایـد توسـط خـدا انتخـاب شـود و 

گنـاه نـدارد. و البتـه دلیـل او بـرای مـورد اول )عـدم  دوم اینکـه منتخـب خـدا خطـا و 

بـرای  اشـتباه  قابلیـت  یعنـی  بـر می گـردد  مـورد دوم  بـه  توسـط خـدا(  امـام  انتخـاب 

الهـی.  منتخبـان 

او معتقـد اسـت منتخـب خـدا نیـز اشـتباه می کنـد و می نویسـد: »چنان کـه حضـرت 

در  موسـی؟ع؟  حضـرت  و  کـرد  اشـتباه  خـود  قـوم  از  فـرار  قضیـه ی  در  یونـس؟ع؟ 

قضیـه ی تغییـر و تشـدد بـر بـرادرش هـارون؟ع؟ دچـار خطـا شـد و رسـول خـدا؟ص؟ در 

کـه خـدا  کـرد  قضیـه ی اذن دادن بـه منافقیـن بـرای عـدم حضـور در جهـاد اشـتباه 

کـردن دلیـل بـر عـدم جـواز انتخـاب  بـه او فرمـود: >لـم اذنـت لهـم …< پـس اشـتباه 

کـه پیامبـران بـا اینکـه بواسـطه ی وحـی الهـی  نمی شـود« )همـان(. او ادامـه می دهـد 

راهنمایـی می شـوند بـاز مرتکـب اشـتباه می شـوند و حـال آنکـه زمامـدار و امـام مـورد 

وحـی الهـی نیسـت )همـان(. 

کـه مدافعـان نصـب الهـی امیرالمومنیـن؟ع؟  ل می کنـد  او سـپس چنیـن اسـتدال

بـه عصمـت و عـدم خطـای او تمسـک می کننـد و معتقدنـد چـون خـدا او را انتخـاب 

کـه او در بسـیاری از مـوارد طبـق  کـرده اسـت وی خطـا نـدارد در حالـی  کـرده اسـت 

کـرده اسـت. او بـرای مثـال بـه چنـد مـورد اشـاره می کنـد؛ ماننـد  نهج الباغـه اشـتباه 

کـه منذربن جارود توسـط  اینکـه از نامـه ی 		 نهج الباغـه و از تواریـخ معلـوم می شـود 
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و  او اختـاس می کنـد  امـا  بـود.  بـرای جمـع آوری صدقـات فرسـتاده شـده  علـی؟ع؟ 

نـی …  ملحـق بـه معاویـه می شـود. حضـرت بـه او می نویسـد: »فـان صـاح ابیـک غّرَ

.« و نیـز از نامـه ی 		 نهج الباغـه و تواریـخ معلـوم می شـود ابوموسـی اشـعری توسـط 

کرد  علـی؟ع؟ عامـل کوفـه شـد در حالـی که منافـق از آب درآمد و با حضـرت مخالفت 

کـه کمیـل بـن زیـاد را عامـل هیت قـرار داد و  و از نامـه 		 و تواریـخ نیـز روشـن می شـود 

کـرده اسـت و … .  کـرد و حضـرت او را مذمـت  او آن شـهر را تسـلیم دشـمن 

عصمـت  بـه  اعتقـاد  عـدم  و  مـوال(  الهـی  نصـب  بـه  اعتقـاد  )عـدم  مـوارد  ایـن  از 

علـی؟ع؟ و حتـی رسـول خـدا؟ص؟ می تـوان مـدد گرفت که وی از سـنی ها تـا ثیر گرفته 

اسـت.

کـه وی  تمـام سـخنان فـوق در حالـی از طـرف ابوالفضـل برقعـی صـادر شـده اسـت 

گفته اسـت.  در آثـار قبلـی خـود نقطـه ی مقابـل ایـن سـخنان را 

ح  کتـاب عقـل و دیـن دالیلـی را برای خافت و امامت علی؟ع؟ طر او در جلـد دوم 

کمـال اشـاره کرده و می نویسـد: »فریقین قبول  کـرده اسـت. در دلیـل ششـم بـه آیـه ی ا

ْکَمْلـُت َلُکـْم دیَنُکـْم< و هم چنیـن گفتـار رسـول خـدا؟ص؟ که 
َ
کـه آیـه ی >اْلیـْوَم أ دارنـد 

گـذار نکـردم« در شـأن علـی؟ع؟ نازل و بیان شـده اسـت« )همـان، ج 	،  »چیـزی فـرو 

ص 			(.

کـه بـه ادلـه ی نقلیـه بـر امامـت علـی بـن  کتـاب عقـل و دیـن  وی در بخـش دیگـر 

ابی طالـب؟ع؟ اشـاره می کنـد، بـه آیـه ی والیـت پرداختـه و طبـق نظـر عامـه و خاصـه 

مبارکـه ی  سـوره ی   		 آیـه ی  بـه  اشـاره  بـا  وی  می دانـد.  علـی؟ع؟  مـورد  در  را  آن 

ـاَة َو یْؤُتـوَن  ذیـَن یقیُمـوَن الّصَ
َ
ذیـَن آَمُنـوا اّل

َ
مـا َوِلیُکـُم اهَّلُل َو َرُسـوُلُه َو اّل المائـده: >ِإّنَ
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ِکُعـون « یعنـی: سرپرسـت و و لـّی شـما، تنهـا خـدا اسـت و پیامبـر او و  کاَة َو ُهـْم را  الـّزَ

ع، زکات  کـه نمـاز را برپـا می دارنـد، و در حـال رکـو کـه ایمـان آورده انـد؛ همان هـا  آنهـا 

می دهنـد.« می گویـد: »در مـورد نـزول آیـه بـه انفـاق فریقیـن و اخبـار متواتـره در حـق 

کـرده عامه طبرسـی از ثعلبی که از بـزرگان عامه  علـی؟ع؟ نازل شـده، چنان چـه نقـل 

که مرتبط با خاتم بخشـی علی؟ع؟ در نماز اسـت را  اسـت …« سـپس شـأن نزول آیه 

کـه »ولی« در آیـه ی فوق به  بـه سـند علمـای اهل تسـنن نقـل می کنـد و اثبـات می کند 

معنـای سرپرسـت و زمامـدار اسـت نـه دوسـت و دوسـتی. )همـان، ص 			(

بـه  نیـز راجـع  را  المائـده  آیـه ی 		 سـوره ی  برقعـی ماننـد دیگـر علمـای شـیعه، 

ـَك  ْنـِزَل ِإَلیـَك ِمـْن َرّبِ
ُ
ـْغ مـا أ ُسـوُل َبّلِ یَهـا الّرَ

َ
نصـب امیـر؟ع؟ در روز غدیـر می دانـد: >یـا أ

پیامبـر!  یعنـی: ای  ـاِس<  الّنَ ِمـَن  یْعِصُمـَك  اهَّلُل  َو  ِرسـاَلَتُه  ْغـَت 
َ
َبّل َفمـا  َتْفَعـْل  َلـْم  ِإْن  َو 

گـر   )بـه مـردم( برسـان! و ا
ً

کامـا آنچـه از طـرف پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده اسـت، 

نکنـی، رسـالت او را انجـام نـداده ای! خداونـد تو را از )خطـرات احتمالی( مردم، نگاه 

مـی دارد …« وی می گویـد: »مفسـرین و محدثیـن عامـه به طور تواتـر نقل کرده اند که 

ایـن آیـه در حـق علـی بـن ابی طالـب؟ع؟ نازل شـده و راجع بـه نصب امیـر در روز غدیر 

اسـت« )همـان، ص 0		(.

کـه  کتـب نوشته شـده توسـط آنهـا  سـپس برقعـی بـه ذکـر اسـامی علمـای عامـه و 

کرده انـد، می پـردازد و ضمـن  در آن بـه شـأن نـزول ایـن آیـه و داسـتان غدیـر تصریـح 

کیـد بـر تواتـر ایـن احادیـث مرتبـط بـا شـأن نزول آیـه ی فوق، داسـتان غدیـر را بیان  تأ

کتـب عامـه  کامـل غدیـر را بـه نقـل از  می کنـد. وی بـرای تیمـن و تبـرک یـک حدیـث 

ابـاغ اشـاره شـده اسـت  آیـه ی والیـت و  نـزول  بـه شـأن  نیـز  کـه در آن  نقـل می کنـد 

)همـان، ص 			 تـا 			(.
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الهـی  نصـب  بحـث  در  متضـاد  کامـًا  رویکـرد  دو  شـد  مشـاهده  کـه  همان طـور 

کـه جـای هیـچ توجیـه و جمـع  امیرالمومنیـن؟ع؟ از وی دیـده می شـود بـه طـوری 

و  برگشـته  مـورد  ایـن  در  اعتقـادش  از  چنـان  نام بـرده  نمی مانـد.  باقـی  بنـدی ای 

گرفتنـش از آنـان بـه  کـه ظـن تأثیـر  گفتـه اسـت  هماننـد علمـاء وهابـی و سـلفی سـخن 

می گـردد.  مبـدل  یقیـن 

انحصار امامت در امامان دوازده گانه شیعه.   .  

خداونـد  طـرف  از  کـه  اسـت  معصـوم  امامانـی  وجـود  بـه  معتقـد  امامیـه  شـیعه 

منصـوب و بـا روایـات نبـوی بـه مـردم اعـام شـده اند. شـیعیان )امامیـه( امامـت را 

کـه تعـداد آنهـا دوازده تـن اسـت و اشـخاص دیگـر را  منحصـر در همیـن افـراد دانسـته 

جایـز بـه ورود در ایـن عرصـه الهـی نمی داننـد )طوسـی، 	0		 ق، ص 		( و )مظفر، 

.)		 ص  ش،   				

نظـر برقعـی در مـورد عـدم اعتقـاد بـه وجـوب نصب الهـی امام در بخـش قبلی ذکر 

کـه هر کسـی می تواند امام شـود!  کـرده اسـت  شـد. امـا او پـا را فراتـر گذاشـته و ادعـا 

کـرده و در ذیـل آیـه ی 		 سـوره ی مبارکـه ی  برقعـی اصـول و مبانـی تشـیع را رهـا 

ِإمامـا<  قیـَن  ِلْلُمّتَ اْجَعْلنـا  >َو  می فرمایـد:  کـه  آیـه  پایانـی  عبـارت  ح  شـر در  و  الفرقـان 

گـردان؛ در تابشـی از قـرآن، آورده اسـت: »پس  یعنـی: و مـا را بـرای پرهیـزگاران پیشـوا 

هـر کسـی می توانـد خـود را بـه امامـت متقین برسـاند و مخصوص دوازده نفر نیسـت! 

کـه امامـت را منحصر به 		 نفر یا شـش نفر  و در حقیقـت ایـن آیـه رد اسـت بـر کسـانی 

کـه آن چنـان امامتـی  یـا کم تـر و بیشـتر نمـوده و آن را اصـول دیـن می داننـد، در حالـی 

کـه اصـل دیـن باشـد در قـرآن ذکرنشـده« )همـو، ج 	، ص 			(.
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گـر بگوینـد رسـول خـدا؟ص؟ امامـان پـس از خـود را  کـه ا وی چنیـن ادامـه می دهـد 

کـرده اسـت بایـد بگوییـم این حـرف خاف قرآن و از جعلیات شـیعیان  		 نفـر معرفـی 

اسـت )همان(.

ابتدایـی  آیـات  ح  شـر در  برقعـی  معصومـان،  در  امامـت  انحصـار  نفـی  بـر  عـاوه 

کـه در روایـات نبـوی و احادیـث  سـوره ی مبارکـه ی مومنـون بـه لـزوم معرفـت امـام 

کـرده و چنیـن آورده  کیـد شـده اسـت نیـز اعتـراض  معصومـان؟مهع؟ بـه آن سـفارش ا

کـس دارا باشـد  کـرده، هـر  اسـت: »حق تعالـی عامـات و نشـانه های مومنیـن را ذکـر 

کـه در مذهـب معمـول شـده انجـام  کارهایـی  گـر چـه زنجیـر نزنـد و  مؤمـن اسـت و ا

ندهـد، مثـًا عـزاداری نکنـد و زیـارت نـرود و امـام را نشناسـد، زیـرا مؤمـن بایـد دیـن و 

امـور دیـن را بشناسـد نـه پیـروان دیـن را، و امـام پیـرو دیـن و راهنمـای دیـن اسـت و 

نـه خـود دیـن« )همـان، ص 			(.

کـه سـفارش شـده اسـت  کـه معرفـت امـام  گردیـده  وی در بخـش دیگـری معتقـد 

ِکتاُب ُموسـی ِإمامًا َو  همـان معرفـت قـرآن اسـت! قـرآن کریـم می فرمایـد: >َو ِمْن َقْبِلـِه 

کـه پیشـوا و رحمـت  کتـاب موسـی؟ع؟  َرْحَمـة< )األحقـاف، 		( یعنـی: و پیـش از آن، 

بـود. برقعـی از ایـن آیـه برداشـت می کند که تورات برای حضرت موسـی؟ع؟ و امتش 

امـام بـوده و قـرآن نیـز بـرای رسـول خـدا؟ص؟ و تمـام امتـش امـام اسـت. پـس اخبـاری 

که ترغیب شـده در آن به معرفت امام و اتباع آن، همه راجع به قرآن اسـت )همان، 

ص 			(.

کـه می بینیـم وی در آثـار قبلـی خـود  تضـاد فکـری برقعـی وقتـی نمایـان می شـود 

عکـس ایـن مطالـب را قائـل بـوده اسـت:
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کتـاب عقـل و دیـن خـود و بـه عبـارت دقیق تـر در پایـان  وی در پایـان جلـد دوم 

از ورود بـه بحـث معـاد، در اعتـراض بـه خرافـات صوفیـه و  مبحـث امامـت و قبـل 

شـیخیه مطالبی را نگاشـته اسـت. وی معتقد اسـت اینها والیت و امامت را بازیچه و 

دکانـی بـرای خـود کرده انـد. سـپس می نویسـد: »علمـای شـیعه هـزاران دلیـل عقلـی و 

کرده اند. متأسـفانه عده ای از اهل  نقلـی امامـت و خافـت ائمـه ی اثنی عشـر را اثبات 

کرده انـد.  هـوی و جـاه طلبـان نـادان و الیـت و امامـت را بازیچـه و دکانـی بـرای خـود 

گـری هـر مزخرفـی را بـه نـام والیـت بـه غالـب می زننـد و هـر  عـده ای بـه نـام صوفـی 

کسـی را صاحـب والیـت می داننـد چنان چـه مولـوی مرشـد ایشـان در مثنوی  کـس و نا

می گویـد: پـس امـام حـی غایـب آن ولـی اسـت ـ خـواه از نسـل عمـر خـواه از علـی اسـت 

… .. عـده ای دیگـر بـه نـام شـیخیه یـک عـده روایـات غـات و مفوضـه و مجعـوالت 

کرده انـد  بـاز  نـام والیـت آل محمـد؟ص؟ دکانـی  بـه  کـرده و  را جمـع  دشـمنان اسـام 

…«)همـان، ج 	، ص 			(.

در اینجـا بـا تصریـح بـر امامـت امامـان دوازده گانـه وجـود والیـت بـرای دیگـران 

کـرده و امامـت ائمـه ی هـدی؟مهع؟ را محصـول هـزاران دلیـل عقلـی و نقلـی  را نفـی 

کـرده بود:  دانشـمندان شـیعه می دانـد. او در فهرسـت عقایـد امامیـه خـود نیـز تصریح 

»خلفـاء رسـول 		 نفرنـد.« )همـان، 				 ق، ص 			(.

او هم چنیـن در یکـی از شـعرهایش بـه انحصـار امامـت و او لواالمـری ائمـه؟مهع؟ 

کـرده اسـت: اشـاره 

او لواالمـری بـود مخصـوص ایشـان / نـه هر مذهب نه هر فاسـق به میدان )همو، 

گلشن قدس، ص 		(.
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تبعیت از ائمه ی اطهار؟مهع؟. . .  

کتـاب شـعر و موسـیقی برقعـی آمـده اسـت  کـه از عقایـد امامیـه در آخـر  در فهرسـتی 

ایـن دو عبـارت دیـده می شـود:

خلفاء رسول؟ص؟ اؤلواالمر و واجب االطاعة می باشند.   •

او لواالمری و و اجب االطاعه بودن منحصر در ایشان است.  •

کـس یکـی از ایـن عقائـد حقـه ی مذهـب امامیـه را  کـه هـر  کـرده اسـت  او تصریـح 

ج شـده و اهل نجات نیسـت )همو، شـعر  کند از مذهب و طریقه ی جعفری خار انکار 

و موسـیقی، 				 ق، ص 			(.

گلشـن قدسـش بـر مطـاع بـودن آن حضـرات اشـاره  هم چنیـن او در بیتـی از اشـعار 

کرده اسـت:

نکـرد عصمـت از ایشـان سـلب قـدرت بـه مـا واجـب شـد از ایشـان اطاعـت. )همـو، 

گلشـن قـدس، بی تـا: ص 		(.

کتـاب تابشـی از قـرآن بـر واجـب االطاعـه نبـودن  کـه همـو در  عجیـب اینـج اسـت 

َضـااًل   
َ

َضـّل َفَقـْد  َرُسـوَلُه  َو  اهَّلَل  یْعـِص  َمـْن  >َو  امامـان اصـرار می کنـد. وی در تفسـیر 

ُمبینـًا< )األحـزاب، 		( یعنـی: و هـر کس نافرمانی خدا و رسـولش را کند، به گمراهی 

کـه طبـق قـرآن، عصیـان اولیـاء  آشـکاری گرفتـار شـده اسـت! چنیـن برداشـت می کنـد 

و دانشـمندان موجـب ضالـت نیسـت و معلـوم می شـود اولیـاء و ائمـه واجـب االطاعـه 

ْمـِر 
َ ْ
األ وِلـی 

ُ
أ َو  ُسـوَل  الّرَ طیُعـوا 

َ
أ َو  اهَّلَل  طیُعـوا 

َ
>أ آیـه ی  بـه  اشـاره  بـدون  نبوده انـد. وی 

کـه امامـان شـیعه را مصادیـق اولـی االمـر دانسـته اند، می نویسـد:  ِمْنُکـم < و روایاتـی 



۱85 ویکردهای متضاد سیدابوالفضل برقعی رسی ر بر

مصـون  عصیـان  از  را  خـود  بلکـه  ندانسـته  االطاعـه  واجـب  را  خـود  نیـز  آنـان  »خـود 

نمی داننـد«. 

او سـپس بـه ذکـر بخش هایـی از دعاهـای امـام چهـارم؟ع؟ و حضـرت امیـر؟ع؟ 

گناهـان خـود بـه  گنـه کار و عاصـی نامیـده و از  کار و  کـه در آن خـود را خطـا می پـردازد 

درگاه خداونـد اسـتغفار می کننـد )برقعـی، تابشـی از قـرآن، ج 	، بی تـا، ص 			(.

کـه زمانـی مانند همه ی علمای شـیعه اطاعت ائمه؟مهع؟ را واجب  در واقـع برقعـی 

کنـون اواًل آنـان را واجـب االطاعـه نمی دانـد و ثانیـًا خـود آن بزرگواران  می دانسـته هم ا

کار معرفـی می کند. را عاصـی و خطـا

عصمت انبیاء و ائمه؟مهع؟ . . .  

عصمـت  بـر  بنـد  چنـد  در  خـود  امامیـه  عقایـد  فهرسـت  در  برقعـی  ابوالفضـل 

کـرده  کـرده اسـت و حتـی از آنهـا بـا عبـارت »اهـل عصمـت« یـاد  کیـد  امامـان؟مهع؟ تأ

اسـت.

برخی از آن جمات عبارتند از:

انبیـاء بـر حقنـد و همـه معصـوم، عصمت سـلب اختیـار از معصوم نمی کنـد، خلفاء 

کعبـه و احادیـث صحیحـه ی اهـل عصمـت در حکـم  رسـول معصومنـد، توهیـن بـه 

گرفـت، والیـت اهـل عصمـت واجـب  کفـر اسـت، تمـام حقایـق دیـن را بایـد از معصـوم 

اسـت و … 

کار محفوظ از خطایند همه معصوم و بر ما پیشوایند به فکر و 

نکـرد عصمـت از ایشـان سـلب قـدرت بـه مـا واجـب شـد از ایشـان اطاعـت )همـو، 
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گلشـن قـدس، بی تـا، ص 		(.

»َو  عبـارت  ذیـل  کریـم،  قـرآن  از  سـاده لوحانه  برداشـتی  بـا  شـخص  همیـن  امـا 

کیـد می کنـد و آن را موافـق  اْسـَتْغِفْر ِلَذْنِبـك « )محمـد / 		( بـر عـدم عصمـت انبیـاء تا

گـر انبیـاء و اولیـاء را معصـوم بدانیـم یعنـی قـدرت  آیـات قـرآن دانسـته و می افزایـد ا

کـرده از  گنـاه  کـه معصـوم نبـوده و تـرک  کسـی  گنـاه نداشـته باشـند، آن گاه  ارتـکاب 

کـرده و آنـان معصـوم بوده انـد و  گنـاه  آنـان برتـر می شـود زیـرا او می توانسـته و تـرک 

از قـرآن، ج 	، بی تـا، ص 	0	(. کرده انـد! )همـو، تابشـی  گنـاه  تـرک 

که عصمت  کید می کند  که ذکر شـد برقعی مانند دیگر علمای شـیعه تأ در شـعری 

از معصـوم سـلب قـدرت نمی کنـد ولـی در اینجـا عصمـت را بـه معنـای عـدم قـدرت در 

کـرده و در نتیجـه آن را نفی می کند. گنـاه معنـا  ارتـکاب 

کـه حضرت یونس؟ع؟  او معتقـد اسـت پیامبـران الهـی نیـز اشـتباه کرده اند چنان 

در قضیـه ی فـرار از قـوم خـود دچـار اشـتباه شـد و حضـرت موسـی؟ع؟ در قضیـه ی 

گرامی اسـام؟ص؟ نیز در قضیه ی  کرد و رسـول  تغییر و تشـدد بر برادرش هارون خطا 

کـه خـدا بـه او فرمود:  کـرد  اذن دادن بـه منافقـان بـرای عـدم حضـور در جهـاد اشـتباه 

ِذْنـَت َلُهـم …< )برقعـی، تابشـی از قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.
َ
>ِلـَم أ

کـه قبـا اشـاره شـد، او از نفـی عصمـت در امامـان؟مهع؟ بـرای اثبـات   همان طـور 

برخـی  ظواهـر  بـر  تکیـه  بـا  و  می گیـرد  کمـک  امامـان؟مهع؟  الهـی  نصـب  وجـود  عـدم 

کار بـودن امیرالمومنیـن؟ع؟ و دیگـر ائمـه ی  عبـارات نهج الباغـه یـا ادعیـه و … خطـا

می گیـرد. نتیجـه  را  هـدی؟مهع؟ 

توسـط  منذربن جـارود  فرسـتادن  و  نهج الباغـه   		 نامـه ی  بـه  مثـال  بـرای  او 
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علی؟ع؟ برای جمع آوری صدقات و اختاس او اشـاره می کند و بسـیار از عبارت های 

کمیل و ادعیه ی صحیفه ی سـجادیه کمک می گیرد تا نشـان دهد ائمه؟مهع؟  دعای 

گنهکارنـد و ادعـای عصمـت نداشـته اند )همـان(. کـه  کرده انـد  خودشـان اعتـراف 

وی بـا شـاهد آوردن مثال هـای فـراوان از ادعیـه ی حضـرات معصومـان؟مهع؟ در 

گناهـان  بـرای  بـر طلـب بخشـش  ادعیـه مبنـی  کتـب  صحیفـه ی سـجادیه و دیگـر 

گناهـکاری و اشـتباه و … بـه درگاه حضـرت حـق، در پـی اثبـات  و خطاهـا و اعـام 

گـون از  گونا معصـوم نبـودن امامـان اسـت. او پـس از یـک صحفـه مثـال آوردن هـای 

کلمـات دیگـر حضـرت امیـر و سـایر  عبـارات ادعیـه، چنیـن می نویسـد: »… و صدهـا 

ائمـه؟مهع؟ در دعاهـا و نهج الباغـه و جاهـای دیگـر … بـه هـر حـال ائمـه؟مهع؟ چنیـن 

اظهـار کرده انـد تـا مـردم در حـق آنـان غلو نکننـد و هیچ امامی ادعـای عصمت نکرده 

کتـاب خـدا و سـنت رسـول نیسـت« )همـان، ص 			(. و دلیلـی بـر آن در 

دیگر موارد مرتبط با حوزه ی امامت و والیت. . .  

تفسیر آیات مرتبط با والیت ائمه؟مهع؟ و مقامات ایشان .   . . .  

برقعـی در کتـاب عقـل و دیـن خـود مانند یک متکلم قوی شـیعه در بحث امامت 

و والیـت از شـیعه و عقایـدش حمایـت می کنـد و شـبهات اهل تسـنن را در زمینه هـای 

کثـری از  گـون حـول مسـأله ی امامـت و والیـت پاسـخ می دهـد. او بـا اسـتفاده حدا گونا

روایـات عامـه و خاصـه، امامـت حضـرت علـی و اوالد طاهرینـش؟مهع؟ و نیـز مباحـث 

کتاب تابشـی از قرآن دقیقًا به عکس عمل  پیرامونی آن را اثبات می کند. اما همو در 

کـرده و منکـر بسـیاری از مباحـث والیـی و حتـی والیـت امیرالمؤمنیـن و امامـان؟مهع؟ 

کتـاب،  ایـن  کـه برقعـی در نوشـته های خویـش در  اینـج اسـت  شـده اسـت. جالـب 
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کـه شـیعه آنهـا را در شـأن اهل بیـت؟مهع؟ و یـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟  آیـات معـروف قـرآن 

کـرده و آنهـا را مرتبـط بـا امامـت و اهل بیـت؟مهع؟  می دانـد، ماننـد اهل تسـنن تفسـیر 

کتاب و آثار دیگرش برخی روایات معروف شـیعه را نیز طرد  ندانسـته اسـت و در این 

کـه بـرای اثبـات یـا نفـی بحـث امامـت بـا  کـرده اسـت. حـال بـه برخـی آیـات و روایاتـی 

کـرده اسـت اشـاره می کنیـم: دو رویکـرد متناقـض اسـتفاده 

کـه مـودت و محبـت علـی؟ع؟ اجـر  الـف( برقعـی در عقـل و دیـن تصریـح می کنـد 

 
َ
ْجرًا ِإاّل

َ
ْسـَئُلُکْم َعَلیـِه أ

َ
کـه فرموده: >ُقْل ال أ رسـالت و مـزد نبـوت اسـت بـه تصریح قرآن 

َة ِفـی اْلُقْربـی< )برقعـی، عقـل و دیـن، بی تـا، ج 	، ص 			(. امـا در تابشـی از 
َ

اْلَمـَوّد

قـرآن معتقـد اسـت ایـن سـوره در مکـه نازل شـده و در آن وقت رسـول خـدا؟ص؟ عترتی 

کـه معنـای آیـه همیـن معنای مشـهور )لزوم مـودت اهل بیت؟مهع؟( باشـد. او  نداشـته 

گفتـه شـود رسـول خـدا؟ص؟ بـه مشـرکان فرموده که مزد رسـالتم دوسـتی  گـر  می گویـد ا

با عترتم باشـد، این صحیح نیسـت زیرا مشـرکان رسـالت او را قبول نداشـتند و در آن 

زمـان عترتـی هـم وجـود نداشـته اسـت و نیـز »فـی القربی« را بـه معنـای »ذی القربی« 

گرفتـن نیـز صحیـح نیسـت )بـدون دلیل اسـت( )همـان، ج 	، ص 			(.

ب( برقعی در عقل و دین در دلیل سـوم بر اثبات خافت و امامت موال علی؟ع؟ 

بـه عصمـت ایشـان اشـاره می کنـد و بـرای اثبـات عصمـت علـی؟ع؟ و سـایر ائمـه؟مهع؟ 

اهَّلُل  یریـُد  مـا  >ِإّنَ می کنـد:  اسـتناد  احـزاب  سـوره ی  در  عصمـت  و  طهـارت  آیـه ی  بـه 

َرُکـْم َتْطهیـرًا< )همـو، عقـل و دیـن، بی تـا،  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ

ج 	، ص 			(.

وی در اثبـات بطـان خافـت خلفـای سـه گانه اهل تسـنن، 0	 مـورد از سـخنان 

علـی؟ع؟ را از روایـات آن حضـرت علی الخصـوص از سـخنان ایشـان در نهج الباغـه 
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مـی آورد تـا شـکایت مـوال از خافـت دیگـران را نشـان دهـد. سـپس می نویسـد: »آنچـه 

گـر هـر یکـی از  ذکـر شـد از شـکایت های امـام؟ع؟ محـل اتفـاق عامـه و خاصـه اسـت و ا

اینهـا متواتـر نباشـد مجموعـًا تواتـر خواهـد بـود. بـه اضافـه صدهـا خبـر دیگـر اسـت که 

ما یریُد  مـا ذکـر نکردیـم. پـس چون علی؟ع؟ معصوم اسـت به حکم آیه ی تطهیـر >ِإّنَ

َرُکـْم َتْطهیـرًا< و از هـر کـس نارضا باشـد  ْهـَل اْلَبیـِت َو یَطّهِ
َ
ْجـَس أ اهَّلُل ِلیْذِهـَب َعْنُکـُم الّرِ

کثیـره بـه اضافـه محـل اتفـاق  کـس راضـی نمی باشـد بـه حکـم اخبـار  خـدا نیـز از آن 

کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـوده: »علـی مـع الحـق و الحـق یـدوُر  فریقیـن و متواتـر اسـت 

کـه علـی؟ع؟ بـا او نباشـد بـر باطـل اسـت زمامـداری او پـس  مـع علـی« و هـر زمامـداری 

خافـت خلفـای سـه گانه بـا طـل اسـت …« )همـان، ص 			(.

گواهـی آیـه ی تطهیـر، عصمـت را بـرای اهل بیـت؟مهع؟ و  کـه برقعـی بـه  می بینیـم 

امـام علـی؟ع؟ ثابـت می دانـد. امـا همـو در چنـد جای تابشـی از قرآن عصمـت انبیاء و 

کـرده و در تبییـن آیه ی تطهیر هم سـو با اهل تسـنن شـده و می گوید  ائمـه؟مهع؟ را نفـی 

شـیعیان معتقدنـد بـه دلیـل وجـود روایـات فـراوان تفسـیری و نیـز روایات سـبب نزول 

و هم چنیـن مذکـر بـودن ضمیـر »کـم« در »عنکـم« و »یطهرکـم« ایـن آیـه دربـاره ی 

گنـاه مطهـر شـده اند اهل بیـت؟مهع؟  کـه از  کسـانی  پنـج تـن آل عبـا نـازل شـده اسـت و 

کـرم؟ص؟ و نیـز معتقدنـد ایـن آیـه صراحـت دارد بـر عصمـت  هسـتند نـه زنـان پیامبـر ا

اهل بیـت؟مهع؟. برقعـی در اینجـا ماننـد دانشـمندان متعصـب وهابـی و سـلفی هـر دو 

کثریـت آنـان( نظـر می دهـد. او  کـرده و چـون علمـای اهل تسـنن )ا مـورد فـوق را نفـی 

معتقـد اسـت اختافـات ایجـاده شـده در تفسـیر ایـن آیـه از تعصبـات محـض اسـت و 

کـه خانواده ی  می نویسـد: »بایـد گفـت ایـن آیـه راجع به تمام زوجات و کسـانی اسـت 

کـی ایشـان مطلـوب بـوده و آبـروی رسـول  رسـول خـدا؟ص؟ را تشـکیل می دادنـد و پا
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خـدا؟ص؟ می باشـند؛ چـه دامـاد و فرزندانـش باشـند و چـه زنانش …« )همو، تابشـی از 

قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.

او در ادامـه تصریـح می کنـد که شـیعیان این آیـه را دلیل عصمت امامان می دانند 

گفـت ابدًا داللتی ندارد.  ولـی باید 

ایـن دو مـورد فقـط بـه عنـوان نمونـه عـرض شـد و اال نمونه هـای بیشـتری از ایـن 

گنجایـش ایـن نوشـتار  کـه از  تناقض هـا در تفسـیر آیـات توسـط وی قابـل ارائـه اسـت 

بـه دور اسـت.

سندیت خطبه ی رسول خدا؟ص؟ در غدیر خم.   . . .  

برقعـی از یک سـو حدیـث غدیـر را متواتـر دانسـته و از سـوی دیگـر آن را ضعیـف 

و مطـرود می دانـد! وی در تراجـم الرجـال خـود، ذیـل ترجمـه ی »ابـن عقـده حافـظ 

کوفـی« که مذهبـش ظاهرا  محـدث ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد بـن سـعید همدانـی 

کـه وی صاحـب »کتـاب الوالیـة« بـوده و در  کـرده  زیـدی نیـز بـوده اسـت چنیـن اشـاره 

کـرده اسـت. آن حدیـث غدیـر را از متجـاوز از صـد نفـر صحابـی بـا اسـاتید نقـل 

از  را  غدیر  حدیث  که  کسانی  از  برخی  نام  ابن عقده  از  نقل  به  برقعی  سپس 

به  که  کسانی هستند  اینها  در میان  و می نویسد  پیامبر؟ص؟ شنیده اند ذکر می کند 

حضرت امیر؟ع؟ تهنیت گفتند مانند: ابوبکر- عبداهَّلل بن عثمان- عمر بن خطاب- 

عثمان بن خطاب- طلحه بن عبداهَّلل- زبیر بن عوام- عبدالرحمن بن عوف- سعید 

بن مالک- عباس بن عبدالمطلب- حسن بن علی- حسین بن علی- عبداهَّلل بن 

بن  اسعد  سلمان-  ابوذر-  یار  بن  عمار  مسعود-  ابن  جعفر-  بن  عبداهَّلل  عباس- 

زراره- خزیمه بن ثابت و … )برقعی، تراجم الرجال، بی تا، ج 	، ص 		(.
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کـرده و نوشـته اسـت: »متأّسـفانه  امـا بـاز در تابشـی از قـرآن بـه ایـن حدیـث حملـه 

کـه هـر روز معرکـه نفـاق و  یکعـّده روحانی نمـای نـادان متصـّدی امـور دیـن شـده اند 

غوغـای اختـاف را زیادتـر می کننـد، مثـًا در کتاب احتجاج طبرسـی خطبـه ای را نقل 

کـه آن خطبـه مخالـف صـد آیـه قـرآن اسـت  کـرده از رسـول خـدا؟ص؟ در روز عیـد غدیـر 

و یـک سـند ضعیـف بیشـتر نـدارد، راویـان آن عبارتنـد از محمـد بـن موسـی الهمدانـی 

کـرده  کـه علمـای رجـال شـیعه، او را ضعیـف و جّعـال و غالـی شـمرده اند، و او روایـت 

کـه علمـای رجـال شـیعه او را نیـز مطعـون و ملعـون و ضعیـف  از سـیف بـن عمیـره 

اقـوال  کـّذاب و غالـی شـمرده و فرموده انـد  را  او  کـه  شـمرده اند، و صالـح بـن عقبـه 

کـه ایـن خطبـه  کردیـم  زشـت او بسـیار و حدیـث او مـردود اسـت، مـا در مجّلـه ای ذکـر 

ضـّد قرآنـی را بـا چنیـن روایتـی رسـول خدا؟ص؟ قرائت نکـرده … )همو، تابشـی از قرآن 

)چـاپ عربسـتان(، بی تـا، ج 	، ص 			 تـا 			(.

 بحث مرجعیت علما و فقها در دوران غیبت.   . . .  

برقعـی علمـاء را در دروان غیبـت مرجـع دینـی می دانـد. او هماننـد دیگـر علمـاء 

احادیـث  بـه  و  کـرده  معرفـی  فقهـا  و  علمـاء  را  غیبـت  دوران  در  مـردم  دینـی  مرجـع 

ماننـد: می کنـد،  اشـاره  آن  اثبـات  در  گونـی  گونا

کـه توسـط نائـب خـود  ـ امـام زمـان؟ع؟ )در جـواب نامـه ی اسـحق بـن یعقـوب 

َفاْرِجُعـوا  اْلَواِقَعـُة  اْلَحـَواِدُث  ـا  ّمَ
َ
محمـد بـن عثمـان عمـروی فرسـتاده بـود، فرمـود: »أ

ـُة اهَّلِل َعَلیِهـْم« )ابن بابویـه،  َنـا ُحّجَ
َ
أ ِتـی َعَلیُکـْم َو  ُهـْم ُحّجَ َفِإّنَ ُرَواِة َحِدیِثَنـا  ِإَلـی  ِفیَهـا 

ع کنیـد بـه راویـان  خ می دهـد رجـو کـه ر 				 ق، ج 	، ص 			( یعنـی: در حوادثـی 

حدیـث مـا زیـرا ایشـان حجـت مننـد بـر شـما و مـن حجـت خدایـم برایشـان. 



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱۹2۱۳۹۷

َحٍد 
َ
 ُعـْذَر أِل

َ
ُه ال ـ امـام زمـان؟ع؟ )در توقیعـی بـه قاسـم بـن العـاء( می فرماینـد: »َفِإّنَ

ا ِثَقاُتَنا« )شـیخ حـر عاملی، 	0		 ق، ج 		،  ْشـِکیِك ِفیَما یْرِویِه َعّنَ ِمـْن َمَواِلیَنـا ِفـی الّتَ

ص 0		(. یعنـی: بـرای دوسـتان مـا عـذری نیسـت در اینکـه شـک نماینـد در آنچـه 

کـه محـل وثـوق ما هسـتند.  روایـت نموده انـد از مـا کسـانی 

ـْن َقـْد َرَوی َحِدیَثَنـا َو َنَظـَر ِفـی  َکاَن ِمْنُکـْم ِمّمَ ـ امـام صـادق؟ع؟ می فرماینـد: »َمـْن 

ِکمـا«  ـی َقـْد َجَعْلُتـُه َعَلیُکـْم َحا ْحَکاَمَنـا َفْلیْرَضـْوا ِبـِه َحَکمـًا َفِإّنِ
َ
ِلَنـا َو َحَراِمَنـا َو َعـَرَف أ

َ
َحا

کـه  از شـما  کـس  یعنـی: هـر  )برقعـی، عقـل و دیـن، بی تـا، ج 	، ص 00	 و 	0	(. 

کنـد و در حـال و حـرام مـا نظـر نمایـد و احـکام مـا را بشناسـد بـه  حدیـث مـا را روایـت 

حکومـت و حکـم او خشـنود باشـید زیـرا مـن او را بـر شـما حکومـت دادم.

کمـا« را بـه معنـای حکومـت علمـاء معنـی کرده  برقعـی عبـارت »جعلتـه علیکـم حا

کـه ایـن معنـا در آن زمـان یعنـی دوران حکومـت طاغوتـی پهلـوی بسـیار مهـم  اسـت 

می نمایـد.

امـا برقعـی در جـای دیگـر در توضیـح آیات 		 تا 		 سـوره ی مبارکـه ی الفرقان که 

>مـا یْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهَّلل< را مـورد ذم قـرارداده اسـت، می نویسـد: »ایـن آیـات نیـز 

داللـت دارد بـر حرمـت تقلیـد از بـزرگان و بزرگان را مرجع گرفتن در حوائج و نیز داللت 

دارد بـر حرمـت قبـول احـکام ایشـان زیـرا آن نیـز نوعـی از عبادتسـت و غیـر داللـت 

کـه آن بـزرگان نیـز روز قیامـت از پیـروان خـود تبـری می جوینـد« )همو، تابشـی از  دارد 

قـرآن، بی تـا، ج 	، ص 			(.

برقعـی بـر خـاف سـخنان دیگـر خـود حدیـث »فارجعـوا الـی رواة حدیثنـا« را مـورد 

کردنـد و  گفـت: چـون نـواب اربعـه ی امـام؟ع؟ وفـات  قبـول ندانسـته اسـت: »بایـد 
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فکـر  آمدنـد  می شـود.  بریـده  نانشـان  دیدنـد  مذهبـی  دکانـداران  شـد،  قطـع  نیابـت 

کـس راوی حدیـث اسـت جـای امـام و قائم مقـام او  کردنـد و آن اینکـه هـر  دیگـری 

ِإَلـی  اْلَواِقَعـُة َفاْرِجُعـوا ِفیَهـا  ـا اْلَحـَواِدُث  ّمَ
َ
أ کـه امـام فرمـوده: »و  کردنـد  اسـت، و نقـل 

ـُة اهَّلِل َعَلیِهـْم« چـون آن زمـان مجتهـد  َنـا ُحّجَ
َ
ِتـی َعَلیُکـْم َو أ ُهـْم ُحّجَ ُرَواِة َحِدیِثَنـا َفِإّنَ

کار نبـوده و ایـن عناویـن بعـدًا در میـان مذاهـب پیـدا شـده و آن زمـان  و مقلـدی در 

مجتهـد نبـوده اسـت و لـذا بنـام راوی حدیـث توقیـع را صادر کردند. حـال زمان ما که 

مجتهدیـن راوی حدیـث نیسـتند چگونـه خـود را نایـب امـام می داننـد بـدون مـدرک 

کـه سـهم امـام بـه مجتهـد خـود می دهـد، از او  کـه یـک نفـر از شـیعیان  و سـزاوار اسـت 

کـه شـما مـدرک نیابت تـان چـه می باشـد؟!« )برقعـی، بررسـی  کنـد  مطالبـه ی مـدرک 

علمـی در احادیـث مهـدی؟ع؟، بی تـا، ص 	0	(.

کـذب و بطـان روایـت: »و أمـا الحـوادث الواقعـة فارجعـوا إلـی رواة  وی سـپس بـه 

أحادیثنـا« پرداختـه و مطالـب زیـر را بـه عنـوان دلیـل آورده اسـت:

بودنـد،  مـرده  همـه  شـده  صـادر  توقیـع  ایـن  وقتی کـه  ائمـه  حدیـث  راویـان   -	«

کنیـد  ع  گـر بگوینـد بـه روایـت راویـان رجـو کـرد، و ا ع  چگونـه می تـوان بـه مـرده رجـو

گـر راوی حدیـث هـم باشـند، نمی تـوان بـه  بـه خـود راویـان، بنابرایـن مجتهدیـن ا

ع نمـود. کـرد، بلکـه بایـد بـه روایـات رجـو ع  خودشـان رجـو

کـه راویـان احادیـث ائمه،  	- می گویـد: راویـان احادیـث، و معلـوم و مسـلم اسـت 

کم سـواد بوده و میان ایشـان قطحی و واقفی و ناووسـی و جبری و  همه بیسـواد و یا 

کـذاب و غالـی یعنـی، اهـل لغـو زیـاد بوده انـد، چگونـه می توان به  خرافاتـی و جعـال و 

کـرد و چگونـه ایـن افراد حجت می باشـند. ع  ایشـان رجـو
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کـس خـود را حجـت بدانـد، در ایـن  کنـد نـه هـر  	- حجـت را بایـد خـدا معلـوم 

روایـت، اواًل هـر راوی مجهـول الحالـی را حجـت خوانـده اسـت. و ثانیـًا خـود را حجت 

که در سـوره ی النسـاء آیه ی 			 می گوید  خوانده به چه دلیل او حجت باشـد، خدا 

َوُمْنِذِریـَن  ـِریَن  ُمَبّشِ >ُرُسـًا  فرمـوده:  و  نیسـت  حجـت  کسـی  رسـل  و  انبیـاء  از  پـس 

پیامبـران  یعنـی:   )			 )النسـاء،  ُسـِل<  الّرُ َبْعـَد  ـٌة  ُحّجَ اهَّلِل  َعَلـی  ـاِس  ِللّنَ یُکـوَن   
َّ

ِلَئـا

بشـارت دهنده و بیم رسـان بودنـد تـا پـس از آنـان بـرای مـردم بـر خـدا حجتـی نباشـد.

کافیـه دانسـته اسـت. و هم چنیـن در  و علـی؟ع؟ در نهج الباغـه قـرآن را حجـت 

خطبـه ی 0	 می فرمایـد: »تمـت بنبینـا محمـد صلـی اهَّلل علیـه و آلـه حجتـه«. یعنـی، 

پـس از پیغمبـر مـا محمـد؟ص؟ کسـی حجـت نیسـت. پـس چگونـه امـام می تواند خود 

کنـد. را حجـت بخوانـد و بـرای دیگـران ماننـد راویـان جعـال، جعـل حجـت 

کـه تمـام راویـان  	- در ایـن توقیـع می گویـد: مـن حجتـم بـر آن راویـان در حالـی 

کبـری مـرده بودنـد، آیـا مـردگان حجـت الزم دارنـد و چگونـه آن  ائمـه در اول غیبـت 

کـه جـواب نـدارد. و البتـه  امـام بـرای مـردگان حجـت اسـت. اینهـا چیزهایـی اسـت 

کـه بـه بعضـی از آنهـا در تابشـی از قـرآن نیـز اشـاره  اشـکاالت ایـن روایـت زیـاد اسـت 

.)	0	 ص  )همـان،  نموده ایـم« 

نتیجه گیری.  

از  آنچـه  امـا  نبودیـم  برقعـی  ل  اسـتدال بـدون  آرای  نقـد  درصـدد  مقالـه  ایـن  در 

گـون در  گونا مشـاهده مـوارد فـوق و بررسـی رویکردهـای متناقـض وی در مباحـث 

اسـت: زیـر  ح  بـه شـر بـه دسـت می آیـد  کتـب مختلفـش 

گونه هستند: بخشی در دوره ی اول حیات علمی او . 	 کتاب های برقعی دو 
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نوشته شده اند که مانند دیگر علمای شیعه مدافع مباحث والیی بوده است 
گرایش پیدا  که به وهابیت  و بخشی مربوط به دوره ی دوم زندگی او ست 

کرده و منتقد مباحث والیی شده است.

که جای . 	 وی به طور فاحشی سخنان قبلی خود را نقض می کند به طوری 
هیچ گونه توجیه و جمع بندی بین آنها وجود ندارد.

گرایش او . 	 که  گونه ای است  کتب دسته ی دوم به  محتوای مطالب او در 
گانه ای  جدا مقاله  مطلب  این  اثبات  البته  می دهد.  نشان  را  وهابیت  به 

می طلبد.

 هرگونه اظهار نظر درباره ی برقعی و آراءاش منوط به بررسی تمام کتاب های . 	
کاملی درباره نظراتش صورت نگرفته  او ست. در غیر این صورت تحقیق 

است.
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همو، تابشی از قرآن، عربستان سعودی: بی تا.. 	



، سال پنجم، شماره ی نهم، بهار و تابستان ۱۹6۱۳۹۷
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