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 ()قسمت دوّم یانحرافات در متون درس
 

  بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
  و سيّد َبرّيتِه حمّمٍد و آله أمجعني  و صّّل اهلُل عّل أرشف خلِقه احلمد هّلل ربِّ العالمني

 

 م:دسته دوّ ،درسی در متونانحرافات 

ارائه الگوهایی که صرفًا خیالی بوده یا انحرافات انسانی و اخالقی و دینی آنها محرز بوده و اهداف شوم ـ 
 بسیاری از آنها بر فرهیختگان و اهل تحقیق پوشیده نیست.

 و... 3قهرمانان شاهنامه 2،آریو برزن 1،های قهرمانان ملی مانند: آرش کمانگیر ترویج داستانـ 
 7محمد علی جمال زاده 6،علی شریعتی 5،صادق هدایت 4،از افرادی مانند: سید جمال اسد آبادینام بردن ـ 

 های متفاوت. کید بر تاثیر گذار بودن آنها در جنبهأهای مختلف و ت و... به بهانه 8،جبار باغچه بان
آن و یا تطبیق آن  الم و ضمیمه کردن افراد غیر معصوم درطرح مباحث مربوط به زندگانی ائمه علیهم الّسـ 

 9.بر افراد غیر معصوم
ی که نوجوانان و جوانان غالبًا فرافکنی نموده و اسوه ها والگوهای دوران کودکی خویش که عمدتًا یاز آنجا

پدر و مادرها و خواهر و برادران یا بستگان نزدیک هستند را کنار گذارده و به دنبال اسوه های جدیدی می گردند 
قرار دارد. باید این امر به شکل بسیار دقیق و  ایشانه و اسوه یابی امری فطری و در نهاد و سرشت و از آنجا که اسو

هدفمند در مقابل او قرار داده شود. لذا ارائه کسانی که انحطاط و لغزش آنها بر هر انسان منصفی پوشیده نیست که 
ل نموده و چه بسا به الگوها و اسوه های دینی در با کالم کفر آمیز دور از منطق خویش ارکان دین و دیانت را متزلز

جای جای زندگی خویش اهانت کرده و نسبت به آنها غرض ورزی نموده اند، به صرف اینکه دارای نثر ادبی بوده 
 یا رمان پرداز و خیال پرورند چه معنا دارد؟!

و سرانجام بسیاری از آنها  ... که اهداف مشخص و معینی داشتندو، شریعتی  صادق هدایت، جبار باغچه بان
کیان دینی را هدف قرار داده و به جنگ مستقیم با آن پرداختند را فرهیختۀ ادبی شمردن و سوق دادن نوجوانان و 

 توان دانست. نونهاالن را به سمت آنها جز خیانت به بشریت و انسانیت و ظلم به دین و دیانت چیز دیگری نمی
  َلَقْد كاَن َلُكْم يف﴿ه و فرموده: و را تنها اسوه راه گشا قرار دادسیره و سنت اآنجا که قرآن کریم رسول خدا و 

 10منحصرا برای شما رسول خدا اسوه نیکو است. ﴾؛َرُسوِل اهَّلِل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة 
ِعنَْد اهَّلِل ُكْم إِنَّ َأْكَرمَ ﴿ آنجا که قرآن مالک برای کرامت و شرافت انسانی را تقوای الهی شمرده و می فرماید:

.﴾َأْتقاُكمْ 
 و فرزندان خویش را به سمت و سوی آنها سوق دهیم.مطرح نمود آیا نباید مّتقی ترین افراد را  11
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یابی  الم به مسئله اسوهسیره علوی علیهم الّس و ی با کیفیت مواجهه توحید قرآنی و شریعت نبوییبرای آشنا
نیز توجه  المعلیهم الّس خی آیات الهی و روایات اهل بیتو گزینش و ارائه الگوهای مناسب خوب است به بر

 کنیم.

 اما آیات الهی:

َكَر اهَّلَل َكيارا  َرُسوِل اهَّلِل ُأسَوٌة َحَسنٌَة لَِمن كاَن َيرُجوا اهَّلَل َو اليَوَم اآل  َلَقد كاَن َلُكم يف﴿ـ 1 ََ  ﴾؛ِِخَر َو 

ماّده تأّسى و الگوى خوبى است، براى آن كسى كه تحقيق كه از براى شما در اقتداى شما به رسول خدا ه ب
 12اميد خدا و روز قيامت را داشته باشد و ياد خدا را بسيار كند.

ا ُبَرآُؤا ِمنُكم َو ِِمَّا َتعُبُدوَن ِمن ُدوِن   َقد كاَنت َلُكم ُأسَوٌة َحَسنٌَة يف﴿ـ 2 إِبراهيَم َو الَّذيَن َمَعُه إَِ قاُلوا لَِقوِمِهم إِنَّ

ََّت ُتِِمنُوا بِاهَّلِل َوحَد اهَّللِ   ﴾؛  َكَررنا بُِكم َو َبدا َبينَنا َو َبينَُكُم الَعداَوُة َو البَاءاُ  َأَبدا  َح

چقدر براى شما ماّده تأّسِى خوبى است درباره إبراهيم و كسانى كه با او بودند، چون به قوم خود گفتند: ما 
يد بيزاريم! ما بروش شما كافريم! و بين ما و شما عداوت و دشمنى پرست از شما و از آنچه را كه غير از خدا مى

 13.كه بخداوند يگانه ايمان آوريد ابدى تحّقق يافته است؛ تا زماني
بُّوَن اهَّلَل َفاتَّبُِعوين﴿ـ 3

ُنوَبُكم َو اهَّلُل َغُروٌر َرحيمٌ   ُقل إِن ُكنَُم ُُتِ َُ  ﴾؛ُُيبِبُكُم اهَّلُل َو َياِرر َلُكم 

يد تا خداوند شما را یى پيغمبر( اگر شما اينطور هستيد كه خدا را دوست داريد، از من پيروى نمابگو )ا
 14دوست داشته باشد، و گناهانتان را بيامرزد؛ و خداوند غفور و رحيم است.

ُنَّ َأضَللَن َكيارا  ِمَن النَّاِس َفَمن َتبَِعني﴿ـ 4 ُه ِمنِّي َو َمن َعصاين  َربِّ إَِّنَّ   ﴾؛َفإِنََّك َغُروٌر َرحيمٌ   َفإِنَّ

اند. كسانى كه از من پيروى كنند آنها از من  اینان بسیاری از مردم را به مسیر گمراهی کشانده ای پروردگار،
 15خواهند بود و كسانى كه مخالفت ورزند پس به درستى كه امر آنها به دست توست و تو آمرزنده و مهربانى.

ُموَك فيام َشَجَر َبينَُهم ُثمَّ ال ََيُِدوا يف﴿ـ 5 َقَءيَت َو ُيَسلُِّموا َأنُرِسِهم َحَرجا  ِِمَّا   َفال َو َربَِّك ال ُيِِمنُوَن َحََّت ُُيَكِّ

 ﴾؛َتسليام  

آورند مگر آنكه در مشاجرات و مرافعاتى كه بين  سوگند به پروردگار تو )اى پيامبر( كه اين مردم ايمان نمى
افتد، تو را به عنوان قاضى و حكم قرار دهند؛ و پس از آنكه حكم كردى، ابدًا در دل خود نسبت بدان  اّتفاق مى آنها

 16حكم، گرچه بر عليه ايشان باشد، گرفتگى و ناراحتى نداشته باشند، و به تمام معنى الكلمه تسليم باشند.

 اما روایات:

ات متعددی دارد فرمایش ـت گرایی قومّی ـت تعصب قومی ذّمدر مصّلی اهلل علیه و آله پیامبر گرامی اسالم 
 :شود ها اشاره میکه به برخی از آن

ُكْم َواِحٌد َو إِنَّ َأَباُكْم َواِحٌد اَل َفْءَل ﴿ـ 1 َا النَّاُس إِنَّ َربِّ َعََل َعَجِميٍّ َو اَل لَِعَجِميٍّ َعََل َعَربِيٍّ َو اَل   لَِعَربِي    َأُّيُّ

ََّْقَو ِِلَْْحََر َعََل   ؛﴾ َأْسَوَد َو اَل ِِلَْسَوَد َعََل َأْْحََر إاِلَّ بِال
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هیچ برتری برای عرب بر عجم و عجم ، همانا خدای شما واحد است و همه از پدر یکسان هستید اي مردم
 17بر عرب و سرخ بر سیاه و سیاه بر سرخ نیست مگر به واسطه تقوا.

يَّةـ َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه َحبٌَّة ِمْن 2
 ؛َِخْرَدل  ِمْن َعَصبِيَّة  َبَعَيُه اهَّلُل َيْوَم اْلِقيَاَمِة َمَع َأْعَراِب اْْلَاِهلِ

ای( باشد، خداوند او را در روز قیامت  ی خردل از عصبیت )تعصب قبیله که در دلش به اندازه هر کسی
 18.کند همراه اعراب جاهلیت محشور می

اهلل قد أَهب عنكم ْحية اْلاهلية و فخرها باآلبا  الناس بنو آدم و آدم من تراب مِمن تقي و فاجر  ن  إ ـ3

شقي لينَهني أقوام يرخرون برجال إنام هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عَل اهلل من جعالن تدفع النَن 

 ؛بأنرها

نادانی را مرتفع ساخت. همه مردم  به درستی که خداوند تفاخر به پدران و تعصب جاهلیت و از روی
کنند، این کار را  آنان که به قومیت خود افتخار میفرزندان آدم هستند و آدم علیه الّسالم از خاک آفریده شده است.

و اگر از این کار دست برندارند بدانند که از  .های افتخار، جز ذغال جهنم نیستند رها کنند و بدانند که آن مایه
 19ترند. کنند در نزد خداوند بی ارزش کثافات حیوانات را جابجا میکه با بینی خود  سوسکان سیاهی

 ُأسَوة  فِياَم َفَعلت :فرمودند المعلیه الّسعلی  امامـ 4
ِ
 …َُفإِنَّ ِِل بُِسنَِّة اِلَنبَِيا 

 20. ام ام از سّنت انبياء پيروى كرده جا آوردهه من در آنچه ب
َََأسَّ بِنَبِيَِّك  :فرمودند المعلیه الّسعلی  امام ـ5 ( َفإِنَّ فِيِه ُأسَوة  و سلم آله و  عليه  اهلل صَل  اِلَطيَِب اِلَطَهِر )َف

ي بِنَبِيِِّه َو الُمقََصُّ ِِلََثِر  َََأسِّ   ِ؛لَِمن َتَأَّسَّ َو َعَزا   لَِمن َتَعزَّ  َو َأَحبُّ الِعَباِد إََِل اهَّلِل الُم
تر، طيب و طاهرتر  تر و پاكيزه تأّسى كن به پيغمبر خودت، كه از همه پيامبران پاكپس تو اى مرد مسلمان 

زيرا كه در او الگو و نشانه و ماده تأّسى و پيروى است براى كسى كه اقتدا  ـ كه درود باد بر او و بر آل او ـ است
 21د را به او نسبت دهد.كند و تأّسى نمايد، و نشانه و عالمت صحيح انتساب است براى كسى كه بخواهد خو

ِه َيرَفُع ِِل يِف ُكلِّ َيوم  ِمن َأِخاَلِقِه َعَلام  وَ  :فرمودند المعلیه الّسعلی  امام ـ6 َباَع الَرِصيِل َأَثَر ُأمِّ بُِعُه اتِّ  َو َلَقد ُكنُت َأتَّ

 بِهِ 
ِ
 ؛َيأُمُرنِي بِااِلقََِدا 

كردم،  دنبال او حركت مىه دود، دائمًا ب مادرش مى دنباله و اما من پيوسته مانند بچه شترى كه از هر طرف ب
نمود، و مرا به  اى را ظاهر مى حضرت هر روز براى من از اخالق حميده خود نشانه نمودم، و آن و از او پيروى مى

 22.فرمود پيروى و متابعت از آن اخالق امر مى
ا َأَردَت َأن َتعَلَم  :فرمودند المعلیه الّس باقر امامـ 7 ََ بُّ َأهَل َطاَعِة  َقلبَِك   َأنَّ فِيَك َِخارا ، َفانُظر إَِلإِ

، َفإِن َكاَن ُُيِ

بَُّك؛ َو إِن َكاَن ُيبِاُض َأهَل َطاَعِة اهَّلِل َو ُُيِبُّ 
َمعِصَيَِِه، َفَليَس فِيَك   َأهَل اهَّلِل َو ُيبِاُض َأهَل َمعِصَيَِِه، َفِريَك َِخاٌر َو اهَّلُل ُُيِ

 ؛ُيبِاُءَك، َو الَمرُ  َمَع َمن َأَحبَّ َِخاٌر َو اهَّلُل 

خواهى بدانى كه آيا در تو خيرى هست، نگاه به دلت بكن؛ پس اگر ديدى كه اهل طاعت خدا را  اگر مى
را دشمن دارد، پس بدان كه در تو خيرى هست و خداوند ترا دوست دارد، و اگر  خدادوست دارد و اهل معصيت 
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و اهل معصيت خدا را دوست دارد، پس بدان كه در تو شّرى هست و  ديدى اهل طاعت خدا را دشمن دارد
 23هميشه با محبوب خود معّيت دارد. خداوند تو را دشمن دارد؛ و انسان

دِّي َعِن اهَّلِل َعزَّ َو  :فرمودند المعلیه الّس باقر امام ـ8 َِ َجلَّ َفَقْد َمْن َأْصَات إََِل َناطِق  َفَقْد َعَبَدُ  َفإِْن َكاَن النَّاطُِق ُي

يَْطانَ  ْيَطاِن َفَقْد َعبََد الشَّ دِّي َعِن الشَّ َِ  ؛َعَبَد اهَّلَل َو إِْن َكاَن النَّاطُِق ُي
او را عبادت کرده و از او پیروی نموده است. پس اگر آن گوینده هر کس به گوینده ای گوش فرا دهد 

 24 است. پرستیدهباشد، شیطان را  شیطانکالمش درباره خدا باشد، خدا را عبادت کرده و اگر درباره 
َمنَابَِر ِمن ُنور  َعَليَها َقوٌم لَِباُسُهم َو   الَعرشِ   إِنَّ َحوَل  صّلی اهلل علیه و آله فرمودند:پیامبر گرامی اسالم  ـ1

َهَداُ  َقاُلوا َيا َرُسوَل  َََحابُّوَن يِف اهَّلِل َو  ُوُجوُهُهم ُنوٌر َليُسوا بَِأنبَِياَ  َيابُِطُهُم اِلَنبَِياُ  َو الشُّ اهَّلِل ُحلَّ َلنَا َقاَل ُهُم الُم

َََجالُِسوَن يِف اهَّلِل َو الُمَََزاِوُروَن يِف اهَّلل  . الُم

آنان جماعتى هستند كه نه از پيامبرانند و نه از شهيدان، وليكن مردمى هستند كه درباره جالل خدا و براى 
با هم بر  ورزند، و مهر و َوداِدشان دوست دارند و به يكديگر محّبت مى عظمت حضرت او جّل و عال همديگر را

 25اساس و بر محور خداست.

 کالم بزرگان:

پیرامون سید جمال الدین اسدآبادی و آراء و افکارش در  ـ رضوان اهلل علیهـ مه طهرانی حضرت عاّل ـ1
 فرماید: عد از وفات ایشان به چاپ رسید می( ب268الی  266، ص 3)ج مطلع انوارهای خود که به عنوان  دستنوشته

های سّید در  آنچه از طرز رفتار و معاشرت 26نگارنده این سطور سّید محّمد حسین حسینی گوید:
های خود و میهمان شدن در نزد بزرگان و سالطین و اعیان هر کشور و عدم اعتناء به معاشرت با طبقۀ  مسافرت

آید، آن است که  میصوص علماء و فالسفه و اهل جدل برالت از آنان، و دیگر حشر و نشر با خضعیف و استم
 اهلل ـ به مقام والیت الهّیه نرسیده و حقیقت مراتب توحید بر او منکشف نگردیده است. رحمه سّید ـ

توان دریافت  وبی میو با دّقت و تأّمل در این صفحاتی که ما در اینجا از کتب تراجم و غیره ذکر کردیم به خ
داشته است و نسبت به قرآن و  ییالعاده بود و به علوم عربی و فلسفی و تاریخ آشنا که سّید دارای استعداد فوق

ها نموده است و  اسالم عالقۀ شدید و در صدد دفع ظلم و استیالء کّفار بوده و برای اّتحاد ملل اسالمی کوشش
نموده است  شده و کسب فضائل معنوی می سینقلی همدانی مشّرف میحًا چون به خدمت مرحوم آخوند ماّلطبع

بصیرتش توسعه پیدا نموده و هّمتش عالی گشته و بعد از دیدن آن مکتب دیگر طبعًا به زخارف و تعّینات دنیا 
و  عالقه بوده است، ولی چون در رشتۀ سلوکی و عرفانِی مرحوم آخوند راه را تا به پایان نرسیده است آن قوا بی

استعداد و آن فضائل و کماالت را در امور دنیوی و سیاحت و خطابه و مالقات با بزرگان نموده و در صدد اصالح 
ولیاء بلکه بر اساس اّتکاء به نفس ی الهی و معنوی و توحیدی مانند انبیاء و اجامعۀ مسلمین برآمده؛ ولی نه با نیرو

مراحل دانیه متوّقف و در همین منازل نازله در دوران و جریان و  های وجدانی. و لذا در همین و اعتماد به سرمایه
 از این کوی به آن کوی در تعّینات و کالسهای میانۀ راه گرفتار بوده است.
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برداری ننمود و جز تعریف و تمجید و افتخار  ها بهره و لذا به منظور خود نرسید و از آن همه تالش
کرد )یعنی در مقام سیر و سلوک راه را تا به آخر  اگر با نیروی الهی کار میفیلسوف بودن عائدی نبرد. در حالی که 

کرد و در مکتب آن مرحوم زانوی شاگردی را تا آخرین مرحله  نمود و از هر کتاب به چند ورق قناعت نمی طّی می
غرائز جبّلیانه زد و از هوای نفس اّماره و هواجس و  بدون خستگی و ماللت و بدون اّتکاء به نفس به زمین می

شد( کافی بود با نور دل  ها رها می ها و غّش جست و در مقام صفا، پاک و چون ُدّر تابناک شده و از همۀ غّل می
خود یک جرقه به تمام سوختگان عالم زند و تمام عاشقان و پاکان را به ِگرد محوِر ضمیِر منیر خود جمع نموده و 

ّتحاد ملل اسالم گردد و صد در صد نتیجه بگیرد؛ چون قدم و قلم و سرمایه از ناحیۀ باال و امر الهی مأمور به ا
 فرما بوده است. وجودی را به خدا سپرده و در این صورت خدا نیز در وجود حکم

است، از جمله آنکه دیگر  ییها گردد دارای عالئم و نشانه ولیِّ خدا که از طرف خدا مأمور اصالح جامعه می
گوید: امر خداست، من هم مانند  کند می بیند و امر و تحّکمی ندارد؛ بلکه آنچه امر می میخودش را طرِف دعوا ن

 م و از حّق تبعّیت کنیم.ییشما بندۀ عاجزی هستم و باید همه ما راِه حّق را بپو
 

 فرمایند: می 268در همان کتاب در صفحه  ـ2
از کتاب شرح  102نویسد، در صفحه  می خان عدالت، راجع به شرح حال سّید  ای که میرزا حسین در نامه

 حال و آثار سّید چنین نوشته است:
حضرت فرمودند: از  در طهران به حضور ناصرالّدین شاه رسیده و در ضمن سؤاالت اعلی»

 «خواهی؟ سّید مشارالیه گفت: دو گوش! شاه از جرأت او متعّجب شد. من چه می
های ما و شما باید حاضر برای شنیدن  گویند: گوش آنها میاین طرز جواب، جواِب انبیاء و اولیاء نیست، 

 سخن حّق باشد؛ همه باید مطیع حق باشند.
ای یا سایر جهات کسی خود را حاکم بداند طرف  اگر بنا شد به عنوان شخصّیت علمی یا اعتباری یا عشیره

گیرد و  خورد و جنگ و جدال در می مقابل نیز بالمقابله روی عنوانی از عناوین، خود را حاکم دانسته و لذا زد و
برای آنکه هر یک از دو صّف متقابل بخواهند خود را بر دیگری پیروز کنند و حرِف خود را به کرسی بنشانند 

ها به ناحّق بریزد؛ اّما اگر نفس کنار رفت و خدا پیش آمد دیگر زد و خورد دو گروه مبتالی  ها برخیزد و خون فتنه
 نیست، بلکه معارضۀ حّق و باطل است و البّته پیروزی با حّق است و باید هم پیروز شود.های نفسانی  به خواهش

کند و چگونه  ببینید در سورۀ ابراهیم چگونه خداوند حال انبیاء را در دعوت و برخورد خود با کّفار بیان می
سندی و تحّکم دور داشته و کند و چگونه آنها را از خودی و خودپ طرز گفتار و جدال آنها را با خصم بازگو می

 کنند: فقط بر اساس عبودّیت به خدا و عدم تفضیل بعضی به بعضی )مگر به تفضیل الهی آنها( دعوت را شروع می

﴿                                                  

                                                                            *
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               *                                               

        *                             ﴾.27 

آید که حّقًا انبیاء که دارای مقام تبلیغ و  از دّقت و تأّمل در این آیات مبارکات یک دنیا نکته به دست می
 اند. مزایا و خصائصی بودهاند دارای چه  مأمور به دعوت بوده

باری، این چند جمله بر حسب ضیق وقت علی العجالة مکتوب افتاد؛ و برای تجزیه و تحلیل افکار و 
 روحّیات مبّلغین الهی و شناخت واقعی آنان با سیمای الهی، از فیوضات الهّیه باید مدد گرفت نه با چشم خودبین.

ــده ــرم  دی ــت نگ ــو بروی ــنم از ت  ای وام ک
 

  

ــود بصــرم    ــو نب ــدار ت  زانکــه شایســتۀ دی
  

در مواردی از بیانات شریف خویش به این مسائل اشاره می ـ رضوان اهلل علیه ـ مرحوم عالمه طهرانی  ـ3
 فرمودند:

اى چاپ كرده بودند و در يكى از صفحات آن  خود من ديدم در زمان رضا خان ملعون كتابچه چند صفحهالف( 
 :كتاب و در دست ديگرش سوسمارى بود كه آنرا صيد كرده بود، و در زير آن نوشته بود عكس عربى را كه در يك دست

 ز شـــير شـــتر خـــوردن و سوســـمار
 

 عرب را بـه جـائى رسـيده اسـت كـار      
ــد آرزو     ــانى كنــ ــاج كيــ ــه تــ  كــ

 
ــو    ــردون تف ــرخ گ ــو اى چ ــر ت ــو ب  ُتف
 :و اين شعر از فردوسى است! و پشت آن نوشته بود 

كتاب يعنى قرآن! و اين خيلى مهّم  ـ2سوسمار  ـ1بارگاه و دربار سلطنت!! اين هديه چه بود؟ هديه آوردن أعرابى به 
كردند! و هنوز هم در تمام دنيا محافل و  ها روى اين مطالب كار مي است! و آنها تا اين حّد پيشرفت كردند! فراماسون

اهّللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن كاَن َيْرُجوا اهّلَل َو اْلَيْوَم اْْلِخَر َو َذَكَر اهّلَل َلَقْد كاَن َلُكْم ىف َرُسوِل ﴿خواهند بگويند:  مجالس دارند و مي
 28.خواهند آن را بردارند درست نيست، و مي ﴾َكثريا  

اين آيه بيست و  ﴾َذَكَر اهّلَل َكثريا   َلَقْد كاَن َلُكْم ىف َرُسوِل اهّللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن كاَن َيْرُجوا اهّلَل َو اْلَيْوَم اْْلِخَر وَ ﴿ب( 
اى  يكمين آيه از سوره مباركه أحزاب است؛ َمفادش اين است، كه به تحقيق از براى شما خداوند درباره پيغمبر اسوه حسنه

ه چيزها را از گويند كه بقّي اى را، الگوئى را مى قرارداده؛ يعنى تأّسى نيكو. ُأْسَوٌة آن محّلى را، مقصدى را، هدفى را، نمونه
 .كنند گيرى مى سنجند و اندازه روى او مى

 .شود ؛ آن چيزى كه به او تأّسى مىُأْسَوٌة أى: َما ُيَتأَّسى بِه
اى قرار داده، از براى  ها! براى شما و به نفع شما و بر مصلحت شما، خداوند در پيغمبر خود اسوه حسنه اى مسلمان»

كنند زياد، و اميد لقاء خدا و روز قيامت را هم دارند، اين افراد اسوه  ياد خدا مى كنند زياد، آن كسانى كه ذكر خدا مى
 .شان پيغمبر است حسنه
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يعنى در تمام جهات بايد از پيغمبرشان تأّسى كنند؛ چون پيغمبرشان را خداوند اسوه قرار داده و اسوه هم 
و نيست. در تمام جهات او ُحسن است، پس اسوه حسنه است، نقطه ضعف، نقطه تاريكى، نقطه سّيئه و بدى در ا

بنابراين از همه جهات او انسان بايد تأّسى كند پيغمبر داراى جهاتى بودند؛ جهات معنوّيت، روحانّيت، ملكات، 
ين: آداب زندگى، آداب خانوادگى، آداب شخصى، آداب اجتماعى، یصفات، آداب، آداب را بياوريد پا اخالق،

 .زدواج، أدب طالق، أدب تجارت، أدب زراعت، اينها همه آداب بودهأدب صلح، أدب جنگ، أدب ا
خواهند تأّسى كنند، اينها افرادى هستند كه اميدشان به  اّما آن كسانى كه از پيغمبر در همه اين جهات مى

دانند،  كنند، عاشق خدا هستند. افراد ديگر اين پيغمبر را ماّده تأّسى نمى خداست و روز قيامت و خيلى ياد خدا مى
گرچه اسالم هم آورده باشند اّما بر اساس رجاء به خدا و به روز قيامت و به شفاعت نيست؛ لذا ايمان و اسالم 

آورند و پيغمبرشان را هم قبول  اند، اّما نه بر اين اساس؛ آنها ايمان مى مند شده اند و از طلوع اسالم هم بهره آورده
برند و بامسلمين  كنند و از غنائم هم مى ها هم با پيغمبر شركت مى د، در جنگكنند و واقعًا هم به پيغمبر معتقدن مى

كنند، اّما اگر حقيقت قلب آنها را بشكافند رجاء به خدا و روز قيامت و عشق به خدا و شوق به خدا  هم نكاح مى
قرار بدهند، در بعضى از توانند پيغمبر را در همه جهات اسوه خود  كه دائمًا ياد خدا كند نيست؛ اينها اصًلا نمى

هاى نفسانى و افكار  دهند. آن جهاتى كه از پيغمبر با خواسته دهند و در بعضى از جهات قرار نمى جهات قرار مى
 .كنند كنند و قبول دارند، آنهائى كه سازش ندارد رّد مى شخصى آنها سازش دارد، كارهاى پيغمبر را امضاء مى

 ایشان در ادامه می فرمایند:
كند و  سى كه پيغمبر را قبول داشته باشد در همه اطوار و حاالت و در تمام شئون فقط از او متابعت مىك آن

دهد؛ چون اين پيغمبر عبد صالح است، و مرد از هوا گذشته است، و افكارش بر اساس  عمل او را اسوه قرار مى
يلى عجيب بوده، خيلى لطيف تخّيالت شيطانى و وهم نيست، فردى است ملكوتى، سفر كرده است، سفرش خ

بوده، از همه انبياء سفرش بهتر بوده است، خاتم الّنبّيين است، تمام طُرق ُمهلكات و ُمنجيات نفس را طى كرده، 
ها را ديده، َعقبات را پيموده، با مالئكه صحبت كرده، با  ها را ديده، جهّنم گوش داده، آثار نفس را ديده بهشت

دهد؛ و  همه چيز را ديده، در حرم خدا رفته، حاال آمده پيش ما و دارد براى ما خبر مى ارواح أنبياء صحبت كرده،
واقعًا چه نعمتى است كه خداوند به ما داده كه اين را پيغمبر ما قرار داده است! اگر ما قبل از پيغمبر در اَمم سالفه 

حضرت موسى بوديم، حضرت عيسى  ما اّمت حضرت شعيب بوديم، اّمت كرديم؟ مثاًل وديم چه خاكى برسر مىب
النِّعاِل حضرت رسوِل ما نيستند! حكم دربان را  بوديم، اينها هم خيلى پيغمبران بزرگى بودند ولى آنها در صُف

 .دارند
اينها نسبت به مكتب پيغمبر اسالم و توحيدى كه پيغمبر آورده است و اين عجائبى كه در قرآن مجيد از احوال آن 

هيچ قابل قياس با انبياء بزرگ هم نيست. و اگر ما تابع آن اّمت بوديم حّد كمال ما ترّقى بود تا آن پيغمبر نقل شده، 
خواست ما را حركت بدهد، ولى بحمد اهلل در سايه تعليمات، و واليت تشريع و تكويِن آن  اى كه آن پيغمبر مى مرحله

بدهد؛ و بين اين حركت و آن حركت فرق بسيار  خواهد حركت رسيم كه اين حضرت ما را مى حضرت، ما به مقامى مى
 !است
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انسان بايد قلب خودش را بنشيند تجزيه و تحليل كند و ببيند واقعًا اين پيغمبر را آنطورى كه بايد و شايد قبول دارد 
اضى دهد، و انسان تنها ق يا نه؟ چون نفس انسان در بسيارى از مواقع خوِد انسان را در پيشگاه خودش خوب جلوه مى

شود كه نه  بيند؛ اّما در حالتى كه اگر محكى بيايد جلو، معلوم مى بيند و مسلمان تمام عيار مى رود و خودش را كامل مى مى
 29. ...از اين قبيل نيست

 
در مقاله ای که پیرامون آراء و افکار  ـ حفظه اهللـ حسینی طهرانی  آیة اهلل حاج سید محمدمحسن ـ4

 درباره جبار باغچه بان می نویسند: 30.اند نمودهفردوسی و نگرش او به مسائل دینی 
جای عربی از زمان رژیم طاغوتی شاه، وارد مرحلۀ  های فارسی به زدایی و جایگزینی واژه مسألۀ عربی

ن فارسی وظیفۀ من حذف فرهنگ و لغت بیگانه از زبا»های خود گفته بود:  جدیدی گشت و ایشان در یکی از نطق
های خارجی، که فقط زبان  و مسّلم بود که مقصود و منظور از بیگانه، نه لغات و اصطالحات غربی و زبان« است.

عربی بوده است. پیگیری ستیز با زبان اسالم که همان زبان عربّیت است، در رژیم گذشته به نحوی کاماًل مشهود و 
بان که به سخرّیه  ی که از آدم ملحدی چون جّبار باغچهروشن در دستور روش و منش دولت قرار گرفت تا جای

اَك ﴿جملۀ:  اَك َنْسََعنيُ إِيَّ شد و  نمود، به تجلیل و تکریم یاد می را به صدای بع بع گوسفندان تشبیه می ﴾َنْعبُُد َو إِيَّ
و ناپسند با و امروزه نیز همین روش نامیمون  31متأّسفانه این تجلیل در حکومت فعلی نیز مشاهده شده است!!

پذیر و جّذاب و شیرین و متعارف و پذیرفته شدۀ در فرهنگ و ادب  جای کلمات دل شود و به شّدت دنبال می
 درآوردی و مستهجن قرار گرفته است! دار و من های خنده  پارسی از زبان عربی، کلمات و واژه

 
در چندین جا پیرامون انحرافات و صدمات صادق هدایت به کیان  ـ رضوان اهلل علیهـ شهید مطهری  ـ5

 نمایند که برای نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم: جامعه اسالمی مطالبی را بیان می
صادق هدايت چرا خودكشى كرد؟ يكى از علل خودكشى او اين بود كه اشراف زاده بود. او پول الف( 

بهره بود، جهان را مانند  اما فكر صحيح و منظم نداشت. او از موهبت ايمان بىتوجيبى بيش از حّد كفايت داشت 
ترين لذتها بود؛ و  شناخت و با آنها آشنا بود كثيف هايى كه او مى دانست. لذت خود بوالهوس و گزافه كار و ابله مى

نها را داشته باشد. او ديگر از آن نوع لذتها ديگر چيز جالبى باقى نمانده بود كه هستى و زندگى، ارزش انتظار آ
بهره  توانست از جهان، لذت ببرد. بسيار كسان ديگر مانند او فكر منّظم نداشته و از موهبت ايمان هم بى نمى
اند و حيات و زندگى هنوز براى آنها جالب بوده است، لهذا دست به  نبوده  اند، اما مانند او سير و اشراف زاده بوده

 اند. خودكشى نزده
بينند غير از اين راهى ندارند؛ ناز پروردگى آنها  كنند و دنيا را زشت مى ل هدايت اگر از دنيا شكايت مىامثا

توانند طعم مطبوع مواهب الهى را احساس كنند. اگر صادق هدايت را در دهى  كند. آنها نمى چنين ايجاب مى
ق چشاندند و عند اللزوم شاّل او مى هانداختند و طعم گرسنگى و برهنگى را ب بردند، پشت گاو و خيش مى مى

وقت خوب  گذاشتند، آن شد قرص نانى در جلوى او مى كه سخت گرسنه مى نواختند و همين محكم به پشتش مى
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 32گرديد. فهميد و آب و نان و ساير شرايط ماّدى و معنوى حيات در نظرش پرارج و با ارزش مى معنى حيات را مى
 32گرديد. مى

ها گرفته شده بود توّسط صادق هدايت در ميان ايرانيان مطرح شد. او  رنگياين تفّكر انحرافى كه از فب( 
كرد؛ مثل لجنزارى كه جز لجن و گنديدگى چيزى در  هاى زشت زندگى را مجّسم مى هايش چهره هميشه در نوشته
خودش  هاى دهند. عاقبت هم تحت تأثير حرف هايى در اين لجنزار، زندگى كثيفشان را ادامه مى آن نيست و كرم

خودكشى كردند تحت   هاى ايرانى كه هاى او طرفدار داشت، غالب جوان هايى كه كتاب خودكشى كرد. در سال
 33.هاى او قرار داشتند تأثير كتاب
اى گرفته و  بينند و همواره چهره در جهان اسالم نيز احيانًا كسانى بوده و هستند كه جهان را تاريك مىج( 

هاشان نوعى دندان  دهند و به قول ويليام جيمز گفته يانات آفرينش نشان مىعبوس و خشمگين در برابر جر
اند. اينكه  فيلسوف و شاعر معروف عرب و همچنين خّيام شاعر از اين گروه« ابوالعالء معّرى»غروچه است. 

فيلسوف و  از آن جهت است كه محّققين باور ندارند كه اشعار معروف بدبينانه، از خّيام« خّيام شاعر»گويم  مى
 .حل شده است« خّيام فيلسوف»براى  رياضيدان باشد. آنچه براى خّيام شاعر موجب حيرت و رنج و ناله است

در عصر ما به تقليد از اروپائيان، و به علل ديگر كه اكنون جاى ذكرش نيست، نويسندگانى بدبين پيدا 
عالقه به زندگى و احيانًا وادار به خودكشى  ن را بىريزند و آنا اند كه زهرهايى از اين راه به جان جوانان مى شده
گردد.  گيرند و روزبروز بر عددشان افزوده مى كنند و از طرف عوامل مرئى و نامرئى مورد تشويق قرار مى مى

نماياند كه زير تيغ،  هاى وى به قول ويليام جيمز حالت همان خوكى را مى صادق هدايت از اين گروه است. نوشته
 كند. دهد و يا موشى كه در حالى كه مشغول جان دادن است جيرجير مى مىناله سر 

اند. الهّيون عمومًا يا اكثر،  خوشبين  نقطه مقابل امثال نيچه و شوپنهاور و ابو العالء و خّيام، فالسفه و حكماى
و شور و حال هاى او عشق  اند. مولوى، آن عارف بزرگ، سخنگوى اين گروه است. در سراسر گفته از اين گروه

 شود. ديده مى
انسان از نظر اين عارف بزرگ كانون خوشى و لّذت و سعادت است اما به شرط آن كه بخواهد از اين كانون 

بردارى كند. هيچ غمى در جهان نيست كه قابل تبديل به سرور و بهجت نباشد. او انسانهايى را كه  رايگان بهره
 گويد: دهد؛ انسان را مخاطب ساخته مى خواهند مورد تحقير قرار مى مى لّذت را منحصرًا از مى يا جماع يا سماع

 باده كاندر خـم همـى جوشـد نهـان    
               

ــان    ــد چن ــو جوش ــتياق روى ت  ز اش
 اى همه دريا! چـه خـواهى كـردنم؟     

                  
 جويى عدم؟! وى همه هستى! چه مى 
 تو خوشى و خوب و كان هر خوشى 

              
ــى؟    ــاده كش ــت ب ــود مّن ــرا خ ــو چ  ت
ــر فــرق ســرت   ــا اســت ب ــاج كّرمن  ت

                         
 طـــوق اعطينـــاك آويـــز بـــرت    

ــوس؟!    ــاى فس ــويى از كتبه ــم ج  عل
                     

 ذوق جويى تـو ز حلـواى سـبوس؟!    
 مى چه باشـد يـا جمـاع و يـا سـماع      

                      
 نشـاط و انتفـاع؟!  تا تـو جـويى زان    
ــواه؟    ــد وامخ ــى ش ــاب از ذّره ك  آفت

                       
 اى از خمره كى شد جـامخواه؟  زهره 
 گويد: و هم او است كه مى 
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 عاشقم بر لطف و بر قهرش بـه جـد  
            

 اى عجب من عاشق اين هر دو ضـد  
اند. بعضى كلمات دو پهلو در كلمات  پيمودهسعدى و حافظ و ساير شاعران عرفان مسلك نيز همين راه را  

دانند كه در مكتب آنان جز خوبى ديده  شود، اما كسانى كه با زبان اينها آشنا باشند مى حافظ و ديگران پيدا مى
 شود. نمى

ايمانى نوعى كمبود است كه به  مربوط به عرفان و تصوف نيست؛ بطور كّلى خاصيت ايمان اين است. بى
آورد. در ايمان، خاصيت تغيير و تبديل وجود  كند، و عدم تعادل، رنج بوجود مى تعادل ايجاد مىنوبه خود، عدم 

 34كند. دارد، غم و رنج را تبديل به لّذت و سرور مى
 
که با تبیین و توضیح افکار ملحدانه و کفرآمیز دکتر علی  ـ رضوان اهلل علیهـ مه طهرانی حضرت عاّل ـ6

ییر و تحول در دین و آموزه های متعالی آن می دید در چندین جا از کتب شریف شریعتی که خود را متصدی تغ
 خویش به این انحراف توجه نموده و چهر از نفاق واقعی این جریان فکری برداشته اند. ازجمله:

رسد به  گويد تا مى براساس تهاجم و تدافع مطالبى مى« حركت تاريخ»دكتر على شريعتى در رساله الف( 
زنيم اين است كه وقتى يك واقعّيت جاويد را  گويد: خطر اين است. خطرى كه هميشه حرفش را مى ه مىاينجا ك

در يك ظرف متغّير كهنه شدنى قرار بدهيم، چون اين معنى هميشه با اين قالب همراه بوده، با گذشت چند نسل به 
 ايدئولوژى، َمكتب، ايمان ـ د كه محتوىتوانند تشخيص بدهن آيد و نسلهاى بعدى نمى صورت ُسنَّتى و ارثى در مى

 كدام؟ ـ زبان، بيان، منطق، علوم و ُسنَّت و استدالل ـ كدام است و ظرف ـ
تواند در همه زمانها باقى  دانند، و چون اين ظرفها نمى و به ناچار اين هر دو را به غلط، الزم و ملزوم هم مى

شود. و اصًلا و خود بخود قابلّيت ماندن و استعمال  انده مىرود، به عقب ر شود، پس مى بماند و جبرًا نابود مى
اين را احيا و استخراج نكند، و  ـ كه اسالم و مذهب است ـ ندارد. اگر يك نسل آگاه و معتقد و آشنا با اين محتوى

 در ظرفهاى بيانى إرائى و علمى متناسب با زمان خودش ديگر بار تجديد و مطرح نكند، ظرف و مظروف هر دو،
 شوند. نابود مى

ى اهلل عليه و آله و سّلم بسنده كنيم بعد از آنكه همه زمان پيغمبر صّل« اى ِمنَبر سه پّله»مثال اگر به همان 
هاى بلند و كوتاه، در سراسر دنيا پخش  ها، روى موج ها و سخنراني صداها، همه آوازها و شعرها، و همه موسيقى

ها، پوشش فكرى گرفت، اگر  ديو و تلويزيون و مطبوعات و بلندگوها و فيلمشد، و منطقه وسيعى از كره زمين با را
يم، در محدوده تنگ مجلس خصوصى خواهد یترين سخنان را هم بگو ترين و با حقيقت ترين و نجات بخش عالى

 35ماند و به گوش دنيا نخواهد رسيد.
منبر باقى بماند، و به دنبال آن تمام يم: یاى است آشكارا. فرق است ميان آنكه بگو در اين استدالل مغالطه

جايش تريبون بنشيند، و تمام اين تبليغات در ه برود و ب  اين تبليغات گسترده از بين نرود، و يا بگوئيم: منبر از ميان
اند: منبر بماند و تمام اين  آمد آن به وجود آيد. كسى نگفته است منبر بماند و تبليغات نباشد. بزرگان فرموده پى
اى نيست ميان از بين رفتن منبر و به وجود  يغات از روى منبر تحّقق پذيرد. اين امرى است بسيار آسان. مالزمهتبل
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آمدن تمّدن. نگرانى از آن است كه با از ميان رفتن منبر و به كار گرفتن تريبون، فرهنگ آنان به جاى فرهنگ اسالم 
 بنشيند.

يد. از ین را در بسيط كره أرض بلكه در كرات آسمانى تبليغ نماِمنَبر را حفظ كنيد، و از فراز آن فرهنگتا
دامان مادر نگريزيد كه دچار نامادرى خواهيد شد. دامان مادر گرم و نرم و بى خطر است. دامان هووى مادر و 

 36تريبون نا امنى و سرسختى و خطر است.
  :ت دكتر شريعتىنامه مرحوم شهيد مطّهرى به رهبر فقيد انقالب درباره شناخت هوّيب( 

اين منطق را دكتر على شريعتى ايفا نموده است. اخيرًا كتابى از  بينيم عينًا و كاماًل على دشتى مىپس از 
اى از حّجة اإلسالم  با مقاله« سيرى در زندگانى استاد مطّهرى»( به نام 70ارديبهشت  12انتشارات صدرا )به تاريخ 

ن كتاب بسيار حاوى مطالب دقيق و عميقانه و در حقيقت كشف اسرارى هاشمى رفسنجانى انتشار يافته است. اي
 . و من مطالعه و دّقت در محتويات آنـ أعلى اهلل مقامهـ است از ناحيه مرحوم شهيد آية اهلل شيخ مرتضى مطّهرى 

 كنم. را به همه جويندگان حقيقت توصيه مي
به حضرت آية اهلل العظمى رهبر فقيد و  اين كتاب يك نامه است كه مطّهرى مرحوم 87تا ص  80در ص 

اند، نوشته و بسيار حاوى مضامين جالبى است. ما در  كه در نجف اشرف بوده بنيادگذارنده جمهورى اسالمى وقتي
نمائيم. عين عبارت  اينجا به مختصرى از آن كه شاهد گفتار ما در شناخت هوّيت دكتر شريعتى است اكتفا مى

 كتاب اينست:
و بعد از درگذشت مرحوم دكتر  1356خمينى كه تاريخ آن، سال  ة اهللیآاى از استاد مطّهرى به  امهدر اينجا ن

 رسد: باشد و مؤّيد مطالب فوق است مناسب به نظر مي شريعتى مى
  بسم اهلل الّرمحن الّرحيم

  المؤمنني و إمام المّتقني و قآئد الُغّر الُمحّجلنيالّسالم عّل موالنا أمري
  عليكم و رمحة اهلل و بركاتهو الّسالم 

ها و اقدامات  استاد و مقتداى بزرگوارم! حوادث ناگوار پى در پى براى اسالم از يك طرف، و روشن بينى
تر و با خلوص  مثبت و منفى به موقع و صحيح آن استاد بزرگوار از طرف ديگر، موجب شده كه روز به روز جّدى

متعال مسألت نمايم كه وجود مبارك آن رهبر عظيم الّشأن را براى همه  و صميمّيت بيشتر آرزو كنم و از خداوند
 مين.آسلمانان مستدام بدارد، اللهّم م

 گويد: رسد به اينكه مي تا مي
چهارم: مسأله شريعتى هاست. در نامه قبل معروض شد كه: پس از مذاكره با بعضى دوستان مشترك قرار 

شد، از قبيل صداقت داشتن و صداقت نداشتن  كه به شخص او مربوط مىبر اين شد كه بنده ديگر درباره مسائلى 
هاى او هست به صورت خيرخواهانه و نه  و از قبيل التزامات عملى سخنى نگويم ولى انحرافاتى كه در نوشته

فى هاى انحرا بينم گروهى كه عقيده و عالقه درستى به اسالم ندارند و گرايش خصمانه تذّكر دهم. ولى اخيرًا مى
صدد اين هستند كه از او بتى بسازند كه هيچ مقام روحانى جرأت اظهار نظر در هاى وسيعى در دارند، با دسته بندي
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متأّسفانه با حضور بعضى از دوستان خوب  ـ هاى او را نداشته باشد. اين برنامه در مراسم چهلم او در مشهد گفته
ا شد، تحت عنوان اينكه بعد از سّيد جمال و إقبال و بيش از و بيشتر در ماه مبارك رمضان در مسجد قبا اجر ـ ما

آنها اين شخص رنسانس اسالمى به وجود آورده و اسالم را نو كرده و خرافات را دور ريخته، و همه بايد به افكار 
او بچسبيم. ولى خوشبختانه با عكس العمل شديد گروهى ديگر مواجه شد، و بعالوه هوشيارى و حسن نّيت امام 

 هاى آخر فى الجمله اصالح شد. اى عليه روحانّيت بوده در شب مسجد كه متوّجه شد توطئه
ى كه چكيده افكار ماسينيون مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال یها خواهند با انديشه عجبا! مي

ژان ُپل سارتر هاى  آفريقا و سرپرست مبّلغان مسيحى در مصر، و افكار گورويچ يهودى ماترياليست، و انديشه
اگزيستانسياليست ضّد خدا، و عقائد دوركهايم جامعه شناس كه ضّد مذهب است، اسالم نوين بسازند؛ پس 

هاى اين شخص حّلاجى شود و  اإلسالم الّسالم. به خدا قسم اگر روزى مصلحت اقتضا كند كه انديشه على و
آيد كه بر ضّد  شود، صدها مطالب به دست مىهاى اصيل اسالمى مقايسه  هايش به دست آيد و با انديشه ريشه

اى دارم يا ندارم؛  چنين وظيفه دانم فعاًل شود. من هنوز نمى ن مىاصول اسالم است، و به عالوه بى پايگى آنها روش
است.  لغىٰكنم كه تعّهدى كه درباره اين شخص دارم ديگر ُم شود، فكر مي بينم چنين بت سازى مى ولى با اينكه مى

 باشم. حال منتظر اجازه و دستور آن حضرت مىدر عين 
هاى ظلم و زور عليه  كوچكترين گناه اين مرد بدنام كردن روحانّيت است. او همكارى روحانّيت با دستگاه

توده مردم را به صورت يك اصل كّلى اجتماعى در آورد. مّدعى شد كه َمِلك و مالك و مّلا، و به تعبير ديگر تيغ و 
اند. اين اصل معروف ماركس و به عبارت بهتر مثّلث  شه در كنار هم بوده و يك مقصد داشتهطال و تسبيح همي

معروف ماركس را كه دين و دولت و سرمايه سه عامل همكار بر ضّد خلقند و سه عامل از خود بيگانگى بشرند، به 
جوان امروز به اهل علم به  اش اين شد كه صد زبان پياده كرد. منتهى به جاى دين، روحانّيت را گذاشت. نتيجه

َو َيمُكُروَن َو َيمُكُر اهلُل َو اهلُل ﴿داند كه اگر خداوند از باب  كند. و خدا مي چشم بدترى از افسران امنّيتى نگاه مي

 آورد. در كمين او نبود، او در مأمورّيت خارجش چه به سر روحانّيت و اسالم مى ﴾َِخاُر الَمكِِرين
ى تا خدمت به خلق و فداكارى و جهاد در راه خدا و یآمريكا له او از زهد و ورع و پارساتبليغاتى در اروپا و 

هاى مرموزى در كار بوده و دوستان خوب شما  پاكباختگى در راه حّق شده است. و بسيار روشن است كه دست
را و لو به طور خفا به  دانم كه حضرتعالى گاهى برخى افراد بصير اند. من الزم مي در اروپا و آمريكا اغفال شده

ها را از نزديك ببينند و گزارش دهند؛ كه به عقيده بعضى از دوستانتان در آنجا  اروپا و آمريكا بفرستيد، جريان
 شود. اى از حقائق از حضرتعالى كتمان مى پاره

به شّدت  اى اهل فكر و نظر و بيان و قلم هستم هاى چهارگانه فوق با من به حساب اينكه تا اندازه گروه
بينم  كه خود را مصداق آن شعر فارسى مى طوري هبندند، ب مى ءسازند، جعل و افترا كنند. شايعه برايم مى مبارزه مي

 : به عنوان زبان حال خود آورده است« شرح اشارات»كه محّقق اعظم خواجه نصير الّدين طوسى در آخر 
 به گرداگـرد خـود چنـدان كـه بيـنم     

 

 نگيــــنمَبــــال انگشــــترّى و مــــن  
 نويسد: رسد به اينجا كه مى دهد تا مي مرحوم مطّهرى مطلب را ادامه مى 
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بسيار خوب است، و براى شناختن ماهّيت اين شخص الزم است كه حضرتعالى مجموعه مقاالت او را در 
 يد.یكه يك سال و نيم پيش چاپ شد، شخصًا مطالعه فرما« كيهان»

ضّد ماركسيسم است كه مقاالت خوبى بود و ايرادهاى كمى از اين مقاالت دو قسمت است: يك قسمت بر 
ماشين شده( و در حقيقت  درباره مّلّيت ايرانى )و مستقاًل نظر معارف اسالمى داشت. ولى قسمت دّوم مقاالتى بود

لسفه امروز اى بود براى مّلّيت ايرانى؛ و قطعًا تا كنون احدى، از مّلّيت ايرانى به اين خوبى و مستند به يك ف فلسفه
 پسند دفاع نكرده است.

شود، اين بود كه  بگذاريم. خالصه اين مقاالت كه يك كتاب مى« فلسفه رستاخيز»را  شايسته است نام آن
مالك مّلّيت، خون و نژاد كه امروز محكوم است نيست؛ مالك مّلّيت، فرهنگ است. و فرهنگ به حكم اينكه زاده 

اى مختلف، مختلف است. فرهنگ هر قوم روح آن قوم و شخصّيت اجتماعى ه تاريخ است نه چيز ديگر، در مّلت
واقعى هر قوم، فرهنگ آن قوم است. هر قوم كه فرهنگ مستمّر نداشته نابود شده « مِن»سازد. خود و  آنها را مى

يشتن است. ما ايرانيان فرهنگ دو هزار و پانصد ساله داريم كه مالك شخصّيت وجودى ما و مِن واقعى ما و خو
اصلى ماست. در طول تاريخ حوادثى پيش آمد كه خواست ما را از خوِد واقعى ما بيگانه كند، ولى ما هر نوبت به 
 خود آمديم و به خود واقعى خود بازگشتيم. آن سه جريان عبارت بود از حمله إسكندر، حمله عرب، حمله مغول. 

هضت شعوبيگرى را تقديس كرده است. آنگاه در اين ميان بيش از همه درباره حمله عرب بحث كرده و ن
گفته: اسالم براى ما ايدئولوژى است و نه فرهنگ. اسالم نيامده كه فرهنگ ما را عوض كند و فرهنگ واحدى به 

داند. آيه  كه تعّدد نژادى را يك واقعّيت مي طوري شناسد. همان ها را به رسمّيت مى وجود آورد، بلكه تعّدد فرهنگ
َكر  َو ُأنَيت إِنَّا﴿كريمه  ََ ن  ا َو َقبَآئَل َو   َِخَلقنَُكم مِّ ﴾...َجَعلنَُكم ُشُعوب 

37
كه اختالفات نژادى و اختالفات فرهنگى كه  

اّولى ساخته طبيعت است و دّومى تاريخ، بايد به جاى خود محفوظ باشد. اّدعا كرده كه ايدئولوژى ما روى فرهنگ 
ما، لهذا ايرانّيت ما ايرانّيت اسالمى شده است و اسالم ما اسالم ايرانى ما اثر گذاشته و فرهنگ ما روى ايدئولوژى 

فرهنگ واحد به نام فرهنگ اسالمى را انكار كرده است؛ و  ـ نه صريحًا ـ و ضمنًا شده است. با اين بيان عماًل
ه فرهنگ ايرانى صدرا را وابسته ب ى نظير بو على و أبو ريحان و خواجه نصير الّدين و ماّلیها صريحًا شخصّيت

 دانسته است. يعنى فرهنگ اينها ادامه فرهنگ ايرانى است.
اى و آقاى  ها مثل آقاى خامنه اين مقاالت بسيار خواندنى است. در انتساب آنها به او شّكى نيست. به بعضى
ا پيدا كرده و ام و اينها آنها ر بهشتى گفته: مال من است؛ ولى مّدعى شده كه من اينها را چندين سال پيش نوشته

اند؛ در صورتيكه دالئل به قدر كافى هست كه مقاالت، جديد است. به هر حال مطالعه حضرتعالى  چاپ كرده
 بسيار مفيد است.

دهد: خدمت  در اينجا مرحوم مطّهرى پس از ذكر دو مطلب كوتاه ديگر، نامه را با اين عبارت پايان مي
 يد.یاين بنده را ابالغ فرما عرض سالمـ دامت بركاتهم ـ آقازادگان عظام 

 38.و الّسالم عليكم و رمحة اهلل و نلتمس منكم الّدعآء
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 دکتر شریعتی گفته بود: ج(
طور که در رنسانس فرانسه آمدند و چنین و چنان کردند، و  ما تا کی عقب بمانیم؟ و همان

ها را از آن  مسیحیها آوردند، و  باألخره با یک انقالبی، مذهب پروتستان را در مقابل کاتولیک
چنین رنسانسی داشته باشیم و کاتولیک را از  خشکی و ُجمود راحت کردند؛ ما هم در اسالم باید یک

ها، اینها همه  ها، این حسین گفتن ها، این عزاداری ها، این محّرم بین ببریم. این تحّجرها، این رمضان
 39نه فالنی...! کنیم که نه رمضانی، نه محّرمی، جمود است؛ یک رنسانسی می

خواهید  اگر می 40ها است؛ ولی همۀ اینها خالف است! کالم خیلی خوشگل و عاّمه پسند و قابل فهم جوان
 ﴿ما را به اینجاها سوق بدهید،             ﴾خواهید ما را به اسالم سوق بدهید، که  و اگر می 41؛

 است.اسالم چیز دیگری 

 نباید فریب خندۀ دشمن را خورد

بزرگ را گوش  دارابخواهید از مّلیت و از واقعّیت مّلی خود تبعّیت کنید، چرا حرف آن  آخر اگر شما می
 کنید که گفت: نمی

خندد، عینًا مانند آن برِگ سبِز درخت حنظل است که طراوت  آقاجان! دشمن که به شما می
ُکشد؛ خندۀ دشمن، معاهدۀ دشمن، و راه دادن  بخوری، تو را میدارد ولی حنظل است و اگر آن را 

 42طوری است! دشمن به شما این
کند! ما نباید اصول مسّلمۀ خودمان را  امروز ما باید متوّجه باشیم که دشمن از هر طرف دارد به ما حمله می

نین و دارای مکتب هستیم، و ما امام زمانی طور باشیم، شیعه و دنبال امیرالمؤم کان! اگر ما این ما از دست بدهیم، أیًّا
 هستیم و آن حضرت از ما راضی و خشنود است؛ و ااّل نه!

 
 : دعوت مرحوم مطّهرى از شريعتى جهت سخنرانى در حسينّيه ارشاد و پيامدهاى آند( 

عمل ه در آن زمان، ايشان از فردى بنام دكتر على شريعتى جهت ايراد سخنرانى در حسينّيه ارشاد دعوت ب
داد، آنچنان  آورند. اين فرد كه در فّن خطابه و تبيين مراد و مرام و تسخير اذهان مخاطبين يد بيضاء نشان مى مى

نمود كه گوئى در اين زمينه عمل او به سحر و تسخير  مستمعين را مسحور سخنان بظاهر دلنشين و جّذاب خود مى
پسنديده. و گويا مرحوم مطّهرى را نيز مرعوب همان شيوه و  أشبه است تا به حّد يك خطابه و سخنرانى متعارف و

مرام نموده بود، و اين عالم تيزبين و نّقاد نيز از خدنگ وسائط و اسباب تسخير او در امان نمانده بود. در ابتداى 
 نمود. مسأله نظر ايشان نسبت به او نظرى مساعد و توأم با تحسين و تمجيد و حّتى شايد فراتر از آن مى

خورشيدى نوشته شده  1346اند )اين نامه در سال  هائى كه آن مرحوم به آن شخص نوشته در يكى از نامه
 است( چنين آمده است:
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برادر عزيز دانشمندم جناب آقاى على شريعتى! قلب خود شما گواه است كه چه اندازه به شما ارادت 
ائق اسالمى اميدوارم. خداوند مثل شما را فراوان ورزم و به آينده شما از نظر روشن كردن نسل جوان به حق مى

 43فرمايد...
بعضى ممكن است گمان كنند كه شايد تمجيد و تعريف و دعوت ايشان از آن شخص بر اساس لحاظ 

اين گمانى بيش  اى از مصالح و مقتضيات آن زمان و شرائط موجود در آن وقت تحّقق پذيرفته است، ولى پاره
نامه خود گوياى حقيقتى است غير قابل انكار، و ثانيًا اينجانب خود حاضر و ناظر بودم كه در  لحن نيست؛ زيرا اّواًل

نمود؛  چگونه ايشان از نظرات و عقائد و مشى آن شخص دفاع مى ـ رضوان اهلل عليهـ مالقات ايشان با مرحوم والد 
 كار است.و اگر بر هر فردى اين قضّيه مختفى باشد بر اين بنده كامًلا واضح و آش

توسط مؤّسسه حسينّيه ارشاد، روزى مرحوم والد « محّمد خاتم پيامبران»بارى، پس از انتشار كتاب 
اين حسينّيه ارشاد بايد به عمرّيه »به يكى از علماء و ائّمه جماعات طهران فرموده بودند: ـ رضوان اهلل عليه  ـ

 «.إضالل تغيير نام دهد!
گوش مرحوم مطّهرى رسانده بود. ايشان بالفاصله به مرحوم والد تلفن آن عالم محترم اين مطلب را به 

هاى سرد زمستان در منزل مرحوم  گيرند. اين جلسه كه در يكى از شب ميزنند و از ايشان وقتى براى مالقات مى
 طول انجاميد.ه شب تا ساعت دوازده ب 9انجام پذيرفت، از ساعت  ـ رضوان اهلل عليه ـوالد 

كه من اين مطلب را از جانب شما شنيدم دلم  فرمودند: هنگامي ـ رحمة اهلل عليهـ مطّهرى  ابتدا مرحوم
بسا  ها و انتقادها و چه العاده متأّثر شدم؛ گرچه از ابتداى افتتاح و فّعالّيتهاى حسينّيه ارشاد اعتراض بدرد آمد و فوق

ركت در مجلس ختم به مسجد ارك طهران هاى بسيارى را شنيده بودم، و حّتى همين اواخر روزى براى ش طعن
رفته بودم، و همينكه وارد مجلس شدم آن شخص خطيب فورًا كالم خود را تغيير داد و با لحنى بسيار زشت و 
زننده مرا مّتهم به تسّنن نمود و حّتى مرحوم پدرم را نيز صراحتًا سّنى و از مخالفين و معاندين اهل بيت 

ه هاى خود ب ريكه همه اهل مجلس متوّجه اين خطاب به شخص بنده شدند و با نگاهالّسالم خطاب كرد، بطو عليهم
نمودند؛ ولى اين برخورد نيز مرا بدرد نياورد و از آن عبور  العمل گفتار او را در من جستجو مى سمت من عكس

موده است. نمودم. اّما اين كالم شما مرا سخت به وحشت انداخت، بطوريكه خواب و خوراك را از من سلب ن
 يد؟!ینما كه اين چنين تعبيرى از آن مىايد  اى در اين مؤّسسه ديده آخر مگر شما چه امر خالف مكتب و عقيده

 مه به شریعتى و تأليفات اوذکر بعضى از اشكالهاى مرحوم عالّ

ن از گذشت اشاره كردند، و در ضم اى از جريانات و مسائلى كه در حسينّيه ارشاد مى ايشان به ذكر پاره
درج شده بود و در آن تصريح شده بود كه  44«خاتم پيامبران محّمد»اى كه از آقاى على شريعتى در كتاب  مقاله

رسول خدا صّلى اهلل عليه و آله و سّلم، امامت جماعت ابوبكر را تأييد و امضاء كرده بودند و از اجتماع مسلمين در 
 دند، نام بردند.اقتداء به ابوبكر اظهار خرسندى و رضايت كرده بو

« تاريخ طبرى»مرحوم آقاى مطّهرى به دفاع از محتواى مقاله مزبور پرداخته و اظهار داشت: اين مطلب از 
 نقل شده است و چه اشكالى دارد كه از يك مرجع غير شيعى نيز مطلبى آورده شود!!
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ا اين كتاب را به نام تشّيع و زنيد؟ شم فرمودند: چطور شما اين حرف را مى ـ رضوان اهلل عليهـ مرحوم والد 
فرستيد و همه افراد در  به نام حسينّيه ارشاد و به نام ترويج مبانى مكتب تشّيع به تمام شهرها و قراء و مجامع مى

را نشأت گرفته از مبانى اصيل  ارتباط با اين كتاب، ديدگاهى منطبق با مكتب تشّيع خواهند داشت و مطالب آن
گوييد: چه اشكالى دارد كه از يك مدرك و مرجع غير شيعى نيز استفاده  وقت شما مى آنتشّيع خواهند پنداشت؛ 

عهده شما و  گردد! مگر اينجا يك مملكت سّنى نشين است! و مگر تبيين و تفسير و توضيح مبانى اصيل تشّيع بر
ع متقنه خود به هر علل و تواند پا روى حّق بگذارد و از اصول يقينّيه و مواض امثال شما نيست؟ و مگر انسان مى

توجيهاتى تنازل نمايد؟! شما كه اآلن اين مطالب خالف واقع و خالف حّق را در كتابى كه از محصوالت 
را صادر  جا آن كنيد و به همه نام حسينّيه ارشاد است، از بطن جامعه تشّيع متوّلد و منتشر مىه اى ب مؤّسسه

كنند و به غلط به مطالب خالف واقع ايمان و  را مطالعه مى رادى كه آنيد، چه جوابى براى إغواء اذهان افینما مى
 توانيد بدهيد؟! كنند، مى اعتقاد پيدا مى

ايشان در اين موقع سر بزير انداختند و پس از لحظاتى سر برآوردند و فرمودند: بله حّق با شماست، و 
 انتشار اين مطالب اشتباه بوده است.

طراف افكار و عقائد و مرام آن شخص به ميان آمد و مرحوم والد از اينجا به بعد صحبت در ا
فرمايند: اين شخص اصًلا اعتقادى به وحى و ارسال رسل و انزال كتب  صراحتًا به ايشان مى ـ عليه اهلل رضوان ـ

ندارد، و ظهور پيامبران الهى را صرفًا يك اقتضاى زمان و محيط و توّلد حركتى انقالبى در قبال جريانات زر و زور 
و افراد تحت سلطه در جهت طرد و  داند كه از بطن جامعه مظلوم و تزوير، و باألخره يك نوع جهش اجتماعى مى

شناسى بنا نهاده شده است.  خيزد، و تمام افكار او بر مبناى ماّديگرى و اصول جامعه اضمحالل جريان حاكم برمى
ابوبكر و يا عمر را قبول ندارد تا  اند بطور كّلى خالف است، او اصاًل و اينكه بعضى او را سّنى مذهب قلمداد كرده

كند و نزول مالئكه  مرام آنان گردد، بلكه او اساسًا وحى را قبول ندارد و اّتصال به غيب را انكار مىمعتقد به آراء و 
پندارد. و بطور كّلى فردى است همچون مؤّسسين و پديدآورندگان مكتب پروتستان در قبال  و جبرائيل را پوچ مى

از محتواى وحيانى آن خارج سازد و حقائق  كاتوليك. او در صدد ايجاد يك پروتستانتيسم اسالمى است كه دين را
درآوردى و مطابق با افكار پوچ و توخالى  عوالم غيب را از پيكره او بزدايد، و تنها به ظواهرى فريبنده و عقائدى من

پسند اكتفاء نمايد و دين را بر اساس قوانين دنياپسند و امروزى جلوه نمايد؛ و خطر اين فرد هزاربار از خطر  و عوام
 ضاللت اهل سّنت بيشتر و باالتر است. و

  مهشریعتى پس از مالقات با مرحوم عالّمعارضه مرحوم مطهّرى با افكار و عقائد 

به تمام مطالب مطرح شده اعتراف و همه را تصديق نمودند، و از آن  ـ رحمة اهلل عليهـ مرحوم مطّهرى 
 ـ رضوان اهلل عليهـ شب پايه و بناى معارضه با خّط و مشى و عقائد على شريعتى را بنا نهادند، و به مرحوم والد 

خود وفا نمودند و از هيچ  خيزم؛ و انصافًا نيز به وعده قول دادند كه از فردا با تمام توان به مقابله با اين جريان برمى
كوششى جهت افشاء مبانى فاسده و تبيين مواضع انحراف و اعوجاج وى فروگذار ننمودند. و اين تفاوت فاحش 

رحمة اهلل ـ اى كه به مرحوم آية اهلل خمينى  اى ايشان را با عقائد منحرفه او از نامه درجه و اختالف يكصد و هشتاد
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ضوح دريافت. اين نامه در سال يكهزار و سيصد و پنجاه و شش خورشيدى نوشته توان به و نويسد مى مى ـ عليه
 شده است.

بينم گروهى كه عقيده و عالقه درستى به اسالم ندارند و  ... ولى اخيرًا مىها است ... چهارم مسأله شريعتى
زند كه هيچ مقام روحانى هاى وسيعى درصدد اين هستند كه از او بتى بسا بندي گرايشهاى انحرافى دارند، با دسته

ى كه چكيده افكار ماسينيون، یها خواهند با انديشه هاى او را نداشته باشد ... عجبا! مى جرأت اظهار نظر در گفته
مستشار وزارت مستعمرات فرانسه در شمال آفريقا و سرپرست مبّلغان مسيحى در مصر، و افكار گورويچ يهودى 

سارتر اگزيستانسياليست ضّد خدا، و عقائد دوركهايم جامعه شناس ضّد مذهب هاى ژان پل  ماترياليست، و انديشه
هاى  ء كند كه انديشهخدا قسم اگر روزى مصلحت اقتضاه است اسالم نوين بسازند؛ پس و على اإلسالم الّسالم. ب

طلب به هاى اصيل اسالمى مقايسه شود، صدها م هايش به دست آيد و با انديشه جى شود و ريشهاين شخص حاّل
 46و45...شود پايگى آنها روشن مى عالوه بىآيد كه بر ضّد اصول اسالم است؛ و ب دست مى

پرستی و تكيه بر هويت قومي را نوع توحش دانسته و بر هويت ديني تأكيد  محمداقبال الهوری، ملیت
 :هاي اقبال در اين زمينه به شرح زير است نمايد. چند نمونه از سروده مي

رنـگ و خـون بـاالتر    قوم تـو از   ـ1
ــ  تاســــــــــــــــــــــــــــ

 

 قیمت یک اسودش صد احمـر اسـت   
ــره  ــری قطــ ــوی قنبــ  ی آب وضــ

 
ــری    ــون قیصـ ــر ز خـ ــا برتـ  در بهـ

ــاش    ــام ب ــاب و ام و اعم ــارغ از ب  ف
 

ــاش همچــو ســلمان زاده   ي اســالم ب
ــت     ــی اس ــأن ابراهیم ــا ش ــت م  مل

 
ــت     ــی اس ــان ابراهیم ــا ایم ــهد م  ش

ــرده   ــت ک ــر نســب را جــزو مل  ای گ
 

ــار    ای اخـــوت کـــردهرخنـــه در کـ
ــه   ــرد ریشـ ــا نگیـ ــین مـ  ات در زمـ

 
ــوز اندیشــه   ــا مســلم هن  ات هســت ن

   
 نه افغـانیم و نـه تـرک و تتـاریم     ـ2
 

ــاریم   ــک شاخس ــم و از ی ــن زادی  چم
 تمیز و رنگ و بو بر ما حـرام اسـت   

 
 کـــه مـــا پـــرورده یـــک نوبهـــاریم 
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