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 هاي موحدین ي مجموعه کتاب مقدمه

سپاس خداوندي که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان،  حمد و
ترین را براي ابالغ پیام آزادي و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم پروردگار یکتا  بهترین و پاك

 قدر پیامبرِ دوستی و رحمت.  بر اهل بیت بزرگوار، صحابه کرام و تابعین گران
هاِي مردان  ها و از جان گذشتگی ن هستیم، ثمره مجاهدتدینی که امروز مفتخر به آ

خداست؛ آنانی که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه مهر حق در دل و مهر نام پاکش بر 
لب داشتند و در راه صیانت از سخن خداوند سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و عرض 

 ر، ترسی به دل راه نداند.بر کف نهادند و جز خشیت و خوف آفریدگا
آري، اسالم عزیز این گونه رشد کرد و بالید و بر بلنداي آسمان بانگ یکتاپرستی و 
برابري سر داد. در این میان اما، دست تطاولِ دشمنان قسم خورده و جورِ عالمان متهتّک و 

چنان  جاهالن متنسک، بر قامت رعناي دینِ حق نشست و شرك و غلو و گزافه و دروغ،
ساالرانِ دین  هاي غوغا پردازي طوفانی بر پا کرد که چهره زیباي آیین حق، در پسِ دروغ

اهللا، به ویژه پس از  فروش در محاق افتاد. این روند دوري از حقایق دین و سنت حسنۀ رسول
روي کار آمدن پادشاهان صفوي در قرن نهم هجري و زمامداران جمهوري اسالمی در عصر 

ر صعودي گرفت؛ تا جایی که امروز، مساجد محل سینه زنی و عزاداري است و حاضر، سی
خیزد مگر بر مزار مردگان؛ روایات شاذّ و خودساخته، جایگزین سنت  صداي قرآن بر نمی

اند؛ تفسیر به  فریب، تبدیل به فرهنگ ناطق دین شده پیامبر شده است و مداحان جاهل و عوام
شد براي جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که  رأي و روایات مجعول، مستمسکی

 ندانستند از این تفرقه و خصومت، بهره و منفعت از آنِ کیست؟
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دهند، چیزي نیست مگر هیاهوي  آنچه امروز به نام تقریب مذاهب اسالمی در ایران سر می
توجه  اي گسترده، مقصودش جلب تبلیغاتی و گرد و خاك سیاسی که در سایۀ پوششِ رسانه

اي مناسب از حکومت شیعی ایران در جهان است. نگاهی به عملکرد  سیاسی و ترسیم چهره
سردمداران و روحانیون و مراجع شیعۀ ایران، خود گویايِ این حقیقت است که تقریب 

دو «مذاهب و دوستی و برادري دینی به شیوة زمامدارانِ ایران، خواب و خیالی بیش نیست و 
 ».کردار نیستصد گفته چون نیم 

در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زدة شیعۀ امامیه برخاستند و 
بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و قلم فرسودند و  کمر به بیداري جامعۀ غفلت زده خود بر

د پروا فریاد برآوردن سخن دردادند و زنگار شرك را به صیقلِ توحید و سنت زدودند و بی
 که:

 برخیز تا یکسو نهیم این دلقِ ازرق فام را
 رود پرستی می اي با بت هر ساعت از ما قبله

 

 بر باد قلّاشی دهیم این شرك تقوا نام را 
 توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

در کتاب ارزشمند شاهراه  -که از زمرة این بزرگواران بود-حیدر علی قلمداران قمی 
دانست و  این تفرقه را در جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش می اتحاد، علت

هاي اسالمی، گامی حقیقی و موثر در جهت  کوشید تا با ریشۀابیِ دیگر علل جداییِ فرقه
تقریب مذاهب بردارد. تالش و جدیت دیگر علما و دلسوزان اسالم، همچون آیت اهللا سید 

فی حسینی طباطبایی، آیت اهللا شریعت سنگلجی، یوسف شعار ابوالفضل برقعی قمی، سید مصط
پژوهان و  ست براي حق و بسیاري دیگر از این مجاهدانِ راه حق، بدون شک، الگویی

پژوهی و عیار سنجیِ مدعیان دینی و در سایۀ  جویندگانِ گوهر دین، تا با تأسی از شیوة دین
هاي موثري بردارند و  اپرستانه گامهاي یکت هاي ناب قرآن و سنت، در جهت پژوهش آموزه

 گشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحلِ سالمت برند و از گرداب شرك و توهم رهایی یابند. گم
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هاي خستگی ناپذیرِ این رادمردانِ عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش دیگرانی  تالش
بخش اسالم،  از تعالیم حیاتهاي دینیِ جامعه و جدایی مسلمانان  گذارد که شاهد گرفتاري می

 به ویژه در ایران هستند. 
کنیم در خالل  هایشان را منتشر می گرانی که امروز کتاب که اصالحالزم به ذکر است 

هاي متعددي را پشت سر  اند، مرحله امامی که در گذشته پیرو آن بوده  شیعهتغییر مذهب 
امامی را مانند امامت از دیدگاه شیعه، عصمت، رجعت و  ۀاند و باطل بودن عقاید شیع گذاشته

غیبت و اختالفاتی که میان صحابه رخ داده و غیره، را به صورتی تدریجی و در چند مرحله 
هایی که در ابتداي امر  اند؛ به همین دلیل عجیب نیست که در تعدادي از کتاب کشف کرده
هاي  عقاید گذشته به چشم بخورد ولی کتابهاي  اند برخی از اثرات و بازمانده تألیف کرده

به هدف  ،از آن پاك شده است بعدي آنها از این عقاید غلو آمیز رها شده، بلکه کامالً
 .اند آالیش را در آغوش کشیده پاك اسالمی، توحیدي و بی ةنزدیک شده و بلکه عقید

*** 

 اهداف
و اداي احترام به  آنچه امروز در اختیار دارید، تالشی در جهت نشر معارف دین

 هاي خستگی ناپذیرِ مردانِ خداست. هدف از انتشار این مجموعه، این است که: مجاهدت
امکان تنظیم و نشرِ آثار موحدین، به صورت اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و  -1

چاپی مهیا شود، تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و آراء توحیدي آنان فراهم و 
 هاي بعد منتقل گردد.  استینِ دین، به نسلهاي ر ارزش

هاي  هاي این دانشمندان موحد، چراغی فرا راه پژوهش با معرفی آثار و اندیشه -2
جویانه قرار گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمند ایران معرفی  توحیدي و حقیقت

 شود.
هاي  دوست ایران را به تفکر در اندیشه گرا، مرجع محور و مداح جامعۀ مقلد، روحانی -3

خود وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جاي تقلید، به آنان نشان دهد 
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که چگونه از دلِ شیعۀ غالیِ خرافی، مردانی برخاستند که با تکیه بر کالم خدا و سنت 
 حید بردند. رسول، ره به روشناییِ تو

شائبۀ آنان را از تیغ  هاي بی نهاد، ثمرة پژوهش با نشر آثار و افکارِ این موحدینِ پاك -4
سانسور و محاق جهل و تعصبِ زمامدارانِ دین و فرهنگ ایران به در آورد و با 

ها، زمینه آشنایی امت بزگ اسالم در دیگر کشورها  ها به دیگر زبان ترجمه این کتاب
 هاي یکتاپرستانِ مسلمان در ایران فراهم کند. و اندیشه را با آرا

*** 

 چشم انداز
اي عـاري از خرافـه و بـدعت و رسـیدن بـه مدینـۀ        تردیدي نیست کـه دسـتیابی بـه جامعـه    

اي که آرامش در جـوار رضـایت حضـرت حـق را بـه همـراه دارد، مگـر بـا پیـروي از           فاضله
مقـدور نخواهـد بـود.     صرِ مهـر و رحمـت  هاي اصیل و ناب قرآن و سنت پاك پیـامب  آموزه

هدف غاییِ دست اندر کارانِ مجموعۀ موحدین، آن است کـه بـا معرفـی آثـار ایـن بزرگـانِ       
پژوهان و جویندگانِ راه حق فراهم آورند، تا شناخت و  جهاد علمی، الگوي مناسبی براي دین

شـد و تقویـت جامعـه    گیري از فضایل دینی و علمیِ ایـن عزیـزان، بسـتر مناسـبی بـراي ر      بهره
 توحیدي و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سعادت مخلوق باشد.

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علو درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان ما، قلمِ 
 عفو کشد.



 
 

 

a 
 ي ناشر مقدمه

اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم خداوند  سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی
و خاندان و اصحاب  -محمد مصطفی -ترین خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار  بر پاك

 پاك نهادش. 
هاي گذشته، به برکت و موهبت اسالم عزیز و پیروي از کالم  مسلمانان در طول قرن

گهربار رسول خدا، در دانش اندوزي و علم آموزي، گوي سبقت از دیگران ربودند، چنان 
 قرنِدوم  ۀنیمکه در پایان خالفت عباسی، دانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

الرشید عباسی در بغداد تأسیس  خالفت هارون ةکه در دور، الحکمه بیت ،قمريهجري دوم 
هاي  به دلیل فعالیتتبدیل شد و  جهان نهاد آموزشی و پژوهشی ترین ه بود، به بزرگشد

هاي  استنساخ و پژوهش در دانش ،ترجمه ،هاي مختلف تألیف ر عرصهاش د فرهنگی و علمی
 شود. میاد تمدن اسالمی شناخته به عنوان نمهنوز  ،گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی

بدون شک، چنین توانمندي و شکوهی همچون خاري در چشم، دشمنان اسالم را 
هاي اختالف و تفرقه افکنی در میان مسلمین، این  آزرد؛ پس بر آن شدند تا با ایجاد زمینه می

برند و تفرقه شکوه و عظمت را، که ناشی از اتحاد و یکدلی و برادري میان آنان بود، از بین ب
هاي  ها را بر زیبایی حق ببندد و خورشید دین را در پسِ ابر را طوفانی بال خیز کنند، تا چشم

 گوید: بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ سعدي می
ــته حقیقــــت،  ســــرایی اســــت آراســ

 نبینــی کــه هــر جــا کــه برخاســت گــرد
 

 گــــــرد برخاســــــته ،هــــــوا و هــــــوس 
ــر  ــد نظــ ــرد  ،نبینــ ــت مــ ــه بیناســ  گرچــ
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ریزي شده و بلند مدت مغرضانِ اسالم براي بستن چشمِ مسلمانان به  هاي برنامه تالش
حقیقت دین، سستی و کاهلی مسلمین در فراگیري و نشر معارف دین و دوري جستن آنان از 
سنت ناب و هدایتگر رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختالف عمیقی در امت اسالم 

 د که تبعات شوم آن، امروز نیز دامنگیر آنان است. ش
براي به انحراف کشیدن  صهاي خصمانه دشمنانِ پیامبر خدا  به موازات تالش

نهاد و دلسوز، این  هاي گوناگون در دین، مؤمنینی پاك هاي اسالم و وارد کردن بدعت آموزه
بوي، به پا خاستند و با خطر را دریافتند و در جهادي مستمر براي احیاي اسالم و سنت ن

پرست، به اشاعه فرهنگ و  نظیر، قلم در دست گرفتند و در دلِ شیعیان خرافه شجاعتی کم
گذاران  فروشان و بدعت اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و خواب دین

یقت را فداي جو، به تأسی از پیامبر شریف اسالم، حق را آشفته نمودند. این موحدینِ حقیقت

َ�ٓ ﴿مصلحت نکردند و در این راه، جان را تحفۀ بارگاه حق تعالی نمودند، و به راستی: 
َ
 إِنَّ  �

وۡ 
َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

از  ست اي ست از دریاي معرفت الهی و گزیده اي آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه
آثار موحدین خداجویی که در آغاز از طایفه شیعیان بودند، نور خدا در دلشان تابیدن گرفت 

برکتشان قرار دادند. این افراد، که همگی از علما و نویسنگان و   و توحید را سرلوحه حیات با
محققین طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در سیر تحول فکري (و بالطبع، در 

ارشان) حرکتی گام به گام داشتند؛ به این معنا که نگرششان به مسایل مختلف اعتقادي، به آث
یکباره متحول نشده است؛ بلکه با گذشت زمان، مطالعات گسترده و تعامل با دیگر 

اند. لذا، ممکن است برخی از اظهار نظرها یا نتیجه  همفکرانشان، به مسیري نو گام نهاده
هاي دینی  افراد، که در این مجموعه آمده است، کامال منطبق با رویکرد ها در آثار این گیري

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با این وجود، به دلیل اهمیت این آثار در هدایت  و اعتقادي
ها و  شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به انتشار آن اقدام نمودیم. همچنین، دیدگاه

کاران انتشار  هاي ناشر و دست اندر ها، الزاماً دیدگاه کتابمواضع فکري مطرح شده در این 
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اي است از نفحات حق و نوري است از جانب  تردید، نفحه این مجموعه نیست، اما بی
اي و  هاي تاریخی، فرقه پرودگار براي هدایت آنانی که به دور از تعصبات و گمانه زنی

 مذهبی، جویاي حقیقت هستند. 
توان تنها به مطالعه  هاي این افراد نمی است که براي آگاهی از دیدگاهنکته قابل تأمل این 

یک جلد از آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل مطالعه گردد، 
ها و عوامل آن کامالً شناخته شود. براي مثال، آیت اهللا  تا چگونگی انقالب فکریشان و انگیزه

که آن را در اوایل دوران  درسی از والیتی، کتابی دارد با عنوان سید ابوالفضل برقعی قم
. او در این کتاب به بحث درباره ائمه و ادعاي آورده است اش به رشته تحریر در تکامل فکري

شیعه درباره والیت و امامت بالفصلِ ایشان پس از پیامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را 
ود و حیات محمد بن حسن عسگري، به عنوان دوازدهمین امام، دوازده نفر دانسته و بر وج

تحقیق علمی در احادیث صحه گذاشته و آن را پذیرفته است. اما چند سال بعد، کتابی با نام 
دهد، که حاکی از جعلی  هایش را در اختیار خواننده قرار می نویسد و نتایج پژوهش میمهدي 

هاي تاریخی مرتبط با والدت و وجود امام زمان  ارهو دروغ بودن تمام احادیث، اخبار و گز
آید که اطالع از حوادث و رویدادهاي  است. از این مثال و موارد مشابه دیگر، چنین برمی

زندگی موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، 
 ایشان است. و آثار  بهترین راه براي آگاهی از سیر تحول اندیشه

اي براي بازگشت به مسیر  هاي متولیان نشر آنها، زمینه امید است آثار این بزرگواران و تالش
امن الهی و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اینکه خداوند بزرگ، این مختصر را موجب 

هاي ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار مهر و بخشش خود  بخشش گناهان و لغزش
 گیرد.





 
 

 

 سخن نخست

 عهیش زیآم و بدعت یخراف دینقد عقا نۀیدر زم شرویاز آثار پ یکیاسرار هزارساله، 
جامعۀ  یدتیو عق يفکر يها انیو اختصارش، بن یکه با همۀ کوچک يا است؛ کتابچه

مختلف بارها درصدد پاسخ به  يها که افراد و گروه ختیرا چنان بر هم ر رانیزدة ا خرافه
رفته  ينتوانست آبرو زین ینیروح اهللا خم» کشف االسرار«مثل  یکتاب یآن برآمدند، و حت

و سست است  یچنان پوشال عه،یکه خانۀ خرافات ش دهد ینکته نشان م نیرا بازگرداند. ا
د که بو قتیحق نیآن را به تزلزل درآورد؛ هم توان یم زیجزوة کوچک ن کیبا  یکه حت

 .ندیدر صدد انتشار مجدد آن برآ ن،یباعث شد تا کارشناسان مجموعۀ موحد
به اطالع خوانندگان  يا توجه به مطالب ارائه شده در کتاب، الزم است نکته با

 محترم برسد: 
تطور  ریس کی عه،یش نیموحد گریهمچون د ـ زاده یاکبر حکم یکتاب ـ عل سندةینو
و  دیبوده و سپس به توح یخراف عهیمعنا که ابتدا ش نیکرده است؛ بد یرا ط يفکر
به چشم  یکتاب نکات نیمطالب ا يآورده است؛ لذا ممکن است در البال يرو تیحقان

نداشته باشد؛ به قول  اریتمام ع یهماهنگ کتاپرستانه،یکه با اعتقادات ناب و خالص  دیآ
همان گونه که در مقدمۀ مجموعۀ  ز،یامر ن نینباشد. علت ا» طابِقُ النَّعلِ بالنَّعل«قدما: 
از  توان ینم ل،یدل نیبزرگمردان بوده است. به ا نیا یجیذکر شد، تحول تدر نیموحد

ذات  د،یدر توح جیچرا که تدر شد؛از آغاز موحدانه با شان شهیآنان انتظار داشت که اند
 نیامل شد. بنابراو سه سال ک ستیدر طول ب زین زیاست؛ چنان که اسالم عز ینیدعوت د

 ستهیشا د،یپاك و ناب ند دهیخواند که آن را منطبق بر عق یمطلب ،یاگر خوانندة گرام
 .دیرا  در مورد آن لحاظ نما قتیحق نیاست که ا
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مؤثر و در  سندگانیاز نو یکیرا  زاده یبه جرئت بتوان حکم دیشا نکه،یا گرید نکته
 نامۀیتا در آغاز کتاب، زندگ میدیرو، مناسب د نیحال، ناشناختۀ معاصر دانست؛ از ا نیع
شناخته  ياثرگذار بر و يها تیتا هم شخص م،یرا به نقل از منابع مختلف ذکر کن يو

 مشخص گردد. لکردهیو قشر تحص رانیجامعۀ عوام ا رکتابش ب رِیشوند و هم تأث
روند،  نیشد. در ا یچاپ، تمام متن از نو بازخوان يکتاب برا يمنظور آماده ساز به

 رییماند؛ اما تغ ینخورده باق کامًال دست سنده،یحفظ سبک نو لیکتاب، به دل ينثر و انشا
بود؛  ریناپذ اجتناب ،يخوانندة امروز يکردن نثرِ آن برا الخط کتاب با هدف روان در رسم

و  دهیگرد کسانی یخط فرهنگستان زبان فارس وةیبا ش يظاهر لحاظلذا متن کتاب از 
است  دیگردد. ام لیمطالعۀ کتاب تسه ،یشیرایتالش شده است تا با استفاده از عالئم و

دربارة مطالب ارائه  ت،یبه دور از تعصب و جزم يا شهیبا اند م،یخوانندگان محترم و فه
   .باشند دیو توح قتیراه حق ندةیو پو شندیندیشده ب

 



 
 

 مؤلفزندگینامه 

 اي متدین چشم به جهان گشود. پدرش در شهر قم در خانواده» زاده علی اکبر حکمی«
شیخ مهدي قمی پایین شهري، از بارزترین علماي شهر قم در زمان خودش بود و 

(که حوزة علمیه را در  اهللا شیخ عبدالکریم حائري هنگامی که مرجع بزرگ شیعه، آیت
به شایستگی استقبال کرد.  وه قم نقل مکان کرد، از اق بنیان نهاد) از اراك ب 1340سال 

اهللا ابوالحسن طالقانی، پدر روحانی مبارز و مشهور  همچنین شیخ مهدي قمی داماد آیت
اهللا طالقانی بوده  پسرخواهر آیت» زاده حکمی«اهللا سید محمود طالقانی است، یعنی  آیت

 است.

اش را به  نشو و نما یافت و زندگی علمی در شهر قم زاده در این جو علی اکبر حکمی
اي که  به گونه ؛هاي مهمی پیمود گام ،عنوان طلبۀ علوم دینی آغاز کرد. او در این راه

کتابی که آخرین  ؛آخوند خراسانی نوشت» صول الفقهأ الكفاية يف«اي بر کتاب  حاشیه

در زمرة زاده  حکمی ،شود. بدین ترتیب سطح تدریس می هکتاب اصولی است که در مرحل
علماي مقلد مذهب تشیع درآمد و لباس روحانی بر تن کرد؛ حتی در مجالس عزاداري به 

خوانان خوب به شمار  سخنور و مرثیه خوانی پرداخت. برخی او را از خطیبانِ مرثیه
 اند. آورده

ـ گذار و  زاده از همان آغاز تعلیماتش، شخصیتی نافذ و تأثیر نماید که حکمی چنین می
  ۀاز تفکرات احمد کسروي متأثر بوده است. از اینجا بود که گام به گام از روی ـ حدوديتا 

گاه به مرز الحاد و  او هیچ ،تقلیدي به سوي عقالنیتی عصري تحول یافت. با وجود این
به انتقاد از بیشتر عقاید و اعمال  و بلکه بر اساس اسالم ماند ؛انکار اساس دین نرسید

سازي رضاخان  هاي غربی پرداخت و از سیاست -سم دین رواج یافته بودکه به ا -شیعیان 
اي نوشت که با آن مشهور شد، یعنی  دفاع کرد. او خودش را خلع لباس کرد، سپس رساله
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به شکل  ق)1363هـ.ش (مطابق با سال 1322در سال . او این رساله را »اسرار هزار ساله«
با نقدي گزنده و پرطعن، بسیاري از  ،منتشر کرد و در آن» پرچم« ۀدر مجل مقاالت بلند

 قرار داد.  نقد شدیدعقاید و اعمال رایج میان شیعیان امامی را مورد 
حرکتی که دو تن از  ؛دینداران به راه انداخت ۀبا این رساله، او حرکتی در میان جامع

 اهللا خمینی. زاده و آیت خالصی اهللا بزرگان شیعه در زمان خودش را نشانه رفته بود: آیت
در  »آقاي طالقانی«و  »الآقاي بد«اي معمم بود که مدتی هم با  طلبه ،میرزا علی اکبر
که در  اي رفت و در جلسات تبلیغی حجره بودند. وي گاهی به تهران می همین مدرسه هم

طالقانی اداره شد، و آن جلسات را آقا سید ابوالحسن  منزل عباسقلی  بازرگان برگزار می
روضۀ مفصلی برگزار  ،کرد. آن زمان، شیخ مهدي در مدرسۀ رضویه کرد، شرکت می می
علی اکبر هم آنجا منبر   خکرد و همین شی کرد که آیت اهللا حائري هم شرکت می می
 خواند.  رفت و روضه می می

وي نوعی ها و مقاالتی حا پیش از آن که وي کتاب اسرار هزار ساله را بنویسد، کتابچه
راه نجات از آفات «کتاب  :از جمله ؛نوشت گرایش نوین نسبت به دین و احکام دینی می

دربارة آثار  ،که از طرف کتابخانۀ علمیۀ اسالمیه منتشر شد. این کتاب »تمدن عصر حاضر
 ،ها و مشروبات الکلی نوشته شد. پشت همین کتابچه و مضرات دخانیات، انواع افیون

حاشیه  و آئین پاك، دستور ازدواجف به این شرح معرفی شده است: چند اثر دیگر مؤل

این آخري به وضوح نشان از تحصیالت دینی او دارد. در معرفی آن آمده  که بر کفایه
مشکالت و برخی ایرادات کفایه با مختصرترین حل  که کند است: این کتاب بیان می

مد نظر وي  ،با برخی از احکامنگارش در زمینۀ اصول بهداشتی و تطبیق آن و  عبارت
با قید اینکه  »دین و دنیا«تحت عنوان  همایونبوده است. یک شماره از نامۀ ماهانۀ 

مربوط به مهرماه بوده،  پور محمد همایون شعلی اکبر حکمی زاده و ناشر ة آن،نویسند
و  اشدب می تماماً درباره همین مسائل بهداشتی و تطبیق آن با اسالم و است مسیش 1317

مطهرات در در واقع شبیه چیزي است که بعدها توسط مهندس بازرگان تحت عنوان 
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نوشته شد. همچنین به خاطر حضور وي بود که مقاالتی دربارة اصالح دین،  اسالم
خوانی و نیز مقاالتی در زمینۀ اتحاد مسلمین از آیت اهللا سید مصطفی  اصالح منبر و روضه

ریۀ همایون چاپ شد. با این حال، وي به مرور مسیر خود بدال در نش آقايخوانساري و 
پیش برد و پس از  ها و اعتقادات شیعه ارزشتا انکار  ،طلبی در مذهب را از اصالح

بار دیگر امیدهاي وي براي  ،کرد با فزونی قدرت روحانیون که احساس می 1320شهریور 
 ن پرداخت.اصالحات از میان رفته است، به مخالفت با شیعه و روحانیو

فعالیت علیه  هاي هاي از حلق زاده کتاب اسرار هزارساله را به عنوان حلقه حکمی
 اقدام، تألیف کرد. این اسالم نابمذهب شیعه و بیشتر در دفاع از  هاي خرافات و بدعت

حرکتی بود که از دورة رضاشاه آغاز شده و کسانی چون سید اسداهللا خرقانی، شریعت 
آن بودند. این کتاب  و پیگیر سنگلجی و سپس خود کسروي  و جمع کثیري دیگر مروج

به ایران شمسی  1322کسروي، پس از سفر حاج آقا حسین قمی در سال  گري هشیعو 
ا سر و صداي فراوان و استقبالی گسترده بود و نوید همراه ب ،یاد شده زیرا سفرِ ؛نوشته شد

 1322داد. کتاب یاد شده در شهریور و مهر  بازگشت تشیع سنتی به جامعۀ جدید را می
مهر همان سال  15نشریۀ پرچم متعلق به کسروي در  12تألیف شد و همراه با شمارة 

 انتشار یافت.
با همراهی جمعی از  1312الی سال ها پیش از آن، از حو زاده از سال علی اکبر حکمی

کرد. این  طالبی که متأثر از نهضت اصالح دینی بودند، در انتشار مجلۀ همایون تالش می
قم منتشر شد. پیش از انتشار آن، مجلۀ  ده شماره در جمعاً 1314تا  1313مجله از سال 

داد. همین  خبر می، خبر انتشار و تبلیغ آن را چاپ کرده بود و این از ارتباط آنان پیمان
 نفی زیارت قبور ائمهبا موضوع  اي مقالهدر نشریۀ همایون  »پرستی بت«طور در مقالۀ 

 نوشته شده بود.  شیعه
پیشوایان دینی ما آنچه تاکنون «حکمی زاده ضمن یادداشتی روي کتابش نوشته بود: 

اند در برابر  داشتهیا جرأت ن ،اند و دیگران هم اند، تنها به قاضی رفته اند و نوشته گفته
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اید، نود  گویم این چیزي را که شما دین نام نهاده اینک من می .سخنی بگویند و یا اطالع
 ».و پنج درصدش گمراهی است و براي اثباتش حاضرم

مؤلف که کارش در این اثر نقد عقاید رایج دینی و مذهبی بوده و سیزده پرسش هم 
صفحه است، در  36مشتمل بر  را که جمعاًدر آغاز مطرح کرده، در عمل کتابچۀ خود 

گفتار یکم: خدا، گفتار دوم: امامت، گفتار سوم: روحانی،  :شش گفتار تدوین کرده است
 گفتار ششم: حدیث. و گفتار چهارم: حکومت، گفتار پنجم: قانون

کسروي که تقریباً همزمان انتشار  ،»گري هشیع«در قیاس با  »اسرار هزار ساله«اهمیت 
هاي روحانیت در قم بود. به  ترین چهره ، در آن بود که وي فرزند یکی از مقدسیافتند
جد مادري او هم آیت اهللا سید ابوالحسن طالقانی بود و به همین دلیل، الزم بود به  ،عالوه

پس از انتشار این کتاب، «گوید:  مطالب وي پاسخی داده شود. بدال در خاطرات خود می
ه آن پاسخ دهند. در این باره کارهاي متفرقی هم انجام شد که کسانی تصمیم گرفتند تا ب

نمود. به نظر وي یکی از این  ها مناسب نمی وافی به مقصود نبود و حتی برخی از جواب
. »پسندیدند زاده بود که آن پاسخ را علما نمی ها از آنِ آیت اهللا شیخ محمد خالصی جواب

آقاي بدال خواست تا به کاشان رفته و  آقاي شیخ مهدي حائري از طرف علماي قم، از
اش به اسرار هزار ساله منصرف کند. آقاي بدال به  زاده را از انتشار جوابیه آقاي خالصی

کند و  وي مطرح می اخالصی مالقات کرده و درخواست علما را ب رود، با کاشان می
کند تا  ایشان را قانع می دهد و به او نشان می ،اند انتقاداتی را که علما به آن جوابیه نوشته

همراه با این وعده است که خود  ،آوري شود. این امر جمع ،اي که چاپ کرده جوابیه
 بنویسد. »اسرار هزار ساله«کننده براي کتاب  جوابی قانع ،حوزة علمیه

سرار توسط خمینی األ تصمیم حوزه براي نگارش جوابیه، منجر به تألیف کتاب کشف
زمان استاد فلسفه  آنکه  ،، به همراه خمینیعلماي قمرسد که جمعی از  شد. به نظر می

اي براي تدوین اثري جامع در نقد کتاب اسرار هزار ساله  بود، گرد هم آمده و برنامه
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صفحه داشت و یک نفر به تنهایی نوشته بود. و اینک  38؛ کتابی که تنها طراحی کردند
 ز ـ به اصطالح ـ علما گرد هم آمده بودند تا جوانب آن را بدهند.لشگري ا

نخستین فعالیت آشکار و عمومی اوست  »کشف االسرار«حرکت خمینی براي تألیف 
گویا در  مسیشهجري  1323که چند ماه پس از انتشار کتاب اسرار هزارساله، در سال 

ن خود مصمم شد تا در ظرف چهل روز تألیف شد. خمینی به توصیه جمعی از شاگردا
این زمینه کتابی تألیف کند. احساس او این بود که پس از آن که زمینه براي بازگشت دین 

داشتند، در صدد امیدي  دینیو روحانیت فراهم شده، کسانی که نسبت به اصالحات 
که سابقۀ طلبگی داشت،  ،زاده برخیزند. اقدام حکمی خرافات شیعهبرآمدند تا به نبرد با 

 همین تحول بود.  هاي هی از حلقیک
در زمان انتشار مجله همایون، حکمی زاده یک روحانی روشنفکر و اصالح طلب بود 

شد. براي  هدف اصالح اوضاع دینی دنبال می اهاي مختلف، ب و مقاالت وي در عرصه
فشرد  شد، وي در این باره پاي می خوانی صحبت می مثال وقتی از اصالح منبر و روضه

 که:
اکنون کار به جایی رسیده است که هر دروغی را در برابر ده هزار چشم بدون «

 ،»ترین اعتراضی بکند گویند و کسی هم نیست که کوچک هیچ ترسی می
 افزود: و  
 ،»ولی نه آن طور که همه چیز را فداي آن کنند ،ستا البته گریه کردن خوب«

 کرد که: و بعد توصیه می
هایی هفتگی یا ماهانه تشکیل دهند و همه اهل  جلسهدر هر شهري علماي آن، «

 ».منبر را جمع نمایند و براي اصالح و انتظام آن وظائف و مقرراتی معین کنند
در این جزوه، هدف نگارش را زدودن انحرافات از جامعه دینی دانسته و با اشاره  او

کند.  ، تحریفاتی را که در دین صورت گرفته بیان میمردم ایرانبه رفتار و اعتقاد دوگانه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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براي روحانیون  مسیش 1322پرسشی است که در آغاز سیزده شرح تفصیلی  ،این جزوه
 ی دریافت نکرده بود. ولی پاسخ ؛و علماي دینی فرستاده بود

 :گویید می«کند:  زاده چنین بیان می گذاري جزوه به این نام، حکمی در مورد علت نام

این چگونه  :گویم می .هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و زبانش دوختند

 ؛سواد حق دارید بگویید و نشان دهید اسراري است که تنها به مردمان زود باور و بی

اگر  ؟شود آید، انگار جزء اسرار می مردمان دقیق و کنجکاو که به میان میولی پاي 

بار آن را در چنین مجلسی  سرّ است به هیچ کس نباید گفت و اگر نیست، باري، یک

 ».آشکار کنید
خود را خلع لباس نمود و باقی  ،هاي حوزة قم زاده در اثر فشارها و سختگیري حکمی

مناقشات و بقیۀ عمرش را دور از او در آن مهارت یافت. عمر را به کار تجارت پرداخت 
در تهران مسی ش 1366مهرماه سال  11و به صورت گمنام زندگی کرد تا اینکه در  دینی

 وفات یافت و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.
 



 
 

 1توضیحاتی کوتاه پیرامون اسرار هزار ساله

یابد اما در این میان،  پایان می 1322اسفند  27پرچم باالخره در دو هفته نامه توقیف 
پرچم دو هفتگی انتشار یافت  12صورت ضمیمه شماره ه اي اشاره کرد که ب باید به جزوه

آن  .اثر نبوده باشد ) بی1362شوال  8( 1322مهر  15و چه بسا در توقیف دو هفته نامه در 
زاده،  صفحه از علی اکبر حکمی 36اي در  است. جزوه یا کتابچه اسرار هزار ساله ،جزوه

فرزند یکی از روحانیون قم. او خود هم زمانی در لباس طالب و اهل علم زندگی کرده و 
اي هم به نام همایون  در قم، ماهنامه 1312در  است؛ تحصیالت قدیم را به پایان رسانده

گفته.  اي سخن می مسایل دینی به لحن تازه داده که یک سالی دوام آورده و از انتشار می
اي هم از کسروي به چاپ رسیده است (درباره او نگاه کنید به:  در این ماهنامه، مقاله

، 6 شمارة، چشم انداز،»سرار تا اسرار هزار سالهاز کشف األ«محمد تقی حاج بوشهري: 
همه جا از او  آید و ). اکنون که حاج سید حسین قمی به تهران می26تا  14، 1368

زاده قلم به دست گرفته است، اسرار هزار ساله را نوشته است که  کند، حکمی پذیرایی می
دعوت از پیشوایان دینی کنونی ایران و سخنرانان و «عنوان فرعی آن چنین است: 

گان  هماد آزادجزوه در چاپخانه پیمان که به با این». هاي طرفدار آن نویسندگان و جمعیت
دگان اکه آن زمان روزنامه ارگان باهماد آز ،د به چاپ رسیده است. دفتر پرچمتعلق دار

زاده به پیمان و  چون آقاي حکمی«در پشت جلد این جزوه، چنین توضیح داده است:  ،بود
». اند و این کتابشان از آن راه دور نیست، با پرچم به چاپ رسیده راه آن نزدیک بوده

پرچم به چاپ رسیده است و ناشر درباره آن توضیح  12اسرار هزار ساله با شماره 
بهاي این کتاب، پنج ریال است و چون بیش از این براي خود ما تمام شده، « :دهد که می

                                           
، انتشارات فروغ: 104و  103گزیده از کتاب قتل کسروي، نوشته ناصر پاکدامن، چاپ دوم، ص:  -1

 آلمان.
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شود. جاي فروش نشانی باال [خواروبارفروشی رضوي در  دیگر هیچ مجانی داده نمی
 ».تر پرچمابن سینا و دف  ] و کتابخانه2عشرت آباد، برابر کارپردازي لشکر 

پرسشی نوشته  13زاده درباره  این جزوه در واقع شرح و تفصیلی است که حکمی
فرستاده و پاسخ خواسته است » روحانیان و اهل اطالع«براي  1322است که در آغاز سال 

نوشته که پاسخ  1322اردبیهشت  31اما پاسخی نیامده و انجمن تبلیغات اسالمی هم که 
زاده بر آن شده است که آن  خاموش مانده است. پس حکمیهمچنان [ولی] دهیم،  می

 منتشر کند.اي  گانه را با کمی تغییر همراه با توضیحاتی در جزوه هاي سیزده پرسش



 
 

 1 مقدمه

اند و  اند تنها به قاضی رفته اند و نوشته دانیم پیشوایان دینی ما آنچه تاکنون گفته می چنان که
و اگر هم  ]اند نداشته[ سخنی بگویند و یا اطالع [آن] اند در برابر دیگران هم یا جرأت نداشته

اند  از هر راه توانسته ،گاهی یک نفر دلسوز و بااطالعی پیدا شده و خواسته سخنی بگوید
نه تنها از پیدا  ،خود اطمینان دارده اند و حال آنکه اگر کسی راستی ب ي او را خفه کردهصدا

 ها در میدانِ زیرا یک پهلوان اگرچه قرن ؛بلکه خود در پی آن است ،شدن حریف باکی ندارد
تا با حریفی  ،ها کتاب را از رجزخوانی پر کرده باشد لیونیخالی رجز خوانده باشد و یا م

 کاره است.ه توانند درست بفهمند چ د دیگران نمیروبرو نشو
در صدش گمراهی  نود و پنجاید  گویم این چیزي را که شما دین نام نهاده اینک من می

چه هم درست بگوید تا  گفتیم یک مدعی هر چنان کهولی  ؛است و براي اثباتش هم حاضرم
توانند درست  هم نمیترین قاضیان  گفتگوي خود را با طرف در یکجا تمام نکند، دقیق

هاي خود اطمینان دارید بیایید تا  قضاوت کنند چه رسد به توده. حال اگر شما راستی به گفته
این گفتگو را در یک کتاب تمام کنیم و به قضاوت عامه واگذاریم شاید بفرمایید که ما چیزي 

دانست  ولی باید ؛خودش برود ثابت کند ،است در تصرف داریم و هر کس هم حرفی دارد
 ،که آن سد استواري که در جلو افکار توده گذاشته شده بود و شما هم در پناه آن بودید

اگر دارید که چه  .تواند جلو آن را بگیرد شکسته شد و اکنون جز دلیل و منطق چیزي نمی
توان  وگرنه دیگر با سکوت و تکفیر و یا فاسدالعقیده خواندن و استکان آب کشیدن نمی ،بهتر

 اکنون یا جواب یا استعفا. .یل احساسات مردم ایستادجلو س
  حکمی زاده

                                           
یک کپی از نسخه قدیمی  و شددر مجله پرچم چاپ  1322زاده در سال  نوشته زیر به قلم حکمی -1

با توجه به اینکه بسیاري از مباحثی که توسط یکی از خوانندگان تالش در اختیار ما قرار داده شد. 
تواند مورد  در این جزوه مطرح شده امروز نیز در جامعه ما مورد بحث و جدال نظري است و می

 توجه عالقمندان قرار گیرد، تصمیم به درج آن گرفتیم.



 
 

 از ماست که بر ماست

ن تواند به جایی برسد که راهش روشن و مقصدش معی یک تن یا یک توده وقتی می
گویند این  گذارند و از طرف دیگر می ولی مردمی که از یک طرف قانون می ؛باشد
گویند مال دولت و پول بانک حرام  کسانی که از یک طرف می ،ها بدعت است قانون

که از  اي توده ،روند است و از طرف دیگر براي گرفتن همان مال بر سر و شانه هم باال می
گویند  ا حق مجتهد است و از طرف دیگر میگویند قانونگذاري فتوا تنه یک طرف می

جایی ه چنین توده ب ،گذارند واجب است رأي دادن به کسانی که با بودن مجتهد قانون می
 نخواهد رسید تا راه ما همین است وضع ما هم چنین است. ؛نخواهد رسید

انتخاب یا  ۀود نرنجانند و زمینبسیاري از نویسندگان ما براي اینکه مردم را از خ
هر نقصی در توده ببینند گناهش را به گردن دولت  ،شان بر هم نخورد فروش روزنامه

اگر توده راستی چیزي را  .و حال آنکه دولت کسی جز خود مردم نیست ؛اندازند می
 نیرو و نفوذش خواست یک چادرِ ۀرضاشاه با هم ؟کاره استه بخواهد دولت چ

پس چگونه ممکن است دولت کنونی بتواند در  ؛نتوانست ،وپاگیر را از ایران بردارد دست
 بایستد. ـ اصالح  آن هم ارادهـ  توده  برابر اراده

بینیم همانها هنگامی که به  ولی می ،زنند خواري ادارات فریاد می این همه مردم از رشوه
همانند ف زبانی می به زبان بی ،پیش از آنکه کارمند مربوط سخنی بگوید ،روند اي می اداره

 ،کنند نشناسی کارمندان گله می حاضریم. این همه از وظیفه حق و حسابکه ما براي دادن 
او را بدجنس یا  ،بینیم اگر رئیسی در خواستن وظیفه از زیردستانش پافشاري کند ولی می

 خوانند. آزار یا خشک می مردم
چشم خود را بر شماریم که  ما یک مأمور یا یک رئیس یا فرمانده را وقتی خوب می

دانیم که  یک بازاري را وقتی خوب می ؛هم گذارد و خطاي دیگران را ندیده بگیرد
بلند بر تن داشته باشد و به چیزهاي دیگرش  ۀعرقچینی بر سر و تسبیحی بر دست و جام
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سیم بزند و با هر چیز  شماریم که خود را به شاه یک مال را وقتی خوب می ؛کار نداریم
تواند به حق یا  دانیم که هرچه می یک روزنامه را وقتی خوب می ؛ت کنداي مخالف تازه

وضع  ،تا ما چنینیم ،شود با تعارف و ماستمالی کار درست نمی ،ناحق بدگویی کند. ایرانیان
 ما هم همین است.

 پرسش 6 

 تر بودند یا پیش از او؟ آیا ایرانیان در زمان رضاشاه آسوده -1
 ؟است رضاشاه خراب کرد یا از پیش خراب بودهآیا ادارات و نظام ایران را  -2
 آیا دخالت رضاشاه در کار انتخابات بجا بود یا بیجا؟ -3
 رضاشاه بوده یا علت دیگر داشته است؟ ،آیا باعث این ضعف تقوا و ایمان کنونی -4
 کرد بهتر بود یا ترك مقاومت؟ اگر رضاشاه در برابر متفقین ایستادگی و جنگ می -5
 روي هم چگونه پادشاهی بود؟ ،هایی که داشت ا و بديه نیکی ۀرضاشاه با هم -6



 
 

 نام خداه ب

 اسرار هزارساله

پیش بردن  ۀبیش از هزار سال است که پیشوایان و زمامداران ما دین را بازیچه یا وسیل
ما  دسته دینی که امروز ب ،رو از این .اند هاي سیاسی و شخصی خود گردانیده غرض
قلمکاري از آب درآمده که هر چیزش از یک جاست و از دین  یک آش شله ،رسیده

 ؛از میان رفته ،توحید و تقوا که حقیقت دین است .است اسمچیزي که دارد همان 
دین که خود یک راهنماي خدایی است  ؛سازي جاي آن را گرفته پرستی و دروغ شخص

خود باعث پیدا شدن این  ،راه اکنون در جلو راه خدا و زندگی سدي شده و همین نبودنِ
 همه کوره راه گردیده.

ولی در سیزده قرن همواره رو  ،نیمی از جهان را گرفت ،چه شد که اسالم در نیم قرن
مین کشورهاي کنونی دنیا که ه هبه پستی و اختالف رفت تا به وضع کنونی رسید؟ چرا ب

به همان نسبت در زندگی  ،بینیم هر ملتی هر اندازه دیندارتر است می ،کنیم نگاه می
تر است؟ این نیست جز براي اینکه دین در همه جا حقیقت خود را از دست داده و  عقب

 این و آن شده. فریبیِ پیشوایان و آلتی براي مردم ةاکنون دکانی براي استفاد
اي جز این نیست که اول این  چاره ،حال ما اگر بخواهیم راستی به دین خدمتی کنیم

هاي  وگرنه با این تبلیغ ؛هاي هزارساله را از جلو برداریم تا راه روشن شود ها یا زباله دروغ
مانند ، و اگر هم بیاورند ؛نخواهند آورد مردم به چنین دینی رو ،خنک و خالی از حقیقت

مانند ، و اگر هم راستی پابند شوند ؛فریبی است براي استفاده و مردم ،افتادگان همان پیش
 اولِ گرفتاري ،براي آنان ،که خواهیم دید از روي نادانی و چنان ،افتادگاندام ههمین ب

 ست.ا
و  ،پا و بلکه حس خود را زیرِ راست است که بیدار کردن چنین مردمی هم که عقل
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و ایستادگی در برابر چنان دیکتاتورهایی که  ،اند ا بر چشم نهادههاي عادت و تقلید ر پرده
 ؟ولی چاره چیست ،کسی حق ندارد به کفش آنها بگوید کفشک دشوار است

که چه کاري است  ،هاي بسیار در کار است ها مردم آن هم براي دوره لیونیاینجا پاي م
دست و پاي خود ه ندانسته ب بهتر از این که ما بکوشیم تا این بندهاي گرانی را که مردم

دیگران اگر در هزار سال و با آن همه تبلیغ مردم را به این روز  .اند پاره کنیم انداخته
چرا که آنها  ؛صد برابر پیش رویم هزارمِ آن] [= یک آن توانیم با هزار یک ما می ،انداختند

ولی در اینجا هیچ نظري جز دلسوزي و  ،کنند فریبی و ریاست می این کار را براي مردم
 خدا هم خود پشتیبانش خواهد بود. ،رو و از این ؛پرستی در کار نیست حق

 ،چند موضوع مهم که بیشتر باعث گرفتاري ایرانیان شده ةاینک من به سهم خود دربار
ن نویسم و امیدوارم که خوانندگا می ،ام دست آوردهه هاي زیاد ب آنچه را که پس از کوشش

وگرنه از هر  ،اگر ایرادي دارند یادآوري کنند ؛جویی آن را بخوانند هم با نظر حقیقت
 راهی مناسب بدانند در پیشرفت این منظور بکوشند.





 
 

 خدا :گفتار یکم

گوید خداي یکی است ولی در عمل پا را از شرك هم باالتر نهاده.  دین امروز ما می
خدایی را به او داده ولی اختیارات آن را میان امامان و امامزادگان به نسبت شهرت اسم 

جلوگیري ه ایم کسی ب ندیده ،تقسیم کرده. اگر کسی به خدا هرگونه زبان درازي کند
باز هم فیلسوفند و بزرگ و  ،اند خدا کردهه ادبی ب همه بی برخیزد. خیام و دیگران که آن

اگر کسی بگوید گنبدپرستی همان ولی  ،که کجاها رفته دانید هاشان هم می کتاب
اش فاسد است و فکرش  گویند عقیده می ،همه اسالم با آن جنگید پرستی است که آن بت

 مسموم.
از جهت متن  ،مجلسی بهترین زیارات جامعه است ۀگفته که ب ،کبیره ۀدر زیارت جامع

 « :خوانید ما میش ،اند و سند و فصاحت و معجزات هم براي آن نقل کرده
َ
َ بََدأ َراَد ا�َّ

َ
َمْن أ

هَ   َو َمْن قََصَدهُ ، بُِ�مْ  ُل  ،إِيَلُْ�م  تَوَجَّ ُ ... َو�ُِ�ْم ُ�َ�ِّ ُ َو�ُِ�ْم َ�ِْتُم ا�َّ ُ   بُِ�ْم َ�تََح ا�َّ   ا�َّ
َغيَْث 

ْ
َماءِ   ِمنَ   ال در  .اگر این شرك نیست پس دیگر شرکی در دنیا نخواهد بود .)1(» ... السَّ

خدا عالم را آفرید و « :نویسد می ،که یکی از آن چهار کتاب معتبر است ،کتاب کافی

                                           
ام و مالم  پدرم و مادرم و جانم و خانوادهترجمه کامل این بخش از دعا بدین شرح است: [اي ائمه،]  -1

همتا شناخت از  وسیله شما آغاز کرد، و هر که او را یکتا و بىه هر که خدا را خواست ب .فداى شما
ران من، ثناى وسیله شما توجیه شد. اى سروه ناحیه شما آن را پذیرفت، و هر که آهنگ او کرد ب

قدر و منزلت ه نه عظمت شما و از طریق وصف بکُه ب ،آورم، و با زبان مدح نمى شمارششما را به 
شما آغاز کرده ه هاى خداى جبارید. خدا ب رسم، و شما نور اخیار، و هادیان ابرار، و حجت شما نمی
ه رد، و آسمان را از سقوط ببا من وجود شما باران را فرو مییه بخشد، و ب شما پایان مىه است، و ب

 )ویراستار( دارد. زمین بدون اذنش باز می
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به این  ـ دانید که می چنانـولی بعدها  ،»را به محمد و علی و فاطمه واگذاشت اختیار آن
 تا امروز که در کمتر شهر و دهی است یک یا چند بتخانه برپا نباشد. ،شماره افزوده شده

پرستی را معنا کنید تا گفتگو  گویم پس اول بت می ؛پرستی نیست ید اینها بتشاید بگوی
گویند ما آنها را  می ،اند ولی گرفته[را] که جز از خدا  آنان« :گوید قرآن می .تمام شود

ه آنچه از این آیه و آیات بسیار دیگر ب .)1(»دندا نزدیک کنخه پرستیم مگر آنکه ما را ب نمی
از خواستن کار خدایی از غیر خدا با «شرك عبارت است [این است که:]  ،آید دست می

را  پذیرید که چه بهتر وگرنه خودتان آن حال اگر شما این معنا را می ؛»فروتنی در برابر آن
شما که در  ؟سال اسالم با آن جنگید چیست سه بیست ومعنا کنید تا ببینیم آن شرکی که 

چه شد که موضوعی را به این بزرگی ندیده  ،کنید مسائل نیشغولی آن طور موشکافی می
ه را ب ولی آن ؛گرفتید؟ قرآن و تاریخ اسالم کم و بیش نود درصدش جنگ با شرك است

ترین  کوچکمردم را به چیزهایی سرگرم نمودید که  ،و در عوض ،بار فراموش کردید یک
 کند. دردي را از دنیا و آخرت دوا نمی

بندند و یا از آن  بینم این مردم خود را به اسالم می گیرد وقتی می ام می تی خندهمن راس
اي  شما از همین توحید چه بهره ؛توحید است ،مهم اسالم ۀکنند. یک پای طرفداري می

زیرا او  ؛تر است حقیقت نزدیکه خیلی ب ،اگر یک مادي تمام ادعاي توحید کند ؟دارید
ولی شما هزاران سنگ و چوب قبر و صاحب  ،داند را پیرو یک نظام ثابت می لمعا ۀهم

 دانید. قبر را دست اندرکار می
او هم  :گوید در چند جا می ؛داند خود پیغمبر غیب نمی :گوید قرآن در چند جا می
او مالک سود و زیان  :گوید و می ؛شود جز اینکه به او وحی می ،بشري است مانند دیگران

، ابن مکتوم .ولی شما براي امامزاده داود هم حاضر نیستید اینها را بپذیرید ؛)2(خود نیست

                                           
ِينَ ٱوَ ﴿ -1 ْ ٱ �َّ َُذوا ۡوِ�َآَء َما َ�ۡعُبُدُهۡم إِ�َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ إَِ�  ۦٓ ِمن ُدونِهِ  �َّ

َ
ِ ٱأ  .]٣[الزمر:  ﴾ُزۡلَ�ٰٓ  �َّ

ٓ  قُل﴿ -2 مۡ  �َّ
َ
ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  لُِك أ  ].188[األعراف:  ﴾َ�ًّ
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نه او بینایی خود را از پیغمبر خواست و نه پیغمبر  ؛کور بود ،از اصحاب خاص پیغمبر
نه این به برادر خود دخیل بست و نه او  ؛کور بود ،برادر علی ،چنین کاري کرد. عقیل

شفاي هر درد و امان از « ،گویید تربت امام ولی شما می ؛عقیل را به چنین حاجتی رسانید
که دین خدا و جان  ،کنید شما در این سخن اگر شوخی می ،نه راستی ».هر بالیی است

این  ۀد همبگویی ؟پس چرا معطلید ،گویید و اگر جدي می ؛بردار نیست مردم شوخی
اگر بگویید  .هاي طب و داروسازي را برچینند ها و دانشکده ها و داروخانه بیمارستان

این کار را  ،شما خودتان که عقیده دارید ؛آن هم آسان است ةچار ،عقیده الزم است
هم مردم  ،عقیده پیدا خواهند کرد و در نتیجه ،دیگران هم وقتی دیدند ؛خود بکنید ةدربار

 شود. ها آسوده می ها و این خرج رند و هم دنیا از چنگ این بیماريآو ایمان می
که در همان کتاب  چنان ؛کس نباید قبر ساخته شود گویید براي هیچ شما خود می

اند قبر ما را چهار انگشت از  کافی چند حدیث از پیغمبر و امام آمده که وصیت کرده
انگشت باال آورید و روي آن آب بپاشید گوید چهار  زمین باال آورید و در بعضی هم می

ست که پس از ریختن آب و ا چهار انگشت هم براي این که معلوم است این بلنديِ
که در جاي دیگر هم هست که قبر پیغمبر و  چنان ؛مساوي زمین شود ،گذشتن زمان

کنم  امر می« :صحابه مساوي زمین بود و نیز این حدیث در خیلی جاها آمده که علی گفت
را  آن ،اینکه هر قبري دیدي از زمین بلند استه ب ،چیزي که پیغمبر مرا امر کردهه تو را ب

که شما با داشتن . اکنون باید پرسید »مساوي زمین کن و هر تمثالی دیدي آنرا محو کن
دهید این همه  خود اجازه میه چگونه ب ـکه بعضش در اینجا گفته شدـچنین دستورهایی 

 ؟پا شودگنبد و بارگاه بر
پس چرا دیگران قبر آنها  ؛بزرگان دین کم از سرباز گمنام یا فردوسی نیستند :گویند می
شما این  ؛خواهند بکنند آنها هرچه می ؛شما که مقلد دیگران نیستید :گویم می ؟سازند را می

احترام غیر از عبادت  ،عالوهه و ب ؟همه نهی را که در این باره رسیده چه خواهید کرد
که سراپا شرك ـ کبیره  ۀخوانید و براي آن زیارت جامع الحوائج می شما قبر را باب ؛است
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کار خود را با آنان در یک  ،حال با این ؛کنید می سجدهخوانید شما بر خاك قبر  می ـ است
 آورید؟ ردیف می

آیا خداي  .اول باید دربان را ببیند ،اگر کسی به حاکم شهري کار داشته باشد :گویید می
کنید  اشتباه شما در همین جاست که گمان می :گویم می ؟قدر یک حاکمی نیسته عالم ب

و یا  ؛گیرد ناچار وزیر می ؛کارهایش رسده تواند ب خدا مانند شاهی است که خود نمی
مگر اینکه  ،زند خیلی می ،فلک بسته مانند آخوند مکتب است که وقتی شاگرد را ب

 اهللاُ  ؛گري کنددیگري بیاید و میانجی
َ

 .اَكِب�ً  االُِموَن ُعلُوًّ ا َ�ُقوُل الظَّ َ�مَّ  َ�َعاىل
جوفروش  نمایانِ ولی مانند گندم ؛است عدلدوم از اصول دین  :گوید دین امروز ما می

بینیم خیلی ستمکار و کارهایش خیلی  می ،دهد ما نشان میه خدایی را که در عمل ب
این خدا به  ؛کاهیه بخشد و کوهی را ب کوهی میه زیرا این خدا کاهی را ب ؛کودکانه است

گیرد  که امروز تصمیم می ،م خیالاین خدایی است هر د ؛دهد دهد ولی به بهانه می بها نمی
گردد. در کافی با سند صحیح رسیده که خدا قیام قائم را سال هفتاد  و فردا از رأیش برمی

ی چون مردم امام حسین را کشتند خدا اهل زمین را غضب کرد ول ،ن کرده بودهجري معی
و چون ما این را [= به تعویق انداخت] انداخت  را به سال صد و چهل هجري پس و آن

 .دیگر خدا براي این کار وقتی پیش ما نگذاشت ،شما گفتیم و شما هم به مردم گفتیده ب
پس چون از  ؛نشین خود کرداسماعیل را جا ،در جاي دیگر است که امام جعفر صادق

چون از علت این  ،کرد یجانشین خود را موس ،اسماعیل کاري سر زد که او نپسندید
راستی اگر خدایی این طور است  .پیدا شد )1(»ءداب«اسماعیل  ةدربار :گفت ،تغییر پرسیدند

 سروپایی حق دارد ادعاي خدایی کند. پس هر بی

                                           
کند و گاهی  ها تغییر می گوید تقدیر خدا در نتیجه رفتار انسان شیعه است، می عقیده بداء که از عقاید -1

اي که براي انسان درنظر گرفته منصرف و  خداي متعال به دلیل عملکرد بندگانش، از تقدیر حتمی
 )ویراستار(شود.  پشیمان می
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 ،صد هزار شهید ،و به روایتی ،ثواب هزار شهیداین خدا براي یک عزاداري یا زیارت 
چه  ،راستی اگر خدا همین طور است که ما شناختیم .دهد هزارهزار شهید می ،و به روایتی

بازي است و  اندازه بدبخت بودند شهیدان بدر و احد که نفهمیدند دستگاه این خدا بچه
و چه اندازه خوشبختیم ما که چنین خدایی را  ؛جهت جان شیرین خود را فدا کردند بی

ثواب هزار شهید  ،خوابیم و با یک زیارت خوریم و می آسوده می ،و در نتیجه ،شناختیم
 ؛بگویند »اي واهللا«بازان دنیا باید پیش شما  بریم. آفرین به این تردستی که حقه بدر را می

 .کنید و هم عقل بندي بندي می شما هم چشم [لی]و ؛کنند بندي می زیرا آنها تنها چشم
استخاره و غیبگویی است که براي  ،موضوع دیگري که در این گفتار باید روشن شود

کند یا  آیا استخاره ما را به واقع راهنمایی می :پرسیم که ما گرفتاري بزرگی شده. حال می
بفهمیم کاال  زیرا ما اگر با خدا چنین راهی داشتیم که ؛دروغ است ،کند اگر بگویید می ؟نه

را چه وقت باید خرید و یا فروخت و یا چه وقت باید به دشمن حمله کرد و چه وقت 
مالی و سیاسی پیدا  دنیا سیادت ۀتوانیم به این وسیله بر هم پس می ،باید دست نگه داشت

جاي اینکه چند سال جنگ کند و پس از آن همه ه موسیلینی (حامی اسالم) ب :مثالً ؛کنیم
انداخت به تسبیح و یا  یک چنگ می ،خورد هاي جانی و مالی بفهمد شکست می خسارت

در جنگ  ،تر از این نزدیک .آورد دست میه همه خسارت ب آن قرآن و همان نتیجه را بی
خوب بود اول  ،قفقاز که با دستور و شرکت خود علما بود و به شکست ایران تمام شد

 آوردند. براي ایران باال نمی کردند و این همه زیان و ننگ استخاره می
دهد؟ چرا  پس چرا مردم را فریب می ،دهد و اگر بگویید که استخاره واقع را نشان نمی

 ؛پسندند کنید؟ دختري را براي همسري جوانی می با نام خدا و جان و مال مردم بازي می
این دو  ،در نتیجه ؛آید ها جفت می دانه ؛با خدا مشورت کنندشود  پس از گفتگو بنا می

آن  ؛ها طاق بمانند تا چه وقت براي هر یک همسر مناسب دیگري پیدا شود نفر باید مدت
ولی استخاره بد  ،اي را با پول و زندگی خود مناسب دیده یکی پولی تهیه کرده و خانه

داند از همین استخاره چه  شود و آن از پول. خدا می این از خانه محروم می ؛آید می
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بر روي  ،مخصوص به خود نی به ما رسیده و اینان با همان زرنگیِهاي سنگی خسارت
 اند. همه روپوش گذاشته

کس به خدا  اگر از راه دین است که هیچ ،گویی یا هر کار دیگري مانند آن اما غیب
بینید که پیغمبر اسالم در چند جاي قرآن خود را از  نزدیکتر از پیمبران نیست و شما می

کس مانند اروپاییان  و اگر از راه علم و آیین طبیعت است که هیچ ؛داند میاین کار برکنار 
 بینید که آنها چنین ادعایی ندارند. در این زمینه پیش نرفته و شما می

شما اگر  .گوییم هیچ دلیلی بهتر از وقوع نیست پوشیم و می ولی ما از اینها چشم می
ت بیرون است نزد خود یا هر کسی طور کلی هر کاري که از آیین طبیعه غیبگویی و ب

دانشمندانی را بخوانید و مجلسی برپا کنید تا در  ،خرج منه بیایید ب ،دیگر سراغ دارید
کنیم تا آنان که  برابر آنان این کار خود را نشان دهید و ما هم آن را به همه جا اعالم می

 ي مردان خداست.بدانند که اینجا جا ،خوانند ایران و هندوستان را مهد خرافات می
 :گویید می

ــق آموختنــد     ــرار ح ــه را اس ــر ک  ه
 

 ــد   م ــانش دوختنـ ــد و زبـ ــر کردنـ  هـ
 

سواد حق دارید   این چگونه اسراري است که تنها به مردمان زودباور و بی :گویم می
آنگاه جزء  ،آید ولی پاي مردمان دقیق و کنجکاو که به میان می ،بگویید و نشان دهید

را  بار آن باري یک ،به هیچ کسی نباید گفت و اگر نیست ،اگر سرّ است ؛شود اسرار می
 در چنین مجلسی آشکار کنید.

خواهد مقصود خود را در  می ،آدمی دنبال هر چیزي رود :سخن ۀخرد یا نتیج داوريِ
جستجوي ه وقتی به این جهان نگاه کرد و ب ،رو از این .دست آورده ترین راه ب نزدیک

اي  دسته ،از این رو ؛خیلی میل داشت او را در همین عالم مادي بیابد ،افتادآن  ةپدیدآورند
اول راه را درست رفتند ولی در  ۀبا این فرق که دست ؛پرست اي بت مادي شدند و دسته

تا پیمبران آمدند و مردم را به  ،پرستان از اول راه را خطا رفتند اما بت ،نتیجه خطا کردند
یاد هندوستان افتادند و ه ولی چیزي نگذشت که باز ب ؛منظور اصلی راهنمایی کردند
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و  ،دست و نه در خیال بیاوریمه توانیم خداي پیمبران را نه چشم و نه ب ما که نمی :گفتند
ان مال آنها گوییم خداي پیمبر پس می ،توان نشنیده گرفت از طرفی سخن آنها را هم نمی

اگر  ،باري .تا بتوانیم دور قبرشان پنجره گذاریم و در پنجه بگیریم ،و خود آنها هم مال ما
 توانیم آنها را در ذهن خود حاضر کنیم. می ،نشد خود را به آن رسانیم

اختیار  ،میل خود درآورده ولی باید دانست که اگر آدمی بتواند همه چیز را ب
شما خیلی میل دارید که با نذر کردن شمع و گوسفند و  دست او نیست.ه خداسازي ب

ولی خدا گیتی را بر روي نظم ثابت و  ،هاي خود برسید حاجته ساختن گنبد و بارگاه ب
 را تغییر داد. کاملی گذاشته و هیچ ممکن نیست با این کارهاي کودکانه آن

از توانایی که  کندکاري کس یعنی هر  ،از این رو باید گفت هر که ادعاي کار خدایی
دروغگو و بدتر از کالهبردار و راهزن است و باید او را در برابر چشم  ،بشر بیرون است

دست ه نان خوردن یا ب ۀعموم اعدام کرد تا دیگر کسی هوس نکند نام خدا را وسیل
رشید باید چنین کسان را  ةیک تود ،باري ،و اگر این را نتوانستید ؛آوردن مقام قرار دهد

که آن هم حکم  ،حکم طبیعته خود آن توده ب ،و اگر این را هم نکرد ،خوار شمارد
 محکوم است به اعدام و دیر یا زود نابود خواهد شد. ،خداست

 ها بهانه

توانند دل از  که نمی کسانی ،میان آیده هرگاه گفتگو از کنار نهادن یکی از خرافات ب
شوند  ناچار از درهاي دیگري وارد می ،ر برابر هم جواب درستی ندارندآنها بردارند و د

 :گونه ایرادها روبرو نشویم که باید آنها را هم روشن گردانیم تا در هر قدمی با این
 ؛ها براي مردم فکر خواروبار کنید جاي این حرفه گویند بهتر است ب می -1
 ؛امروز نیستشود و صالح  ها باعث نفاق و اختالف می این حرف -2
 ؛ها براي شهرت پیدا کردن است این حرف -3
 ؛است [= بیگانگان] اینها تحریک اجانب -4
 ؟چطور این همه علما و بزرگان نفهمیدند و شما فهمیدید -5
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ا اگر م حاال گرفتیم اینها غلط و ما کنار گذاشتیم جاي اینها چه بگذاریم؟ :گویند می  -6
اینها یک جواب  ۀولی هم ؛شود دهیم زیاد میبخواهیم یکی یکی اینها را مورد گفتگو قرار 

این  چنان کهکنیم: راهی که این توده در پیش دارد اگر  مشترك دارند که به همان اکتفا می
م راه غلط را نباید رفت و این گفتگوها همه زیادي که مسلّ ،گوید غلط است کتاب می

شما اول همین را با دلیل روشن بیان کنید و احتیاجی به این  ،و اگر درست است ؛است
 ؛همه از این شاخ به آن شاخ پریدن نیست

شمار  هاي بی بینیم این همه دین عقل بشر ناقص است به این دلیل که می :گویند می  -7
گویند دلیل عقل داریم و حال آنکه واقع یکی بیش  همه می ،که در دنیا بوده و هست

 .نیست
ها راستی دلیل عقل است و حکم عادت و  شما از کجا دانستید که این دلیل :گویم می

ه شما ب ؟آن هم عوض خواهد شد آیا حقیقت ،اگر دیوي را فرشته نام دهند ؛تقلید نیست
اگر حکم  .زندگی خود را نهادید ۀپای ،خدا را شناختید و بر روي همین عقل ،این عقل

بار کنار گذارید. چرا براي اینکه  یکه و زندگی را بپس باید دین  ،عقل ناقص است
 زنید؟ ریشه را می ،اي را رها نکنید شاخه

 ؛خود باور ندارند ۀگفته ب ،گویند عقل ناقص است حقیقت آن است که آنها هم که می
طرف نادانی ببرند و عقل به جلوگیري ه اند مردم را ب خواسته ولی چون اینان می

شما ناقص است و باید به عقل  اند که عقلِ ن سخن را پیش آوردهناچار ای ،خاسته برمی
نزدیک  ةفرستاد ،تسلیم شوید و حال آنکه عقل ،سازند یعنی هر دروغی که آنها می ،کل

 ،دستور او حق ندارد قدمی بردارد. آري  خدا و براي آدمی همچون چشم است که بی
نیاز  ما از خرد بی ،ولی به هر حال ،گاهی محتاج به راهنماست ،عقل هم مانند چشم

مانند قوانین ریاضی است که براي یافتنش محتاج به آموزگار  ،عبارت دیگره بو  نیستیم.
زیرا  ،توانیم بپذیریم که با عقل درست درآید ولی درس همین آموزگار را وقتی می ،هستیم

ین ریاضی این آموزگار حق خواهد داشت بگوید یکی از قوان ،اگر عقل در کار نباشد
 .من تا حالل شوده است که شما نیمی از مال خود را بدهید ب
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ولی کار  ،تر است از اینکه از کارهاي خدا سر درآورد راست است که فکر آدمی کوتاه
ولی راه خدا براي  ،ما ندارده کار خدا براي خود است و ربطی ب ؛خدا غیر از راه خداست

د کوري نه اینکه چشم خود را بر هم گذاریم و مانن ،یمماست و باید آنرا ببینیم و پیش رو
 .»جاهل را بر عالم بحثی نیست«ما گفتند بگوییم ه چه بدنبال دیگران بیفتیم و هر

خرد  ۀچیزهاي دیگري جامه توان گفت که گاهی ب نقص عقل این را می ةدربار
 توان شناخت و چنان ولی با کمی دقت آنها را هم می ،نامند پوشانند و آن را عقل می می

 کنند. همین کار را با دین و بلکه با حس نیز می ،که خواهیم دید
ولی از همه  ،اینها عبارتند از عادت و تقلید و وهم و سودجویی و عکس العمل اینها

نگاه هاي ما را عادت برپا  که بسیاري از همین عقیده چنان ؛همان عادت است ،تر مهم
 اند. داشته و نام آنرا عقل نهاده

فهم و زنان نیرومندتر است و  یعنی در مردمان کم ؛عادت با عقل نسبت معکوس دارد
شنوند و در ترازوي  توانند هرچه را می گونه کسان نمی چون این ؛طور باشد باید هم این
 ر نیایند.ناچار باید عادت در آنها قوي باشد تا هر ساعت به رنگی د ،خرد بسنجند

کند. من خود بیش از ده  شود و در حس نیز تصرف می عادت گاهی با هم یکی می
ام تا آنکه صاحب کار خود به  سال و در هر روزي چند بار ناظر چنین موضوعی بوده

 ةاند که پیش از دور اشتباهش پی برد و آنرا ترك کرد. بسیاري از خوانندگان این را شنیده
ه را ب گفتند ما این آمد و کسانی می زیارت میه هاي متوسط ب سنگ ،رضاشاه در مشهد

آوردند و در عین  را با دست می و حال آنکه در جلو چشم مردم آن ،ایم چشم خود دیده
 ۀگفته رود و ب زیارت میه سنگ ب ،چشم دشمنان به کوريِ ،پس روید :زدند حال فریاد می

ه از زندان مختاري ترسیدند و دیگر بها هم  دیکتاتوري سنگ ةدر دور ،یکی از دوستان
 ،اند گفتند دو نفر به هم چسبیده که می ،رمضان نوزدهدر همین شب  .زیارت نیامدند

از آدم معتبر « :گفتند یا می »ایم خودمان دیده« :گفتند یا می ،پرسیدند مدرکش را که می
ها که نقل  معجزه دست آورید که این همهه توانید ب . حال شما از همین جا می»ایم شنیده

 علت حقیقتش چیست. ،شود می
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پس  ؛جایی هم ضرر ندارده این خرافات در همه جاي دنیا هست و ب :گویند می  -8
اگر این اشکال درست  :گویم می؟ ست که بیهوده مردم را از خود برنجانیما این چه کاري

مردم عربستان پرستی آن همه خونریزي کرد.  اول به پیغمبر وارد است که براي بت ،باشد
کعبه گذاشته بودند و آنها را خدا هم  ۀنام بت در خانه چند پاره چوب و سنگ ب

کجاي دنیا ضروري داشت ه این ب .شمارند بلکه وسیله و شفیع نزد خدا می ،دانستند نمی
 ؟سال وقت گرانبهاي خود را صرف آن نمود بیست و سهکه پیغمبر 

 ۀنیروي گرانبهایی است که هم دانست توجه بشر یک براي این بود که می
دریا رسد از ه و اگر ب ،پاشد ست اگر به کوه رسد از هم میا هاي زندگی از اثر آن پیشرفت
پس چه ضرري است از این باالتر که چنین نیرویی بیهوده صرف بت یا  ؛شکافد هم می

هندوستان چه  ؟براي چیست که امروز شرق زیر دست غرب افتاده ؟نخل علم و قبر شود
 چرا او چنان ؟ستا چیزش کم از انگلستان است و یا فنالند چه چیزش بیش از ایران

ه کار و کوشش است و این به براي این است که آن توجهش بیشتر ب ؟ست و این چنینا
گویم این قانونی  می ؟خرافات چه منافاتی با کار و کوشش دارد :خرافات. شاید بگویید

به همان  ،هر اندازه متوجه یک سمت شود ـمانند آب نهر ـیرویی م که هر ناست مسلّ

ا﴿ :شود تا قطع گردد نسبت از سمت دیگر کم می ُ ٱ َجَعَل  مَّ  ﴾ۦفِهِ َجوۡ  ِ�  َبۡ�ِ قَلۡ  ّمِن لِرَُجلٖ  �َّ
 .)1( ]4[األحزاب: 

 :باید این موضوع را با چند مثالی روشن کنم
مصیبت و زیارت و مانند آن چاپ شده تا در ایران کم و بیش هزار هزار کتاب در 

بینید آن روستایی که کوره سوادي پیدا کرده یکی یا  جایی که شما در هر دهی بروید می
اگر  [= کشاورزي] ولی در همین کشور فالحتی ،ها را در تاقچه دارد بیشتر از این کتاب

 خریدار آن انگشت شمار است. ،کتابی در کشاورزي چاپ شود
دلدل را  مِسجاي  ،کوهی ۀخاطر بگذرد که باالي قله خواب بیند و یا ب اگر زنی در

 ؛رود نذر رو به آن می د و با سیلِخور بینید شهري از جا تکان می یکبار می ،دیده است
                                           

 .درونش دو دل ننهاده استخداوند براى هیچ مردى در  -1
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 ،دسته سرباز براي نگاهداري جان شما در برابر دشمن ایستاد تا کشته شد ولی اگر یک
آن هم از طرف وزارت جنگ  ،مجلس یادبود است یک ،آخرین قدردانی که از آنها شود

 .نه از طرف توده
ریزند و یا  شویند و خاکروبه می اید کسانی را که در نهرها رخت می شما بسیار دیده

 ؛تربیت شاید گمان کنید که اینها مردمی هستند بی ؛کنند هاي عمومی را آلوده می خزینه
بینید  که می ولی در راه دیگر چنان ،بیشتر اینها تربیتشان کامل است ؛طور نیست ولی این

کنند. شما بسیار  زنند و از دیگران هم جلوگیري می ر دست نمیکمتر از کُ ها به آبِ همین
دستی  ها را براي بازي یا چوب مالند و یا نهال اید کسانی را که زراعت را زیر پا می دیده
هایی که استعداد درختکاري دارد و  لاچه بسیار نه ،کار زشتهمین  ۀشکنند و در نتیج می

 بیکار افتاده است.
زیرا اینها وقتی  ؛ولی اینطور نیست ،پروا بدانید قید و بی شاید شما اینگونه مردم را بی

گردند که مبادا به قبر  برمی [= رو به عقب] پس  پس ،آیند از یک زیارتگاهی بیرون می
آلوده  دارند و چه بسا آن نانِ ا اگر خورده نانی را زیر پا ببینند برمیهمینه ؛احترامی شود بی

چرا؟ بر[اي] اینکه اینها را به احترام قبر  ؛احترامی نشود خورند که با برکت خدا بی را می
 اند. ولی در آن موضوع چیزي نگفته ،اند یا خورده نان متوجه کرده

ماند که  این سخن بدان می ،نیا هستگویند این خرافات در همه جاي د اما اینکه می
خرافات هم  حال خود گذاشت.ه بگویید بیماري در همه جا هست پس باید آن را ب

 .تر است به همان نسبت در زندگی عقب ،در هر توده که زیادتر باشد ؛مرضی است روحی
یا هندوستان و  ،یا چین و ژاپن ،به وضع کشورهاي ایران و ترکیه ،باور ندارید[اگر] 

 روسیه نگاه کنید.
بینیم مردمان خرافی از  زیرا می ،گسیختگی است خرافات بهتر از لجام :گویند می  -9

از این عبارت این  :گویم می .اتشان بیشتر استرّبترند و هم خیرات و م دیگران هم درست
و  ؛یا باید خرافی باشیم یا لجام گسیخته :آید که ما دو راه بیشتر نداریم دست میه طور ب

بلکه پیرو  ،یکی آنکه نه خرافی باشیم نه لجام گسیخته :حال آنکه دو راه دیگر هم داریم
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رفتند که هم پاك  اش همان راهی است که مردم در صدر اسالم می نمونه .حقیقت باشیم
و آن راهی  ،دوم آنکه هم خرافی باشیم و هم لجام گسیخته ؛بودند و هم خرافات نداشتند

 ،از اداري و تاجر و کاسب ،مردم امروز ،بینید که می چنان ؛رویم است که ما امروز می
بینید همه  با هر یک که گفتگو کنید می ،با این حال ؛رفتار و اخالقشان چگونه است

آورند و از  س پول بدست میاز یک طرف از راه خیانت و احتکار و اختال ؛دیندارند
تر  کنند و اگر هم قدري مقدس همین پول را صرف روضه و زیارت می ،طرف دیگر

 .روند کنند و بعد زیارت می گردان و حالل می اول آن را دست ،باشند
یک زمانی بود که مردان هفتاد ساله مانند دختران چهارده ساله با چشم [و] گوش 

 .شناختند دانشمندي نمی »مال«و جز  ؛وجودي کتابی نداشتند جز جالءالعیون ؛بسته بودند
از قدرت خدا چه بعید  :گفتند می ،ماست سیاه است :گفتند رو اگر به مردم می از این
حدیث دیده  ۀآوردند (نمون دنبالش میه عربی هم ب ۀخصوص اگر یک جمله ب ؟است

ولی اکنون در فکر مردم  ،شود). در آن زمان آسان بود خرافات را با درستی نگاه داشت
نه آن اندازه  ،خود پابرجایند ةنه مانند پیش در عقید ،در نتیجه ؛یکی تکانی پیدا شده

ناچار این تزلزل بر نقطه  .فکرشان نیرومند شده که بتوانند درست را از نادرست جدا کنند
ولی  ،شود که عبارت است از همان جایی که پاي نفع مادي در کار است ضعف وارد می

 ،گذارد بلکه خود سرپوشی روي آنها می ،نفع آنی آنها کاري ندارده این خرافات چون ب
 گسیختگی هم بر آنها عالوه شده است. قیدي و لجام این است که بر جا مانده و این بی

و اما خیرات و مولی خواهیم دید که براي چگونه  ،ات اینان هم گرچه زیاد استرّب
 اش چیست. کارهایی است و نتیجه

 



 
 

 امامت :گفتار دوم

ولی در عمل آن را خیلی باالتر  ،شمارد دین امروز ما امامت را پس از نبوت می
ایم که پیغمبر کوري را شفا یا بیماري را خوب کرده  زیرا ما و شما هیچ نشنیده ،شمارد می

امام و  ةولی اینها و مانند اینها را دربار ؛ایم که کسی به نام پیغمبر نذري کند باشد و ندیده
گوید من مالک سود و زیان خود نیستم ولی  ایم پیغمبر می امامزاده بسیار شنیده و دیده

 .»کند جهان اگر فنا شود علی فناش می: «دگوین اینها می
پس چه شده است که  ؛تر است از پیغمبر پایین ،م است که امام هرچه باشداین مسلّ

 ةولی دربار ،ها نوشته شده ب ها برپا و کتا همه مجلس براي فضائل ائمه و سادات این
توان  می چشمی و لجبازي چیز دیگري آیا علت اینها را جز هم ؟پیغمبر معمول نیست

چه « :گفت کرد پرستارش می اي وقتی تب می نوبه [که] ما خود بیماري داشتیم ؟دانست
 ».اطهار راحت شد ۀاز برکت ائم« :گفت شد می و چون خوب می »خدا خواسته ؟کنیم

بعدها دیدم این طرز فکر عمومی است که پیشامدهاي بد را از خدا و پیشامدهاي خوب 
 آورند. دانند و پیغمبر را هم از هیچ طرف به حساب نمی را از ائمه می

 ها مال عوام است و ربطی به دانشمندان ندارد. دانم که خواهید گفت این حرف می
جا بتوانیم میدان باز است تا هرجلو نیست و  ماست که تا کسی در ةآري این شیو

کنید فوري ده سنگر  روي می یک کسی پیدا شد و گفت چرا زیاده تازیم ولی همین که می
 حیحصاین است که چند حدیث  ؛بوده عوامگوییم آن زیاده روي کار  رویم و می عقب می

تا ببینیم  ،سنجیم پیغمبر گفته می ةآوریم و با آنچه قرآن دربار از کتاب کافی در اینجا می
 :خورد عوام از کجا آب می ةعقید

اینها  :گفتم ؛کنند وارد شدم بر او و دیدم از زمین چیزي جمع می :ابی حمزه گفت
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براي فرزندان  )1(رديکنیم و از آن ب جمع می ؛هاي پر مالئکه است ردهخُ :گفت ؟چیست
جبرئیل براي دلداري فاطمه  ،سازم. در جاي دیگر است که پس از رحلت پیغمبر خود می

نوشت و در جاي  داد به پیشامدهاي آینده و امیرالمؤمنین آنها را می آمد و او را خبر می می
گوید سه برابر قرآن شما است و قسم به خدا نیست در آن  این مصحف می ةدیگر دربار

رستد و ف گوید وحی را روح االمین بر قلب تو می ولی در قرآن می ،از قرآن شما حرفی
اگر این  ،و به عالوه ؛میان نبودهرهیچ نامی از وحی آوردن جبرئیل و یا پر و پشم آن د

چهارده پیغمبر خواهد  ،احادیث صحیح راستی صحیح باشد پس اسالم بجاي یک پیغمبر
 .داشت

از امام چیزي پرسیدم جوابی داد و دیگري آمد و  :راره گفتو نیز در کافی است که ز
 ؛جواب دیگري داد و باز دیگري آمد و همان را پرسید جواب دیگري داد همان را پرسید

 :گفت ؟بعد گفتم سه نفر از شیعیان شما یک چیز از شما پرسیدند و شما سه جواب دادید
براي این است که اختالف میان آنها افتد و شناخته نشوند. و در چند حدیث دیگر جوابی 

ٓ  َذاَ�ٰ ﴿: ست به ما واگذار شدها يبه این مضمون داده شده که این اختیار وۡ  ُنۡ مۡ ٱفَ  ُؤنَاَ�َطا
َ
 أ

مۡ 
َ
 دیگر چه عرض کنم؟ ،اگر این احادیث هم صحیح باشد   )2(﴾٣٩ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  ِسۡك أ

اند تا جایی که بعضی  هاي تفسیر بسیاري از آیات قرآن را به امامت تاویل کرده کتاب

 .اند قرآن را هم تفسیر به علی کرده »عوضۀب«و  »ابل«و  »کاتز«و  »ةصال«هاي  از آنها کلمه

بار هم شده این  چرا براي یک ،اگر امامت راستی تا این اندازه مورد توجه قرآن بود
 ؟همه جنگ بر سر این کار نشود موضوع را آشکار نگفت که این

ترسید از اینکه بگوید و مردم نپذیرند و حال آنکه خود قرآن و  گویند پیغمبر می می
در کار خود او نبوده. وآنگهی شما  تقیهتاریخ پیغمبر گواه است که هیچ محافظه کاري یا 

                                           
 شد. ویراستار برد: نوعی پارچه گرانبها که پیشتر در یمن بافته می -1
 .]39[ص :  شمار ببخش یا نگاه دار این بخشش ماست [آن را] بى -2
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پس دیگر این  ،کنید که این موضوع را صریح گفته که صدها حدیث از پیغمبر نقل می
امامت در قرآن بسیار تصریح شده ولی آنها را « :گویند و نیز می ؟سخن چه معنا دارد

. ببینید براي اینکه »آورد اند و امام زمان که آمد قرآن درست را می داده اند یا تغییر انداخته
خوب اگر اینطور باشد پس دیگر قرآن  .زنند چگونه ریشه را می ،شاخه را از دست ندهند

و  ؛یک دلیل بزرگ بر راستگویی پیغمبر قرآن است ؟با تورات چه فرق خواهد داشت
را هم  گویند که تغییر کرده و این را می آن ؛هاي اوست در همراهانش گفته اثرِ ،دلیل دیگر

 .)1(»ثالثة الإ انلاس بعد رسول اهللا ارتد« :گویند می
امامت بینیم که  جویی قرآن و تاریخ صدر اسالم را نگاه کنیم می ما اگر با نظر حقیقت

 ؛اند آن ساکت بوده ةدر اول یک امر خیلی ساده یا سیاسی بوده که قرآن و مسلمین دربار
عرب یا ترك بروند و باید  يتوانند زیر بار خلفا ولی بعدها که زمامداران ایران دیدند نمی

ها در  امامت را به این رنگ ،از نیروي توده براي ایستادگی در برابر آنها استفاده کنند
رویم تا  ایم که رو به هر طرف بیفتیم می و ما هم که این عادت را همیشه داشته ؛ندآورد

کتاب «بریم تا جایی که  اگر بخواهیم از علی ستایش کنیم او را می :جایی که توانایی داریم
و اگر بخواهیم  »انگشت و صفحه بشماري فضل او را آب بحر کافی نیست که تر کنی سرِ

 دانید. رویم تا آنجا که خودتان بهتر می م میر چیزي بگوییمعاز 
زیادتر  ،اگر کمتر نشود ،تر آید هر چه پایین ،آب یک جو اگر از یک سرچشمه باشد

ترتیب تاریخ با هم ه امامت نوشته شده ب ةهایی را که دربار حال شما کتاب ؛نخواهد شد
صفویه و یک کتاب هم از بعد از آن پهلوي هم  ةبسنجید و یا یک کتاب از پیش از دور

تر  آنها بیشتر و حجمشان بزرگ لوغُ ،آید تر می بینید که هر چه پایین آنگاه می ؛بگذارید
و آن را با  »بحار«را با جلد دهم  »سید ابن طاوس[نوشتۀ]  مقتل «شما کتاب  .شود می

 ؛همه اختالف چیست لت اینآنگاه از خود بپرسید ع ؛دربندي بسنجید »ةدالشها اسرار«

                                           
 .»همۀ مردم مرتد شدند، مگر سه نفر: مقداد و ابوذر فارسی و سلمان فارسی صبعد از پیامبر اکرم« -1

 ویراستار
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طاوس یا مجلسی به آن  ابن دست آورده که سیده اینها را که دربندي نوشته از کجا ب
 ؟دسترسی نداشته

کرد که براي استقالل ایران و یا نگهداري آن در  طور اقتضا می یک زمانی سیاست این
گریه و زیارت و دسته  ۀوسیله مردم را ب ،برابر دو دشمن نیرومندي مانند عثمانی و ازبک

ولی چه کنیم که آن سیاستداران با سیاستشان رفتند و نابود  ؛تکان بیاورنده ب ،و گنبد و قبر
ها همچنان براي ما ماند و معلوم نیست  ولی این بدعت ،ها پیش رفت شدند و دنیا هم قرن

خدا ه ند که با نیگوید ستمکارترین مردم کسا تا کی باید گرفتار اینها باشیم. اینکه قرآن می
این  .ماند پایدار می ،خود گرفته براي همین است که هر چه رنگ دین ب ،دروغ ببندند
بهتر است از اینکه  ،نام سیاست ویران کننده توان گفت که اگر شهري را ب است که می

ها که در گذشته واقع  قحطی ،ها جنگ ،ها غارت ،ها همه خرابی بدعتی بنام دین بسازد. آن
هایی که براي پیشرفت  ولی آن بدعت ؛بینیم امروز جز در تاریخ از آنها اثري نمی ،شده

که با بدعتی  همین نسبت هم آنانه همچنان برپاست و ب ،نام دین ساخته شدهه سیاست ب
کارشان سودمندتر و پاداششان در پیش خدا بیشتر خواهد بود. من خوب  ،کنند نبرد می

 کاره یا وزیرِ که امامزاده را در دستگاه خدا همه دانم که خواندن این مطالب براي آنان می
ها را  توان این گرفتاري آیا می ؟ولی چه باید کرد ؛چه اندازه دشوار است ،دانند دربار می

تر از اینها هم  هاي بزرگ راست است که ما گرفتاري ؟همچنان دید و خاموش نشست
ناچار در فکر اصالح  ،ستا دانند آنها گرفتاري ولی چیزي که هست مردم چون می ،داریم

سعادت دنیا و آخرت  ۀترین وسیل بزرگ ،اما اینها را گذشته از اینکه نشناختند ؛هستند
 باز خیلی بزرگ است. ،ست که هر اندازه هم کوچک باشدا دانند. این گرفتاري می

که خواهیم  چنانـاند و  خدا و پیغمبر را فداي امامت کرده ـ که دیدیم چنانـایرانیان 
و حال آنکه امام  ؛اند زندگی و کشور و مال و وقت خود را هم روي این کار گذاشته ـ دید

در کتاب کافی  چنان که ؛هاي دیگر نه زمان ،تنها براي زمان خود امام است ،هر که باشد
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و اگر کتاب نهج البالغه را هم مدرك قرار  .)1(»هو فيه يللقرن اذل مام هادإلك «رسیده 
شوراي  :گوید نویسد می اي که به معاویه می طالب در نامه خود امام علی ابن ابی ،دهیم

ششم  ۀهمان رضاي خداست (رجوع شود به نام ،مهاجر و انصار اگر کسی را امام گردانید
حال ما سودي ه زیرا نه ب ،ها) ولی ما در صدد بیان این موضوع نیستیم از قسمت کتاب

توانیم درست از چگونگی  اند می کار بردهه هایی که دو طرف ب همه غرض نه با این ،دارد
و  ؛تر است از پیغمبر این است که امام خیلی پایین ،ولی آنچه مسلم است ؛کار آگاه شویم

داند و نه  بشري است مانند دیگران که نه غیب می ،حکم قرآنه ب خود پیغمبر هم
و این  ؛دهد و تنها فرقش با دیگران همان وحی است الحوائج است و نه کور شفا می باب

 عادت است. ةتقلید و بر پاماند ةسیاست و بزرگ شد ةزایید ،گفتگوها هم که پیدا شده
 ثواب آن ،که در حدیث کارها دانسته تا جاییدین امروز ما عزاداري را یکی از بهترین 

و ثواب هر نبی و  را برابر شمرده با هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد با پیغمبر خدا
خواهش دارم  .رسول و صدیق و شهیدي که مرده یا کشته شده از روز خلق دنیا تا قیامت

شود بر  ین باالتر هم میبار دیگر این حدیث را بخوانید و ببینید دروغ و گزافه از ا یک
چنین  ،دست یک کودك بیخردي باشده راستی اگر اختیار بهشت و جهنم ب .خدا بست

 کاري خواهد کرد؟
این سخن هم  ،ها پر شده هاشان از شنیدن این گونه گزافه که گوش شاید براي کسانی

 ولی دیگر فکر »؟از قدرت خدا چه بعید است« :هیچ تازگی نداشته باشد و بگویند
جاي ریال خرج ه توانید لیره را ب شما می .عدالتی هم دارد ،کنند که خدا غیر از قدرت نمی
شاءاهللا روز قیامت شما آقاي عزادار رفتید به  ولی آیا این کار را خواهید کرد؟ اگر ان ؛کنید

موجب ه شما دادند (آرزو بجوانان عیب نیست) و به بهشت و آن باال باالهاي بهشت را ب
باالغیرتاً  ،پیغمبران را زیر دست شما قرار دادند ۀحدیث هم شهداي بدر و احد و هماین 

ما در « :کشید اگر شهداي بدر به خدا اعتراض کردند که شما خودتان آنجا خجالت نمی
پس  ؛را با خون خود باال بردیم یاري آن برخاستیم و بناي آنه ب ،اسالم موقع ضعف

                                           
 ویراستار .»کند در آن زندگی می اي است که هر امامی، هدایتگر همان عصر و دوره« -1
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آیا شما خودتان باز روي  »؟ر از آن آقاي عزادار جا داديچطور ما را هزار درجه پایینت
 ؟نشستن آنجا خواهید داشت

حاال بر  ؛ست خوبا یادبود و احترام بزرگان گذشته که کاري« :خواهید گفت که
بعضی از  :گویم می ».اصل این کار که بد نیست ،فرض هم این احادیث دروغ باشد

در هنگام  [که] گذارند بی دم دست میخو ۀسوداگران براي هر کاالي خود یک نمون
دهند.  چیز دیگري می ،یعنی تحویل کاال ،ولی در هنگام عمل ؛دهند گفتگو آن را نشان می

هنگام گفتگو  ،بینیم در همین موضوع می چنان که ؛همین حال درآمدهه دین امروز ما هم ب
یادبود و احترام  این زیارت و عزاها براي« :گویند می ـ بخصوص با مردمان کنجکاو ـ 

 بینیم بساط دیگري است. می ،میان آیده ولی پاي عمل که ب ،»است و دیگران هم دارند
اند و در هر  همه عزاخانه با اسباب کودکانه ساخته در هر شهر و دهی آن ،از یک طرف

چند ماه از سال را  ،از طرف دیگر ؛افتند راه میه تري ب چندین بار با حرکات کودکانه ،سال
اند و براي اینکه همیشه این  اند و سپس به همین هم قانع نشده راي عزاداري قرار دادهب

باري اگر از این همه وقت و  )1(»اعشوراء ومٍ يَ  لُك « :گوش مردم بخوانند گفتنده یاسین را ب
 ؛گرفتند بد نبود هاي خردمندانه می شود یک نتیجه خرجی که در این راه صرف شده و می

هاي شاخدار را در مغز مردم جا  این دروغ ،بینید که به جاي بیدار کردن مردم ولی شما می
این است که  .اند این توده را راستی از کار انداخته نیروي خرد ،دهند و در نتیجه می

 .زنند ها می ولی به حقایق علم و زندگی طعنه ،پذیرند نام دین میه ها را ب رسواترین دروغ
ها غلط  روي این زیاده ،درست باشد ،گویند امامت می ةه بر فرض آنچه دربارنتیجه آنک

امامت که  ؛نام شخص باید گم باشد ،خصوص در راه خداه زیرا در هر راهی و ب ،است
زیرا آنان راهنماي دینند نه جزء  ،خود نبوت را هم نباید جزء دین شمرد ،به جاي خود

او راهنماي مقصود شما است نه جزء  ،اگر کسی راهی را به شما نشان داد چنان که؛ دین
حال اگر  .روید کنید و پی کار خود می این است که شما از او تشکري می ؛مقصود

                                           
ها  و همۀ سرزمین همۀ روزها عاشوراست«گوید:  بخشی از یک روایت معروف شیعه است که می -1

 ویراستار ».کربالست
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 ،مانید ناچار از مقصود باز می ،خود را سرگرم راهنما کنید ،جاي پیمودن راهه بخواهید ب
 ایم. ما امروز باز مانده چنان که
درست  ،هایش را باور کنیم گویند باید اول شخص را بشناسیم تا گفته ن هم که میو ای
همان کار  ،ف هر کسی از راهنما و مهندس و پزشک و نجار و آهنگرزیرا معرّ ؛نیست
 نه شخص او. ،اوست

بر سر منظور اصلی که  ،شود ها می ها و شخص اگر این گفتگوهاي بیهوده که بر سر نام
شد و هم بهتر پیشرفت  ها برداشته می هم زودتر این اختالف ،شد توحید است و تقوا می

ْ َ�َعالَوۡ ﴿ .داشت ٓ  َ�َِمةٖ  إَِ�ٰ  ا ِۢ َسَوا �َّ  نَُ�مۡ َوَ�يۡ  َنَنابَيۡ  ء
َ
َ ٱ إِ�َّ  ُبدَ َ�عۡ  � َّ�﴾)1(. 

 

                                           
 ]64عمران:  [آل »که جز خدا را نپرستیم ،بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم« -1





 
 

 روحانی :گفتار سوم

جانشین امام است. بر این سخن چندین  ،گوید فقیه در زمان غیبت دین امروز ما می
کنیم  همین اکتفا میه اشکال فقهی و عملی وارد است که براي اختصار آنها را حذف و ب

و اگر  ؛م بر خالف مقصود شماستکه مسلّ ،که اگر این نیابت تنها براي بیان احکام است
 ،و گاهی در یک خانه ،در این صورت ما در هر محله ،ستبراي والیت و حکومت نیز ه

در  ،فقها تا جایی که دسترسی دارند ۀاکنون هم هم چنان که ؛چندین شاه خواهیم داشت
کنند. گذشته از این که هر کسی را بهر کاري ساختند. فقیه و  این کار دخالت می

 ۀارد و پس از همهمچون پزشک و میکانیکی است که هیچ با هم ربطی ند ،کشورداري
هیچ دلیل  »حق فقیه است ،حکومت«که  تازه طبق همان مبانی فقهی هم این ادعا ،اینها

بلکه دست هر کسی که  ؛الزم نیست حکومت دست فقیه باشد« :گویند بعضی می .ندارد
بعضی از شاهان پیش همین کار را  چنان که ؛ولی از فقها اجازه بگیرند ،هست بماند

 .»کردند و در قانون اساسی ایران هم گفته شده می
عملی  ۀاینکه نتیج ،این اجازه اگر تنها از نظر تشریفات یا براي تبرك است :گویم می
دهم که هر  من به مجلس و دولت اجازه می ،براي خالی نبودن عریضه ،حال با این .ندارد

دانند انجام دهند و اگر براي این است که راستی  دم مفید میکاري را براي کشور و مر
این چیزي است نشدنی و به عبارت  ،کارهاي کشور را به این دستور انجام دهند ۀهم

فقیه  ةبسته به اجاز ،قانون و مجلس بودنِ ،زیرا به این حساب ؛آید دور الزم می ،دیگر
ندارد (گفتار حکومت و قانون دیده  است و با بودن فقیه هم قانون و مجلس و دولت معنا

 شود).
 يکه مجتهد نیهم  جه،یاز مجتهد زنده کرد و در نت دیتقل دی: بادیگو یامروز ما م نید

کنار رود  دیاند با را که مردم صرف آموختن آنها کرده ییها ها و وقت ها و رساله مرد، گفته
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چرا؟ دلیل این کار  ؛آن کنندها وقت صرف آموختن  و مدت و باز مردم از نو کتاب بخرند
نقل  ازیر ،برخالف آن است ،و عقل نقلبلکه دلیل ؛ کشم عرض کنم چیست؟ خجالت می

ها را  پس باید این روایت ،اگر حیات شرط باشد )1(»حاديثناأ ةىل رواإفارجعوا « :گوید می
گوید اگر یک عالمی از پزشک یا مهندسی یا فقیه در فن  و عقل هم می ؛هم کنار گذارید

 وگرنه هر دانشمندي ؛او به اعتبار خود باقی است ۀگفت ،خود کاري را انجام داد و مرد
هاي عملیه دور ریخت و باز از نو شروع به کار  باید آثار او را هم مانند رساله ،مرد [که]
 کرد.

این کار براي رعایت اقتضاي زمان است و خود کار « :بگویندشاید کسانی که برکنارند 
دانند که مطلب غیر از این است و دلیلش هم این  ولی اهل اطالع می »است نیکی
هاي بعد کدام رعایتی از  شود ببینید در رساله هایی است که پی در پی عوض می رساله

 هاي پیش نبوده. زمان شده که در رساله
چگونه ممکن است چنین حکمی را  ؛سخن به این درازي نشودخواهید گفت بیهوده 

 :گوید می ،در دنیا هر کس هرگونه ادعایی کند ،آري ؟هیچ دلیل از پیش خود درآورد بی
که اگر از بند هوس  ،عقلولی در برابر هم خدا یک ترازویی به ما داده به نام  ،»دلیل دارم«

شناساند براي این حکم هم  از نادرست می به آسانی درست را ،و عادت و تقلید آزاد باشد
اند به نام اصل عدم جواز که بهتر است معنایش  یک دلیل موهوم و کشداري درست کرده

هایی است.  را هم از خود اهل فن بپرسید تا ببینید احکام دین شما بر روي چه پایه
توانند باور کنند که مدرك این  نمی ،اند دانم آنان که عمري با اینگونه سخنان باال آمده می

پا باشد و  دانستیم تا این اندازه سست و بی احکامی که ما صدها سال حکم مسلم خدا می

                                           
 ىلاحلوادث الواقعة فارجعوا فيها إأما و«بخشی از روایتی است که منسوب به امام زمان شیعه است:  -1

به راویان  ،و اما در پیشامدها و مسایل جدید« »رواة حديثنا فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهللا عليهم

 .»زیرا که آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنان هستم ،حدیث ما مراجعه کنید
 . ویراستار)181ص  ،53، ج بحار األنوار(
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ولی باید بدانند که من  ؛ایم شاید گمان کنند که اینها مدرك دیگري داشته که ما نیاورده
حقیقت  ،ریم و آنما در اینجا یک سالح دا ؛نویسم این سخنان را در پشت کوه قاف نمی

 ،کنم من قسم یاد نمی ؟پس چگونه ممکن است آن را هم با دست خود بشکنیم ؛است
تا  ،اي برخالف حقیقت ننوشتم ر این کتاب کلمهاستردهیم که درس ولی به شما اطمینان می

 ،عکسه و بلکه ب ؛هاي گزافۀ معمولی هم خودداري شده ها و کلمه جایی که از جمله
خواستم پا از حد  هاي آن در همه جا روشن و استوار باشد و نیز می لیلخواستم د چون می

 ها را هم نگفتم. خیلی گفتنی ،ادب بیرون نگذارم
هر کس به کفش عالم « :این است که ،اند عنوان دیگري که براي روحانی درست کرده

ه اي بس بلند درست شد ک براي روحانی پایه ،در نتیجه ؛»شود کافر می ،بگوید کفشک
گرچه این مطلب  .سوي این دستگاه دراز کنده قصد اصالح دستی به هیچ کس نتوانست ب

بلکه  ،بزرگی شد براي دین و دنیاي ما ۀلطم ،ولی در واقع ،در ظاهر به نفع روحانی است
گیري و چون و چرا بر روي هرچه بسته  زیرا مسلم است که راه خرده ؛براي خود روحانی

 شود. ن باز میراه فساد بر روي آ ،شود
فکر و اختیار ما نیز  ةتنها در کار خدا چون از روي نظام کامل است و از دائر ،آري

ه آن ب ۀبینیم که نتیج ولی در جاي دیگر ما خود می ؛چون و چرا معنا ندارد ،بیرون است
در کار امام حسین  ؛زبان مردم را بستند راه فساد باز شد ،عکس است. در کار حکومت

نام او ه خردانه ب همه کارهاي بی آن ،خورد گفتند هر که چون و چرا کند پشت پا می
هاي شاخداري پیدا شد و  چه دروغ ،گیري را بستند دین راه خرده ۀدر زمین ؛درست شد

هر کس « :مال هم گفتند ةو دربار ؛نام دین بر دوش مردم گذاشتنده چه بارهاي سنگینی ب
 صورت در آمد. اینه در نتیجه ب »شود او بگوید کفشک کافر میبه کفش 

اي باز کرد و از آن نتیجه  باید براي آن راه خردمندانه ،آب که از سرچشمه بیرون آمد
خواهی نخواهی از  ،را بگیرد که بیرون نیاید ولی اگر کسی بخواهد با زور جلو آن ؛گرفت

ش بیشتر خواهد ا رود و هم خرابی ر میهم به هد ،آورد و در نتیجه یک گوشه سر درمی
ولی  ،تواند چند گاهی می ،دلیل و منطق را بگیرد يشد. کسی هم که بخواهد با زور جلو
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 آورد. با خرابی بیشتر از طرف دیگر سر در می
 ،میان آمده ولی همین که رفت و نام آزادي ب ؛رضاشاه جلو قلم و زبان مردم را گرفت

هایش را هم  شدند و نیکی »کراسیم سه«مردم یک درجه هم از دموکراسی گذشتند و 
همین  ،آن سد آهنین را گذاشت ،مال هم وقتی میان خود و توده .فراموش کردند

تا کار  ،صورت بدتري سر در آورده احساسات از کلکته و مصر و قفقاز و جاهاي دیگر ب
شنید و  ها می چه متلک ،گذشت که از خیابان میها یک مال  جایی رسید که همان وقته ب

یاد داریم آن ه همه ب .آوردند زبان میه را در دل داشتند تا یکی را ب یقین چند برابر آن
شد از قدم او  کنیم و اگر در راه پنچر می گفتند مال را سوار اتوموبیل نمی روزها می

ها رفت و این  اه آن بدبینیولی در چند سال اخیر در اثر اصالحات رضاش ؛دانستند می
جاي ه و اکنون هم اگر وقت را غنیمت ندانند و ب ؛ستا همان ۀاحترام امروزي هم دنبال

گفتگوست که این بار به صورتی بدتر از  بی ،در فکر بستن زبان مردم باشند ،فکر اصالح
سخن را با خاطر سپارید تا درستی این ه این مطلب را ب ؟باور ندارید .پیش در خواهد آمد

 چشم خود ببینیم.
این  ،عنوان دیگري که براي روحانی درست شده و باعث فساد این دستگاه گردیده

ناچار  ،در نتیجه ؛گیرد واسطه از دست توده می امروز روحانی خرج خود را بی«است که 
و  »است که همیشه به میل توده سخن بگوید یا دست کم برخالف میل او سخنی نگوید

 :این دو عیب بزرگ دارد
است  »عوام«شود ولی چون بنام  میان توده فکرهاي غلط زیاد پیدا می در :اول آنکه

این فکر غلط تسجیل خواهد شد و هر  ،اما پس از قبول یا سکوت مال ؛ماندنی نیست
همین مطلب  چنان که ؛را بپذیرد و به ارث براي فرزندان خود گذارد کس مجبور است آن

 ؛عث پیدایی خرافات بسیاري گردیدهخود با
و حال آنکه اگر  ؛توده خواهد شد مال مقلد ،جاي آنکه توده تقلید مال را کنده ب :دوم

 ؟خواست دیگر روحانی براي چه می ،دانست توده راه را می
و پزشک هم کارش در بدن است و سوختن و دادن  ،روحانی یعنی پزشک روح
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چی خواهد بود  کافه ،به میل بیماران خود دوا و غذا دهد دواهاي تلخ و تند و اگر بخواهد
نه پزشک. روحانی هم کارش نبرد با پندارها و بیرون کردن خرافات از مغزها و پاك 

اکنون کی است که خود  هاست و اینها همه برخالف میل توده است. کردن دین از دروغ
 ؟و فرزند را هم بدهدها آماده کند و تازه جواب گرسنگی زن  را براي چنین سختی
آن  ۀوقتی دید شتر در خان ؛خداست و از قانون طبیعت بیرون نیست ةروحانی هم بند

ها پیش  ها و بارها و احترام وقتی دید لیره ،کارتر است زند که محافظه زمین میه کس زانو ب
کس جلوتر است که  آن ،وقتی دید در روضه و منبر ،تر است رود که خرافی آن کس می

مالي دیگري که هم از تراز همانهاست چون به میل توده  ،غ بهتر ببافد و در برابردرو
 ۀخود را براي هم کارِ از همین جا درسِ ،سخن نگفته براي نان خالی هم درمانده است

 خواند. عمر می
دانند که  همه می ؛دانند که قمه زدن خالف شرع است امروز همه می :یک مثال روشن

 ؛هاست وز بیشتر دروغ است و دروغ بر خدا و پیغمبر هم بدترین دروغهاي امر این روضه
داند اگر  براي آنکه می ؟با این حال چرا یک مال جرأت ندارد مردم را از این کار باز دارد

 نانش سنگ خواهد شد. ،چنین حرفی از دهانش بیرون آید
کار دین و زندگی ما خیلی بهتر از  ،توانست بگوید دانست می روحانی اگر آنچه را می

ماند و به مثل  این اسرار در پشت پرده نمی ،ترسید مال اگر از قطع نان خود نمی .اینها بود
تواند شتر را از بام پایین آورد که خودش باال برده. اصالح این کار هم  کسی می ،معروف
نیروي مادي هم براي  ،آري .نه رضاشاه و نادر و مانند آنها ،دست خود مال استه بیشتر ب

هاي  ولی به شرط آنکه نیروي معنوي جلوتر رفته باشد و دل ،پیشرفت اینکار الزم است
 مردم را براي پذیرفتن آماده کرده باشد.

ناگهان دیدم از بیرون  ؛روز عاشورا بود ،نوشتم پیش که این گفتار را می ۀدر دفع
امروز در [عزاداري]  ۀز داستان دستصداي هیاهو بلند شد بیرون آمدم دیدم گفتگو ا

مقصود  ،در اینجا کار به شرح داستان ندارم که به کجا کشید .است اهوازجلوي شهربانی 
خوردند که تو  ها می چنان افسوس ،شرح حال این مردم بود که از پراکنده شدن این دسته
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از  ،ا رسیده بودگویی سپاه مدافعی از جلو لشکر مهاجمی فرار کرده. آسیبی را که به آنه
اجرش را از  ،و آسیبی را که به اینها رسیده بود ؛دانستند معجز امروز و شقاوت آنها می

جاي پشتیبانی ه دیدم رادیو تهران ب ،و چون شب پاي رادیو نشستم ؛خواستند البنین می ام
 دانیم. هایی که می ها و گزافه شروع کرد به همان روضه ،از دستوري که خود دولت داده

خود  ۀگفته ب ،گذشته از آنکه باعث فساد دین است ،مزد گرفتن براي بیان احکام دین
توانند از بیت المال حقوق بگیرند نه از  و این گونه کسان تنها می ؛فقها هم حرام است

دانید کارکنان دولت باید کار مردم را انجام دهند ولی مزد  امروز هم می چنان که ؛مردم
 ،گرچه پیشرفت کارها بیشتر است ،زیرا اگر مردم بگیرند ؛نه بگیرندخود را باید از خزا

هاي شخصی  گردش کارها یکسر روي غرض ،دین و روحانی دیدیم ةدربار چنان کهولی 
 خواهد افتاد و زیان این کار خیلی بیشتر است.

زیرا در این  ،این معنا غلط است که دولت در کار روحانی دخالت کند ؛اشتباه نشود
آنان هم زیر بار دولت  ،عالوهه و ب ؛باز پیراهن عثمان به دست خواهد افتاد ،صورت

همین  یدشا )1(»معقول و منقول ةدانشکد«دولت از درست کردن  چنان که ؛نخواهند رفت
 سازي شد. هاي پشت میزنشین ولی دیدیم این دانشکده هم یکی از کارخانه ،نظر را داشت

رسد و با هیچ قانون و عقیده هم مخالف  تنها راهی که به خاطر می ،براي این کار
این است که امروز در کشور ما موقوفات زیادي است که مصرفش روزه و مانند  ،نیست

اگر درآمد آنها با نظارت یک رئیس روحانی و سازمانی درست ولی غیردولتی  ؛آن است
ده و هم بزرگترین خدمتی از هم مال وقف به مصرف خود رسی ،در این راه صرف شود

، نه بر مرده ،ولی اگر توده همین است و روحانی هم همین ؛این راه به دین و زندگی شده
 بر زنده باید گریست. [بلکه]

هایت براي خودت حجت  اگر مجتهدي حرف ؛شاید بگویید تو یا مجتهدي یا مقلد
و اگر مقلدي جاهل را بر عالم بحثی نیست و به  ؛خورد است و به درد دیگران نمی

ولی براي راه  ،این سخن درست است ،رسد. آري ها به تو نمی این فضولی ،عبارت دیگر
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نباید بگویید آن را  ،خود را به خیاط دادید بدوزد ۀیعنی شما اگر جام .نه براي نتیجه
وگرنه  ،ندام شما راست باشدباید به ا ،ولی جامه را که به شما داد ؛چگونه ببرد و بدوزد

شما هم با  .من را خراب کردي ۀبر شما است که بگویید چرا وقت و پول و جام
ولی حکمی را که به شما  ،قانونگزار نگویید که حکم را چگونه و از چه راه بیرون آورد

وگرنه مانند  ،راست بیاید ،که حکم مسلم خدا است ،باید با حکم عقل و آیین طبیعت ،داد

َ ٱ إِنَّ ﴿ :شود که براي یک آیه روز میام ٰ ٱ ُ�ِبُّ  �َّ ۡ ٱ َوُ�ِحبُّ  �ِ�َ �َّ�َّ که  )1(﴾ُمَتَطّهِرِ�نَ ل
تواند با فطرت خدادادي خود  دستوري است خیلی ساده و حدودش را هم هر کسی می

 ۀشود که آب خزین اش هم این می تازه نتیجه .شود چند برابر قرآن کتاب نوشته می ،بفهمد
ها  ترین آب ولی پاکیزه ،هایش پاك است آلودگی ۀحمام و آب حوض مسجد جمعه با هم

به آن [= نجس و ناپاك]  سجِّنَتهمین که انگشت م ،تر باشد ر کماگر سر سوزنی از کُ
ر است اگر سگ در آن بشاشد پاك یک کُ ةو یا آبی که به انداز ؛شود نجس می ،رسید
 .شود چون کم می ،شود نجس می ،شود ولی اگر از آن بیاشامد زیرا زیاد می ،است

آوریم و همچون حیوانی که به  بسته به سر می افسوس که عمري با چشم و گوشِ
ایم و  می را پیمودهرویم به گمان اینکه عالَ هشتاد سال راه می ،کوبی بسته باشند گچ سنگ

بینم در  م مییکن ولی چون چشم باز می ؛ایم رسیدهاکنون به پشت در بهشت عنبر سرشت 
بندد و هر جا او  این است سزاي آنکه چشم خرد را می ،ایم هستیم. آري همان جا که بوده

 .رود ندانسته می ،را ببرند
وقتی از حد خود  ،هر چیزي در این جهان هر اندازه ارزشش بیشتر باشد :نتیجه آنکه

دارد  پزشک چون جان مردم را نگه می .شتر خواهد شدبه همان اندازه زیانش بی ،گذشت
 ؛از بدترین مردم است ،پروایی کند ولی اگر در کار خود بی ؛از دیگران ارجمندتر است

زیرا پزشک  ،از پزشک هم باالتر است ،خود رفتار کند ۀروحانی هم اگر راستی به وظیف
حال اگر همین کس پا  .اوست جان هم به ولی این روان را که ارزشِ ،دارد جان را نگه می

 ۀشود گفت از هم می ،خود را به عکس انجام دهد ۀرا از گلیم خود درازتر کند یا وظیف
                                           

 .]٢٢٢[البقرة:  »دارد کاران و پاکیزگان را دوست مى خداوند توبه«  -1
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بیشتر است از  ،ضرر چنین کسی براي یک کشور :روشنتر بگویم .تر است مردم پست
او در خانه مردم  ؛برد و این خرد را زیرا او مال را می ؛نایب حسین کاشی براي یک شهر

ولی  ،رود آثار او پس از رفتن از میان می ؛گذارد و این در دل مردم ه ناحق پا میب
 ماند. ها می قرن ،هایی که این نهاده بدعت

 



 
 

 حکومت :گفتار چهارم

لُكُّ َرايٍَة «هر دولتی که پیش از قیام قائم بر پا شود باطل است  :گوید دین امروز ما می
َقائِِم فََصاِحبَُها َطاُغوٌت ُ�ْعبَُد ِمْن ُدوِن اَ�ِّ 

ْ
کار سلطان و « :گوید می ؛)1(»تُْرَ�ُع َ�بَْل ِ�يَاِم ال

ُُه َ�ْن َ�َمِل « .»همراهی با آن عدیل کفر است تلْ
َ
لَْطانِ َسأ ْ�َمالِِهْم  :َ�َقاَل  ؟السُّ

َ
ُخوُل يِف أ ادلُّ

َعْوُن لَُهْم وَ 
ْ
يْعُ يِف َحوَ َوال ُ�ْفرِ السَّ

ْ
ِهْم َعِديُل ال  ،قتال به همراهی غیر امام« :گوید می )2(؛»اجِئِ

آماده بودن براي  ،و بلکه در حدیث صحیح »مانند خوردن گوشت خوك و خون است
  جنگ با دشمن را هم نهی کرد.

آنها  ةدانند که باید مدیري داشته باشند که افراد پراکند فریقا این را میآشگفتا وحشیان 
 ؛کنند ها خود را براي ایستادگی در برابر دشمن آماده می ترین حیوان را گرد آورد و پست

نام دین درست ه اي ب یک سخن تازه ،ها ها و حیوان انسان ۀمیان هم ناجیه در ۀولی ما فرق
قدري ه و چون دیدند این سخن ب ؛شود ایم که در قوطی هیچ عطاري یافت نمی کرده

عربی  ۀن مردمان زودباوري که هر چیزي را با ساختن یک جملپاست که هما بی

                                           
 پرستدیخدا را م ریاست که غ یصاحب آن طاغوت ،قائم برافراشته شود امیکه قبل از ق یپرچم هر -1

. )34ص:  ،11الوسائل ج   و مستدرك 52ص:  ،15ج  هالشیع  وسائل، 295، صفحه 8(کافی، جلد 
 ویراستار

ََسِن الرَِّضا « -2
ْ
يِب احل

َ
ُت ِأل

ْ
َْعَفِريِّ قَاَل: قُل

ْ
َطانِ  ):ع(َ�ْن ُسلَيَْماَن اجل

ْ
ل ْ�َماِل السُّ

َ
يَا  :َ�َقاَل  ؟َما َ�ُقوُل يِف أ

َعْوُن لَُهْم وَ  ،ُسلَيَْمانُ 
ْ
ْ�َمالِِهْم َوال

َ
ُخوُل يِف أ يْعُ يِف َحوَ ادلُّ ُ�ْفرِ السَّ

ْ
ِهْم َعِديُل ال َعْمِد وَ  ،اجِئِ

ْ
ِْهْم ىلَعَ ال

َ
انلََّظُر إِيل

ِي �ُْستََحقُّ بِِه انلَّارُ 
َّ

َكبَائِِر اذل
ْ
از امام موسی کاظم پرسیدم نظرت «گوید:  سلیمان جعفري می ،»ِمَن ال

داخل شدن در کارهاى اي سلیمان، «او گفت: » درباره کار حاکمان [و همکاري با آنها] چیست؟
کفر است و نگاه کردن  ۀیهمپا ،کردن آنها و سعى کردن در انجام مقاصدشان ارىیجور و  نِیسالط

کتاب ، 12 ج ،عهیوسائل الش» (شود است که سزاوار آتش مى اى رهیاز گناهان کب ،به آنها از روى عمد
 ). ویراستار138  ص  ، 45 باب  ،تجارت
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هاي دیگري درآوردند که ما یک یک  رنگه ناچار آن را ب ،پذیرند نخواهند پذیرفت می
 آوریم. هاي این عقیده را می دهیم و سپس زیان آنها را هم مورد گفتگو قرار می

و حال آنکه دیدیم به این سخن دلیلی  ،دست فقیه باشده حکومت باید ب« :گویند می
باید تناسبی میان آنها  ،هرگاه چیزي را شرط براي چیزي دانستند ،عالوهه و ب ؛ندارند
 ؛ست درستا سخنی ،اگر گفتند مهندس باید ریاضی بداند یا قاضی باید فقیه باشد ؛باشد

ید که چه بستگی خند این شرط میه شما خودتان ب ،ولی اگر گفتند مهندس باید فقیه باشد
اول باید استعداد ذاتی براي این کار داشته باشد و  ،یک پادشاه ؟میان فقه و هندسه است

که یک ساعت  براي کسی ،را خوب بداند سپس اطالعات نظامی و تاریخی و مانند آن
ها وقت خود را صرف  چه نتیجه دارد که مدت ،دهد نفعکشور ه ها ب لیونیوقتش باید م
گوییم کشور مانند  وانگهی ما می .واجب است یا نه ،واجب ۀکه آیا مقدم کند تا ببیند
هر که  ،ها برهاند و به منزل رساند را از گرداب خواهد که آن ناخدایی می ،کشتی است

تکلیف  ،ولی اکنون که فقیه نخواسته و یا نتوانسته این کار را انجام دهد ؛خواهد باشد می
 آیا باید خود را به امواج دریا بسپاریم؟ ؟ما سرنشینان چیست

 ،. اگر مقصود دینی است که با زندگی بسازد»حکومت باید دینی باشد« :گویند می
 ؛گمان خواهد پذیرفت بی ،چیست بهتر از این شما هرگاه چنین دینی را از دولت بخواهید

و اگر  ؟بگذرد بهترین پشتیبان براي دولت است و کیست که از چنین پشتیبانی ،زیرا دین
پرده باید گفت که این مانند آدم  بی ،مقصود همین دینی است که امروز در دست ماست

و اگر روزي  ؛را در پشت شیشه گذاشت و تماشا کرد توان آن کاغذي است که تنها می
 ،را از میان اوراق کتاب بیرون آورند و صد در صد به موقع اجرا گذارند بخواهند آن

 کشور و زندگی را خواند. ۀد فاتحهمان روز هم بای
کس  البته این شرطی است که هیچ ».باشد حکومت باید از روي عدالت« :گویند می

 .دانیم که اینها بهانه است و مقصود اصلی چیز دیگري است ولی همه می ،منکر آن نیست
جایی که  ،اند را تعیین کرده »یهزن جنّ«آدم دو سر و احکام ازدواج  جایی که تکلیف ارث
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که  ،براي کاري مانند حکومت ،اند احکام مردگان را از دم مرگ تا صور اسرافیل نوشته
هیچ تکلیفی معین  ،مردم در هر زمانی با آن سر و کار دارند ۀاول زندگی است و هم ۀپای

 اند. نکرده
و یا چون  خوانیم ش میظالمکند  نمیاش رفتار  گفتیم چون دولت به وظیفه ما اگر می

ها  ها و این وظیفه نشناسی این ولخرجی ،شماریم کند حرام می مالیات را بیهوده خرج می
انوشیروان عادل به تخت نشیند ظالم  ،گوییم اگر در زمان غیبت شد. ما می از اول پیدا نمی

چه وظیفه نشناس باشد و چه وظیفه  ،گوییم هر کس که کار دولت را کند می ؛است
گوییم مالیات را هر کس  ما می ؛کفر است [=مانند] ظلم و یا عدیل [=یاري] اعانت ،شناس
 ،دانیم را به همان طرزي که همه می حرام است و باید آن ـچه کم و چه زیادـبگیرد 

مرغی است  ،شود نباید مالیات داد و چون از دست ما رفت گوییم تا می ما می ؛حالل کند
شود.  وضع ما هم چنان می ،گوییم چون چنین می .برودخواهد  هر جا می ،که به هوا پریده

 .)1(»هر گرفتاري به آدمی رسد از خود اوست«گوید و تجربه هم نشان داده که  قرآن می
 

 [یعنی عدم همکاري با حکومت]: هاي این عقیده اما زیان
 ؛حکومت گیج و سرگردان کرده ةمردم را دربار

 ؛استقالل و آرامش کشور را سست نموده
 ؛هاي بزرگ رسانیده دولت زیان ۀخزان به

 ؛کارکنان دولت را به کار سست و بدبین کرده
 بینوا افتاده. ةها بر دوش تود این خرابی ۀفشار هم

گویند مال و  از یک طرف می :صورت مبهم و بغرنجی درآمدهه کار دولت در ایران ب
و از طرف دیگر  ،کنند یها درست م ها و آیین نامه کار دولت محترم است و براي آن قانون

                                           
1- ﴿ ٓ َ�ٰ  َوَما

َ
ِصيَبةٖ  ّمِن َبُ�مأ يۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما مُّ

َ
و هر [گونه] مصیبتى به شما برسد به سبب « ﴾ِديُ�مۡ �

   .]٣٠[الشور:  »دستاورد خود شماست
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صاحب است و این مقررات هم همه بیخود و  المالک و یا بی گویند مال دولت مجهول می
زیرا اسالم جهاد را  ،الزم است ،نظام گویند خدمت از یک طرف می ؛درآوري است من

گویند جهاد اسالم چیز دیگر است و اینها چیز دیگر. در  و از طرف دیگر می ،واجب کرده
با دینشان  ،اگر از آن راه بروند ؛اند دودل و سرگردان مردم بیچاره مانده ،میاناین 
 ۀبه خالف گفت ،اگر مالیات و سرباز بدهند ؛با دنیاشان ،و اگر از این راه بروند ،سازد نمی
 ۀاین است که نه به گفت .برخالف دستور کسان دیگر ،و اگر ندهند ،اند اي عمل کرده دسته

 ،روند رو به آن می ،بلکه هر طرف سود خود را ببیند ؛دستور آنانه کنند و نه ب اینان کار می
ها بپیماید  ها و پستی و بلندي سختی ۀزیرا تنها آن کسی حاضر است که یک راه را به هم

داند چه  ولی آنکه خود نمی ؛که یک مقصد ثابت و روشنی در پیش داشته باشد
تر  ناچار هر طرف را آسوده ،داند خود را هم نمی این ندانستنِ ،ترو از همه بد ،خواهد می
 رود. رو به آن می ،دید

 ةاوست یا پاسبانی که آرامش شهر بر عهد ۀاستقالل کشور روي شان ۀسربازي که پای
او در سربازخانه و  ؟با داشتن این عقیده چگونه فداکاري و جانبازي کند ،اوست

ولی  ؛تی زیاد شنیده و سرودهاي میهنی را هم خوب آموختهپرس ها سخن از میهن روزنامه
او نام انجام وظیفه را  .اي که به نام دین شنیده هیچ است آنها در برابر آن یک کلمه ۀهم

ولی در گفتگوهاي خصوصی دیده هر کسی در این باره  ؛ها بسیار خوانده در روزنامه
او شنیده کار دولت  .خوانند زنند و آدم صاف و صادقش می به او لبخند می ،سخنی بگوید

او شنیده یک  ؟مندي چراهدیگر عالق ؛گناه ندارد ،آمده» اجباري«ولی چون  ؛بد است
 ؟پس جانفشانی براي چه ؛دارد »هزار هزار شهید«زیارت ثواب 

را به دوش کشد  آنتواند  و تنها کسی می ؛ست بس سنگینا فداکاري و جانبازي باري
ها راه را با سرباالیی  که داراي یک دل و یک اراده و یک راه باشد. براي کسی که فرسخ

چه اندازه دلچسب است اگر کسی بگوید بیهوده خود را خسته نکنید و در  ،زیاد پیموده
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آیا کی است که در برابر چنین سخنی  .کنار همین آب و سبزه بنشینید و خوش باشید
 ؟نشود پایش سست

ولی اگر  ؛دهد کسی گوش نمی ،آورید که تنزل پول حرام است شما از قرآن آیه می
بر  ،ام که دادن مالیات یا خدمت سربازي حرام است پیرزنی بگوید من در خواب دیده

اثر خواهد کرد. ،این نامه هستم ةکه نویسند ،من خود 
تر  نیروي مخالف کم ،رود یعنی مطابق میل طبیعت می ،یک ارابه که رو به پایین

نیروي کم اثر زیادي خواهد  ،رود ولی هنگامی که رو به باال می ؛تواند در آن اثر کند می
 کرد.

نه جان  ،بینند پول است می ،خواهند مالیات بدهند وقتی فالن سوداگر و بازرگان می
گر هم ا ،اعانت ظلم است ،اینجاست که تا بشنوند دادن مالیات .است که آسان بتوان داد
د باید مأمور وصول را فریب نگوی می [و] افتند فکر دین میه ب ،هیچ عقیده نداشته باشند

شود کمتر  یا هر چه می ،اي قانعش کرد که این مالیات را نگیرد رشوه ۀیا به وسیل ،داد
دهد تا به جیب دولت  اش را هم به مأمور می و چه بسا قسمتی از آن پول و یا همه ؛بگیرد
این است از  .را وصول کند ناچار است آن ،آورده ندارد آب دولت هم که گنجِو  ؛نرود

تازه چون  .مردم به زیرکی خود ،افزاید و از طرف دیگر یک طرف دولت به سازمان می
باز آن نتیجه  ،مردم کشور را هم مأمور و بازرس قرار دهد ۀاگر دولت هم ،پایه گره است

 دست نخواهد آمد.ه که باید ب
این  ،اگر ندارد که حسابی نداریم و اگر دارد .کارمند دولت یا به دین عالقه دارد یا نه

 پس در این ؛دولت بد است و پولش حرام اند که کارِ را هم به همراهش تزریق کرده
حال شما از چنین  .صورت او اول خود را بدکار و جهنمی دانسته سپس به کار وارد شده

چه یک نی چه صد  ،گوید آب که از سر گذشت که می همانکسی چه انتظار دارید جز 
 ؟نی
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دارد و از خیانت جلو  می کار واه که آدمی را از روي دلسوزي ب دیگر آنکه چیزي
البته اثرش  ،این هر دو با هم باشند چنان که ؛دوم عقل و وجدان ،اول دین است ،گیرد می

اثر  ،و هرگاه این دو برخالف هم شوند ،تر اثرش کم ،و اگر تنها شوند ،خیلی زیاد است
گوید فرقی میان کار و مال دولت با  بینیم عقل می شود. حال در اینجا می می یهر دو خنث

ولی دین ما  ؛تر است حفظش الزم ،بلکه چون مال دولت مال همه است ،دیگران نیست
ا باقی پس تنه ؛صاحب است بی ،گوید مال دولت مجهول المالک و به تفسیر مردم می
 که آن هم در همه جا نیست. ،ماند ترس می

براي نفع شخصی شده و در نظر مردم  ،بینیم که کار دولت در نظر کارمند رو می از این
شناسیم کسانی را که براي گرفتن تذکره و  گل بود و به سنبل نیز آراسته گردیده. ما می

م حرام است. که مسلّ ،دهند رشوه می ،خودشان مستحب است ۀکه به گفت ،رفتن زیارت
 ،پذیرند چون و چرا می بی ،ها را همین که نام دین به رویش آمد بینیم رسواترین دروغ می
اندازند تا ببینند به کجاي قانون  کار میه زه و فکر خود را بربتمام هوش و ج ،عکسه و ب

از مال  شناسیم کسانی را که بسیار می .توان دست انداخت یا مسخره کرد و مقررات می
 .کنند صرف زیارت و روضه و نذر می ،کنند و از همان پول دزدند یا خیانت می دولت می

خواهند  بلکه می ،گویند فاسد نیستند می چنان کهرو باید دانست که این مردم  از این
 اند. خوب باشند ولی راه را گم کرده

آسایش توده است و نگهداري هر  ،چون غرض از برپا شدن حکومت و دولت
فشارش  ،از این رو هر خرابی در این دستگاه وارد شود ،حکومتی هم با خود توده است
 بر دوش خود مردم خواهد افتاد.

که  زیرا کسانی ؛اینها به خود مالیان نیز از این عقیده آسیب بزرگی رسیده ۀپس از هم
 ،عکسه ب ؛روند کمتر پیرامون آن می ،دانند چون کار دولت را بد می ،به آنان عقیده دارند

در  ،دهند یا مخالفند آنان ارزشی نمی ۀگفته که ب ،شوند بیشتر کسانی وارد کار اداري می
 آن شد که دیدیم. ،نتیجه
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گوید پول مالیات حرام است و گرفتنش ظلم است و دادنش اعانت  دین امروز ما می
ه چیز گرفته شود اما زکات باید از نُ ؛زکات و خمس گرفت ،جاي آنه و باید ب ،بر ظلم

که عبارت است از طال و نقره (سکه دار) و گندم و جو و خرما و مویز و شتر و گاو و 
ولی مصرفش  ،توان گرفت و اما خمس را از صاحبان تجارت و صناعت می ؛گوسفند

و او هم یا باید بدهد به سادات یا به مالیان  ،نصف سهم امام است که باید داد به مجتهد
تا امام زمان بیاید و  ،دیگر و یا به شخص امینی بسپارد و یا به زیر خاك امانت گذارد

 .بردارد و نصف دیگرش هم که یکباره مال سادات است
اینکه گفتیم دستورهاي دین امروز ما اگر از میان اوراق کتاب بیرون آید و وارد عمل 

شرط اول براي  .نسنجیده نگفتیم ،زندگی و کشور را خواند ۀان روز باید فاتحهم ،شود
گویند همه  که می اکنون ببینیم کسانی .داشتن قانون مالی درستی است ،نگهداري هر توده

توانند  چگونه می ،درآوري خود آیا با این دستور من ،روي زمین باید زیر فرمان ما باشند
 ند.کوچک را اداره کن ةیک تود

باید از چیزهایی گرفته شود که بعضی از آنها امروز هیچ  ـ دیدیم چنان کهـاما زکات 
اسکناس و شمش زکات ندارد) و بعضی  ،دار (اشتباه نشود سکه ةمانند طال و نقر ؛نیست

مانند گاو و گوسفند  ،و بعضی همه جا نیست ؛مانند شتر و خرما و مویز ،از آنها کم است
یا مردم تهران و  ،که زراعت آنها برنج است ،بنابراین مردم مازندران .و گندم و جو

 ؟شهرهاي دیگر یا کشورهاي صنعتی از چه چیز مالیات بدهند
یکی از  چنان که ؛سازد که گفته شد با زندگی امروز نمی اما خمس هم به آن طوري

ر گمرك است که با این دستو ،که وجودش هم الزم است ،درآمدهاي مهم امروز
دو اشکال بزرگ دیگر  ،ولی در برابر ؛تر است از زکات عملی ،سازد و با این حال نمی
 :دارد

 ؛هاي زیادي از صحیح و غیر صحیح رسیده که امام خمس را بخشیده اول آنکه حدیث
من شمردم وافی در یک کتاب ؟ بخشد خان چرا نمی علی بخشد شیخ چیزي را که شاه می
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من « :گوید رسیده. چه شده است که براي یک حدیث که میشانزده حدیث در این باره 
 ،اید بزرگی با آن همه تشریفات برپا کرده ۀیک چنان بتخان )١(»ةبقم فله اجلن ةزار فاطم

 !آفرین بر این دینداري ؟حساب نیامده جا ب صحیح هیچ ولی شانزده حدیث صحیح و غیر
بلکه مقصود اصلی  ،تنها پول گرفتن نیست ،ها مقصود از گرفتن این پول :دوم آنکه
 ـ دیدیم چنان کهـو حال آنکه طبق این دستور  ،هاي ضروري کشور است تأمین خرج

گداسازي  ۀبلکه خود یک کارخان ،حال کشور سودي ندارده مصرف خمس نه تنها ب
 بزرگی است.

حاضر نیستید خرج او را از جیب  ،شما خود اگر فرزندي داشته باشید سالم و بیکار
چگونه  ،غیرتند ۀکه خود سرچشم ،پس محمد و علی ؛دیگرانه چه رسد ب ،خودتان بدهید

عوض  نام آنها مال بیه حاضر خواهند شد که کسانی به فرزندان آنها یا به کسانی دیگر ب
 ؟نام دین تنبل و بیکار بارآورنده زیادي را ب ۀدهند و از این راه دست

کار گمارند تا در ه ی مالی با مردمان جوان و تندرست این است که آنها را بهمراه
دشمنی بزرگی است هم با  ،گونه مردم اینه عوض دادن ب پول بی .برابر کار پول بگیرند

و  ،آنها را تنبل و بیکار خواهند کرد ،زیرا به این وسیله ؛خود آنها و هم با توده و کشور
خور در این کشور  نیم که علت پیدا شدن این همه گدا و مفتبی می ،اگر خوب دقیق شویم

 هاي بیجاست. همین خیرات و احسان
 :گویند نشینند و می آور است که کسانی پیش خود یا کسانی مانند خود می خنده

یا  ،»هاي ما را برداشتند و مورد عمل قرار دادند تا به اینجا رسیدند اروپاییان قانون«
من  ،آري ».شد چنین و چنان می ،کرد اگر این دستورها را عملی میدنیا « :گویند می
یک  ،بر روي اقیانوس اطلس ،توانم در اتاق خود بنشینم و در عالم فرض یا خیال می

                                           
کامل الزیارات، ص ( .»گردد [معصومه] را در قم زیارت کند، بهشت بر او واجب میهر کس فاطمه « -1

، 2عیون اخبار الرضا، ج  و 124ثواب االعمال، ص  ؛265، ص 102بحاراالنوار، ج  ؛826 دیث، ح536
 ). ویراستار267ص 



 61  اسرار هزار ساله

 

 ؛کشور پهناوري بسازم و براي آن بناهایی با هزار طبقه و در نهایت زیبایی درست کنم
نقش بر آب خواهد کرد. این  ،سابولی تمام این کشور خیالی من را دو کلمه حرف ح

در ایران زیاد  .دستورهاي شما هم اگر عملی بود اول باید در کانون خود عملی شده باشد
چرا آنها این گوهرهاي گرانبها را  ؛کردند علما کار می ةبودند پادشاهانی که با اجاز

امروز هم که  ؟برنداشتند تا به چنگ دیگران افتاد و در نتیجه آنها رفتند و ما ماندیم
نگویید این اصل مهم دین را عملی  .زمامداران و پیشوایان و نویسندگان ما طرفدار اینند

 تر باشد و هم مردم از پول حرام دولت آسوده شوند. کنند تا هم وصولش آسان
خود پشتیبان  ،مردم اگر راستی دیدند یک حکومت ملی و دلسوزي دارند« :گویند می

نام وقف و نذر و وصیت و غیر از اینها در راه ه هایی را که ب ولآن خواهند شد و این پ
 ».این کار در تاریخ نظیر هم دارد چنان که ؛دهند به این راه می ،کنند دیگر خرج می

باري  ،و یا اگر هم تربیت ندارند ،اي تربیت درستی داشته باشند اگر یک توده :گویم می
ولی از  ؛ممکن است چنین کارهایی کنند ،اخالق نیک فطري خود را از دست نداده باشند

 ،بینید آن می ۀچنین مردمی که دستورهاي دینیشان چیزهایی است که در این کتاب نمون
گذارند و در  خود را گرسنه می ۀکه خویش و همسای چنین انتظاري نتوان داشت از کسانی

شما انتظار فداکاري براي کشور هم  ،روند دسته به زیارت می دستهچنین روزگار سیاهی 
 !عجب خیال خامی ؟دارید

به  ،کار برنده را در راه بیهوده ب اگر آن ؛خدا حس نیکیخواهی را در آدمی نهاده ،آري
کار ه اگر کسی شهوت جنسی خود را در راه نامشروع ب چنان که ؛همان قانع خواهند شد

بینید در ایران این این است که می .شود به همان قانع و از راه مشروع منصرف می ،درَب 
میان آنها خیلی کم ولی در ،ذر و وقف و وصیت داده شدهنام نه هاي گزاف ب همه پول

 که راستی دردي را از مردم دوا کند. است چیزي
همه  ها با آن اهها براي طالب و گنبد و بارگ ها براي عزاداري و مدرسه اینهمه تکیه

که کسی  ـ و اگر هم باشد خیلی کم استـایم  ولی هیچ نشنیده ،بینید اوقاف در هر جا می
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یک پل یا راهی را ساخته باشد یا یک بیمارستان یا دارالعیا  [=آسایشگاه معلولین] زهج
یا براي آموختن پزشکی یا دواسازي یا فنون  ،یتام یا مکتبخانه درست کرده باشدداراأل
مدرسه یا بنگاهی درست کرده باشد. در کشوري که دانشگاهی داشته مانند  ،دیگر

جایی رسید ه کار ب ،پزشک دربار پادشاهان بودند ،خواندگانش که درس ،)1(شاپور نديج
ؤمنی را حکیم م ۀکه پیش خود تحف که پزشکانش یا از یهودیان شدند و یا از کسانی

 خوانده بودند.
ولی در سرتاسر  ؛همه اوقاف درست شد با آن ،همه مدرسه براي طالب در شهرها آن

 کشور هیچ بنایی یا وقفی براي پزشکی سراغ نداشتیم.
و آن هم  ،انبار خیلی زیاد ساخته شده سقاخانه و آب ،کارهاي خیر ۀدر میان هم ،آري

وگرنه از این هم در ایران اثري  ،امام حسین کنند ۀبراي این بوده که یاد لب تشن
دیدند. اما کارهاي خیر دیگر آن زمان عبارت است از اطعام در لیالی متبرکه و ازدواج  نمی

[= مجردها] ابِزّسادات و ع اعراب و نگهداري مفه و نیابت زیارت و صوم و رّشَشاهد م
اینها که  ۀو بیش از هم ؛»اسالم ۀبیض«اعالم براي حفظ  يعلماه صالت و رد مظالم ب

را به  عزاداري خامس آل عباست. اینهاست آن خیرات و مبراتی که همواره آن ،گفته شد
که  ممکن است کسانی .گویند پیش از اینها چنین و چنان بودند کشند و می رخ مردم می

اوقاف  ةولی آثار باقی مانده و همچنین دفتر ادار ،این سخنان را گزافه پندارند ،در کنارند
 هاست. گواه این گفته

گذرانیدن قانون فروش اوقاف و صرف آن در راه  ،یکی از کارهاي نیک رضاشاه
داغ  ،روي هر ملکی بیاید ،زیرا خود نام وقف به صورت کنونی ؛فرهنگ و بهداري بود

                                           
 است که  انیمانده از سلسله ساسان ياز آثار به جا یکی )شاپور يگندجندي شاپور ( یدانشگاه باستان -1

 17است در شمال استان خوزستان و در باستانی  يشهر شاپور يقرن قدمت دارد. گند 17از  شیب
و  مارستانیب دلیلاست و به  یآن باق يها رانهیشهرستان دزفول که امروزه و یجنوب شرق يلومتریک

 ارویراست است.  داشته اریشهرت بس بودهکه در آن  یدانشگاه
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ولی  ؛م براي چه کارهایی استباطلی است که بر آن خورده و مصرفش را هم که دیدی
 ،اند دموکراسی طرفدار دین شده ةنویسندگان و نمایندگان و زمامداران ما چون در دور

م نتیجه آنکه براي آدمی مسلّ .آنها را لغو نمودند و از این راه خدمت بزرگی به دین کردند
چون بلکه  ،بخصوصی نیست ۀمدیري الزم است و این کار هم حق هیچ شخص و یا دست

 ةتواند حاکم باشد که بهتر از عهد پس تنها کسی می ،توده است ةحکومت تنها براي ادار
اوست و  »مرلواألأو« ،خود را به خوبی انجام دهد ۀحال اگر توانست وظیف .این کار برآید

در  چنان که ؛وگرنه باید او را برداشت و الیقی را به جایش گذاشت ،اطاعتش واجب
 .)1(عثمان را کشتند ،همام مردمی که آن همه اطاعت از خلیفه داشتند ،صدر اسالم

پول از بهشت نخواهد آورد بلکه باید از خود  ،م است که حاکم هر که باشدو نیز مسلّ
مالیات از  ،یک زمانی دارایی مردم از نوع خرما و شتر بود ،که هست چیزي .مردم بگیرد

و قرآن  ؛باید از این بگیرند ،رخانه و موتور استگرفتند و امروز هم که از نوع کا آن می
 جا نگفته زکات را از چه بگیرند. در هیچ ،ه بارها امر به زکات کردههم با اینک

آن کارمندي که خود را  ،برد کار میه آن بازرگانی که براي فرار از مالیات صد حیله ب
آن سرباز یا پاسبانی که عقیده  ،کند خواند و با این حال در مال دولت خیانت می دیندار می

بداند که  ،تواند از زیرش در رود پس باید هر چه می، دارد کارش پیش خدا ارزش ندارد
 گناهکار است و در پیش خدا مسئول. ،خداست ۀواسط که حکم بی ،عقل مِمسلّ به حکمِ

به حکم عقل بهتر است از  ،بدان تو اگر یک قطره خون دشمن را بریزي ،سرباز اي
تو اگر یک شب براي نگهبانی  ،نکه استخرها را از اشک چشم خود پر کنی. اي پاسبانآ

                                           
منظور نویسنده در اینجا، اشاره به مشروع بودن حق اعتراض و برکناري حاکم توسط آحاد جامعه  -1

درگرفت  ادانیم که اعتراض و آشوبی که در دوران خالفت حضرت عثمان است؛ وگرنه همه می
بیخبر بود.  اي مغرضِ انگیزي عده گوار شد، نتیجه غوغاساالري و فتنهزرو منجر به شهادت آن ب

نظیر جامعه اسالمی در آن دوران، و  نگاهی کوتاه به تاریخ اسالم، حاکی از رفاه و آسایش بی
 ویراستار .دهندة کفایت و تدبیر خلیفه سوم است نشان
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ها را با لب جنبانیدن احیا بگیري. تنها به  باالتر است از آنکه شب ،دیگران بیدار باشی
اي آسوده سر به زمین  پشتگرمی غیرت و مردانگی شماست که هر کسی در گوشه

طلبان در  و غرش توپ و تفنگ شماست که آشوب تنها از ترس برق سرنیزه .گذارد می
بدران آن شکمی را که از مال غارت  .دغدغه به خود راه مده !نشینند. هان جاي خود می

قطع کن آن پایی را  .پر شده. خورد کن آن دستی را که به کودکان شیرخوار رحم نکرده
برادران و خواهرانت درآمده. تو اگر خوشنودي و پاداش خدایی را  ۀکه به زور در خان

نه آن کارهاي کودکانه که خود را بیهوده به آن دلخوش  ،این است راه آن ،خواهی می
 اي. ساخته



 
 

 )1(قانون :گفتار پنجم1

                                           
ـ  عموم و طوره ب نیقوان در موردسخنان مؤلف محترم  -1 . سـت ین قیـ دق ادیـ زی اسـالم  قـوانین  یـژه وه ب

 میسـ یبنو يآن مطلب مختصر يهایژگیو و یاسالم عتیشر ای نیقوان درموردکه  میدیالزم د ن،یبنابرا
 :ي خوانندگان محترم روشن گردد براي همهتا 

 ،یاخالقـ  يارزشها دانش، عدالت، انصاف و نید ،یفطرت و زندگ نیخداوند، د نید نیآخر اسالم،
نظـام   ک،یـ از خرافـات، نظـام آداب ن   راسـته یو پ حیصح يکه سراسرش نظام است، نظام اعتقاد ینید

و اقتصاد، نظام ازدواج و خانواده و  هینظام سرما است،یخداوند، نظام حکومت و س یو بندگ تیعبود
نظام حقوق و قراردادها، نظـام   ،ینظام قضاوت و دادرس ،یمترق تیو ترب مینظام تعل ،یشخص احوال

و حکومـت   اسـت یس عت،یشـر  ده،یـ اسالم عق دین کالم، کیامور و در  یجنگ و صلح و نظام تمام
 .است

که  ها یژگیو نیبا ا عتیشر ست؛ین يگرید زیچ ،یاسالم عتیدر اسالم، همانا جز شر ینظام حقوق و
و بـا اداره تمـام شـئون     دهد یم لیرا تشک مجموعه کیکه  وستهیاست از عناصر به هم پ يا مجموعه

 يشـرق و غـرب برتـر    یوضع ينظامها ي که بر همه اسالمیتمدن  جادیو ا یو اجتماع يفرد اتیح
 .سعادت و کمال انسان است دار دارد، عهده

در  ق،یـ و عم قیـ به شـکل گسـترده، دق   در پرتو قرآن و سنت (دو منبع اساسی اسالم) مسلمان يفقها
ـ بـر ا  یکامـل را مبتنـ   ینظام علمـ  کیاند و  کرده یو بررس قیاسالم تحق عتیشر ـ بن عت،یشـر  نی  انی

 ریـ روشن و علـوم ز  يهایبند میخاص، تقس یمنابع، مکتب حقوق ،يمباد يدارا عتیشر نیاند. ا نهاده
و  ارزشـمند  فـات یلأو ت یفقهـ  يهـا  به مجموعه توجهاسالم، با  یفقه راثیمجموعه و مرتبط است. م

 .  ستین يگرید عتیشر ای ینظام حقوق چیبا ه اسیکه دارد، قابل ق يعلوم متعدد
 المی:اس شریعت یا قوانیني هایژگیخصائص و و

آن  ا،یـ دن نیاز قوان یکی چیاست که ه يهایژگیخصائص و و يدارا یاسالم نیقوان ای یاسالم عتیشر
و  ییبـودن، شـمولیت، نـوگرا    یبـودن، جهـان   یو ربـان  ی. آنها عبارتند از: الهـ ستیرا دارا ن ها یژگیو

 .يجامعیت، عدالت گستر
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 ي بودن اینست که احکام و اساس ایـن شـریعت، سـاخته   » ربانی«مقصود از بودن:  یربانیت، اله -1

و ضعف پیوسته همراه اوسـت، و او مـؤثرات مختلـف زمـان، مکـان،       ینیست که ناتوان يدست بشر
دهـد، بلکـه  شـارع آن     پـذیرد و تغییـر رویـه مـی     فرهنگ، وراثت، شخصیت، و عواطف و... تأثیر می

ننده است و امور این جهان و موجودات آن بـه دسـت   خالق و آفری یاست که در این هست يخداوند
و راه اصـالح او   دانـد،  یم یفرید و خود نیاز انسان را بهتر از هر کسآکه  انسان را  یاو اوست.... کس

َ� ﴿ فرماید: خداوند متعال می. شناسد را می
َ
  ]١٤[امللـك:  ﴾١٤ بِـ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيـُف ٱ َوُهـوَ  َخلَـقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

و حال آنکه او دقیق و باریـک   داند، ی(حال و وضع آنان را) نم آفریند، یکه (مردمان) را م یکسمگر «
 ».بس آگاه است یبین

بـا   هدف این شریعت ارتباط دادن انسانترین  است که نخستین و عالی یبودن به این معن» ربانی«نیز  
او را عبادت کنند  ینند و به نیکویاو را بشناسند و اوامرش را رعایت ک یخداوند است، تا به شایستگ

 ....که هدف از خلقت آنها همین است
در بعـد   ینیسـت،  بلکـه شـامل سـایر احکـام شـریعت  اسـالم        ياین البته  تنها در عبـادات فـرد   و

اسـت کـه   » ربانیـت «.  و بـه خـاطر  همـین    شود یو ...  نیز م یو حکومت یقضائ ،یسیاس ،یخانوادگ
و ایـن امـر نشـان     دهند یاز خود نشان نم يو دستورات این شریعت اختیارمسلمین در مقابل قوانین 

 َ�نَ  َوَمـا﴿ :فرماید یاست که با آن دارند...  چنانکه خداوند م یایمان خالصانه و پیوند عمیق ي ندهده
ُ ٱ قََ�  إَِذا ِمَنةٍ ُمؤۡ  َوَ�  ِمنٖ لُِمؤۡ  مۡ  ۥٓ َورَُسوُ�ُ  �َّ

َ
ن ًراأ

َ
ۡمـ ِمـنۡ  َ�َةُ ۡ�ِـٱ لَُهمُ  يَُ�ونَ  أ

َ
  ]٣٦حـزاب: األ[ ﴾... رِهِمۡ أ

کـرده باشـند (و آنـرا مقـرر نمـوده       يکه خداوند و پیغمبـرش داور  يهیچ مرد و زن مؤمنی، در کار«
 ».... از خود در آن ندارند ي) اختیارندباش
بودن این است که احکـام، اصـول، و قـوانین شـریعت اسـالمی،       یمنظور از جهانبودن:   یجهان -2

هدایت همه بشریت آمده اسـت.   ياست. و برا »للعاملني ةرمح«داشته و  یو جهان یانسان یرنگ و بوی

نـوع   يرامعین از زمین نیست بلکه ب يا منطقه ياز مردم یا برا یخاص روهگ يبرا یو شریعت و قانون
ـ   یشرق آن نظر که انسان است، آمده است، سیاه باشد یا سفید، عرب یا عجم، انسان، از و...   ییـا غرب

و طبقـات   يا و قبیلـه  یقـوم  يهـا  و تعصب یندارد، همچنین در این شریعت الهی، نژاد پرست یتفاوت
 .ندارد و از نظر آن، مردم همه یکسانند ینقش یاجتماع
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ٓ ﴿ ز آنجمله:؛ ااز آیات قرآن بیان شده است يدر بسیار یژگیو این و رۡ  َوَما

َ
 لَِمـ�َ َ�ٰ ّلِلۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

ٓ ﴿ ».ایـم  ) ما تـو را جـز بـه عنـوان رحمـت جهانیـان نفرسـتاده       مبر!غپی ي(ا«  ]١٠٧نبياء: األ[ ﴾١٠٧  َوَمـا
رۡ 
َ
 مـژده  تا ایم مردمان فرستاده یجلگ يما تو را برا« ]٢٨: أ[سـب ﴾�َونَِذيرٗ  ��َِش�ٗ  ّلِلنَّاِس  فَّةٗ َكآ إِ�َّ  َك َ�ٰ َسلۡ أ

 ». ... باشی دهنده بیم و رسان
اسـت،   یقـوانین  ي مجموعـه  یو مفهوم  آن این است که شـریعت اسـالم  : یشمولیت و گستردگ -3

ساخت و اصالح فـرد و اجتمـاع را    يجوانب الزم برا یکه تمام یمشتمل بر نظام و احکام و مصالح
و  یدندر بردارد. از مسائل مربوط به عقاید و عبادات و اخالق گرفته تا مسائل مربـوط بـه قـوانین مـ    

و روابـط بـین کشـورها و امـور مربـوط بـه        یها و روابط اجتماع و نظام يو مسائل فرد یامور قضائ
 یایـن امـور در اصـول    یها و اساس یک جامعه برتر...  تمام و پایه يو قواعد اقتصاد یاصول حکومت

و مرگ را  شدبخ که حیات می یتدوین یافته است، قوانین يو ابد یاله  یدقیق و هماهنگ و در قوانین
بیزار اسـت و در میـان مـردم مهـر و الفـت ایجـاد        یآفریند و از تفرقه و پراکندگ راند، وحدت می می
و از  کنـد  یایجاد مـ  یسازندگ کند، یم يو ایجاد کدورت در میان آنها جلوگیر  یگکند و از پراکند می

 مقتدر فرستاده شده اسـت:  يوندو... از جانب خدا کند یو منع م گزیند یم يدور يو ویرانگر یویران

﴿ َ�ۡ ...  و ما ایـن  « ]٨٩[النحـل:  ﴾لِِم�َ ُمسۡ لِلۡ  ىٰ َو�ُۡ�َ  ةٗ َورَۡ�َ  ىَوُهدٗ  ءٖ َ�ۡ  ّلُِ�ِّ  انٗ َ�ٰ تِبۡ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ َك َعلَيۡ  اَونَزَّ
ایـه رحمـت و مـژده رسـان     هـدایت و م   ي وسیله و چیز همه بیانگر که ایم کتاب را بر تو نازل کرده

 ».است )یبه منعمت جاویدان الهمسلمانان (
منظور از جامع و نوگرا بودن، آنسـت کـه اصـول و قواعـد کلـی شـریعت       جامعیت و نوگرایی:  -4

هـاي امـروزي،     هـا و تمـدن   کنـد و بـا فرهنـگ    ها را بر طرف مـی  نیازهاي مختلف کلیه زماناسالمی 
 ...همراهی کامل دارد، حتی در احکام معامالت و مسائل قانونی و نظام اقتصادي و روابط دول و

 :پردازیم در این مورد به ذکر چند مورد می
: فرمایـد  گذارد، آنجا که می صحه می» عدلاصل «در امور قانونی و قضائی به وضوح بر » قرآن کریم «

ْ عۡ ٱ﴿ قۡ  ُهوَ  ِدلُوا
َ
ن �َّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُتمَحَكمۡ  �َذا﴿] ٨دة:  [املائ ﴾َوىٰ لِلتَّقۡ  َرُب أ

َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  ُكُمـوا  ]٥٨: نسـاءال[ ﴾لِ َعـدۡ لۡ ٱب

کند  نمیاي کلی و ثابت و پابرجاست، که هرگز تغییر  این اصلی که آیات باال بر آن تأکید دارند، قاعده
شود، و عمل به آن در  هر شـرایط زمـانی و مکـانی الزامـی  اسـت.  امـا        و دستخوش دگرگونی نمی

هاي  مختلف و بخصوص  در زندگی نوین تغییر  وسایل، مقدمات و شرایط عملی کردن آن، در زمان
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بـا جـدایی    هاي متعدد، یـا  در یک دادگاه یا در دادگاه» اصل عدالت«یافته است.  بکارگیري  و تعمیم 

ها به خاطر تجـارب فـردي کـه بشـریت بـه دسـت        ي این ي مجریه و مقننه همه ي قضائیه از قوه قوه
 .آورده، مطرود و متروك شده است

است، حال ایـن تعمـیم   » اصل عدل«و نخستین هدف شریعت اسالمی، عملی کردن و عمومیت دادن 
اندیشی کننـد، یـا    هل حل و عقد، آنرا چارهاي که ممکن باشد یا به هر صورتی که ا دادن با هر وسیله

اي که متخصصین در این رشته آنرا پیشنهاد نمایند، جایز است و این البتـه تـا    بر اساس نظام و برنامه
 !را براي آسایش اکثریت قریب به اتفاق به کار گیرند» اصل عدالت«ها  زمانی است که، دادگاه

،  اینگونه مسائل بر اساس خاصی نیامده است» نص«اما در مورد برخی مسائل دستوري  صریح و 
اي  یا سایر ادلـه » استحسان«و » مصلحه مرسله«یا بکارگیري » قیاس صحیح« از طریق » اجتهاد زمانی«

دهـد، حـل    که بکار بردن آنها بر اساس مشرب فقهـی مجتهـدین مختلـف بـوده و آراء و تغییـر مـی      
نیسـت علمـایی کـه آگـاهی     » نص صـریح «ي آنها  رهشود...  پس در مورد مسائل جدیدي که دربا می

کننـد بـر    کنند و حکمی که صادر مـی  کافی دارند، و به تقوي و پرهیزگاري مشهور هستند، اجتهاد می
باشد، در همین مورد علماي  هاي جدید می ها و فرهنگ اساس مصالح روز و در راستاي اصالح تمدن

 ».وانین (ثانوي) با تغییر زمان ایرادي نداردتغییر و دگرگونی احکام و ق«گویند:  اصول می
ماننـد اصـول عقایـد، اصـول ایمـان، احکـام        بیان شـده، » نص قطعی«مسائلی که در مورد آنها اما 

عبادات و تحریم زنا و خمر و ربا و قمار و مانند اینها، قابل اجتهاد و قابل تغییـر و تحـول نیسـتند و    
ي  تراشی براي تغییر آنها به اجتهاد روي آورد،  تیشه بـه ریشـه   اگر کسی بخواهد در مورد آنها با دلیل

زده و با خدا و رسولش به دشمنی برخاسته و از دین خـارج و مرتـد شـده اسـت     » شریعت اسالمی«
 ».در قابل نص قطعی، اجتهاد هیچ موردي ندارد«اند:  چنانکه علماي اصول گفته

از جمله مواردي که بیانگر جامعیت و نوگرایی همیشگی این شریعت در طول زمانهاست، اینست که 
قواعد و قوانین تشریعی خاصی آورده که از نصوص قطعی و وقایع شرعی گرفته شده است مانند: اصل 

لرضورات ا«و اصل » يتحمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام«و » الرضر اليزال بالرضر«و » الرضر يزال«

 ».درء املفسدة يقدم علی جلب املصلحة« و اصل » ما أبيح للرضورة يقدرُ  بقدرها«و » تبيح املحظورات

ي  عـدل و گسـترش    اقامـه » شـریعت اسـالمی  «منظور از آن اینست که هدف : جویی مطلق عدالت -5
آنها و حفـظ دیـن   ي مردم و حفظ جان و مال و آبرو و عقل و خرد  برادري  و انس و الفت در بین همه

 .و اخالق آنهاست. و نیز هدف نهایی آن تحقق بخشیدن به مصالح  بندگان در امور دنیا و قیامت است
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 شود؟ میچرا قانون در ایران فلج 

تنها قانونی رسمی و اطاعتش الزم است که از شرع رسیده « :گوید دین امروز ما می
. شما اگر در همین جا »و بلکه بدعت است ،درآوري هاي دیگر همه من و قانون ،باشد

زیرا  ،هاي بزرگ بدبختی این کشور را خواهید یافت کمی دقیق شوید یکی از سرچشمه
باز محال است که  ،هر اندازه هم جامع و کامل باشد ،رعم است که قوانین شاین مسلّ

ما امروز احتیاج به  چنان که ؛احتیاجات بشر را در هر جا و هر زمان تأمین کند ۀبتواند هم

                                                                                                             
اي خاص یا ملتی خاص جداي از دیگران  و البته هدف این شریعت  تحقق بخشیدن  به مصالح طبقه

وي نیسـت، کـاري   نیست همچنان که هدف آن عملی کردن مصالح دنیوي با قطع نظر از مصالح اخر
که قوانین زمینی به آن اشتغال دارند و البته عکـس ایـنهم درسـت نیسـت، یعنـی هماننـد بعضـی از        

 .کنند هاي معنوي و روحی توجه می تفکرات و ادیان تندرو نیست که تنها به جنبه
ي دست بشر باشد،  و رعایت  دقیق و همزمان  تمامی این جوانب از یک قانون زمینی که ساخته

محال است.  و رعایت آنها به علم و مرحمت خداوند نیاز دارد، چون انسان پیوسته از یک جنبه و 
لی که با ي کام ماند، اما خداوند که با احاطه نگرد و از زوایاي دیگر و جوانب دیگر غافل می زاویه می

اي  دانا و با تدبیر است که رحمت  نگرد، اوآفریننده ي جوانب دارد، به جهان می ي اشیاء و همه همه

َ� ﴿و علمش بر همه چیز سیطره دارد: 
َ
مگر «  ]١٤[امللك:  ﴾١٤ بِ�ُ �َۡ ٱ للَِّطيُف ٱ وَُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  �

داند؟  و حال اینکه او  دقیق و باریک بین  نمی (حال و وضع آنها را) آفریند کسی که (مردمان) را می
 ؟است بس آگاهی

ربـانی  «است و شریعتی کـه  » شریعت اسالمی«هاي   ترین خصایص و ویژگی اینها بارزترین و روشن
عدالت «هاي  هاي قانونی آن ویژگی در آن جمع شده و در نظام» شمولیت«، و » جهانی بودن«، » بودن
تواند با انوار  ، نهفته باشد، قطعاً شایستگی بقا و جاودانگی را دارد، و می»تجدد و جامعیت«، »يگستر

هاي هدایت و علم و فرهنـگ   حقایق، مدنیت، و عرفان دنیا را روشن کرده و در آسمان بشریت مناره
 .جاي نهدو قدرت و جاودانگی بر عظمت و بزرگ هاي و تمدن را باال برده و در درون زمان، نشانه

کننـد امـا    اگر کسانی ادعاي حکومت اسالمی و تطبیق قوانین اسالمی را می ،ذکر است شایاندر اخیر 
حساب آنها با اسـالم جـدا    دهند، و خالف آن را انجام می نمایند، در این امر خیانت میو دروغ گفته 

 )صححبیزار و مبراست. (م اعمال آنهااست اسالم از 
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هاي زیادي داریم مانند قانون ثبت و بانک و مرور زمان و آیین دادرسی و محاسبات  قانون
حال ما اگر بخواهیم از یک طرف  .که از شرع نرسیده ،بودجه و گمرك و صدها مانند آن

 ،رسمی و یا بدعت است براي اینها قانون وضع کنیم و از طرف دیگر بگویند اینها غیر
درست مانند همان خواهد شد که شما از باال به حوض آب ببندي و دیگري از پایین 

ارزشی  ،قانون ،ه سازمانبا این هم ،بینید در این کشور این است که می .زیرابش را بزند
هاي مردم جا گرفته  اش در دل زیرا قانون تا هنگامی زنده [و] برپاست که ریشه ،ندارد
وگرنه مانند آن درخت کاغذي است که ظاهرش درخت است ولی از یک باد  ،باشد

 شود. سرنگون می
اي ولی گویا هیچ ج ،دانم در کشورهاي دیگر رفتارشان با قانون چگونه است من نمی

دنیا این طور نباشد که مخالفت با قانون و بلکه مسخره کردن آنرا جزء وظیفه و زرنگی 
 خود بدانند.

عاري بسر آورده و اکنون بجاي  جوانی دو سال خدمت سربازي خود را با تنبلی و بی
خود را براي این  زشت رفتارِ ،با پیشانی باز ،اینکه باري این کار زشت خود را پنهان کند

سربازي  ،بله آقا« :گویند اي آمیخته به تشویق می و شنوندگان هم با خنده ،گوید می و آن
به  ،کاري کودکانه به پاسبانی جسارت کرده بر سرِ[که] دیگري  ».یعنی زیرش در روي

 ،»آسایش و حفظ مال و جان شما بسته به احترام پاسبان است« :جاي اینکه به او بگویند
مملکتی که  :(یعنی »؟خواهد چه کند قورباغه می ،حوضی که آب ندارد ،اي آقا« :گویند می

[ویزا یا  ة) دیگري مبلغی رشوه داده و تذکر؟خواهد صاحب ندارد پاسبان براي چه می
چرا با این عمل خود کارمندان دولت را « :کربال گرفته به جاي اینکه به او بگویندروادید] 

 ؛رود اینها پیش سیدالشهدا جایی نمی« :گویند می ،»کنید که عضو حساس کشورند فاسد می
کاالي خود را قاچاقی از مرز [که] آن یکی  ».راه باشد  ها در این خرج ۀخوب است هم

کند که تو گویی مال خود را از چنگ  چنان سرفرازانه این کار خود را بیان می ،گذرانیده
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حال  .رفتار این توده با مقرراتاینهاست نمونه از طرز  .دزدان و راهزنان به در برده است
 چه انتظاري دارید؟ ،اي که داده جز همین میوه ،شما از چنین درختی

ولی ما  ،اندازد جهت چیست که سرباز دیگران خود را از زیر تانک و دهان توپ می
انجام وظیفه نیستیم؟ چرا در کشورهاي ه حاضر ب ،در پشت میز و کنار بادزن و بخاري

ولی دولت ما  ،رسانند همه پهنا و درازا مرتب خواربار و لوازم می با آن دیگر به یک جبهه
 ؟کند لوطی غالمحسین همه چیز از زیرش فرار می مانند قوطیِ ،روي هر چه دست گذارد

ولی ما براي فرار از  ،کنند ها زن براي سربازي ثبت اسم می لیونیچرا در جاهاي دیگر م
 یگر کارهایی که صد در صد با کشته شدن همراهچرا در جاهاي د ؟دهیم کار رشوه می

 ؟گویند سربازي یعنی زیرش در روي ولی اینجا می ،همه داوطلب دارد آن ،ستا
خواهید گفت براي این است که بزرگان ما بد هستند و زیردستان هم از آنها یاد 

ولی آنها چرا بد شدند؟ اگر فکر کنید که این باد از  ،این سخن راست است .گیرند می
پس چرا تنها این درخت یا این خانه را  ،هاي بسیاري گذشته ها و خانه روي درخت
حال باید دید  ؛د که عیب اصلی در ریشه بودهیرس ناچار به این نتیجه می ؟سرنگون کرد

یا تقدیر و  ،است که ایرانی جنسش بد ستا علت این :شاید بگویید .آن عیب چیست
خالف این را نشان داده و قرآن هم  ،تجربه :گویم می .سرنوشتش این طور بوده است

ولی این بدي در  ،آري ایرانی بد است .گوید هر گرفتاري به آدمی رسد از خود اوست می
 ةها در هر تود کنم اگر این تربیت و این عقیده تربیت اوست نه در جنسش. من گمان می

هاي فاسد  یکباره نابود شده بود و باز هم ایرانی است که خود را با این عقیده ،دیگري بود
 سر پا نگه داشته.

و حال آنکه امروز بسیاري از مردم به خدا  ،ها مال دینداران است این عقیده :گویید می
 ؛دهم و بیستم است ۀها که در درج چه رسد به این حرف ،و پیغمبرش هم عقیده ندارند

 چنان کهـفرار از قانون موافق میل آدمی است و  :اول آنکه :گویم چرا بدانند؟ میپس آنها 
 ؛نبودن مانع کافی استو بلکه همان  ،گونه چیزها کوچکترین محرك براي این ـ دیدیم
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ولی به  ،عالقه باشند میان ما تازگی ندارد که کسانی به خدا و پیغمبر بی در :دوم آنکه
بینیم کسانی به خدا عقیده  می چنان که ؛پابند باشند ،دهند چیزهایی که نسبت به آنها می

ماه و  ،ولی براي مردگان ،به معاد عقیده ندارند ؛کنند ولی براي امامزاده نذر می ،ندارند
عرق را  ؛روند آورند و به زیارت می دست میه مال از راه حرام ب ؛گیرند سال می

یک توده که راه روشنی در پیش  ،آري .شویند می ،شان بریزد ولی اگر به جامه ،خورند می
در این  :م آنکهسی ؛روند و در هیچ طرف هم ایستادگی ندارند به هر طرف می ،ندارند
مردمان سرگردانی هستند که  ،بینید دین و با دین کم است و اینها که می بی ،کشور

بادش  ،اینها بوجار لنجابند که هر طرف باید بیاید ؛خواهند دانند چه می خودشان هم نمی
 .دیندار تمام ،ي صرفند و در خرافاتماد ،در پاي نفع ؛دهند می

دلشان از این خرافات پاك است و آنانکه دین دارند  ۀآنانکه دین ندارند باري صفح
اما زینهار از این  .هاي نیک دیگري پابندند ولی به اصل ،اند پا گذاشته گرچه عقل را زیر

اند. شما  هاي هر دو دسته را رها کرده هاي هر دو دسته را دارند و نیکی ها که بدي شترمرغ
اگر  ؛خواهید اینها را به دلیري و پافشاري وادارید فرض کنید امروز جنگی پیش آمده و می

ه و اگر ب ؛خوانند کشور و میهن را دروغ می ،بینید مانند دینداران یم ،نام میهن بخوانیده ب
زیرا  ،طور باشند بینید به آن هم دلبستگی ندارند و باید هم این می ،نام دین بخوانید

توانند صد در صد آنرا کنار گذارند و  توانند دین امروز را صد در صد بپذیرند و نمی نمی
 شود که شده است. ناچار نتیجه همین می ؛توانند راست و دروغ را از هم جدا کنند نمی

ها درست ولی ما دلیلی نداریم بر وجوب اطاعت این  این حرف ۀهم :خواهید گفت
خواهید  چه دلیلی می :گویم می .توانیم حکم بدهیم نزل اهللا هم نمیقوانین و برخالف ما ا
کنیم که  ما گمان می ؟نزدیک خدا و راهنماي ما به خود دین است ةبهتر از عقل که فرستاد

در حدیث  چنان که ؛در کار دین و زندگی کوریم و باید براي همه چیز به ما دستور دهند
دانست چه کار باید کند تا  فشار افتاد و نمیدر  ،هم آمده که وقتی آدم گندم خورد

تا جبرئیل آمد و جلو او  ،به مشرق و مغرب رفت چاره به نظرش نرسید ؛خالص شود
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 .نشست و یادش داد و آدم همان کار را کرد و آسوده شد
ولی خدا چشم و عقلی هم به ما  ؛محتاج به راهنماست ،راست است که آدمی در راه

پرسید و صد برابر آن  د رو به مقصودي روید یک چیز از راهنما میشما اگر بخواهی .داده
همچنین ما راه خدا را هم با سه وسیله  ؛کنید از چشم خود و چگونگی راه استفاده می

که شما آنرا نیک  ،م برانگیختگان خداستهاي مسلّ گفته :اول :توانیم بشناسیم می
شمارید ولی در  هاي چهارگانه می عقل است که شما آن را یکی از دلیل :دوم ؛شناسید می

ولی  ،شود هاي شخصی می عقل آلوده به فرض ،آري .آورید عمل هیچ به حساب نمی
آن داوري  ةدربار ،اینکه کسان دیگري که در آن کار نفع ندارنده آن را هم کرده ب ةچار

تر از عقل  ها کم خود دین هم به این غرض آلودگی ،عالوهه کنند و یا قانون بگذارند و ب
تر از  و حال آنکه بهتر و روشن ،شناسید را نمی آیین طبیعت است که هیچ آن :مسی ؛نیست

 کند. الهی را بیان می ةاراد ،همه
یک  ،اي شُدید و دیدید یک جا گلکاري است و یک جا آجر فرش شما اگر وارد خانه

گوشه  و یک غذا روي میز آماده است و دیگري در ،اتاق درش باز است و دیگري قفل
البته خواهید فهمید که از چه راه باید بروید و کجا باید بنشینید و از چه غذا باید  ،پنهان

 ،خداست ةکه آفرید ،بخورید. همچنین ما وقتی نگاه کنیم به دستگاه طبیعت و قوانین آن
 هد.خوا توانیم بفهمیم که خدا از ما چه می به خوبی می

ه عضوهاي گوناگون مدیري دارند ب ۀبینیم که هم کنیم به تن خود می ما چون نگاه می
دارد و  کار وامیه ب ،که نگهداري تن است ،نام مغز که همه را براي انجام یک مقصود

بینیم هر عضوي  می ؛دهند طرز کار خود را تغییر می ،بینیم که این اعضا با تغییر محیط می
خود را انجام نداد  ۀبینیم هر عضوي وظیف می ؛بعد براي خود ،استاول براي اجتماع 

فهمیم توده هم  می ؛ [پس]گیرد تن را فرو می ۀشود و این بیماري گاهی هم هم بیمار می
خواهد و این قانون هم باید در  حاکم و سرباز و مالیات و قانون می ،تن است کمِکه در ح

 مناسب آن شود. ،محیط صورت تغییرِ
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که  چون دیدیم گردش این جهان همه از روي آیین طبیعت است و دیدیم آنانما 
فهمیم که امام  می ،دستشان نیسته بیرون از این آیین ادعایی دارند جز حرف چیزي ب

و نذر و روضه و ختم کسی را به  ،کند دهد و امامزاده کور را بینا نمی حاجت نمی
و تربت  ،تواند از آینده خبر دهد کسی نمی ملو از روي استخاره و ر ،رساند حاجتش نمی

بگویید هر کس چنین ادعاهایی دارد  ،اگر باور ندارید .دهد دعا بیماري را شفا نمی و آبِ
هایی را که با  بیاورد در برابر چند نفر آدم دقیق و کنجکاو نشان دهد تا ببیند که خدا قانون

 وض نخواهد کرد.دست این مردمان کالهبردار عه ب ،دست خود وضع کرده
این همه گفتند مالیات حرام است و  ؟توان آیین خدا را عوض کرد مگر با حرف می
 را آلوده کردند). هیچ نتوانستند جلو آنرا بگیرند (ولی آن ،کار دولت ظلم است

را  آن يتوان جلو با خاك نمی ،آید بزرگی که با فشار رو به پایین می ۀرودخان ،آري
آب را  ،ولی در این میان ،بیهوده خود را خسته کرده ،آن ایستاده و اگر کسی جلو ؛گرفت
 آلود نموده است. هم گل

احساس  بی ۀاین بهانه قوانین در کتاب و سنت هست و ب ۀگویند هم اینکه می
البته  ،طبیعت است) بایستندخواهند در جلو ناموس مطابقه (که یکی از قوانین مهم  می

کوه فرو  اگر ز« :گوید توانند قانون را از نیرو بیاندازند. آنکه می ولی می ،نخواهند توانست
براي تنبلی و  این را بهانه »نه عارف است که از جاي خویش برخیزد ،غلطد آسیاسنگی

وگرنه هرگاه شما سنگ کوچکی سوي او پرتاب کنید  ،خوري خود گردانیده مفت
 ،ستا دعا و تربت من شفاي هر دردي گوید آب آنکه می .اختیار فرار خواهد کرد بی

با داشتن ، شود بینیم خود او هنگامی که بیمار می زیرا می ،گوید یا نادان است دروغ می
هاي  آن حاجی آقا صدها شعر و جمله .رود دنبال پزشک و دارو می ،چنین دارالشفایی

خورد و  می پول [= نزول] حال تنزیل  با این ،خواند فارسی و عربی در نکوهش دنیا می
ولی اگر به او بگویید این کارهایی که  ؛فروشد  کند و کاالیش را هم ده برابر می احتکار می

ما دنیا را به چشم « :گوید می ،کند دردي را از زندگی دوا نمی ،کنید نام دین میه شما ب
شود  آن وقت او می ؛»گذر است و باید آخرت را آباد کرد ۀدنیا خان ؛بینیم مادي شما نمی
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خرافات یا  ۀاین است نتیج .شوم اهل دنیا و مادي و من می ،اهل آخرت و روحانی
که از راه کج خود مانده و از راه خدا رانده  ،ایستادگی در برابر آیین خدا و قانون طبیعت

 خواهد شد.
دین و عقل و طبیعت سه پیک راستگویی هستند که هر سه از جانب  :نتیجه آنکه

گاه برخالف هم نخواهند  اگر اینها همیشه با هم نباشند هیچ .اند خداي راستگویی آمده
هاي عقل و  تر اوست. شما گفته ولی گیتی کتاب بزرگ ،بود. قرآن یک کتاب خداست

هاي دین ممکن است با صد فاصله  هولی گفت ،شنوید واسطه از خود آنها می طبیعت را بی
 را تغییري داده باشد. جور غرض یا خطایی آن به شما رسد که در هر فاصله هم یک

شان پیدا شده  هایی که در اثر نادانی در زندگی خدا دین را براي آدمی فرستاد تا گره
ها و  ضنه آنکه خود گره دیگري بر آنها بیافزاید و قوز باال قوز شود و یا غر ،بگشاید
 .نام دین بر شما تحمیل کنده زمامداران و پیشوایان را هم ب ۀسال سیصد و هاي هزار هوس

چاره ندارید جز آنکه  ،سازد نام دین که با عقل و زندگی نمیه شما اگر دستوري دیدید ب
اگر  چنان که ؛خدایی نیست ،و یا بگویید خود آن دین ،بگویید این دستور از دین نیست

گویید این جامه براي من  یا می ،آید جامه براي شما آوردند که به اندام شما راست نمی
ه ب .ندارد [= حالت سوم] میس قِّاطالع بوده و ش آن بی ةگویید دوزند نیست و یا می

 ةخواهید سر را بانداز ولی شما می ،سر گرفت ةاندازه باید همیشه کاله را ب ،عبارت دیگر
بر هم از کار درآمده   گونه پریشان و در هم ناچار وضع دین و زندگی ما این ؛دکاله کنی

 است.





 
 

 حدیث :گفتار ششم

میان همین در ،ا که خدا براي آدمی قرار دادهاي ر وظیفه« :گوید دین امروز ما می
و بر این سخن هم دلیل از کتاب و سنت و عقل و  »احادیثی است که ما در دست داریم

را هم من  به جز دو دلیل که آن ،اند آنها را خودشان جواب داده ۀولی هم ؛اند اجماع آورده
 آوریم. هاي درست نبودن این اخبار را می دهم و سپس دلیل جواب می

دانیم که  و میدانیم خدا ما را مکلف کرده  گویند ما می است که می »انسداد«دلیل  :اول
ه ناچاریم ب ،رسد حال که دست ما به علم نمی .آن تکلیف هم در میان همین اخبار است

بینیم کفر آشکاري  می ،همین اخبار عمل کنیم. این سخن را اگر کمی از هم بشکافیم
زیرا خدا همه چیز این زمین را براي آدمی آفریده و آدمی را هم براي پیمودن راه  ،است
اسم این  ،حال اگر کسی بگوید که خدا باب علم به این راه را هم بر روي او بسته ؛حق

 ؟توان گذاشت خدا را چه می
کند که کسی را به کاري وادارد و  آیا هیچ ستمکاري و یا هیچ دیوانه چنین کاري را می

را به تا حکم خود  ،خوانید می »مهلَظَ«اسبابش را از او بگیرد. همین دولت که شما او را 
 ؛خواهد از شما کاري را نمی ،عمل به آن را در دسترس نگذارد ۀیا وسیل ،کسی ابالغ نکند

شمارید که هزاران سال این اشرف مخلوقات  پس چگونه بر خداي توانا و مهربان روا می
خود را سرگردان گذارد و او را حواله کند به این احادیثی که صدها و شاید هزارها سال 

ترین بیان  ما قوانین طبیعت و حکم عقل را که با روشن ؟کار رفتهه تن آنها بناپاك در ساخ
اندازیم و آنگاه مانند آن گدایانی که  کند کنار می الهی را بیان می ةاراد ،هیچ واسطه و بی
خدا  :گوییم می ،لرزند نشینند و می گذارند و برهنه بر سر راه می خود را در خانه می ۀجام

و حال آنکه اگر کسی به فطرت اولی خود باشد با یک نگاه  ؛وي ما بستهره باب علم را ب
معنایش این است که از آن در نباید  ،یابد که اگر دري را بر روي ما بستند این را در می
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 رفت.
یعنی اگر کسی خبري  ،قالستع ةسیر ،اند دلیل دوم که براي درست بودن اخبار آورده

 .پس ما هم باید این اخبار را بپذیریم ؛پذیرد (مانند تاریخ) میرا  آن ،را از جایی شنید
چنان  ؛ولی تا وقتی که دلیلی بر نادرستی آن نداشته باشیم ،این سخن درست است ،آري

و ما گذشته از آنها که تا اینجا  ؛پذیریم تاریخ پیشدادیان را نمی ،همین جهته امروز ب که
 ،ادیث داریم که اول به تفصیل نوشته شده بودشش دلیل بر نادرستی این اح ،گفته شده

 :وار آورده شد فهرست ،ولی در اینجا براي اختصار
هاي چندي از این اخبار در گفتارهاي  سازد (نمونه بسیاري از احادیث با عقل نمی

 ؛پیش گذشت)
 ؛حدیث دیده شود) ۀسازد (نمون بسیاري از اینها با علم و گاهی با حس نمی

 ؛سازد. (گفتار حکومت و قانون دیده شود) با زندگی نمی بسیاري از اینها
 ؛هاي حدیث پر است از اینها) سازند. (کتاب بیشتر اینها خودشان با هم نمی

هاي در آیه قسمت حدیث  دانیم بسیاري از این احادیث ساختگی است (کتاب می
 .موضوع یا مجعول دیده شود)

نَّ ٱ �نَّ ﴿ :جایز نیست پیروي ظنّ ،ی است و به حکم عقل و قرآنظنّ ،این اخبار  َ�  لظَّ
 .)1(﴾٢٨ ا ٔٗ َشۡ�  قِّ �َۡ ٱ ِمنَ  ِ� ُ�غۡ 

 بمباران سه سنگر اصلی

من هم مانند شما بسیار شنیده بودم که بهترین دستورهاي علمی و عملی در این 
اند از احادیث ما  هایی که اروپاییان در علم و زندگی پیدا کرده احادیث ماست و پیشرفت

هاي حدیث (و اتفاقاً  رو با شوق زیادي شروع کردم به خواندن کتاب از این .اند برداشته
 ما هم از این جهت نقصی نداشت). ۀکتابخان

                                           
 .]28[النجم :  ».رساند گمان در [وصول به] حقیقت هیچ سودى نمى ،و در واقع« -1
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 ،به حکم عادت ،دیدم که پذیرفتنش بر من دشوار بود هاي اول اگر حدیثی می در سال
  :گفتم دانستم و مانند دیگران می نقص را از طرف عقل می

 ور نه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست  اندام ماست بی هست از قامت ناسازِهر چه 

 ،آمد اش با علم امروز جور در می دیدم که یک گوشه اگر حدیثی می ،ولی در عین حال
کردم (و بعدها کتابی هم بنام دین و دنیا در این زمینه  را با نشاطی یادداشت می آن

همچنان برپا بود و چون دیدم بیش از  ،عقل و عادتام) ولی این کشمکش میان  نوشته
در  .گفتم شاید این احادیث سندش ضعیف باشد ،توانیم وجدان خود را خفه کنم این نمی

دیدم با اینکه حدیث صحیح اساساً کم است (در کتاب کافی  ،این زمینه هم که وارد شدم
 درصد) باز خیلی از این احادیث صحیح است. 12نزدیک 

دیدم  ولی می ؛گفتم شاید این احادیث تأویل داشته باشد ،اینجا هم ناامید شدمچون از 
 ،م است که اگر عاقلی سخنی بگویدزیرا مسلّ ،تأویل هم کار بسیار بیجایی است

ٓ ﴿ فهمد مقصودش همان چیزي است که عرف از آن می رۡ  َوَما
َ
 بِلَِسانِ  إِ�َّ  رَُّسولٍ  مِن َناَسلۡ أ

زیرا ممکن است من  ،خورد هم میه نظام زندگی ب ،غیر از این باشدو اگر  )1(﴾ۦِمهِ قَوۡ 
 ،بگویم مقصود من از خانه ،ام را با سند رسمی به شما بفروشم و چون پشیمان شدم خانه

هفتاد و دو ملت  ،همین کار را با قرآن کردند و در نتیجه چنان که ؛هاي خانه بود درخت
 ین همه از هم دورند.کنند و حال آنکه ا همه به قرآن تمسک می

هاي خنکی آن را با  و نیز همین کار را با حدیث کردند و در نتیجه یک زمان با تأویل
اینها هم طرز تأویل را عوض کردند  ،علوم قدیم تطبیق نمودند و چون آنها عوض شد

 در صورتی که نه آن درست و نه این. سالم)ئة واإل(مانند اهلي

گفت من با آقاي کسروي بودم و  ؛برخوردم به یکی از دوستان ،در ضمن این افکار
گرچه این سخن بر من  .گفت اي به تو بد می ایشان براي کتاب دین و دنیایی که نوشته

                                           
 .]4[ابراهیم:  »و ما هیچ پیامبرى را جز به زبان قومش نفرستادیم« -1
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ولی وقتی از او جدا شدم به این فکر افتادم که من در این باره از هر  ،خیلی گران آمد
دور این احادیث  ،دارد که از اصل حاال چه مانعی ؛جاي بن بست رسیدمه ب ،طرف رفتم

 بلکه چاره هم جز این نیست. ،دیدم نه تنها مانعی ندارد ؟را قلم بگیریم
این  ،ها نیفتند حال براي اینکه کسان دیگري که در پی حقیقتند از اول در این کشمکش

یعنی براي نمونه  ؛کنیم سه سنگر را که سه پناهگاه اصلی عادت است ویران می
تا خوانندگان  ،بلکه برخالف حس است ،آوریم که نه تنها برخالف علم را می هایی حدیث

مگر اینکه در اینجا هم بگویند خطا از  ،ها برند ها پی [به] ندیده بتوانند از روي این دیده
برداشته شده  [االنوار]بحار 14این احادیث گرچه از جلد  :دوم آنکه ؛طرف حس است

ایم و  یف شمرده و یا از کتاب غیر معتبري نقل کرده نیاوردهکتاب ضع ولی آنها را که خود
آقاي  :م آنکهیس ؛تر نیست ضعیف ،تر نباشد روي هم اگر این احادیث از دیگران قوي

نتوانسته اینها را  ،را براي اصالح این احادیث نوشته »سالمئة واإلاهلي«شهرستانی با اینکه 

نیمی را آورده و نیم دیگر را که بر خالف  ،نمودهویل أتأویل کند و بعضی را هم که ت
 مقصودش بوده هیچ نام نبرده.

با خواندن یک  ،اینها باز چنین انتظاري نباید داشت که گرفتاران عادت ۀو پس از هم
در پیشرفت آنان البته کمک مهمی  ،چیزي که هست ؛راه صد ساله را بپیمایند ،کتاب

اگر  ؛ادیث این گفتار براي اختصار نقل به معنا شدهخواهد کرد. این را هم بگویم که اح
بحار از باب یک تا  14باید به مدرك آن (جلد  ،تر رسیدگی کنند کسانی بخواهند دقیق

 ) رجوع کنند.32
لقا) و دیگري در مغرب خدا را دو شهري است یکی در مشرق (جاب :حدیث ۀنمون

و هر دیواري داراي هزار هزار  ،آهنلسا) که هر یک از آنها داراي دیواري است از (جاب
داند و بر همه  آنها را می ۀو در آنها هفتاد هزار هزار زبان است که امام هم ،در است

گوید که آنها نه کاري دارند و نه حرفی جز والیت ما و  و در جاي دیگر می ؛حجت است
 این حدیث را آورده و آن آقاي شهرستانی اول .[یعنی ابوبکر و عمر] نفرین بر آن دو نفر
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 را تطبیق نموده با آمریکا و استرالیا ولی از آخرش نامی نبرده.
سفید و نامش قیدوم  ةو دومی از نقر ،آسمان اول نامش رفیع و از آب و دود است

گویند نامش عجما و از دفر سفید  شمارد تا آسمان هفتم که می همین طور میه و ب ،است
و همچنان شمرد تا  ،آسمان دیگري است ،ست و باالي آنآسمان ما ،این سقف است.

تا شمرد هفت  ،ستا زمین دیگري ،هفت آسمان. و این زمین، زمین ماست و در زیر آن
رود به  می ،چون خورشید غروب کند ست.ا زمین که میان هر دو زمین پانصد سال راه

رش و در آنجا به سجده رود تا برسد به زیر ع ها و از آسمانی به آسمانی باال می آسمان
پس  ؟از مغرب یا از مشرق ،کنی طلوع کنم از کجا امر می ،پروردگارا :گوید افتد و می می

هاي روز در بلندي و  ساعت ةآورد به انداز می شاي از نور عر هجبرئیل براي او حلّ
گردد از  پوشید و بر می خود را می ۀشما جام چنان که ،پوشد را خورشید می کوتاهی و آن

 ها تا طلوع کند. آسمان
 کند به ملک امر می ،چون گناه بندگان زیاد شود و خدا بخواهد آنها را عقاب کند

گردد و  که فلک خورشید یا ماه را فرو برد به دریایی که فلک در آن می ،ل بر فلکموکّ
و هر وقت  ،خواهد بندگانش را بترساند اي که خدا می به اندازه ،برد آنرا به دریا ملک می

ترسد از این (گرفتن  کند که آن فلک را به مجراي خود برگرداند و نمی بخواهد باز امر می
 .خورشید و ماه) مگر کسی که از شیعیان ما باشد

 عيل ال اهللا حممد رسول اهللاإله إال« :چون خدا خلق کرد ماه را بر آن نوشت

 بینید. و این همان سیاهی است که شما در ماه می »املؤمننيمريأ

زیرا در روزهاي دیگر خدا ارواح مشرکین  ،تر است از روزهاي دیگر روز جمعه کوتاه
[در مقابل گرما و کند آنها را به ایستادن  دارد و عذاب می خورشید نگه می ۀرا زیر چشم

دارد و   ولی در روز جمعه خدا عذاب را از مشرکین بر می ،ساعتی[براي] خورشید نور] 
 شود). روز جمعه کوتاهتر می ،(از این جهتتوقفی براي خورشید نیست 

هر وقت مریخ باال رود و زحل  ؛مریخ و زحل است ةعلت سردي و گرمی هوا از ستار
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 شود. میشود و چون مریخ پایین آید و زحل باال رود هوا سرد  پایین آید هوا گرم می
مشتري به صورت مردي به زمین آمد و علم نجوم را به مردي از اهل هند یاد  ةستار

زهره زن بدکاري بوده که هاروت و ماروت را فریب  ةداد. در جاي دیگر است که ستار
و باز در جاي دیگر است که  ؛داد و دعایی از آنها آموخت و خواند و به آسمان رفت

همان دعا را از عابدي یاد گرفت و خواند و به  ؛ر از اهل بلخسهیل مردي بوده عشا ةستار
 آسمان رفت.

ملک  ۀرعد صداي ملکی است بزرگتر از مگس و کوچکتر از زنبور و برق هم تازیان
 است.

رسد به آسمان دنیا و از  آید تا می بارد و از آسمانی به آسمانی می باران از زیر عرش می
 که خدا بگوید. بارد در جایی را می هم آنآید بر روي ابر و ابر  آنجا می

بینی این  باد در زیر رکن شامی کعبه حبس است و نشانش هم این است که تو می
رکن در شب و روز و زمستان و تابستان در حرکت است (و حال آنکه هیچ حرکت 

 .ندارد)
آید  یچون پایش را به دریا گذراند باال م ؛نام رومانه ملکی است موکل به دریاها ب
 .رود (جزر) (مد) و چون بیرون آورد پایین می

خدا از بهشت پنج نهر سیحون و جیحون و دجله و فرات و نیل را فرستاد و همه از 
 ند.گوید نهر اینها را جبرئیل با انگشتش کَ و در حدیث دیگر می ؛اند یک چشمه

و ماهی است و ماهی بر آب است و آب بر سنگ است [روي کمر یک] زمین بر 
سنگ بر شاخ گاو قوي است و گاو بر خاك است و در اینجا دیگر علم علماء تمام شده 

مراد از اینکه گفته زمین بر ماهی است و یا بر گاو است  :گوید است. آقاي شهرستانی می
حاال بر فرض زمین به شکل ماهی یا  .این است که زمین به شکل ماهی یا شاخ گاو است

 کند (نگفته نماند که حدیث هم صحیح است). حدیث را چه می دانم باقی نمی ،شاخ باشد
پس خدا ماهی دیگري  ؛خوشحال شد از قوت خود ،آن ماهی که زمین را نگه داشته
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تر و از بند انگشت بزرگتر و رفت در دماغ او و پس از چهل روز  فرستاد از وجب کوچک
شود و زمین هم با او به  میبیرون آمد. حال هرگاه این ماهی آن ماهی را ببیند مضطرب 

گوید که زمین بر روي ماهی است چه  ترین بیان می آید (این حدیث با روشن لرزه در می
دیگر همان حدیث چه  ۀست آقاي شهرستانی بفرمایند که با این حدیث و یا نیما خوب

 .کنند) می
 ؛از اوست و سبزي آسمان ،د سبزرجب) از زِافخدا کوهی آفریده محیط به دنیا (کوه ق

و آفریده خلقی را که واجب نکرده بر آنها چیزي از آنها که بر بندگانش واجب کرده از 
 .کنند آن دو نفر را م آنها لعن مینماز و زکات و تما

احادیث خوب هم داریم ولی این سخن بر فرض هم  ،شاید شما بگویید که ما در برابر
ه اي که نصفش شکسته کار بکشد ب سهماند که کسی بخواهد از کا بدان می ،درست باشد

خود شما اگر یک سخن نادرست از کسی  چنان که ؛نام اینکه نصف دیگرش سالم است
 شوید. اعتنا می هایش بی بشنوید دیگر به گفته

هایی است که مطابق  پیشگویی ،گویند دلیل درست بودن این احادیث بعضی هم می
گویند  است که خیلی هم معروف شده و میواقع درآمده و بیشتر نظر آنها به حدیثی 

آنجا (یعنی قزوین) را  ةکند و پرد خیزد که سور آنجا را خراب می میزندیقی از قزوین بر
هاي زیادي به رضاشاه  برد. این حدیث را با شاخ و برگ درد و بهجت آنجا را می می

توان تطبیقش  یکشداري است که با خیلی چیزها م ۀو حال آنکه چند جمل ،کنند تطبیق می
 اند و یک را با سپهساالر تطبیق کرده بار آن که خبر داریم یک ما تا جایی چنان که ؛کرد

و دیگري از قزوین برخاسته و تازه این  ،براي اینکه یکی قزوینی بوده ،بار هم با سپهدار
ها افتاده. اما  همه به دست و دهن حدیث نسبت به آنهاي دیگر خیلی روشن است که این

گویند  مانند آنها که می ،یا چیزهایی است که در هر زمانی بوده ،هاي دیگر یش گوییپ
زمانی بیاید که مردم ربا خورند و رشوه گیرند و شهادت دروغ دهند و زنا و لواط کنند و 

 ،م شدهو یا چیزهایی است که خالف بودنش مسلّ ،زنان سوار بر زین شوند و مانند اینها



 اسرار هزار ساله  84

 

گوید اینها همه در یک روز است و آن  که می ،و خراسانی و یمانی مانند احادیث سفیانی
مانند  ،و یا چیزهایی است که وقوعش محال است ؛عباس هم وصل است به دولت بنی

طلوع خورشید از مغرب و سرخ شدن آسمان از اشک چشم حامالن عرش و پیدا شدن 
علی است و صیحه  اینکه حق باه سر و سینه بر قرص خورشید و صیحه زدن جبرئیل ب

 اینکه حق با عثمان است و یا چیزهایی است که تا امروز واقع نشده.ه زدن ابلیس ب
بحار فصل عالیم ظهور را  13و اگر بخواهید بهتر از چگونگی اینها آگاه شوید جلد 

عقیده و کار و  ۀجویی بخوانید تا ببینید پای با نظر حقیقت ،که به فارسی هم چاپ شده
 ر روي چه چیزهایی است.زندگی شما ب

 



 
 

 پرسش 13

پرسش  15ما براي اینکه تنها به قاضی نرفته باشیم اول کتاب اسرار هزارساله را در 
خالصه کردیم و براي کسان بسیاري فرستادیم ولی بیشتر آنان هیچ جواب ندادند و 

و بعضی نوشتند که  ،خود برگشتند ۀتدهم ولی بعد از گف بعضی نوشتند که جواب می
ولی معلوم شد که در جواب زبانی هم جز مطالب خارج از  ،دهیم زبانی جواب می

 ةشمار ۀتنها انجمن تبلیغات اسالمی در نام ،در این میان .موضوع یا بدگویی چیزي نیست
کنیم و ما هم  دهیم و چاپ می خود نوشت که اینها را جواب می 31/2/22تاریخ  6974/4

چاپ این کتاب را به عقب انداختیم ولی تاکنون از آن خبري  ،به انتظار دیدن جواب
اند چاپ شد که شما خواهید دید موضوع از چه قرار  وعده داده چنان کهحال اگر  .نیست
 است که مطلب را تا به آخر بخوانید.وگرنه دیگر با خود شم ،است

شود و از اهل اطالع  ها با کمی تغییر در اینجا آورده می به هر حال دوباره این پرسش
برابر کارپردازي  ،عشرت آباد«(نه از دیگران) خواهشمند است جواب آنها را به نشانی 

و انصاف  بفرستند و یقین بدانند اگر از روي متانت »خواربارفروشی رضوي ،2لشکر 
آن هم  ،و اگر به عادت همیشه بدگویی و تکفیر باشد ،پذیرفته و جبران خواهد شد ،باشد

 شود. تالفی می
آیا حاجت خواستن از پیغمبر و امام و شفا خواستن از تربت و سجده کردن بر آن و 

اگر هست بگویید و اگر نیست  ؟ساختن این گنبد و بارگاه ها شرك هست یا نه
اول معناي شرك را بیان کنید تا ببینیم آن شرکی که این همه اسالم و  خواهشمند است

 قرآن با آن جنگیده با این کارها چه فرق دارد.
استخاره یا غیر آن با خدا راه پیدا کنیم و از نیک و بد آینده با  ۀوسیله توانیم ب آیا می

زرگ مالی و سیاسی و توانیم پس باید از این راه سودهاي خیلی ب اگر می ؟خبر شویم یا نه

ٓ  قُل﴿ عکس شدهه دنیا جلوتر باشیم پس چرا مطلب ب ۀجنگی ببریم و از هم مۡ  �َّ
َ
 لُِك أ
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ا َوَ�  اعٗ َ�فۡ  ِ� ِ�َفۡ  ٓ  َما إِ�َّ  َ�ًّ ۚ ٱ ءَ َشا ُ عۡ  ُكنُت  َولَوۡ  �َّ
َ
 َوَما ۡ�ِ �َۡ ٱ مِنَ  ُت َ�ۡ َتكۡ سۡ َ�  َب َغيۡ لۡ ٱ لَمُ أ

 َ�ِ وٓ ٱ َمسَّ  کنید؟  توانیم پس چرا با نام خدا و جان و مال مردم بازي می نمیو اگر  )1(﴾ءُ لسُّ
اند بیشتر  مفسرین گفته چنان کهاگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است و اگر 

بار هم در قرآن صریح  چرا خدا چنین اصل مهم را یک ،آیات قرآن ناظر به امامت است
 ؟پیدا نشودنگفت که این همه نزاع و خونریزي بر سر این کار 

دست ه شود و سودي که از آن ب مزد هر کاري بسته است به کوششی که براي آن می
گوید ثواب یک زیارت یا عزاداري یا مانند آنها برابر است  پس این احادیثی که می .آید می

 ؟با ثواب هزار پیغمبر یا شهید (آن هم شهید بدر) آیا درست است یا نه
اگر راست است  ؟راست است ،ان غیب نایب امام استگویند مجتهد در زم اینکه می

 ؟آیا حکومت و والیت نیز در آن هست یا نه ؟حدودش چیست
ه ن دیگري بکار کردن یا از یک راه ثابت و معی ۀوسیله اگر روحانی خرج خود را ب

یا مانند امروز خرج خود را  ،بهتر است ،دست آورد که در گفتن حقایق آزاد باشد
 ؟دست توده بگیرد و ناچار شود به میل آنها رفتار کندواسطه از  بی

آیا مقصود این است که دولت چون به  ؟گویند دولت ظلمه است یعنی چه اینکه می
دست مجتهد ه کند ظالم است؟ یا مقصود این است که دولت باید ب اش رفتار نمی وظیفه
 ؟باشد

طور کلی ه ست که با آیا مقصود این ؟گویند مالیات حرام است یعنی چه اینکه می
در  ،اگر قسم دوم است ؟یا آنکه باید به جاي مالیات زکات گرفت ؟مالیات نباید گرفت

مثل امروز از مثل شهر تهران یا شهرهاي مازندران یا کشورهاي صنعتی از چه چیز زکات 
 ؟بگیریم )ة(زكو

آیا اطاعت چنین قانونی  ،اگر دارد ؟آیا بشر حق دارد براي خود قانون وضع کند یا نه
 ؟و در صورت وجوب اگر کسی تخلف کند سزایش چیست ؟واجب است یا نه

                                           
خیر  قطعاً ،دانستم بگو جز آنچه خدا بخواهد براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم و اگر غیب مى« -1

 ].188[األعراف:  ».رسید اندوختم و هرگز به من آسیبى نمى بیشترى مى
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م است که هم در قرآن و هم در حدیث ناسخ و منسوخ زیاد است و علت این مسلّ
که در یک محیط آن هم در  این تغییر هم البته رعایت اقتضاي زمان است. حال در جایی

روي زمین  ۀآیا ممکن است در هم ،ایت زمان عوض شودیک زمان کمی، قانونی براي رع
قوانین اسالم براي همیشه  ۀگویند هم اینکه می ،عالوهه تا آخر دنیا عوض نشود؟ و ب

 )1(؟اگر مدرك مسلم و روشنی دارد خواهشمند است بیان فرمایید ،است
این را ی است و عقل هم اند این احادیثی که امروز در دست ماست ظنّ گفته چنان که

پذیرد که خداي قادر و عادل اشرف مخلوقات خود را به چیزي امر کند و راه علم به  نمی
احادیث بسیاري رسیده که با علم و عقل و زندگی و بلکه  آن را هم بر رویش ببندد.

 ،مانند احادیث گاو ،سندشان هم صحیح است ،سازد و در عین حال گاهی با حس نمی
ماهی و جاباینها را چه باید کرد؟ ؛لسا و بدا و زکات و جهادلقا و جاب 

 ؟اند چیست عالقه شده به نظر شما علت اینکه امروز مردم به دین بی
*** 

 :خواهشمند است در نوشتن جواب این چند نکته را در نظر بگیرند
 ؛اینکه خارج از موضوع نباشد :اول
 ؛هرچه ممکن است مختصرتر باشد :دوم
 ؛بنابراین جواب باید کتبی باشد ،اید از این گفتگو آگاه شوندچون دیگران هم ب :سوم

ها بدهند در خود کتاب بیان  توانند به این پرسش هایی را که می چون جواب :چهارم
 ؛بنابراین پیش از نوشتن جواب باید خود کتاب هم دیده شود ،شده

باقی مطالب هم  ةباید دربار ،خواهند یک موضوع را جواب بدهند اگر می :پنجم
 بدهند. ،از رد یا قبول یا عدم اطالع دارند ،هرگونه نظري
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 کتاب حاضر. 65مؤلف محترم، نگا: پاورقی صفحه  هاي به این پرسشراجع  -1


	فهرست مطالب
	مقدمهی مجموعه کتابهای موحدین
	اهداف
	چشم انداز

	مقدمهی ناشر
	سخن نخست
	زندگینامه مؤلف
	توضيحاتي كوتاه پیرامون اسرار هزار ساله0F
	مقدمه1F
	از ماست که بر ماست
	6 پرسش

	اسرار هزارساله
	گفتار یکم: خدا
	بهانهها

	گفتار دوم: امامت
	گفتار سوم: روحانی
	گفتار چهارم: حکومت
	1گفتار پنجم: قانون(22F )
	چرا قانون در ایران فلج میشود؟

	گفتار ششم: حدیث
	بمباران سه سنگر اصلی

	13 پرسش

