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چون خودم دوست دارم که سخنرانی - کنماي که سخنرانی میدیشب، من به عنوان آخرین جلسه
گیري مباحثی که در این چند شب یا در این چند ماه اخیر در اینجا به نتیجه-نکنم و فقط درس بدهم

بیش از حد و ارزش من، از طرف شما، مرا مجبور کرد که، به هايمطرح کردم، پرداختم، ولی اظهار لطف
.عنوان یک وظیفه، باز امشب بیایم

- در ضمن سخنرانیها،بود، ولی همین شب"علی، یک روح در چند بعد":موضوع سخنرانی امشب من 
، بیش "ي اساطیرعلی حقیقتی برگونه": هاي پیش از این، و همچنین سال گذشته در یک سخنرانی به نام 

، براي اینکه ي حیاتی و فوري بپردازمخواهم به یک مسألهاما امشب میو کم در این باره صحبت کردم، 
:دهم که همیشه فرصتی براي اینکه با شما صحبت کنم و این مسأله را طرح کنم، پیش نیایداحتمال می

!هجهانی به وسعت یک محل

و "به عنوان طرفداري از مذهب"و آن این است که ما، ي اساسی امروز مطرح است یک مسأله
.ي جدیدمان متهمیمکرده، در زمان خودمان و در برابر نسل تحصیل"تشیع"همچنین ما به عنوان اعتقاد به 

این شانس را دارند که در یک ي ما، اکثریت خوشبختانه، از میان معتقدین به دین و مذهب در جامعه
خودشان و از یک گروه اجتماعی اي که از محلاي زندگی کنند و در آن محدودهي بسیار بستهمحدوده

، و دیگر اطالع ندارندگذرداز خبرها و حوادث و جریاناتی که در بیرون میکند،خاص پیرامونشان تجاوز نمی
شان روبراه است و اساساً هایشان سبک است و تمام دنیا و جامعه برای، مسئولیتاینها وجدانشان آرام است

اي پیش نیامده که هیچ کاري و هیچ ناهنجارياي و طرز تفکري داردبراي کسی که چنین محیطی و جامعه
همه -کنددر آن محیطی که زندگی می-او احساس مسئولیت بکند، او مشغول کار دینش است، اطرافیانش

گیرند، خوانند، روزه و روضه هم که میدعا هم که میشود، نماز و ، مراسم مذهبی هم اجرا میمتدین هستند
ها، از ي خانواده، همهکننددر مراسم دینی شرکت می-به معناي کسانی که آن دوروبر هستند-ي مردمهمه

هاي مذهبیشان یقیین ، و با اصول دینشان و با رسوم و سنّت"آقا "زن و مرد و پسر و دختر، معتقدند به 
ي بزرگ و خطر کنند، بنابراین، هیچ حادثهدانند و عمل میي مذهبیشان میهم که وظیفهه دارند، و به آنچ

چیزي عوض نشده که او باید خطیري پیش نیامده که باید یک کار حتمی و فوري و سنگین و تازه کرد، 
فتن خودش را عوض بکند و راهش را و سخنش را و طرز فکرش را، دین در حال حاظر در حال از دست ر

بنابراین، او خوشبختانه در یک آرامش مذهبی و یک مسئولیت.نیست که او باید از خطر نگهداریش کند
فضاي بی باد و طوفان و "برد و در یک انجام شده و یک را کوفته و یک زندگی و زمان آرام به سر می

."اي نداردبرد و دلهرهکند و رنجی نمیدربسته و امن و خصوصی تنفس می
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ي دیگري هستند و از نسل ، وابسته به یک طبقهاما اشخاصی مثل من، در یک جریان دیگري هستند
ها هاي دیگري، متأثر از نهضتو از عصر دیگري و در تماس با فرهنگ دیگري و آشنا با افکار و اندیشهدیگري

.باالخره، دنیاي دیگريهاي فکري و اجتماعی و سیاسی و دیگري و ها و جریانو مکتب

و بسیاري از گیرندایراد میخیلی از اشخاص معتقد و یا به ظاهر معتقد به دین سنتی موروثی موجود،
مذهب داریم، حتی ي هایی که امثال من دربارهها و تحلیلینه تنها به تلقهاي و برد اشتهاي امثال من، بیان

چرا در تراشی؟ زنی؟ چرا ریشت را میبخشند، مثل آنکه چرا کراوات میما نمیچیزهاي کوچک را هم بر
و هر ؟"ةعلیه السالم و الصال"اي؟ در کتابت هر جا اسم علی آمده،ي کافی صلوات نفرستادهسخنت به اندازه

اي؟نگذاشته"صلوات اهللا علیه و آله و سلم "جا اسم پیغمبر برده شده 

و حتی ؟ و حتی چرا پشت تریبون رفتی؟...اي ابوبکر که ذکرشده فحش ناموس ندادهچرا اسم عمر و 
...چرا در پشت تریبون و در وسط سخنرانی آب خوردي؟ چرا؟ چرا؟ و چرا؟ 

هاي غیر قابل ها و سقوطها و ناهنجاريترین خطاها و انحرافبزرگترین خطرات و دهشتناكهاستاین
ها کرده ها رخ داده و آشفتهو دنیاي فکري و معنوي معتقدات مذهبی آنکه در محیط اجتماعیتحمل
!است

ها و اند و پیداست که نویسندهها را درکتاب نوشتههاست، همینهاي اساسی آناین ایرادها و دلهره
دیگر در یک آرامش مذهبی و وجدانی و فکري و هاو همین خطرات اگر رفع شود، آن! فضالشان هم هستند

شود و هم از و خیالشان هم از جهت حفظ دین آسوده میکننددغدغه و خاطرجمعی زندگی میاجتماعی بی
ها اسالم هست و تشیع و والیت درست ي ایندر محله.حق دارندولی به هر حال،1"مرید "جهت حفظ 

!ي شعائر برگزارو همهروضه و خمس و زکات و حج و زیارت روبراه استو مسجد و محراب و تکیه و است، 

کنند، اینجا دچار یک اند، و مثل من فکر میاما کسانی که در جو دیگري و نسل دیگري پرورده شده
اي که من به آن در گروه اجتماعیتوانند آرام بمانند، نمییک بالتکلیفی، و یک رنج بزرگ هستند، تناقض، 

اند و کسانی که امروز با تحصیل کردههایی که در ایران یا اروپا کردهها و تحصیلیعنی جوان-ته هستموابس
اروپائی یا غیراروپائی، هاي آن عده که از طریق ترجمه یا از طریق خود متن-فرهنگ جهان آشنا هستند

عقاید فلسفی و اجتماعی جهان هاي جدید و آثار ادبی و هنري امروز و افکار و جدید و ایدئولوژيهايمکتب
مذهبی خودشان و خواهند مقاومت کنند و به مبانیها میي ایندر برابر همهشناسند و در عین حال، را می

.، دچار یک مسئولیت بزرگ، یک رنج بزرگ هستندایمان نخستین خودشان وفادار بمانند

ی داشتھ باشد، ریشھ" اعتقادی " ی ھای اجتماعی، قبل از آنکھ ریشھھای مذھبی و دلسوزیگونھ دلواپسیچون این-١
!اقتصادی دارد
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همیمما متّ

رد، این اي وجود داتلخیو تیز و صریح من،کنم اگر در سخن تند من، در انتقادهاي زنندهخواهش می
گویی خوشایند استزیرا مصلحت. بینید که در آن حقیقتی هستتلخی را بر من ببخشید، اگر معتقدید و می

اي تخدیر در حقیقت تلخ است و بگذارید به جو فریب دادن و دروغ بافتن و تأیید و تعریف کردن شیرین، اما
روي در روي این بیمار بایستیم و تلخ و تند و راست و صاف کننده، آرامهاي دو کتمان بیماري و دلخوشکنک

:که بگوییم 

هاي سرطان در خونت، در اعماق مغزت و دهلیزهاي قلبت رخنه کرده و سخت پیش رفته عقده"
!"سنگینفرصت کم است و فاجعه . است

ر کسی به اصول اعتقادي دینی معتقد باشد که اگ-مذهبیي سنتی موروثیهاي بستهبرخالف محیط
-بگوید، مورد توجه عموم قرار میاز خدا و اساساٌ از مذهب سخنو دیندار باشد، از اسالم یا تشیع و حتی

کنند، حرمت و بوسند، زندگیش را تأمین میشود، دستش را میاستقبال عموم مورد توجهش میگیرد،
و شوداي نورانی و عالم روحانی تلقّی میاحترامش را دارند و بعد، به عنوان یک شخصیت بزرگ و چهره

در محیطی که من و امثال من -کندحیثیت و همچنین ثروت، هر دو از طریق دین و به نام دین کسب می
در این محیط، اگر یک استاد، یک دانشجوي، .برعکس است، اعتقاد به مذهب یک اتهام بزرگ است.هستم

اگر شناس امروزي،شناس و روان، متفکر، فیلسوف، جامعهیک مترجم امروزي، یک نویسنده یا هنرمند، شاعر
-و فکريهم ضعف اجتماعی هم ضعف علمی -ي ضعفگرایش مذهبی داشته باشد، به عنوان یک نقطه

که اگر کسی دعا در محیطی ما هستیم که درست برخالف آن محیط سنّتی و موروثی مذهب، . شودتلقّی می
گیرد، هم و نمازش را بخواند و بعد اضافی یک نماز نافله هم بخواند، یک حیثیت اضافی هم از مردم می

سی نشان بدهد که در عین حال شود، در این محیط اگر کزندگی مادیش و هم زندگی معنویش تأمین می
هاي امروز را بشناسد، با بینش و فرهنگ این عصر که مرد علم امروز است، خوب تحصیل کرده است، مکتب

شخصیت علمی را از ي آن امتیازات فکري و آشناست، اما اعتقادات دینی، اسالمی و یا شیعی هم دارد، همه
کنند، شخصیت اخالقی و اجتماعیش را انکار میانکار بکنند،دهد، و اگر نتوانند قدرت علمیش را دست می

کنند که او علم را در خدمت مذهب قرار داده و به نفع این و آن، این قطب یا آن قطب، به ضرر متّهمش می
!مردم و به ضرر زمان و براي انحطاط و توقّف توده

اس است، اگر فیلسوف است، اگر مترجم شنآید، اگر جامعه شناس است، اگر روانتیپی که از اروپا می
داند چه باید بکند تا شخصیت علمیش به عنوان یک روشنفکر متجدد مترقّی انقالبی محفوظ بماند، است، می

. هاي علمی و شخصیت اجتماعی اوروشنفکران متجدد خودشان را مسئول بدانند، در دفاع از ارزشو گروه
هاي روشنفکري ي ژان پل سارتر بکند و یا از برشت و امثال این مالكبهداند اگر یک ترجمه از یک مصاحمی

رسد، اما اگر ي جهانی و روشنفکر مترقّی در جامعه به ثبت مییک چهرهعصر ما، براي همیشه به عنوان 
ام دین منتشر بکند، این اول بدبختی اوست، در جناح مذهبی و موروثی فرد بیاید و یک اثري به نهمین 
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به عنوان کسی که از مذهب سخن - د بشناسند وتوانننمی-به عنوان یک کتاب مذهبی-کتابش رااصوال
سخن نشنیده، خودش نشناخته، مورد اتّهام و تکفیر و تفسیق کتابش نخوانده، . کنندتلقّیش نمی-گویدمی

.گیرد، اینکه از این جهتقرار می

هاي حاکم بر در هواي غرب و در فضاي شعارها و مکتبدر میان روشنفکران مترقّی متجددي هم که 
فرد استثنایی که هنوز پیوندهاي کهنگی و ارتجاع در او "کند، به عنوان یک هاي امروز تنفّس میاندیشه

ي شرکت سهامی و به قول یکی از همین نوع روشنفکران که در روزنامه- شودکوبیده می" د وجود دار
در عین حال که عالم هم هست، رسوب مذهبی در : شود که کسی تلقّی می-ودآیندگان، مرا وصف کرده ب

اش او را در همان انحطاط دینی کهنه نگه و تربیت اولیهمغزش باقی مانده و تفکّر علمی او را فلج کرده است، 
.داشته است

شب، نه به عنوان خرین ام، مثل همیشه، تا به شما در این آچرا اینجوري است؟ چرا؟ من امشب آمده
-بک سخنرانی مذهبی با حتّی یک کنفرانس علمی و اخالقی، نه به نام یک استاد یا نویسنده، دانشمند اسالم

کدام نبوده و که هرگز مدعی هیچ-جامعه شناس، یک واعظ، یک روحانی، یک رهبر و راهنماشناس، 
همان طبقه و گروهی که خودم -گروه خودمي خودم و از به نمایندگی طبقهام، برعکس، بلکه آمده- نیستم

حرف بزنم، از همان طبقه دفاع  -کاري و مذهبی بودنپرستی و محافظهکند به کهنگی و کهنهرا متّهم می
اعتراض ها دادخواهی کنم، ، و در این مجلس مذهبی و در برابر شما مردم مذهبی و معتقد، از زبان آنکنم

:کنم، متّهمتان سازم 

، و اگر مترجم با نویسنده با ام و معلّمي عمرم را دانشجو بودهها وابسته هستم، من همهمن به آن
ها ، و به اینامو در این فرهنگ پرورش پیدا کردهام، در این جو و در این محیط بودهام، سخنوري بوده

ام و حصیلی را گذراندهي مراحل تشناسم، و چون همهشان را میفهمم و روحیهها  را میمنسوبم و سخن آن
هایی که از متن توده کردهام، و با تحصیلسراي مقدماتی رفتهبه دانشام،همه را کالس به کالس طی کرده

ها ام و با آنام آمده بودند، شب و روز معاشر بودهجامعهبرخاسته و از عمق رنج و فقر روستایی و شهرستانی
و تمامی امام و بلوغ عمرم را با تعلیم آغاز کردهبه معلّمی پرداختهام و درست از هجده سالگیزندگی کرده

ام و هم در فرهنگ جدید، ي قم درس خواندهي علمیهام و هم در حوزهزندگیم را توأمان معلّم و شاگرد بوده
ام، و از از کالس اول دبستان روستایی تا آخرین مراحل دانشگاهی تحصیل کردههم در ایران و هم در خارج، 

هاي ، و همواره با موجامهاي فکري محیط خود پروردهکوچکی در متن حوادث و تحوالت اجتماعی و نوسان
و شب و روز را ام،هاي ایدئولوژیک زمان خود تماس مستقیم و آگاهانه داشتهاعتقادي و احساسی و تصادم

روشنفکرها و ي شبهبی و تسلیم عاجزانهام و بانفوذ و هجوم فرهنگ غرهمه با قلم و کتاب به سر آورده
ام، و در میان دو فرهنگ قدیم و جدیدمان که یکی آشنا بودهها در برابر آن، مذهبیي شبهمقاومت متعصبانه

تیپ جامعه از "انتقال " ي ام و در متن دروهاندیشیدهمی-مذهب است و دیگري مدعی تمدنمدعی 
را در زندگی و " ھا ارزش" ام، و تبدیل حضور داشته"مدرنسیم تحصیلی " به" سنّتی تقلیدی " ي مرحله

ام و چون را لمس کرده" توده " ام، واقعیت معنی ي دهاتی داشته، و چون ریشهاماخالق و اندیشه شاهد بوده



پیوند داده ام راجامعهمذهب مرا با متن مردم و عمق روح و فطرت و وجدانام، پیوندپرورش مذهبی داشته
ي مسائلی که در ام و در بحبوحهروح و بینش عصر خویش را شناختهامو چون آموزش غربی داشتهاست، 

" در برابر -ما" ی مذھبی جامعھ" ام که و آگاه بودهام، قرار گرفتهگذردجهان مطرح است و بر انسان می
چه سرنوشتی خواهد " فرھنگ غربی " دبرانداز و سخت نیرومنتهاجم روزافزون و دامن گستر و ریشه

هاي موروثی و ایمان تلقینی و ناخودآگاه است و فرهنگ ي ما داراي روحی سنّتی و ارزشزیرا جامعه؟ داشت
گرایی زندگی و بینش هاي عقلی و کفر علمی و خودآگاهی مادي و واقعیتبا روح نوآفرین و ارزش-غربی

اصالت " ي اخالقی و اعتقادي و فلسفه ان علیه تمامی قیود بازدارندهي بورژوایی و عصیجویانهپست لذّت
ام که مذهب موجود به دیدهزیرا می، "اصالت مصرف و قدرت و حرکت و پیشرفت ماّدی " و" زندگی 

هاي ذهنی متحجري درآمده است که تنها وراثت خانوادگی و سنّت اجتماعی و تلقینات محیطی صورت قالب
از جوشش و زایش پیشینش افتاده -آیدکه مغز آن به شمار می-است، و کانون علمی و فکریشظ آن محاف
و آن را رفتو اسالمی که بیداري و حرکت و نوآوري مستمرّ عقلی و علمی بود و پیشاپیش زمان میاست،

ي پیروانش، تودهاکنون در میان، کشاندها را در پیِ خویش میگرفت و آنبرد و از حوادث پیشی میراه می
، به شده است" معتقدات ذھنی " و" مقّدسات عاطفی " جهتی از یک مقدار ي ناهمساز و بیمجموعه

از و در این حال، . باقی مانده است"تعبّد " و"تحکم " ي اعمال و رسوم و شعائري که همگی به شکل عالوه
جو و عالمگیر بر او تاخته است که نیرومند و سلطهنفس و هوشیار و هاي دور و ناشناخته، حریفی تازهافق

هاي تاریخی بسیار ها و موفّقیتادبیات و هنر و قدرت عظیم اقتصادي، و تجربههمه با علم، تکنیک، فلسفه، 
دست نیرومند استعمار غربی است که اسالم و نفی قدرت مذهب مجهز است و هم دستش در در طرد 

را از سر راه هاي اسالمی، آنن را ورود و استقرارش در جامعهکوشد تا براي بازشدیي دیرینه دارد، و مکینه
در دو قرن و هم استعمار غربی را، شناسد و هم از تاریخ آگاهی داردهرکه هم اسالم را میخویش بردارد، چه

ده است که اش نشان داداند که اسالم در طول حیات تاریخیاخیر به شکل علمی تحقیق کرده است، می
هاي ي خواب رفته و راکد، و عزّت و قدرت دادن به ملّتبیدارکردن و حرکت بخشیدن به جامعهاستعداد 

فرھنگ " را داراست و نیز، جز یک احساس دینی و ایمان قلبی و اعتقادي، یک خوکرده به ضعف و زبونی
پوك کردن : است، بزرگترین مانع اجراي طرح استعمار فرهنگی است یعنی " دار و زاینده غنی ریشھ

ي اعتقادي و روانیروشنفکران ما که باید در برابر استعمار فکري و سلطهزدائیي مترقّی و فرهنگجامعه
م مقاومت و فاقد اصالت تاریخی و شخصیت بالذّات انسانی و استقالل روحی شوند تا رام و آراتهیدست و بی

.نداشته باشند" ی فرھنگی شناسنامھ" به چنگ آیند و 

هاي ها و ترجمهي شعرها و نماشنامهاینچنین بود که من، نه به ضرورت روشنفکري و از روي مطالعه
، بلکه از آن رو که "انتلکتوئل متعھّد " هاي محافل خاص این آثار ادبی و هنري پیشرو و یا در بحث و جدل

-،آنچه را روشنفکران- امام و به  چندین پیوند با آن پیوسته بودهام بودهجامعهعادياز متن مردم
"تجربھ " ام وجدان جامعهفهمند، من در عمقاندیشند و میها میو ایدئولوگنویسندگان و دانشمندان 

وار لمس امی-ام، و آنچه را براي آنان مفاهیم علمی و ذهنی و نظري است، من با پوست و گوشتمکرده
گذرد، علم حضوري بالواسطه دارم و در تصادم میان فرهنگ امروز ام و آنچه بر زمان و در محیط ما میکرده



بال ام، و نسبت به مذهب سنّتی موجود و سرنوشت آن در قو مذهب دیروز، خود در هر دو صف حضور داشته
اي انیچنین دارم، و روح بورژوایی، آگاهیهجوم استعمار فرهنگی و انتقال اجتماعی و سلطه بینش مادي و 

ي ما، محیط روشنفکري ما و نسل جدید ما از کی، چرا، چگونه و در نهایت، کردهي تحصیلدانم که طبقهمی
شوند، و به ویژه از اسالم و با حساسیت بیشتري، از تشیع هایی از مذهب دور میها و قطببه سود چه قدرت

کنند تا به کجا برسند، و تا به چه دامنی ي نفرت و خصومت از آن فرار میبا عقدهو حتّیشوندبیگانه می
پناه جویند و یا ناخودآگاه به دامی فروافتند؟

ي سرنوشت مذهب در جامعه، نقش استعمار دهند که دربارهنه تنها این خصوصیات به من حق می
مذهب و علل و شرایطی که مسیر حرکت زمان را هاي اجتماعیفرهنگی و استبداد روحانی در تزلزل پایگاه

ي علمی و ي اساسی تحقیق و مطالعهي تحصیل و زمینهرشتهسازند اظهار نکنم، بلکه، از کنار مذهب دور می
و تاریخ تمدن و امي تدریس خود را به ارزیابی و شناخت علمی همین مسائل اختصاص دادهحتّی برنامه

هاي فکري و انقالبات ي دائمی نهضتو از سویی آشنایی و مطالعهادیان، شناسی مذهبی وتاریخجامعه
هاي یدئولوژياجتماعی دو قرن اخیر و به خصوص رستاخیزهاي ضد استعماري دنیاي سوم و شناخت ا

و تحوالت و حرکات سیاسی و هاي اسالمیمعاصر و باالخص تاریخ اسالم و سرگذشت استعمار در جامعه
دهد که از مرا حقّ بیشتري میاجتماعی رخ داده استهايبسیاري که در میان الیهیفکري و اجتماع

اي که به ویژه شناسی و فرهنگی آنان در برابر مذهب و تلقّیگیري جامعهي خویش موضعروشنفکران جامعه
" وان یک و شما نیز این حق را به من بدهید که به عناز اسالم تصویر موجود تشیع دارند سخن بگویم، 

و از -که نسل وابسته به شما هستند-هاکردهو از تحصیل-که ایمان شماست-، از مذهب"کارشناس 
بدان آگاهی و شناخت درست و علمی داشته کنید و مسئولیت دارید و بایداي که در آن زندگی میجامعه

هاي مصلحتی و کاريو ریا و پنهانهتقیي مطالعات خویش را، بیها و ثمرهو تجربهباشید، سخن بگویم، 
.آیند، عرضه کنمخوش

و نصیحت نصیحتگران دلسوز ي این شرایط و اوضاع، مرا بر آن داشت که این همه فریاد کنم، مجموعه
.نتوانم بفهمم"آدم باید طوری حرف بزند کھ ھمھ خوششان بیاید ": فرمایند و زرنگ را که می

قدر بدانید که، گویم بپذیرید، همینخواهم که هرچه می، از شما نمیخوب گوش بدهیدشما سخن مرا 
، پس زنمهاً حرف میاین باب سخن بگویم، و هم مصلحتاوال به آن دالیلی که از خود گفتم، هم حق دارم از

درست است است و اگر هم نظرم درست نباشد، نیتم"حقیقت " زنم تنها به خاطر نیست حرفی که میشک
.و فریادم از سر مسئولیت و درد

فبّشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون " : -گوید، گوش کنیدبه سخنم آن چنان که قرآن می
تر یافتند تأیید تر و حسابیکنند و بعد هرچه را درستمژده ده بندگانی را که به حرف گوش می"احسنھ 

ي زمر، آیات آن سورهقر("اولئک الذین ھدیھم هللا و اولئک ھم اولوالباب " گیرند کنند و دنبالش را میمی
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.هایی که خدا به راهشان آورده و اینهایند که شعور دارندها آدماین

نه تنها دین و بیگانه با - که به شما بگویمدیني بیکردهي تحصیلام به نمایندگی این طبقهمن آمده
که به هر مکتبی، به هر شعاري و به هر دار نسبت به مذهب، و فراري، از دین و عقدهبلکه بیزاردین شما، 

ها، به شما که مسئول به نمایندگی از این-، از ترس مذهب شمابردشود و پناه میفلسفه دیگري متوسل می
براي چه :م ي خودتان هستید بگویي خودتان، جامعهمذهب و ایمان خودتان و زمان خودتان، و خانواده

؟ به مادرها بگویم که براي هم بک کلمه سخن بگوییمتوانید به ي من و شما با او بیگانه هستید و نمیطبقه
، با دو زبان سخن توانید که با دخترتان حرف بزنیدتواند با شما حرف بزند، و شما هم نمیچه دختر شما نمی

یک شما یک مستمع خوب و رامی است و نه شما براي اونه او براي ؟ کنیدو در دو فضا تنفّس میگوییدمی
، بلکه با دالیل و ک فساد اخالقیبگویم که فرزند شما نه به عنوان یو به پدرها . گوي منطقی و جالبنصیحت

و همچنین بر سرشما به عنوان معتقدان .، از شما فرار کرده و با شما بیگانه شده استعلل فکري و اعتقادي
-، ایمانتان را نگه داشتهایمانی در جهانم و تشیع، و به عنوان کسانی که در عصر المذهبی و بیامروز به اسال

- داربودن و دینبودن و مسلماناید و مدعی حفظ اعتقاد و عمل به دینتان هستید، بنابراین مسئولیت شیعه
:باید بکوشید، فریاد زنم که و به صریح قرآن هم در راه نجات خود و هم خاندان و فرزندانتانبودن دارید

!خودتان را و اھلتان را از آتش نگاه دارید!قولوا انفسکم و اھلیکم ناراً 

این دین شما بگویم که  اساساام از این آتش که بر اندیشه و ایمانتان افتاده خبر بدهم،آري، من آمده
و چرا هر لحظه و مشکل شده است؟مان شما و مذهب شما چرا متلزل شده و چرا نگهداریش براي شماو ای

کنید و خودتان نشینی میعقبو ورح این قرن،و در برابر هجوم اندیشهمانید و ضعیفتر؟هر نسل تنهاتر می
- ، و جز توسل به دعا براي اصالح این نسل و این عصر هیچ راهی به ذهنتان نمیکنیدرا عاجزتر احساس می

؟رسد

شنوم، از این کنم، و اگر بیست تا سی انتقاد میاگر ده تا نامه دریافت میمن در هر روزي !ما متّهمیم
چرا در آنجا کھ گفتی " : که مثال اندمنینی است که به من اعتراض کردهمؤسی تا، پنج تاي آن از طرف 

دیده مسلمین وحدت و اتّحادشان را در پیغمبر بھ مسجد آمده بود، گفتی پیغمبر خوشحال بود از اینکھ
، در جاي دیگر راجع به ي مهر نماز اینجوري گفتیدر جاي دیگر درباره! "غیاب او ھم حفظ کرده بودند 

تاي دیگرش این پنج واما بیست. ها از این قبیل انتقادات استاب مفتاح آنجوري گفتی، پنج تاي از آنکت
-ها اهمیت میو من به این"کنی مذھب، بھ علم روشنفکران خیانت میتو با تّکیھ بر" انتقاد است که

، فکر و فرهنگ و هایم، براي اینکه در برابر این طبقه مسئولم، براي اینکه این طبقه، براي اینکه از ایندهم
دیب و طبیبسازند، براي اینکه نویسنده و متفکّر و اي این جامعه را و خود جامعه را اکنون و فردا میعقیده

و نفوذ دارند و رسمیت کنند، قدرت دارند،هایی که هنوز به نام دین زندگی میمن با آنهایند،و مهندس این
اي ندارم از اینکه با من مخالفند یا مخالف نیستند، چیزي ندارم دلهرهاي و اجتماعی ندارم،دارند، پیوند طبقه

به من بدهند، نه از راه ها باعث شود که آن راکه عالقه و تأیید آنخواهم ها از من بگیرند، چیزي نمیآنکه



محراب دارم، نه لباس روحانی و نه عنوان و منصب خورم، که نانم آجر شود، نه منبر دارم، نهدین نان می
.جویمدینی دارم، نه موقعیت مذهبی دارم و نه مرید پولدار دارم و نه می

به این عنوان در ي خودش است،وه خودش و جناح خودش و طبقهمن به عنوان کسی که مسئول گر
آیم و به مذهب شما و به معتقدات شما آیم و به مجلس شما میزنم و اگر پیش شما میاین جامعه حرف می

همه چیز از دست رفته است، و همه . ام که بگویمهاست، آمدهبه نمایندگی از آنو مراسم شما هم کار دارم،
رود، به چه چیز مشغولید؟ت میچیز از دس

اندیشید، کند و شما تدبیری نمیبازی میدشمن با شما فریبکاری و نیرنگ" : به فرمایش علی 
کنند و شما ای از شما غفلت نمیگردید، دقیقھبرند و خشمگین نمیربایند و میدستھ از شما را میدستھ

بھ یاری یکدیگر برنخیزند و کار را بھ یکدیگر برید، بھ خدا قسم جماعتی کھخبری بھ سر میدر بی
١."خورندشوند و شکست میکنند، مغلوب میواگذار می

تو بھ عنوان یک " : تا از این سؤاالت و انتقادات علیه من از این قبیل است که بیست و پنجآري،
-این نسل، چرا ھمھی متعلّق بھ ی امروز، بھ عنوان یک روشنفکر، بھ عنوان یک نویسندهکردهتحصیل

کنی، در این ی قدرت قلم و وقتت و فکرت را و حتّی سوادت را وقف دفاع و تفسیر و توجیھ مذھب می
"؟ ... و این خیانت بھ این نسل است و خیانت بھ این عصر نسل و در این عصر؟

- با من همجویان سابقم که از روشنفکران نویسنده و هنرمند امروز است به دوستش که یکی از دانش
!."شدحیف از شریعتی کھ افکارش مذھبی است، اگر نھ، بت روشنفکران می": آشنا است، نوشته بود 

ي خودم، و به این اتّهام است که من جدي فکر این اتّهام من است در برابر گروه خودم، در جو خودم و طبقه
اتّهامت ام، من آمدههاندارند و من هم به آنها به من کاري، آنهانه به اتّهام آناندیشم،کنم و میمی

به شما بگویم،-هاي آنبه عنوان نماینده- گروهی را که پسر شماو دختر شما و نسل شما است به خود شما
- و طبق عقاید آنهافکر هستم که به نفع آنها همبراي اینکه من نه با آنو این نمایندگی را از من بپذیرید،

ي شما وابستگی دارم تا به مصلحت شما و اوضاع شما و نه هم در گروه شما و در این طبقهها صحبت کنم، 
-جوري است که زبانی را و راهی را انتخاب کردهبینید که زرنگی من اینو می.جال صحبت بکنمو احوال این

-و مرا باطل میآشوبند برمیي رسمی مذهبی، هر دوي رسمی روشنفکر و هم این طبقهام که هم آن طبقه
گویم، چه، امروز هم هر کس بخواهد به بر حقّم و راست می◌ً جا فهمیدم که شاید واقعا، و از همینشمارند

جنگند و هم متعصبان و مقدسان دین، هم دشمنان دین با او میماند،، تنها می2راستی از علی و پیروي کند
.خوانیدنکه کردند و دیدید و در تاریخ میکشند، چناو به نام حمایت از دین شمشر به رویش می

البالغھنھج-١

- کردن اّما در زندگی و جامعھ و طرز فکر و کار، از خیانتپیروی راستین از علی و راه و روش و طرز تفکّر علی، نھ علی پرستی -٢
!کاران اموی و مقّدسین نھروانی ھم جلو بودن



، رد المللی اسالمی در مکّه سخنرانی کنم، متن سخنرانی را دادمي بینپارسال رفتم به یک کنگره
ي اي که دربارهي افراطی، شیعهي غالی یعنی شیعهشیعهاست،"ی غالی شیعھ" و گفتند که این کردند

در عربستان سعودي،بودنپرستبودن و علیغالیيبه اتّهام شیعهکند، وقتی خبر دادند که علی مبالغه می
در " : اند که خدا را شکر کردم که مرا به راهی راندهاند،ي اسالمی ممنوع کردهمرا از شرکت در کنگره

و به هر حال، اگر راه من درست هم نباشد، !" ن ھستم و در عربستان متّھم بھ تشیّعایران متّھم بھ تسنّ 
راهی استتر است از راه کسانی که عادت دارند هم از توبره بخورند و هم از آخور،به حقیقت نزدیکالاقل

در آن "بت روشنفکران " ، نه به عنوان دانم اگر تا آخر عمر تالش کنم و زندگیم را فدایش کنمکه می
هر دو .جاي مقدس مذهبی در اینیک چهرهآورم و نه به عنواندست میشوم و چیزي بهجناح چیزي می

.خواهمچیزي به دست بیاورم، چیزي که میهادادندستدهم و امیدوارم در این ازرا از دست می

و شود،یا به سرعت دارد بري میاز طرف نسلی که از دین برش شده استما متّهمیم، متّهم،: گفتم 
کنار تلویزیون و ي خودش،خبر باشد، درون خانهاین یک واقعیتی است که هر کس، هر چه هم از دنیا بی

( ي محرم زندگی خودش حس کرده، هر کسی از شما و در هر سطحی، کنار کرسی و بخاریش، و در گوشه
جا هستند ت کسانی که در اینجا حضور دارند، چون اکثریشما به عنوان کلّی یک گروه، نه افرادي که در این

هر کس از شما که پسرش را به مدرسه )درد همدرد که داند، همدرد: با من همدردند و به قول جامی 
فرستاده، دخترش را که به مدرسه فرستاده، نسل بعد از خودش که با او تماس خانوادگی یا خویشاوندي 

گیرد، دیگر با هم تفاوت ندارند، و هر روز این پدر و مادر فهمد که هر روز از او فاصله میبیند و میدارد، می
.این مسلّم است.شودروشنفکر میي بچهو مسخرهمذهبی بازیچه

دو اشتباه بزرگ، غلط مشهور

کنید به فساد و الابالیگري و انحراف فکري، همین دختر و پسر شما که متّهمش می! ها، آقایانخانم
این هم یکی از اشتباهات رایج پدر و مادرها است، قضاوت تواند بفهمد؟حقیقت را نمیي شما یعنی به اندازه

فالن آقا که از تمام ! فهمندها کمتر از پیرها میها کمتر از مردها شعور دارند و جوانعمومی این است که زن
دهد که در یک میبه خود حقاست،"مذّکر " و امتیازات فکري و علمی و اخالقی فقط خصوصیات انسانی

مجلس علمی نه تنها شرکت کند، بلکه راهنمایی و دستور هم بدهد و احکام قاطع صادر فرماید و همین آقا، 
، حتّی الیق "مؤنّث بودن " ي تنها به جرم نقیصه-و نشناخته و نفهمیدهندیدهاز یک کنار-ها راي زنهمه

دهد، ولو و حقّ گوش کردن به درس و بحث به او نمیداند ي مذهبی یا علمی را نمیشرکت در یک جلسه
ولی چون سخن از مذهب است و ... .یا دبیر یا طبیب این آقا یک کاسب است و آن خانم یک دانشجو است

جامعه صاحب حق ي زنانخودشان را بیشتر از همه"مؤمن مذّکرند " مجلس مذهبی، ایشان چون یک فرد 
ي است و بدون اجازه"مردانھ " ي اسالم و مذهب یک مسأله◌ً ویی اصالکند و گو صاحب فهم احساس می

گوش کنند و فکر ◌ً حق ندارند مستقیما-تر هم باشندکردهتر و تحصیلهرچند فهمیده- هاایشان، خانم
ي حاج آقا بدوزند که ها چون زنند، باید در منزل بمانند و چشم به لحیهآن. کنند و بفهمند و انتخاب کنند

!فرمایندها چی اظهار میي دینی و نوع عقیده و فکر آندر باب وظیفه



" تنها به دلیل -هاخود را از جوان- "مسن بودن" فقط به دلیل -اشتباه دوم این است که پیرها
هرچند این حاجی ! یابندها صاحب فتوي میو خود را در برابر آنکنندتر احساس میفهمیده- "جوان بودن 

-بلند است و از ریاضیات فقط چرتکه و از معارف اسالمی چند تا زیارتیا کربالئی، از ادبیات فقط سیاق، آقا
ي کردهولو یک دانشجو یا تحصیل- پسرشها کافی است که خودش را از دختر و نامه از بر است، همین

.تر و واردتر به حقایق به شمار آورداندیشتر و درستعمیق- سطح باال باشند

ها ها و بحثها و درسهاي روشن و گاهی هم عالم، کتابآدمام که حتّی ام و شنیدهدیده◌ً من غالبا
ها قرار دارد، با کرده و دانشجو بوده و یا مورد توجه آنو تحصیلهایی را که متعلّق به نسل جوانوسخنرانی

- کنند و همینتعبیر می! "فید است ھا مھا و تیپ دانشجوھا و اینخوب است، برای ھمین جوان": لحن
دار را در مجالسیبا حال و گرم و ثوابهاي سوزناك، مجالس عمومی، عامیانه یا تکراري و سنّتی با خطابهها

در بازار داراي عنوان و در بانک صاحب اعتبار و در محلّه داراي احترام و هاي حسابی و سنگین کهکه آدم
تلقّی "جّدی و سطح باال و اساسی " هایش را کنند؛ تعبیر و برنامهمی، در آن شرکت شخصیتی هستند

!فرمایندمی

" داشتن و " پول " : گیرندبا هم عوضی می- که هیچ ربطی به هم ندارند- دو چیز را◌ً ها غالبااین
یک آدمِ محترمِ معنونِ معزّزِ محلِ موجه مؤثّرِ .بودن را" فھمیده " بودن و " مسن " داشتن را و یا " شعور 

ي و رسم و داراي فک و فامیل و سهام و سفته و اعتبار و غیره، براي فهم یک مبحث علمی یا نظریهاسمبا
گیرد یا یک دختر که از آقاجانش هفتگی میي مذهبی، به چه دلیل یک شاگرد دبیرستانیاعتقادي با مسأله

!؟ داردخورد؛ از او شایستگی و آمادگی فکري و علمی بیشتري نداردآقاش کتک میحاجیاي که از مدرسه

هاشان بچه◌ً هاي محترم و در بازار تجار معتبري هستند و ثانیادر جامعه شخصیت◌ً ها چون اوالاین
-بّچھ مّچھ" و در منزل و در فامیل به چشم کرده هستندهاي کوچکتر فامیلشان، دانشجو یا تحصیلیا جوان

نسل قدیمی و تیپ بازاري تمام ي هم، در جامعهشوندتلقّی می"ھاپول و پلھبی" ، "کوچکترھا" ، "ھا 
هم سخنگویان ◌ً غالبا!فرمایندکرده را با همین چشم تلقّی مینسل جوان و گرون دانشجو و قشر تحصیل

- هااینآیندکنند و به خوشتقویت میها مذهب و اجتماع همین احساس کاذب و اشتباه مضحک را در آن
- گویند راست و صاف و پوسزنند و نمیحرف می-دانشجوي حاج آقاخورد، نه بچهکه حاجی آقا بدرد می

قدمتان روي تخم چشم ما، جاتان ! اما سواد ندارید! سرکار محترم و مقدس و معنون!کنده که حاجی آقا
شما که تا دیروز تو شلوارش خرابی ین دختر فسقلی و پسر چهاروجبیروي سر ما، اما شما عامی هستید، هم

درست است که شما حرف زدن و راه ! فهمد، امروز از خود حاجی آقا، سرکار حاجیه خانم بهتر میکردمی
، درست دهدتر از شما تشخیص میحرف عملی و راه اجتماعی را او درسترفتن را به او یاد داده اید، اما حاال

؛ تا نماز یاد گرفت و اصول دین چند تا است و سر به سر این بچه گذاشتید،"منزل " ت که سرکار با اس
ا حاال دیگر او چیزهایی خوانده و چیزهایی فهمیده و ام! را" ھمھ  چیز " طهارت و نجاست و وضو و غسل و 

و اعتراض که تو هفت جدت بو کند و استداللخواند و انتقاد میاندیشد و میفهمد و میخواند و میمی
خواند، و بعد شما در برابر این خواند، برشت را میرا میخواند، مارکسسارتر را میپلاو امروز ژان!ایدنکرده



شود، در همین زمان، چه چیز داشتید و یا دارید که به او و افکاري که وارد ذهنش میي اوسطح اندیشه
؟بدهید

کند، در دانشگاه، توي کتابخانه، توي کنفرانس، به زبان خارجی، به مطالعه میاو اگزیستانسیالیسم را
"الفؤاد محرق" و"البکاء طوفان" زبان فارسی، کانت و کارت و هگل و انگلس را شناخته، شما، در برابر، 

چه کتابی دارید به او بدهید که او را جلب کند و دین را با زبان و منطق و نیاز او خواهید به او بدهید؟را می
کند دهد و شما را متّهم میکننده نیست، گوش نمیاو سخن شما را که برایش قانعو عصر او به او بشناساند؟

:که 

!اي پدر، اي مادر من

ي عقائدي که به نام دهی و همهنجام میي اعمالی که به نام دین و مذهب ادین تو، مذهب تو و همه
!آور استاش بیهوده و زیاندین و مذهب داري، همه

به دین معتقدي و دین تو عبارت است از یک نیروئی که تو را از دنیا و از :کند که شما را متّهم می
ي امروز، به کردهتحصیل،، روشنفکر امروزي دلهره و وسواس و ترس امروزکند و همهپیش از مرگ غافل می

ي پیش از مرگ به من نگفته، به تو هم نگفته، کار دارم، و دین تو هیچ سخنی درباره"پیش از مرگ "به
خورد که جواب نکیر و منکر را اعمال دینی من به این درد میاین عقاید و : گویی دانی، تو میتو هم نمی

شود، اثرش آشکار جا فوایدش روشن میگذاشتم، در آنبدهم، وقتی سرم را در گور، بر خشت و خاك لحد 
اما براي . گویم راست استرسد، میجا به دستم میام در آندر دنیا کردهشود، و مزد و اجر کارهایی که می

-تو در آتش می! هیچ چیزدین تو چه دارد؟- دهیمکه ما در ذلّت و فقز و نیازمندي جان می-پیش از مرگ
سوزند و تو احساس گرما نژادهاي تو و مردم جهان و نوع انسان در آتش زندگی میو همسوزي و مردم تو

ي آتش قیامت و عذاب پس از مرگ ها و روزها تمام گریه و اضطراب تو از تصور زبانهو بعد شب! کنیهم نمی
سوزیم، کار دارم و و من و تو و او و همه در آن میو من به این آتشی که اکنون بر بشریت نازل شده! است

؟کندها را اطفا میدر جستجوي آدم که چه عاملی و چه آبی این زبانه

!پدر، مادر

کنی، خدا و پیغمبر ي وجود و ایمانت و اخالصت دعا میمن در خلوت خالص تو بودم، دیدم که با همه
را نجات بده، خدایا بھ من تن من ! خدایا" : خواهی که خوانی و میي مقدساتت را میو کتاب و ائمه و همه

سالم بده، بھ زندگی من عافیّت بده، قرض من را ادا کن، مریض من را شفا بده، مسافرین را از سفرش 
بھ سالمت بھ من برگردان، ارواح گذشتگان مرا ببخش، و در سرازیری من بھ قبر، بھ داد من برس، 

ھای بزرگ مقّدست محشور خصیّتمن را از آتش خشم و عذاب رھا کن، من را در بھشت با ش
."...بگردان



کند، از جامعه و ي آن نه تنها از بشریت صحبت نمیکه تربیت یافتهبابا، آخر این دین تو چه جوراست؟
اش ، همه1کندي به خودش صحبت نمیکند، بلکه از فرزندش هم جز با اضافهها صحبت نمیاز زندگی انسان

!"من" جا هم ، در آن"من " جا هم در این. است"من " 

گردم که بشریت را نجات بدهد و این دین فقط تو را باید نجات دهد، من دنبال دینی و ایمانی می
.نکند"ما " را قربانی "من " دینی که براي نجات جامعه بکوشد و . حتّی خود من هم فدایش بشوم

بابا، مامان،

سازند، خدایی است که باشند و میکسانی که مثل تو میمن با تو خیلی فرق دارم، خدایی که تو و 
و در برابر مردم تکفّل در این دنیا و در جامعهي وظایف انسانی تو را ي تو را و همههاي تو را، ارادهمسئولیت

!بینیکند و تو با چاپلوسی و نذر و نیاز به آن خدا، خودت را از عواقب هر جرمی و جنایتی معاف میمی
کنی، یک قانون مالیاتی بازي میکند، حقّهزندگی اجتماعیت است که هر وقت کارت گیر میمثلدرست

پزي، تملّق را میبینی، آنآید، این را می، یک حکم قضایی و حقوقی از دادگستري برایت میشودوضع می
در دینت هم همین ! یتراشکنی، واسطه میدهی، پول و پارتی فراهم میکنی، رشوه میگویی، تلفن میمی

هاي ، با پارتی و پول و کاله و کلک و با توسل به آدمکنی و همچنان که در زندگی اجتماعیکارها را می
هاي خودمانیِ جذّابِ والی یا قاضی، هیچ قانونی تو را از متنفّذ و نزدیکان و یا رفقاي خصوصی و قوم و خویش

دارد، همچنین با توسل و شکنی بازنمیو خیانت و قانونخوري مردمکشی و مالِپلیدي و جنایت و حق
ا  دینت هم تو را در دنیا، از خط! نشینان سلطان کائناتشفاعت و جلب محبت و نظر یکی از مقرّبان و حاشیه

!داردکند، بازنمیدانی که دینت هم تو را از آن برحذر میو گناهی که خودت هم به آن معتقدي و می

خواهم که در این دنیا دهی و من نمیاین مسیر دینی است که تو به من نشان می!مادرباري پدر، 
گویی در این خواهم آزاد، عزیز و سرافراز باشم، من کفري را که خودت میزندانی بدبخت و اسیر باشم، می

شود و ا موجب میبر دین تو که زندانی و اسارت و رنج و فقر ردهد،دنیا آزادي و عزّت و سعادت و بهشت می
!تو هی فحش بده، نق بزن و نفرین کن. کند، ترجیح دادمحتّی توصیه می

بینی شکمیجهان

کند، هر شلّاقی که شود و هر کس هر کاري میگویی هر کار که میقضا و قدري که تو معتقدي، می
-و هر ستمی که افرادي می! شودکنند و غارت میخورد و هر پولی که غارت میاي میزند و گردهبازویی می

تواند جنایت ، الیتغیر است، پس جنایتکار نمیکشند، همه پیش از من و تو نوشته شدهکنند و اقوامی می

اگر مرا بھ دوزخ خواھی برد، جسم مرا بھ قدری بزرگ کن ! خدایا: " گفت این سخن دعا و تضّرع آن عارفی را بھ خاطر آوردم کھ می-١
ی مسلمین عوض شده و تغییر ی اسالمی و اندیشھکاری باقی نماند؛ ببینید کھ چقدر روحّیھی گناهی دوزخ را پر کند و دیگر جایی براکھ ھمھ

!کرده است



! تواند گناه بکندو پاك هم نمی! تواند پاك بماندو گناهکار نمی!تواند قربانی نشودو قربانی نمی! نکند
، پس نه دست تو، نه دست من است،ده و هرچه که خواهد بودچه که بو، یعنی هرچه که هست و هربنابراین

در قتل !شده مأجوردر فقر، نه غارتگر مجرم است و نه غارت. پذیر مقصرنه جنایتکار مجرم است و نه جنایت
یک نظام جبري و همه چیز در ! اند محقمکد مجرم است و نه آنکه خونش را مکیدهعام، نه آنکه خون را می

" و یا انتخاب "جانی بودن " ي تو، مسئولیت من و تو، انتخاب ي من و ارادهالیتغیري که ارادهقطعی 
جا ثبت است و ما مأمور اجراي ، سرنوشت ستمگر و سرنوشت ستمدیده، همه از پیش در آن"قربانی شدن

من از این چارچوب .ي پیش از خودمان هستیم و مجبوریم آنچه را که در پیشانی ما نوشته ببینیماراده
جبري که در آن اراده و مسئولیت انسانی مدفون شده خودم را رها کردم، رفتم به دنبال فکري یا به دنبال 

اعتقادي و بیرفتم به دنبال◌ً داند، یا اصالاي که انسان را مسئول سرنوشت خود میمکتبی یا فلسفه
کنم، چون تو من هم هرچه دلم بخواهد میکند،هرچه دلش بخواهد میالابالیگري و نیهیلیسم، اگر خدا

اگر جبر الهی راست است و قید اخالقی .کند خدا خواسته است و خدا کرده استگویی هرکس هرچه میمی
" گویی از قول پیغمبرت که تو مگر همیشه نمی.مه چیز جبر است، همه کس آزاد استمعنی است، اگر هبی

انصاف بده، پدر، ؟"و آدم بدبخت در شکم مادرش بدبخت خوشبخت استآدم خوشبخت در شکم مادرش 
بشریت و اخالق و اراده و مسئولیت و خیر و شر و کار و ! است"بینی شکمی جھان" بینی تو یک مادر، جهان

ها به ي اینهمه! "کشک " همه یعنی ... فکر و سرنوشت و سرگذشت و جهاد و جنایت و خدمت و خیانت 
-چرا بر شهادت حسین میکنی؟از شهامت علی ستایش میکنم که چرا مان مربوط است، تعجب میهاشکم
بینی این دین تو می!!! العیاذ باهللا... یا ! قاتل حسین شعر است◌ً چرا از قساوت شمر خشمگینی؟ اصال! گریی

!خوردفقط به درد شمر می! هم به ضرر خلق است و هم خدا! آوردسر از کجا درمی

-تو را رها کردم و اگزیستانسالیست شدم و معتقد شدم که من می"ایمان شکمی " این بود که پدر 
ي خود من و به ي خودم را بسازم، تقدیر من به دست خود من است و به ارادهتوانم سرنوشت خودم و جامعه

آید، اگر بھ دنیا میحتّی کسی کھ از مادرش فلج" : گوید انتخاب خود من، به آن سارتري معتقدم که می
این طرز ! دهد؟ببین تا کجا اراده و آزادي انسان را نشان می! "قھرمان ورزش نشود خودش مسئول است 

!تفکّر سارتر مادي و المذهب است و آن بینش تو معنوي و مذهبی

!" نھ " دین 

نشان دادي، هایی که به منمن دختر تو بودم، راه! به من دادي، پدر، مادر" نھ " تو دین 
نرو، نکن، : اي که به من رائه کردي، این است هاي اخالقیپیشنهادهایی که داشتی، شکل زندگی و ارزش

" شد، من به دنبال دین " نھ " اش این که همه... ! نبین، نگو، نفهم، احساس نکن، ننویس، نخوان، نه نه نه 
!چه بفهمهستم که به من نشان بدهد که چه بکن، چه بخوان، " آری 

و "!"آری " در آن بیشتر است از " نھ " وای بھ حال آن دینی کھ " : ل یکی از نویسندگان به قو
!نشنیدم"آری " از تو من یک 



... !پدر، مادر، بزرگتر 

دانم در آن چه من نمی! آیدقرآنی که تو به آن معتقدي به چه کار می! "نخواندن " کتابی براي 
از این جهت منِ کافر و تويِ مؤمن، هر دومان، همدرس هم ! دانی تویش چیستنمیهست و تو خودت هم 

اما تو -خورد؟چون کتابی که به درد خواندن نخورد، به چه درد می- هستیم، منتهی من به آن کار ندارم
بالش ات و به بازوي داداشت و بهات، به پهلویت، به قنداق بچهچسبانی به چشمت و به سینهمرتّب می

ات وقتی که از خانه: ام، این کتاب براي تو فقط مصرفش همیشه این بوده که جا که من دیدهتا آن. مریضت
◌ً خرم که اصالکنی، من یک قفل فنّی و محکم میات پف میآیی، چند جمله از آن را بقلِ درِ خانهبیرون می

هایی از آن را تو براي سالمت و مصونیت جمله!شد، با تکنیک بسته شود، نه با پفاحتیاج به پف نداشته با
-دوزي یا به گردن خودت یا گاوت میات میهایی از آن را به آستر جلیقهکنی، یا نسخهدور خودت پف می

نیازي "قرآن تو " گیرم، بنابراین به ي دوا میزنم و از دکتر متخصص نسخهروم واکسن میمن می! آویزي
!ندارم

" فھمیدن " و"قضاوت" و" عمل" ، "تصمیم " و" انتخاب " کنی، به جاي ره میتو با آن استخا
کنی و با کتاب یک نوع شیر یا خط بازي می-که کار انسان ارزش و امتیاز انسان است... "اندیشیدن " و

قرآن تا این با اینکه به وحی عقیده ندارم و حاضر نیستم به- فرزند تو-من-کنیآزمایی میالتاري و بخت
کنم، من به کنم، به عقل هم اهانت نمیحد اهانت کنم، به هر حال این یک کتاب است، با آن بازي نمی

کمک علم و پرورش ذهن و آگاهی و شعور و تحقیق و مشورت و مراجعه به افراد مطلّع و متخصص، عقلم را 
کتاب هدایت است، آن را "قرآن تو " اندیشم، اگر هم روزي معتقد شدم کهاندزم، منطقی میبه کار می

هاي آن، راه خوب و بد و متوسط را در زندگی پیدا کنم نه با خوانم تا با اندیشیدن و فهمیدن نوشتهمی
گردم تا ببینم که چه گفته گشایم و به دنبال مطلبی میکنم و متنش را میهایم را باز میچشم! استخاره

ي ي اول باالي صفحهدم و شانس و تصادفی الیش را باز کنم و جمله یا کلمههایم را ببناست، نه اینکه چشم
ي مسأله یا و بعد طبق آن در کار خود تصمیم بگیرم و دربارهرا تماشا کنم که چه نوشته است؟راست

!شخصی قضاوت کنم

! شودمیهایی کند، اوقاتم تلخ ي درسیم چنین بازيپدرجان، من یک دانشجویم، اگر کسی با جزوه
رها کردم و -اش به قول تو خود خدا باشدولو نویسنده-خوردپس اگر من کتابی را که به درد خواندن نمی

!خورد، اوقاتت تلخ نشودهایی را گرفتم که به درد خواندن میبه جاي آن کتاب

ي حتّی نتیجهنماز تو یک نوع ورزش تکراري است بدون هیچ اثر اخالقی و اصالح عملی و ! پدر، مادر
ي حقیقی دانی، نه فلسفهدهی، اما نه معانی الفاظ و ارکانش را میکه صبح و ظهر و شب انجام می! بهداشتی

هم تر است،من یک ورزش سوئدي بلدم که از این حرکات ورزشی تو علمی. فهمیاش را میو هدف اساسی
کند، و شعرها و م وضع گوارشم را تنظیم میبازویم را و هم اندامم را و هم گردش خون و تنفّسم را و ه

را هم همراه با موزي هنرمندانه، و روانی، و عمیقی با آن هر صبح هاي زیبا و روشن و موزونیشعارها و جمله



که من ورزش سوئدي -گذارد، بعد از ده سالدر وجدانم و افکارم اثر تلقینی می◌ً کنم که عمیقامیتکرار
ي به هم ي پخمهشوم با زیبایی اندام و با نشاط و سالم، اما تو وارفتهمن فردي می-کردم و تو نماز کردي

ي کارِ تو و آثارِ نماز تو این است که پشت تمام نتیجه! روداي که دماغت را اگر بگیرند جانت به در میدررفته
ط این است که من این دو نماز با توي نمازگزار فقتو قوز درآورد و پیشانی صافت پینه بست و فرق منِ بی

!عالمت تقوي را ندارم

!ایم؟ایم و کدامیک بردهبا هم بررسی کنیم و ببینیم کدامیک باخته◌ً بیاییم واقعا

تصورش را بکن کسی با مخاطبی مشغول حرف . نمازخواندن با خدا سخن گفتن است:گویی تو می
د؟ فقط تمام کوشش این باشد که با دقّت و وسواس مضحکی گویزدن باشد، اما خودش که دارد چه می

تلفّظ کند، حرف "س " را "ص " اگر هنگام حرف زدن، ! الفاظ و حروف را از مخارج اصلیش صادر کند
!شودگوید، غلط نمیزند  به مخاطبش چه میهایی مینفهمد چه حرف◌ً شود، اما اگر اصالزدنش غلط می

ا م که با التماس و اصرار و اخالص دارید از کسی چیزي یا چیزهایی ماها را دیدهمن در تمام تاریخ بشر ش
اگر کسی، روزي پنج بار و هر بار چند بار، با مقدمات خواهید، چیست؟آنچه میددانیکنید اما نمیطلب می

چیزي از شما و تشریفات دقیق و حساس، پیش شما بیاید و با حالتی ملتمسانه و عاجزانه و اصرارورزي، 
فهمد که چه کنید اما خودش نمیبا وسواس عجیبی خواهش همیشگی خود را تلفّظ میبخواهد و ببیند که 

دهید؟ و وقتی متوجه شدید که دهد؟ شما به او چه میدرخواستی از شما دارد، چه حالتی به شما دست می
کنید؟ و دهد دیگر چه میما هم انجام میاین کار برایش یک عادت شده و یا به عنوان وظیفه یا از ترسِ ش

ي مخصوص شعور و بلکه آدمی که مایهاگر خدا از آدم خیلی بیکنید؟گوشتان را پنبه نمیچه باید بکنید؟ 
پشت به قبله، از درگاه خود به آید، همان رکعت اول اولین نمازش با یک لگددارد بدش می"ضّد شعور " 

تا در جنگ استعمار، همچون "دنیای سوم " توي بدترین جاهاي کندمیاندازد و پرتش بیرونش می
ي نجیب، بار بکشد و خار هم نخورد و شکر خدا را کند، و در آروزيِ بهشت آخرت، در بستهچهارپایان زبان

"الحطب ۃحّمال" باشد و زنش "ابولھب " هیب آتشِ ذلّت و جهل و فقر، خود، زندگی کند و در لدوزخ دنیا
آور بر عادت خویش، در دوار سرسامکند تا همچون خر خراس، تمام عمر، و اگر خدا ترحم کند، رهایش می

، به همان "مذھب دوری " و در غروب یک عمر حرکت و طی طریق در این . بالهت دور زند و دور زند
پوز بسته تا نخورد از آنچه کند و بابا چشم بسته تا نبیند که چه می! اي رسد که صبح آغاز کرده بودنقطه

! "مؤمن بنده " گویند و این است، می"تقوی " و " عفّت " آنچه !"ی مؤمن بنده" و این است، ! سازدمی
هاي تیز خصم پدر مرا در این دنیاي سوم و در برابر چشمکنند،معنی می"زھد " و " نظری بی" آنچه 

در خیالتان خداي آسمان !نمازگزارانی که سخت غافلید و از نماز نیزمؤمن من، مادر مقدس من، واي بر شما 
هاي ساده و گنگ و هایی را که دیگر مجسمهبت! خداوندان زمین را: هاي قرن برید و در عمل، بترا نماز می

.عاجز عصر ابراهیم و محمد نیستند

ندادم، من این را فکر کردم که هر ي تو عبارت بود از تغییر وقت شام و نهارت، خوب، من تغییر روزه
گیرم و بعد به نتایج قطعی و وقت طبیب گفت که چربی بدنت زیاد شده، فشار خونت زیاد شده، رژیم می



، و تو نه، گاهی بود که زخم اثنی عشر داشتی، زخم معده داشتی، باید هر چهار ساعت یک بار رسمعلمی می
ي تو گرفتیم و یک بود که نفله شوي، ما همین نتیجه را از روزهگرفتی و نزدخوردي، اما روزه میغذا می

دادي براي اینکه بعد از ماه رمضان درست همان اعمال و افکار را داشتی و همان کارهایی را انجام می-بس
که قبل از ماه رمضان، با همان اندیشه و همان خصوصیات و همان اخالق و سلوك، حتّی در خود ماه رمضان 

، فقط یک ماه تو از دست رفت و هم وقت من، چه، بستن دهانت، کارت و رفتارت تغییري نکردهم جز
.هممن هم به کلّی عوض شد و درهم و بري زندگی و غذا و برنامه

اما حـــج؟

، گفتم من نه در مدینه گفتم) شبیه این حرف را در سخنرانی پارسال(.پدر، مادر، با شما به حج آمدم
کاروانم، نه روحانی کاروان، نه هم پیشواي شما و نه هم حاجی مثل شما، آمده ام از طرف آن نسلی که واعظ 

، به ها همه بیگانه شده استبه حج و روزه و نماز و ابراهیم و پیغمبر و خدا و وحی و الهام کار ندارد و با این
اید؟ معنی این اعمالتان جا آمدهکار به اینبراي چه ◌ً اصالچه بکنید؟جااید اینشما آمده: شما بگویم که

وارد فرودگاه که شدید، به مکّه آمدید، 707دیدم که با یک جت بوئینگ ! کنیددیدم چه می!؟...چیست 
- آن کاتالوگ حج را درآوردید، با چندین اسم بزرگ پشت جلدش، از رویش اعمال و احکام حج را میبعد،

خواھی وارد وقتی کھ می":ولین کاري که حاجی باید انجام بدهد نوشته به عنوان ابینم که خواندید، می
داستان تو و مناسکت را و ! "خواھی پیاده شوی، اّول پای راست را بھ زمین بگذار شوی و از شتر می

.حجت را تا آخرش خواندم

-به زیارت-هاي دیگرو در روي مسلمان- شروع کرديجااما به دنبالت آمدم، دیدم رفتی به مدینه، آن
نامه فحش و فقط توي این زیارت!شناسی کی هستندنمی◌ً پرستی اما اصالنامه خواندن براي کسانی که می

ها هم مثل تو به زیارت لعن بود که با صداي بلند، نثار معتقدات و احساسات اکثریت مسلمانانی کردي که آن
!پیغمبر آمده بودند

ي اذان بالل و خیال کردم اآلن خاطره.مسجد پیغمبر، بانگ اذان بلند شدبعد، وقت نماز که شد، در
آورد، دیدم، کاسب شود و تو را به شوق مینماز پیغمبر و صفوف جماعت مسلمانان صدر اسالم در تو زنده می

ونزیایی و و رفتگر و دکّاندار، سفید و سیاه و زرد، و عرب و ترك و تاتار و هندي و افغانی و فیلیپینی و اند
همه با یک فرمان به -اندکه از همه جاي دنیا آمده–... سودانی و زنگباري و سنگالی و بربر و یوگوسالو و 

مسجد ریختند و با یک آهنگ، در مسجد پیغمبر اسالم به صف ایستادند و دریاي یکرنگی نژادهاي بشري به 
تمام شهر مدینه را پوشاند، اما ناگهان دیدم تو با ی درهاي مسجد بیرون زد و ، موجی که از تمامموج افتاد

آهنگ نمازگزاران، از این طرف و آن طرف و از زده، در میان دریاي مواج و خوشهاي متفرّقی شتابدسته
خورد، ي برادران را که با آهنگ نماز موج میپارچههاي منظّم و یکصف-هایتان دستتانکفش- چهار طرف

!شنویداهللا میهاي جنّید و بسمکنید که گویی دستهک سرعتی فرار میشکافید، و با یمی



ھا ھا نماز نخوانیم، ما، در مسجد پیغمبر و با مسمانبرای اینکھ با این": گویی پرسم چرا؟ میمی
."خوانیمنماز اختصاصی خودمان نماز میرویم ھتل با خودمان و پشت سر پیشخوانیم، مینمینماز 

با نماز در مسجد پیغمبر ◌ً ها هم به شما، به عنوان طرفداران یک مذهبی که اصوالبینم آنو می
اند که توي  آیا فقط براي این آمدهاند؟ها براي چه آمدهاین: پرسند از خود می!کنندمخالفند، نگاه می

کنند و بذر اختالف اصحاب پیغمبر و حتّی ناموس پیغمبر را سب و لعن -با صداي بلند- مسجد پیغمبر
اي که در میان هر دو جبهه تراشیده، به سئوال هر دوتان ي سامريو استعمار هم از دهان گوسالهبپاشند؟

اند و ها همه ناصبیاین سنّی:گوید که به شما می!کنددهد و هرکدامتان را به هم معرّفی میجواب می
اید و مشرك مهرپرست تان علی اللّهیا شیعیان همهگوید که شمها میو به سنّی! دشمن خاندان پیغمبر

الجنان که به جاي کعبه، قبرها را اعتباري قرآن موجود و در عوض اصالت مفاتیحفلسطین و معتقدید به بی
... !کنندطواف می

◌ً ي کعبه دقیقادر مکّه، این همه وسواس داشتی براي اینکه در موقع طواف، نوك شانه چپت با خانه
ي شود، حتّی بسیاري از مردها شانهباشد، اگر یک میلیمتر انحراف پیدا کند همه چیز باطل میمحاذي
دارند که منحرف نشود و گویی حج یک عمل الکترونیکی و گیرند و به طرف خانه راست نگه میرا میزنشان

ر باشد و اگر کمی ي هوش و حواس باید متوجه مسائل تکنیکی و فنّی کااي است که همهماشینی پیچیده
گویید پیغمبر سوار بر شتر شنوم که خودتان میدر صورتی که باز می! شوددر فرم کار غفلت شد منفجر می

!وارد مسجدالحرام شد شد و سواره طواف کرد

هاي تکنولوژیک بود، هزار تا سؤال کردي همیشه و همه جا، تمام هوش و حواست سر همین فرمالیته
!"چرا؟" : یک بار نپرسیدي ! "چھ جور؟ " : که 

بینم دهی و همین تو را میات به خرج میدر مکّه این همه وسواس براي فرم دقیق قرارگرفتن شانه
کنند و به ها قتل عام میات را یهوديعقیدههاي همجا و همان وقت، در چهار قدمیت، مسلمانکه، همان

تنها ککت روند و تو نهسازند و میخانه را با زن و بچه منفجر میکنند وناموسی میآیند و بیهاشان میخانه
ما چھ کار کنیم آقا؟ ھر کس باید خودش را نجات " : دهیاخبار را هم گوش نمی◌ً گزد، که اصالنمی
آید، ای بابا، از کجا معلوم کھ الملل درنمیما کھ سرمان از سیاست بین! خودش را اصالح کند! بدھد

ھای عربی را ببین کھ چھ فسادی در و ھمین فیلم-ھا بدتر نباشندھای بد سنّی از یھودینیھمین فلسطی
دھند، از مکافات بیت را پس میھا کھ شیعھ نیستند، انتقام اھل- سزاشان ھمین است، اینجاھا ھست؟آن

".!عمل غافل مشو

. ن نیست و آنچه گشتم، نیافتمیک مرتبه دیدم پتوي م: گفتها مییک نفري در یکی از همین کاروان
-که به قول یکی از رفقا از پشم کالغ ساخته شده-جاباالخره ولش کردم، رفتم یکی از همان پتوهاي آن

ام را شدهجا پتوي دزدیدهدر آن- جا هرکس باید یک پتو همراه داشته باشدکه آن-خریدم، رفتم به عرفات
که -وشته بودم و یارو متوجه نشده بود، نگاه کردم، دیدم این بابااش عالمتی را نشناختم، یعنی در گوشه

از نظر " ي پتو را به زحمت کشیده، چون ي چرخ شدههاي حاشیهتمام این نخ-پتوي مرا بلند کرده



-که بهاحرامیي این حج تو که یک جهاد است و این دیدم همه! لباس محرم باید دوخته نباشد" شرعی
رستاخیز قیامت است، در همان لحظات وحشتناك محشر و در همان اوج شور و عشق و ي خاطرآورنده

!کندقربانی اسماعیل، از خودت که هیچ، تو را از پتوي من هم غافل نمی

رفتم، دیدم دو نفر "سعی " اما به مراسم ! گویی این استثنایی است، بلی، این استثنایی استحاال می
کنم، جایی که به قول مرحوم جالل آل احمد کنند با هم صحبت میرند سعی میاز مؤمنین، در حالی که دا

وقتی " ":گفت می) که آن موقع هنوز احساسات خیلی مذهب هم نداشت اما احساسات انسانی داشت ( 
کم رفتم، سعی اّول را کھ رفتم برایم یک چیز مھّمی جلوه نکرد، سعی دوم و سعی سوم، کمسعی را می

تعل شدم و چنان احساس ھیجان و التھاب کردم کھ دیدم تحّملش برایم مشکل است، آرزو کردم چنان مش
در چنین جایی دیدم حاج آقا، یکی از همین . "ھای دیوار سعی بزنم تا بترکد کھ این سرم را با این سنگ

:زند که ش داد میکند، به رفیقپدرها، در زمانی که دارد به تقلید و تجدید خاطره و سنّت هاجر، سعی می

.حاجی فالن، من یک چیز تازه فهمیدم، کشف کردم-

چه فهمیدي؟-: گوید رفیقش نیز که در حال دویدن است، می

کنند، وضعشان خیلی خراب است، چون مگر نه ها که مثل ما طوافالنّسا نمیاین سنّی- : گوید می
-ها که پدرمادرهاشان هیچکدام طواف نسا نکردهینشود؟ پس االنّسا نکند، زنش بر او حرام میهرکس طواف

خوام چی بگم حاجی؟فهمیدي می! اند

"... !؟ هرهرهرهر... ها ي اینهمهگی اهللا به هوشت، یعنی میبارك. فهمیدم! بعله-

-رفتم، یکی از همسفرهاي من که طبیبی دانشمند و هنرشناس و حساس بود، میدر همین سعی می
ام که چقدر در این حج عمق وجود دارد، و اسالم این همه داراي اندیشه و اولین بار احساس کردهگفت براي 

کردم مذهب این همه فکر و فلسفه و عمق و فرهنگ داشته باشد و به شدت ایت و هرگز فکر نمیمعنی 
و وزن مسئولیتی تحت تأثیر این همه معنویت و این همه احساس و این همه اندیشه و این همه عمق تأثیر

اي تأمل بسیار گذارد، قرار گرفته بود و از این روف بر روي هر نکتهکه حج بر سرشت و زندگی آدم آگاه می
.یافتپرسید و همه چیز را سرشار معنی و عمق و شعور میکرد و از هر عملی میمی

که هااز همان- ی راکرد و غرق اندیشه و احساس بود و چون دقیق بود، کتابنزدیک من سعی می
.خواندرا به سعی مربوط بود، میگشوده بود و آنچه-نامه و غیرهمخلوطی ایت از مناسکو دعا و زیارت

فهمم یعنی چه؟ پرسیدم جا یک چیزي نوشته که درست نمیفالنی، این: ناگهان، با شگفتی از من پرسید که 
ی چھارم صفا اگر بایستی، این ورد را در سعی چھارم، روی پلّھ": نوشته است که : چه نوشته؟ گفت :

- ارزش" خجالت کشیدم که یک جوان روشنفکر دانشمند و حساس که معنی !"شویبخوانی، پولدار می
فهمد هنر و ایمان و عشق را میو"ھای شعور و دانش سرمایھ" و"ھای روح زیبایی" و"ھای انسانی 

حج، به تازگی این همه برایش زیبایی و عمق و آبروي علمی پیدا کرده، با چنین چیزهایی ه و اسالم، به ویژ



نه دکتر،: ، برخورد کند، براي توجیه گفتم کندي بدبخت عاجز را برآورده میعرضههاي بیپرستپولکه نیاز 
پشت جلد را اند،شتهکنند، نوها را نزدیک حج تألیف میها که این کتابفروشها را همین کتاباین حرف

، با ...ام ادامه دادم و به سعیپشتم لرزید، تنها جوابی که دادم این بود که راه افتادم. نشان دادم و نام مؤلّف را
!چه سرعتی

شدن هم همین است؛ اما آنجا مؤمن خدا، جاي این این دستور درست هم هست، راه پولدار: گویم می
ي کار ابراهیم و قربانیِ اسماعیل و زدهشود، و روحی که هیجانعشق ذوب میاست که یک انسانی که در آن 

ي خدا و انسان و قیامت است، به فکر این ي پیغمبر و اندیشهسعیِ هاجر تنها و مطرود، و افروخته از خاطره
بیفتد که در اینجا یک راهی پیدا کند که پولدار شود؟

گیري؟ دیگر هیچ کاري براي از هیچکس پول نمی◌ً ت واقعاي این کتاب، عالم، خودتو آقاي نویسنده
خوانی و ایستی و این را میکوه صفا میي چهارمفقط سالی یکبار روي همان پلّهکنی؟پولدارشدن نمی

ي چهارم کوه صفا به دست چرا خودت پول نداري؟ و اگر داري مسلّم است که از پلّه!؟شويپولدار می
ي صفا هم دیگر نیست، جایش یک کریدور مدرن سبک تپهي چهارمِ چی؟پلّه! م عزیزعال◌ً اصال. اينیاورده

نویسی و خودت حج را براي مردم بدبخت راهنماي حج میایتالیایی و آمریکایی ایت، حواست کجاست؟
امروز هواپیماي چهارموتوره را دیگر حاجی سوار کنی؟هاي عصر بوق رونویسی میاز روي کتاباي؟ندیده
ي چهارم کوه صفا و زنی و پلّهکه خیلی کهنه شده و از خطّ مکّه افتاده و تو هنوز از شتر حرف میشودنمی

...هابازار عطرفروش

فالن ورد را اگر در زیر ناودان طالي کعبه بخوانی، دشمنت ناگهان ◌ً نویسی مثالآخر تو که می
دهد؛ ي قرآن درد و مرض بیمایت را شفا میکند و فالن سورهفالن دعا تو را پولدار می! شودیسوسک م

شان برمیگردد و اصل بینند، از اصل دین عقیدهخوانند و اثر نمیبه دستور تو، به خیال دستور دین، میافراد،
.پندارنداثر میکعبه و دعا و قرآن را بی

تو را و امثال تو را دانم که دین،آید، میدانم که پول به دست نمیریق میآري، پدر، مادر، من از این ط
کند که یا زندگی و پول را تحقیر کنید و ستایشگر فقر باشید و آن را فخر بشمارید که پیغمبر گفته وادار می

یر و برکت کند که براي پولدارشدن و سعادت و برخورداري مادي و خو یا شما را دعوت می! الفقر فخري: 
ولی ! هاتان بخواهیدزادهها و اماماز ضریح امامزاريآن را با عجز و التماس و گریه اقتصادي ورد بخوانید و یا

ي دنیاي اسالمی تو را ي تو را و همهبینم که در همان حال ثروت تو را و ذخایر و منابع تو را و جامعهمن می
و مردار است و ها همه جیفهاین: گویی کنی و میذخارف دنیا نگاه میها به عنوان به آن◌ً برند و تو اصالمی

کنند و آن اند و با حسرت به ما نگاه مینصیبها در آخرت بیقابلی ندارد، نعمت دنیا نصیب کفّاري که بیچاره
ت بند به قدري سرت به خود◌ً اصالگویم؟چه می! اند باید پس بدهند، حال بگذار ببرندوقت هرچه خورده

است که خبر هم نداري که چه خبر است؟



ام این است که پولی را که داریم پولدارشدن خودم و جامعهکه راه دانممی-مذهبمکه یک بی-اما من
، تکنیک، تجهیز اندیشه و ، علمنگه داریم و ثروت خودمان را از دست دشمن بگیریم و براي پولدار شدن

نمازهاي اید و آن بیهاي مؤمن فقیر و عقب ماندهبینی که شما دعاخوانیمنطقی الزم است، نمشعور و کار
!هاي زمین؟ي نعمتکافر، پیشرفته و صاحب همه

!پدر، مادر

- کردي و گریه میتو هر سال و هر ماه و هر هفته و هر شب و روز براي دستانی به نام کربال، گریه می
دانی، هر وقت از تو پرسیدم، فقط یک چیزهاي مبهم هم نمیتو ! دانم که آن داستان چه هستکنی، من نمی
!دانستیچون خودت هم نمی! نفهمیدم چه بود◌ً که اصالو کلّی گفتی

امام حسین که بود؟ و براي چه کشته شد؟: پرسیدم می

.".خودش را فدای اّمت کرد": گفتی که می

یعنی چه فداي امت کرد؟: پرسیدم می

جا بھ کشتن داد تا در روز قیامت از اّمت جّدش یعنی اینکھ خودش را در آن":دادي توضیح می
!... "شفاعت بکند

گویند بعد از اینکه حضرت آدم که می! ي حضرت مسیحهاست دربارهگفتم بابا، اینکه حرف مسیحی
ردند به بهشت، توانستند برگآن اشتباه را کرد و از بهشت مطرود و به زمین تبعید شد، دیگر فرزندانش نمی

، همانطور که براي بخشش گناه، هرکسی باید قربانی کند، مسیح هم به چون همه محکوم سرنوشت بودند
هاي بعد از او راه نجاتشان از زمین و م، قربانی کرد تا انساني آدگناه اولیهخاطر انسان و در عوض 

!!!ش بگذرد، این همان است بابابازگشتشان به بهشت باز بشود و خداوند از خطاي آدم و فرزندان

همه چیز و همه کسش را به دمِ اش را،هم که خودش را، زندگیش را، خانوادهپس این امام حسین
براي اینکه پیروانش از زیر ! براي من و تو نبود؟- و شهادت را انتخاب کرد-شمشیر ستم و زور و جنایت داد

و خالصه براي آزادي مردم و بسط عدل و !خالص بشوند، نبود؟بار ظلم و ستم و بیعت و دروغ و نظام جور 
جا، گناه بکنیم و بعد بر او گریه بکنیم و در عوض، روز قیامت از ما براي این بود که ما، ایناحیاي حق نبود؟

!خورد؟پس در دنیا به درد ما نمی!شفاعت بکند؟

-این دین به درد دنیا نخورد، تمامش مصرفها این بود که هیچ جاي آره بابا، مثل اینکه تمام کوشش
!و چه قرص خوابی براي دردمندان و دنیازدگان!هاي اخروي داشته باشد و این چه موفّقیتی براي دنیاداران



من، پدر، مادر، به دنبال قهرمانی هستم که در این دنیا مرا نجات بدهد و در این زندگی و سرنوشت 
.شفاعت بکندام از من محکوم و جهنّمیِ فعلی

اي داشت این کربالي تو؟براي من و سرنوشت زار من چه نتیجه

-تو به من یک کتابی نشان دادي که تازه در قم تألیف یافته و گفتی مطالب اساسی و مهم را نویسنده
جا نوشته، من خواندم، کتابی با نامی بزرگ و با حجماخویش متخصص انقالب کربالیند، ایناي که خودش و

!"دفاع از حسین شھید " اد و قطر زیاد، اسمش هم زی

هاي مترقّی و ، از انقالب کبیر فرانسه و نهضتامهاي دنیا را دیدهبسیار خوب، من، پدر، مادر، نهضت
ها آشنا هستم و حاال تو این کتاب را به من مکتبي شناسم، با همهام، میي دنیا را خواندهغیرمترقّی همه
!و به آن معتقد بشوم و قانعم بکندامام حسین تو را ارزیابی کنمدادي که قیام 

هایش دو نتیجه! هاي انساناین قیام حسینی خیلی ارزش داشته براي همه: در این کتاب نوشته بود 
: نوع است 

هاي مادينتیجه-2هاي معنوي نتیجه- 1

جمع بشوند و فهرستی تهیه کنند از اما نتایج معنوي، بزرگترینش این است که اگر یک عده محقّق
ي گناهانشان بخشیده شده ، در روز قیامت همهها و مردهایی که به علّت گریه بر امام حسیناسم تمامی زن

!ي معنوي انقالباین نتیجه. کندها نفر تجاوز میاش از میلیوناند، شمارهو به بهشت رفته

کنند داران غرب تعجب میي اقتصاددانان و سرمایهو البد همهتر است، اما آثار مادیش از این هم جالب
و به کارِ این قسمتش این جهانی است◌ً پیش خودم گفتم قطعا! این همه نتایج اقتصادي قیام امام حسیناز 

منابع تولیديِ خورد و در تولید کاال، باالبردن سطح درآمد ملّی و رفاه مادي و استخراجیزندگی اجتماعی م
دهد و شیعیان را از سلسلهي شیعه نقش مهمی دارد و پیروان خویش را از فقر اقتصادي نجات میمعهجا

.سازدهاي عقب مانده و دنیاي سوم خارج میجامعه

: دهدنویسنده کشف خود را توضیح می

مدآباد و حاین همه زائري که هر سال از سبزوار و دهات قزوین و گناباد و یزد و کاشان و کردکوي و م
جا برند و آنروند کربال، همه از والیت خودشان یک مقدار اجناس محلّی هم با خودشان میسایر نقاط می

گردانند به والیت خودشان، در اثر خرند و برمی، از پول آن یک مقدار جنس از کربال سوغات میفروشندمی
هاي ایران بین کربال و دهات و شهرستانآمدههمین صادرات و واردات و نقل و انتقاالت اقتصاديِ به وجود

!سابقه استکه در جهان بی



بینیِ موشی است و این چه جور دینی است که تو را بینش و این چه جهانچشمیتنگگفتم این چه 
هاي کوچک تجارتی نداده که هیچ، حتّی چشمت را هم از تو گرفته که نگاه نکنی و نبینی که یکی از کمپانی

!چقدر در دنیا صادرات دارد و حتّی مبادالت اقتصادي یک شهر را امروز بفهمی که در چه سطحی استژاپن
اي، پتو یا پالسی از دهش پولی، خرسکی، قالیچهي دهاتی ایرانی که از بیِ بیچارهاال از آن کربالییکه ح

نجف و کوفه یا کربال، و از پولش برداشته برده کربال، شندرغازي فروخته به یک عرب بدبخت الت عراقی در 
هاي تو گشاد بی و کدخدا، چشممهر و تسبیح و خاك تیمم سوغات آورده براي عیال و بابا و بییک مشت

-در جهان امروز به وجود آورده که در تاریخ بشر بی" صادرات و واردات اقتصادی " شده که این همه 
بگذاري که چنین تحلیل علمی و اقتصادي از انقالب کربال سابقه است، و بعد خیلی هم منّت سر امام حسین

اي و فلسفه و هدف و ، با بینش امروز هم بالنسبت انقالب را ارزیابی کردههااي و برخالف قدیمیمرتکب شده
اي که این اي و به روشنفکران و حتّی جهانیان ثابت کردهنهضت عظیم حسین را تحقیق فرمودهعلل عمیق 

از ممالک شرق و یک سبیح تربت که در سراسر کشور پهناور ایران به فراوانی وجود دارد و هیچمهر و تهمه
جمعی خویشان و ي اقتصادي قیام حسین و شهادت دستهرسد، نتیجهغرب از این نظر به گرد ما هم نمی

!!یاران اوست

ترین مظهرِ عشق و تاریخ و ي بزرگترین حادثه و عالیاین بود آخرین اثر تحقیقی و مفصلی که درباره
افتخار مذهبِ تو من خواندم و توقّع داري این شاهکار علمی و تحلیلی و فلسفی و اقتصادي و غیره را که از 

هاي ناشی از گشاییشهر مقدس قمِ شما زاییده شده و نیمی از کتاب، تهمت و دروغ و جعل و بدزبانی و عقده
و بی دلیل و سند است نسبت به مؤسسات مذهبی و نویسندگان و شرمانه چیز و افتراهاي بیکمبود همه

بر علمی و انقالبی از این نوع بخوانم دارِ و رودهکیش خودتان و نمیمی دیگر تحقیقات خندههاي همشخصیت
1!!!بیندیشو به حسین جدي 

انحرافی است و ها گویی امثال این کتابکه میفکرِ مذهبی،گويِ خوشپدر، مادر، و آقاي نصیحت
نویسنده من یک دانشجوي علوم هستم، یک استاد و مترجم و ! گویندها میحقیقت اسالم این نیست که این

هاي اصلی متخصص و مجتهد نیستم که بروم، خودم، حقایق و اسرار از سرچشمه. هاي دیگرمدر زمینه
، کتاب دانم، این کتاب و امثال اینشناس یا ادیب یا اقتصادتحقیق کنم، من که مهندسم، طبیبم، جامعه

بسته به ا، ورود، مبلغ رسمی دین شماستاش لباس رسمی مذهبی دارد، منبر میمذهبی شماست، نویسنده

آورد، یک جفت شاخ است کھ از ی ساده بھ وجود میالعملی کھ در خوانندهترین عکساز عجایب روزگار کھ طبیعی١
خودش در لباس مقّدس روحانّیت و علم دین است و رسالتش ی این کتاب کھ زند، این است کھ نویسندهاش بیرون میکلّھ

دادن و بھ اشخاص یا مؤّسسات شرمانھھای کثیف و بیغیر از تھمت و جعل و نسبت" ! حسین شھید " ھم دفاع از 
برای اند و ای را کھ باند معروفی علیھ ارشاد منتشر کردهی چندصفحھاند، یک اعالمّیھمذھبی کھ مورد احترام اکثرّیت

ی اجتماعی و مالی خود اند و با تحریف متن و معنی انتشارات ارشاد بھ وظیفھتحریک عوام، دشنام و تھمت نثار کرده
ی حسین شھید متن آن اعالمّیھ را با یکایک ھمان ایرادھا و نقل یکایک موارد بدون ذکر نام اند، نویسندهعمل کرده

دست روی دست بسیار ! است" ادبی بی" این یک سرقت ! کرده استاعالمّیھ و بھ اسم خودش در متن کتابش درج
!است



خط از علماي مشهور و روحانیون برجسته چاپ علمی مذهبی شماست، توي کتابش هم چندین دستونکان
حاال من از کجا بروم !قادي به او یا کتابش نکرده است، یک نفر هم از دانشمندان شما کوچکترین انتشده

تحقیقات تاریخی و فلسفی و مذهبیِ پیچیده بکنم و من مهندس یا طبیب یا دانشجو به این نتیجه برسم که 
اي که علماي رسمی و مبلّغین رسمی شما به آن نتیجه! با حقیقت اسالم اولیه سازگار نیستهااین حرف

!اندنرسیده

را دادي و خواندم، کتابی تانکتاب مشهور مقدس یکی از علماي مقدس و مشهور و مورد اعتماد همه
کتابی که !اش ابروستجرأت ندارد بگوید باالي چشم نویسندهي منبرهاي شماست و کسیکه مأخذ همه

شما مگر ! کنیمیآقاي مبلّغ که مرا هدایت!عمو! از کجایش  بگویم پدر! هاستمنتهاي آمال شما مذهبی
علی با آن همه عظمت که من هم قبولش دارم و بزرگتر از پیغمبر و علی موجودي در جهان سراغ دارید؟

کسانی که به پیغمبري عقیده هاي رایج مذهب شما، و پیغمبر اسالم؟خیلی بیشتر و بزرگتر از شما و مبلّغ
دانند، روزهاي آخر عمر پیغمبر است، علی محرم بینند که پیغمبرش میندارند او را بزرگتر از کسانی می

خواهد شود، میي علی میپیغمبر، پنهان از چشم اغیار وارد خانه.فکر افکار بزرگ و بلند اوستاسرار و هم
ي یغمبر، در چنین وضعی و حالی در خانهاسرار بزرگی را در آخر عمر به علی بگوید، وصیت کند، اکنون پ

- ، در این لحظه قلبش میشناسدهر آدم با شعوري که این دو عظمت را می! کرده استعلی و با علی خلوت 
دانی در این می... !بیند، در خلوت، وصیت، اسرار ي بزرگ عالم را در کنار هم میتپد که این دو معجزه

یا علی، : اول گفت : پیغمبر به علی دو سفارش کرد : نوشته است کتاب بزرگ مقدس شما چه خواندم؟
ات جان دادم، تا جانم از دهانم خارج شد آن را در مشت خودت بگیر و بمال به وقتی من بر روي سینه

سعی کن آلت تناسلی مرا دست بپوشانی تا کسی آن را نبیند، زیرا هرکس چشمش به آن : دوم ! صورتت
!!!دشوبیفتد، کور می

ها همه را کنار بریزم و دهی که اینحق نمی!دهی پدر، مادربه من حق نمی! آري، تمام شد! تمام شد
دنبال کار و زندگیم، دنبال علم و فکر و فلسفه و ادبیات و هنر؟

بگذار " ! ي انقالب کبیر فرانسهخوانم دربارهرومن روالن را می"بازی عشق و مرگ " من دارم 
خوانم ي مالرو را در انقالب استقالل امریکا و کتاب آرن را می"انقالب آمریکا " و "دار شود شکن بیھیزم

شناسی و بررسی آثار اجتماعی و اقتصادي انقالب صنعتی انگلستان، اثر موریس تورز و در تحلیل جامعه
" شب استعمار " کتاب م،ارا مطالعه کرده" جنگد چین کھ می" ام در انقالب کبیر، کتاب لوکاج را خوانده

برای " ي مقاالت مجموعهو " مغضوبین زمین " و "پنجمین سال انقالب الجزایر " فرحت عباس و 
هاي نهرو وابوالکالم و جنگ شکر در کوبا ي انقالب الجزایر،  نوشتهخوانم دربارهي فرانتز فانون را می"افریقا 

روشنگرانه و مستند و با فکر عمیق و نثر زیبا را در شناخت علمی و ي تحقیقی منطقی ها نوشتهده... و 
دهی که را به من می" دفاع از حسین شھید " ام، آن وقت کتاب هاي بزرگ دنیا خواندهتحلیلی انقالب

ها رابریزم دور و این را بچسبم؟ ازها و آن انقالبي آن کتابانقالب کربال را بشناسم و توقّع هم داري همه
است، نخوانید، آن شخص مضلّ " ضاّل " من هم هنوز توقّع داري مثل عوام کاالنعام تا گفتی آن کتاب 



نه ! اي به چشم: ، به این مؤسسه رفتنش جایز نیست، نروید، من هم بگویم است، به حرفش گوش ندهید
داد و بیداد و گریه و خیالت را راحت کنم، من از این عاشورا و انقالب و روضه و سینه و مصیبت و !پدر

!کربالي تو چیزي نفهمیدم، رها کردم

یکی دیگر از اصولی که در مذهب به آن بیشتر از همه تکّیه داشتی، توسل بود، مرا بردي به مجلسی و 
رفتیم، . خوردکند، به درد تو میهاي روشنفکر تیپ تو صحبت میدر این مجلس یکی از آدم◌ً اگفتی اتّفاق

یک آدم بسیار فاسدی بود کھ " : کرد، این را من یادم است، پدر، مادر، که فرمود توسل صحبت میي درباره
ام، آیا ھا کشتھام و آدمھای زیادی کردهکھ من جنایت: چندین آدم را کشتھ بود، از یک عالمی پرسید 

-نخیر نمی: ؟ گفتھ بود ھای مرا ببخشدتوانم از نظر دین، کاری بکنم کھ نجات پیدا کنم و خدا گناهمی
معطّلی گردن او را زده بود، پیش دیگری رفت و او ھم گفت راھی ندارد، او را ھم بھ یارو، بی!شود

بھ ! تا٩٩سزای زبان سرخش رساند، دیگری ھم ناامیدش کرد و بھ ھمان سرنوشت دچار شد تا 
ده بود، ناچار راه شرعی و راه چاره خواست، این شخص کھ گوشی دستش آمصدمین نفر مراجعھ کرد
این دِه باال، مردمانش : گفت چی است؟: گفت ! بلی آقا راه نجات ھست: برایش پیدا کرد، گفت 

، تو ھا دعا کردندنشینی، وقتی آنروی با مردم صالح آن ده میجا میاشخاص صالح و خوبی ھستند، آن
خداوند چون ھمینطور دربست رحمتش کنی وھا دعا میزنی و با آنھم قاطی صالحین خودت را برمی

- آدم٩٩قاتل !شودیشود، آن صلحا را کھ بخشید تو ھم خود بھ خود بخشیده میشامل جمع صلحا می
جرمشان این بود کھ قانون خدا را گفتھ بودند و از قول دین بھ مصلحت خود دروغ نبافتھ ھایی کھآن آدم

-گذارد و میاین صدمین را دیگر زنده می- شرعی را بلد نبودندسازِی بافی و کلکبودند و بھ ھنِر کاله
بیند کھ وضع آقا خیلی خوب است و در شود، شب خواب میرود بھ طرف آن ده، در وسط راه نفلھ می

ی مالئکھ: فرماید کنند چھ جور شد تو را آزاد کردند؟ میسئوال می!ھای اعالی بھشت لمیده استغرفھ
خواستند مرا بھ طرفی ببرند؛ کشمکش بینشان باال ذاب آمدند و ھر دستھ میی عرحمت و مالئکھ

ی دو ده را گز کنند، ، مفّصل است، باالخره قرار بر این شد کھ بروند از محّل مرگ من فاصلھگرفت
تر باشد جزو صلحا بخشیده شوم و راھِی بھشت شوم و اگر ی آن نقطھ تا ده مصلحین نزدیکاگر فاصلھ

وقتی متر کردند، . تر باشد جزو فاسقین و مجرمین محسوب بشوم و اھل عذاب باشملی نزدیکبھ ده قب
٩٩این بود کھ گناھانم و از جملھ آن .امتر شدهی دو نیم بند انگشت بھ دِه صلحا نزدیکدیدند بھ اندازه

"!قلم قتل نفسی کھ داشتم ھمھ صاف شد و بھ بھشت آمدم

جا واعظ در آن! وانت بودم، بردي به یک مجمع دینیو تبلیغی و اخالقیتو مرا که دختر ج! اي مادر
کرد، و اثري که شخصیت و انقالب حسین در سرنوشت بشریت دارد، به صحبت می"شفاعت " راجع به 

و کشتی نجات" ي عینی براي اثبات این اصل که نهضت کربال مکتب آزادي است و حسین عنوان نمونه
:ها چه باید کنند تا از آن بهره گیرند، فرمود است و اینکه انسان"چراغ ھدایت 

کردند، یک زن ي مردم شهر داشتند در مساجد و محافل گریه مییک روز عاشورایی بود و همه«
- اي کثیف بود و در میان بدکارهبود  به اندازه"معروفھ " ◌ً هاي این شهر، رسمااي، در یکی از محلّهبدکاره

ها غذاییخواست براي آننزدیک ظهر می. اي مشتري داشتاز همه پلیدتر که همان روز، عدههاي رسمی
خواندند وشله جا روضه میدرست کند و سور و ساتی برپا سازد، کبریت نداشت، آمد به منزل همسایه، که آن

خاموش تش زیر دیگهاي آرفت توي آشپزخانه، شعله. دادند و در باز بود و آمد و رفتی و دود و دمیمی
خوان به داخل گودال قتلگاه ، روضههاي باالبود و رویش خاکستر نشسته بود، در حالی که در اطاقشده



... و از تیغ که بر حلقوم امام نشسته و خون و التماس و یک قطره آب و پرتاب سنگ و نیزه و رسیده بود
در آشپزخانه، این زن پف کرد به خاکستر اجاق، در ،شدها بلند میها یا دهانو ضجه و شیون از دلگفتمی

هاي این نتیجه دود و خاکستر به چشمش رفت و در همان حال که مصیبت حسین خوانده شد، از چشم
!فاحشه چند قطره اش ریخت

بعدها مردم او را در خواب دیدند که در اعلی غرف بهشت با زنان پاکدامن محشور است؛ پرسیدند تو 
کار من خیلی : جا چه فرمی است؟ گفت مگر حساب و کتاب آن؟ مگر چه خبر شده؟کنیمیجا چه این

تمام کارها و حاالت و حتّی شدم،خراب بود، خدا به قدري سخت گرفته بود که از وحشت داشتم دیوانه می
اگر :گفتیکردند، خدا ماي در سرم گذشته بود، با آن ترازوي عجیبش وزن میاي را که لحظهخیال پنهانی

و دانید شغلم و درآمدممن هم که می! بینیجا اثرش را میبه وزن یک اتم کار خوب و کرده باشی، این
-تنه تأمین میهاي یک محلّه را یککاريمصرف کثافت. ام و عمرم و تمام وجودم گناه یکدست بودزندگی
گفتند تو حتّی یک بار در عمرت و میخالصه، مالئک، حساب و کتاب، سخت به زنجیرم کشیده بودند. کردم

گفتند ذاتت کثیف و فکر و روح و عقیده و احساس و شخصیتت در پلیدي و اي، مییک ذره کار نیک نکرده
ناگهان کنار رفتند و خدا هم ناگهان ... ي اعمال قرآن و ترازو و نامه.پستی و زشتی و گناه سپري شده است

ي وحشتناك آمد و دستم را گرفت و از آن محاکمه" شفیع روز جزا " م دید! لحن و رفتارش را عوض کرد
و چون در دست راستم جواز ورود نداشتم و بر درهاي ورودي بهشت مأمورین بیدار و دقیقی نجاتم داد

مرا از یک در شعور در شود،ارزش و ناپاك و حتّی بیاند که ممکن نیست یک عنصر پست بیگماشته شده
آقا مرا از آن در برد تو و . کردندجا وارد میدارها را از آنمخفی بسته که کسی خبر نداشت و فقط پارتی

.قاطی زنان بهشتی جازد

جا دیدم خیلی شود؟ اما آننه، مگر می! شد، نکند عوضی گرفته باشندخودم تعجب کردم، باورم نمی
اند و یک مشت خانِ زدنشان معلوم بود دوزخیان بهشتو رفتار و حرفها مثل من بودند که از قیافهتیپ

هاي استثمار داريهاي استعمار و سرمایهکش و نوکران بیگانه و آلت فعلغارتگر و حاجی رباخوار و حاکم آدم
شه، زن و ریاکار و مرد فاحشه و زن فاحفریب و فحاش و تهمتباز و الت عوامبر و بچهو چاقوکش و جیب

پرستان و گزاران و فداکاران را آزادي و مردم و عدالت و حقیقتاند توي شهدا و خدمتجور آدم، برخوردههمه
!هاي فهمیده و حسابی و مرد عقیده و جهادي آدمجانبازان حق و پیروان علی و شهیدان کربال و همه

ها و هیچ حساب و اند تو اینههاي خودم پرسیدم، قضیه چیست که ماها را هم آورداز همپالکی! بله
یکی ! جا نیاورده، شفاعت حسین آوردهبرایم توضیح دادند که ماها را عدالت خدا ایناند؟کتابی از ما نکشیده

ام و ، دیگري گفت تربت کربال را توي کفنم گذاشتهامگفت من یک دعا خواندم، دیگري گفت زیارت کرده
یک ضریح طال براي یک امام تهیه کردم و باالخره دیگري گفت من دار بودم دیگري گفت، من چون سرمایه

کردند هاي حرم امام خریدم و تا سرازیرمترین زمیندو نبش حسابی، از مرغوبپول حسابی دادم یک جاقبر
جا که اي از نور درآوردم همیناي باز شد و از آن طرف سر باال بردم به آسمان و به کجاوهبه قبر، روزنه

!فرماییدظه میمالح



اهل این ◌ً ام و اصالبینم همین کار را هم براي شفاعت امام نکردهکنم میاما من، هرچه فکر می
کاسبی را "روزھای قتل " بعضی همکارهایم هم که خیلی اهل عقیده بودند، . امها در زندگی نبودهحرف

اما من روز عاشورا هم کردند و نیاز میرفتند روضه و گریه و زیارت و خیلی هم نذرکردند و میتعطیل می
!دایر بودم

افتد از آن روز هاي یکی از متخصصان فنّ شفاعت، یادش میباالخره، به کمک توضیحات و بازجویی
او روضه به گوشش خورده و اشک هم از چشمش ! عبداهللاعاشورا که در زمان ذکر مصیبت بر حضرت ابی

هایش را خدمت کرده و تمام قوانین هایش را پاك و خیانت، تمام پلیديیي آب تصادفو همین قطره! افتاده
ي همه◌ً ، مجاهدت علما، شهادت شهدا و اساساالهی، کتب آسمانی، نبوت انبیا، امامت ائمه، والیت اولیا

هاي حکما و علماي اخالقي مکتبو همهند را در خلقت جهان و انسانحکمت و قانون و سنّت و نظام خداو
»!شناسی و به طور کلّی، عقل سالم را شسته و دور ریخته استو تعلیم و تربیت و حقوق و جامعه و انسان

این بود مادر، که از مذهب تو گریختم، همان شب که مرا به آن مجلس وعظ بردي و واعظت شفاعت را 
احساس کردم مادر که !اي را براي ما حکایت کرد، بر خود لرزیدمو سرگذشت آن زن بدکادهتعلیم داد

جا، در دل، از دین تو و واعظ تو گریختم، گریزي که همان.چیز در درونم فروریخت و رها شدمناگهان همه
گریزم همچنان ادامه دارد و همچون اسبی که ناگهان دهنه و افسار و پابند را ریخته باشد و رمیده باشد، می

تا به خیال خود مرا دوباره به چنگ آورید و رامم کنید، ناشیانه آییدلنگان میکه در تعقیبم لنگانو شما هم
کنم و به من کشید و گاه که قدم سست میزا میدهید و با خشم و هیاهو فریادهاي وحشتدشنام می
بند و بار را خواهید افسار و دهنه و زین و ساقکشید و می، هنوز به چنگ نیامده شلّاق میشویدنزدیک می
ن تحمیل کنید و این است که باز نفرت و باز رم و باز فراريِ تندتر، فرار از این مذهبی که آن همه یکجا بر م

-و غذاخوردن و آداب مستراحکردنپوشیدن و آرایشقید و بندهاي پیچیده و سخت دارد و حتّی در لباس
به جايِ -توآورد کهمیهرکدام صدها بایِست و نبایِست دارد و شایِست و نشایِست، آن همه فشاررفتن هم

کنی و به یک مجلس دینی بر تفریح و کار و عیاشی و هزار لذّت و راحت دیگر، اگر همه را فداي مذهب می
اند، وي دور از نگاه مردها در جایگاه مخصوص بنشینی، بدترین قسمت مجلس را که به زنان اختصاص داده

- ببینی، در کالس درس مذهبی که هر بیسواد و بیسخنران را هم حق نداشته باشیانتخاب کنی، حتّی
نه "مذّکربودن " ه بلد نیست، فقط به خاطر فضیلت مطلق دادنو حتّی گوشداندشعوري که خواندن نمی

تنها حق دارد هرجا خواست بنشیند و هرجا خواست نگاه کند و هرچه خواست بگوید و بپرسد، بلکه حق 
، نفهمیده و نداسته، داد و قال کند و بد و بیراه و "ریش تھ" و"تذکیر " دارد تنها به دلیل همین خاصیت

مال کند و تو ي کار و حقّ وقت چند هزار نفر را لجنفحش و تهمت بگوید و مجلس را به هم بزند و برنامه
ت ترین تحصیالکه جوهر صدا و لفظ نامم گناه است، اگر عالی"مؤنّث بودن " فقط به جرم نابخشودگی 

هاي رسمی و مطالعات علمی و دینی راشته باشم، زندگی و راحت ولذّتم را هم فداي ایمان مذهبی و فضیلت
هاي اجتماعی کرده باشم و حجاب هم داشته باشم و توي پستوي پرت یک تاالر دینی هم با انسانی و خذمت

کشیده باشند و ايدیوار سیاه پردهتحقیر از طرف اولیا امور مذهبی چپانده شده باشم و باز هم جلو همه یک 
ها را با ي ساعتي دیگر هم مخفی کرده باشند و با این همهما را با داشتن یک پرده بر خود، پشت پرده



ها، که وابسته تحمل سختی و تحقیر به خاطر یک درس مذهبی تحمل کرده باشم و باز هم اگر یکی از خانم
فراگرفتن و شناختن حقیقتی از مذهب شما به مجلس مذهبی شما آمده و ي مدرنی بوده و به خاطر طبقهبه 

به علّت غفلتی یا عدم تسلّطی حدود چند عدد از موي سرش هوا خورده باشد، نه تنها او، بلکه ◌ً تصادفا
هاي این مجلس بلکه خود شوند و نه تنها خانمترین تعبیرها متهم میهاي این مجلس به کثیفي خانمهمه

جلس از ریشه و بنیاد باید برانداخته شود و نه تنها مؤسسه، بلکه کتاب تحقیقیِ نویسنده یا نظرات این م
کند محکوم و اي ایراد میدهد یا کنفرانس دینیاي به جرم اینکه در این مؤسسه درس میگویندهعلمی 

!شودمطرود و ملعون تلقّی می

گذشت و خشن و متعصب است که ر و بیاین مذهب شما از طرفی این همه سختگیبینممی
- ها و حتّی ازخودگذشتگیها و فدارکاريبخشد بلکه به علّت آن همه فضیلتکوچکترین لغزش را نه تنها نمی

شمارد، از طرف دیگر، چنان گشادباز و هاي تمام عمر یک شخص یا یک جمع را هم باطل و فاسد می
ها و ي کف دریاهاو ریگ بیابانخواند اگر گناهانت به اندازهشود که با یک ورد رو به قبلهصفت میشتیم

و به دست آوردن شفاعت هم چنان ! بخشد و ثواب چندتا شهید هم باالشها باشد یکهو میي آسمانستاره
ھرگاه صلوات بفرستی بر من و بر پیغمبران قبل از من، " : گوید شود که پیغمبر این دین میآسان می

١! "تو خواھیم بود در روز قیامتیعان ما ھمھ شف

گفتی این والیت عبارت از محبت یک انسانی میوالیتی که تو به آن معتقد بودي، چه بود؟! پدر، مادر
کردي معجزات گفتی و زیاد به آن تکّیه میآنچه میوقتی پرسیدم علی کیست؟. است به نام علی و خاندانش

که براي ما اقتدا و تبعیت از او ممکن نیست، که از ما و از من و از بعنی امور اختصاصی . و کرامات علی بود
حاال یهود فلسطین ! آسا کند، خوب حاال که خیبري نیستگفتی، درِ خیبر را معجزهمی! تشیع دفاع کند

و پارسائیش اینجور بود که فقط و فقط نان ج: گفتی، و تو براي او دیگر کاري نداري، می!است، نه یهود خیبر
کنید و به و با چنان آب و تابی این چیزها را نقل میپوشیدي ژنده میکشید، جامه، گرسنگی میخوردمی

گفتی خدا نور علی را کنند، میمردم را به فقر و ناداري ترغیب می◌ً شود که عمالاي تکرار و تأکید میاندازه
راج رفت، خدا با وي به آهنگ صداي علی گفتی، پیغمبر وقتی به معمیپیش از خلقت عالم و آدم آفرید،

گفتی یک مرتبه یکی از افرادي را که به علی انتقاد کرد، تبدیل به آیند باشد، میحرف زد تا برایش خوش
هم آورد و بعد حضرت او را بخشید و سگ کرد و دیگري را تبدیل به زن و او رفت ازدواج کرد و هفت تا بچه

گفتی وقتی در قنداق بود یک اژدهایی می!چند ثانیه بیشتر نگذشته استچون به حال اول برگشت، دید
هایش را از قنداق درآورد ي ابوطالب و علی دستآمد که مردم شهر ترسیدند و گریختند و اژدها رفت به خانه

، مادر، آري پدر... )!حیه یعنی مار به عربی و در هم که فارسی! ( جا اسمش حیدر شدو او را درید و از آن
کنید همان رستم خودمان است که آرایش ؟ این علی که شما وصفش میاندها را علماي شما نوشتهاین حرف

٩٦٧مفاتیح جیبی، ص ١



خورد و سمبل زورخانه و خانقاه شده ها میها یا پهلواناید، این علی شما به درد صوفیاش کردهاسالمی
.است

خواهم بپذیرم، من یک رهبر واقعی و حقیقی میتوانستم او را براي خودم رهبر من، پدر، مادر، من نمی
آید، از که یک انسان زمینی باشد از جنس من، اما یک انسان مافوق، زیرا یک مافوق انسان به کار انسان نمی

و در یک شب هفت جا به کندشود و دشمنانش را با گوشه چشم سوسک میکسی که از درِ بسته داخل می
تواند باشد، فضائل انسانی هم که توانم تبعیت کنم، او امام من نمیست، من نمیمهمانی در آنِ واحد حاضر ا

در هند کسانی هستند که شصت روز با یک بادام زندگی . خوردبه درد من نمیکنیتو براي علی نقل می
ن ها به چنیي آسمانخوابید، و خداوند بر مالئکهگویی علی جاي پیغمبر اسالم در آن شبمیکنندمی

در همین دنیا کسانی ! کردآخر علی که در تمام عمر مرگ را استقبال می!کنداي هر روز مباهات میفداکاري
کنند، و بیش از تو که به بینم افرادي را که در راه ایمانشان فداکاري میهستند، و حتّی در همین جامعه می

فحش به من و امثال من !هیچ چیز، چرا؟دیگر از علی چه داري که به من بگویی! فداکاري معتقديهمین 
!ها نشستی و دینت از دست رفتسگدین، اي المذهب، اي که با که اي بی

بینی علی؟ خطّ مشی علی؟ آگاهی اندیشه و کو مکتب علی؟ جهان! این قانع کننده نیست پدر، مادر
اش جهان را به مکتب و شتگیپایان علی؟ شیعه باید با دانش و تقوایش و با فداکاري و ازخودگذروحِ بی

اي که فاطمه.کنیدمذهب علی ترغیب و تحریص نماید، نه چنانکه شما هستید که مردم را از تشیع بیزار می
به من نشان دادي، که دختر تو بود، و زینبی که به من نشان دادي که من از او تبعیت کنم، این فاطمه 

و علّت ناله و شکایتش دفاع از !کردد و از آن جهت ناله میعبارت بود از یک زنی که در به پهلویش خور
و براي اختالف بین علی و شمن، یعنی ابوبکر و  !شوهرش بود و حقّی که از او پایمال شده بود، نه حقّ مردم

کرد، عایشه که دختر ابوبکر بود از عمر بر سر خالفت بود که چون همسر علی بود از شوهرش دفاع می
کرد ، بعد همه کارش در زندگی این بود که گریه می"گویی اینجور کھ تو بھ من می" کرد، میبابایش دفاع

اي را که از پدرش به او ارث رسیده مزرعه-ي شعارش در زندگی این بود که فدكو نفرین و بعد هم همه
ي دیگر اگر چیز جا!چیز دیگري از فاطمه به من گفتی، بگو چه گفتی؟. پس بگیرد، که بعد هم نشد-بود

.دیگري نوشته شده، به من بده که بخوانم ببینم چه چیز دیگر هست

آمد بیرون به طرف شهدا و ناله ، از خیمه میشدزینبی که به من نشان دادي، ا صبح عاشورا شروع می
من  هم !آمد به طرف خیمه، همان روز بعد از ظهر هم دیگر گمش کردیمکردف بعد هم میکرد، گریه میمی

زند، آیا چیز خوب، خودش را آتش میدانیم چه شد؟و هم تو و هم کتاب و هم تاریخ، همه، دیگر نمی
تو دیگري به من گفتی؟ گفتی که بعد از عاشورا زینب چه کار کرد؟ پیش از عاشورا چه کاره بود؟ کی بود؟

گوییشناسند، میا هم نمیههایی که دست من و تو هست، آنشناسم، تويِ کتابشناسی، من هم نمینمی
در بعضی از کتب مربوط به بعضی از متخصصین و علماي بزرگ هست، خوب، به من و تو چه مربوط است، 

تا در آخرت زندگیت آباد کرد کرد، و دنیا را خراب میمیاین است آن دینِ تخدیريِ تو که زندگی را فراموش
دهد به من و تو، تا در بهشت قصر مروارید و یاقوت به نشان میجاخانمانی را در اینشود، از این دینی که بی



گفت تويِ این اي بود و بسیار ملّا و دانشمند، مییکی از این آقایان که مرد بسیار خوشمزّه!دست بیاوریم
-دهد، میقصر از یاقوت به او می70کتاب دعا نوشت است که هر کس این دعا را بخواند، خداوند در بهشت 

جا دهم به شما، من در آنقصر در بهشت را می70خوانم و نماز، من تمام عمر را دارم دعا می: گفتم گوید
در جنوب شهر به من 4در 3کشم، در عوضِ آن، در همین دنیا یک اطاق یک درخت هم شده دراز میزیر 

لی بود، من دنبال والیتی و مذهب و والیتش که از نظر تو مطلق دوست داشتن ع!گیري استبده، این نتیجه
مرا از سرپرستی و رهبري و هاي جاري که بشریت و انسان و تاریخ حاکم بوده،رغم نظامگردم که علیمی

اي بین چه رابطه◌ً والیت عدل و انسانیت برخوردار کند، تو والیتی که به من نشان دادي این است که اوال
محبت علی یک اثر شیمیایی روي آدم دارد ◌ً ط نیست، ثانیاخدا و علی در خلقت هست که آن به من مربو

و گفتی خدا ،1شودها و حسنات تبدیل میها به نیکیکه اگر کسی مملو از بدکاري باشد، تمام آن بدي
و ! اگر محبّت علی را داشتھ باشی در بھشتی، ھرچند معصیت خدا را کرده باشی" : خودش گفته که 

چه؟ یعنی عصیان بر خدا یعنی !٢"اشی در آتشی، ولو مطیع خدا باشی اگر علی را دوست نداشتھ ب
عصیان بر مردم، یعنی ستم و خیانت، یعنی تجاوز به حقوق دیگران، این والیت توست، اما من، به دنبال 

.گردم که مرا از والیت جور، انحراف و فساد نجات بدهدوالیتی می

و امامت را به من یاد دادي و گفتی، امامت این است که پیغمبر بعد از خودش پسرعمویش پدر، مادر،
به طور -نصب کرد، بهد هم پسران او خود به خود بر اثر وراثت تا دوازده تن◌ً را به جانشینی خودش رسما

شبھ " ه اتوماتیک و بر اساس ارث و خویشاوندي با شخص پیغمبر حاکم بر مردم شدند، بعد هم یک عد
هاي سلطنتی باستانی هاست که از روي نظامگفتند این امامت ارثی ساخت ایرانی"ھای مصلحتی محقّق

پرسم خوب براي حاال چه فایده؟ اکنون چه کار کنم؟ این عقیده به چه به هر حال، می!خودشان کپیه کردند
ما معتقد شویم که بعد از پیغمبر تا سال که خورد؟درد من، به چه درد ما، و به چه درد بشریت امروز می

ها که حکومت کردند؟ بسیار خوب، قبول هم دارم، اآلن چه کردند نه آننفر حکومت می12باید این 250
؟ آن هاگویی؟ چه فرقی است بین امامت و سایر نظامباید کرد؟ به این انسان کنونی، به این مردم چه می

هایی که در تاریخ و در آن کسی هم که به علی وفادار ماند، او هم رفت، آنکسی که به ابوبکر رأي داد، رفت،
هایی هم که به هیچکدام ها هم نیستند، و آنهایی که به ابوبکر، آنآن انتخاب به علی وفادار بودند و آن

اي که قراردادهي فکر و ذکرت را این و تو همهها هم رفتندوفادار نبودند و به کسان دیگري وابسته بودند، آن
!، و این همه نسبت به حکومت حق حساسیت داري اما در تاریخهاها بود نه آنحکومت حق مال این

اند کھ برای علی بیش از ھمھ دردناک را اینچنین تفسیر کرده" یبّدل هللا سّیئاتھم حسنات " ی فرقان از سوره٧٠ی برخی مفّسران شیعھ آیھ١
!است

١٣٥٠قم، - االسالم جناب آقای محّمدعلی انصاریی حّجھنوشتھ" شھید دفاع از حسین " رجوع کنید بھ کتاب ٢



" ها از جنس من و تو نیستند، این! هاي معصومِ متافیزیکی هستندها شخصیتبعد گفتی این امام
درگاه خدا تا در دنیا به آنان توسل پاکان و مقرّبانی هستند در" انسان مافوق " اند نه "مافوق انسان 

!بجوییم و در آخرت از جهنّم و حساب و کتاب و عدل الهی نجات پیدا کنیم

گردم که امروز به کار انسان و سرنوشت شوم او بیاید، و اما، پدر، مادر، من به دنبال یک امامتی می
و استثمار و استبداد قتل عام و قربانی هاي ظلم و جور و تبعیض، استعمار مردم که همواره به دست حکومت

اندیشیم و ها میها و نجات جان آني کسانی که به دفاع از آنها و براي همه، رهایی یابند، براي آنشدندمی
.کنیم، یک رهبريِ مبتنی بر عدالت و مبتنی بر آزادي و انسانیت بجوییماحساس مسئولیت می

ها را ي ردیف آنیک دوازده نفري است که خود تو از روي شمارهامامت تو اینطوري نیست، امامت تو
ي شمردیم، دفعهامام را بشمار، ما هم می12گفت ما، در دوران تحصیل معلّمی داشتیم می! (شناسیمی

اش و نمره!!!شمارد البد هم امامتش درست بود و هم والیتشگفت از پایین به باال بشمار، هرکس میدوم می
)!بیستهم 

-ها خیلی چیزهاي دیگر که تو به نام دین و به نام تشیع و به نام این شخصیتهاست و امثال ایناین
و اعمالی که انجام دهی و توي مغز خودت هست و در این مراسممیکنی و نشان هاي بزرگ به ما تبلیغ می

گردد، و به دنبال آزادي و به دنبال میدهی براي من و نسل من، براي انسان امروز، که به دنبال عدالتمی
گردد و به دنبال گردد، به دنبال حقّ انتخاب و سرنوشت و ساختن زندگی خودش میمسئولیت انسانی می

اش را بسازد گردد که در هر انسانی به وجود بیاوریم، خودش بتواند تقدیر زمینی خودش و جامعهایمانی می
چه داري بگویی؟

ي کسانی که در این جستجوهایند، از تو بریدم و به دنبال سل امروز، همچون همهمن نیز همچون ن
هاي بزرگ، فیلسوفان بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ، و سازندگان رفتم مکتبهااین اندیشه

یدا شناسی را پي تازیخ و انسانشناسی و فلسفهشناسی و روانهاي مبتنی بر جامعهها و ایدئولوژيمکتب
هاي موروثی و به همان مراسم برگرداندن من به همان سنّتها به من بدهی؟کردم، تو چه داري در برابر آن

.ثمر امکان نداردجهت و بیتقلیديِ بی

!مادر! پدر

-، میما محقّق نیستیم! دومرتبه بررسی کنیم، ببینیم کجایش درست است، کجایش درست نیست
-سرنوشت کنونی تو و امثال تو نشانمن به اینجا رسیدم که◌ً ساساام، و خواهیم زندگی کنیم، کار داری

برد،دهی به جایی راه نمیي این است که آنچه تو معتقدي و آنچه بر اساس این اعتقاد انجام میدهنده
کنی، که در جهان گرسنه، کنی، گرسنگی را توجیه میچنانکه تو راه به جایی نبردي، تو فقر را توجیه می

ي جهان باید در بست از گرسنگی، پس مردم گرسنهمحبوب خداست، و پیغمبر اسالم سنگ به شکمش می
ها را به عنوان عوامل اند، آنگرسنگی شاکر باشند، و کسانی که موجبات گرسنگی شما را فراهم کرده



اند زندان ساختهزندگی و دنیا را بر شماهایی که خوشبختی و نجات و سعادت اخري ستایش کنید، و از آن
اي که در اند، لقمهممنون باشید که شما را در تعداد مؤمنین و صالحین و ناجیان پس از مرگ وارد کرده

بینم چه کسی اي پدر، اي مادر، من می! ي بهتري در آخرت گیرت بیایددست تو هست پرت کن تا لقمه
فهمی، و از این چهارچوب کوچک زندگیت یو تو نم!و منظور از این چیستگوید این لقمه را پرت کنمی

تخدیري باعث شد که تو پرت کنی، اي را که زهدپرستی و دیناین لقمهبیرون نیامدي، براي اینکه من دیدم
که توي این مملکت تو، به بخشمکی قاپیده و من، مادر من، پدر من، به عنوان یک دختر، شما را هرگز نمی

خواهم، یک کتابخانه، با آن شرایطی که تو تو، یک مدرسه، یک دانشکده، نه نمیتشیعنام دین تو، و به نام
هاي مذهبی دیگر براي که بروم کتاب بخوانم، پشت سر هم مکان!به آن معتقدي، من معتقد باشم، نیست

ا که هایی رو بعد همان!ها براي اینکه به درد من بخورد، نیستشود، که یکی از آنکارهاي دیگر درست می
اند، و من جز ها را براي من تأمین کردهبینم که اینخوانی، میگویی و فاسد میدهی، بد میبهشان فحش می

که پهلوي تو بنشینم و بپوشم و از آفتاب !ها پناه ببرم، راه دیگري ندارم، بلی یک راه هستاینکه به آن
!هاي تو را عمل کرده باشمنه... نه ... تا نه ! محروم بشوم

چون دیگر نه ! دانم چه صحبت کنم، و به نمایندگی چه کسی صحبت کنمخوب، حاال، دیگر نمی
عقیده نیستم، و نه به نمایندگی ها همي آن نسلم که تاکنون پیامشان را به شما گفتم، زیرا که با آنهنمایند

توانم حرف بزنم، به این هاي مذهبی و محافل مذهبی این جامعه میقطب مذهبم و قشر مذهبی و شخصیت
-جهت که مرا به نمایندگی خودشان قبول ندارند، و به عنوان یک بالیی که آمده، خدا رفعش کند، تلقّی می

.اما حاال شما فقط قضاوت کنید چه وضعی دارم. کنند

خواهم هدرس خودم، همکار خودم، استاد خودم، به هنرمندان و روشنفکران، معتقدان به می
هاي بسیار بزرگ و شاهکارها فلسفی، اومانیسم، دموکراسی، هاي مختلف، خوانندگان ترجمهایدئولوژي

- کنند، و در طبقههایی که مسئولیت آزادي و نجات بشریت را حس میخواهان، طرفداران عدالت و آنآزادي
نیست، در من فقطاینجوراسالمدانند، بگویم ي من هستند و دین ندارند، و دین را عامل انحطاط توده می

کنم، از دین نه ارتزاق میو الّا، ام را با دین حفظ کردهي علمی و مسئولیت انسانی است که رابطهیک عقیده
خورد صدمه میهاي اینام به همهگیرم و نه موقعیت اجتماعی، بلکه به خاطر عقاید مذهبینه حیثیت می

ام، و مثل تو هم معتقد شده-ی و اجتماعی و اقتصادينه مصلحتی شغل-ولی من به عنوان یک حقیقت
کن ها و شعارهاي تو هم معتقدم، من هم دنبال این هستم که تبعیض و ظلم را ریشهروشنفکرم، به آن هدف

، دنبال مذهبی ازدتضاد طبقاتی را براندو را تأمین بکنیم، دنبال مذهبی هستم که فقر رابکنیم، آزادي انسان
ها در همین دنیا نجات و آزادي دهد، و دنبال مسئولیتی هستم که در همین جهان هستم که به انسان

بی هستم که ترازوي عدالت را در ي افراد فراهم آورد، و دنبال مذهزندگی و فرهنگ و کمال براي همه
و براي همین هم هست که ي امروز، پیش از مرگ برپا بدارد، و براي همین هم هست که مسلمانم،جامعه
.امشیعه



کنی، مذهب تشیعی را که تو انیجوري توجیه می: داري گفت یکی از دانشجویان من با لحن گوشه
چه : کنی؟ گفتم یک مذهب مترقّی و انقالبی است؟ یا نه به مصلحت آن را اینچنین توجیه می◌ً واقعا

حیثیت !معلوم است که چیستامام به دست آوردههاي مذهبیمصلحتی؟ آنچه را که من در مبارزه و فعالیت
را همه به خاطر ایمانم از امام و آسایشم و خانواده و زندگی و کارم و آیندهام و جوانیعلمی و روشنفکري

و . امبه دست آورده!بینی، و در عوض فقط مقداري تهمت و فحش و توطئه از اهل ایمانام و میدست داده
بھ ننگ " هاي دیگري رفتم، ، به راهامام را در این راه وقف کردهي زندگیبینی که اگر به جاي اینکه همهمی

اي دانشگاهی، در نظرشان محترم ، مقامی اجتماعی شدم یا علّامه" دی آغشتھ، اّما رو بھ شھر و باغ و آبا
ي داشتم، حتّی با تمام قدرت علمی و قلمی هم با خدا و مذهب و ریشهها کاري نمیو اگر به کار آنشدممی

است هها از جانب همیني کارشکنیباز هم به من کاري نداشتند و امروز همهافتادماسالم و تشیع هم درمی
و بر اساس یک قیاس منطقی، حدس ! کنندداري میکنی از من پشتیبانی و جانبکه تو از دور خیال می

شناسی ام، و یا از تشیع، با سالح جامعهمذهب طرح کردهزنی که چون مذهب را در محیط روشنفکران بیمی
کنم، متولّیان رسمی و مدافعان میکوبندش، دفاعکه همیشه با آن می-مترقّی و انسانی امروزو ایدئولوژي

بنابراین آنچه مرا به مذهب و به تشیع بینی که درست برعکس است،اند، و میسنّتی تشیع هم حامی من
- "ارنست رنان " به اعتراف !کشد، یک حقیقت عقلی و انسانی است، نه مصلحتی اجتماعی و شخصیمی

و من معتقدم که تشیع "ھاست دین انسان" اسالم - تکفیرش کردندمتفکّر بزرگی که روحانیون مسیحی
مثل کاتولیک و پروتستان و ارتدکس در ( هاي دیگر اسالمی نیست ي مذهبی خاص در برابر فرقهیک فرقه

است در و سنّی و شیعی، به شکلی که امروز درآمده... مسیحیت، یا سنّی، اسماعیلی، زیدي، اشعري، معتزلی 
.)ماسال

، اسالم ي چند چیز دیگر، اصول دین جدا و اصول مذهب جدامذهبی نیست که اسالم باشد به اضافه
فھمیدن " تشیع یک نوع !است و دیگر هیچنه تشیع همان اسالم بوده! سه اصل و شیعه دو اصل اضافی

ضد طبقاتی و ضد فهمیدن مترقّی و ضد اشرافی و ضد نژادي و بوده است، چگونه فهمیدنی؟"اسالم 
تشیع نهضتی بوده است که از هم آغاز در برابر انحراف مسیر اجتماعی و روح و جهت !حاکمیتی اسالم است

و بینش حقیقی مکتب اسالم ایستاد و از نفوذ آگاهانه و ناآگاهانه عناصر نژادي و طبقاتی و اشرافی و سیاسی 
هاي جاهلی نگاه دارد و این امبر را در برابر احیاي سنّتو فکري ضد اسالمی مانع شد و کوشید تا سنّت پی

که اسالم را به عنوان یک ایمان غیبی و دین ماوراءالطّبیعی پذیرفته - هاي همیشگی جامعهقدرتهکبود 
آنچنان که در تاریخ بود و -ها، و رژیم حاکمیت را در سیاست مسلمانان، اما نظام طبقاتی را در جامعهبودند

را که هدف " امامت " و " عدالت " استقرار بخشیدند و این بود که تشیع دو اصل -همه جا رایج بود
گاه خویش نمود، به عنوان شعار نهضت خود تعیین کرد و اساسی اسالم و بعثت پیامبران ابراهیمی بود، تکّیه

که به عنوان یک انتلکتوئل - ي موروثی و متعصب مذهبینه به عنوان یک شیعه-گویم، منین است که میا
با احساسات انسانی و آرزوهاي مترقّی ضد ارتجاعی و ضد مسئول و متعهد اجتماعی، روشنفکري مثل تو و 

خت مکتب اسالم و تاریخ اسالم و ام و از راه تحقیق علمی و تاریخی و با شناکه تو داري معتقد شدهطبقاتی
از نظر -ام که تشیعهاي جدید، به این واقعیت عینیِ علمی رسیدهئولوژيآشنایی با ادیان گذشته و اید



- ترین نهضت و مردمیمترقّی-از نظر اجتماعی و سیاسی-و"مکتب اسالم " ترین تلقّی از مترقّی-اعتقادي
.استبوده"تاریخ اسالم " ترین جناح در 

خواهی که به آن معتقدي، و مکتب آزاديپرسم، هر مکتب انقالبی، و مکتب مردمی،من از خودت می
ها و شعارهایش را خالصه ي هدفاش هرچه هست کا ندارم، آیا اگر همهاصول فلسفی و علمی و استراتژیکی

کلکتیویسم، -هرچه هستخواهد بکند؟ و همان مذهب تو به این دو اصل منحصر نیست که دو کار میکنی
غیر از ... آلیسم، ماتریالیسم دپالتیک، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، دمکراسی متعهد یا لیبرالیسم انقالبی ایده

یکی نظام استثمار و تضاد طبقاتی و ظلم ي عمل بپوشاند؟خواهد جامعهاین است که این دو اصل را می
کند به نظام برابري و عدالت، و دوم جامعه را از حاکمیت استبدادي ي اجتماعی را تبدیل بو تفرقهاجتماعی

و اشرافی رها کند و از یک دهبري انقالبی و انسانی پاك برخوردار سازد؟

: خواهد تغییر بدهد و یکی نظام حاکمیت جامعه را؟ گفت چرا، گفتمنظام طبقاتی جامعه را میییک
انیجوري نیست، !باید ریاضت باشد، عبادت باشد، ندبه باشد نوحه؟کنی اصول مذهبی شیعه اما تو فکر می

:توانی بکنی که مذهب است و بنیادش دو اصل است و تمامی تشیع بر آن دو اصل استوار است باور نمی

!امامت- 2عدل - 1

ي خویش و برايجویی؟ و همان نیست که براي جامعههاي دیگر میاین همان نیست که تو در مکتب
کنی؟بشریت آرزو می

شیعه بر همین دو پایه استوار است، اما چه کنم که این دو اصل را از معنی خودش انداختند، یعنی 
!اسم آن را حفظ کردند و رسمش را نفی

◌ً معنی این دو را برداشتند، اصالبه جاي اینکه-اثر کردندمعنی و بیکه این دو را بی-اگر فریبکاران
گذاشتند، و به جایش اصطالح دیگري، مثل تقیه و عبادت و ریاضت و غیره میداشتندلفظ آن دو را برمی

ها نیست، اصول شیعه این!نه: توانستم امروز خطاب به روشنفکران، خطاب به توده نیز فریاد بزنم که من می
، اشتند، اما، معنی آن دو را مسخ کردنداما بدبختی ما این است که این دو لفظ را گذ! عدل است، امامت است

شود عباس میخورد و نه امامتش به درد امامت، امامتش نصیب شاهطوري که نه عدالتش به درد عدالت می
هاي و آنچه پس از هزار سال، جهاد و شکنجه و عشق و پایداري و گذراندن قرن!"ظلمھ " ي و عدالتش بهره

ي محروم شیعه شد، ظلم خان بود و جور خاقان، این باد دستگیر تودهسیاه خالفت عرب و سلطنت مغول،
!"محبّت موال علی " در لباس 

اند، در اند و معنی و روح و جهتش را عوض کردهاند، ظاهرش را نگه داشتههمه چیز را مسخ کرده
اند، اصطالحات مذهبی را که جهت حفظ مصالح و منافع طبقاتی و سیاسی و اقتصادي خودشان تغییر داده

اند، پوك و پوچ و از محتوي خالی کردههرکدام ظرفی هستند که یک فکر و یا یک عقیده را در خود دارند، 



ي خرافی و ضد کردند نه به جاي آن مواد تخدیرکنندهمغز میو کاش خالی و بی! اندروح ساختهمغز و بیبی
!اسالمی و ضد شیعی پر کردند

را، قرآن را، نیایش را، حج را، عدالت را، امامت را، والیت علی را، علی را، حسین را، تشیع را، توحید 
اند مبهم، همه را به صورت الفاظی درآورده... معاد را، شفاعت را، قضا و قدر را، توسل را، انتظار موعود را، 

و درست در عکس جهتی که نشان خالی و یا مسخ شده و تخدیرکننده و حتّی درست ضد آنچه معنی دارد
!دهدمی

ي من، نویسنده، روشنفکر، دانشمند، مترجم، هنرمند، طبقهو تو برادر من، خواهر من، همکار من، هم
گرا، مترقّی، دوستدار عدالت و خواهان رهبري و برادري، و آرزومند رهایی و خواه، جامعهسوسیالیست، آزادي

بینی، و میشناسیفهمی، آنچه به نام دین، اسالم و تشیع میطالحات میآنچه تو از این اص! رستگاري بشر
هاي غرض دشمن همان اوراد و الفاط و مفاهیم تخدیري و تحریفی رایج است، همان تصویري است که دست

اند اسالم نیست، تشیع نیست، خدا و دوست از این مکتب در ذهن پدرت، مادرت، محیطت نقش کردهو جهل
کنی، تو گویی و نفی میبینی و آن نیست که تو میآن نیست که تو می... امامت و عدالت و حج و معاد و 

!کنی حق نیستحق داري که نفی کنی، اما سخن من این است که آنچه را نفی می

!ها و آقایانخانم

زارشده از ي مترقّیِ منطقیِ بیکردهخواهم، به این برادر روشنفکرم، خواهر روشنفکرم، تحصیلمی
گویی واضح است دینی است که بشریت را تخدیر کند، و از مسئولیت خداوندي را که تو می: گویم مذهب ب

.ها را وادار کند که بشریت را تخدیر کند، و به او تملّق بگوید، خداي اسالم نیستشخصی بازبدارد، و انسان

ست، تنها به این معنی که عقیده داشته باشم آلیستی نیي ماوراءالطّبیعی ایدهتوحید تنها یک نظریه
بینی است، یک بینش تاریخی و خدا در هستی یکی است و بیشتر نیست، نیست، در عین حال، یک جهان

ي شرك قومی و کننده، زیربناي وحدت هستی و وحدت نژادي و طبقاتی است، نفیاجتماعی و بشري است
مسئولیّت " ، "جھاد " ،"آھن " ،"علم " ،"عّزت " خداي اسالم دوستدار !فکري و گروهی و انسانی است

است، انسان "تسلّط انسان بر طبیعت " و" تمّدن " و"ثروت " و"آزادی " و"ی انسانی اراده" ،"
!است"ی فرشتگان او مسجود ھمھ" و"جانشین او در زمین " ، "روح او " امانتدار اوست، حامل 

تخلّقوا ( !" خلق و خوی خدا را بگیرید " : کند کهن دوست اوست، ذلّت؟ انسان را دعوت میانسا
این دعوت به ذلّت است؟). باخالق اهللا 

ي عدل است، چون خدا خالق این جهان در تشیع خدا عادل است، به این معنی که، جهان بر پایه
است، و چون جامعه بر اساس نظام و ناموس خلقت ي او است و هستی تجلّی او و نظام هستی تجلّی اراده

ي خاص خداوندي ي درست و طبیعی ناچار باید بر اساس عدالت باشد، زندگی انسان تجلّی ارادهاست جامعه



بینی است، به این به این معنی است که عدل یک جهان"خدا عادل است " باید باشد که عادل است، پس 
ي ضد شیعی و ضد مذهبی است، ي بیمارگونهاس عدل نیست، جامعهمعنی است که اگر جامعه بر اس

، خدا عادل این معنی عدل است. غیرطبیعی و انحرافی است و محکوم به زوال، و مخالفت با نظام کائنات
ي بشري ارتباط با زندگی و جهان و بیگانه با ظلم و عدل جامعهاست، یک بحث متافیزیکی و فلسفی و بی

خدا عادل است یعنی عدل یک صفت خدایی است، یعنی نظام عدل تنها نظام توحیدي و نیست، برعکس،
.هاستمذهبی است، یعنی عدل زیربناي وجود، طبیعت، جامعه و روابط انسان

جنگیده زیرا همواره با ظلم و نابرابري و تجاوز می-شیعه که در تاریخ همواره قربانی ستم بوده است
مثل امروز، تنها "عدل " گیرد، این گیرد، و به این معنی است که میویش میعدل را اصل مذهب خ- است

.ي متافیزیکی و بحث فلسفی و سرگرمیِ علما و حکما نبوده است، شعار مبارزه با ظلم بوده استیک عقیده

: خواهم بگویم می

!رادرــــر، بـــخواه

کنیم و را که مدعی سنّت پیغمبر است، نفی میما به عنوان یک مسلمان در تاریخ اسالم، خالفت جور
به این معنی است که در زندگی اجتماعی تا مرگ بشریت، رهبري باید بر اساس اصالت انسان معصوم یعنی 

ي این مکتب و این حرکت و این انسان پاکدامن باشد، نه خیانتکار و پلید و سازشکار، رهبري بشریت بر عهده
.جهت باشد

ي دیوار به و دینی که من به آن معتقدم، دین توجیه فقر نیست، دینی است که فقر را همسایهآن خدا
وقتی فقر از " : گوید ي علی و پیغمبر اسالم است که میشدهابوذر بزرگترین تربیت1.شمارددیوار کفر می

".رودشود، دین از در دیگر بیرون میدر وارد خانھ می

فقر پسرکم از فقر بھ خدا پناه جوی، کھ " : دهد که ، به فرزندش زنهار میتعلی که اسالم مجسم اس
2."زای و عقل و عامل نفرت و بغضی دین است و دھشتکنندهناقص

کشی فردي و کند، مذهب ما نیست، آن یک ریاضتپس آن که مذهبی که درفقر و بدبختی رشد می
آن علی، که تو . در ثروت و در قدرت و جهاد وجود دارداسالم در عزّت و . ي هندي و مسیحی است-صوفیانه

اي است اي نیست که من به او معتقدم، علیِ من آن علیشماري، آن علیآن فضایل را براي شخصیتش می
ي یافتند، و ناچار در چهرهاي را که در روي زمین جستند و نمیهاي متعالیارزشي بشریت تمامیکه همه

ساختند و میوعان فرضی میالنّخدایان و ربپرستیدند، ربالنّوع قدرت، ربالنّوع قلم و النّوع اندیشه، رب

کاد الفقران یکون کفرا١

نھج البالغھ. " فاّن الفقر منقصھ من الّدین و مدھشھ للعقل و داعیھ للمقت. : " علی خطاب بھ محّمد حنفیھ، پسرش ٢



سخن، ربالنّوع جنگ و دالوري، ربالنّوع عشق، ربالنّوع وفاداري به انسان، ربالنّوع پاکی و خودداري، رب-
النّوع خشونت در راه حق و النّوع لطافت احساس و زیبایی روج، ربالنّوع عدالت انسانی، همه در وجود او رب

تجلّی داشت، حاکم بود و هنگام دادن حقوق افراد، به عثمان بن حنیف، صحابی باوفایش، که یکی از 
دهد و به غالم همین عثمان نیز سه درهم، این ي اسالمی بود، سه درهم میهاي جامعهبزرگترین شخصیت

."اشتراک اقتصادی راستین و مطلق او " ت، علیِ من است و این نظام اقتصادي اوس

کوبد، و در درون دهد، در جهاد دشمن را میو هم اوست که در محراب نیایش روحش را پرورش می
ورمال و استثمارگر، هرچند مسلمان هم باشد، فروش و پاچهي بردهبا منافق ستمکار، خواجهي اسالمیجامعه

مردي است که چهار هزار نفر مقدس دعاخوان ناالن در پیشگاه خداوند کند، و اوبه خاطر اسالم مبارزه می
کند، را، که جاي سجده در پیشانیشان نمایان است و در میانشان حافظ قرآن بسیار یکجا با شمشیر نابود می

: گویدبرند، چه کسی جرئت این کار را داشت؟ خودش مینفر از دستش جان به در می9که فقط 

کھ چشم فتنھ را درآوردم، پس از آنکھ ظلمت فتنھ ھمھ را گرفتھ بود و بیمارشان من بودم " 
که از قضاوت عموم و "داشت، ھمھ را ھالک ساخت و احدی جز من جرئت چنین کاری را نداشت 

بازي را نشناسد و چهار هزار نفر مقدس و زاهد، عابد و قاري قرآن را احساسات عوام مؤمنین نراسد و مصلحت
اند، هرچند که در برابر حق ایستاده. اند، قتل عام کندسرطان شوم روح و عقل و زندگی و ایمان جامعهکه 
بیشعوري نیز خود جرم ! غرضهاي اموي باشد، بیها و سیاستآگاه عمروعاصغرض باشد و آلت دست نابی

.اندي بیشرفی، به هر حال آفت حقاست، جرمی به اندازه

معناي قدرت نیست، حتّی به معناي حکومت علی و حقّ علی نیست، که دیدم به حق در زبان علی، به
در " : گوید همان است که می. مرگ زور است! سادگی از آن گذشت، بلکه حق به معنی حقّ مردم است

ھر انسانی در حکومت من با انسانی دیگر ! توان گرفتنظام من، پوست جوی را از دھان موری نمی
!"با تو ای مالک، برادر استر مسلمان است در ایمان و اگر مسلمان نیست در انسانیّت، برابر است، اگ

:خواهم بگویم می

هاي فردي براي نجات شخصی آن اسالم من، اسالم عثمان و عبدالرّحمن بن عوف نیست، دین ریاضت
کفر، بلکه علیه عثمان، که شعارش نه علیه نظام ! هم بعد از مرگ نیست، اسالم ابوذر است، تشیع ابوذر

بادت آن تشیع است، و شعارش هم نه ع!! جنگدکند و میخالفت اسالم، جامع و ناشر قرآن، علیه او قیام می
، کاپیتالیزم است، یعنی "کنز " و نه تفسیر خاص از این کالم و از این اصل و از آن فرض است، علیه 

:  این شعار تشیع ابوذر است . ار مردمداري، گنج نهادن، زراندوزي از راه استثمسرمایه

من االحبار و الّرھبان لیأکلون اموال النّاس بالباطل و یصّدون عن ◌ً یا ایّھا الّذین آمنوا اّن کثیرا" 
)٣٤توبھ " ( سبیل هللا و الّذین یکنزون الّذھب و الفّضھ و الینفقونھا فی سبیل هللا فبّشرھم بعذاب الیم 



اید، همانا بسیاري از علماي دینی و رؤساي روحانی و راهبان و عابدان آوردهاي کسانیکه ایمان { 
اموال مردم ) هاي مقدس و بیزار از دنیا و اهل آخرت خاص که به کار کسی کاري ندارند شخصیت( گیرگوشه

- اشته و گنج میدارند و کسانی که زرو سیم را اندوخته و انبخورند و مردم را از راه خدا بازمیرا به ناحق می
.}! کنند، آنان را به عذابی دردناك مژده بدهسازند و در راه خدا انفاق نمی

مسلمانی که عقل عثمان شده بود و براي ابوذر قرآن تفسیر ملّاي یهودي تازه(عثمان و کعب االحبار 
فروشان و ادیان دیگر و بردهداران آري، اما این آیه براي روحانیون و ملّاکین و سرمایه: گفتند می)کرد می

!است

آید که مربوط به دیگران است هرچند اول آیه مربوط به احبار و از کجاي آیه برمی: گفت ابوذر می
چه به نام اسالم و چه به -و داللت بر هرکس دارد- رهبان است که مسلّم اهل کتابند ولی آخر آیه عم است

شناس حقیقی ابوذر که اسالم! شرك، هر که طال و نقره را گنج سازدنام کفر، چه به نام توحید و چه به نام 
، براي نجات مردمو براي نجات از گرسنگی و نجات از فقر و نجات از تضاد و نجات از اشرافیت، در است

مبارزه با رژیمی که قانونش قرآن بود و شعارش جهاد و هر دو ابزار دست غارت و استثمار، جانش را باخت تا 
، به من و تو و روشنفکر بفهماند که اسالم دین استثمار نیست، ابزار توجیه فقر و تحکیم طبقات دهدنشان

.اسالم عثمان چنین است! نیست

: خواهم به این نسل بگویم می

 حاجی است، حج ی که تو راست هم گفتی و مسخره کردي این حجخواهر، برادر روشنفکرم، حج
چه میعادي؟ که چه بکنند؟ بر سر نهضتی که او در ! هر نسل انسان است با ابراهیمابراهیم، میعاد هر سال و 

چه نهضتی؟ براي اولین جهان آغاز کرد باز با او همه سال پیمان ببندند و هر نسلی در زندگی با او عهد کند،
.بار، نهضت استقرار توحید و نابودي شرك

ه او شکست و حاال دیگر بتی وجود ندارد، چرا، ها را هم کخواهید گفت، حاال که شرك نیست، بت
ابراهیم فقط یک شخصیت تاریخی نیست، پیامبران بعد از !تر از همیشه وجود داردوجود دارد و بیشتر و قوي
پس راه ابراهیم راهی است که هنوز روندگان باید به راهش بروند، . ي راه اوینددهندهاو، حتّی پیامبر من ادامه

کرد امروز بیشتر از زمان او بر جهان حکومت ضت زندگی است، و شرکی که او با آن مبارزه میو نهضتش، نه
!تر اما پنهانیکند و بدتر و خشنمی

حج یک نمایش عظیم بشري است، هر سال و هر نسل، هر انسانی موظّف است که از زندگی و نظام 
ي هاي طبقاتی و نژادي و خانوادگی و همهرندگاجتماعی و بندها و پیوندهاي خود ببرد و جامعه و نشان و 
کرده و بشریت را قطعه قطعه کرده است، همه را مرز و بندهاي پوچ و زشتی را که زندگی بر انسان تحصیل

ي پرشکوهی گردد که در آن هر فردي پوش شود و وارد صحنهرنگ و آزاد، کفنبریزد و در یک برابري بی
هر اي که در آنکند، صحنهت و پرهیجان این مهاجر مجاهد تاریخ را بازي مینقش ابراهیم و داستان پرحرک



-با تمام حرکات و حاالت و اطوارش، خاطرهکسی بازیگر نقش اول است و در چنان مراسم پرتکان و انقالبی،
ها،بخشد، حج نمایش برابري انسانکند و تجسم میي عظیم ابراهیم و هاجر و اسماعیل را تجدید می

هجرت به سوي شناخت و بازگشت به ، طواف عشق و توحید، سعی کار و جهاد،ها و طبقاتوحدت ملّت
آل و جشنِ خون و قربانیِ اسماعیل خویش و باالخره جشن سوي شعور و نیل به سرمنزل عشق و ایده

.ي تاریخ و جامعه و درون استهاي سگانهبر شیطانپیروزي ابراهیمیِ هر فردي

ي ي مرکزي طواف یعنی کانون همههاست و نقطهي انساناي است که قبلهحج نقطهمحور اصلی 
.ي هاجر است، آرامگاه هاجر استحرکات زندگی فرد و آن خانه

کرد عملش مانند اعمال ابراهیم به عنوان مناسک و فرائض عجبا یک کنیز که با ابراهیم همگامی می
آري، همه چیز نابودشونده است جز . شودان تقلید و تجدید میها مسلمي میلیونساله به وسیلهحج همه

، ي مردم جهاني پیامبرانش، مصلحانش، مقرّبانش، عزیزانش و همهخدا از میان همه. آنچه رو به خدا دارد
ي خود مطاف هر سال و هر نسل تاریخ بشري کند و مدفن او را پهلوي خانهیک سرباز گمنام انتخاب می

داند، این او بر خالف آن مذهبی که زن را یک انسان پست و حقیر و مهجور میاو کیست؟.کنداعالم می
کند، یک اسیر، یک مادر و او را را انتخاب می"ھاجر " ها در تاریخ، یک زن، ي این چهرههمهخدا از میان

، حتّی هاي انسانمههبه کندي خودش اعالم میکند و مزار او را جزو خانهدر جوار این کعبه دفن می
مسلمین یکدیگر را دهد که بر گرد این خانه طواف کنند، این است آن حجی کهپیامبران بزرگش، فرمان می

شوند و پیمان اندیشند و مصمم میشناسند و براي خیر و صالح یکدیگر و خیر عموم مسلمین میبهتر می
.بندندنشینی و تعاون میهمکاري و هم

گیریش چه بود و چه کسانی که بعد رفتیم و دیدیم که چه کردند و بعد نتیجهاین است آن حجی
بدون قید و بند و بدون مسئولیت، . تمام عمرشان را به آزادي هر کار کردنداکثریت کسانی بودند که! رفتند

یک باجی هاي زندگیها نهیب زده است، براي اینکه به نکیر و منکر در آخرین لحظهبه آنحاال که مرگ
گردند روند که بعدش کاري نمانده باشد، بعد هم برمیاند آنجا، و براي همین هم در آخر عمر میبدهند، آمده

خواهم بگویم و نمی! و یک قرضی بود که از گردنم انداختم!که بمیرند و آنجا بگویند این فریضه هم انجام شد
قی فردي دارد اما وقتی حسین تنهاست و صهیونیسم در افرادي اثر اخال. رود چنین استهر که به حج می

هزار و صد سال پیش ها چه سود؟اند، این ارزیابیو فقر و استعمار در قلب اسالم آزاد و راحتبیخ گوش مکّه
ي حج آن نبود که تو نتیجه!"ما اکثر الّضجیج و اقّل الحجیج ": گوید ها میامام موسی بن جعفر به این

گیري کنی و ببینی در اثر حج مادرت و نسل مؤمنت رفتند، و وقتی برگشتند خواستی نتیجهدیدي، پدر و 
پیدا شده، بعد دیدي هیچ فرقی نکرده و با کسب تیتر و عنوان حاجی با هاها و کار آنچه تغییري در راه آن

ري را شروع کرده و بعد بند و باقیدي و بیکاري و بیدست بازتري دوباره تملّق و چاپلوسی، خیانت و کثافت
توانی ببینی این است که چمدانش را باز کردي، اي که او کرده است و تو میگیرينتیجهدیدي که تنها

تري کافیي بهتر و بهرهات بود که مقداري سوغاتی آورده بود و نتیجهگیریش فقط براي تو و خانوادهنتیجه
!شکن کامروا شدندیم خلیل بتداران ژاپونی که از سنّت ابراهبراي سرمایه



: خواهیم بگوییم می

قرآن به عنوان شیء متبرّکی در دست جهل؟ن؟گویی درست است اما کدام قرآآري، قرآنی که تو می
هاي جنایت؟ یا قرآن به عنوان کتابی که قبایل وحشی پراکنده در صحرایی قرآن به عنوان پرچمی بر سر نیزه

سازد و در ها عالمگیر میي قدرتي سرنوشت جهان و کوبندهقرن تعیین کنندهرا که در کمتر از یک ربع
آفریند؟کمتر از یک ربع قرن فرهنگی نو و انقالبی در تمدن بشر می

"آسمانی " کتابی ! یابدپایان می"مردم " شود و با نام آغاز می"خدا " قرآن کتابی است که با نام 
بیشتر توجهش به -کنندایمانان امروز قیاس میپندارند و بیین امروزي میبرخالف آنچه مؤمن- است، اما

کتابی است که نام بیش از هفتاد ! طبیعت است و زندگی و آگاهی و عزّت و قدرت و پیشرفت و کمال و جهاد
اش از هاي مادي و تنها دو سورهاش از پدیدهاش از مسایل انسانی گرفته شده است و بیش از سی سورهسوره

!عبادات و آن هم حج و نماز

شناخته دانسته و نه ایمان میکتابی است که حاملش یک امی است، به تعبیر خود قرآن، نه کتاب می
کتابی است که ،1خورد و به قلم و به نوشتهتوانسته و آنگاه به مرکّب سوگند میو نوشتن و خواندن نمی

مقایسه نیست، کتابی است که نخستین پیامش خواندن است و ي آیات جهادش با آیات عبادتش قابل شماره
اي بدوي و قبایلی کتاب و قلم و تعلیم و آن هم در جامعه!2"قلم " تعلیم انسان با ! افتخار خدایش به تعلیم

!تربیت مطرح نیست

"اش الیھ" را بستند، "الیش " "جھل دوست " و " ی دشمن حیلھ" این کتاب را از آن روزي که به 
" رواج یافت و از آن هنگام که این کتاب را که "جلدش " متروك شد، "متنش " مصرف پیدا کرد و وقتی 

کشی به کار رفت، از وقتی که امراض اند، براي تقدیس و تبرّك و اسبابنام دارد، دیگر نخوانده"خواندنی 
کردند، باالي سر، در خواب گذاشتند و شد و چون در بیداري رهایش ... جسمی چون درد کمر و باد شانه 

ندایش از ند وکناند و نثار ارواح گذشتگانش میبینی، اکنون در خدمت اموات قرارش دادهباالخره، اینکه می
دانی که چه نمی! دانی برادر و خواهر روشنفکر منرسد، از آن است که نمیهاي ما به گوش میقبرستان
- ها دور کنند و اثرش را از زندگی قطع کنند و ندایش را، هم در صحنهان زندهها کردند تا آن را از میکوشش

3!"اجتھاد " هاي خاموش کنند و هم در حوزه"جھاد " هاي 

اش اینکه کتاب خواندن بگیرید که نتیجه"ن قرَ " گیرید، از می"قرأ " ي گفتند قرآن را از ریشه
"ب " ي زیر اسراري را که فقط در نقطه: چسباندن است، گفتند نیست، کتاب به همراه داشتن و به خود 

.اندساختھاند کھ در قدیم از آن مرکبی میای دانستھفّسران ن را ماھیبسیاری از م! ن والقلم و ما یسطرون١

...علّم االنسان بالقلم ... اقرأ باسم رّبک الّذی خلق ٢

فاّن فیھ شفاء من اکبر الّذاء و ھو الکفر و الّنفاق و الغی و الّضالل٣



" این درست است اما : گفتند ! دهددر بسم اهللا نهفته است اگر کسی بخواهد تفسیر کند یک عمر کفاف نمی
این درست است اما این را طوري معنی کردند که یعنی ! دارد و هر بطن آن هفتاد بطن و همینطور"بطن 

یکش رفت، یعنی هر کس قرآن را گشود و خواند و در آن اندیشید و از آن چیزي فهمید محکوم نباید نزد
.شودو هرچه از آن فهمیده مطرود و مشکوك اعالم میشودمی

معنی واقعی قرآن نزد ائمه است، در کتاب مخصوصی است که مخفی است و هیچکس از آن : گفتند 
بود و بعد پنهانی، دست به دست، میان ائمه گشته و باالخره در دست ي پیغمبر خبر ندارد و آن در خانواده
ها بهتر از دیگران این کتاب را که درست هم هست و به این معنی است که آن- امام غائب است از این خبر

یک کتاب معمایی اسرارآمیز و اي گرفتند که قرآن چنین نتیجه- و این طبیعی و منطقی استاندفهمیدهمی
.فهم استراي بشر غیرقابلب

هرکس قرآن را با عقل خویش تفسیر کند، باید در نشیمنگاه آتشین فرود آید در حالی که : گفتند 
است یعنی هرکس با نظر خودش، رأي "من فّسر القرآن برأیھ فلیتبوء مقعده من النّار " سخن پیغمبر

سخن بسیار علمی و منطقی است و اصل تحقیق است که محقّق، در خودش، قرآن را تفسیر کند و این 
" جستجوي حقیقت، باید ذهنش را از نظریات شخصی و عقاید قبلی و به اصطالح دانشمندان اروپایی از 

کند معنی حقیقی آن را بتواند خالی کند تا وقتی که متنی را تفسیر می) "prejudgement(پیشداوری
ي خاص اي و تعبیري را با رأي قبلی خود به زور تطبیق دهد و با سلیقه و عقیدهکلمهدریابد نه اینکه هر 

معنی کردند و چون " عقل " را" رأی " بینیم چطور هوشیارانه، می. و تأویل نمایدخود آن را توجیه
رس اینکه امکان ندارد، مردم را از ت"عقل " خواندن و فهمیدن و عمل کردن به هر سخنی و کتابی جز با 

تفسیر " مقعدشان نسوزد، از خواندن و فهمیدن و عمل کردن به قرآن ترساندند و بعد خودشان در حالی که 
تحریف و توجیه و تأویل "رأی خود " را تحریم کردند، برخالف همین حدیث، قرآن را سراسر به "بھ عقل

تمجید یا فحش و بدگویی نسبت به چند نفر اش در تعریف و کردند و به صورت کتابی معرّفی کردند که همه
اش به گوشه و کنایه و غیرمستقیم ترسد، همهها میاز اشخاص پیرامون پیغمبر است و آن هم چون از آن

!شدندها هم متوجه نمیاست، به طوریکه خود آن

کند قرآن حقیقی دست امام زمان است و هر وقت ظهور ◌ً صالا!هاي بدتري گفتندحتّی بعضی حرف
...اند و تحریف شده است، بعضی آیات را از آن برداشته! با خود خواهد آورد و قرآن فعلی، قرآن اصلی نیست

را کند، چقدر هوشیارانه دشمنان اسالم خواستند اسالم را ریشهها دیگر کار را یکسره میاین حرف
ینکه قرآن را در مین مردم ببندند و براي اهاسازيي آن زمینه،  چون فکر کرده بودند با همهقطع کنند

صدایش را خاموش کنند و فکرش را مجهول و متروك سازند و جلدش را و جسمش را رواج دهند، باز خطر 
ها گوش ندهند و این کتاب را بازکنند و بخوانند و از آن سازياین هست که روزي، روشنفکرانی به این زمینه

بھ این " ها، مسلمانان اندازيها و تفرقهبازياعتقادي و فرقهو تضادهايهاي فکري الهام گیرند و در پریشانی
ي بیمار و جاهل و ي مردهو باز اسالم از کانون قرآن جوشش کند و جامعه"ریسمان خدایی چنگ اندازند 



پرست و متفرّق و منحط مسلمانان را باز وحدت و حیات و حرکت و آگاهی و تعهد  جهت و مشرك و بت
این قرآن، آن ◌ً ي شوم را که اصالتگیِ فکري بخشد، این بود که این فاجعه را پدید آوردند و این شایعهشکف

، قرآن مثل امام غایب است و در دسترس نیست و کوشیدند تا این فکر را که براي همیشه قرآن نیست
را در دهن چند تن از کند، شایع کنند و حتّی موفّق شدند آننابودي اسالم و مرگ مسلمین را تضمین می

هایی را هم هاي مشهور و مهم و رایج هم منعکس کردند و حتّی گروهعلماي بزرگ هم بیاندازند و در کتاب
به این فاجعه معتقد ساختند، ولی خوشبختانه علماي بزرگ ما در اینجا کوتاهی نکردند و یک کالم، همگی 

. کن کردنددار را ریشهي ریشهتوطئه

ترسد و همین ترس دشمن ي آن نیست که دشمن از قرآن میها نشانهفکر من، همیندوست روشن
کافی نیست که تو را به نقش قرآن در حیات و نجات و بیداري و خلّاقیت این کتاب مطمئن سازد؟

ها نکردند؟بینی دوست روشنفکر من که چه کردند و چهمی

یافتن و برخاستن و شدن و راهو فهمیدن و روشنکه کتاب خواندن و اندیشیدن- کاري کردند که قرآن
نشان دادن " و" ھدایت پیروانش " در شد یک شیء مقدس متبرّك که مصرف واقعیش،-عمل کردن بود

تعظیم و در برابر آن،ي پیروانش هم وظیفه! است"استخاره " فقط ،"راه حل و مسئولیّت انتخاب انسانی 
وضو بدان دست نزدن و توي قاب گذاشتن و کنار آینه نهادن و در بند قنداق تکریم و تجلیل و بوسیدن و بی

ها و آیاتش هم به عنوان وردهاي جادوگرانه و برخی سوره. ... ي نو و روي سر مسافر و ي عقد و خانهو سفره
شیرده و اعمال و مراسم خاص حرز و طلسم و براي منع جن و دفع باد و عزایم بستن و به گردن زائو و گاو

!آدم خل آویختن

من براي - که هفتاد نفر مذهبی خیلی روشنفکر زندانی بودند-در یک زندان سیاسی: گفت یکی می
تحقیق مطلبی قرآن خواستم، پیدا نکردم، شمردم در میان این هفتاد نفر، صد نسخه از یک کتاب دعا با 

!هاي جورواجور وجود داشتها و چاپقطع

خواه استاد، دانشجو، مترجم، نویسنده، هنرمند و آزادي! گویی برادر روشنفکرممیاز کدام قرآن سخن
کدام قرآن؟ مگر ! بريمتعهدي که از انحطاط جامعه و جمود فکر و ضعف فرهنگ محیط خویش رنج می

کنی؟ یک اش قضاوت میشناسد که دربارهمی-چه توي موافق و چه اويِ مخالف-قرآن را کسی◌ً اساسا
متعصبی حق دارد که قرآن را نخوانده و نشناخته و نفهمیده بپذیرد و ایمان داشته باشد اما تو عامل

. روشنفکر منصف حق نداري آن را نگشوده و نیندیشیده و نفهمیده رد کنی و بدان ایمان نداشته باشی
ش را پرستیدند و روحش گفتن با پیروانش بازماند و تنپنداري، از هنگامی که قرآن از سخنبرعکسِ آنچه می

هاي پرستی و ضعف اجتماعی و جمود فکري و تعصبو فکرش و سخنش را رها کردند، مسلمانان به خرافه
.مذهبی و انحطاط علمی و اقتصادي و سیاسی افتادندشبه



- گوید، اگر نمیتوانی قرآن را بگشایی و متنش را بخوانی و بدانی که چه میاگر نمی! اي روشنفکر آگاه
هاي شگفت کرده است توانی تاریخ را بشناسی و پی بري که این کتاب در ایجاد انقالب انسانی چه اعجازگري

هاي نظامی و اشرافیِ رومی و ایرانی، و از جهل و هاي هندي و تمدنپردازيهاي یونانی، خیالبافیو از فلسفه
رهنگی و سیاسی و اخالقیِ جهانی آساي فکري و فچه جنبش و جوشش معجزهگري عربی، ناگهان وحشی

اي، با ي بشریت دمید و چه تمدن علمی و روحی و ماديقطعهپدید آورد و چه روح انقالبی در کالبد قطعه
توانی به سخن اقل میهاي همیشه محروم از سواد و از سعادت پرورد، الدر میان تودهي تقوي و عدلانگیزه

:همین عصرِ خود ما گوش دهی که رهبران انقالبی شمال آفریقا در 

خواھی و ضّداستعماری شمال آفریقا، درست از روزی آغاز شد کھ آزادیبیداری و نھضت "
بھ شمال آفریقا -ی مسلمانان بھ قرآن بودپیرو مکتب سیّد جمال کھ شعارش بازگشت ھمھ-محّمد عبده
ھای شدن در فلسفھد کھ بھ جای غرقھا را دعوت کری علمای اسالمی را گرد آورد و آنآمد و ھمھ

-کھنھ و علوم قدیمھ و انحصار در فقھ و اصول و کالم و حکمت و طرح مسایل متافیزیکی و موشکافی
ی علوم قدیم و جدید، اسالمی و ھای افراطی و ذھنی در احکام فرعی، بھ سراغ قرآن بروید و از ھمھ

کمک گیرید و بکوشید تا مردم منحط و " پیام " ی این غیراسالمی، برای فھم درست و راستھ
بینی و تعّصب و جھل، با قرآن آشنا شوند، قرآن ھای گرفتار خرافھ و تفرقھ و تنگو مذھبیاستعمارزده

... ".ھای علمی دینی و ھم در اذھان عوام و افکار عموم مطرح کنید را ھم در حوزه

هاي درسی، تدریس قرآن و در شد، در حوزهي مسلمین مطرح ، قرآن دوباره در جامعهاز آن هنگام
میان علماي مذهبی، تحقیق و تفسیر قرآن و در محافل روشنفکران و مبارزان، مسایل قرآن و حتّی در 

ي این ي حاد حیاتی و اصلی گسترش یافت و ثمرههاي روستاها، تعلیم قرآن به صورت یک برنامهخانهمکتب
کرد و از عقاید و مراسمِ رایج مذهبی که تا آن هنگام افکار را تخدیر میابتکار این شد که مذهب و اعمال و 

هاي کهنه ساخت و به موهومات و عقدهشومیِ سرنوشت خویش که اسارت در چنگ فرانسویان بود، غافل می
د کشاند، به هدایت قرآن، عامل بیداري و ایجاهاي جاهالنه میالی وتعصبو اختالفات فرعی و تصادمات فرقه

.شدمسئولیت و خودآگاهی و قدرت و وحدت می

رفتند تا خدا هرکدام به سراغ مذهب و اعمال مذهبی می-در زیر یوغ استعمار-هاپیش از این، مذهبی
کوشیدند تا فقط با ها را فقط از گناهان فردي خود ببخشایند و بیامرزند و میو رسول و ائمه و صلحا آن
.خرت جمع کنندعبادت براي فردخود ثواب آ

ي الجزایر و تونس و مراکش و موریتانی را در زیر استعمار در حالی که ژنرال آرگو و ژنرال ساالن همه
کردند و ژنرال سوستل با ها را غارت میضدانسانیِ فرانسه ذلیل ساخته بود و ثروت و عزّت و فرهنگ آن

و به زنش ! اش تیراندازي و شکاري بیاموزدبچهرفت تا می"شکار عرب " هاي طلمسن به پسرش در جنگل
!... "مان خوبیم، من خوبم، سگم خوب است، عربم خوب است ھمھ" ... : نوشت که در پاریس می

◌ً آور، همه مشغول بودند تا با ذکر و دعا و توسل و احیانابارِ ننگمؤمنین در همین ایام سیاه و اوضاع ذلّت
برسند و پس از مردن، رستگار "بھ آزادی خود از آتش دوزخ " ي فردي به هنذر و اطعام و امور خیری

ي تقدس به مسند تعلیم و تفکّر بازگشت، به آنان آموخت که راه رستگاري در شوند، اما قرآن که از طاقچه



هرکه گذرد و راه بهشت اسالم از آزادي و بیداري و عزّت و دانش مسلمین میآخرت، رستگاري در دنیاست و 
و ١."ھرکھ اینجا کور است، آنجا نیز کور خواھد بود" خیزد و در اینجا ذلیل بمیرد، آنجا نیز ذلیل برمی

دانش، خر دستگاه خراس و عابد ناآگاه بی"تعبّد " است نه "تعقّل " دانستند که راه تقرّب خدا در اسالم، 
2.)الیبرح من مکابد ( خوردگردد و از جاي خود تکان نمیخورد و میاست که چرخ می

"عقیده و جھاد " و زندگی مسلمانان بر 3دانستند که هر که به ظلم تن دهد، همدست ظالم است
هاي تخدیري هاي فردي و عبادتو سنّت پیامبر و پروردگان پیامبر، تلقین و تعبد و ریاضت4استوار است

و هدف 5است"پیامبر مسلّح " ي قرآن یک راهب نیست، است و آوردنده"جھاد و شھادت " نیست، 
6!"آگاھی و عدالت " : رسالتش 

را ردیف اول ترازوي عدل و ترازوي عدل را در )مظهر قدرت ( "آھن " دانستند که خداي اسالم، 
ھا و خودینرمش با " اي که ایمان اسالم دارد، ي جامعهو دانستند که نشانه7بردکنار کتاب و وحی نام می

و اکنون که استعمار زده و ذلیل و اسیر بند استعمار 9، سربلندي و عزّت است 8است"خشونت با دشمن 
- انگار و سازشکار و یا بیخوي و سهلتوز و بدبین و پرتعصب و در برابر بیگانه نرمکینهاند و با خودفرانسه

کنند، نه دین است و نه ساالم، حتّی نماز و دعا و میتفاوت، پس آنچه به نام دین دارند و به نام اسالم عمل
شان است، نه نماز است و نه دعا و نه حج و نه روزه که شان نیز که احکام مسلّم و روشنِ مذهبیحج و روزه

!داشتبود، باید اثري میاگر می

ي رگترین وظیفهي قرآن به مردم آموخت و بیدارشان کرد و فهمیدند که بزرا همه"ھا دانستن" این 
کن سازند و به جاي شان این است که پیش از هرکاري باید عوامل انحطاط فکر و جامعه را ریشهمذهبی

و کشف یکی دیگر "عبد" حقوق خواجه بر ي ذات و صفات خدا و تحقیق در در جبر و اختیار و رابطهبحث

فمن ترکھ رغبھ عنھ، البسھ هللا ثوب الّذل و شملھ ... لّتقوی و درع هللا الحصینھ الجھاد باب من ابواب الجّنھ فتحھ هللا بخاّصھ اولیائھ فھو لباس ا١
ی تقوی است و پس جھاد جامھ. جھاد یکی از درھای بھشت است کھ خدا برای دوستان خاّصش گشوده است" البالء و دّیت بالّصغار و القماء 

بھ کوچکی . ی زبونی و ذلّت درپوشد و پوشش بال و مصیبتد، خدا بر او جامھترک کن- بھ روی تافتن از آن-راھرکھ آن... زره محکم خدا 
٧٥البالغھ عبده، ص، نھج)ع(علی!"  و پستی دچارش سازد

قرآن ٢

نھج البالغھ٣

نھج البالغھ٤

)ع(حسین٥

تعبیر رودنسون فرانسوی٦

ی حدیدآیھ) قرآن ( حکمت و قسط ٧

قرآن٩و ٨



سالح برگیرند و استعمار فرانسه را برانند، از اقسام طهارت و نجاست و یا کسب ثواب شهادت از طریق زیارت 
بیدار شدند و به نیروي مذهب و دعوت قرآن جهاد را "ی منحطّ مذھبی توده" و دیدیم که و چنین کردند

دیدند و از نیز که مذهب و اسالم را در شکل منحطّ قدیمش می"روشنفکران غیرمذھبی " و آغاز کردند
هاي دیگر ایمان آورده بودند و ناچار از متن مردم مذهبی بریده و ایدئولوژيها آن گریخته بودند و به مکتب

شده بودند، بازگشتند، هم به اسالم و هم به "قشر کنارافتاده از اندام جامعھ " و براي خود یک بودند
ب و مسلمانان، و هم ایمان پیدا کردند و هم با توده پیوند خوردند، و این بود که توده از جمود و تعص

روشنفکران با بازگشت هب اسالم از غربزدگی نجات یافتند و این است که حتّی مردي چون عمر اوزغان، 
دبیر سابق حزب کمونیسم و متفکّر مشهور مارکسیسم در آفریقا، آگاهانه به اسالم بازآمد و اثر بزرگ خود را 

Le"به نام  Meilleur Combat " که از آغاز حدیث مشهور "برترین مبارزه " را نوشت به معنی
" و انجمن ملّی دانشجویان الجزایر، "افضل الجھاد کلمھ الحق عند امام جائر " : پیغمبر گرفته است 

M.N.E.M.A."، را براي خود برگزیدند"جمن دانشجویان مسلمان الجزایر ان" نام.

ي مذهبی روح و جهتی تازه یافت، که درچشم روشنفکران اسالم در این هنگام، نه تنها در میان توده
" ي ، سردبیر روزنامه1آور گرفت و مردي چون هانري آلگاي نیرومند و ایمانمادي و ضد مذهبی جاذبه

که فرانسوي نژاد بود و علیرغم دستور حزب ) ارگان رسمی حزب کمونیست الجزایر ( "جمھوری الجزایر 
ھای در چنین جایی، پَستانھ است کھ از شکنجھ" : به صف مجاهدان اسالم پیوسته بود، در زندان نوشت که 

ات بھ ھای یکی از طبقاینجا، ھر ساعت، مجاھدی را از اتاق... اند سخن بگویم شگفتی کھ بھ من داده
ھای طوالنی و ھا، در حالی کھ پیداست کھ شکنجھبینم کھ اینکنند و من میصحن حیاط زندان پرت می

اند، با دھانی شکستھ و خونین، کلمات نامفھومی از یک دعای مشھور را زیر لب مھیبی را تحّمل کرده
-دانم کھ اکنون، از میان ھمھه میگویند، اّما ھمین اندازفھمم چھ میمن معنی این کلمات را نمی،٢دارند
!. "ھای جھان، تنھا چیزی کھ بدان اعتقاد دارم ھمین کلمات نامفھوم استھا و ایدئولوژیی مکتبھمھ

هاي همین قرن، تنها از آنجا ها و در برابر همین غرب و واقعیتها، در همین سالاین همه پیروزي
بدست آمد که مسلمانان آموختند که قرآن کتابِ خواندن است و نه تبرّك کردن، یک پیام است که باید 

است و در آن اندیشه نفته است، نه "سخن " . تیش که باید پرستیدیک فیشنید، نه یک شیء مقدس، 
اثر تماس و دست کشیدن روي اشیا و اشخاص نیروي مرموزي که در-باشد"مانا " یی که در آن شی

و خوانده "کتاب شود " ي مسلمین اگر در جامعه، این است که قرآن-کند و اثر غیبی بگذاردحلول می
زند، خطابش بھ توست و باید او حرف می" : مطرح شود، اگر به مؤمنانش بگویند که شود، فهمیده شود و 

بخش است و بیدارکننده و سازنده، نه تنها در گذشته این ، نجات٣."گویدگوش دھی، گوش کنی کھ چھ می

١Henry Alleg

.گفتند اّما برای او کھ فرانسوی است مفھوم نبوده استکھ شھادتین خویش را میپیداست٢

!گوید بھ این معنی است، نھ بھ معنی گوش دادن بھ آھنگر مذھبی مقّدسکھ قرآن خود می–فإذا قری القرآن فاستمعوا لھ و انصتوا ٣



قدرت را نشان داده است که امروز نیز چنین است و نه تنها در برابر امپریالیسم روح و ایرانِ قدیم، که در 
!برابر استعمار جدید نیز

قرآن " : د، گفت و این است که ژنرال سوستل فرانسوي که گرگ وحشی استعمار فرانسه در آفریقا بو
است ضّد مذھبی کھ بھ جای دعوت بھ پارسایی و عبادت و صلح و عفو یک کتاب مذھبی نیست، کتابی

ی حیات و سرنوشت نھایی انسان، و اندیشیدن بھ خدا و مرگ و روح و اسرار متافیزیک و فلسفھ
ھیچ ...خواند و گیری میاعراب را بھ جنگ و پیروزی و انتقام و سرکشی و جھانگیری و غنیمت

آمیز و شورشی نیست و با کلمات جادویی و ی پست تحریکی قرآن، در میان تودهکتابی بھ اندازه
جویی و ی غرور و کینھگذارد و انگیزهھا اثر نمیھا و خصومتموسیقِی پرھیجان خود، بر روی عقده

"....انگیزد التھاب سیاسی را برنمی

که در مجلس -مسلکی که استعمار انگلیس را جان دادوزیر یهودينخست-ایدو گالدستون را شنیده
تا این کتاب در میان مسلمانان باشد، امنیّت " : یبون کوفت و گفت بر روي ترمرا،یدخشبانگلیس قرآن را ب

".نشین در برابر استعمار انگلیس محال استھای مسلمانو اطاعت سرزمین

گاه و آشنایی است که بیش از هر کسی اثر این کتاب را بر اندیشه و از زبان دشمن آ- هااین دشنام
ها، این. اند، تجربه کردهها که هنوز مسلمانان با آن آشنا بودنددر آن سال-ي انسانیاحساس و جامعه

از هاي نقش اجتماعی و فکري قرآن در بیداري و حرکت و سربلندي و رهایی جامعهدر زمینهقضاوتشان
اند و از تعصب به دورند و هم مرد تر است، چون هم دشمنتر و مسلّممفسران و دانشمندان، عینینظریات

.انداند و با مفاهیم انتزاعی و ذهنی و خیالی بیگانهجامعه و سیاست و تماس با عمل و واقعیت

ي دشمن گویند و از جبهه، گرچه با لحن استعمارگران مردم مسلمان سخن میگویندو راست می
شکنی و نابردباري مسلمانان در برابر ستم و تجاوز و غارت در رژیم اسالم که از بیداري و رستاخیز و دشمن

کار و صلح درد سر و پرتحمل و محافظهپرست و بیبرند و ملّت نجیب سر به راه امنیتاستعماري، رنج می
پرستی و بیزار از دنیا و زاهد و یا متدین به دینِ آخرت"الخیر فی ما وقع " يکلّی و قانع و معتقد به فلسفه

اینان بهتر از هر !پسندندمآبِ فارغ از شور و شرّ زندگی دنیا را در آفریقا و آسیا و آمریکاي التین میو صوفی
نه مثل یک ورد نامفهوم و براي ثواب آخرت و نثارِ -اگر خوانده شود-کنند که چگونه قرآنکسی حس می

آفریند و نیروي ایمان تبدیل به قدرت و حِ ننه و بابا، بلکه مثل یک کتاب، بیداري و حرکت و عزّت میاروا
.گرددعصیان علیه ظلم و ذلّت و جهل می

ي ابعاد، مو به مو و هدرست از هم(کند ببینید، قرآن یک گروه اجتماعی مسلمان را چگونه تصویر می
) :مسلمان کنونی جزء به جزء، بر ضد جامعه یا گروه

و الّذین اذا ! اقاموا اّصاله و امرھم شوری بینھم و مّما رزقناھم ینفقونو الّذین استجابوا لربّھم و " 
بعد ظلمھ فاولئک ما علیھم من و لمن انتصر... یّئھ سیّئھ مثلھا ھم ینتصرون و جزا سی اصابھم البغ

شان، میانشان بر گفتند و نماز به پا داشتند و کار جامعهو کسانی که دعوت خداوندشان را پاسخ ( . "سبیل



چون قربانی تجاوز و ستمی شدند و کسانی که 1کنندایم، انفاق میرا ارزانی داشتهشور است و از آنچه آنان
و بر کسانی که پس از ... ي آن است اندازهاي همانند و همبديالعمل یک بدي،گیرند و عکسخود انتقام می

.)اند انتقام کشند، هیچ باکی نیست می که دیدهست

-ي اخالقی و جهت دعوت قرآن سخن میي شیوهي تاریخ تمدن معروف، دربارهو پل دورانت، نویسنده
ي آفریقایی آرزو برد و چگونه دینی را براي جامعهدهد آقاي ژنرال سوستل از چه رنج میگوید که نشان می

... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدی علیکم " ي قرآن، این آیه: گویدو پل دورانت میکندمی
و در ! )است، بر او تجاوز کنید هر که به شما تجاوز کرد، شما نیز، به همانگونه که بر شما تجاوز کرده( "

اگر عبایت را اگر بر نیمرخ چپت سیلی زدند، نیمرخ راستت را پیش آر و" : ي انجیل که مقایسه با آیه
دهد و انجیل را تعلیم می"اخالق مردانھ " کند که قرآن یک روشن می"خواستند، ردایت را نیز ببخش 

!را"اخالق زنانھ " 

بري و قرآن را این چنین که در دست ات رنج میطلب که از جمود و انحطاط جامعهآري روشنفکر حق
نگرد، قرآن را چگونه و کجا است که مسایل را سطحی نمیروشنفکر کسی ! کنیاین مؤمنین هست تلقّی می

، آن شیء مقدسی است که امروز در دست جهل و فریب ابزار بینیشناسی و میاي؟ قرآنی که تو میشناخته
ابزار تزویر شده بود، آنچنان ي زور و ظلمبر نیزه-استخاره و تیمن و تبرّك شده است، آنچنان که دیروز نیز

!ي تقدس دینی و تقرّب به مؤمنین شدآوریش براي قاتل ابوذر وجههز آن نیز، جمعکه پیش ا

قرآن را عوامانه؛ یعنی درست مثل عوامی که بدان معتقدند، نباید اینچنین شناخت، آن را همچون یک 
فکري و و خواند و اندیدشید و اثر آن را در تاریخ بررسی کرد، نقش آن را در برابر هجوم کتاب باید گشود

فرهنگی و سیاسی و استعمار در آسیا و آفریقاي صدوپنجاه سال اخیر تحقیق نمود و آنگاه شناخت و دید که 
.کتاب اندیشه و آزادي و عدالت و قدرت است

!برادرم! خواهرم:ي بگوییمخواهممی

سیاسی و هاي کربال یک مکتب انقالبی بزرگ است، اگر استعمار خارجی و استحمار داخلی، غرض
" اند و کیمیاگري، تا عنصر و هزاران فعل و انفعاالت شیمیایی انجام دادهاندها کار کردههاي فکري قرنمرض
د، روشنفکر آگاه نباید از این همه اند که به جاي تحریک، تخدیر کنبدل کرده"تریاک " را به عنصر "خون 

بیند، مالك ي ناآگاه میخوردهکه یک عامی فریببیند، همچنانو آنچه را اکنون به چشم میغافل باشد
.قضاوت قرار دهد

ی طبقاتی و سازد و در حقیقت انفاق ھدفش از میان بردن فاصلھپر مینفق بھ معنی حفره و شکاف است و انفاق عملی است کھ این حفره را ١
فھمند و عمال موجب تحکیم بیشتر نفق اقتصادی ای کھ امروز از آن میتضادِّ اقتصادی جامعھ است و درست برخالف معنی سطحی و عامیانھ

.و طبقاتی است



توان هم روح اسالم را آموخت و هم حقیقت تشیع از آن می. کربال یک حادثه نیست، یک مکتب است
!اشرا، و هم، به معنی راستین، یک مسلمان را و هم مسئولیت او را در برابر سرنوشت جامعه

اند تا انسانی را که با مرگ پرشکوه و شگفتش  به ن در طول زمان کار کردههزاران دست پیدا و پنها
در آورند - 1چون حلّاج یا مسیح- ايآبرو، به صورت یک شهید صوفیانه"انسان بودن " آزادي جان داد و به 

به خاطر یک عشق متافیزیکی و ناشناختنی، پیمان خاصی با خدا بسته و شهادت عاشقانه را خود پیش از که
ي مبارزه با زور و ظلم و قیام علیه غضب و جنایت در میان نبوده خلقت انتخاب کرده است تا بگویند مسأله

-و آزادي مظلوم و رسواکردن قیافهاست و خود با خداي خود در عالم ذر داشته، نه سرپیچی از بیعت با ظالم 
ي زیباي توحید و نشان دادن روح حقیقت و جهت اساسی اسالم، که اگر ي زشت شرك در زیر مقنعه

ها حسین سکوت کرده بود همه چیز مسخ شده بود و ردپاي واقعی اسالم بر رهگذر تاریخ، حتّی در اندیشه
اند، تلقّی کند، همچون عامی اشورا را اینچنین که ساختهآري، اگر روشنفکر هم مکتب ع... نیز محو شده بود

-هاي ما را پوساندهها و ایمانها که اندیشهپخت هماناش دستها شده و اندیشهي همان دستناآگاه، بازیچه
.هاي مرگ و جمود گردداند تا از اثر بیفتد و عوامل حیات و حرکت مایه

ایم، به این معنی که عقاید ا براي روشنفکر و مرتجع ساختهکه ماي است این ظابطه بد ظابطه◌ً ااساس
◌ً ها که باور ندارند و مطلقااند و آنکسانی که باور دارند مرتجع-به همان شکل خرافی که هست- موجود را

.کوبند، روشنفکرمی

کل منحطّ ها که به همان شدر حالی که ظابطه را باید این گرفت که عقاید موجود را در میان توده، آن
-ي اصلی آن را میها که ریشهآناند و فهمند و باور دارند، مرتجع و ناآگاه و عامیي خرافیش میشدهمسخ

ها راه یافته و عوامل و علل مختلف هایی که در طول تاریخ در آنها و نقصانها و زیادهو تحولشناسند
- شناسی میتحلیل علمی و تاریخی و جامعهسیاسی، سنّتی، فرهنگی، اقتصادي و طبقاتی آن را بررسی و

نمایند و صورت و هستند، پیدا میاندها در کار بودهها و انحرافهایی را که در این دگرگونیکنند و دست
- کنند و آن را با حقیقت راستین و نخستین آنفعلی و نقشِ عینیِ اجتماعی آن عقاید را ارزیابی میذهنیِ

" سنجند، می- اندطرفانه کشف کردهو موشکافی آگاهانه و صبور علمی، بیگیريکه با تحقیق و پی
-ي گرفتار و فریباند و آنگاه اگر این دریافت و شناخت درست خویش را بکوشند تا به جامعه"روشنفکر 

ي آن عقاید را در ذهن مردم عصر خود شدهي مسخشدهخورده و منحطّ خویش ابالغ کنند و شکل ساخته
د و روح حقیقیِ آن را آشکار سازند و در این راه که هدفش آگاهیِ مردم و احیاي حقیقت است، تالش بشکنن

که این همه باید تا به جایی -و مبارزه و هوشیاري و صبر و دالوري و گستاخی و فداکاري و ایمان و اخالص
-ه این شکل که اآلن در جامعه، وگرنه باند"روشنفکر مسئول " توان گفت کهنشان دادند، آنگاه می-برسد

نقش است که مرتجع ناآگاه، چه هر دو یک تصویر ذهنی اثر و بیي ما هست، روشنفکر همان اندازه بی
مشابهی از مذهب، خدا، اسالم، قرآن، حج، نیایش، توسل، توکّل، معاد، آخرت، شفاعت، امامت، علی، حسین، 

.استآنچنان کھ مسحّیت شناسانده١



: فهمد که شفاعت را اینگونه می"مؤمن منحط " هم ◌ً مثالدارند؛ یعنی... فاطمه، انتظار، آخرالزّمان و 
که طبق حساب و کتاب خدا و قوانین و مقرّراتی که اسالم براي نجات و پاداش در دنیا یا آخرت فردي

تواند با متوسل شدن به یکی بلکه محکوم و مقصر است، اما میگذاشته، شایستگی و استحقاق نجات ندارد،
از طریق گریه و دعا و نذر و اطعام و زیارت و اظهار محبت -هاي متنفّذ و مقرّب در دستگاه خدااز شخصیت

قانون کلّی را ◌ً نظر او را به خود جلب کند تا از خدا بخواهد که استثنائا-ارادت به یکی از عزیزان خداو 
، به او پاداش کاري را بده که نکرده استاش اجرا مساز و حتّی و حکم را دربارهمکنشامل حال این فرد 

چیزش بگذرد براي هر که در راه حق و براي اجراي فرمان خدا و نجات مردم و استقرار عدالت از همه◌ً مثال
، باز براي ي شهیدانو جهاد کند و جانش را نیز ببخشد، ثواب یک شهید تعیین شده است، و از میان همه

ده است، زیرا موجودیت و سرنوشت اسالم مطرح بوده است، بنابراین طبق شهیدان بدر حقّ بیشتري معین ش
ي شهیدان بدر ناچار باید یکی پاداش ویژهقانون براي کسب این جایزه باید جان داد و براي به دست آوردن

دهد  که بدون زحمت جنگ و خطر شهادت و رسیدن به ، اما یک تبصره هم دارد که نشان میها بوداز آن
توان با یک کلک خاصی به همان پاداش رسید و میقام فکري و آمادگی روحی یک انسان مجاهد جانباز، م

.در صف همان شهیدان قرار گرفت

بینیم که در کنار شود در صف شهیدان میاي نمایان میهر غزوهدر قیامت که صفوف شهیدان◌ً مثال
- که می–... علی و حسین و حمزه، حر ایستاده است و عباس و جعفر طیار و انس بن نضر و خباب و یاسر 

رسیم ي ناشناخته میو آنگاه به چند قیافه-اندهاي متعالی داشتهاند و چه ارزشدانیم چه کردهشناسیم و می
.اندگرفتههاي روشن پرافتخار قرارکه در ردیف همین چهره

ام و از من جهاد نکرده: گوید میاي؟اي؟ شهید کدام غزوهتو حاجی آقا چه کاره:پرسیم از یکیشان می
اي غسل کردم و بعد هفتاد مرتبه فالن ورد را پشت سر هم خواندم ولی در شب جمعه!امپرخوري فوت کرده

ام، ام و خیال نکنی لیاقتش را نداشتها قرار گرفتهو تعجب نکنی که چرا کنار این شهد! تا به این مقام رسیدم
ي شهداي عالم برترند، قیمت ي هفتاد شهید، آن هم از نوع شهداي بدر که از همهبه اندازهمن همان شب،

ام از تواضع و ها به حساب آوردهام کنار این شهدا بایستم و خود را یکی از آنو اینکه حاضر شدهپیدا کردم
ام هفتادم آوردهي خودم را یکاست که دارم و به احترام حضرت سیدالشّهدا است که درجهنفسی شکسته

! هفتاد شهید"قعودم " ارزید و من یک نفري، هفتاد و دو شهید می"قیامش" پایین، زیرا امام حسین تمام 
)!گویند زرنگیاین را می( 

روشنفکر هم به دلیل اینکه اینگونه عقیده این معنی شفاعت در ذهن این مؤمن عوضی است، حال اگر 
ضد انسانی است و اهانت به نظام ◌ً ها و اساساي حساب و کتابعامل انحطاط و سلب مسئولیت و نفی همه

ي اسالم، آن جهانی و نقض منطق الهی است، آن را به همین شکل معنی کند و تخطّئه کند و به نام عقیده
کاري استحمار گران شده است و باور کرده است که اسالم ؤمن دچار فریبرا طرد نماید، خود، همچون آن م

یعنی همین که -شفاعت همین استخواسته است و حقیقت راستین و معنی نخستینهمین را می

 َ◌ ُ◌



" پس چنین روشنفکري هم یک ! اندپاسداران جهل و عامالن انحطاط فکري و ویرانیِ ذهنی مردم ساخته
!است"روشنفکر عوضی 

هاي ها و عقیدهصد سال و بیشتر است که عوام در بند خرافه! بینیمشود؟ همین که مینگاه چه میآ
تر و شوند و غرقتر میکنند و در جهل و جمود خویش محکماند و بدان معتقدند و عمل میشدهمسخ

هاي سطح باال و شعر نو کالس، دانشگاه و مجلّه- ي خودبستهروشنفکران ما، دور از مردم، در برج و باروهاي
زنند و بر با خودشان حرف می- هاي فنّیهاي اختصاصی و کتابو آثار ادبی و هنريِ سمبلیک و کنفرانس

هاي هاي خوشمزه و جوكهاي دقیق و متلکخندند و از انتقادهاي خیلی عمیق و موشکافیجهل عوام می
اند و ن به همین خوش است که ضد مذهبیکنند و دلشاي لطیف خودشان کیف میپرمعنیِ فیلسوفانه

سیانتیست و امروزي و با بینش آخرین سیستم و درست مثل روشنفکران رنسانس یا قرن نوزدهم اروپایند 
مذهبی را نفی کردند و  تمدن جدید به وجود آوردند و که با مسیحیت درافتادند و قدرت پاپ و خرافات

- له، کپرنیک، ژوردانو، ژان ژاك روسو، ولتر و دیگر اصحاب دائرهمتفکّران پیشروي هستند در ردیف گالی
... !المعارف 

-اي است و قیاس مع"ارزیابی شتابزده " فرمایند و ها همه خیاالتی است که با خودشان میاما این
چیز وگرنه براي مردم هیچ ! کنندکنند که دارند روشنفکري میروشنفکران ما فقط خودشان حس می! الفارق

ها هم درست مثل عوام مسائل آن. اند، علّتش هم آن است که براي خودشان هم روشن نیسترا روشن نکرده
شناسند و هر دو یک چیز را کنند و میاعتقادي و سنّتی و مذهبی جامعه و تاریخ و فرهنگ خود را تلقّی می

شده هايِ ذهنی مسخه همین صورتها بمنتهی اینفهمند،می... به نام دین، مذهب یا تاریخ و فرهنگ 
اندیشد با در صورتی که فرق روشنفکر آگاه پیشرو که علمی می.ها به همان معتقد نیستندمعتقدند و آن

اندیشد، در این نیست که او عقیده ندارد و این دارد بلکه در این است که او نمی◌ً فکر عامی که اساساتاریک
او علیِ راستین را شناخته و قرآن را گشوده  و فهمیده و این فقط این !شناسد و این باطل راحقیقت را می

!فهمدفهمد یا بد میورزد و نمیها تعصب میکند و بداندو را تقدیس می

" و در "کنار جامعھ " در -ي آپاندیسمثل یک زائده- به این شکل هزار سال دیگر هم روشنفکر
گوید و مسخره ي معتقدات مردم بد میعقاید مذهبی و همهيبه مذهب و همه"چھاردیوارِی خودش 

هاي مقدس و پرجاللت اي را که تحت نامفایدههاي مسموم و بیکند و مردم هم، همچنان همین خوراكمی
زنند و همچنان به فهمند و دم هم نمیخورند و نمیدهند، میو زیبا ساخته و پخته و به خورد همه می

... .دهند تا هزار سال دیگر ردن ادامه میخوردن و نشخوار ک

برند تصوري است کرده و امروزي خود میي مردم از مغزهاي روشنفکر و تحصیلفقط نفعی که توده
حقیقتی ھستند کھ چھار ھا یک عّده الابالِی فاسِد بیاین" : از روشنفکر دارند و آن این است که ◌ً که اساسا

-ھای تحصیلھایند کھ مغز جواناند و اروپاییچیزشان را بھ باد دادهو ھمھاندکلمھ چیز تازه یاد گرفتھ
خورد تا نوکرھای کھ آن ھم بھ درد خودشان می- ی ما را با پرکردن چند تا فرمولکرده و اروپارفتھ

و پرستی و تقوی از ایمان و اسالم و خدا و اخالق و حقیقت-شده و بالیاقتشان باشندزبان بفھم و تربیت



-ی مقّدسات ما دشمن با میگیرند و با ھمھھا را برای خودشان از ما میکنند و آنخالی میفضیلت
!. "آورند

یک نقش - کنداش ایفا میدر جامعه- به عنوان روشنفکري- پیداست که با این نقشی که روشنفکر
ي خود دارند، دشمن اسالم جامعهي مردم مذهبی از روشنفکر و با این تلقّی و تصوري که توده-!منفی مطلق

ي عوام از خرافات به حقیقت مذهب باز خواهد گشت و و مردم همیشه باید خیالش راحت باشد که نه توده
به جاي نفی کردن و طرد کردن مطلق مذهب و نشناختن حقیقت از خرافه و تشخیص ندادن - نه روشنفکر

در هدایت مردم و نشان دادن راه -لّی و فرهنگیِ جامعهعوامل تحریف و بازیگران عقاید و افکار مذهبی و م
ي ي راستین و عناصر مترقّی و بیدارکننده و سازندهدرست و آشنا ساختن توده با حقایق مذهب و چهره

، اندهمین شفاعت و توسل که به این صورت درآورده◌ً مثال.تواند بازي کندهیچ گاه نقشی میاسالم، 
فرار مردم از مسئولیت و چراغ سبزي بر سر هر تقاطعی در راه زندگی و عامل اي شده است برايوسیله

نهد و هاي بسیاري که قرآن و وجدان و شعور بر دوش آدمی میانحراف توده از تن دادن به بار سنگین وظیفه
را از آثار ناگوار تواند جامعه چه کسی می.کارندخورند و واسطهاي که از این طرق نان مینیز دکّانی براي عده

فکري و عقلی و اخالقی و اجتماعی اینگونه توسل و شفاعت نجات بخشد؟ کدام روشنفکر؟ روشنفکري که آن 
-پذیرد و بدان حمله میکنند و چون روشنفکر است آن را نمیرا به همین معنی که اکنون هست خیال می

مطرود مردم کرده است و مردم را هم در کند و در عوض هیچ توضیحی و توجیهی و راهی ندارد، خود را 
در حالی که روشنفکر راستین و مسئول کسی است که مفهوم !تر ساخته است؟ هرگزجهل خویش مستحکم

هست، آنچنان که اسالم از آن اراده -تشیع-حقیقی این عقیده را آنچنان که در مکتب مورد اعتقاد این مردم
ي قدرت قلم و زبان و منطق و علم و فداکاري و ایمان و اخالص همهکرده است، کشف کند و بکوشد تا با 

.آور سازدي انحطاطخویش این مفهوم مترقّی حقیقی را در ذهن و دل مردم جانشین آن خرافه

:خواهیم بگوییم می

!رادرــــب! رــــخواه

ر دست روحانی و اي است دنیست، وسیله"معاش " ي نفی ي معاد در اسالم راستین فلسفهفلسفه
در "بھشت آخرت " . زورمند و زراندوز براي اغفال مردم از زندگی مادي و از توجه به جهان و جامعه نیست

دعوت اسالم براي اندیشیدن به ◌ً نیست، اساسا"دوزخ دنیا " اي براي جبران اسالم حقیقی، امید واهی
و رفاه انسان در دنیاي دیگر به این معنی نیست که به يزندگی پس از مرگ، به سعادت و لذّت و برخوردار

این دنیا نیندیشیم و به زندگیِ پیش از مرگ اهمیت ندهیم و به قیمت ویرانی دنیا و محرومیت و ذلّت در 
.آبادانی آخرت و برخورداري و رستگاري قیامت را کسب کنیم-زندگی

ذهبی رایج، اسالم، معاش و معاد را، مادیت درست برعکس و درست برعکس بینش عامیانه و منحطّ م
دنیا را تنھا جایگاه کار و " ◌ً داند، بلکه اساساو معنویت را و دنیا و آخرت را از هم جدا و با هم متضاد نمی

کند، دنیا معرّفی می"ھای ماّدی و معنوی و سعادت اخروی تولید و تکامل و سازندگی و کسب ارزش



دنیا اصل است و ◌ً اساسا. هاي بهشتی استو به دست آوردن شایستگیخداییهاي ي کسب ارزشوسیله
زنگی پیش از مرگ اصل است و آخرت فرعِ برد دنیا است، بدین معنی که زندگی اخروي، سعادت و 

سرگذشت آدمی در زندگی این جهانی رستگاري الهی و سرنوشت نهایی آدمی در معاد نتیجه و معلول
آخرت .دهدبینی اسالمی نشان میي دنیا و آخرت را در جهانرابطه"مزرعھ اآلخره الّدنیا" اصل .اوست

هاي فعلی و انتقاد نابجاي ضد محصول طبیعی و منطقی دنیاست و درست برعکس بنش منحطّ مذهبی
آید، نه به دست می"محصول آخرت " هاي فعلی، با کار و تولید و آبادانی زندگیِ دنیا است که مذهبی

!ي دنیااندیشند به خرابی مزرعهنچنان که این دو قطبِ متضاد، هر دو میآ

ي کوتاه و قاطع و روشن این اصل را چنان بیان کرده است که آن را به حضرت رسول در یک جمله
:ترین شعار سازنده و علمی و ضد خرافی باید طرح کرد عنوان مترقّی

!دگی مادي ندارد، زندگی اخروي نیز نداردهر که زن"من ال معاش لھ، ال معاد لھ " 

ماندگی و ضعف و بدبختی خود را در بنابراین کسانی که تحمل فقر و ذلّت و اسارت و بیماري و عقب
اند، عامل زندگی اقتصادي و اجتماعی و سیاسی که استبداد، استثمار و یا استعمار برایشان فراهم آورده

و به تحمل اندعزّت آخرت و رستگاري و عافیت و ورود به بهشت کردهجبران و پاداش الهی و کسب ثروت و
قرآن به اینان و نیز به روشنفکران ضد مذهبی که هر دو این !اندو شکیبایی بر سرنوشت شوم خویش واداشته

:دهد که اند، پاسخ میکاري استحماري را به نام مذهب تلقّی کردهفریب

"◌ً فی اآلخره اعمی و اضّل سبیالمن کان فی ھذه اعمی، فھو " 

ي خویش، نابینا و ناخودآگاه است، در هر که در این جا، در زندگی این جهانی، در زمان و جامعه
!ترآخرت نیز نابینا و ناآگاه است و گمراه

:خواهیم بگوییم می

!خواهر، برادر

اي براي به دست آوردن وسیلههاي انسانی نیست، دعا ها و ارزشدعا عامل عجز و ذلّت و نفی اصالت
هاي شود و مسئولیتنمی"وظیفھ " هرگز جانشین "دعا " منطق نیست، آنچه محال است و نامعقول و بی

کند، دعا گریزگاهی براي فرار از تعهداتی که هر کس در برابر زندگی، مردم، جامعه فرد یا جامعه را سلب نمی
ي زشتی و پستی و ننگ و خیانت را بشوید، نیست، کلکی که که لکّهاي و سرنوشت خویش دارد، نیست، ماده

.ناشایسته و محکوم را از راهی غیرمنطقی و غیرقانونی پاداش دهد و رستگار سازد، نیست

داشتم، در روزي که به امام سجاد متعلّق بود، "نیایش " من، خود، در همین جا، کنفرانسی به نام 
- نظریات پرفسور الکسیس کارل را که از دیرباز با افکار وي آشنایم، همراه مطالعاتی که به طور کلّی در زمینه



داشتم، "صحیفھ " انگیز و زیبا و عمیق تحقیقاتی که در متن شگفت◌ً ام و اختصاصاي دعاي اسالمی کرده
.بیان کردم

نیایش " براي تحصیل که به اروپا رفتم، نخستین اثري را که در پاریس به فارسی ترجمه کردم کتاب 
La Priere"تاکنون بارها چاپ شده است و اخیرا1338بود که از همان سال 1اثر همین الکسیس کارل ً◌

کتاب جامع و و مجموعهاز طرف شرکت انتشار منتشر شده"دعا " يهمراه کنفرانس استاد بازرگان درباره
هاي متدیک بالینی و شناس بزرگ از طریق بررسیجالبی شده است، زیرا در آن تحقیقات یک انسان

هاي یک متفکّر ها و بررسیي نیایش، با برداشتتشریحی و با دید یک فیزیولوژیست بزرگ جهانی درباره
ي خاص اسالمی آشنایی دارد و از زاویهبزرگ اسالمی که هم بینش علمی را داراست و هم با متون دعاي

.نگرد، جمع شده و یکدیگر را تکمیل کرده استاسالمی به دعا می

داند که از اعماق فطرت انسانی جا کارل نیایش کردن را همچون دم زدن و آشامیدن نیازي میدر آن
و آرامش و خلوصی شگفت جوشد و به روح و اندیشه و تعقّل، صفا و لطافت و کمال و روشنگريِ ویژهمی
آور باشد، بلکه عاملی ي عجز انسان نیست که ننگنشانه-برخالف سخن نیچه-دعا: گوید وي می. بخشدمی

دهد و روح را به کمال و تعالی و صعود از سطح خاك است که انسان همواره با کانون معنواي وجود پیوند می
ھیچ ملّتی " : آید که جا میوي حتّی تا این. راندروزمرّه میهاي زندگیِکوچهها و پساز کوچهگرفتنو اوج

چنین سخنی، !. "در تاریخ بھ زوال قطعی نیفتاده، مگر آنکھ سنّت نیایش در میانشان برافتاده بوده است
شناسی و فیزیولوژي سخن از زبان یک روحانی عادي است اما از زبان مردي که به عنوان یک دانشمند انسان

.ي نوبل برده است، سخت قابل تأمل استوید و در این زمینه دو جایزهگمی

ي کتاب نیایش مشغول بودم و براي شناخت بیشتر من در همان ایامی که در پاریس به ترجمه
نویسنده و افکارش تحقیق کردم، احساس کردم که کتاب وي در عین حال که سخت ارجمند و عمیق است، 

ی انسان است گفتگوی عاشقانھ" : و بیشتر با روح مسیحیت بررسی کرده است که ندعا را در معنی کلّی آ
فقر است و " ي ؛ یعنی دعازاده"خواستن آنچھ انسان نیایشگر بدان نیاز دارد از وی " و نیز "با خدا 
نوع نیازهایی ◌ً اما در بررسی و مقایسه متوجه شدم که در اسالم، گرچه این دو نیز هست ولی اوال!"عشق 

- عناصر دیگري◌ً اقابل مطالعه است و ثانی◌ً شود اختصاصاو آنچه از او خواسته میشودکه بر خدا عرضه می
نیز در متون دعاي ما هست و به خصوص در دعاهاي شیعه که چون اقلّیت -)راز و نیاز ( جز نیاز و عشق 

بردهته و از اختناق فکري و تعقیب و شکنجه رنج میمحکوم تاریخ اسالم بوده و حقّ بیان و آزادي قلم نداش
بینی، طرح ي بیان جهانزیسته است، دعا را در عین حال به عنوان وسیلهمی"تقیّھ " و ناچار در شرایط 

"صحیفھ " هاي اجتماعی و سیاسیِ خویش نیز گرفته و کتاب ها و خواستعقاید مذهبی و حتّی اعالم هدف
.مظهر چنین مکتبی در دعاست

١La Priere, Alexis Carl



ي اي است که به معناي رایج آن، کلمهاین کتاب و نیز قالب دعاهاي مستند و راستین شیعی به گونه
هایی دارد که ي کامل محتواي آن نیست، زیرا گاه چندین صفحه از آغاز به خدا خطاببازگوکننده"دعا " 

و خدا و خدا در جهان و انسان در طبیعت و سرشت و ي انسان شامل صفات خدا، انسان و کیفیت رابطه
هایی هایی که داشته و دارد و اعتراف به عجزها و ضعفهاي انسانی و یادآوري وظیفهو مسئولیتسرنوشت

یک متن فلسفی و اعتقادي و ◌ً هاي بزرگ انسان است که مجموعاها و آرمانبیان خواستکه داشته و دارد و 
.دهدیل میعلمی و اخالقی را تشک

هاي انسان و بیان وضع جامعه دردها و رنجي اعتقادي و فلسفی و فکري دعا، شامل طرحغیر از وجهه
-ي اوست و سخنها و شرایط غیرانسانی حاکم بر او یا بر گروه و جامعهو پریشانیهاعدالتیو تضادها و بی

ي حاکم بر این جبهه در برابر جبههها و اعمال دشمن و تشریح وضعی است کهگفتن از دشمن و توطئه
هاي است و این خواستن نیز برخالف خواستن"خواستن " در آخرین مرحله .حقیقت و مسلّط بر مردم است

کنند و دعا ھم کار میای کھ ھمھوردخوانان حرفھ" ي ي ضد منطقی و نامعقول و خودپرستانهنظرانهتنگ
هاي بزرگ انسانی است و بیان آرزوهاي بلند اخالقی و ، خواست"د داننخوانند و معنی آن را ھم نمیمی

ها و اجتماعی که گاه برخی به شعارهاي فکري و سیاسی یگ گروه اعتقادي متعهد و دردمند و مشتاق آرمان
: شود هاي مترقّی همانند میآلایده

!. "خدایا، مرا آلت دست ستمکاران قرار مده" 

ترین حاالت روحی، در شور و التهابی که در در صمیمی"ھا و شعارھا استخو" تکرار و تلقین این 
" انگیز ها و در لحظات تأملریایی پاکی که در خلوت تنهاییآید و یا در خلوص و بییک جمع پدید می

نگه بهترین شرایط درونی و بیرونی را براي زنده- دهدبه انسان نیایشگر دست می١"تقویم " و" طبیعت 
هاي بزرگ یک گروه و نیز براي تأثیر بخشیدن و در آلداشتن و همواره مطرح بودن اسن معانی بلند و ایده
هاي پست روزمرّه رهاکردن و از زمین به باال ها و وسوسهعمق وجدان و احساس جاگرفتن و روح را از ضعف

.2... آورد کشاندن و از خودپرستی به دیگري و دیگران گسترش دادن، فراهم می

و بازار قرآن را -دعاهایی که اکنون در میان ما رواج یافته استاما تأسف این است که از روي کتاب
اند و تمام ي زندگی گروهی که اکنون اهل دعا و توسلو نیز از طرز فکر و شیوه-هم کساد کرده است

ي اسالمی وظیفه"بایست آن را به اند و میدهي کسب و کار خود فارغ شساعاتی را که از مشغولیات روزمرّه
و آن اندپردازند و آن هم دعایی که در کتاب دعا چاپ کردهخود اختصاص دهند، فقط به قرائت دعا می"

و ) اند ی اعیاد فکری و انسانی و اخالقیکھ در اسالم ھمھ( جمعھ، رمضان، اعیاد: تقویم ... شب دم، مغرب، نیمھسپیده: طبیعت ١
.ی نیایشگرندی روح و اندیشھکنندهآور و آمادهبخش و ھیجانھای بزرگ کھ الھامانگیز حوادث بزرگ و شخصّیتروزھای تاریخی و خاطره

.ھای مترجمیش، بخش آخر، یادداشتنیا٢



-رانند، بفهمند و چیزهایی را که با اصرار و گریه از خدا میهم بدون اینکه معنی جمالتی را که بر زبان می
... !کنند زنند، احساس نمیهایی را که با خدا میمفهوم حرفزهایی است و اصالًطلبند، بدانند چه چی

کند و هاي انحرافی معنی دعا را استنباط کرده و بدان حمله میآري، روشنفکر ما از همین نمونه
براي شناخت دعاي.کند، درست نیستکند، اما اینکه به عنوان دعاي اسالم تلقّی میدرست هم حمله می

هاي ناب اسالم؛ یعنی ابوذرها و باید دید پیامبر اسالم، علی و حسین و فاطمه و زینب اسالم و پروردهاسالم
اند یا این فهمیدهها معنی دعا را بهتر میآیا ایناند؟خواستهاند و چه میکردهچگونه دعا می... عمارها 
هاي اجتماعی و فرار از انجام آیا دعا در زندگی اینان عامل نفی مسئولیتاي موجود؟هاي حرفهدعاخوان

براي کسب ثواب شهادت و -مآبيِ مقدس"بازھا دعاکتاب" مثل این - وظیفه بوده است؟ اینان هم
اند؟کردهشایستگی بهشت و جلب رضاي خدا، فقط دعا قرائت می

باید "دعای اسالمی " ي ق علمی براي قضاوت دربارهتو به عنوان یک محقّ! برادر و خواهر روشنکفرم
ي مستند کدام است؟به دعاي اینان استناد کنی یا به وردخوانی آن وردخوانان؟ نمونه

ي بزرگ نظامی امروز که گویی پیروزي در جنگ را فقط در پیغمبر در جنگ درست مثل یک فرمانده
ي قوي و ام و دیسیپلین و استراتژي و تاکتیک و روحیهي مدرن، نظداند از قبیل اسلحهعوامل مادي می

هاي هاي دشمن و به دست گرفتن چاهبودن بر صف دشمن یا خانهي جنگی و اطاعت درست و مسلّطحیله
ي پرستاري و هاي شکست اجتماعی و آذوقه و حتّی مسألهبینیي قوي و پیشآب و اتّصال به پشت جبهه

ي این مقدمات را به دقّت و اهمیت و با تمام نیرو و امکانات انجام آنکه همهپس از!مداواي مجروحین جنگ
این !خدایا" : آن هم نه که !کندداد و در برابر دشمن به آرایش جنگی پرداخت، آنگاه میایستد و دعا می

قتدر مسلّح ی تنبِل ناداِن خودخواِه خوکرده بھ ذلّت را بر دشمن الیق معرضھمشت مسلماِن بدبخِت بی
کھ -ما را! بیداِر منظِّم متّحِد مجھّز بھ دانش و تکنیک، بھ لطف و کرم و احسان خود پیروز بگردان

فقط بلدیم میان خودمان شّر بھ پا کنیم و ھر کسی از خودمان را کھ بخواھد برای بیداری و حرکت و 
کنیم و پیش از آنکھ دشمن اش میخفھکنیم و تا ندایی بردارد، رھایِی ما قدمی بردارد، پایش را قلم می

اکبر از ی حسین و آبروی علیماھھی طفل ششبھ حلقوم تیرخورده-کنیمبرسد، خودمان کلکش را می
- پیامبر اسالم در جنگ احد، پس از آن همه مقدمات و مشورت با سربازان و رأي!. "شّر کفّار حفظ بفرما

که در پاي - ایستد و به کوه احدها و تجهیزات نظامی، آنگاه میها و بیداريها و کوششگیري و تحمل رنج
:کند خطاب می- اندآن سنگر گرفته

دارد، خدایا داریم و او ما را دوست میھای بھشت، ما او را دوست میاین کوھی است از کوه"
١".دھد نھ بھ زیان مااو بھ سود ما گواھی می

انگیز است کھ با اینکھ در ھمین جنگ، شخص پیغمبر فرمانده است و مھاجر و انصار سربازند و حمزه، قھرمان صحنھ و علی و شگفت١
ی لجیشی را در دھانھای سوقخورند، زیرا گروه تیراندازان کھ تّپھدار و پیغمبر ھم برای پیروزی دعا کرده است، مسلمانان شکست میپرچم
تر بود اّما ھمدستی ھا آموزندهی پیروزیدرسی کھ از ھمھ! درس این بود!!! کردند، یک دستور کوچک نظامی را عمل نکردندنگھبانی میدّره

!گذارندنمی... جھل و غرض نگذاشت کھ آن را بیاموزیم و 



:کند که اپیش سپاهش به خدا رو میو علی پس از آمادگی کامل جنگی، پیش

از ستمکاری و تجاوز برکنارمان دار، اگر آنان را بر ما ،ھا پیروزمان ساختیخدایا، اگر بر آن" 
ي اش به صحنهي خانوادهحسین که با تمام عزیزان و همهو ! . "شھادت ارزانیمان بفرما،پیروز کردی

کسش چیز و همهده است، در آخرین لحظات شگفتی که همهشهادت در راه آزادي و عدالت و احیاي حق آم
پاشد و با تمامی ایمان و نیاز و را سخاوتمندانه بخشیده است، مشت پر از خون خویش را به آسمان می

!خواهد تا تالشی را که در انجام مسئولیتش کرده است، از او بپذیردالتماس از خدا می

رفته و نومید، غذاي دل و دعوت هاي ضعیف خوابي روحعا تازیانهآیا این د! خواهر و برادر روشنفکرم
ها دعاي اسالم است یا آن به حیات و حرکت و پرورش فکر و تکامل و تلطیف احساس نیست؟ به راستی این

هر کس این چند جمله را قرائت کند خداوند ثواب چهل شهید از شهداي :گوید هاي رایجی که میوردنامه
!کند؟جنگ بدر را به وي عطا می

:خواهم بگویم می

!برادر! خواهر

فهمند و آنچنان که تو اي مذهبی در محیط تو میهاي حرفهقضا و قدر، آنچنان که پدر و مادر تو قیافه
ضد اسالمی است و نه تنها ضد قضا و قدر ◌ً سالمی نیست که اساسااي، نه تنها قضا و قدر ااز آنان فهمیده

ي اصل نبوت و وحی و دعوت کنندهها و وظایف و نفیي احکام و قرآن و مسئولیتاسالمی بلکه ضد همه
کند و هرجور هست از پیش معین آید و هرکس هرچه میاگر آنچنان است که هر چه پیش می. دین است

اند و هدایت ي هیچکس در سرنوشتش دخیل نیست، پس پیامبران براي چه آمدهیل و ارادهو بر او تحماست
اش سوغات "الھی" ، برخالف صفت "جبر الھی " خلق چه معنی دارد و بایستن و نبایستن یعنی چه؟ این 

گري صوفیبعدها که! "القدریّھ مجوس ھذه االّمھ " : گوید هاست و این است که پیغمبر اسالم میزرتشتی
بافی یونانی از غرب به کمک خالفت رواج یافت، این فکر ضد انسانی ضد اسالمیِ هندي از شرق و فلسفه

هر ! ( "کّل نفس بما کسبت رھینھ " : ، قرآن باید مالك تحقیق تو باشد الاقل به عنوان یک سند. شدطرح
ي قبلی و جبري هر کسی تحقّق نوشتهحتّی در قیامت، سرنوشت . ! )فردي در گروي دستاورد خویش است

از نظر شناخت حقیقت اصلیِ عقاید - همي او نیست، قرآن که براي یک محقّق ضد مذهبیتاریخ از اراده
اند با فلسفه یا مدعیان رسمی علوم مذهبی که مغزشان انباشته"فرمایشات " اسالمی سند معتبري است از 

-بسیار روشن و قاطع و همه-و غیراسرائیلی که در کتب مذهبیِ ما راه یافتههاي اسرائیلی تصوف و یا افسانه
:گوید که قیامت چه روزي است و چیست؟ قیامتفهم، خطاب به همه میکس

روزي است که فرد آنچه را که به دو دست خویش پیش فرستاده ( !"یوم ینظر المرء ما قّدمت یداه " 
. )!نگرداست، می



اند به خاطر آن بوده استاي که در تاریخ نابود شدهکند که هر قومی و جامعهرار میهمواره قرآن تک
!اندکه خود بر خود ستم کرده

بر ها را ي مارکسیسم که تغییر و تحول جامعهماترئالیسم دیالتیک و جبرِ تاریخ و فلسفهحتّی برخالف
 ي وغیرانسانیِ تولیدي و به ضرورت تضادبه تبع و باالخرهموجود در زیربناي اجتماعیاساس عوامل ماد

ي انسان را در تغییر سرنوشت اجتماعی خود کند و اراده و اندیشهقانون مادي حرکت جبري تاریخ تفسیر می
نماید، قرآن هر تغییري و حتّی آن را هم معلول علل خارج از فکر و اختیار انسان تحلیل میشماردخیل نمی

داند و اجتماعی یک جامعه معلول تغییر طرز تفکّر و احساس و روح اجتماعی مردم مییا را در نظام فکري
ي تقدیرِ تاریخی و سرنوشت اجتماعی و وضعِ زندگی و نظامِ حاکم بر جامعهها را مسئولدر نتیجه انسان
!"اّن هللا الیغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بأنفسھم " : کند خویش اعالم می

این و آن گوش "معارف " ها و بافیبافی کنیم و یا به فلسفهجاي اینکه خودمان فلسفهبه ◌ً اساسا
فروشی و تحقیقات متافیزیکی نمایی و فضلدهیم و آنگاه براي قضا و قدر و آثار آن در زندگی انسان علم

، به طرز ترو مطمئنتر تر و روشنهاي روشنفکرانه و انتقادات مترقّیانه، خیلی سادهکنیم یا برعکس، تحلیل
-ي اسالمِ نخستین بپردازیم و آنگاه ببینیم آنهاي نمونهي شخصیتي زندگی و نوعِ کار و مبارزهفکر و شیوه

ي کجا این عقیده-فهمندشک معنی قضا و قدر را بهتر از علما و فالسفه و عرفا و عوام مسلمان میکه بی-ها
-و نظام زندگی و انتخاب شیوهمسئولیت و کار براي تغییر سرنوشت جامعهآنان را از تالش و جهاد و اراده و 

-می"جبر متافیزیکی " شده است و چگونه از قضا و قدر اسالمی معنیِ ي اندیشه و اخالق خویش مانع می
عامل حرکت و پیشرفت و قبول فداکاري و مسئولیت -نه مسلمانی-قضا و قدر، به معنی اسالمیاند؟فهمیده

ھر ": استقبال از خطر و مرگ در راه هدف و دعوت به مبارزه با انحطاط و فساد و ستم بوده است و اینکه و
آمده و فقیر و ذلیل را خدا فقیر و ذلیل کرده و غنی و عزیز را او غنی و عزیز چھ پیش آید باید پیش می

و چون ھر کاری از قبل معیّن ایم آفریده بھ این معنی کھ خود ما ھیچ نقشی در این سرنوشت نداشتھ
تی براي قضا و قدر تفسیر شده است که اسالم رفته از وق. "شده، ھر کاری برای تغییر وضع بیھوده است

ها که و عامل انحطاط و تن دادن به وضع موجود این را رایج کرده است و آن!انداست و فقط مسلمین مانده
این تفسیر و این معنی را اول بار بنی امیه و علماي وابسته به ◌ً ادانند که اساسبا تاریخ اسالم آشنایند می

هاست و بعد هم فیلسوفان و اختراع آن"جبر الھی " فکر !این رژیم در ذهنِ خلق رواج دادند و پیداست چرا
اش کردند وگرنه قرآن نه تنها بر اساس اسالمیصوفیان به آن خورش دادند و مکتب علمی و فلسفی

داند بلکه در یک فرد، هر یک گوید و هم جامعه و هم فرد را مسئول میي انسانی سخن میمسئولیت و اراده
" ، در "دیدن " در : گوید کند و به تفکیک میاز اعضاي او را به طور مشخّص صاحبِ مسئولیت اعالم می

:اندل مسئول، گوش و چشم و د"فھمیدن و احساس کردن و قضاوت کردن " و در "شنیدن 

"اّن الّسمع و البصر و الفؤاد کّل اولئک کان عنھ مسئوال" 

Existantialisme“: تحت عنوان "اصالت انسان " ي اگزیستانسیالیسم و مکتب سارتر در رابطه
c,est un Humanisme”ترین، از نظر اخالقی کند که از نظر فکري عمیقاي را طرح مینظریه



هاي معاصر وجود دارد و ترین اصلی است که در ایدئولوژيترین و مثبتاز نظر انسانی سازندهترین و مترقّی
، در اوج شگفتی و ي اوي سارتر است که در آن، اندیشهي اگزیستانسیالیسم ویژهي من تنها جلوهبه عقیده

اي عقل و نظامی از را به عنوان یک واقعیت ماوراي خود، یک حقیقت ماور"اخالق " عروج فلسفی خود، 
"اجتماعی و نوعی " که زیربناي معنویت در زندگی انسان و روح و نیروي تکامل (سودءهاي ماوراارزش

اند و یا طرح هاي فلسفی و علمی ماتریالیستی و رآلیستی جدید یا آن را نفی کردهانسان است و مکتب
ارد دیگري هم چنین کند، اما دهد هرگز دوست ندبه مشتري می،1). انداند و یا از توجیهش عاجز ماندهنکرده

را توجیھ نماید و فرد را بدان وادارد و ایثار یعنی دیگری یا دیگران را بر خود " ایثار " ای است کھ بتواند بر عقیده" اخالق " چون اساس ١
مثل پدر، مادر، فرزند، خواھر، برادر، ھمسر، ھمکار، - فرد" (غیر " بدان دلبستھ و نیازمند است برای آنچھ " خود " گزیدن، یعنی آنچھ را 

بدان نیازمند ) نوع، یعنی بشرّیت : عقیده و باالخره سرنوشت و ھمجناح ھمدرد و ھمیا گروه یا طبقھ یا جامعھ و ملّت یا ... دوست، ھمفکر، 
ھای مساعد و وقت و انرژی فداکردن، فداکردن یا غیرگزینی در منقعت و ثروت، حقوق و پست و قدرت و امکانات و احتماالت و زمینھ. است

تر از آبرو کھ سخت: تر از آن حیثّیت و شخصّیت و محبوبّیت و در یک کلمھ ھای زندگی گرفتھ تا جان و باالو آسایش و لّذت و برخورداری
جویی، قھرمانانی را بھ سادگی بھ کام تر است و چھ بسیار کھ خودخواھی و نامقوی" خود " در آدمی از حفظ " خودخواھی " جان است، زیرا 

- آخرین چیزی کھ از دل راستان و درستمرداِن دین"! ( ین، حّب الّجاه اخر مایخرج من قلوب الّصّدیق: " مرگ فرستاده است و این است معنی 
ھای فکری و نظری و اعتقادی و مذھبی بندیھای اجتماعی و صفی کشاکشو کسی کھ در بحبوحھ. ). است" طلبی جاه" رود باور بیرون می

ھای گوناگون محیط خاص گرفتار است و در جبھھو سیاسی و تظاھر و تصادم احساسات و تعّصبات و اعتقادات در یک جامعھ یا یک
ھا و گیرد و در پِس این نمودھا و پردهھا و اّدعاھا و شعارھا قرار نمیدرگیری دارد و در عین حال تحت تأثیر سطح مسایل و ظاھر حرف

و تعلیل روانی و اجتماعی و تاریخی را دارد، ی علمی تحلیل منطقی یابد و قدرت فکری و مایھھای پنھانی را درمیھا و عقدهھا، واقعّیتنقاب
بندی و قضاوت و انتقاد و اعتراض و مخالفت و موافقتی، بیش یا کم، خودآگاه یا شد کھ در پشت ھر جانبداری و صفبھ روشنی متوّجھ می

ھای زیبایند کھ یا پردهو باطل، غالباً اندرکار است و دین و ایمان و حقیقت و علم و مصالح و مردم و مقّدسات و حقّ ناخودآگاه، خودخواه دست
.اندھای مختلف با خودخواھی مخلوط شدهاند کھ بھ نسبتخواھیاند یا حقیقتآن را حجاب گرفتھ

ھای سست را، بی آنکھ خود بخواھد، تحقیر "بودن " است زیرا " جرم " یک مؤّسسھ یا یک فرد یا یک فکر بھ خودِی خود " بودن " گاه، 
-جریحھ" حسد " ی سازد و عقدهسازد و ھر کمال و موفّقّیتی نقص و ضعف را در آنان زنده میھا را مشّخص میکمبودھای آنکند ومی

ی رنج وی است در خود خلق توزی نسبت بھ آنچھ مایھدھد و بھ طور ناخودآگاه، روح، دشمنی و کینھرنجشان میسازد و دائماً دارشان می
دارد و ھای ضعف طرف و اگر نبود جعل و اّتھام و تکفیر و تسفیق وامیی شدید بر نقطھبارزه، حملھ، عیبجویی، تکّیھمکند و او را بھ ممی

دارد و این بودن و غیره ابراز میاین ھمھ را بھ عنوان خدمت بھ دین یا علم یا مردم و بھ نام تقّدس و تقوی و حقیقت و روشنفکری و مترقّی
- ختم می" معوذیتن " ی اینکھ قرآن، با دو سوره! فریبدشده، حّتی خود فرد را میدارناخودآگاِه یک خودخواھِی جریحھفریبی است کھ وجداِن 

.یابد، تصادفی نیستپایان می" ورزد بردن بھ خدا از شّر حسود ھنگامی کھ حسد میپناه" شود و یکی از این دو سوره با 

حسد را از دیگر شرھایی کھ باید از آن بھ خدا پناه برد اّوالً : ر ھمین سوره آمده است این است کھ ای کھ دی عمیق و شگفت و علمیدو نکتھ
:نقل کرده است " ی شرھای دیگر عالم موجود شّر مشّخص در برابر ھمھ" جدا کرده و بھ طور مستقل و استثنایی و اختصاصی آن را یک 

. "ّر غاسق اذا وقب، و من شّر الّنفّاثات فی العقد، و من شّر حاسد اذا حسدقل اعوذ برّب الفلق، من شّر ما خلق، و من ش" 

ای کھ درآید و از شّر جادوگرانی کھ در جویم، از شّر آنچھ آفریده است و از شّر شب ظلمانیپناه می) ی صبح شکافتھ( بگو بھ خداوند فلق 
!زدھا افسون دمند، و از شّر حسود زمانی کھ حسد وربندھا و گره

یعنی چھ، این است کھ " گوید ھای ھمیشھ سخن میقرآن ھمواره زنده است و از واقعّیت" دھد کھ تر است و نشان میی دومی کھ عمیقنکتھ
گیرد کمک می" دوست " کردن و یا نابود ساختن عوامل بیداری و حرکت، ھمیشھ از مالبرای کوبیدن و لجن-ھای پنھان دشمنبینیم دستمی
شود، اگر ی تحریک و بیداری مینابود کند، بیشتر مایھھا را علناً زیرا اگر آن. داردھا از میان برمیھا را بھ دسِت خودیراد مزاحم بیگانھو اف

ھا یتر، بھترین راه آن است کھ با دست و زبان خودشوند و محبوبتر میی خود بکوبد، قویھای آلودهبا زبان خود و عمال شناختھ و وابستھ
" توان، دوست را با دست و زبان دوست فلج ساخت؟ اّما چگونھ می. کنندغرض، آنان  را فلج میاند و بیکھ در چشم و دل مردم موّجھ

سّید ! سازد علیھ دوستجیره و مواجِب دشمن میفکر را ابزار دسِت ناخودآگاه و مأمور بیعاملی کھ دوستان ھم! و بس"! خودخواھی و حسد 
رفت و در در ھمان حال کھ در کشورھای اسالمی با استبداد درگیر بود و در کشورھای غربی با استعمار و در ھر دو جنبھ پیش میجمال،

توانست ی علم و تمّدن است و نھ مسیحّیت میداد کھ اسالم برخالف مسیحّیت، نیرودھندهعین حال، بھ عالم اندیشھ و علم در غرب نشان می
اش خطر خفھاش را سرکوب کند و نھ استعمار خارجی و استبداد داخلی یارای آن را داشتند کھ با او برآیند و بیغ فکریقدرت علمی و نبو
بستگی نداشتند و با فساد و استبداد و استعمار ھای کھ در میان عوام نفوذی داشتند و بھ جایی ھمھا و ظاھرمقّدسیروحانیکنند، بھ دست شبھ

ودند و با آرمان و ایمان سّید جمال موافق، از پشت بر او خنجر زدند و چنان سیل تھمت و افترا و تفسیق و توھین را بر مسلمین ھم مخالف ب
کس و چون تنھا ماند و ی مردم مسلمان مّتھم و مشکوکش ساختند و در نتیجھ فلج شد و بیاو روان کردند کھ تنھایش گذاشتند و در نظر توده

ھا و مسجدھا و مجالس روضھ و نوحھ و ھا در گوشھ و کنار تکّیھمقّدساین شبھ! بان، بھ سادگی از میان برداشتندشپشتیدر میان مردم بی
ھا از روی این تھمت... ! ھاست، سّنی است، بھایی است، سّید نیست، ختنھ کرده نیست و درانداختند کھ او وابستھ بھ خارجی... مسألھ و 

کردند، دشمنان پنھانی مزد و مّنت و ناخودآگاه، بھ سود استعمار، سّید جمال را فلج میبیماردل حسود بود کھ بینظر و حسدورزی مقّدسین تنگ



دهد و به حداقل فروشد و گوشت خوب هم میتر میوقتی از نرخ مجاز شهرداري کیلویی یک ریال ارزان
ها چنین کنند و در این حال، گویی وي، با این انتخاب، یک ي قصاب، دوست دارد همهمنفعت بسنده است

.کند که همه باید از آن تبعیت کنندوضع میي کلّی راقاعده

نماید و از کند، گویی براي تمام بشریت یک قانون وضع میاین است که هر فرد با هر انتخابی که می
- کند، میآید، چه یک فرد در هر عملی که مینام دارد، پدید می"دلھره " اینجا، آنچه در اگزیستانسیالیسم 

شود در هر گروه سرمشق افراد گروه میکسی که رهبري یک گروه را دارد و عمل اوقید باشد اماتواند بی
ي آن را دارد که بهترین را انتخاب نماید و چون با این تعبیر هر فردي، در هر انتخابِ خیري براي دلهره
مسئولیت کند که همه باید بدان عمل بکنند، پس هر فردي، در هر عملی،ي بشریت الگویی انتخاب میهمه

کند و این است که هر فردي گویی رهبر و مقتداي همه اس و تمامی بشریت را در خود احساس می
.مسئولیت رهبري و متقدایی همه را دارد

: تمامی این بحث آیا معنی و تفسیر دقیق این سخن ساده و عمیق علیِ بزرگ نیست که 

؟"کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیّتھ " 

!اشاز شما شبان است و هر یک از شما مسئول شبان گلّههر یک 

:خواهیم بگوییم می

!خواهرم، برادرم

پارسایی و زهد و قناعت و صبر و توکّل و بسیاري از این اصطالحات درست، به همان اندازه که امروز 
ستقالل روح و آور و منافی با شخصیت انسانی و رشد و قدرت و برخورداري و پیشرفت زندگی و اانحطاط

دادن به بدبختی و ها را به ضعف و فقر و رنج و تنها را فلج ساخته و احساسنمایند و ذهني انسان میاراده
در فرهنگ راستین اسالم، مترقّی و منطقی و انسانی اند،خوکردن به ناتوانی و زبونی آلوده کرده و عادت داده

اند و دنی میان معنایی که امروز براي این اصطالحات ساختهي شگفت و باورنکردهند و این فاصلهمعنی می
فهمان نخستین کردند و مجاهدان و اسالمچنان که قرآن و پیامبر بیان میها آنروح و مفهوم نخستین آن

کند و در حقیقت، این دو ي میان پستی و جهل ما و سربلندي و آگاهی آنان را تفسیر میفهمیدند، فاصلهمی
اي نشانه-کنداي اصولی را حمل میکه هر کدام بار سنگین عقیده- ضاد در هر یک از این کلماتي مترویه

.تضاد میان اسالمی که هست و اسالمی که بود: است از تضادي که خود اسالم بدان گرفتار شده است 

بستند و مردم از افسون آنان آگاه نبودند و دوستان از روی حسد و ساختند و میچیدند و بندھا و باندھای افسون و فریب میتوطئھ می
کردند و این یک اصل است کھ دوستان حسود ھمیشھ آلت دست دشمنان آشفتند و شر بھ پا میبرمیھای شخصیگشاییخودخواھی و عقده

" و من شّر الّنفّاّثات فی العقد " ی کھ بالفاصلھ دنبال آیھ" و من شّر حاسد اذا حسد " ی و آیھ"! کارگزاران آماتور ظلمھ " شوند و کار میپنھان
.) تفسیر نوین، پدرم استاد شریعتی. رک.(گر پنھان کارنددشمنان توطئھ" ھا مندگان افسون در گرهد" آید بھ این معنی است، چھ، می



که پیدا و گريهاي وسوسه"خنّاس " کار، یعنی همان انگیز است که عوامل هوشیار و پنهانو شگفت
زنند و در که با جادوهاي سیاه خویش گره می"نفّاثّات فی العقد " کنند و پنهان، در درون خلق وسوسه می

سازند و ایمان را که کنند و عقاید را دگرگونه میدمند و معانی را مسخ میگري خویش میها با دم افسونآن
پوشند و ي اسالم را وارونه میکنندهتین زیبا و جذبنمایند و پوسي مرگ بدل میروح حیات است، به مایه

...کنند و آور و هراسناکش میزشت و نفرت

- ي سیاهی که کردهگر در اسالم، معجزههاي افسون"نفّاث " گر و هاي وسوسه"خنّاس " آري، این ... 
محرّك و سازنده و هاي دیگر، خیلی ساده عوامل بیدارکننده و اند این است که در مذاهب دیگر، فرهنگ

خطر را در مذهب یا فرهنگ و اند و عناصر تخدیرکننده و بیرفته متروك و مجهول گذاشتهمترقّی آن را رفته
.ها انباشته شودن جامعه را از آناند تا سراسر روح و ذهادبشان رواج و بسط و قوت بسیار داده

دانیم که در مبانی اعتقادي می◌ً اند، مثالهي خاصی پیش گرفتاما در اسالم و به خصوص تشیع، شیوه
ي نفس و توبه و تقلید عبادت و تقوي و تزکیهشیعه، همچنان که عدل و امامت هست، توسل و شفاعت و

توان تر میي فردي و روحی و اخالقی دارد و گذشته از آن، ساده، این مبانی بیشتر جنبههم هست
هاي جمعی و اجتماعی و پرداختن به مسئولیتاز مسایل حاد زندگیِتحریفشان کرد و مردم را به آن وسیله 

ها بازداشت و به نام تقیه و تقلید ساکتشان اندیشیدن به عوامل و علل بدبختی عمومی و تضادها و تبعیض
هاي مختلفی در تاریخ شیعه پدیده◌ً یا مثال!ي عبادت و تزکیه به خود سربلندشان ساختکرد و به بهانه

گیري ي شیعی بسته به شرایط خاص و متناسب با اوضاع و احوال اجتماعی عصر خویش، جبههو ائمههست 
امام حسن صلح کرد و امام حسین انقالب و امام سجاد به ◌ً ، مثالي عمل مختلفی داشتندو تاکتیک و شیوه
-ر، زندگی را در زندانپردازد و امام صادق به تدریس و علم، فرزندش، امام موسی بن جعفعبادت و دعا می

دهد و فرزندش، امام رضا، والیت عهديِ مأمون را به ظاهر جا جان میگذراند و همانهاي سیاه هارون می
آور پذیرد و حتّی زیانمأمن را به ظاهر مییِي نظامی یا سیاسکنند و مبارزهي دیگر تقیه میو ائمهپذیردمی
کنند و اي انتخاب میبه شرایط زمان خویش شکل مبارزه را به گونهبیند و به هر حال، هر کدام بستهمی

تر این بود که تر و سادهي عقاید و عواطف جامعه، طبیعیهاي بازیگر افکار و سازندهبنابراین، براي تردست
ج ها رواکردند و در ذهنتقیه و عبادت عنوان می◌ً ، مثال"عدالت و امامت " اصول مذهب شیعه را به جاي 

کردند و هر سال برایش مراسمی بر را طرح می"صلح حسن " ◌ً مثال"قیام حسین " دانند و یا به جاي می
ي شدید و مداوم و تلقین و تکرار همیشگی این حادثه، گفتند و با تکّیهساختند و از آن سخن میپا می

ذیرش و تحمل ظلم و زور و جویی با دشمن و سازش و پي مفهوم حقیقیِ آن، روحِ مسالمتتحریف ساده
نمودند کردند و تبلیغ میگیري میبودن تسلیم را به سود خود نتیجهبودن و شرعیبیهودگیِ مبارزه و منطقی

ي اعتقاد به امامت ي مذهبی و تکلیف شرعی و الزمهو صلح و سازش و تسلیم را حتّی به عنوان یک وظیفه
.نمودندتفسیر و تأویل می

ي تشیع را تقیه و تقلید اعالم کنند، همان اصول خاصه◌ً به جاي آن که رسما. نکردنداما چنین 
عدالت و امامت را که بود، گذاشتند و به جاي آن که در تاریخ شیعه تکّیه را از قیام حسین بردارند و بر روي 



چه در گذشته بود، بر ي تاریخ را به روز عاشورا منحصر کردند و حتّی بیش از آنصلح حسن بگذارند، همه
ي مسئولیت اجتماعی و زا و روشنگر و سازندهعدالت، امامت و کربال تکّیه کردند، یعنی بر سه کانون آتش

ي هوشیارانه و عمیقشان بود که همین سه نظیرشان هم در همین حیلهو تمام موفّقیت بی! سیاسی و انقالبی
ي آگاهی و روشنایی  و حیات و حرکت و جهاد را از ي جوشندهکانون آتش را سرد کردند و سه چشمه

ي ناآگاه که سرچشمه آلودند، مسموم کردند و رنگ و طعم و بو و اثرش را چنان عوض کردند که نه تنها توده
ي عدالت و رهبري و انقالب علیه ظلم و استبداد و اشرافیت است، روشنفکر مترقّی و آگاه هم که شیفته

-شناسند و آن را عامل انحطاط و تخدیر و ذلّت میسه اصل استوار است، بازنمیمذهبی را که بر همین
اند این است که هر فکري را سازانِ عواطف مردم کردهکار دیگري که این بازیگران عقاید و وسوسه!شمارند

تر و حرکت و تر و بیدارکنندهگراتر و سازندهدر اسالم و به خصوص تشیع، درست به همان اندازه که جامعه
اند تا روح و اند و بیشتر فلج کردهتر نمودهتر و ضداجتماعیتر و منفیتر بوده است، منحطآفرینمسئولیت

ي علمی با انتظار از این گونه است، در یک مصاحبه◌ً مثال!اندیشه و ایمان و اسالم را بیشتر مسخ کنند
انتظار، مذھب " کنفرانس مستقل، تحت عنوان ، و در یک1ي آبادان، سال گذشتهدانشجویان دانشکده

:گفتم که -همین چند شب پیش- ، در ارشاد"اعتراض 

ي تسلیم نیست، انتظار فلسفه- پندارندچه معتقدین و نیز منکرین آن میدرست برخالف آن- ◌ً اساسا
" ي این که است، برخالف مؤمنی که به بهانه"معترض " است، هر منتظري یک "اعتراض " ي فلسفه

شمارند و ضعف و ثمر میباید بیاید کارها را درست کند، هر گامی را و تعهد هر مسئولیتی را بی"خودش 
کنند و قلمداد می"انتظار او " را "وادادگی خود " نمایند و فرار و زبونی خود را به این وسیله توجیه می

غیر " فهمند که آن انتظار را همانگونه میيکه فلسفه"روشنفکران غیرمذھبی " برخالف انتقاد 
! باش همیشگیانتظار، خود یک تعهد است و یک عامل بیداري و هوشیاري و آماده. "روشنفکر مذھبی 

رغم هاي حاکم بر جهان و علیرغم قدرتکسی که معتقد است علی!"وادادگی " و"آمادگی " انتظار، 
ي باطل و تجاوز و ضعف و اسارت حق و رغم سلطهي بشري و علیجامعهي ظلم و زور در ِ جبههنیرومندي

هر لحظه ممکن است انفجاري روي دهد و نداي انقالب از اعماق سیاه شب تباهی و فساد و بیداد و -عدالت
گیر حق و عدل حقیقی به شرکت در جهاد عالم"انقالبی " برخیزد و او را به عنوان یک سرباز واقعی و یک 

تواند به خواب رود، از است و ناچار نمی"منتظر " ي تاریخ دعوت کند، چنین کسی جبر ظالمانهعلیه
ي عدل و ظلم و حق و باطل و شکست و پیروزي غافل ماند، در سرگذشت تاریخ و سرنوشت انسان و اندیشه

و خور و خشم و خواب " تفاوت باشد و به تفریح و تفنّن رو کند، به زندگی طرف و بیسیر حوادث، بی
دارد که تن و هايِ فردي خویش خو کند، برعکس، این انتظار او را به شدت وامیخویش و مصلحت"شھوت 

، انقالبی و آگاه و ورزیده و آماده و "پار تیزان " ي زندگی خویش را همچون یک روح و اندیشه و شیوه
چنانکه در گذشته، حتّی در عصر انحطاط چنین بار و تیزبین و فداکار تعلیم دهد و بپرورد، مسلّح و سبک

داشت که هر هفته، پس از نماز هاي مذهبی و پارسا و عابد و حتّی علما را وامیانتظار عاملی بود که تیپ. بود

.ی انجمن دانشجویان آبادان درج شده استی پیام، نشرّیھدر مجلّھ١



بندي با پول و برد و که شرط-"سبق ورمایھ " سواري و تیراندازي برپاکنند و در جمعه، مراسم اسب
ها که بعدها اهمیت علمی و ابهت دینی و همان-که یک دستور مذهبی استباختش نه تنها مجاز است

در بیرون بهتر است زیر بغلشان را بگیرند تا از -ولو در اندرون خانه چاالك باشند-شان در این بود کهمعنوي
کش یا فانوسي انسانی به نام مرید سوارشدن بر االغ، پا بر پشت و شانهحال نیفتند و در شدت ضعف و بی

شدن غرق◌ً مزاجی نمانده و اصال بگذارند که یعنی ریاضت و عبادت، دیگر رمقی براي آقا نگذاشته و سالمت
در معنویات و روحیات و صعود به عالم الهوت، ایشان را از توجه به مادیات و جسمیات و صعود بر االغ در 

ت و آبرویش، آبرو و عالم ناسوت بازداشته و از آن گذشته براي یک شخصیت بزرگ روحانی که وقار و حیثی
پوشیده باشد و فرِ زیاد در رکاب حیثیت و وقار دین است، خوب نیست سبکی کند و جلفی و کفش چسب

-ها که انتظار معنی داشت، در میان مریدان و عواموقتها آنهمین تیپ... کند و چسب بر مرکب جست زند 
نمودند و حتّی کردند و خود شرکت میبندي میسواري و تیراندازي با پول شرطسبي االنّاس، در مسابقه

ي مردم، از عالم و عامی، سوارکار و مسلّح ي منتظرین، همههمه. دادندکردند و تعلیم میمردم را تشویق می
اي اگر جامعهو پیداست چنین! باشِ جدي و عملی و مجهز بودندي جنگ و در حالِ آمادهیافتهو تعلیم

!رهبري درست داشته باشد، چه خواهد بود و چه خواهد کرد

بشری و تحقّق ظھور و قیام و انقالب جھانی واستقرار صلح و وحدت" انتظار و اعتقاد به اصلِ 
عامل نفی بیماري ضعف -کندبرداري میچه از این فکر بهرهبرخالف آن-"آل عدالت در سراسر زمین ایده

اجتماعی و یأس سیاسی و بدبینی تاریخی است و در نتیجه، عامل نیرومندي که معتقد منتظر را و نومیديِ
خواه و طلب و عدالتشود از اینکه جاودانگیِ ظلم و زور را باور کند و در برابر ضعف گروه حقمانع می
ان را همه بر کام شیفتگان صلح و آزادي و برابري طبقاتی و برادري بشري، نومید شود و مدار جهشکست

شده بشمارد و الجرم، یاه به هاي غارتدیده و تودهپیشه و غارتگر و بر زیان ناکامان ستمکامروایان ستم
شود و یا ابزار "وضع موجود " اندیشی و بدبینی خیزد و یا تن به ظلم دهد و تسلیم گیري و تلخگوشه

ي طبق جبر تاریخ، که اراده-هاي پلیديو موجهاي ستمکند که قدرتاو را مطمئن می.دست آن گردد
اند و حق و عدل و وحدت و برادري و دوستی، آرزوهایی محکوم به مرگ و شکست قطعی-خداوند است

. نیست که بشریت با خود به گور برد، بلکه بر روي همین زمین و در مسیر همین تاریخ به چشم خواهد دید
و به حکم . "ی محکوم بر جھان حتمی استف و حکومت تودهپیروزی مردم ضعی" : به حکم قرآن 

اگر فقط یک روز از عمر دنیا بیش نماند خداوند ھمان یک روز را چنان طوالنی خواھد " سخن امام 
!. "ھا تحقّق یابدی این آرزوکرد تا ھمھ

- اریخ و آیندهانتظار، یک نوع جبر تاریخ است به سود پیروزي حقیقت و عدالت مردم، یک نوع نگرش ت
چنان که ي اسالمی، آنبینیِ ویژهگرایی و ایمان به سرنوشت انسان و به گذشت زمان است بر اساس جهان

ي خویش و قانون ِ ویژهبینیي علمی سوسیالیسم چنین ایمانی است بر اساس جهانجبر تاریخ در فلسفه
.دیالکتیک تاریخی



ی افراد یا آن کھ در ارادهبی-چھ بخواھد و چھ نخواھد-◌ً تاریخ جبرا" گوید آیا این اعتقاد که می
-داری منجر میھا باشد، بھ پیروزی قطعی پرولتاریا، زوال حتمی و جبری سرمایھھا و نظامگروه
ها به تاریخ و زمان که طبق قانون ، بر پیروان خویش، در این یک قرن، اثر منفی گذاشته و ایمان آن"شود

هاي طبقاتی حاکم بر جامعه به سوي پیروزيِ نهاییِ این مکتب، انفجار قطعی نظامجبري و علمی و حرکت
رود، آنان را از مسئولیت اجتماعی و ي محروم پیش میتردید طبقه، و باالخره آزادي و حاکمیت بیجهان

ه است؟ مبارزه براي تغییر وضع موجود و ایجاد زندگی دلخواه بازداشته است؟ یا درست برعکس، واداشت
!اي استانتظار چنین فلسفه

!خواهرم، برادرم

.توکّل نیز چنین است

سعی، این دو عمل -2طواف، -1بر اساس دو عمل اصلی استوار است، -اي کردمکه به آن اشاره-حج
اش بهاند، به فرمان خداوند، هاجر و کودك شیرخوارهي دو کاري است که هاجر و ابراهیم کردهتجدیدخاطره

اي اند، ابراهیم این دو را آورده است و در وسط این درهاین سرزمین متروك و غریب و سوزان و خشک آمده
هاجر، با ایمان و یقین و تکّیه بر لطف . روید گذاشته و خود بازگشته استکه حتّی خار و خسی از آن نمی

با کودکش در این هیچ امکاناتی، بیپذیرد، مادري غریب، تنهااین مأموریت شگفت را می-توکّل-خداوند
رغم فقدان داند، در انجام آن، علیمی"حق " اما چون مسئولیت خویش را ! سنگستان خاموش هولناك

: کند ماندن، تردید نمیمطلق شرایط مساعد زندگی و عوامل و امکانات ماديِ زنده

!توکّل مطلق

گذارد و ي او، میي خشک به امید خدا و توکّل بر ارادهرهبینیم که کودکش را در این د، میبا این همه
ي آبی یا آبدانی تا مگر چشمه"کوشد دود و میمی" ها پناه، بر پست و بلند این کوهدر عین حال، تنها و بی

:بیابد و کودکش را و خودش را از عطش نجات دهد 

!کوشش مطلق

- نهایت و بیي بیبر گرد کعبه، عدد هفت نشانههفت بار طواف: حج همین دو اصل است ◌ً و اساسا
اي که از ي عمر در مداري که محور اصلیش خداست و مسیر زندگیشمار است، یعنی حرکت ابدي و همه

!یکی است و هر گامی جهتش به سوي این کانون است، حرکت کردن-خدا- اش با کانوناي فاصلههر نقطه

!اي هاجروارزندگی

کوشش ! دویدن و کوشیدن، هاجروار: کردن "سعی " درنگ، هفت بار میان دو کوه بیو پس از طواف، 
!ي زندگیِ این جهان دویدن، تالش و جستجوي همیشگیي زمینی و یافتن مایهمادي و در طلب مائده



!باز هفت بار

-را میي این دو کارِ متضاد، حرکت متضاد و بینش و گرایش متضاد، یک روح و یک زندگی مجموعه
وار، عامل وار، عامل ضعف و فقر و ذلّت اجتماعی، و نه کوشش حیواننه توکّلی راهب. سازد و اسالم این است

به ! اش علینمونه1!پرستیِ بورژوایی و پستیِ انسان، هم کار و تالش، هم ایمان و توکّلزندگی و مصرفپول
:کند ي جنگ سفارش میفرزندش، در بحبوحه

ات را بھ خدا بسپار، گامت را بر ھایت را بر ھم بفشار، جمجمھد و تو مجنب، دندانھا بجنبنکوه"
ی خصم پرتاب کن، و چشمت را فروپوش، ترین نقاط جبھھزمین میخکوب کن، نگاھت را بھ دوردست

!. "و بدان کھ پیروزی از سوی خداست

گراییِ ل و زور و استعمار و مادیتي اجتماعی را در نظام انحطاط و جهکه مبارزه-یک روشنفکر متعهد
تواند بفهمد و حس کند می-حتّی زاهد مقدس و عالم و عارف-بورژوایی تجربه کرده است، بهتر از هر کس

بخش و ضامن پیروزي فرد یا یک گروه اجتماعی و فکري در عامل نیرودهنده و اطمینان"توّکل " که چگونه 
! دهندي عوامل و شرایط علیه تحقّق آن گواهی میتحقّق آرمانی که همهیک مبارزه است، مبارزه در راه 

رغم فقدان قدرت و امکانات و شرایط سیاسی و اي را علیماندهتوکّل است که گروه ضعیفی یا ملّت عقب
این و. کندخواد و باالخره پیروز میهاي بزرگ قدرت به رستاخیز میعلیه نظام... زمانی و اقتصادي و نظامی 

دادن به هر چه که امروز شکیبایی و بردباري و تحمل و تسلیم و سکوت و رضادادن و تن! چنین است صبر
ی راه و شانھ از زیر بار سنگین مقاومت و ادامھ" اند، درست برعکس، به معنیِ پیش آید، معنی کرده

.است"نشدنحوصلھ و سستنکردن و نومید و افسرده و ضعیف و بیمسئولیّت خالی

در این فرمان بنگرید که قرآن به چه معنی و در کجا خطاب به چه کسانی و براي چه هدفی این کلمه 
:بردرا به کار می

هم خود صبر کنید و هم همدیگر را به صبر و مقاومت وادارید و در ( یا ایها الّذین آمنوا اصبروا و رابطوا
).اشیداین عمل همگامی و همکاري کنید و مربوط به هم ب

:ترو از این صریح

یا ایها انّبی حرّض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین و ان یکن منکم 
مائۀ یغلبوا الفا من الّذین کفروا بأنّهم قوم الیفقهون اآلن خفف اهللا عنکم و علّم انّ فیکم ضعفا، فان یکن منکم 

.کن منکم الف یغلبوا الفین باذن اهللا و اهللا مع الصابرینمائۀ صابرة یغلبوا مأتین و ان ی

با توّکل بر «: گوید، می».کردمبا توّکل بر خدا او را رھا« : گویدای؟ میشترت را چھ کرده: پرسدپیغمبر از عربی کھ بر او وارده شده می١
.بھ این معنی است" با توّکل زانوی اشتر ببند : " شعر معروف مولوی! ».خدا او را ببند



مؤمنان را بر نبرد تحریک کن، اگر بیست تن از شما مرد صبر باشد، بر دویست تن چیره ! اي پیامبر(
شوند، چه، اینان گروهی اند چیره میشوند و اگر صد تن از شما باشند، بر هزار تن از آنان که کفر ورزیدهمی

و دانست که شما ضعیفید، پس اگر از 1اکنون خدا از سنگینیِ بار مسئولّیتتان کاست. فهمندنمیهستند که 
چیره -به اذن خدا-شما صد تن مرد صبر باشند بر دویست تن و اگر هزار تن از شما باشند بر دوهزار تن

.)شوند و خدا با صابران استمی

و قناعت 

ي خواهی و تسلیم شده به فلسفهسازي و کمدعوت به کمکه امروز عامل توجیه فقر شده است و 
بلعند ها را با اهلش میو بقیه را بگذار براي صاحبان اشتهاهاي بزرگی که سرزمین"بخور و نمیر " زندگیِ 

!جویندکشند و طعمه مینشیند و باز هم خرناس میو باز هم جوعشان فرونمی

پنج سیرنون تافتون " ي اخالق در مذهبِ آفرین و پایهو زبونپرورِ گداساز ي شومِ ذلّتقناعت، فلسفه
ی سفره" گاه وجودشان، نوسانِ میانِ هایی که تمام جوالنبینی انساناست و جهان"آب باریک " و یک "

."لحاف کرسی " و" گوشت آب

یک شاعر خارجی آن را سروده است و . ایمرا ما از زندگی سگان آموخته"قناعت و صبر " اینگونه 
گفتگوي چند سگ خانگی است که در شب طوفانی و . آن را به شعر فارسی آورده است-امید.م-شاعر ما

کنند و گذرد، با هم راز و نیاز میمی"خانھ " سرد زمستان، فارغ از دنیا و هرچه بیرون از این چهاردیواريِ 
-کنند و یا به پرسش دیگري پاسخی گرم و امیدوارکننده میهم را تأیید میگویند، و هر کدام نظر سخن می

:دهند

هاي نرم خفتنارهبر آن خاكجا،کنار مطبخ ارباب، آن: گویدسگی می

عزیزم گفتن و جانم شنفتن،گاهبخش و مطبوع است، و آنچه لذّت

وردن،هاي سفره خاز آن ته مانده:دهددیگري ادامه می

وگر آن هم نباشد استخوانی:و دیگري

!چه ارباب عزیز و مهربانیچه عمر راحتی، دنیاي خوبی:اولی باز

!این دیگر بالیی است... ولی شلّاق،-: آورد کهو سگی دیگر به یاد می

ی ادبی و رجزی نیست، یک حکم است، یعنی اگر یک یک بیان حماسی و مقایسھ) یک در برابر ده و سپس یک در برابر دو ( این مقایسھ١
این آیھ در بدر فرود آمد و پس از آن، چون بر مسلمانان سخت گران آمد، خدا بھ خاطر . گریخت مجرم بودمسلمان از برابر ده تن می

.تعیین نمود" یک مسلمان در برابر دو دشمن " ضعفشان تخفیف داد و حکم جنگ 



بلی، اما تحمل کرد باید-:)دهد و دیگري دلداري می(

است،ین که قدري دردناكدرست است ا-

ولی ارباب آخر رحمش آید، 

-چون فروکش کرد خشمش-گذارد

که سر بر کفش و بر پایش گذاریم

هامان را و ما، اینشمارد زخم

....شماریم محبت را غنیمت می

ي فراغت روحی و بی نیازي و قناعت و صبر و شکیبایی به معنی همین صبرّ بر شلّاقِ سخت فلسفه
خوردن ھای سفرهآن تھ مانده" ي ارباب و قناعت به و رحم و دلسوزي آقامنشانهاست و شکر بر خاکستر نرم

"!

شناس به یک جامعه-همین امروز-فهمیدگفت و علی میاما قناعت را به آن معنی که اسالم می
هدان و ي زاشناس به معنایی و یک روشنفکر متعهد و مبارز به معنایی دیگر، بهتر از همهمعنایی و یک انسان

و مسیحی هايِ برهمنیو ریاضتگران و معلّمان کهنه و رسمیِ پارسایی و اخالق و تصوف و رهبانیتقناعت
.فهمند، به ویژه امروزمی

پیش "ی اصالت مصرف فلسفھ" داند که امروز چگونه تمدن بشري به سوي می"شناس جامعھ" 
ھرچھ بیشتر تولید و ھرچھ " نسانسی همه در خدمت رود و علم و تکنیک و سیاست و حتّی علوم امی

.گیرندقرار می"بیشتر مصرف 

ي تجلّیات روح و پرورش استعدادهاي گوناگون و بیند چگونه همهاست که می"شناس انسان" 
" و ي اوقات فراغت و تأمل ها و کاراکترها و باالخره، همهها و تنوع تیپگسترش ابعاد وجودي و شکفتن نبوغ

همگی، ... ها و معنی و مفهوم وجودي انسان"کردن جھان و حیات حس" و" تفّکر آزاد " و " خوداندیشی 
هاي تبلیغاتی و و دستگاه! شود، پایمال می"ھای نو بھ نو مصرف" امانِ در برابر هجوم تصاعدي و بی
هاي مادي و در مسیر غریزهزندگیِ روزمرّهداري، هر روز، در هاي تولید سرمایهفکري و هنريِ وابسته به قطب

کنند و ها تحمیل میها و ملّتها و طبقات و جامعهآورند و بر افراد و خانوادهپدید می"نیازھای دروغین " 
بینند که سرخ و سیاه و زرد و دوانند، و میانتها میها، همه را به تالش و تکاپوي بیگاه براي تأمین آنآن



تولید براي مصرف و مصرف : چرخاننداند و میي تکراري مهوع و بیهوده افکندهه به یک گردونهسفید را هم
!تا مرگ......... براي تولید، تولید براي مصرف و مصرف براي تولید و تولید براي 

را "سزیف " هر کدام سرنوشت ! سارتر"استفراغ " این است معنی حقیقیِ ! انگیزآور و تهوعسرسام
به این عذاب محکوم شده بود که سنگی عظیم -سلطان طبیعت-النّوعی که از طرف زئوسایم؛ ربپیدا کرده

رسید، سنگ جا که میرساند و به آني کوه میي رنج به قلّهگرفت و به همهرا از پاي کوهی بلند بر دوش می
برد و به اوج گرفت و باال مین را بر دوش میگشت و آافتاد و بازمیغلتید و به پاي کوه میاز پشتش فرومی

!ابد... افتاد و باز و باز و باز و رساند و باز میقلّه می

همیشه باید ! آوردنظامی که در آن همیشه انسان از عمرش کم می! اصالت مصرف، نظامِ زندگی قسطی
ي تأمین نیازهایی که بر من فروشی، عمرفروشی، برااش، آینده را بفروشد، آیندههاي گذشتهبراي مصرف
هاي اند و پول ندارم، سالآن که به من قدرت خرید بدهند؛ ناچار چون محتاجم کردهکنند، بیتحمیل می

!"آزادِی بردگان " این است بردگیِ جدید و معنیِ ! کنمفروش میعمرم را از آینده پیش

فروشند، حتّی با التماس و به ارباب مییعنی عصري که در نظام زندگی مصرفی، بردگان خود را آزادانه
داري و تولیدي و بانکی، خودم هاي سرمایهگاه منی که به دستگاهو آن! که خواجه بخردبازي، براي آنپارتی

ها و توانم امکان رشد متنوع و آزاد خویشتنِ انسانی و شکفتنِ ارزشکنم، چگونه میفروش میرا پیش
اي درونی خویش را داشته باشم و یا براي خود فراهم آورم؟ من اکنون و فردا، استعدادها و کاویدنِ رازه

!هاي پیشین خویشمي ذلیل مصرفبرده

ي اش، تودهو این چنین است که روشنفکر را نیز که به عنوان یک انسان آگاه و آزاد، در برابر جامعه
ردم، جنگ و جنایت در جهان، احساس ماندگی و جهل ممحرومش، در برابر فاجعه، ظلم، استعمار، و عقب

کنند، می"اختھ " -به تعبیر مرحوم جالل-کند و باید تعهدات انسانی خویش را انجام دهدمسئولیت می
هاي ي رایج زندگی عموم، پشت سرهم مصرفنیازهاي جدید، زندگیِ مدرن، لوکس، وسایل راحت، شیوه

-هاي مصنوعیِ تحمیلی میکنند و به سوي تأمین این احتیاجریزند و بر پشتش بار میروزافزون بر سرش می
رود و سنگین کنند تا پاك به فروش میآور گرفتارش میي صرعي ابلهانهدوانندش و باالخره، در آن گردونه

و در زیر بار سنگین تعهدات اقتصادي و زندگیِ -چسبدگیرد و به زمین میشود و پیه و چربی میمی
ي پرستی و ضعف و ذلّتی که الزمهکاري و مصلحتدي و خانوادگیِ خویش و هزاران محافظهي فرروزمرّه

احالم " هاي اعتقادیش، همه، همچون هاي انسانی و انگیزهمسئولیت- اي استي چنین زندگیحفظ و اراده
کاري کند که شود که تمام هدفش این است که می"مردی عاقل" و به زودي ! پرداز سرش می"جوانی 

اش عوض شود، در خطر افتد، چون بر اساس هیچ چیز دست نخورد، کاري نکند که شرایط شغلی و اجتماعی
ریسک " فروش کرده است، او جرأت و حقّ این را ندارد که اش را پیشهمین شرایط بوده است که آینده

.، به هر قیمتی و با تن دادن به هر ننگی باید نگهش دارد"کند 



-اي و زمانی، با توجه به چنین سرنوشتی که انسان را و روشنفکر را قربانیِ خویش مینین زمینهدر چ
ي دید، تا کجا ، از این زاویه"قناعت و پارسایی " توان دانست که سازد و با چنین بینشی و دانشی، می

!بخش استعمیق، انسانی و آزادي

کر، یک انسان متعهد و یک رهبر فکري و اجتماعی ویژه هنگامی که زندگی و مسئولیت یک روشنفبه 
و یک مجاهد راه عقیده و مردم، مطرح است، قناعت و پارسایی دیگر تنها یک فضیلت فرديِ اخالقی و 

تر است؛ تنها ضامن پیروزيِ او، انجام رسالت او، و شرط تر و سازندهتر و عمیقروحانی نیست، خیلی جدي
انسان ماندن و وفادار ماندن و مقاومت کردن و نلغزیدن و بھ "ي کنندهو بیمهالزم و ضروريِ زندگی او 

!اوست و عامل دالوري، فداکاري، استقبال از خطر در راه ایمان و هدفش"فروش نرفتِن 

" ي انسانی، باید یک انسان مسئول در برابر جامعه و متعهد رسالتی براي مردم و مجاهد راه یک عقیده
اصل " اش بر "زندگی اجتماعی و اعتقادی " استوار کند تا "اصِل منفی " اش را برد و "فردی زندگی 
:پایدار بماند "مثبت 

"نداشتھ باشد " : اول 

کار نشود،، محافظه"حفظش " تا براي 

"نخواستھ باشد " باید : دوم 

ي استقالل و پارسایی و قناعت او پشتوانه! نلغزد و ضعف نشان ندهد"کسبش " تا برايِ 
که نویسندگان و متفکّران و مبارزان 1"زھد انقالبی " آزادي و دلیري و پایداري اوست و این است معنیِ 

- خردانیزهدي که فریبکاران یا بی! "زھد علی " و این است معنیِ ! اندبزرگ اجتماعیِ امروز اصطالح کرده
- نمایند و پایین میکنند و حقیر میي معانی بلند را در سطح ادراك تنگ و کوتاه خود، کوچک میکه همه

" ي ي احمقانهاند و شاهدي براي اثبات فلسفهکرده"توجیھ فقر " ي ي فقیر وسیلهآن را برايِ توده- آورند
بدبختِی " و " ی بدبختی فلسفھ"یعنی مذهبِ گرسنگی و !"قناعت برای قناعت " ! "زھد برای زھد 

ذلّت و " : ، و در کار ما !"ی فقر فلسفھ" و " فقر فلسفھ " : و با اصطالح پرودون و مارکس ! "فلسفھ 
به : خود، این دو زهد را از هم تفکیک کرده است "علی " ! "دین ذلّت و انحطاط " و " انحطاطا دین 

شیطان پلید تو را " : زند که میبه خشم، تَشَر -کرده بود"پیشھ " که زهد و ریاضت -عاصم ابن حارثی
بھ خانواده و فرزندانت رحم " بزرگترین دشمن خویش " چرا ای . چنین پریشان و گمراه ساختھ است

؟... "کنی نکردی؟ چرا آن چھ را خدا حالل کرده است بر خود حرام می
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که پارسایی انسان -او را١"زھد انقالبی " و او که دچار همین بدفهمیِ پارساییِ علی شده بود و 
" ي مذهبِ پنداشته بود و نشانه"ھای راھبانھ ِکشیریاضت" و" زھد صوفیانھ " - مسئول است
ی ژنده و خشن و خوراک نامرغوب ویا علی، پس تو چرا چنین جامعھ" : ، گفت " فقرپرستی 

"غیرمطبوع داری؟ 

:و علی با خشم بر سرش کوفت که 

ی من سنگین است، خداوند بر پیشوایان دادگر و وظیفھ. من مثل تو نیستم! واب بر تو" ... 
اندازه شان برابر و ھمترین افراد جامعھرھبران جامعھ واجب کرده کھ زندگی خود را با زندگی محروم

!"سازند و بسنجند 

چگونه بگویم؟! نسلِ روشنفکرمگروه و همو همخواهر و برادر 

ي چاپیدنِ ي خودش را، مثل معابد دیگر، وسیلهآن خدایی که من به او معتقدم، خدایی است که خانه
آن خدا، خدایی است که ! دادن به نمایندگانش، او را راضی کنیمکند که با قربانی، با نذر و با باجها نمیانسان

ي مردم ي خودش را خانهآن خدا، خدایی است که خانه. 1اشخواند و خانوادهمی"خودش عیال " مردم را 
داستانِ انسان، با ظلم یا جور دست و همي بشري، در کنار انسان و همخدایی است که در جامعه. 2خواندمی

پیامبر " ردنسن، کند؛ خدایی است که پیامبر بزرگش، که پیامبر شمشیر است، و به قول و فساد مخالفت می
البتّه پیامبر مسحیت کاتولیک ! آورد، و من به عنوان افتخاراو به عنوان حمله این وصف را میاست؛"مسلّح 

ي فلسطین، عشق و محبت تبلیغ رومی نیست که میان ظالم و مظلوم، آقا و برده، استعمار روم و استعمارزده
در برابر امپراطوري وحشی و نظامیِ جهان، -خوردانشا میکه به درد موضوع -کند و با چند تا نصیحت

اسیر را مثل یک اسیر بگیردند و ي ذلیل را نجات دهد و بعد هم دو تا آجان بیایند و منجیِ قومِ بخواهد توده
کار قیصر را به قیصر واگذار کنید ! ببرندش باالي دار و پیامش هم این باشد که اي ملّت اسیر استعمار رومی

ها به یک طرف صورتتان کشیده زدند رسالت شما این است که طرف دیگرِ اگر آن! ار خدا را به خداو ک
3!صورتتان را تقدیم ظالم کنید

اما پیامبر ما پیامبر شمشیر است در برابر جنایت و خیانت، و دیدم شمشیري که با آن بینیِ قریظه را 
کنند و دسته ذبح میر که دیگر غالف شد، ما را دستهکند و توي چاه ریخت، آن شمشیدسته ذبح میدسته

.این پیغمبرِ مذهبِ من، پیغمبر قدرت و پیغمبر عزّت است! ریزندتويِ چاه می

الّناس عیال هللا١

٩٦عمران، آل –) کعبھ ( = اّن اّول بیت وضع للّناس٢

کنند و ساخت زورمند آن ھا تبلیغ میاین توضیح واضحات را بد ھم کھ چنان کھ عرض کردم مقصودم پیغمبری است کھ اآلن مسیحی٣
.و گرنھ نظر یک مسلمان نسبت بھ حضرِت مسیِح حقیقی مشّخص است! ھاای است برای توجیھ بردگی و اسارت تودهرومی



ی محّمد، پیروانش را بھ نیرومندی تحریص و ھیچ پیغمبری بھ اندازه" : گوید ویل دورانت می
.. "توفیق نیافتی او در این راهترغیب نکرد و ھیچ پیغمبری بھ اندازه

اي که در پیغمبرِ زندگیِ این جهانی است، پیغمبر حکومت عدل است و پیغمبرِ کار و تولید است، خانه
! ترگیر، سادهو گوشهي عابدان منزويتر، و زندگیش از همهي پارسایان، پارسایانهکند، از همهآن زندگی می

!ي زندگیش در خدمت جامعه و مردمهمهو 

ي پیشوایان این مذهب در کار مبارزه با ظلم و جوري که به نام و همه!چنینجانشینش، همو علی، 
ها که پیش از مردم کافر و غیرمسلمان، این. خدا و به نام قرآن، در جهان ایجاد کرده بودند، نابود شدند

!ي پیغبر بودند، قربانی شدندخانواده

.ها را تبلیغ کنمي خود این پیامداریم که به طبقهچگونه بگویم؟ کدام وسیله را من و امثال من 

ام و از لحاظ ها وابستهبینم که این گروهی که من از لحاظ طبقاتی به آنها، آقایان، من امروز میخانم
ها مخالف، روزنامه دارند، مجلّه دارند، مترجمین گوناگون و مختلف دارند، نویسندگان فکري و اعتقادي به آن

نامه، و مصاحبه، و ترجمه و بینم که هر روز، چندین نمایشها میتآتر دارند، در پشت ویترینخوب دارند،
ها مستقیم و ي آنکه همه- ي دیگر براي تبلیغکتاب نثر و دیوان شعر و داستان و رمان و صدها وسیله

ي اهر در دسترس همهو زیباییِ ظدر اختیار دارند، که با زیباییِ نثر،- غیرمستقیم در برابر مذهب است
ها شوند، آنها، دختر و پسر تو، برادر و خواهر من، به سادگی و ارزانی گذاشته میکردهروشنفکران و تحصیل

!چیز دارندهمه

ها چیزي نشده که بترسند و بجنبند، صدها و درد، که از نظر آناما، از این طرف، مؤمنان راحت و بی
! شان را دارندي مراسم دینیِي انجام همهد، مسجد دارند، تکّیه دارند و وسیلههزارها منبر دارند، محراب دارن

! اندپایگاه، آواره ماندهپناه، و بیوسیله و بیکنند، بیدر این وسط، گروهی که مثل من فکر می

◌ً مثال: کنند که اگر با زحمت و رنج و هزار مشکل و تصادف، کتابی منتشر کنند، آن گروه حمله می
!ي کافی صلوات ننوشته تا حدش بزنیمچرا در جلوي نام پیغمبر اسالم به اندازه

ي امکانات موروثی و بینیم که همهها را می"سنّتکھنھ" پس مذهبی و نیرويِ مذهبیِ بازاريِ وفادار به 
"ھا نئومکتب" سنّتی براي انجام اعمال و مراسم و بیان افکارش و تلقیناتش هست، آن ضدمذهبیِ طرفدار 

اند، در این وسط، کسانی که مثل من گرفتار شده. ها نو را در اختیار داردها و بیانها و قلمي اندیشههم، همه
یاله نام دارد،"زمان ما " و" ی امروز جامعھ" ي گندم، در اليِ این دو سنگ آسیایی که و مثل یک دانه

زنند و خفقان پزند و یا فریاد میها براي جوعشان نان میو از آنروندشوند و به تنور میشوند و آرد میمی
اي ندارند، براي این طبقه، در این ها هستند، هیچ وسیله"تنھا" رسد، شان به گوش نمیندارند، و نعره و ناله



که یک زبان و یک قلم نباید وجود داشته باشد، ! مال شودجامعه یک سقف نیست، که اگر باشد، باید لجن
!اگر باشد، باید بریده و شکسته شود

-اگر شما به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه، به عنوان شخص مسئول و مؤمنی که به ایمانش عمل می
ها حج به معنایی که آناند، نیست، ودانید خدا به آن شکلی که دیگران فهمیدهکند، و به عنوان کسی که می

کنند، نیست، و اگر معتقدید که علی، آن بت و آن قهرمان ملّی که میکنند و نقد، هومی میکنندمسخره می
بخشیدن به شناسیم، نیست، بلکه مظهر نجات و حیات و بیداري و حرکت و مسئولیتپرستیم و نمیما می

ي ملّت ایران براي از بین بردن اسالم نیست، بلکه حقیقت راستین انسان است، اگر معتقدید که تشیع ساخته
تواند نسلِ امروز می-فهمیدندبه آن معنی که دیروز می-د اسالم است، و اگر معتقدید، تشیع راستینخو

ها و شعارهایی که دارد، پاسخ بگوید، و اگر معتقدید که فراريِ از دین، و فراريِ از مذهب را، بر اساس خواست
تواند نیاز زمان و عصر را برآورده د، نمیشواین مراسم دینی و مذهبی و اعتقادي که در این مملکت انجام می

ها آن( گویم جانِ خودتان را در این را از دست بدهید، و فداکاري کنید، و از زندگیتان دست بکشیدکند، نمی
گویم الاقل در این تهران سه میلیونی، و این ، می. )ها ندارندکسانی هستند استثنایی که احتیاج به این پیام

نی، که به نام علی و به نام تشیع، و به نام حقیقت راستین، و به نام اسالم، و به نامِ مذهب مملکت سی میلیو
براي این نسلی -شودها را دارد از زمان و از زبان نسل امروز و فرداي ما دور میي اینو همه- شودنامیده می

!که از آن سخن گفتم، کاري کنید

- ي دو پایگاه تجدد و تقدم، دو قطب مجهز و شکلدر میانهرود، این نسلاین نسل دارد از دست می
پرست و ي سنّت و بدعت، املیسم و فکلیسم، ارتجاع و انحراف، مقلّدین گذشته و مقلّدین حال، کهنهگرفته
-این نسل نه در قالب. پناهپایگاه و بیاند و بیتنها مانده... پرست، متعصب مذهبی و متعصب ضدمذهبی غرب

یافته؛ در حال هاي جدید تحصیلی و وارداتی شکل گرفته و آراماي قدیم موروثی مانده است و نه در قالبه
چنان که هست و بر او عرضه آن-انتخاب یک ایمان است، نیازمند و تشنه است، آزاد است اما آواره، از مذهب

هاي اخالقی و فکري رال و تیپهاي غربی را، مدهايولوژيئ، گریزان است و از آن نومید، ایدشودمی
اجتماعی و زندگیِ مدرن را و استعمار فرهنگیِ جدید را نپذیرفته و در جستجوي مکتبی است که به او 

اش آزادي و آگاهی و عزّت و به او ایمانی روشنگر و سالحی اعتقادي در مبارزه با جهل بودن و به جامعهانسان
.طبقاتی ببخشدماندگی و تضادو ذلّت و اسارت و عقب

تواند به او پاسخ این نیازها را بدهد، اگر معتقدید که تشیع راستینِ دانید که اسالم راستین میاگر می
.بخشد، براي، براي اسالم و براي تشیع کاري بکنیدعلوي به او چنین سالحی را می

و نو و اثربخش و متناسب به گاه تبلیغ، یک جریان فکري نیرومند براي او یک پایگاه آموزش، یک تکّیه
هاي مذهبی و این شکل تبلیغ هاي قدیمی، این کتاباین خوراك. زمان او و نیاز او و زبان او خلق کنید

و مکتب فلسفی و ا جتماعی و علمی امروز ئولوژيکشاند، در برابر صدها ایدمذهب، او را به ایمان شما نمی
آنچه هست تنها نسل  قدیم وفادار به مذهب و سنّت . تواند بایستدنمیاند،که از تمدن جید بر او هجوم آورده



زدنِ با او، کند، براي این نسل کاري بکنید، براي او خوراك فکري تازه فراهم کنید، براي حرفرا اشباع می
ربال و براي شناساندن اسالم و تشیع و فرهنگ و تاریخ و ایمان و توحید و قرآن و محمد و علی و فاطمه و ک

اي بیافرینید، دست به خلق یک رنسانس اسالمی، یک زبان تازه... امام و عدالت و امامت و جهاد و اجتهاد 
-هاي دینی را، فعالیتهاي مذهبی را، خدمتبودجهنهضت انقالبیِ فکري، یک جوشش نیرومند شیعی بزنید،

نسل صرف کنید، وگرنه این نسل از دست هاي اسالمی را به طرح اسالم راستین در این عصر و براي این 
توان و هنوز که رسد، هنوز که میرود، این ایمان و این مذهب به فردا نمیرود، این فرصت از میان میمی
.توانید، کاري بکنیدمی
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