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 خسروشاهی سیدهادی والمسلمین االسالم حجت آثار و فعالیت زندگی، به نگاهی

 

 به فقاهت و علم و دین به آراسته خاندانى در ریز،تب در شمسی 4347 سال در خسروشاهى، سیدهادى استاد

 ایران نامدار فقهای و بزرگ علمای از جملگى که وى اجداد فقهى و علمى کوشش و حیات قرن سه. آمد دنیا

 .سازد می روشن خوبى به را حقیقت این اند، بوده خود دوران در عراق و

 - آذربایجان رساله صاحب مراجع و فقها و علما هاجلّ از - خسروشاهى سیدمرتضى اللَه آیت وى، پدر 

 و «المکاسب خیارات على الکواکب نثارات» کتاب عملیه، رساله بر عالوه وى از. بود نجف کرده تحصیل

 و صولا و فقه در نیز دیگرى تألیفات ایشان. است شده چاپ قم، و تبریز و نجف در «الغدیر حدیث» کتاب

 مرتضى سید اللَه آیت دیگر فرزند دو استاد بر عالوه. است موجود و خطوطم که دارند( جلد 0) در مواعظ

 لماع معاریف از خسروشاهى سیداحمد اللَه آیت و خسروشاهى الفضل سیدابو اللَه آیت یعنی خسروشاهى،

 .اند پیوسته حق رحمت به اخیر دهه دو در و اند بوده تبریز و قم فقهای و

 انآذربایج در مشروطیت عصر بزرگ علماى از خسروشاهى سیداحمد اللَه تآی سیدمرتضى، اللَه آیت پدر

 ریراتتق) والدش کتاب حواشى در ها آن از بعضى که مانده جای به اصول و فقه زمینه در آثارى ایشان از بود،

 ىو مشروطه، نهضت جریانات در. است رسیده چاپ به نجف در( انصارى شیخ التراجیح و التعادل بحث

 و بوده «مشروعه مشروطه» خواستار سیاسى، مبارزه میدان در علنى ورود بدون واقع در و «سوم خط» رهوادا

 .کرد هجرت اشرف نجف به جارى، اوضاع به اعتراض عنوان به نیز مدتى دلیل همین به

 محقق رمقدا عالی تالمذه از و ممتاز شاگردان از خسروشاهى سیدمحمد اللَه آیت سیداحمد، اللَه آیت پدر

 و دلتعا» موضوع در استادش بحث از وى تقریرات که بود انصارى مرتضى شیخ دوران، یگانه و بزرگوار

 در اًجمع ،«شرعیه حقیقت» در دیگرى رساله و «تقیه» در اى رساله و فقه در  «باقریه رساله»  همراه «تراجیح

 .است رسیده طبع به اشرف نجف در قمری 4344 سال در بزرگ و رحلى قطع در صفحه  044

 هب خسروشاهى، سیدابوالحسن اللَه آیت او پدر و خسروشاهى سیدعلى اللَه آیت سیدمحمد، اللَه آیت پدر

 (4. )  اند بوده خود عصر نامدار فقهای و بزرگ علمای از جملگى رجال، و تراجم کتب شهادت

 مى بزرگواران این مورد در خود بکتا دوم جلد در  «الحجة آثار» کتاب صاحب رازى محمد شیخ مرحوم

 راه در بذل و ایثار و پاکى و طهارت و پرهیزکارى و علم و تقوى به خاندان، این اسالف تمامى: » نویسد
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 اهل خاندان از آنان که حالى در نباشد چنین چرا و معروفند اسالمى تعالیم به مردم ارشاد و خدا به دعوت

 (2... « ) رسد مى السالم علیه ابیطالب بن على بن نحسی امام به آنان نسب و هستند بیت

 بزرگوارش پدر دامن در و آمد دنیا به داری ریشه و اصیل خاندان چنین در خسروشاهى سیدهادى استاد

 شمسی 4332 در محترم، والد رحلت از پس و رسانید پایان به تبریز در را مقدماتى تحصیالت. یافت پرورش

 عالی مراحل در سپس و پرداخت سطح دروس تحصیل به علمیه حوزه در و شد قم عازم سالگى، 40 در و

 نى،خمی امام بروجردى، اللَه آیت:  چون اساتیدى حضور در ،(اصول و فقه تفسیر، فلسفه،) حوزوى دروس

 امور رد اجازاتى دریافت به و نمود تلمذ دیگر بزرگانى و طباطبائى عالمه اللَه آیت شریعتمدارى، اللَه آیت

 از را حدیث نقل اجازه و اجتهاد درجه ایشان باالتر، علمى مراحل در. آمد نائل( فقها اذن به منوط) حسبیّه

 سید خوئى، سیدابوالقاسم:  عظام آیات و خمینى امام جمله از مشهد، و قم و نجف بزرگ مراجع و علماء

 روحانى سیدمحمدصادق میالنى، ىسیدمحمدهاد شریعتمدارى، سیدمحمدکاظم مرعشى، نجفى الدین شهاب

 میرزا اللَه آیت زنجانى، سیداحمد اللَه آیت حائرى، مرتضى شیخ اللَه آیت تهرانى، بزرگ آقا شیخ اللَه آیت و

 .نمود دریافت دیگران، و قمى زاهدى ابوالفضل میرزا اللَه آیت عاملى، جبل عبدالجواد

 هانج و ایران اسالمى نشریات در مقاله صدها بر عالوه) عربی و فارسی زبان به کتاب جلد 74 از بیش استاد

 ها آن از بعضى و شده منتشر خارج و داخل در بارها تاکنون آن، جلد 04 از بیش که اند کرده تألیف( اسالم

 تحقیق، با نیز دیگر کتاب جلد 424 ها، ترجمه و تألیفات بر عالوه. اند شده چاپ تجدید بار 34 از بیش

 . است شده منتشر و چاپ...  و مصر و ایتالیا و ایران در ایشان اشراف و مقدمه یا و توضیح

 3444 و جلد 2 در جرداق جرج استاد «انسانى عدالت صداى على امام» تحقیق و ترجمه استاد، آثار جمله از

 مجموعه رنش و تحقیق  و تدوین.  است شده چاپ نسخه هزار ها ده در و بار  ها ده تاکنون که است صفحه

 خدمات از یکى مصر، و ایران در صفحه 3444 از بیش در جلد، 44 در(  افغانى) حسینى الدین سیدجمال آثار

 و ىاسالم کشورهاى در بررسى و تحقیق و کوشش و تالش قرن نیم محصول واقع، در و استاد دیگر ارزنده

 اسناد» ،(است شده چاپ آن جلد 44 تاکنون) جلد 24 در «معاصر اسالمى هاى حرکت» مجموعه.  است عربى

 «بائىطباط عالمه استاد آثار مجموعه» و( است یافته انتشار تاکنون آن جلد 0) جلد  44 در «ایران اسالمى نهضت

 رنج و زحمت ها آن ویرایش و تحقیق یا آورى جمع تألیف، در استاد که است آثارى جمله از جلد 20 در

 .است شده پذیرا را فراوان

 آیت:  نچو اساتیدى آثار نشر و تنقیح و تدوین در همواره استاد ایشان، خود هاى ترجمه و تألیفات بر عالوه

 طباطبائى، محیط سیدمحمد انصارى، سراج حاج طباطبائى، سیدمحمدحسین عالمه الغطا، کاشف اللَه
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 نشر و اسالمى رهنگف حفظ در را اى ارزنده خدمات و بوده کوشا... و نخشب محمد سعیدى، سیدغالمرضا

 نگبانفره»  را ایشان حکیمى محمدرضا استاد که است دلیل همین به و. است داده ارائه اسالمى اصیل اندیشه

 (3. )اند نامیده  «کوشا

 جامعه ازنی مورد سیاسى و اجتماعى فرهنگی، مسائل زمینه در خسروشاهى استاد خود آثار و ها کتاب بیشتر

 اشتهد بسزایی تأثیر شک بى معاصر، جوان نسل روشنگرى در خرد، اهل تصدیق هب آثار این. است اسالمى

 .است

 عارفم تشیع، مکتب اسالم، مکتب:   جمله از اسالمى مطبوعات اغلب با تاکنون، و شمسی 4332 سال از استاد

 سلن قدس، آستان مسلمین، اسالم، آیین دانش، نور حکمت، مجموعه وظیفه، حق، نداى حق، راه جعفرى،

 دهاص درج همکاری این نتیجه که است داشته همکارى...  و آزادى مهد اندیشه، پیکار استوار، جوان، نسل نو،

  روزنامه با را قلمى همکارى بیشترین استاد انقالب، پیروزى از پس. باشد مى مطبوعات این در مقاله

 .دارد  «اطالعات»

 و اروپایى کشورهاى در اسالمى هاى کنگره و ها نسکنفرا در شرکت با جهانى، سطح در خسروشاهی استاد

 سوئیس لمان،آ انگلیس، ایتالیا، لبنان، ترکیه، قطر، سوریه، عربستان، الجزایر، مصر، پاکستان، جمله از اسالمى،

 (0. )است بوده فعال قم علمیه حوزه نماینده یا و خمینى امام نماینده عنوان به...   و

 اصالحى حرکت این پیشگامان از پیش، قرن نیم از خسروشاهی اللَه آیت اسالمى، هبمذا بین تقریب مسئله در

 سابقه این گواه – قاهره دارالتقریب مؤسس - قمى محمدتقى شیخ عالمه با ایشان مکاتبات. رود مى شمار به

 اسالم، جهان رسراس در ها آن رهبران و معاصر اسالمى هاى حرکت اغلب با استاد راستا، این در. است بلند

 (2.  ) است داشته نزدیکى پیوند و ارتباط

 زهحو به وابسته مرکزی عنوان به را  «قم اسالمى هاى بررسی مرکز» شمسى، 4322 سال در خسروشاهی استاد

 -ایتالیا-  رم  در را  «اروپا اسالمى فرهنگى مرکز» ،4304 سال در سپس و رساند ثبت به و تأسیس قم، علمیه

 و مجید قرآن جمله از اسالمى، هاى زمینه در ارزشمند کتاب ها ده مؤسسه دو این از کدام هر. نمود تأسیس

 اقدام ینا که اند کرده منتشر و ترجمه  …  و آلمانى ایتالیایى، انگلیسى، عربى،  هاى زبان به را البالغه نهج

 . است برخوردار باالیی ارزش از دنیا، سطح در اسالمى فرهنگ نشر در

 نىطالقا اللَه آیت کاشانى، اللَه آیت با نزدیک آشنایى از پس شمسی 4332 سال از استاد سیاسى هاى فعالیت

 در بارها اسالمى، انقالب پیروزى زمان تا دوران همان از دلیل، همین به. گردید آغاز صفوى نواب شهید و
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 بود سال هس مدت به یزد  «انارك» به تبعید آن آخرین که شده تبعید یا و زندانى دستگیر، تبریز و تهران قم،

 آغاز اب و داشتند حضور آنجا در نیز شیرازى مکارم ناصر اللَه آیت حضرت و پسندیده اللَه آیت مرحوم که

 .شدند آزاد همگی اسالمى انقالب

 وزارت در (ره) خمینى امام نماینده عنوان به سال، 2 مدت به نخست اسالمى، انقالب پیروزى از پس استاد

 2 مدت به و شده انتخاب واتیکان در ایران سفیر عنوان به سپس و(  0)بود، فعال اسالمى ارشاد و فرهنگ

 امهماهن دو تأسیس و رم در« اروپا اسالمى فرهنگى مرکز» تأسیس. پرداخت فعالیت به سمت این در سال،

 «العالم»  عربى نامه هفته و(   Aferican Events) ایونتس افریکن و( Inquiry) اینکوایرى زبان انگلیسى

 در ایشان حضور مدت در. است دوره این آثار از -اسالمى ارشاد و فرهنگ وزارت همکارى با - لندن در

 جهان»   امن به اى ماهنامه نشر و ایتالیایى زبان به البالغهنهج و مجید قرآن ترجمه نشر و چاپ بر عالوه ایتالیا،

 ایىایتالی انگلیسى، عربى، فارسى،  هاى زبان به نشریه و کتاب 402 جمعاً سال 2 مدت یط ایتالیایى، به  «نو

 . شد توزیع جهان سراسر در و منتشر فرانسوى و

 محافل در حضور بر عالوه ایران، اسالمی جمهوری نمایندگی رئیس عنوان به قاهره در ساله 3 اقامت دوره در

 مقامات و االزهر شیخ با مالقات نوبت ها ده و مطبوعاتى و ویزیونىتل مصاحبه و سخنرانى و سیاسى - علمى

 هعلی) بیت اهل و تشیع ایران، اسالمى انقالب درباره نشریه و کتاب جلد 24 از بیش مصر، سیاسى - علمى

 استاىر در بزرگى خدمت خود این که گردید منتشر مصر در ایشان مساعدت و همکارى با یا و تألیف( السالم

 .است اسالمى مذاهب بین تقریب و توحد

 یفهصح» ،«مصر فى البیت اهل» عبده، محمد شیخ شرح و استاد مقدمه با «البالغه نهج:  » آثار این مهمترین

 اهل ادعیة» ،«یالوالخ الواقع بین سبا بن عبداهلل» ،«ایران فى االسالمیة بالثورة عبدالناصر عالقة حقیقة» ،«سجادیه

 و «البیت آل مذهب الى الطریق» ،«الصادق جعفر االمام» ،«الحسین االمام» ،«ابیطالب بن على االمام» ،«البیت

 .است «عقیدتنا»

 ایتالیایى و انگلیسى زبان به استامبولى ترکی و آذرى ترکى عربى، فارسى، زبان بر عالوه خسروشاهی استاد

 مشاور عنوان به خارجه امور وزارت در اشتغال ادامه ضمن واتیکان، از مراجعت از پس و دارد آشنایى هم

 وزارت الملل بین روابط دانشکده و سیاسى علوم و حقوق دانشکده جمله از تهران، هاى دانشگاه در وزیر،

 .پرداخت تدریس به خارجه امور
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 اختنس روشن و حقایق نشر به  «معاصر فرهنگ و تاریخ»  پـُرارج فصلنامه انتشار با سال، 0 مدت به استاد

 هفصلنام این شک بى که پرداخت صفحه هزار چندین در اسالم جهان و ایران معاصر تاریخ تاریک زوایاى

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد همواره مستند، منبع یک مثابه به تاریخى فرهنگى

 24 بر غبال بود قرار که شد منتشر اسالمى هاى بررسی مرکز سوى از ایشان نظر زیر هایى نامه ویژه چنین، هم

 ها آن از جلد 3 فقط تاکنون دیگر، اشتغاالت و کشور از خارج به مسافرت علت به متأسفانه ولى گردد، جلد

 شده ودخ انتشار سال پنجمین و سی وارد اکنون هم که  «بعثت»  نامه هفته مرتب انتشار.   است شده منتشر

 فعالیت دیگر از - دارد ادامه آن انتشار همچنان و - است شده منتشر آن از شماره 4244 از بیش تاکنون و

 . است استاد فرهنگى هاى

 

 قم -اسالمى هاى بررسی مرکز    

 (معاصر رجال - تاریخ گروه)    

 

--------------------------------------------------------------------- 

 .304ص  - ق.ه4344 نجف، چاپ راجیح،الت و التعادل فى المصابیح مشکاة:  کتاب به شود مراجعه -4

 . 233ص ،2 ج شمسى، 4332 قم، چاپ رازى، محمد شیخ:  تألیف الحجة، آثار -2

 قم - اسالمى هاى بررسی مرکز  - اول چاپ تفکیک، مکتب مقدمه -3

 . 343 ص ،3 ج و 327 ص ،2 ج تهران، چاپ رازى، محمد شیخ تألیف دانشمندان، گنجینه -0

 .شود مراجعه ،4370 تقریب، جهانى مجمع چاپ ،«التقریب قصة» عنوان تحت ایشان کتاب به -2

 .گردید منتشر سال، یک مدت به و ایشان سردبیرى به دوران، همین در «االمة صوت» وزین ماهنامه -0
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 !!اه نامسلمانی چگونگی اندر اصفهانی؛ واعظ جمال سید درباره مستند غیر روایت یک تاریخی بررسی

 

 نجفی هادی شیخ حاج آقای حضرت از شنودی و گفت ،«جوان» روزنامه تاریخ صفحه در 4333 ماهآذر 7

 کرذ هایی داوری و نکات «اصفهانی واعظ جمال سید» زمانه و زندگی باب در آن، طی که یافت نشر اصفهانی

 رب وشاهیخسر هادی سید استاد جناب ارجمند استاد توسط که است نقدی دارید پیش در آنچه. بود شده

 استاد از سپاس با «جوان. »شود می ارجمند خوانندگان تقدیم اینک و شده نگاشته مذکور گوی و گفت

 برای تاریخ پژوهندگان عموم از و دارد می نگه مفتوح کماکان را باب این در نظر و نقد باب خسروشاهی،

 .«جوان.  »کند می استقبال عرصه این به ورود

 واعظ جمال سید اعتقادی پیشینه واکاوی» عنوان به 33 ماه آذر 7 تاریخ در منتشره «جوان» شریفه جریده در

 با هک بود شده بیان و روایت اصفهانی نجفی هادی شیخ حاج آقای حضرت از نقل به اتهاماتی «اصفهانی

 شده، رحطم اتهامات مستند و علمی بررسی از قبل یادداشت، این در! نبود سازگار و منطبق موازین از بسیاری

 ویژه به دیگران، به زنی اتهام و «تهمت» پدیده همواره بشری، تاریخ طول در که شود اشاره نیست مناسبت بی

: به تهمم و نشده مستثنی دایره این از هم( السالم علیهم) اولوالعزم انبیاء حتی و است داشته جریان بزرگان،

 .اند شده غیره و جادوگری دیوانگی، دروغگویی،

 طهارا ائمه و رهبران ،(سلم و آله و علیه اهلل صلی) اکرم رسول حضرت شخص بر عالوه نیز اسالم یختار در

 رابمح در( السالم علیه) علی حضرت وقتی که آنجا تا اند نمانده امان در ها آسیب این از نیز( السالم علیهم)

 و «خواند؟ می نماز هم علی مگر: »پرسیدند تعجب با! «مدعیان» رسید، شهادت به نماز اقامه هنگام و عبادت

 .بود رتحض آن درباره وی به وابسته تبهکار باند و معاویه اساس بی اتهامات و کذب تبلیغات محصول این

 شیوع و مطرح اسالم جهان تأثیرگذار و برجسته های شخصیت ضد بر گوناگونی، اتهامات اخیر، قرن دو در... 

 در ویژه به نیز، ما عصر در. است هایی کتاب یا کتاب تألیف نیازمند ها آن از یک هر بررسی که است یافته

 مسلمان، غیر ملحد، ازلی، بابی،: چون القابی با ـ( افغانی به معروف) اسدآبادی حسینی الدین سیدجمال ایران،

 .شد رو روبه «انگلیس جاسوس» سرانجام و طلب جاه فراماسون، وهابی، زندیق،

 بولق تصور که جا هر سید، حیات دوره در: »نویسد می ای مقاله در تاریخ، عالمه طباطبایی سیدمحمد استاد

 می مشوب او به نسبت را مردم ذهن دسایس، اعمال و جواسیس اعزام با رفت می او برای ای کلمه نفوذ و

 یم یمعرف شیعه مجتهدین به افشان دست و پایکوب و نوش باده و پرست ساده رند را او عراق در. ساختند

 حرمت وایفت شد حاضر سید، با فکری و قلمی ارتباط نخستین با که را شیرازی حسن میرزا مرحوم و کردند
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 هرتش تهران در و شد نمی بعداً او با مالقات برای حاضر که ساختند می بیمناك او از طوری بدهد، را تنباکو

 (4..« ).نبود مسلمانی نشانه العظیم،عبد حضرت بقعه از کشیدن بیرون هنگام او، نهفته اندام بر که دادند

 که ندا شده رو روبه مشابهی اتهامات با معاصر برجسته های شخصیت از بعضی الدین، جمال سید بر عالوه

 «گلیسان بگیران حقوق» بزرگان، و فقها علما، راستا همین در و دارند آگاهی آن چگونگی از فرهیختگان اغلب

 به و نوانع همین تحت کتابی دوم، پهلوی دوران ای اجاره نویس تاریخ رائین اسماعیل که آنجا تا گرفتند نام

 به یا نامه همراه به مرکز ساواك توسط آشکار، و رسمی طور به که ساخت منتشر زمینه این در دربار دستور

 .شد ارسال شهرها مبارز عناصر و بالد علمای

 برای اسوسیج» اتهام به نخست ، کاشانی ابوالقاسم دسی اهلل آیت چون ای برجسته عناصر هم آن از پیش البته

 رس بر او فتواهای و یاری و کمک به که گراها ملی دوره در سپس و شد زندانی و دستگیر! «هیتلری آلمان

 عامل» را او «گرا ملی» نویسان تاریخ باز که نگذشت چیزی و گرفت لقب «انگلیس جاسوس» بودند، آمده کار

 یعنی. )است بوده گرفته پول «دالر هزار 44» ، مرداد 27 کودتای در شرکت برای گویا هک دادند نام «امریکا

 (!تومان هزار 44 چند حدود چیزی

 جبهه حکومت و برداشت دیگر گامی» طالقانی اهلل آیت گفته به که صفوی نواب مجتبی سید بزرگوار، شهید

 دکتر جناب دولت به وابسته ملی جبهه های هروزنام در! گراها ملی همان توسط باز «آمد کار روی به ملی

 !...کند ترور را آرا رزم ژنرال که بود گرفته! شاه از هم پولی! گویا و شد نامیده «انگلیس مزدور» مصدق

 ستهبرج های شخصیت و رجال درباره ایران مسلمان ملت دشمنان اکاذیب و اباطیل نقل هدف اینجا در البته

 و ندس بدون اکاذیب نشر و اتهامات نقل و خبر جعل که است نکته این به هاشار هدف بلکه نیست، معاصر

 امام حضرت حتی باره این در و ـ دارد و ـ است داشته رواج همچنان افراد، شخصیتی ترور برای و مدرك

 دریافت هب متهم ـ او به وابسته ایادی سپس و ـ شاه شخص طرف از نخست( الزکیه نفسه اهلل قدس) خمینی

 همگی ازب که دادند نشر و بافتند هم هایی افسانه راستا این در و شد «قذافی سرهنگ» و «عبدالناصر» از !کمک

 ماما» در را اتهامات این بودن کذب اسناد اینجانب و ایم بوده آن بودن مطلق کذب و چگونگی ناظر و شاهد

 .ام آورده تفصیل به تهران و قاهره چاپ «عبدالناصر و خمینی

 و چپ و انقالب ضد عناصر از انتظار تردید بی آن، و این از منقوالت و خاطرات و تاریخ نشر غوغای در

 و وستاند از توقع ولی سازند، منتشر و بنویسند را حقایق عادالنه که نیست آن خارج مقیم و وابسته راست

 «حقیقت» و «تبیین» دونب اند، شنیده که هایی روایت نقل از حتی که است آن عدل و حق مدافعان و همسنگران

 تهالب. نکنند اقدام است، روشن آن کذب تاریخی لحاظ از که مطالبی نشر و بازگویی به و ورزند خودداری
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 می وشنر را تاریخ تاریک های گوشه و است برانگیز تحسین و ارزشمند بسیار کامل و صحیح روایت نقل

 یثیتح با اگر ویژه به تاریخی، حوادث نقل در که تاس آن ارزشی نشریه یک از انتظار دلیل همین به و سازد

 و تکرار هب! «تاریخ واکاوی» بهانه به صرفاً و آورد عمل به بیشتری دقت باشد، داشته ارتباط کسی آبروی و

 .نپردازد معروف شخصیت یک باره در اتهاماتی نقل

 جمال سید» درباره ،33 ذرآ 7 مورخ «جوان» 0043 شماره «تاریخِ صفحه» در شده منتشر گفتگوی مطالب

 أسفت و تعجب موجب است، بوده «مسلمان غیر» حتی و «منحرف» فرد یک او گویا که «اصفهانی واعظ الدین

 ؤیایر» المؤلف مجهول کتاب مورد در محترم «راوی» نظریه رغم به محترم «ناقل» شنود و گفت این در. گردید

 سید «دینی بی» اثبات برای تا کند منسوب «واعظ جمال سید» به را کتاب این دارد اصرار نحوی به ،«صادقه

 هیدش» حتی و «مشروطه الینفک جزء» را واعظ سیدجمال خود محترم، راوی البته. باشد داشته وجود مدرکی

 قاطع، صورت به نه هم آن المتکلمین، ملک فرزند از نقل به را «صادقه رؤیای» کتاب و نامد می «مشروطه

 می نتیجه این به «ناقل و راوی» گویا سرانجام حال این با ولی داند، می «سومی شخص» یا او به منسوب

 هروزنام مقاالت که حالی در! دانند نمی مسلمان را او و است بوده «دین بی» «اصفهانی جمال سید» که رسند

 عکس ست،ا شیراز و اصفهان تهران، مساجد در واعظ جمال سید مطالب و ها سخنرانی شامل که «الجمال»

 حمدسیدم اهلل آیت مسجد «راتب» و رسمی واعظ جمال سید که دانیم می البته و. کند می ثابت را ادعاها این

 حضرت حرم در علما تحصن دوران در «ملیون شورای مجلس» اصلی ارکان از یکی همزمان و بود طباطبایی

 هبهانی،ب اهلل آیت چون بزرگانی کنار در همچنان هم آن پایان از پس و بود( السالم علیه) الحسنی عبدالعظیم

 تردید بی ود،ب ازلی یا بابی زمان آن در فردی اگر و داشت قرار نوری اهلل فضل شیخ شهید و طباطبایی اهلل آیت

 ...برود «منبر» بالد معروف مساجد در و باشد داشته علما محافل در را مقام و موقعیت این توانست نمی

 که حالی در اند، نبرده نام «شهدا» جزو را واعظ جمال سید ما، مورخان بزرگان ندک می نقل محترم «راوی»

. دآم نمی میان به ادعایی چنین شد، می نقل و مطرح «مستند» طور به سخن و آمد می عمل به الزم دقت اگر

 ابکت در ولی کند، نمی وی شهادت از ذکری «البشر نقباء» کتاب در تهرانی بزرگ آغا شیخ مرحوم اگرچه

 کتاب در صدر سیدحسن اهلل آیت و خواند می «شهید و مجاهد» را او 232 صفحه 47 ج «الذریعه» معروف

 «شهید» را جمال سید( صدر عیسی سید) وی پدر حال شرح ضمن در 347 صفحه «االمل امل تکمله» معروف

 .نامد می

 یو منزل در آنکه از پس اشرف نجف به واعظ جمال سید سفر هنگام اسماعیل سید اهلل آیت اینکه مورد در

 چرا اصوالً ود،ب تنبیهی چنین مستحق فرد این اگر: گفت باید! بکشند آب را استکانش داد دستور خورد، چائی
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 ؟نوشت تقریظ او «التقوی لباس» برکتاب تاریخ همان در و بزرگوار همان چرا و داد؟ راه خود منزل به را او

 داد؟ می حدیث نقل اجازه او به لسا همان در نوری محدث مرحوم یا

 هب محترم راوی... است واعظ سیدجمال فرزند به راجع است، منقول «روایت» این پایان در که دیگری مطلب

 افکار از «هابی سرّ الولد» مصداق به بنا بشناسید را واعظ جمال سید خواهید می اگر:»گوید می محترم، ناقل نقل

 اًظاهر استدالل، نوع این! «است پدر همان پسر زاده جمال. بشناسید زاده جمال محمدعلی سید های نوشته و

 :کنم می اشاره نکته این به فقط همه بااین ندارد، پاسخ و توضیح به نیازی

 سالما تاریخ بزرگان و ائمه انبیا، خاندان و فرزندان مورد در بدانیم، پدر از را فرزند گناه باشد قرار اگر: اوالً

 و یدهنام «صالح غیر عمل» را آنها مجید  قرآن در خداوند البته گرفتند؟ پیش در انحراف راه که گوییم می چه

 بانقال پیروزی از پس نیز زاده جمال خود: ثانیاً. است ندانسته ها آن پدران محصول آنان انحراف و عملکرد

 کرده یداپ اسالمی مبانی به آشکار گرایشی و داشت «خویش خویشتن» به خاصی بازگشت ایران، در اسالمی

 آورده «مستند» خاطرات ضمن در است، آمده اینجانب به نامبرده های نامه در که را آن از هایی گوشه که بود

 .ام

 غیر دین، یب نامسلمان، را افراد که کنند می اصرار دوستان از بعضی متأسفانه که است عجیب بسیار اصوالً و

 ویاگ که کنند نقل مسرت با بعد و! نمایند خارج مسلمانی و اسالم جرگه زا را آنها و بنامند منحرف و معتقد

 شتبازگ توان نمی نباشد، «افراد فعلی حال مالك» اگر!.. است شده مسلمان «بورکینافاسو» در مثالً فردی

 ماسال سوی به دینی، بی و مارکسیسم از را آنها مانند نفر ها ده و ها«احمد آل جالل»  و ها«طبری احسان»

 اجازه لکهب نباشند، محکمه قاضی خود و نکنند صادر دین و کفر حکم ما دوستان که است آن انتظار. پذیرفت

 در و مؤمن غیر و مؤمن ناصالح، و صالح از اعم خود، بندگان باره در خود رحیم و رحمان خداوند که دهند

 ...نماید قضاوت و کند داوری خود، عدل محکمه

 برای نظرم به و دارم می ارسال پیوست به که داشتم زمینه این در پیش چندی نیز کوتاهی وگوی گفت... 

 .نباشد فایده بی آن نشر ماجرا، شدن تر روشن

 24/3/33: تهران

 خسروشاهی هادی سید

 ودندب کرده متهم را الدین جمال سید آقا سنتی، علمای برخی و شاه محمدعلی دربار الدوله، عین السلطان، ظل

 سید قاآ حقیقتاً و داشت نظری و اعتقادی پشتوانه اتهامات نوع این آیا. است مسلک ازلی یا سلکم بابی که
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 هاماتات جنس از و داشت سیاسی بار زمان آن عرف بر بنا اینکه یا دانستند؟ می ازلی و بابی را الدین جمال

 اًاساس شد؟ وارد نیز بادیآ نجم هادی شیخ مرحوم یا اسدآبادی الدین جمال سید مرحوم به که بود مشابهی

 شدند؟ متهم عقیده فساد و گری ازلی گری، بابی به زمان آن در واعظ الدین جمال سید آقا امثال چرا

 و السلطان ظل و الدوله عین مانند سلطنتی استبدادی حاکمیت به وابسته عناصر و افراد توسط که اتهاماتی

 با و نداشت واقعی جنبه تردید بی شد، می داده نسبت اصفهانی واعظ الدین جمال سید مرحوم به دیگران

 بین «گری یباب» فرقه بودن منفور و ملکوك به توجه با دوران آن در بلکه نبود همراه عقیدتی و دینی پشتوانه

 خود الفمخ عناصر و ها شخصیت سلطنتی، استبدادی دستگاه پیشگان سیاست مسلمان، مردم عموم و علما

 متهم «یگر بهایی» بعدها و «گری ازلی» ،«گری بابی» به خود مزدوران و ایادی توسط ای مستقیم صورت به را

 شان یزیکیف حذف برای را زمینه یا بکاهند آنان کالم تأثیر و سخنوری معنوی نفوذ از بتوانند تا ساختند می

 هبلک نبود، رو روبه اتهام این با دوران آن در واعظ جمال سید تنها اید، کرده اشاره که طور همان. سازند آماده

 شیخ و آبادی نجم هادی شیخ آقا اسدآبادی، حسینی الدین جمال سید مانند دیگری برجسته های شخصیت

 .نشود شنیده کسی از مخالفی صدای تا شدند «گری بابی» به متهم نیز دیگران و کرمانی رضا

 پشتیبانی ییعن. کرد می خنثی را توطئه این رتأثی بزرگواران این از بزرگ علمای عملی دفاع مقابل، در البته و

 فرادا اینچنین حضور و شرکت و داشت اساسی نقش اتهامات نوع این منفی آثار سازی خنثی در آنان معنوی

 ورط به بالد، بزرگان مساجد و مجالس در آنان از بعضی سخنرانی حتی و مذهبی و علمایی محافل در متهم

 در وی سخنرانی و نجفی آقا دستگاه در جمال سید حضور. بود رژیم لاباطی و اتهامات پاسخگوی شفاف

 .روش این از است ای نمونه اصفهان در نوراهلل آقا حاج مسجد

 طالبم نیست مناسبت بی شویم، آگاه روحانی رجال و آزادیخواهان ضد بر دشمنان اتهامات نوع از اینکه برای

 شخصیت یلقب این شود روشن خوبی به تا کنیم نقل را بادیاسدآ حسینی الدین جمال سید از تاریخی سند یک

 جمال سید اسناد و ها نامه مجموعه» در البته. اند بوده مواجه ای دهنده آزار اتهامات و سخنان نوع چه با ها

 را آنچه ولی هست، هایی اشارت مراجع و علما بزرگان به خطاب ها نامه از بعضی ضمن در «حسینی الدین

 :نویسد می سید. است اتهامات انواع شامل و جالب کرده، بندی جمع دستخط یک در خود سید که

 بالسرائر العالم هو»

 انند،د می مجوسم اسالمیه فرقه و خوانند می اروسم انگریزیه طائفه که باشد بوده جان از بهتر خُلّان معلوم

 بابیم یه،امام ابرار از برخی و اند کرده گمان وهابیم یاریه، چهار اخیار از بعضی ناصبی، شیعه، و رافضی سنی،

 نگاشتها ایمان بی فاجر مؤمنان، و نادان جاهل عالمان، بری، تقوی از فاسقِ متقیان، و دهری الهیان،. اند پنداشته
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 ام شده حیران. مردود دیر از و مطرود مسجد از. داند می خود از مسلم نه و خواند می خود به کافرم نه. اند

 ...برخیزم؟ مجادله به کدام با و آویزم رد کدام به که

 .«الحسینی الدین جمال االوطان عن الطرید و البلدان فی الغریب

 کرده متصف و متهم آنها با را سید خود دیدگاه طبق کسی هر که اتهاماتی از مظلومانه شرح این از پس سید

 :کند می نقل را شعر این خود دستخط پایان در است

 «نیست اکراه هیچ جای ما، حق در گوید چه هر  نیست آگاه ما حال از پرست ظاهر زاهد»

 نالدی جمال سید دهد می نشان که است «اُروس» کلمه دارد، ای ویژه داللت دستخط این در که جالبی نکته

 می تلفظ «اروس» آن، اول به «الف» کردن اضافه با را «روس» کلمه ها ترك چون. است همدانی ترکان از

 با ار تأثیرگذار افراد و علما تر، پایین مراحل در و بوده شایع زمان آن در اتهامات نوع این حال، هر به... کنند

 آسیب و تحلیل بحث، البته. راندند می «صوفیگری» و «گری شیخی» و «گری اخباری» مانند دیگری های حربه

 .دارد نیاز خاصی فرصت به استبدادی های نظام یا مذهبی محافل به مربوط مسائل در جدی شناسی

 بتنس نامبرده به واعظ الدین جمال سید آقا مخالفان برخی که گری ازلی و گری بابی اتهام از نظر صرف

 بابی، را وی معرفتی و اعتقادی جهت به آیا دارید؟ وی مورد در دیدگاهی چه خودتان عالی حضرت دادند،

 فرمایید؟ می امضا ار اتهامات این و دانید می عقیده فساد دارای یا ازلی

 همجموع در که واعظ الدین جمال سید از مانده جا به های سخنرانی متن و مکتوب آثار و مقاالت به توجه با

 لیفتأ را آن شیراز در که «التقوی لباس» نام به وی معروف کتاب یا شده نقل ـ شماره 30 تعداد به ـ «الجمال»

 از یکی واعظ الدین جمال سید پذیرفت باید است، دهش منتشر سنگی چاپ و نستعلیق خط با و کرده

 مذهبی محافل مساجد، در مردم های توده بیدارسازی به روایات و آیات به استناد با که بود آگاهی فرهیختگان

 توردس دلیل همین به و شد می الدوله عین چون مستبدانی خشم موجب امر همین و پرداخت می ها حسینیه و

 یعموم مجالس در نتواند عزاداری ایام در تا شود تبعید «مشهد» یا «قم» به محرم ایام در سید که بودند داده

 .بپردازد مردم بیدارگری در خود شرعی وظیفه به

 نهصح به و مشروطیت نهضت در را اصفهانی الدین سیدجمال آقا مرحوم نقش خالصه طور به حضرتعالی

 کنید؟ می ارزیابی چگونه مردم کشاندن

 آن نمزدورا و استبداد رژیم واکنش از توان می را مشروطیت نهضت در واعظ الدین جمال سید أثیرت و نقش

 یم و نبود آوارگی و زندانی تبعید، حال در همیشه نداشت، ای سازنده نقش سید اگر. دریافت وضوح به
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 سرانجام هآنک نه. شدبا داشته آرامی ظاهر به زندگی و بپردازد گویی مسئله به مسجدی و ای گوشه در توانست

 07 در او نوکران از یکی توسط و افخم امیر دستور به و دستگیر همدان در آوارگی، و زندان از فرار از پس

 .برسد شهادت به و شود «خفه» مدرس حسن سید شهید مانند خود، عمامه با سالگی

 «زندیق» را واعظ الدین الجم سید آقا مثل خود مخالفان بعضی مشروعه، مشروطه طرفدار علمای برخی چرا

 مگر کرد؟ حل گو و گفت و ظن حسن با را فکری و سیاسی اختالفات شد نمی آیا خواندند؟ «جهنمی» و

 تا. ق4322 سال ابتدای از مشروعه، مشروطه طرفداران و خواهان مشروطه میان اختالف زمان مدت تمام

! کشید؟ طول نیم و سال یک از بیش. ق4320 سال االول جمادی در اول مجلس علیه شاه علی محمد کودتای

 کشیده رتکفی داغ بازار و نزاع چنین به علما کار اینکه برای نبود کوتاه حد از بیش انصافاً زمان مدت این آیا

 شود؟

 وانت می آمد، عمل به دین و علم بزرگان از بعضی علیه که اقداماتی از بعضی و ما عصر حوادث به توجه با

 یک عنوان به واعظ الدین جمال سید با ای، مشروعه خواهان مشروطه از بعضی دوران آن در چرا که دریافت

 نانآ مانند که کسی هر طلبان، فرصت و عناصر قبیل این منطق در. کردند برخورد)!( «منحرف» و «زندیق»

 دین» ئلهمس ها، نزاع قبیل این در واقع در ولی دین، بی و بابی یا ملحد، و است زندیق یا باالخره نکند، «فکر»

 بولیق قابل غیر و گسترده وضوح، طور به هم ما زمان در که است منافع تضاد بلکه نیست، مطرح «شرع و

 امام که آنجا تا کردند سرکوب و طرد را خود مخالفان «اسالم» مدافع عنوان به)!( مدعیان همه و شد مطرح

 این رد وضوح به و کند افشا را جریان این روشن و شفاف کامالً طرز به سخنرانی یک در شد مجبور خمینی

 رایب ما دعوای که کنیم بیرون گوشمان از همه... باشد خدا برای که نیست دعوایی ما دعواهای:»بگوید باره

 همه کنند، می دعوا که کسانی همه و شما و من دعوای... کنیم می دعوا اسالمی مصالح برای ما و خداست

 زاعن شود، مطرح شخصی منافع فقط و نباشد اسالم مصالح و خدا برای دعوا وقتی( 2.« )است خودشان برای

 شرّ» از ایدب مرحله این در که رسد می هم فیزیکی حذف و قتل به و کند می عبور تکفیر و تفسیق مرحله از

 !برد پناه خداوند به «امّاره نفس

 داًمجد را واعظ الدین جمال سید آقا بودن لیاز یا بودن بابی قصه نگاران، تاریخ برخی حاضر زمان در چرا

 ورزند؟ می اصرار آن بر و کنند می کرنا و بوق در

 اند زنده هنوز افراد که حالی در و کنند می تحریف را ما معاصر تاریخ وقتی نگاری تاریخ مدعیان از برخی

 حقیقت یک به نیستند هم رحاض هرگز و سازند می منتشر و نقل «حقایق» عنوان به را اکاذیبی آنان قول از

 رویه .اید کرده اشاره شما که بود خواهد همان نتیجه بزنند، دست تاریخی مسائل مختلف های زمینه در علمی
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 و حقایق شدن روشن با و است محکوم و خالف باشد، که کسی هر قلم به و عصری هر در «تاریخ جعل»

 اشتهد نیاز زمان ها سال به امر این است ممکن گرچه شود، می برمال دروغین نویسان تاریخ کذب اسناد نشر

 .باشد

 کرده یمعرف عقیده فساد دارای یا ازلی یا بابی نیز را زاده جمال محمدعلی سید مرحوم حتی نویسندگان برخی

 یید؟فرما می امضا را مطلب این آیا اید، داشته برخاست و نشست نامبرده با نزدیک از که حضرتعالی. اند

 نه و بود کافر نه ازلی، نه و بود بابی نه واعظ، الدین سیدجمال فرزند زاده، جمال محمدعلی سید مرحوم

 یبخش. بود «دین» به منسوب خرافات با جدی مخالف و مذهبی عقاید در معمولی مسلمان یک بلکه. ملحد

 ده میان از که هایی نامه نمونه. است شده چاپ اخیراً که ام نوشته او درباره را خود مذاکرات و خاطرات از

 روشن کامالً را او دینی باورهای و مذهبی عقاید ام، کرده نقل رساله آن در و انتخاب اینجانب به وی نامه ها

 تگف می زاده جمال مرحوم البته. بود کرده پیدا خاصی مذهبی گرایش عمر اواخر در ایشان اصوالً. کند می

 اه آن منشأ که نوشته مطالبی و مقاالت خرافات، و اوهام رب مشتمل های کتاب از ای پاره مطالعه علت به

 دور ندی از کلی طور به را جوانان و است گرفته قرار عموم اختیار در دین عنوان به که است خزعبالتی همان

 بودن «سید» به و شود ذکر «سید» کلمه که داشت اصرار خود اخیر های نامه در حتی زاده، جمال. سازد می

 .نامید می خود ی«عمو پسر» را صدر خاندان جمله از عاملی جبل سادات و کرد می افتخار خود

 لدینا جمال سید آقا امثال افکار و حاضر زمان در اصالحگرا جریان افکار بین توان می آیا کلی، نگاه یک در

 کرد؟ مشاهده قرابتی مشروطیت زمان در واعظ

 نبی قاطع طور به توان نمی و است تکامل و تغییر حال رد همواره تردید بی مکان و زمان شرایط و نیازها

 کلش لحاظ از نزدیکی قرابت دینی، احیاگری و تجددخواهی طلبی، اصالح جریان و جمال سید های اندیشه

 و زمان نآ تجددگرایان و احیاگران بین تقارنی اهداف، و کلیات در گفت توان می البته. کرد تصور محتوا و

 خواست و نیازها شرایط، تغییر و مشروطیت نهضت از قرن یک مرور به توجه با ولی د،دار وجود زمان این

 وراند آن در که است چیزهایی آن از پرمحتواتر و تر کامل ما عصر احیاگرانه و طلبانه اصالح های اندیشه ها،

 .است بوده مطرح

 یم ممنون دارید، ایشان به راجع انبزرگ دیگر نظر نقطه یا واعظ الدین جمال سید آقا درباره ای خاطره اگر

 .بفرمایید بیان شوم
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 فرزندش و واعظ الدین جمال سید باره در را حقایق از بخشی ولی ندارم، زمینه این در خاصی خاطره بنده

 رساله در نوشت، من بر نامه ها ده و کردم مالقات ژنو در را او بار چندین که زاده جمال محمدعلی سید

 و ها نامه بقیه امیدوارم و است شده منتشر که اخیراً ام کرده نقل خود «مستند خاطرات» همجموع از پانزدهم

 .توفیقه و بمنّه. شاءاهلل ان دهم، قرار عموم اختیار در و بیاورم دیگری کتاب در را زاده جمال اسناد

------------------------------------------------------------------------ 

 :ها شتنو پی

 اداست مقاالت مجموعه) ـ زمین مشرق بیداری در حسینی الدین سیدجمال نقش: کتاب به شود مراجعه( 4)

 (.قم شروق، چاپ سید، درباره طباطبائی محیط

. است شده چاپ بعد به 073 صفحه در «امام صحیفه» مجموعه از 40 جلد در بیانات، این کامل متن( 2)

 .کنند مراجعه آن به توانند می مندان عالقه
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 تبریزی مجتهد حسن میرزا حاج اهلل آیت مجاهد، عالم زمانه و زندگی به نگاهی

 

 مد،اح میرزا حاج فرزند مجتهد، محمدباقر میرزا حاج فرزند تبریزی، مجتهد حسن میرزا حاج اهلل آیت مرحوم

 و علم خاندان در تبریز، علمای اجله از تبریزی، داغی قراچه مغانی محمدصادق فرزند خان، لطفعلی فرزند

 .آمد دنیا به فقاهت

 مرحوم مباحث در و گشت اشرف نجف رهسپار عالی، و متوسط سطوح و دینی علوم مقدمات اتمام از پس

 مریک کوه ترك حسین سید اهلل آیت مرحوم درس در استادش، وفات از پس و حاضر انصاری مرتضی شیخ

 پس و آمد نائل اجتهاد اجازه دریافت به و کرد استفاده او علمی محفل از دیمتما های سال و یافت حضور

 سیاسی اجتماعی، علمی، عظمت و موقعیت درباره مجتهدی مهدی. شد تبریز سوی به حرکت مهیای آن، از

 فالبرخ دانست، می اعلم را خود چون مجتهد، آقا حسن میرزا حاج: »نویسد می ایشان دینی مرجعیت نهایتاً و

 در و کرد مرافعه تمام سال 34 اینکه با. کرد می فرض واجب خود برای را امور اینگونه و مرافعه علما، سایر

 را خود وجهه توانست بود، کشمکش در خود مخالفین با دیگر سال ده در و دولت مأموران با اول سال 24

 دادهن جهل و نیت سوء اشتباه، بتنس وی به قسمت، این در حال تا موافق و مخالف از کسی. بدارد محفوظ

 طرف از وقتی حتی. اند داشته رسمی سند اعتبار تقریباً او، مهر به ممهور اسناد آذربایجان عدلیه در! است

 شرعی، ائلمس در انجمن سران برد، می سر به ـ تبریز فرسخی دو ـ کندرود در و بود شده تبعید ایالتی انجمن

: گفت می وظیفه انجام از پس وی آنجا. کردند می حواله او محضر به را مهم ویدعا و خواستند می را او نظر

 مجتهد اول او حال هر در!«. دارند برنمی او از دست هم تبعیدگاه در اما کنند، می بیرون را خود مجتهد

 ،تهران و نجف علمای از مشروطیت، ایام در که هایی تلگراف از. بود سامان آن حقیقی رئیس و آذربایجان

 همیتا گذاشت، مشروطیت جریان در ایالتی انجمن بر وی گیری کناره که تأثیری از و است شده او درباره

 .شود می معلوم او تأثیر و مقام

 در وی .است مشروطیت موافقین و مخالفین بین کشمکش تاریخ همانا مشروطیت، از پس او زندگی تاریخ

 را ایالتی انجمن رضایت کرد می سعی دوران آن در حتی او. بود همراه تمشروطی با علما سایر مانند امر بدو

 درباره! گذاشت ایالتی انجمن اختیار در را خود دارایی قمری،4320 ذیقعده 0 در که جایی تا کند، جلب نیز

 حتی! است شده وادار عمل این به کراهت با مجتهد: گفتند می ای عده و شد مذاکره مجلس در مسئله این

 مخابره تهران به تلگرافی مجتهد اما کردند، اعتراض ایالتی انجمن رویه به( بهبهانی و طباطبایی آیات) سیدین

 ترس روی از را او عمل کسروی. است کرده اقدام امر این به رضا و میل روی از: داد اطالع صریحاً و کرد
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 این .کنیم ترس بر حمل را عمل این تا نداریم دلیلی ولی است، کرده شک مجتهد نیت حسن در و دانسته

 علت بدون را وی برادرزاده جمعه، امام آقا عبدالکریم میرزا حاج ایالتی انجمن تا داشت استمرار وضعیت

 اختالفاتی ایارع با تبریز، اطراف قراء از قراچمن مستأجر میان اینکه تا نداد نشان العمل عکس مجتهد! کرد تبعید

 داد توردس آذربایجان والی الملک نظام به رسیدگی از پس مجتهد. کشید مجتهد محضر به اختالف. شد پیدا

 .کند اقدام مستأجر نفع به

 را جمنان باالخره آنان. شدند خواستار را مجتهد تبعید و کردند استفاده موقعیت از افراطی های چی مشروطه

 تاب و آب با را آن خبر و منع منبر االیب به رفتن از را او حتی! کردند بیرون شهر از را مجتهد و مرعوب

 تقادان بود، شده جلیل عالم این ساحت به که جسارتی از سیدین. کردند مخابره مجلس و تهران به فراوان،

 بلکه نکرد، کاری عمال تنها نه انجمن، اما شدند، خواستار خواهان مشروطه انجمن از را او مراجعت و کردند

 یلقب از شهر علمای بود، آمده وارد روحانیت به که توهینی اثر بر! کرد بیرون نیز را خود اعضای از ای عده

 االسالم ثقة شهید حتی خسروشاهی، آقا احمد سید حاج آقاتبریزی، صادق میرزا آقاتبریزی، محسن میرزا حاج

 از راضاعت عنوان به التجار ملک و السلطنهبصیر الدوله، نظام حاج قبیل از انجمن معتدل اعضای و تبریزی

 یافته نام روطیتمش کانون که) تبریز از مجتهد تبعید. افتاد افراطیون دست به کال تبریز و رفتند بیرون شهر

 زا را خود روحانیون رویداد، این پی در. شد مشخص بعدها آن سوء نتیجه که داشت همراه به را آثاری( بود

 و شد داج روحانیت از مشروطیت. برخاستند آن با مخالفت به آنان از برخی بعداً و کشیدند کنار مشروطیت

 دهند مذهبی رنگ خود کردار و مرام به تا ندیدند نیازی دیگر طلبان مشروطه. کرد طی جداگانه را خود راه

 ای فاصله روحانیون و مذهب و مشروطیت میان کلمه یک در. سازند منطبق مذهب، قیود با را خود کردار و

 انگریب به دست آن با ایرانی جامعه هم هنوز که آمد پدید نتایجی کامل، انقطاع و جدایی این از. افتاد ژرف

 .است

 که سیدر جایی به طلبان مشروطه برخی حتی و افراد حقوق به تعدی در انجمن افراط مجتهد، تبعید از پس

 اغتشاش و مرج و هرج: »دندکر تلگراف تبریز به بودند مجلس وکالی ترین انقالبی که آذربایجان نمایندگان

 و بش را ما که کشیده ای دریچه به و افتاده افواه در و شده شایع و متواتر حدی به روزها این در تبریز در

 با خواهان مشروطه رفتار طرز و ها افراط این انعکاس. «است ساخته خاطر پریشان و نگران ناراحت، روز

 برخی که شد واقع مؤثر ای گونه به بود، دور تهران و تبریز رآشوبپ محیط از که نجف در روحانیون، و علما

 سید آقا اهلل آیت به دسته دسته و شدند پراکنده او دور از خراسانی مالمحمدکاظم آخوند مرحوم مأمومین

 یدرسان هرانت به را خود مجتهد باالخره. پیوستند ـ بود نداده فتوا مشروطیت نفع به که ـ یزدی آقا محمدکاظم

 میرزا حاجی. گرفت قرار تکریم و تجلیل مورد مجلس در و داد گزارش نمایندگان به را خود مظلومیت و
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 می انیپشتیب او مراجعت از اساسی قانون استناد به که والی مخبرالسلطنه حاجی و دولت فشار اثر در حسن

 امر ینا با نیز آقا ابراهیم میرزا و زاده تقی قبیل از مجلس تندرو نمایندگان. نمود مراجعت تبریز به کرد،

 به ار او روان تخت مریدان از ای عده. آوردند عمل به نظیر بی استقبالی او از تبریز مردم. نکردند مخالفت

 .کردند شهر وارد و گرفتند دوش

 بین کار هک هنگامی. بود نشده کاسته چیزی ساله دو جریانات اثر بر مجتهد محبوبیت از داد می نشان امر این

 و سلطنت از طرفداری به علما سایر و مجتهد کشید، مجادله به آذربایجان ایالتی انجمن و شاه علی محمد

 نانجم مقابل در که بود علما از جمعی اسالمیه. دادند تشکیل را «اسالمیه مجمع» و برخاستند قدیم سنن

. کرد می معرفی شرع اصول حافظ و حامی و انقالب از ناشی های بدعت مخالف را خود و بود یافته تشکیل

 اب قرابت دلیل به صرفا و گناهی هیچگونه بدون اش برادرزاده که داشت خاطر به هنوز مجتهد دوران آن در

 داده محک قراچمن مستأجر نفع به اینکه جرم به را خودش است، شده کشته طلبان مشروطه همین توسط او،

 مشروطه معنای اینها او نظر در. اند ساخته محروم خود موطن در اقامت آزادی از و رانده بیرون شهر از است،

 المیاس علمای مساعی و شاه محمدعلی های کشی قشون با که بود یافته قدرت حدی به مشروطیت اما. بود

 جریمه بود کرده حرکت «تاریخ جبر» برخالف دیروز، های چپی دست قول به که مجتهد. نرفت بین از

 معنوی و مادی شمار بی ضررهای و شد غارت بستگانش و خود خانه. پرداخت را خود اقدامات و میماتتص

 یکش حق و جور ظلم، طرفدار بود، المثل ضرب عدالت در و کرده مرافعه پاکدامنی به عمر یک که وی. دید

 .شد انکار او معلومات و فضائل حتی و! معرفی

 نامه بیان مجتهد گرفت، شکل خیابانی محمد شیخ مرحوم مجاهدات اندور در دموکرات حزب که آن از پس

 همکاری، برادری، به را آذربایجان مردم آن در که فرستاد ـ دموکرات حزب ارگان ـ تجدد روزنامه به ای

 العاده قفو تجلیل و احترام با را فوق پیام مزبور روزنامه. کرد می دعوت مشروطیت باالخره و اسالمیت حفظ

/ ق. ه4337 سال در بزرگوار آن. کرد آشتی مشروطیت با عمر، آخر در ما مجتهد اقدام این با. داد انتشار

 طرف از متعددی ختم مجالس. آمد عمل به وی جنازه از مجللی و بزرگ تشییع و کرد وفات ش. ه4237

 .است «مغفور یا» او فوت ماده. شد تشکیل او برای( خواهان مشروطه حتی) متدینین و اصناف تجار،

 :به توان می او آثار از

 االصول تشریح. 4

 الطهاره کتاب. 2
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 عملیه رساله. 3

 (4. )گفتند می مجتهد مطلق طور به خود عهد در را آقا حسن میرزا حاج. کرد اشاره

------------------------------------------------------------------------ 

 اعیان های کتاب به شود مراجعه مجتهد درباره. 204ـ220 صص ،3 ج ارسباران، و اهر علمای کتاب -( 4)

 عصر در آذربایجان رجال و 4 ج آذربایجان، مفاخر ؛2 ج االدب، ریحانه ؛4 ج البشر، نقباء ؛2 ج الشیعه،

 .... و مشروطیت
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 کیست؟ ارشاد حسینیه گذار بنیان

 

 انیب شدم، آشنا شمیران، جاده در چادری در «ارشاد حسینیه» فعالیت آغاز از ممقد میناچی ناصر مرحوم با من

 ینید مؤسسه یک تأسیس از دیداری، در روزی که بود مطهری مرتضی اهلل آیت شهید ایشان با من آشنایی

 بش که کرد دعوت و داد خبر «چالهرز» در بزرگ ای خیمه یا چادر زیر در ـ! فعال و موقتا ـ هم آن جدید،

 هریمط شهید خود جلسه سخنران رفتم؛ «چالهرز» به شب آن باشم؛ داشته شرکت جلسه در و بروم آنجا به

 آقای بود، دیروقت که جلسه پایان از بعد شاهچراغی؛ علی سید االسالم حجت مرحوم هم پیشنماز و بود

 اآنج به شب، وقت آن در که ندارم جایی من کرد احساس گویی روید؟ می کجا شب پرسید میناچی ناصر

 ویالی من، برای یا و زمان آن در که بودم او میهمان شب و رفتم که بروم او خانه به که کرد دعوت! بروم

 ایه سخنرانی شکوفایی دوران در چه ارشاد، حسینیه جلسات در من بعدها و یافت ادامه حرکت... بود جالبی

 چه و مطهری شهید متین و علمی های خطبه ندورا در چه و حجازی فخرالدین مرحوم نامی، خطیب جذاب

 آیت «دایته مسجد» از پس درواقع، و داشتم شرکت شریعتی، علی دکتر شفیق، رفیق انقالبی سخنان زمان در

 ...شد ارشاد حسینیه ما، دوم پاتوق اسالمبول، خیابان در طالقانی اهلل

 اقامت علت به که نمود دعوت موسسه در «علمی همکاری» برای را بنده مطهری اهلل آیت امور، پیشرفت با

 مورد در را ایشان پیشنهاد اما نپذیرفتم، را آن علمی، هیأت جلسات در مستمر حضور امکان عدم و قم در

 مقاالت نارک در ـ «پیامبران خاتم محمد» کتاب در که پذیرفتم «جهان مسلمین» درباره تحقیقی ای مقاله نوشتن

 به ازب «ارشاد حسینیه حج کاروان» سفرهای در... رسید چاپ به ـ مطهری شهید اشراف با و بزرگوار اساتید

 سفرهایمان هم که نمودم شرکت سفر سه در ،«کاروان علمی هیأت عضو» عنوان به مطهری شهید دعوت

 بداهللع شیخ سعیدی، غالمرضا سید شریعتی، محمدتقی بالغی، صدر مطهری، مرتضی چون هایی شخصیت

 اهچراغی،ش علی سید نکوفر، دکتر آرام، احمد شریعتی، علی دکتر فر، معین مهندس حسیبی، مهندس نورانی،

 .بود «کاروان مدیر» میناچی آقای و بودند نوع این از دیگری افراد و حجازی فخرالدین

 و اسالم جهان مختلف های شخصیت با ارتباطات لحاظ از معنوی، و عبادی مسائل بر عالوه سفرها این

 و مهم بسیار غیره، و «منوره مدینه اسالمی دانشگاه» از بازدید و «االسالمی العالم رابطه» جلسات در حضور

 اسالم ایدنی اسالمی های حرکت رهبران با من پیشین آشنایی از ناشی ها فعالیت این عمده بخش و بود پربار

 ورحض «ارشاد حسینیه» لساتج در ما، دعوت به آنها، از بعضی که بود مختلف بالد در تسنن اهل علمای و

 نجات هجبه» بعدی رهبر «عباسی سیدی» آنان از برخی که کردند می هم سخنرانی آنها از بعضی و یافتند می
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 ،«قریش ومنم ابوطالب» کتاب مولف ،«الخنیزی عبداهلل» سنگال، برجسته شخصیت «ابراهیم» ،«الجزایر اسالمی

 اسالمی جماعت» معاون حامدی خلیل و( اهلل فضل حسین حمدم سید اهلل آیت برادر) اهلل فضل جواد سید

... بودند زمان آن در سودان، و اردن و مصر و عراق سوریه، المسلمین اخوان رهبران از بعضی و «پاکستان

 دامها بیشتر ارتباطات این به که کرد می تشویق مرا و شد می مشعوف بسیار دیدارها این از مطهری شهید

 شیخ یمعرف با ـ «االسالمی العالم رابطه» مدیر القزا، صالح شیخ دفتر به مراجعه با من راستا همین در و بدهم

 مراکز های آدرس تمامی کامل فهرست توانستم ـ پاکستان اسالمی جماعت عربی بخش مسئول حامدی، خلیل

 از دبتوانن بعدها تا مداد قرار ارشاد حسینیه مدیریت اختیار در را آن از ای نسخه که بگیرم را جهان اسالمی

 ...کنند استفاده آن

 برادرمان و مطهری شهید بین اختالفی اینکه تا بود حسنه ارشاد حسینیه کل با ما روابط درواقع زمان، آن در... 

 شهید «اجباری گیری کناره» به منجر سرانجام و شد ایجاد طلب، فرصت عناصر توسط شریعتی علی دکتر

 های هنام و موجود اسناد طبق متأسفانه و بود ارشاد حسینیه علمی ـ معنوی قوطس سرآغاز که گردید مطهری

 رنامهب حسینیه، مدیریت توسط امر این ام، کرده منتشر پیش ها سال را آنها از بعضی بنده که مطهری شهید

 از قلبا لکهب نداشت آن در نقشی تنها نه گفت، من به خود که شریعتی علی دکتر یقین به و شد اجرا و ریزی

 از یعتی،شر دکتر شدن محدود و روحانیون و علما رفتن کنار با و تدریج، به که بود این... بود ناراضی امر این

 ناصر ایآق همت با که ماند جای به ساختمانی فقط بود، شده سازنده جریان یک به تبدیل که ارشاد حسینیه

 یلیخ نامبرده که شد می ساخته آن کنار در زودی به هم آن کتابخانه و... شد می اداره ساختمان، این میناچی،

 خواهد هرانت معتبر های کتابخانه از یکی گردد، افتتاح و تکمیل هم اگر و داشت اهتمام آن اتمام و تکمیل به

 ...بود

 و ندارم را ارشاد حسینیه تدریجی افول و اختالف پیدایش عوامل و علل بسط قصد یادداشت، این در من

 هابار و بارها و بوده حقیر توجه مورد همواره که ای نکته ولی اند، رفته خدا رحمت به هم «قضیه صاحبان»

 ساسیا و اصلی نقش سپردن فراموشی به ام، شده یادآور و نوشته مدرك و سند با مطبوعات و جرائد در را آن

 یبعض در اخیرا متأسفانه... است ارشاد حسینیه علمی امور اداره و گذاری بنیان تأسیس، در مطهری شهید

 علی دکتر مرحوم و همایون مرحوم همکاری با ارشاد حسینیه)!( گذار بنیان میناچی، آقای که خواندم جرائد

 خود ادارش حسینیه اصلی مؤسس و گذار بنیان مطهری، شهید از موجود دستخط طبق که حالی در! بود آبادی

 بر عالوه مالی امور و بود شده انتخاب آنجا اداری و مالی رامو مدیر عنوان به هم میناچی آقای و بود ایشان

 .بود آن اداره و ساخت اصلی پشتوانه و شد می تأمین «همایون مرحوم توسط» مردمی، های کمک
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 یدایشپ در مطهری شهید چون هایی شخصیت نقش سپردن فراموشی به و حقایق از غفلت و تاریخ تحریف

 و معنوی و علمی موقعیت اگر تردید بی و... است انصاف و عدل از ردو ارشاد، حسینیه نخستین نشاط و

 المیاس جریان توانست نمی میناچی آقای شناسی قانون و همایون آقای های پول نبود، مطهری شهید اجتماعی

 مرتضی» را ارشاد حسینیه تأسیس اصلی بانی ساواك، در موجود اسناد. نهد بنیان را پرارزشی و تأثیرگذار

 اینجا را ندس دو یکی،. یافتند شرکت امر این در ایشان تبع به دیگر، آقایان بعدها که کند می معرفی «مطهری

 چه و باشد مطهری شهید چه نکنند، ضایع را کس هیچ حق نویسند، می تاریخ که دوستانی تا آورم می عینا

 انیب ـ شود نقل اینجا در ندارد ضرورتی که دیگری سندهای بر عالوه ـ سند دو این به توجه با. ... دیگران

 همایون آقایان که بوده مطهری شهید شخص ارشاد حسینیه تأسیس برای اصلی کننده درخواست و نخستین

 کرد، یم نقل اینجانب به مطهری شهید خود که آنطور متأسفانه و اند شده ملحق ایشان به تبع، به میناچی و

 سابقه که را آبادی علی دکتر مرحوم نام و حذف)!!( مدیریت رفط از ایشان نام مجوز، اخذ پایانی مراحل در

 کلیمش! «قانونی» لحاظ از که اند کرده اضافه نداشت، مذهبی ـ فرهنگی ـ علمی مسائل قبیل این درباره ای

 !..نیاید وجود به مؤسس، عضو کمبود مورد در
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 از عالف میناچی، آقای درگذشت با که است آمده ارشاد حسینیه درباره اینجانب خاطرات در امور، این توضیح

 قبل سال چند «ایشان و ما مکتوب مباحثات» البته و... کرد خواهم خودداری ـ بود شده آماده که ـ آن چاپ

 :است شده نقل هم میناچی آقای سایت در آن از هایی قسمت تکرار که است آمده «بازتاب» سایت در

 .المصیر والیک ربنا غفرانک

 توضیح و تصحیح

 شده مطرح نکاتی ،42/44/32 مورخ ،«آسمان» وزین مجله 70 شماره در «ارشاد حسینیه» نامه ویژه بخش در

 .رسد می نظر به ضروری تاریخ، تصحیح برای کوتاهی، توضیحات که بود

 اب اصالحی طرح تخریب و میناچی آقای های کارشکنی به مربوط مطلب سخنور حسین جناب مقاله در ـ4

 وطمرب و است ای خامنه علی سید اهلل آیت از قولی نقل مشهد، در شریعتی، و باهنر و هاشمی ایانآق حضور
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 قطف من و بود شده منتشر ها روزنامه در قبال زمینه این در ایشان مطلب مشروح.. نیست اینجانب خود به

 .بودم آورده «ایران» با خود مصاحبه در را آن از سطوری

 در میناچی» آقای اینکه درباره جعفری، مهدی محمد سید دکتر آقای جناب رجمندا و عزیز برادر مطلب ـ2

 ایجاد اصلی عامل بلکه. نیست ها واقعیت با منطبق متأسفانه! «نداشت نقشی شریعتی و مطهری بین اختالف

 علمی جنبه صرفاً شریعتی، دکتر مرحوم با مطهری شهید مخالفت و بود میناچی آقای شخص اختالف، این

 .اند شده یادآور را آن خود جعفری آقای که همانطور. اشتد

 با مطهری شهید مخالفت و امور همه در میناچی، آقای جانبه همه و فردی مداخالت و تصرفات علت به اما،

 هترینب و شود دور و کند گذر مطهری شهید از نحوی به باید که داد! تشخیص نامبرده غیرمنطقی، روش این

 هک ـ حسینیه های اخراجی از ـ خورسند پرویز آقای جناب گفته به سرانجام که بود تالفاخ ایجاد هم راه

 أتهی چون! نیاورید تشریف دیگر شما: »گوید می مطهری شهید به مینای آقای بوده، ماجر عینی شاهد خود

 !«است کرده تصویب را این مدیره

 .دانیم می همه هم را «مدیره هیأت» مفهوم و معنی البته و

 نماینده که اینجانب با وزارت دوران در میناچی آقای گویا که اند کرده اشاره جعفری آقای برادرمان ـ3

 تحقیق با باز متأسفانه که کرد می مشورت امور در بودم ارشاد وزارت در( ره)خمینی امام حضرت منصوب

 ییک بلکه آورد، نمی عمل هب اینجانب با همکاری و مشورت هیچگونه تنها نه نامبرده چراکه دهد نمی وفق

 که بدارد «معاف» ارشاد وزارت در کار ادامه از را اینجانب امام که بود فرستاده «قم» به را خود معاونین از

 !کند مالقات امام با که دهند نمی اجازه را محترم معاون دفتر مسئولین

 ارمندک» اینجانب که نویسد می ییتقوا بی اوج در و متأسفانه خود های نوشته آخرین در میناچی آقای ـ 0

 پیشنهاد به که بود! حقوق اخذ برای ارشاد قرارداد و ـ است محض کذب که! ام بوده «ارشاد وزارت! قراردادی

 ارشاد وزارت از هم ریال یک بنده که دانند می همه ولی کردم امضاء است ضروری اداری امر یک که نامبرده

 «جهاد و جبهه» به یکجا بود، ریخته بنده حساب به ارشاد مالی امور که را آنچه و ام نکرده دریافت حقوق

 .گردید منتشر ایام همان در «اطالعات» روزنامه در خبرش که کردم اهدا و تقدیم

 اچیمین و شریعتی» روزی که کرده آرزو خود، سخنرانی در شریعتی احسان جناب عزیز برادر که شنیدم ـ 2

 ایآق که بود نموده اعالم رسما ای مصاحبه در پیش چندی ایشان حالیکه در !«برگردند ارشاد حسینیه به

 ارشاد، ینهحس ساختمان در دفتری اختصاص برای را شریعتی دکتر محترم خانواده و نامبرده درخواست میناچی



31 

 

 نهچگو وقت آن بوده، مند گله روش این از خود احسان آقای و بود نپذیرفته و کرده رد وی آثار نشر برای

 بازگرداند؟ حسینیه به را شریعتی دکتر توان می

 مورد در میناچی، آقای و رهنما جناب قول از هم نکاتی خود مقاله دوم قسمت در سخنور جناب باز ـ 0

 در سخنرانان های خانواده! عملی التزام خواستار ایشان گویا که اند کرده نقل مطهری شهید های درخواست

 آقای» که بوده آمده ایشان؟ درخواست 2 بند در گویا دیگر سوی از و بوده المیاس شئون با ارشاد حسینیه

. واقعیت و قتحقی به تا دارد شباهت بیشتر طنز به ادعاها این که. «بدهند استعفا باید آبادی علی آقای و میناچی

 تهساخ مطرح را اآنه! زورگویی و خودخواهی به مطهری شهید ساختن متهم برای حسینیه)!(  مدیریت ظاهراً و

 .ندارد صحت مطلقاً که است کرده نقل و

 این رد مطهری شهید از نشده حاضر حتی خود مقاله در که بود مند گله باید هم میبدی فاضل برادرمان از ـ 7

 !مندند گله دیگران، گرایی «خودی» یا انحصارطلبی از دوستان این وقت آن. ببرد نامی رابطه

 40/44/32: تهران

 خسروشاهی دیها سید
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 !اسالمی نهضت از عبدالناصر حمایت افسانه

 

 انایر معاصر تاریخ در. است ایران اسالمی انقالب و نهضت تاریخ در عطفی نقطه 4302 سال خرداد 42 قیام

 کمیمستح ارتباط و پیوند مسلمان، مردم توده و شیعه مرجعیت بین همواره اجتماعی، ـ سیاسی تحوالت و

 سیاسی تحوالت در روحانیت تا است شده موجب ها حکومت از مرجعیت نهاد استقالل. است شتهدا وجود

 خطر به مردم اجتماعی و سیاسی اقتصادی، هویت اسالمی، کشور مرزهای ملی، منافع که آنجایی و اجتماعی ـ

 در که ایران اسالمی نهضت. بگیرد قرار هم ها حکومت رودرروی حتی ملی هویت از پاسداری در افتد، می

 اسالمی ـ ملی هویت از پاسداری راستای در نوعی به درواقع شد، شروع مراجع و علما توسط 4304 سال

 مهمترین اهرظ به مجید، قرآن به سوگند و اسالم حذف مثال مشروطیت اساسی قانون در دگرگونی و تغییر. بود

 در( ره)خمینی امام گرفتن قرار با. شد هلویپ سلطنتی رژیم با رویارویی و علنی مبارزه به علما ورود عامل

 فیضیه مدرسه در عاشورا عصر در خود معروف سخنرانی در امام اسالمی، قوانین حریم مدافع مراجع رأس

 تهران رد زندانی به و دستگیر قم در شبانه آن دنبال به و داد قرار خردکننده و مستقیم انتقاد مورد را شاه قم،

 نخست. شد پخش ایران سراسر در روز همان خرداد، 42 بامداد در( ره)خمینی امام گیریدست خبر. یافت انتقال

 کشیده خون و خاك به و سرکوب تمام وحشیگری با حرکت این که کردند قیام ورامین و قم تهران، مردم

. ردندک تحصن ها تلگرافخانه و بزرگ علمای بیوت در خبر این از اطالع با نیز ها شهرستان سایر مردم. شد

 رنیزهس به توسل با بود توانسته سختی به که سراسری و ملی حرکت این مقابل در که پهلوی محمدرضا

 سبتن بیگانگان به را ایران مردم سراسری قیام العمل عکس اولین در شود، مسلط اوضاع بر مسلح نیروهای

 .داد
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 (مق) - خسروشاهی هادی سید استاد صانعی، حسن شیخ ،(ره)خمینی امام

 فرافکنی آغاز

 مصاحبه در نیز شاه ساواك رئیس پاکروان، سرلشکر همدان، در خرداد 47 در شاه سخنرانی از قبل البته

 مینیخ آقای: »گفت و کرد مطرح ها خارجی با رابطه داشتن به علما کردن متهم در را مطالبی خود مطبوعاتی

 کشور الیع مصالح گرفتن نظر در بدون اشخاص این و شدند بازداشت نیز دیگری عده و دستگیر قمی آقای و

 از و پرداختند تحریک به شدند، همدست مرتجع عناصر تمام با محروم، طبقات منافع کردن رعایت بدون و

 قم، در که تظاهراتی در... گرفتند تماس خارجی عوامل با که رسید جایی به کار و نکردند کوتاهی کاری هیچ

 ...!«نیستند جریان این موافق مردم اینکه آن و است روشن موضوع یک داد روی تبریز و ری شهر

 لواب ایجاد برای خارج از هنگفتی وجوه: »داشت اظهار باره این در بود، شده شوکه کامالً که پهلوی محمدرضا

 آن جزئیات و اطالعات که! بودند داده پول ریال 22 کدام هر کنندگان تظاهر به» و! «است رسیده مملکت به

 شخصی 44/3/4302 روز در که بود چنین باره این در ساواك و شاه ادعای اساس.« شد خواهد منتشر زودی به

 ساواك هوسیل به مهرآباد فرودگاه در بود، تهران عازم بیروت از که لبنان تبعه القیسی توفیق محمد نام به
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 به آن های نوشته که سفید ذکاغ برگ چند» و خارجی پول مقادیری وی وسایل از بازرسی در و شد دستگیر

 به دخو با که را هایی پول خارجی، جاسوس القیسی توفیق محمد. »است آمده دست به «نبود معلوم وضوح

 نام به شخصی و پرداخت می چی نقره جواد حاج آقای به مؤید شرکت کاظمیه سرای در آورد می ایران

 .«کرد می تبدیل ایرانی پول به را خارجی های پول است، صراف و کلیمی که پاشا موسی

 !ریال 22 گرفتن برای قیام

 بین که بودند این بر خرداد، 42 عمومی قیام مقابل در انفعالی گیری موضع یک در وی امنیتی دستگاه و شاه

 خصوصاًم بیگانگان پرداخته و ساخته را آن و سازند برقرار پیوندی مردم قیام و خارجی تبعه این دستگیری

 قیام ریال 22 گرفتن با مردم که ـ بود کرده مطرح شخصاً شاه که اتهامی ولی کنند، قلمداد صرعبدالنا جمال

 حبتص از ساواك که گزارشی در. شد گرفته سخره به هم عادی مردم افواه در که بود مفتضح چنان ـ اند کرده

 رد همایونی اعلیحضرت که موضوعی اخیر روز چند در: »است آمده چنین بود، کرده تهیه بازار و کوچه مردم

 مورد مردم بین کرده، شرکت تظاهرات در و گرفته ریال 22 نفر هر که فرموده اشاره بدان همدان در خود نطق

 اند شده بدبخت چقدر ایران مردم ببینید: گویند می مردم همه. است گرفته قرار تمسخر و گو و گفت تنفر،

 هب را خود جزئی مبلغ چنین برای و روند می گلوله جلوی و گیرند می ریال 22 مردم مملکت پایتخت در که

 اویزدست خصوص به که مطلب این شده، ترتیب هر به باید: »کند می اضافه ویژه مأمور.« دهند می کشتن

 به کرد، می مطرح ساواك دستگاه او تبع به و شاه که اساسی اتهام.« شود اصالح نحوی به است شده مخالفین

 محمدرضا های نطق و بیانات» مجموعه کنندگان تنظیم بعد های سال در که بود ساسا و پایه بی قدری

 شد، تشرمن او نام به که «سفید انقالب» نام به کتابی در هم دلیل همین به و کردند حذف را مطلب این «پهلوی

 .است نشده تکرار او رسوای اتهام و شاهانه دروغ خرداد، 42 قیام درباره

 در نیز رژیم وقت وزیر نخست علم، اسداهلل سال، همان خرداد 43 روز در نمایی، سیاه ینا بعدی گام در...  

 گام در. داد زمینه این در را! اسناد افشای وعده شاه، توسط شده عنوان مطالب تأیید ضمن خود رادیویی نطق

 رئیس پاکروان حسن سرلشکر دیگر بار ،4302 خرداد 27 روز در اتهاماتی و تبلیغات چنین مجموعه از نهایی

 محمد» بازجویی از صفحه یک کپی آن در که داد قرار ها روزنامه و خبرگزاری اختیار در را متنی ساواك

 وجود نآ در باشد، رژیم مقامات ادعاهای کننده اثبات که خاصی مطلب البته که بود شده داده نشان «القیسی

 هک! کردند شده بازداشت افراد محاکمه زمان به موکول را کامل اطالعات باز امر، پایان در عالوه به... نداشت

 اطالعات ارائه عدم حتی و معنادار سکوت با مذکور ادعاهای صورت بدین و نشد انجام هرگز نیز وعده این

 .شد سپرده فراموشی به! ناقص
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 !پول انتقال عامالن محاکمه از صرفنظر

 فلتغ و نادانی توجیه برای نظام امنیتی اندرکاران دست که شود می استنباط چنین مطالب این مجموعه از

 دندکر تالش ادعا این به توسط با مردم قیام فراگیری و خودجوشی و مراجع و علما نفوذ و موقعیت از خود

 ار قیام ماهیت و اصالت دیگر طرف از و بگذارند سرپوش خود عملکرد ضعف و ناتوانی بر طرف یک از

 ابستگیو مؤید توانست نمی بود، پایه بی اتهامات و ادعاها همان بازتاب که نیز طمربو! اسناد. کنند دار خدشه

 از و کشیدند دست خود ادعای تکرار از نیز اتهام این مدعیان دلیل همین به. باشد کشور از خروج به قیام

 .نشد خبری نیز چی نقره جواد و القیسی توفیق محمد نظیر پول انتقال عامالن محاکمه

 مردم به ریال 22 مبلغ دادن از سخن طرف یک از چون داشت، تناقض خود ماهیت در شاه اتهام والاص البته

 پول زیعتو از قبل لبنانی یا مصری جاسوس دیگر طرف از و بود قیام برپایی برای هنگفت مبالغ خرج یا

 را آن شدند مجبور ودخ سرانجام که بود منفی چنان رژیم مقامات و شاه اتهامات بازتاب!... بود شده دستگیر

 و یرضای حاج طیب نداشت، خارجی وجود که! جاسوس جوجوی القیسی توفیق جای به بعد. کنند فراموش

 از یامق انداختن راه به و پول گرفتن اتهام قبول به حاضر که رژیم فرمایشی دادگاه در رضایی اسماعیل حاج

 قیام کردن متهم برای شاه که هم را موردی درواقع .شدند اعدام به محکوم بودند، نشده( ره)خمینی امام طرف

 مانیز شرایط با چندانی تناسب بود، کرده انتخاب! «سنی عبدالناصر جمال و مصر دخالت» یعنی خرداد 42

 وجوه از دیگر یکی. گذاشت ای ویژه تأثیر شاه رژیم از عمومی تنفر ایجاد در بلکه نداشت، منطقه و ایران

 لیاص حامی و بهائیت سیاسی فرقه روزافزون نفوذ با مقابله زمان، از برهه این در اجعمر و علما مبارزه مهم

 ژیمر با مبارزه خط در ظاهر به دوران آن در عربی های دولت از بعضی البته. بود ایران در اسرائیل یعنی آن

 ...عمل در ولی داشتند، قرار اسرائیل

 عبدالناصر نماینده به امام پاسخ

 ینفرورد دوم خونین حوادث از قبل ویژه به بود، کرده شروع( ره)خمینی امام حضرت که ارزاتیمب با همزمان

 دادگستری قطری از تا بود اندیشه این بر ساواك تبریز، طالبیه مدرسه و قم فیضیه مدرسه به حمله و 4302 سال

 موفق که آورد فراهم دممر تحریک و اکاذیب نشر اتهام به را( ره)خمینی امام محاکمه و دستگیری مقدمات

 در ریمص دیپلماتی را خود که شخصی: »بود جریان در سازی پرونده برای دیگری توطئه ایام همین در. نشد

 اراظه و کرد مالقات( ره)خمینی امام با ایران روحانی مقام یک توثیق و وساطت با کرد، می معرفی لبنان

 علیه که مبارزاتی از را او قدردانی و پاسگزاریس مراتب مأمورم عبدالناصر جمال شخص طرف از داشت

 لجما رئیس که برسانم شما اطالع به ضمناً و کنم ابالغ شما حضور به دهید، می انجام ایران در اسرائیل
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 رهغی و اسلحه پول، از اعم باشید، نیازمند بدان راه این در که مساعدتی و کمک هرگونه اند آماده عبدالناصر

 امام! «کنند مدد و یاری پیروزی به رسیدن تا مقدس راه این ادامه در را شما و بدهند قرار شما اختیار در را

 راستگویی و اصالت در تردیدی و شک گونه هیچ ظاهراً مالقات آن در آنکه با خود اظهار به بنا خمینی

 امور هب مربوط ما مبارزات: »داد پاسخ خود آزادمنشانه شیوه و اسالمی عقیده اساس بر نداشت، مزبور شخص

 دیگران یاری و دخالت مساعدت، به نیازی گونه هیچ را ما آن، انجام و ادامه در و است کشورمان داخلی

 ایران رد اسرائیل علیه مبارزه در را ما کنید، می وظیفه احساس اگر بگویید ایشان به من طرف از شما. نیست

 ارید،د اختیار در که تبلیغاتی های دستگاه طریق از را ام نظریات و ها اعالمیه سخنان، است خوب دهید، یاری

 (.مضمون به نقل تقریباً.« )نداریم شما از انتظاری این جز ما و برسانید دنیا به و کنید منعکس

 شاه؟ جاسوس یا مصری دیپلمات

 هک بود ردهآو دست به اطالعاتی داشت، قرار نظر تحت و زندان در که دورانی در بعدها( ره)خمینی امام گویا

 وسیجاس دستگاه و شاه رژیم فرستاده احتماالً بود، کرده معرفی! مصری دیپلمات را خود که مزبور شخص

 ازیس پرونده برای ای سوژه آوردن دست به برای و امام فکر طرز و روحیه ارزیابی منظور به که بوده ایران

 ،اسالمی انقالب تاریخ نشده بررسی های ویژگی از. است داشته مأموریت مالقات این به امام علیه جدید

 دولت هیچ با همکاری به حاضر پهلوی رژیم با مقابله در که است( ره)خمینی امام دوراندیشانه های استراتژی

 .نشد بختیار تیمور چون مخالفانی حتی و داخلی اپوزیسییون یا خارجی

. تاس مشاهده قابل خوبی به اسالمی انقالب کبیر رهبر مهم مشی خط این چگونگی ساواك های گزارش در

 راست و چپ مبارز های شخصیت از نهضت رهبری رأس در را( ره)خمینی امام شخصیت آنچه واقع در

 می رهاشا زیر سند استناد به آن از ای نمونه به که است ایشان برجسته های ویژگی همین سازد، می متمایز

 :کنیم

 2027 شماره ـ 0/42/07 تاریخ»

 فروزان ـ شمعدان: از

 340 ـ مرکز: به

 خمینی اهلل آیت: موضوع

 فلسطین فدائیان درباره خمینی اهلل آیت های استفتائیه چاپ پیرامون گو و گفت ضمن مهری مکی علی سید

 دول دست آلت که است بوده متوجه عراق به ورود بدو از خمینی که کرده اظهار چنین عراق های روزنامه در
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 وقت دولت وحدت وزیر عبدالرزاق شد، عراق وارد ترکیه از که روزی همان که این برای نشود، خارجی

 مقامات طرف از و اعالم رادیو در ورودش خبر بدهد اجازه خواست خمینی از است، تشیع اهل که عراق

 جمال از عبدالرزاق دانست می که آنجایی از خمینی لکن آید، عمل به وی از استقبالی نیز عراق دولتی

 امر یک ایران دولت با او اختالف که داشت اظهار چنین و نکرد قبول را وی درخواست است صرعبدالنا

 اتمقام قطعاً هم ها روزنامه در خمینی استفتائیه چاپ مورد در و نیست دول سایر به مربوط و است داخلی

 رد را خمینی ودخ نظر قبالً نیست معلوم و دارند را موضوع این از برداری بهره قصد بعث حزب و عراقی

 اظلح از اخیراً نامبرده که است کرده اضافه خمینی مورد در مکی علی. خیر یا اند کرده استفسار مورد این

 .«رسد می نظر به کسل روحی

 با یارتباط گونه هیچ امام که شد اعتراف به مجبور سرانجام داشت، زمینه این در که تالشی تمام با ساواك

 نکرده تأیید تاکنون موثقی منبع هیچ: »است نکرده دریافت آنها از کمکی و ندارد بیگانه کشورهای و افراد

 تصویر.« اشدب کرده کشور امنیت علیه فعالیتی صورت این به یا پذیرفته وجهی اجنبی دول از خمینی که است

 .دهد می نشان را شاه امنیتی و اطالعاتی دستگاه صریح اعترافات 4302 سال از ساواك سند

 !تر اساس بی میاتها

 مجالس در امام از که ای گسترده های تجلیل از بعد 4320 سال در شاه و یابد می ادامه ها تهمت اما... 

 و کرد ارتکر را خود اشتباه بود، شده ایران سراسر در خمینی مصطفی آقا حاج برای شده برگزار بزرگداشت

! دکر معرفی انگلیسی را امام حضرت شخص ها خارجی از پول گرفتن به امام کردن متهم جای به بار این

 مقاله شاه، پدر توسط حجاب کشف سالروز 4320 دی 47 در عصر و صبح نوبت دو در اطالعات روزنامه

 ود،ب همایون داریوش نهایی تصویب با یا قلم به گویا که «سیاه و سرخ استعمار ایران،» عنوان با موهن ای

 اطالعات روزنامه در شده منتشر موهن مقاله همین شد، منجر قیام به قم در دی 43 روز در آنچه. کرد منتشر

 در قم قیام شهدای چهلم بزرگداشت... بود شده نهضت وطن از دور رهبر و تقلید مرجع به که اهانتی. بود

 .داد شگستر ایران سراسر در را نهضت تبریز، مردم آفرین حماسه قیام و داشت پی در دیگری قیام تبریز

  ختاری در ای ویژه بولتن در شاه شد، گسترده ایران نقاط سراسر در 4327 سال اول نیمه در نهضت دامنه وقتی

 صفحه 22 گزارش در ساواك مقامات. بدهند پاسخ آنها به ساواك مسئوالن تا کرد مطرح سؤال چند 40/3/27

 .ردندک اسالمی نهضت اصالت درباره صریحی اعترافات شاه، سؤاالت جواب در خود ای

 صفحه رد «بشود؟ چه که چیست او تقویت از منظور و کند می تقویت کی را خمینی: »بود این شاه اول سؤال

 ای کنند می حمایت خمینی از خاصی خارجی های سیاست که این مورد در: »است آمده سری بولتن این 42
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 که نچهآ. است نیامده دست به یمستند دلیل هیچ تاکنون دهند، می قرار سیاسی یا مالی تقویت مورد را وی

.« برد پی گانهبی محافل با وی ارتباط احتمال به توان می که است شایعاتی و قرائن است، اشاره قابل اینباره در

 ایضاً و قرائن و شواهد به خود زعم به است، عاجز مدرکی و سند هرگونه ارائه از که ساواك گزارشگر

 و کرده مهاجرت هندوستان به او اسالف ولی است، ایرانی اصال نیخمی( الف: »جوید می استناد! شایعات

 یرانا به فرزندانش همراه خمینی پدر و اند بوده هندوستان در سرزمین آن بر ها انگلیسی تسلط با همزمان

 .است کرده مراجعت

 ستاسی تاکتیکی عمده های جنبه از یکی خاورمیانه، در انگلیس استعماری سیاست تسلط شروع از( ب

 ورتص این و است بوده کشور آن سیاست جهت در آنان جذب و جلب و مسلمان روحانیون در نفوذ انگلیس

 )!(باشد داشته وجود است ممکن نیز هندوستان در او پدران اقامت به توجه با خمینی مورد در

 دکر می آشکار ایتحم وی از الجزایر قرارداد انعقاد تا کشور آن در خمینی اقامت ابتدای از عراق دولت( پ

 عدب به آن از. بود داده قرار طرفدارانش و او اختیار در را «مبارز روحانیت صدای» رادیویی فرستنده حتی و

 ردهنک فراهم او ایرانی ضد های فعالیت درباره تضییقاتی و داشته او با مماشات و اغماض رویه همواره نیز

 .است

 و ها گزارش در اکثراً لندن رادیو خصوص به و پاییارو جراید برخی و خارجی های خبرگزاری( ت

 به ار او و کرده حمایت وی از اند، داده انتشار ایران حکومت مقابل در خمینی موضع درباره که تفسیرهایی

 .«اند کرده قلمداد ایران رژیم مخالفان متنفذ و مؤثر رهبر عنوان

 این و تنیاف پایان پهلوی رژیم سرنگونی از پس واكسا و شاه اکاذیب و اتهامات نشر و ها نمایی سیاه البته

 نوع از اباطیل و اکاذیب نشر و جعل به است، المللی بین صهیونیسم کامل سلطه زیر که خبری امپریالیسم بار

 قرار امپریالیسم اهداف خدمت در مزد، به قلم خارجی و ایرانی ای اجاره نویسندگان و پرداخت آن جدید

 .گرفتند

 انقالب و خمینی امام علیه جهان سراسر مطبوعات در گزارش و مقاله هزار ها ده نشر و کتاب هزاران نشر

 روفمع امنیتی عناصر از یکی الدیب، فتحی آقای ناگهان راستا این در و... یافت ادامه همچنان ایران اسالمی

 «یرانا ثوره و بدالناصرع» عنوان تحت کتابی تألیف به عبدالناصر جمال اعتماد مورد و عالی مشاور و مصر

. ستا شده توزیع و چاپ بار چندین تاکنون االهرام دولتی مؤسسه استراتژیک بخش سوی از که پرداخت

 به پاسخگویی ایدش بود، نشده منتشر و تألیف عبدالناصر جمال به وابسته فرد یک سوی از کتاب این اگر البته

 مصر در ساله سه اقامت هنگام به چون تأسفانهم ولی نداشت، ضرورتی آن سخیف های تهمت و اراجیف
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 به اسخگوییپ بودم، اسالمی های گرایش با ویژه به مصر، سیاسی محافل در کتاب این منفی تأثیر عینی شاهد

 االسالمیه هبالثور عبدالناصر عالقه حقیقه» عنوان تحت کتابی و دیدم ضروری «عینی واجب» یک عنوان به را آن

 شاراتیانت مؤسسه سوی از که کردم تألیف را ایران اسالمی انقالب با عبدالناصر ابطهر حقیقت ،«ایران فی

 سیاسی، محافل در که شد توزیع وسیعی سطح در و منتشر قاهره در میالدی 2443 سال در «دارالهدف»

 نیز ریمص های روزنامه و ها مجله از بعضی در و داشت مثبتی بسیار تأثیر تاریخ اهالی و اجتماعی فرهنگی،

 .گرفت قرار تحسین و تقدیر بررسی، بحث، مورد

 یب است، شده تکرار و بازگو نیز ساواك شده منتشر اسناد در نوعی به الدیب فتحی اتهامات که آنجا از

 این در لبتها. بگیرد قرار معاصر تاریخ مسائل به مندان عالقه اختیار در هم کتاب فارسی ترجمه نبود مناسبت

 و کتاب چند اتهامات و ایهامات به الدیب فتحی تألیفی کتاب اساس بی اتهامات به پاسخ بر عالوه کتاب

 ساخته رمنتش ایران اسالمی انقالب و( ره)خمینی امام درباره را اباطیلی که ام پرداخته نیز دیگر مصری روزنامه

 مندان هعالق اختیار در و منتشر اسالمی انقالب اسناد مرکز سوی از گذشته سال در دیگر بار اثر این. بودند

 .گرفت قرار
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 اسالمی بیداری و طالقانی اهلل آیت

 

 خسروشاهی هادی سید والمسلمین االسالم حجت ارجمند استاد سخنرانی کامل متن آید می پی در آنچه

 یتآ معجا نامه شناخت که «یادآور تاریخی فرهنگی ماه کتاب» شماره واپسین از رونمایی محفل در که است

 .است شده ایراد گرفته، نام طالقانی محمود سید اهلل

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 به نیطوال انتظاری از پس که است «یادآور» گرانسنگ و پربار فصلنامه از رونمایی جلسه، این موضوع ظاهراً

 طالقانی اهلل آیت بارهدر یادآور از شماره این... گرفت قرار عالقمندان اختیار در و درآمد محاق از حق یاری

 اسالمی بیداری مسئله در طالقانی اهلل آیت نقش درباره هم ای کلمه چند که شد قرار مناسبت، همین به و است

 .شود مطرح

 در دینی، فکر احیا یا «االسالمیه الیقظة» یا «االسالمیه الصحوه» عرب، برادران قول به و اسالمی بیداری البته

 در نی،حسی الدین جمال سید حرکت آغاز زمان از که گفت باید تقریباً. دارد طوالنی ای سابقه اسالمی جوامع

 .است شده مطرح اسالمی بالد در مختلف، اشکال به مدت، این طول در و شده شروع اخیر قرن دو یکی

 اسالمی بیداری گذاری پایه •

 مصر از هک است( اسدآبادی) حسینی نالدی جمال سید دینی، تفکر احیاء و اسالمی بیداری گذار پایه واقع در

.. یافت استمرار دیگران، و کواکبی و رضا رشید بعد و عبده محمد شیخ چون شاگردانی تربیت با و شد آغاز

 ودخ حرکت هند قاره شبه و مصر در بویژه اسالمی، ـ عربی بالد در بعدی اسالمی، های حرکت رهبران حتی

 .نامیدند سید راه استمرار را

 هک گوید می «الداعیه و الدعوة مذاکرات» کتاب در المسلمین، اخوان حرکت مؤسس البنا حسن خشی شهید

 البته و.. است عبده محمد و افغانی الدین جمال راه استمرار و اسالمی ـ اصالحی حرکتی اخوان، حرکت

 سال ده حدود مصر، به وی دوم سفر که ـ قاهره در اقامت زمان در سید که اند نوشته ها مصری از بعضی

 لساعاتیا البنا عبدالرحمن البنا، حسن شیخ پدر کار محل که کرد می زندگی «خلیلی خان» محله در کشید، طول

 آنها و بوده ارتباط در ساعاتی عبدالرحمن دوستان جمله از محل اهالی با طبیعی بطور سید و بود همانجا در

 ..است شده منتقل دیگران و البنا حسن به تیبتر به افکار این و گرفته قرار سید افکار تأثیر تحت
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 دینی فکر احیاگری های زمینه •

 ضربه دو از پس اسالمی، بیداری ایجاد و ـ دینی احیاگری نه ـ دینی فکر احیاگری که گفت توان می اصوالً

 غرب سیاسی ـ فرهنگی ـ نظامی تهاجم سپس و اسالمی فرهنگ و تمدن نابودسازی و مغول حمله هولناك

 امگ مسیر این در بیدارگرانی اسالم، جهان از گوشه هر در و است توجهی قابل و عمده پدیده یک مسیحی،

 سعید و هند، قاره شبه در آزاد ابوالکالم و مودودی موالنا و الهوری اقبال از توان می جمله آن از که اند نهاده

 و رضا رشید و البنا حسن شیخ و سودان در سودانی مهدی و( ترکیه) عثمانی خالفت مقر در نورسی

 نمجاهدی علماء یا «العلماء نهضة» سازمان و شامات، و مصر در سباعی مصطفی شیخ و کواکبی عبدالرحمن

 ..برد نام مغرب، و الجزائر در

 دینی فکر احیاگران طلیعه در طالقانی محمود سید اهلل آیت •

 دینی، فکر احیاگران و بیدارسازان طلیعه در ـ ولا پهلوی ـ رضاخان سقوط و بیست شهریور از پس ایران، در

 .گرفت عهده بر را تکلیف این ادای تهران به قم از هجرت با که دارد قرار طالقانی محمود سید اهلل آیت

 نهاآ مهمترین به توان می که دارد عمده و اصلی شاخصه چند راستا، این در طالقانی اهلل آیت حرکت البته

 :کرد اشاره

 .مردم عموم میان در قرآنی تفکر نشر و قرآن به گشتباز: اول

 ایجاد و مسلمان ملل رهایی راه در کوشش و تالش سوم و دینی استبداد و سیاسی خودکامگی با مبارزه: دوم

 .اسالمی مذاهب بین تقریب و مسلمانان بین وحدت

 یدین ارتجاع هجمه با همراه ن،تهرا در تفسیر جلسات و دروس آغاز همان. نبود آسان راه، این پیمودن البته

 شروع پدرم مسجد در و برگشتم تهران به قم از: ... »گوید می خود طالقانی اهلل آیت خود. بود ایشان ضد بر

 بگوید؟ رآنق تفسیر کسی دارد حقی چه که شدم کوبیده دینی مجامع طرف از اما گفتن، قرآن تفسیر به کردم

 فقط نه است تدبر و تفکر و تحقیق برای قرآن که کنم باز را ه را ینا بتوانم تا کردم تحمل فشار من چقدر

 میت تلقین و گور و مردن از شود، می بلند قرآن صدای که هرجا.  جستن تبرك و تیمن و خواندن برای

 کتاب ،حیات کتاب این که ببینید. بیاوریم بیرون اموات عمال دست از را قرآن باید. شود می شنیده سخن

 ..«.است؟ شده دچار ما میان در سرنوشتی چه به ایمان، کتاب و هدایت کتاب قدرت، بکتا حرکت،
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 مومیع سطح در قرآن هدایتی تفکر اشاعه و دینی فکر احیاء ضرورت در طالقانی اهلل آیت اندیشه نوع این

 من و اشتهد بیان مصر در حسینی الدین جمال سید را جمالت و مطالب همین عین یا مشابه اتفاقاً و.. است

 را آن از کوتاهی جمالت فقط که ام آورده «قرآن مشکله آیات صحیح تفسیر» کتاب مقدمه در را آن مشروح

 .کنم می نقل

 ای فتهگ تو! خدایا: گوید می بود، کرده تأسیس مصر در خود که الوطنی حزب مرکز در سخنرانی یک در سید

 ی،باال در تالوت: است شده منحصر زیر امور در آن از استفاده امروز ولی است، زندگی و هدایت کتاب قرآن

 انهخ مکتب های بچه دست بازیچه گناه، کفاره مساجد، زباله داران، روزه مشغولیت. جمعه های شب قبور در

 و عقد نمایش ،!مسافران حمایل نانوا، بازوبند عروس، بند سینه نوزادان، قنداق زینت زخم، چشم داروی ها،

 ...«ها فروشی کتاب سرمایه و گدائی مایه ل،منز اثاث انتقال

 طالقانی حسینی سید و اسدآبادی حسینی سید تفکر نسبت •

 قرآنی، الیمتع و دینی فکر احیاء ضرورت در طالقانی، حسینی سید و اسدآبادی حسینی سید تفکر هرحال به

 .است یکسان

 راه از جز ها، ملت بیدارسازی مسئله که داشت باور و بخشید تداوم حسینی، سید رسم و راه به طالقانی

 تفسیر هب زندان، و تبعید دوران در حتی تمام، سال چهل همین برای و نیست پذیر امکان قرآنی، تعالیم آموزش

 و رگرداندب اسالمی جامعه به و ببرد مردم میان به را قرآن بتواند بلکه تا پرداخت، قرآن از پرتوی نشر و قرآن

 ...بخشد رهائی! انگورست و گور از را آن

: دگوی می احمدآباد در خود سخنرانی در قرآن احیاء در الدین جمال سید نقش مورد در خود طالقانی اهلل آیت

 ملت و ما پاك سرزمین همین از میان این در بودند خواب خاورمیانه اسالمی ملل و ایران ملت ها سال»

 قرآن و اسالم که وقتی همان. کند بیدار را زمین مشرق و اسالمی ملل تا کرد قیام الدین جمال سید ما، هوشیار

 او، اب و بود آگاه قرآن و اسالم عمق به که بود الدین سیدجمال این بود، شده دردی بی و بیهوشی سیله و

 .«شد شروع موج اولین

 ار لبالغها نهج دیگر دست در و قرآن دستی در طالقانی اهلل آیت الدین، جمال سید راه تداوم در هرحال به

 از دلیل همین به و کوشید علوی و قرآنی های اندیشه نشر برای اجتماعی، و فرصت و جلسه هر از و داشت

 منشور مسجد و ملک مسجد و آباد خندق مسجد تا آباد قنات مسجد و نمود استفاده موجود امکانات همة

: رد فعاالنه و داد قرار خود فعالیت پایگاه را... و هدایت مسجد و همت مسجد و فخرالدوله مسجد و السلطان
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 کانپزش مهندسین، دانشجویان، اسالمی های انجمن مسلمین، اتحادیه اسالمی، تبلیغات انجمن اسالم، کانون

 نهضت مقاومت، نهضت ملی، جبهة اسالم، فدائیان: مانند مذهبی ـ سیاسی های سازمان با و نمود شرکت

 م،اسال تاریخ دانش، نور اسالم، آئین مجلّه مانند اسالمی مطبوعات با و داشت حضور فعاالنه غیره و آزادی

 قلمی همکاری غیره و «جعفری معارف» مانند قم چاپ های سالنامه و حکمت مجموعه حق، ندای وظیفه،

 .داشت

 چگونگی و اند پرداخته آن به بزرگوار، دو هر که است دینی و سیاسی استبداد با مبارزه مسئله دوم، شاخصه

 تردهگس بسیار آن دامنة چون و دید روشنی به توان می طالقان، سید و حسینی سید زندگی تاریخ در را آن

 .پردازیم نمی آن به محدود، وقت با و جا این در ما است

 .است ها ملت رهائی و مسلمانان بیداری راه در تالش است، روز مسئله که سوم شاخصه اما

.. .داشت خاصی اهتمام جهان مسائل به خود، اجتماعی ـ سیاسی های لیتفعا آغاز همان از طالقانی اهلل آیت

 لمللیا بین کارهای اولویت در فلسطین مظلوم ملت و الجزائر مسلمان مردم و کشمیر و هند مسلمانان مسئله

 و ویتنام مانند دیگر، محروم های ملت مبارزات و ها قیام به مسلمان، ملل بر عالوه و داشت قرار ایشان

 .کرد می مبذول خود های سخنرانی در ای ویژه توجه... و جنوبی ریقایاف

 تقریب راستای در گرایان اسالم های همایش در شرکت •

 اردن، ،مصر پاکستان، در گرایان، اسالم متعدد های همایش در شرکت برای و راستا همین در طالقانی اهلل آیت

 درخواست به ایشان را سفرها این از بعضی گزارش. .کرد سفر بالد این به غیره، و مغرب تونس، عراق،

 سال دو یکی البته. گردید منتشر ، قم چاپ ، 04 سال ، «جعفری معارف» سالنامه در که داشتند مرقوم اینجانب

 .بود حقیر عهدة به سالنامه آن مدیریت و مسئولیت

 کاشانی اهلل آیت نماینده بعنوان انپاکست ـ کراچی در که المسلمین شعوب جهانی کنگره در طالقانی اهلل آیت

 مسلمانان ماندگی عقب رفع های راه و اسالم دنیای مسائل درباره ای دهنده هشدار سخنرانی و نمود شرکت

 .نمود مطرح

 از نفر چند همراه البنا، حسن شیخ داماد رمضان، سعید دکتر دعوت به قدس، اسالمی مؤتمر در همچنین

 اهلل آیت نماینده عنوان به آنجا از و نمود شرکت ای، کمره خلیل میرزا حاج اهلل آیت مانند ایران، علمای

 بمذاه بین تقریب راستای در دیدارهائی االزهر بزرگ علمای و ها شخصیت با و رفت قاهره به بروجردی
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 ردوص از را شیعه علمای و بروجردی اهلل آیت تشکر و سالم و کرد ایراد بیاناتی و گرفت عهده به اسالمی

 .نمود ابالغ االزهر، شیخ شلتوت، محمود شیخ به اربعه، مذاهب کنار در تشیع مقبولیت فتوای

 کریف خط که بود خویش عصر ایرانی ـ اسالمی علمای معدود از طالقانی اهلل آیت: دوستان از یکی قول به

 یاسالم بینی جهان و اندیشی آزاد با و ننمود خاصی مذهب و ملت یا مکان و زمان به محدود را اش حرکتی و

 وغی از مظلومان همة رهائی و اسالمی مذاهب بین تقریب و محروم و مسلمان ملل همبستگی برای داشت که

 در دیمتعد های کنگره و ها کنفرانس در راستا، همین در و.. نمود بسیار کوشش و تالش استعمار و استبداد

 المیاس مذاهب بین تقریب زمینه سازی آماده و یبیدارساز فضای ایجاد در و نمود شرکت مختلف کشورهای

 .نمود ایفا را نقشی

 انقالب روزیپی تا بیست شهریور از پس ایران، در اسالمی بیداری در طالقانی اهلل آیت گفت باید تردید بی

 التمشک علیرغم هم دیگر بالد مسلمانان بیدارسازی مورد در و.. داشت خاصی و ارزش پر نقش ایران اسالمی

 امکان تبعیدها، و زندان و فشارها به توجه با و.. نمود اقدام خود محدود امکانات و توان حد در وجود،م

 .گردید سلب ایشان از ها فعالیت توسعه

 حیاگرا یک و قرآنی برجسته شخصیت یک و اجتماعی مصلح یک عنوان به طالقانی اهلل آیت نام بهرحال و

 ها مینهز همه در ایشان، روش و راه آنکه امید به... گردید ثبت ایران یختار در اسالمی، بیدارگر و دینی تفکر

 .یابد استمرار و تداوم

 برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم
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 عبده اندیشه بر جمال سید تأثیر

 

 ادیاسدآب حسینی الدینسیدجمال استادش با اشرابطه عبده، محمد شیخ زندگی بارز نکات از یکی: اشاره

 رابطه از ریمختص واکاوی تا است آن بر مقاله این. گذاشت جای بر شیخ هایاندیشه بر فراوانی تأثیر که است

 هاییدگاهد بررسی. بیفکند نظری جمال سید چهره بر عبده نگاه با و دهد صورت اجتماعی مصلح دو این بین

 و یتشخص دو این بین فکریف ارتباط چگونگی و آشنایی نحوه و جمال سید خصوص در عبده محمد شیخ

 و هدف اصالحات، مسیر در تفاوتها برخی کنار در. است مقاله این مفاد دیگر از آنها علمی هایهمکاری

 واهیخ تجدد اصلی گذارانپایه عنوان به را شیخ و سید تا شودمی باعث دین اصالح در دو آن مشترك دغدغه

 .دانست حاضر عصر در دینی اصالح و

 

 سید محضر در شیخ تلمذ

 زا سید، نزد در شیخ تلمذ یا حسینی، الدینجمال سید با عبده محمد شیخ سیاسی ـ علمی همکاریهایی

 ضایف به توجه دارد، بسیار اهمیت میان این در که اینکته اما است؛ بررسی و دقت قابل مختلفی هایجهت

 و جذب از فضایی. است حسینی الدینجمال استاد خدمت در عبده محمد شیخ زندگی از دوره این بر حاکم

 ضایف فقط این واقع در. شودمی مطرح استاد، شخصیت در شاگرد شدن محو و بودن شیفته نوع یا انجذاب

 معلوماتش و گفرهن بر و کند پیدا علمی ارتقای و یابد تربیت و بگیرد یاد استادش از شاگرد که نیست آموزش

 و روند در تحول رابطه. است روحی و معنوی رابطه یک رابطه، بلکه ید؛بزدا را نادانی و جهل غبار و بیفزاید

 چنان و بیندمی استاد آئینه در فقط را خود شاگرد، شودمی تصور که آنجا تا است شاگرد وجودی ذات
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 عشق فرط زا شاگرد شود،می ذکر استاد نام وقتی که کندمی نفوذ شاگرد بینش و روح عمق در استاد شخصیت

 .کندمی فراموش را خود و شودمی استاد یاد در غرق گی،شیفت و

 خصیتش در عبده. بود ایرابطه چنین حسینی الدینجمال سید استادش با عبده محمد شیخ رابطه من نظر به

 شزبان ورد سید، یاد و نام. بگذارد قدم دیگر خواهدنمی صحو صحنه به انگار که است شده محو چنانسید،

. کندیم ترسیم را فضایی چنین آورد،می سید وصف در عبده شیخ که تعبیراتی. شودمی جانش روح و شده

 :دهد نشان را نکته این عمق تواندمی شیخ، نامه یک از جمالتی نقل

 أتصرف و العقول وأعقل القلوب بها اقلب حکمه لدنک من أوتَیت مقاصده، اید و اهللحفظه المعظم موالی»

 قمم ابه اصدع و الصعاب شوامخ بها أذل و الثوابث بها اتتبع عزمه منک فتحت و النفوس خواطر فی بها

 ال نتیومک محدوده غیر بقدرتک قدرتی اظن وکنت الحق یرضی حتی للحق الحقفی بها أثبت و المشاکل

 4:جدید شأن فییوم کل یام اال من انا فاذا مقدوره ال و مبثوثه

 کنممی درك و یابممی در را عقول و کنممی منقلب را دلها آن با هک است رسیده من به حکمتی تو، سوی از »

 کردی ایجاد من در ایاراده و بخشیدی قدرتی من به تو. کنممی تصرف مردم ذهن اعماق و هاخاطره در و

 و نمایممی خار و کرده رام را مشکالت هایسختی و کنممی دنبال را ثابت و محکم هایکار آن نیروی با که

 حقیقت که مانممی استوار حق، برای حق، راه در آنچنان و کنم حل را آنان تا روممی باال مشکالت هایقله زا

 و داردن حدودی و است پیوسته تو توان و قدرت به توانم و قدرت که دارم گمان. گردد تسلیمم و بازیابم را

 هب جدیدی فضای در و دارم را جدیدی روزگذرد،می که روزی هر. یافتنی دست نه است، پراکنده نه استعدام

 تو و اعدادیم تو برای ما. ساخت روشن را ما هایعقل و کرد زنده مارا مردگان تو حکمت روح. برممی سر

 اعمال همه مراقب گویی که امگذارده نمازم قبله در من را تو روی عکس آشکار، تو و مخفی ما... واحدی

 ...«است من

 در دهش جذب تلمیذی از جمالتی بلکه نیست، معمولی شاگرد و عادی شخص یک از عواق در تعبیرات این

 را او و دارد دیگری درنگ سید تجلیل در عبده محمد شیخ. اوست حقیقت جمال در و شده فنا استاد وجود

 ورن انجه به و است داده نجاتش ضاللت وادی از که داندمی آورانپیام از یکی مانند بلکه شد، مر و مربی نه

 :است کرده هدایتش روشنایی، و

 یركش و سهیم من با آن در( بودند کشاورز که برادرش دو)  «محروس و علی» که بخشید حیاتی من به پدرم»

 دیسانوق اولیا و عیسی و موسی و ابراهیم و محمد با آن در من که بخشید حیات من به جمال سید ولی بودند؛

 2.«امشده همنوا
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 مجسم هنشذ در را پیامبران نقش او کند؟می نگاه ایاندیشه چه با استادش با عبده که دهدمی ننشا تشبیه این

 کدام انقدیس نقش. هستی آفریدگار با او دادن پیوند و انسان بیدارسازی چیست؟ پیامبران نقش. سازدمی

 در نهاآ و داشته عهده به شیخ احیای مورد در را نقش دو هر سید گویا.) اخالق تزکیه و نفوس تهذیب است؟

 شنق و اجتماعی نهضت در را انبیا نقش او اصل، همین اساس بر شاید و. است کرده ایفا خوبی به او حق

 .(گیردمی عهده به آنان فکری ارتقاء و اخالق تهذیب در را حکیمان

 عبده ترسیم در جمال سید سیمای

 اییزیب نحوه به الدینجمال استادی: مقاله در را استاد چهره و سیما استاد، در شده فنا شاگرد آن عبده، محمد

 خنس استاد پیش خود، تحصیلی مدارج و تربیتی هایروش و او با خود آشنایی درون از و کندمی ترسیم

 .دهیم نشان او خود قول از عبده ترسیم در را سید تصویر از اجمالی که بود خواهد مناسب. گویدمی

 آغاز کوچک حادثه و کار یک از بزرگ، هایکار که است جاری چنین فرینشآ در الهی سنت: نور طلوع

 4277 سال در... کنندمی رشد و آیندمی وجود به کوچک و ریز ایهسته از تنومند درختان چنانچه. شودمی

 دل، قوی گسترده، و وسیع معلوالتی دارای ها،ملت احوال به آشنا دیندار، بصیرت، با مردی هجری

 .بود افغانی الدینجمال سید او، و گذاشت قدم دیار این به لهجه،الصریح

 زیاد مرد سپس و شدند جمع وجودش گرد طالب، از ایعده نخست. کرد انتخاب سکونت برای را مصر او

 هایاندیشه و آرا زمانی اندك در. کردند آمد و رفت او خانه به و شناختند را او بارز هایشخصیت و هااداری از

 و دشون جمع او دور که کردمی ترغیب را مردم او. داشت تفاوت عامه افکار با که شد منتشر مردم بین در او

 .کنند پیدا آشنایی افکارش و سخنان با

 البط بیشتر. نمود تدریس را عقلی وعلوم فلسفه. داد قرار مدرسه را اشخانه و کرد شروع را تدریس سید

 و گفتمی سخن عقالنیت و عقل از پروابی همچنان او. داشتند آمد و رفت اشخانه به عالمان و علوم

 ظیمتن و اجتماعی فکری اعتالی به را شنوندگان و کردمی اظهار صراحت به را عقایدش. کردمی روشنگری

 .کردمی توجیه مسلمانان و کشور مصالح باره در اجتماعی، شئون درباره را افکار خواند،می فرا امور

 هایهاندیش از و بردندمی دیارشان شهر به بودند، گرفته استاد معارف دریای از که را خود هایموختهآ هاطلبه

 وجا عقالنیت و آمد پدید نو هایاندیشه و هااحساس شد، بیدار ذهنها ترتیب این به گفتند،می سخن سید

 .گردید آغاز قاهره شهر در هویژ به مصر، در جدیدی دور و رفت کنار هاازدیده وجهل غفلت پرده. گرفت
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 دیدار اولین

 الخلیلیخان در و است آمده مصر به افغان دانشمند یک گفتند االزهر، اشراف رواق در من دوستان روز یک

 در طویل شیخ. دادم خبر دانشمندی آمدن از الطویلحسن شیخ استادم به و شدم خوشحال. دارد سکونت

 و عقلی علوم به و رفتممی او درس به من. کردمی تدریس منطق علم و بود شده شناخته مردی االزهر محیط

 آمده صرم به جمال سید شنیدم وقتی. شدنمی اقناع رسمی علوم با روحم اما داشتم؛ اشتیاق و عالقه آن مطالعه

 اشخانه به نشامگاها. کرد قبول او و ببینیم را او و برویم او دیدار به همدیگر با که گفتم طویل شیخ به است،

 .نشستیم و کردیم خواهی معذرت. کرد دعوت شام صرف به را ما کردیم، سالم خوردمی شام سید. رفتیم

 مفسران نظر و پرسید قرآنی آیات برخی تفسیر و معنی از و کرد ما به روی کرد، صرف را شامش آنکه از پس

. شودگ سخن به لب او. بشنویم او خود زا که دادیم ترجیح ما و شد جویا آیات درباره را عرفان اهل از بعضی

 علم یراز شد؛ پر محبتش از قلبم و شدم عاشقش من که نمود مستفیض را ما آنچنان و کرد تفسیر را آیات

 ...بودند امخوشبختی و چشمم نور بودند، من گمشده قرآن تفسیر و عرفان

 آنها به هک پردازدمی است، گرفته فرا و خوانده سید نزد در که کتابهایی و تدریس اصول شرح به عبده سپس

 ربیشت و هاکشور در او تحصیل و والدت تاریخ از و کندمی بیان را سید حال شرح عبده. شد خواهد اشاره

 .پردازدمی سید اخالق و معلومات عمق شرح به آنگاه و گویدمی سخن کنر ایالت در و افغانستان

 سید علمی پایگاه

 نم قلم که نیست درحدی سید، معارف و معلومات انبوه و علمی پایگاه: نویسدیم باره این در محمد شیخ

 دارد عارفم و علوم ظرایف و دقایق به عجیبی تسلط مرد این. باشد داشته را آن به اشاره یا بازگویی توانایی

 یدهرس خاطرش و نذه به لحظه همان در دقیقاً مفاهیم این که انگار. کندمی بیان ایشایسته طرز به را آنها و

 نگاه، کی با که است باهیبتی سلطان سانبه و دارد معضالت حل در انگیزیشگفت توان و استعداد او. است

 .گشایدمی را هاگره و هاعقده

 را مسأله. است آورده وجود به را آن خود، که انگار گردد،می بحث وارد او شود،می مطرح که موضوعی هر

 را اسرار دارد، تمام آگاهی مطلب، کاریهای ریزه به و دهدمی قرار بحث مورد هاجنبه ههم از و االطرافجامع

. دارد شعری توان دارد، تبحر آن در زند،می حرف که فنی هر در. گشایدمی را آنها رازهای کند،می کشف

 ناعتص در و تاس سخنور جدل، در دارد، فصیح و گویا زبانی او. است ابتکار و کشف جهان ذهنش که انگار

 .سازدمی قانع استدالل و منطق با را او گوید،می سخن کسی هر با. دارد مهارت استدالل، و برهان و حجت
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 هداد مقدار آن به او به بصیرت نفوذ و اندیشه و عقل وسعت و ذهن نیروی از خداوند: بگویم اگر خالصه

 یشاء من ؤتیهی اهلل فضل ذلک. امنگفته گزاف به نسخ است، برتر پیامبران، از غیر به مردمان دیگر از که است

 .«العظیم ذوالفضل اهلل و

 او اخالق

 و رصب. است برجسته نیک صفات همه در و صاف و زالل قلبی دارای او. است ناکردنی وصف سید اخالق

 ویدبگ سخن او، شرافت یا دین درباره کسی آنکه مگر است بردبار او. عمیق صدری سعه و دارد عظیم حلم

 از را صبرش و شودمی تبدیل خشم به حلمش خروشد،می ژیان شیر مانند به آنگاه که نماید تحقیرش یا و

 پیشامدهای از دارد، اعتماد خدا به کند،می بذل دارد دست در چه هر است، سخاوتمند او. دهدمی دست

 البتص و شدت با گران خشونت با ولی است؛ گیرآسان و سهل بسیار و مالیم. آوردنمی ابرو به خم روزگار،

 .کندمی فداکاری آنها راه در و است وفادار اشسیاسی آرمانهای به. کندمی برخورد

 تصمیم بزرگ برکارهای. است بلندی همت دارای. ندارد جابی غرور نیست، حریص آن، زخارف و دنیابه

 جمزا تند سید البته ندارد، وجود «مرگ» نام به چیزی که انگار و هراسدنمی مرگ از. است شجاع و گیردمی

 و رسدمی( ص)محمد حضرت به او نسب. شود اهانت شرافتش به که آنجا رود،می در کوره از زود و است

 .است مالک و علم مانند فضیلتش و بیندنمی فضلیت برخود را عمل بدون سیادت اما است؛ پیامبر فرزند

 اندام و شکل

 رد هنوز اجدادش چهره اینکه گو. دارد شباهت حرمین مردم و حجاز دیار از یعرب به بیشتر اندامش و شکل

 دلمعت درحد سرش. است تیره پوست دارای هیکل، قوی چهارشانه، القامه،متوسط او. است نمایان او سیمای

 شتگو و گرد صورتش. دارد بزرگ هایحدقه چشمانش. است گشاد مناسب طوربه اشپیشانی. است بزرگ

 در خداوند. است خندان و چهره خوش مالقات، برخورد در و ابهت با نگاهش است، پهن اشسینه آلود،

 3.دارد انطباق اخالقش با که است بخشیده کمال او به چنان آن خلقتش

 هب او همراه سپس کند،می تلمّذ نزدش در ارادتی و شناخت و عالقه و عشق چنین با عبده محمد شیخ آری،

 .دهدمی انجام او کنار در را خود رسالت و کندمی امقی اجتماعی اصالح

 لحمص شخصیت دو این روحیات به و عبده و سید همکاریهای در زاویه دو این به اجمال طوربه مقاله این در

 معلمی هر تأثیر ارائه شاگردانش، مورد در معلمی هر تأثیر و نقش دادن نشان برای. شودمی پرداخته اجتماعی
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 مصلح آن نقش که شود روشن تا دارد ضرورت موجود جامعه اجتماعی تصویر ارائه ردانششاگ مورد در

 .است بوده چگونه فرهنگها و افکار تحول در اجتماعی

 طالب پرورش محیط و هری از ـ مصری جامع روز آن فضای «االصالح زعماء» کتاب در امین احمد دکتر

 به مسئولیتها همه که بود طوراین برهه، آن در االزهر در آموزشی روش: »نویسدمی او. دهدمی نشان را آن

 نام بتث االزهر دفاتر در خود باید او. بگیرد عهده به را او مسئولیت دیگری کس آنکهبی بود، طلبه خود عهده

 عالم مدرك دریافت برای امتحان آماده اینکه تا دهد انجام و بخواند بخواهد، خود هرچه آزادانه سپس کند،

 خودش جز به چیز همه در او. نکند یا بکند کوشش و بشود حاضر درس سر بر حتماً او آنکه بدون شود، نبود

 مفید اننخبگ و خواص برای تواندمی که است روشی این البته. است نظمبی او اصطالح به و ندارد مسئولی

 نیز شماریبی ضررهای آموزش، نوع این عمومی سطح برای که بسا ای و عموم سطح برای نه ولی باشد؛

 .باشد داشته

 هماند جا به دور بسیار هایگذشته از که است قدیمی متون همان االزهر درسی کتابهای همه دیگر، سوی از

 هب تنها و اندداده دست از را خود روح و مصداقیت کتابها این اغلب دلیل همین به. است رسیده ارث به و

 .اندمانده باقی نتیجهبی قالبی شکل

 سخن و بزنند حرف درست و بنویسند درست و بخوانند صحیح را ادبی متون که خوانندمی نحو علم هاطلبه

 درست بتوانند آنکهبی شود،می نحو علم مؤلفان پیچیده الفاظ فهم صرف طالب تالش و سعی اما بگویند؛

 ودنآزم و تمرین آن، خواندن زا هدف و منظور که فقه اصول علم یا و باشند روانی قلم صاحب یا بزنند حرف

 یا و تشریع و فقه در نوآوری نه و است اجتهاد نه یابد،نمی تحقق آنچه اما. است تشریع و فقه در اجتهاد

 به ودخ بالغت، علم مؤلفان اما بنویسند، را فصیحی و بلیغ جمله چگونه که است این بالغت، علم از هدف

 با بالغت لمع چون عاجزند؛ فصیح و بلیغ ادبی متن نوشتن از و فصیح جمالت گفتن از و اندرسیده بستبن

 بالغت، علم معروف مدرس رفاعی، احمد شیخ دلیل همین به و است رفته پیش عقیم و دگم روشهای

 کتاب دتواننمی که دارد اعتراف خود اما کند؛می تدریس را( تفتازانی مطول) بالغت علم در کتاب بزرگترین

 تمرین یراز است؛ عاجز نیز بلیغ غیر رساله یک نوشتن از حتی و بنویسد بالغت با و روان مقل با ایرساله و

 .سنتی و قدیمی هایحوزه نه است جدید مدارس ویژگیهای از زدن، قلم و انشا

 آموزش آنجا در. است شده تحصیل مشغول آن در عبده محمد که است مجتمعی یا مدرسه کلی وضع این

 روش اب را او بلکه کند،نمی یاری مطلب درك و فهم بر دقت در را طلبه که چرخدمی «لفظی فلسفه» برمحور

 حاصلیب تالش و وقت متأسفانه اما باشد؛ پسندیده و مطلوب شاید روش این البته. پروراندمی مغالطه و جدل
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 معانی تاحتمال در غرق سیستم این در آموزاندانش و شودمی صرف لقطی معضالت حل و الفاظ در فقط

 ردنک پیدا عبده محمد تعبیر به و شوندمی آن جویپی لفظی متون شروع و حواشی در که شوندمی الفاظ

 !کنندمی جستجو گنگ هایپیچ در را جمله ضمیر

 است ندهخوا گنگ و قدیمی کتاب تعدادی تنها اما رساند؛ می اتمام به را تحصیل دوره طلبه ترتیب بدین و

 کندمی خیال و نمایدمی تصور همگان از برتر و باالتر را خود که دارد را پهلوانی روانی تحال مرحله آن در و

 درباره او واقع در! گرددمی علوم، هایعرصه دیگر و زندگی به اعتنابی خاصی غرور با و شکافته را اتم هسته

 طبیعت علم از نه خوانده، ریختا علم نه و شناسدمی جغرافیا نه. ندارد آگاهی کشورها جاری امور و اوضاع

 !است دنیوی علوم اینها که ندارد آشنایی هم دنیا زنده زبان با. ریاضی و شیمی از نه آورد،درمی سر

 این سایه در او. نیستند جمع قابل او دیدگاه از هم آخرت و دنیا و دارد اشتغال اخروی علوم به فقط او

 معهود عادت از خارج که چیزی هر. آوردمی جوش ایهانهب اندك به و است خاصی تعصب دارای آموزشها،

 صالحا ندای دردآشنا، مصلح یک محیطی چنین در اگر البته! نامطلوب و مکروه یا و حرام و است کفر اوست،

 هک البته. شودمی زندقه و کفر به متهم و گرددمی مطرود آغاز نقطه در درست و شودمی خفه صدایش دردهد،

 او و دبگیر را کسی دست خداوند اینکه مگر آورد،بارمی اندیشیخشک و نظریتنگ فقط یهایمحیط چنین

 .بخشد رهایی انجماد و جمود از را

 و هدد شستشو را ذهنی رسوبات این که خواست او اما است، آمده بار محیطی چنین در نیز عبده محمد شیخ

 .هاستزمینه مهه در بیشتر آموختن و حقیقت دنبال به و کند عوض را محیط

 تحول نقطه

 با مصر، در سید حضور زمان در که شد آغاز هنگام آن به گوید،می خود که طورهمان عبده زندگی در تحول

 :کرد آغاز را تدریس و آموزش گونه دو مصر، در حضور هنگام سید. گشت حاضر درسش در و شد آشنا او

 .دادمی انجام برنامه، طبق خلیلی خانمحله در خود خانه در روزه همه که منظمی آموزش ـ4

 و کردمی القا عموم برای الخضراءالقبه نزدیکی در بوسته خانهقهوه در عمومی صورتبه که درسهایی ـ2

 .ساختمی مطرح را مطالبی

 برجستگان از عبده محمد شیخ و دادمی آموزش االزهر طالب از گروهی به خود خانه در را ویژه درسهای سید

 نداشت، وجود االزهرجامع در که را جدیدی آموزشهای و بود سید مالزم همیشه او واقع در و بود روهگ این

 .کردمی دریافت
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 هیئت صوف،ت فلسفه، منطق، در کتابهایی: از بودند عبارت داد،می آموزشی مختلف علوم در سید که کتابهایی

 خواجه اشارات هدایه، منطق در الشمسیه رب رازی قطب شرح تصوف، در دوانی فاضل الزوراء کتاب مانند

 علم در طوسی شیخ تذکره. اشراق فلسفه در سهروردی االشراق حکمه و سینا ابن العین حکمه طوسی، نصیر

 .جدید هیئت علم در دیگری کتاب و قدیم هیئت

 قم علمیه هایحوزه روش مانند را آن جمال سید که بود دروس القای روش بود، مهم آموزشها این در آنچه

 بدون را موضوع نخست اصطالح، به و ساختمی مطرح متن قرائت بدون و آزاد طور به نخست نجف، و

 زاد،آ و باز ذهنی با که بود دانشجو و طلبه بر این و خواندمی را متن سپس و کردمی بیان خارج از و متن

 تعقیدات و خمها و پیچ در را خود هآنکبی شناسد، باز همدیگر از را صواب و خطا نکات و دریابد را مطلب

 .نماید معطل کلمات و الفاظ ظواهر

 ناسیش انسان شناسی،جهان سوی به را ذهن که بود فلسفی ـ عقلی مسائل عمدتاً درسی، موضوع ، عالوه به

 تحولی نقطه همان دقیقاً این و کردمی آشنا جدیدی دنیای با را طالب و نمودمی هدایت شناسی معرفت و

 مین،ا احمد که است نکاتی از بخشی اینها. آمد پدید عبده محمد شیخ ویژه به طالب، فکر و ذهن در که بود

 0.است داده شرح را آن خود کتاب در مصری دانشمند

 عوامل بررسی و نقد مسلمین، جامعه در اجتماعی شناسیآسیب عمومی، دروس در سید آموزشهای اما ـ3

 و تحریض مسلمانان، نفس به اعتماد خارجی، عوامل و داخلی انحطاط رعناص از رهایی چگونگی انحطاط،

 و تماعاج و سیاست در ادب و هنر گرفتن کار به و جدید ادبیات انشای و خلق و مقاالت نوشتن به تشویق

 اگرو بود جامعه در موجود مطبوعات طریق از اندیشه نشر و اندیشی آزاد زمینه در نخبگانی پرورش باالخره

 .بود جدید نشریات و هاروزنامه تأسیس و ایجاد نبود، ممکن آنها از دهاستفا

 رایب خود اصوال و بنویسند مقاله هاروزنامه و مجالت در و بخوانند روزنامه باید جوانان که داشت اصرار سید

 اجتماعی ائلمس درباره و بگیرند یاد را عصر علوم شوند، آشنا جهان تاریخ با. سازند منتشر روزنامه افکار تنویر

 ار مسلمانان و دهند ارتقا را جامعه عمومی فرهنگ و دانش بیندیشند، استعمار تسلط علل و مسلمانان جامعه

 .زنندب رقم را خود سرنوشت کامل، آزادی با و برهانند دیگر اباطیل و اوهام قدرگرایی، خرافات، بدعتها، قید از

 نخبگان پرورش

 و کند ربیتت را آزاد نخبگان از گروهی کوتاهی، تقریباً مدت در است توانسته سید و یافته تغییر جامعه اینک

 از روهگ این طلیعه در. سازد آشنا اجتماعی آثار خلق و نو ادبیات فضای فرهنگ، عصر جدید، دنیای با را آنها
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 هبست ذهن هطلب همان دیگر و است یافته تحول درون از او. دارد قرار عبده محمد برجسته طور به جوانان،

 عالم از و سازد منحصر االزهر رواقهای بسته فضای در تنها را جهان که نیست اندیش خشک ازهری دهاتی

 اندیشه در خود استاد همانند و است شده مبدل پرسشگر ذهنی با فعال جوانی به اکنون او. شود خبربی آدم و

 سفیفل دروس افزودن و آموزشی تابهایک و تدریسی هایروش تعویض حاکم، فضای تغییر جامعه، اصالح

 به ، دمری و پیرو شاگردی صورت از و داده تغییر را خود جایگاه تدریج به او نتیجه در و باشدمی عقالنی ـ

 سطح در دو این روابط در که است اجتماعی تحول آغاز این و درآمده خود استاد همکار و همیار صورت

 استادش با عبده شیخ علمی و اجتماعی ـ سیاسی همکاریهای نحوه به قسمت این در. است آمده پدید عام

 .گرفت صورت چگونه و آمد وجود به چگونه همکاریها این اینکه و شودمی پرداخته جمال سید

 علمی هایزمینه در( الف

 انیعرف و فلسفی هایاندیشه که داردمی اعالم صراحت به عبده عمیق، عرفانی ـ فلسفی تقریری رساله یک در

 هب او ارشادات با و گرفته فرا الدینجمال سید محضر در شد،می شمرده حرام االزهری محافل در قبال که را

 علمی همکاری و همیاری به که شودمی اشاره عبده شیخ اعترافات به اجمال به اینک. است پرداخته آنها تقریر

 ادی،م مذاهب نقد و کالم فلسفه، زمینه در را رساله چندین و گشته مندبهره سید نعمت خوان از که فلسفی

 .است کرده ترجمه یا تقریر

 وجوانین خیراهلل، حسن پسر عبده محمد: »نویسدمی الواردات رساله مقدمه در عبده شیخ: فلسفه زمینه در ـ4

 صباتتع کلمه، و کالم حکمای محضر خادم نصر، محله روستای نزدیکی در( البحیره خطه) مصر اقلیم ساکن

 گمشده الدنب به و گشتممی زمین اطراف در و یافتم اشتغال معارف کسب فضای به نهاده، کنار را گریطائفه

 آنها به تمتوانسنمی متأسفانه اما کردم؛ اقدام بودم، باخته دل آنها به که حقیقی علوم آثار کشف به و بودم خود

 هر. ودب رسیده بستبن به فکرم گردش و بودم شده سرگردان و حیران. کنم پیدا را امگمشده و یابم دست

 از المک علمای و است حرام علومی چنین به پرداختن: »گفتندمی کردم،می مطرح هازمینه این در سؤالی وقت

 !«اندکرده منع آن تدریس و تحصیل

. بودم حیران و زدهشگفت ها،اندیشه و سخنان چنین گویندگان جهل و غفلت از و بودم شده درمانده راستی به

 نداند، را چیزی کس هر: گفتممی خود به و کردممی فکر تحجّری و جمود چنین انگیزه و علل در همواره

 حرمت در سخنان این گویندگان دیدم. گرددمی محروم بازماند، ارتقا و تأمل از کس هر و شودمی دشمنش

 نه و دفهممی را حنظل تلخی نه بزند، بغنا درخت برگ به را زبانش که مانند را کسی عقلی، علوم تحصیل

 .را عسل شیرینی
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 ظرایف مهه و کرد طلوع حقایق خورشید پرتو دیدم یکمرتبه بردم،می سر به فکری حیرت در که میان این در

 اداست حضرت ناطق، حقیقت و کامل کلیت او. نمود روشن و آشکار و ساخت مطرح را هاحقیقت لطایف و

 از ـ طالبان اختیار در را آنها و چیدمی را معارف درخت حقایق ثمرات استاد. بود( غانیاالف) الدینجمال سید

. نماید مستفیض مرا اشوجودی رشحات از که خواستم حضرتش از و شدم امیدوار. دادمی قرار ـ من جمله

 رساله) نهاای که رمودف القا را کلیاتی او. ساخت مندمبهره اشفکری هدایای و علمی دفاتر از و بود مثبت پاسخ

 و فترت دوران در هم آن. آنهاست بینات و شواهد اینها که فراخواند را آیاتی و آنهاست از جزئیاتی( واردات

 این و. کردمی سیراب و آبیاری را نعمت این که بود رحمتی باران سان به استاد. عقالنیت و حکمت رکود

 2.«گرفت صورت ق4234 سال در افاضه این و است آن زا اینمونه( سرّالتجلیات فی الواردات) رساله

 ار آن سید که است «نیچریه بر رد رساله» ترجمه داد، انجام استادش همراه عبده که علمی همکاری دومین ـ2

 الرّد» نام با و کرده ترجمه عربی به را رساله این عبده شیخ. است نگاشته الحادی عقاید و مادیگری نقد در

 دهریها سلک رد در فارسی به ایرساله وجود از: »نویسدمی اشمقدمه در و داده انتشارش «الدهریین علی

 شیح و یافتم اطالع افغانی حسینی الدینجمال شیخ شامل، معارف به محیط کامل عالم تألیفات از( مادیین)

 ختصارا و ایجاز ندرعی رساله این. ندارد توصیف به نیازی که است بلند فکری و صادق زبانی دارای استاد

 لشام کتاب. بخشدمی استحکام را مؤمنان عقاید و سازدمی منکوب را گمراهان که است حقایقی جامع خود،

 شامل ار حقایق آن موضوع این در طوالنی و مفصّل کتابی حتی که رساست استداللهایی و گویا براهینی

 این تهالب. برگردانم عربی به را آن و بکوشیم اشترجمه در که واداشت مرا رساله، موضوع اهمیت... باشدنمی

 که بود آن ما هدف. گرفت صورت ـ سیدجمال شاگرد ـ افغانی افندی عارف مساعدت و همیاری به وظیفه

 .«شوند مندبهره خواندنش از همگان و یابد تعمیم رساله فایده

 ، ینالعحکمه االشارات، بر عالوه د،کر استفاده سید محضر در عقلی علوم در عبده که کتابهایی درضمن ـ3

 ردهک تألیف ایجی عضدالدین مواقف شرح در دوانی فاضل که است عضدیه عقائد شرح و تصوف در الزوراء

 تعلیقات جمال، سید بیانات از استفاده با گذشت،نمی عمرش از بهار 20 حدود هنگام آن در که عبده. است

 عضدیه قائدع شرح بر را آنها و نمود تحریر و تقریر را استادش ظراتن دیگر تعبیر به و افزود آن بر مبسوطی

 .عبده از نقلش و تحریر و اسن سید از عمیق تعلیقات اصل تردیدبی. کرد اضافه

 ودخ مقدمه در نیز عماره محمد دکتر استاد. امکرده اثبات و داده توضیح کتاب مقدمه در جانب این را ادعا این

 و جامع عبده، و است جمال سید از مطالب این: »گویدمی و کندمی تأیید را موضوع این «التعلیقات» بر
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 و شاگردان با خود عالقه و رابطه در جمال سید که روشی و عادت برحسب اصوالً و است آن تحریرکننده

 .«نمودندمی تحریر شاگردانش و کردمی انشا را درسها داشت، مریدانش

 ،حکم و امثال شامل اگر حتی نوشتند،می را سید کلمات و عبارات نص که بود این شاگردان اغلب روش

 دوینت و تحریر در که نبود آن جرأت را آنها اغلب اما بود؛ دیگر زبانهای به کلماتی یا و عامیانه مصطلحات

 .دبو کنزدی بسیار استادش به که عبده محمد شیخ جز به کنند، دخالت جمالت دهیسامان و عبارات تنظیم و

 و هامجله در خود نام به را او دروس و بحثها تقریرات که کردمی اشاره یا دادمی اجازه شاگردانش به سید

 و شاگردان اسم به سید دروس تقریرات از ایعمده بخش که است جهت این به و سازند منتشر هاروزنامه

 بشارت اقدام نحوه این و بودند آشنا آن با کامال سید معاصران که مألوفی عادت است؛ یافته انتشار مریدانش

 مریدانش ماس به یا «وضاح بن مزهر» مثالً مستعار اسم با را خود افکار انسان که بود نوگرایی مکتب تأسیس

 تنویر رد آنها مشارکت و نویسیمقاله و نگارش به شاگردان تشویق خاطر به سید را روش این! دهدمی انتشار

 0.کند تربیت نویسنده و نخبه جمعی بتواند تا بود گرفته پیش در عامه افکار

 است تهرف کار به دیگر زبانهای از هاییواژه عضدیه عقائد شرح تعلیقات مباحث مطالعه در اینکه توجه جالب

 دیو ،(العالم) دانا ،(الوجود) هستی: مانند نداشت؛ آشنایی آنها با ، دوران آن در عبده محمد شیخ قطعاً که

(Deo ،فرانسه به اهلل)، کلمات از هایینمونه اینها 7... و(المجیی)  آینده ،(النفس) خود ،(اهلل) یزدان و ایزد 

 هنگام هب سید خود شکبی که است آمده تناسبی به تعلیقات مباحث ضمن در که است فرانسوی و فارسی

 .است برده کار به تدریس

 سیاسی بعد در(ب

 خواهدمی که روشی نخست: باشد داشته وجود رهبری و روش ونهدوگ است ممکن ای،جامعه هر تحوالت در

 و باآرامی خواهدمی که روشی دوم گام، به گام و تدریجی و آرام نه برود، پیش به جهشی و انقالبی طور به

 اگر دگویمی و دارد اعتقاد «مسبب و سبب» قانون به و کند حل را جامعه مشکالت گام به گام و ریزیبرنامه

 همان شد؛ آن وارد ایهرخانه در از و گرفت نظر در را هازمینه و مقدمات باید برسید، نتیجه به هیدخوامی

 رد رهبری نوع دو این. «ابوابها من البیوت واتوا: »است شده تصریح آن به( 73 بقره،) مجید قرآن در که طور

 .است شده دیده جوامع تحوالت

 به دوم دسته از ،(شیعی هایحوزه در) مظفر محمدرضا شیخ و هعبد شیخ و اول گروه از سیدجمال ظاهر به

 .دارد تفاوت هم با گروه دو این اصالحی روش و راه دلیل، همین به و آیندمی حساب
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 مراهه به اوقات برخی در و تند ناگهانی تغییر خواستار و است جهشی و انقالبی به اول دسته روش و راه

 :است تدریجی هایبرنامه اجرای طریق از دوم گروه روش و راه اما است؛ خشونت

 .خود وظایف و حقوق به جامعه سازیآگاه و ملت آحاد میان در تربیت و تعلیم نشر راه از ـ4

 .عموم روشنگری و فساد با مبارزه در. روزنامه و مجله کتاب،: مطبوعات از گیریبهره ـ2

 .ملی سازیآگاه و سادف یا مبارزه در سالم و صالح دولت انتخاب در تالش ـ3

 .آنها طریق از دولت مهار و دلسوز نمایندگان گزینش و آزاد انتخابات ـ0

 انندم باشند؛ داشته فکری اشتراك همدیگر با راههایی پیمودن در رهبران، و گروه دو این است ممکن البته

 فعالیتهای و پروری هنخب و افکار تنویر و دهندهآگاهی مجالت نشر و مدارس تأسیس لزوم در نظر وحدت

 که اختالفهایی وجود با عبده و سیدجمال نهضت در مشترك هایجهت و اهداف...  و سیاسی و اجتماعی

 با مشترکی جهات و اهداف در اجتماعی مصلح دو هر و دارد همخوانی آمد، وجود به روشها در بعدها

 دلیل همین به و بودند اسالم دنیای در نو یبنیاد ساختن و ملتها بیداری صدد در و داشتند همکاری همدیگر

 :کرد بندیفهرست چنین را مشترك اهداف این ترینعمده توانمی

 مسلمانان ضعف علل شرح و تبیین ـ4

 گرسلطه مشترك دشمن شناخت ـ2

 اسالم تابناك چهره از خرافات دفع و هابدعت زدودن و هاشبهه رفع ـ3

 اسالمی جامعه امور اداره از صالح عالمان دوری از یجلوگیر برای عملی حل راه ارائه ـ0

 اسالم و علم میان تضاد عدم عملی اثبات ـ2

 عوامل رفع هب و شناسیآسیب باید و بود داشته نگه عقب را مسلمانان که هستند عواملی جمله از اینها تردیدبی

 التح حاکمیت است، مسلمانان تحادا مانع که عواملی مهمترین از یقین طور به. شدمی پرداخته ماندگیعقب

 .است شده تحمیل آنان بر که است خواری و تسلیم و رکود
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 بدون ازیر شود؛ پرداخته آن درمان به سپس و گردد بیان ضعف علل نخست باید مشکل، این حل رفع برای

 بدون کرد، نمعی و تجویز را دوا که است ممکن آیا: گفتمی سید. نیست پذیرامکان آن درمان درد، تشخیص

 شود؟ شناخته آن عوارض و عوامل و درد اصل اینکه

 دونب شد؟ واقف آن اسباب و علل به است ممکن چگونه دواند، ریشه امتی میان در اجتماعی بیماری یک اگر

 و 7.شود شناخته احوال دگرگونی و حاالت تغییر از آن، عوارض و بیماری به ابتال مدت نخست باید شک

 عدم ید،تقل توهم،: است گانهسه عوامل این مسلمین ضعف اصلی علل شیخ، و سید عقیده به رابطه، همین در

 .دین به تمسک

 و بزرگ را کوچک کارهای فردی عامل در روانی، ضعف روی از همواره خیالپرداز آدم: خیال و وهم ـ4

 و گراوهم انسان. است چنین مسأله نیز ملتها وضع و اجتماعی حالت در. شماردمی کوچک را بزرگ کارهای

 واهمه همواره و کندمی حساب امنیت را ترس دور؛ را نزدیک پندارد؛می قوت را ضعف همیشه خیالپرداز،

 .بود خواهد آنها قیام و تحرك عدم و ماندگی عقب سبب مسأله این و! ترسدمی نیز خود سایه از و دارد

 دوم عامل دیگران، از کردن پیروی و خود یتشخص باختن و جامعه یک شدن بیگانه خود از و تقلید ـ2

 و وانیر شخصیت به اتکا احیای و خویش خویشتن به بازگشت تنها مسأله این چاره راه. است ماندگیعقب

 .است اجتماعی

 اجتماعی شخصیت فقدان که است دیگری اساسی عامل آن، ارزشهای احیای و اسالم به تمسک عدم ـ3

 .است شده سبب را مسلمین

 و فهم از را مسلمانان و درآمد اجتماعی سنت صورت به قرنها طول در ملوك و خلفا ظاهری اسالم میتحاک

 .شد کشانده جمود به مسلمانان ذهن نتیجه در و بازداشت اسالم تابناك اصول جرای

 هب روشن، اصول جای به منسوخ عادات و رسوم جایگزینی مذهب، اصول جای به بدعتها و خرافات پنداری

 چهره که دهستن غبارهایی سرنوشت، انتخاب به اقدام جای به جبرگرایی قدرگرایی، منحط عقاید ساختن یلدل

 و بدعتها از را اسالم چهره که است روشنگر و بین روشن مسلمانان بر و اندساخته کدر را اسالم تابناك

 .برگردند ناب اسالم پاك فضای به و سازند پاك خرافات

 رب را علمی قدرت و شوند آشنا عصری علوم و اسالم فرهنگ با مسلمانان که یابدمی تحقق آنگاه امر این

 و دببرن بین از بشری، جدید علوم دانشمندان از را دین عالمان جدایی و فاصله. بیفزایند خود ایمان قوت
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 است، هدبو حاکم وسطی قرون از پس مسیحی اروپای تاریخ بر که را دین از سیاست جدایی ضخیم هایپرده

 .سازند عملی را بشری علوم و دینی علوم همسانی تئوری و سازند پاك اسالمی کشورهای فضای از

 هب همیاری و همکاری با دو آن و ساخت متحد همدیگر با را سید و شیخ که بود اهدافی جمله از نکات این

 .پرداختند اسالمی جامعه اصالح

 به مصر، زا تبعید از پس سید که کرد اشاره توانمی زمینه این در سید و شیخ فعالیتهای نوع ارزیابی برای

 ایمجله شرن و «الوثقیالعروه جمعیت» تشکیل به و فراخواند پاریس به همکاری برای را شیخ و رفت فرانسه

 الوثقیالعروه مجله نشر سید و شیخ اجتماعی ـ اصالحی گام ترینعمده واقع در یعنی کردند؛ آغاز نام همین به

 42 از عبده محمد شیخ سردبیری و سیدجمال مدیریت و نظر زیر مجله این نشر. است بوده فرانسه در

 .یافت ادامه 4344 الحجهذی تا 4344 االولیجمادی

 :نمود بندیفهرست چنین توانمی را مجله این مقاالت عناوین مهمترین

 عارضی مرا یک بلکه نیست؛ اصلی گرایشی ،خاك به تعصب اینکه باره در: االسالمیه الدیانه و الجنسیه -4

 .است

 به تمسک از آنها دوری وتبعات مسلمین وحدت عامل به اشاره: عللها عالج و حاضرها و االمه ماضی ـ2

 مذهب

 مسلمانان انحطاط و سقوط اصلی عامل بیان: سکوتهم و المسلمین انحطاط ـ3

 انحطاط سبب ورزیتعصب اینکه در(: اولیاء دونه من اتتبعو ال و ربکم من الیکم انزل ما اتبعوا) التعصب ـ0

 .شودمی

 قدر و قضا مسئله از برداشت سوء بررسی: القدر و القضاء ـ2

 مسلمانان بین وحدت ایجاد ضرورت در: االسالمیه الوحده ـ0

 مسلمین حاکمیت وحدت ضرورت درباره: االسالمیه الوحده ـ7

 اسالمی شخصیت و هاندیش دربازسازی: المجد طلب و االمل ـ7

 نهاآ به وابسته رجال و زمامداران اوصاف چگونگی در: یکونوا ان یجب کیف الملک بطانه و الدوله رجال ـ3

 افغانستان و ایران اتحاد ضرورت: االفغان مع االتحاد الی الفرس دعوه ـ44
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 بدمست حاکمان اسالمی، عالمان حاکمیت فقدان صورت در اینکه درباره: المستبد الحاکم سلطه و االمه ـ44

 .گرفت خواهند دست در را امور زمام

 استقالل از دفاع و استعمار با مبارزه در: المسلمین عن الدفاع جهات و الشرق ـ42

 ستضعفانم اینکه باره در: الوارثین نجعلهم و ائمه نجعلهم و االرضفی استضعفوا الذین علی نمن ان نرید وـ 43

 .شد خواهند زمین وارث

 اختالفات ترك ضرورت در: البینات جاءتهم ما بعد من اختلفوا و تفرقوا کالذین والتکونوا ـ40

 متحد گرا اسالمی امتهای الهی، سنتهای طبق اینکه درباره: المسلمین علی تطبیقها و االمم فی اهلل سنن ـ42

 .گرددمی جبران هاماندگی عقب شوند،

 اهزمینه همین در دیگر مقاله دهها البته. است اجتماعی ضعف عامل پردازی خیال و وهم اینکه در: الوهم ـ40

 .کنند رجوع آن به توانندمی مندانعالقه که است شده چاپ الوثقی العروه مجله در

 گیرینتیجه

 سیاسی آزادی سید و کرد پیدا تفاوت دیگر هم با اواخر در اجتماعی مصلح دو این اصالحی راه گرچه

 ولی داشت، را مسلمانان دینی و اخالقی تربیت اندیشه بیشتر عبده و دانستمی ستنخ گام را مسلمانان

 منابع هب مستقیم بازگشت ضرورت در آنان که ویژه به بود؛ هدفها کننده تکمیل دو هر کار نتیجه و حاصل

 راکندگیپ زا پرهیز و عصر مسائل و بینشان هماهنگی ایجاد و شریعت احکام عقالنی توجیه و دینی فکر اصلی

 ورای در اسالم دین جوهر و روح شناخت برای کوشش و اجتهاد احیای سر بر پافشاری و سازیفرقه و

 و خواستها همین و بودند همداستان سالطین، و حکومتها به وابسته علمای قشری بینش و خشک قواعد

 اصلی انگذارپایه که شد هپذیرفت ما عصر در دینی اصالح و تجددخواهی اساسی اصول عنوان به که بود هدفها

 .علیهما اهلل رضوان عبده محمد شیخ و حسینی الدینسیدجمال: اندبوده شیخ و سید آنها

 

--------------------------------------------------------------------- 

 .است فرستاده الدینجمال سید استادش برای تونس از که عبده محمد شیخ از اینامه ـ4

 تقریب، جهانی مجمع تهران، الدین،جمال استادی مقالة والتجدید، التقریبداعیه الحسینی، الدینجمال السیدـ 2

 03 ـ 22 ص
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 الحسینی، الدین جمال السید کتاب در – عبده محمد قلم به «الدین جمال استاذی» مقاله به شود رجوع -3

 بین للتقریب العالمی المجمع تهران، شاهی، خسرو سیدهادی تحقیق ،«االسالمی التجدید و التقریب داعیه»

 .03-22 صص ،.هـ 4034 – االولی الطبعه. االسالمیه المذاهب

 .نمایند مراجعه ، قاهره چاپ االصالح زعماء کتاب به بیشتر آگاهی به مندانعالقه. 0

 لشروقا مکتبة القاهره، ،خسروشاهی سیدهادی الواردات، رساله ، العرفان و الفلسفهفی رسائل محمد، عبده،. 2

 .03-24 صص، هـ 4023 اول، چاپ الدولیه،

 .34 ص م، 2442 الطبعه الدولیه، شروق مکتبه القاهره، العضویه، العقائد شرح علی التعلیقات محمد، عماره.0

 .قاهره چاپ ،42 صفحه التعلیقات بر خسروشاهی سیدهادی جانب این مقدمه ـ7

 .40 ص الوثقی، العروه ـ 7
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 (اول بخش) بیداری و وحدت آور پیام کاشانی؛ اهلل آیت

 

 همایش در شرکت برای شهرستانی، سیدمحمدعلی دکتر مرحوم دعوت به ـ 4373 ـ جاری سال اوائل: مقدمه

: قایانآ قم، علمیه حوزه بزرگان و علما از بعضی همراه شهرستانی، الدینهبه سید اهللآیت عالمه بزرگداشت

 عراق راهی محقق، مهدی دکتر و حسوّن محمدشیخ جعفریان، رسول مختاری، رضا جاللی، رضاسیدمحمد

 جاری کارهای کنار در. گردید نصیب سال 32 از پس عالیات، عتبات زیارت توفیق طبیعی طوربه و شدم

 شهرها، این معروف هایکتابخانه از کاظمین، و کربال و نجف در مشرفه مشاهد و اعتاب زیارت و همایش

 یا یلمف اخذ و قدیمی و «خطی هاینسخه» دنبال به بیشتر ارجمند دوستان. داشتیم دیدارهایی دوستان، همراه

 زندگی شرح و معاصر تاریخ اسناد و جدید هایکتاب دنبال به بنده، این و بودند داشتند، عالقه آنچه از کپی

 .بودم بزرگ علما

 مجلد ینچند در «المنیعه الحصون» مخطوط کتاب الغطاکاشف حسین حمدم شیخ اهللآیت کتابخانه از دیدار در

 ارهدرب که آن در ایمقاله از و گرفت قرار بازدید مورد الغطاکاشف علیشیخ اهللآیت مرحوم تألیف قطور،

 مجله در متنش که شد گرفته کپی داشت، تاریخی ارزش و بود اسدآبادی حسینی الدینسیدجمال

 گرفت؛ رارق تحقیق اهل استقبال مورد و رسید چاپ به( قم) «شیعه کتاب» فصلنامهدو( تهران) «التقریبرساله»

 سید اقامت دوران از کاملی آگاهی سنّی، تقارن سبب به که الغطاکاشف علیشیخ اهللآیت مرحوم زیرا

 .است درآورده تحریر رشته به را آن داشت، کربال و نجف در الدینجمال

 کنفرانسی یا نگرهک تشکیل ضرورت در کاشانی اهللآیت مرحوم بیانیه عربی متن کتابخانه، آن اسناد از دیگر یکی

 بزرگ و سفید ورق یک در و مستقل طور به که است بیانیه آن از مانده باقی نسخه تنها ظاهراً که بود اسالمی

 المیاالس العالم دعوه» و «االسالمیه للتقریب الکاشانی اهللآیه العالمه استنهاض: »عنوان دو تحت و عراق در

 اهللیتآ فعاالنه شرکت از پس عراق، در بیانیه این انتشار. است رسیده چاپ به «دوری اسالمی مؤتمر عقد الی

 سیعیو انعکاس آن، در تاریخی نطق یک ایراد و «کراچی اسالمی کنفرانس در» الغطاکاشف محمدحسین شیخ

 هااهللآیت) «البراکین یفجرون اهللآیات: »عنوان تحت «العراقیه» وزنامهر و کرد پیدا عراقی مطبوعات در

 از هاییعکس چاپ و الغطاکاشف اهللآیت و کاشانی اهللآیت از عکسی ذیل در( کنندمی بیدار را هاآتشفشان

 «ظامع آیات» شرکت با هاکنفرانس این برگزاری اهمیت درباره شرحی کراچی، اسالمی کنفرانس در ایشان

 این در .نامید «آتشفشان بیدارسازی» نوعی واقع در را هاکنفرانس این تشکیل و ساخت منتشر ایران و عراق
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 المللینبی محافل در ایشان بیانیه وسیع انعکاس و امر این از کاشانی اهللآیت هدف به نخست کوتاه، مقدمه

 .آوریممی را موردنظر بیانیه ترجمه از ایخالصه سپس و شودمی اشاره

 کاشانی اهللآیت هدف

 به و ارههمو داشت، انگلیس ویژهبه اسالم دشمنان هاینقشه و هاتوطئه از دقیقی شناخت که کاشانی اهللآیت

 ینب اختالف ایجاد را دشمن اصلی توطئه او. کردمی اقدام دشمنان هاینقشه علیه افشاگری به مناسبتی هر

 هایمصاحبه و گفتارها در آن، شدن اجرائی از جلوگیری برای و دانستمی اسالمی هایملت و مسلمانان

 ایبر دشمنان که بدانند و شوند بیدار باید مسلمانان که دادمی هشدار همواره خارجی، و داخلی جرائد با خود

 .پردازندمی آنها میان اختالف ایجاد به اسالمی، هایسرزمین بر خود سلطة ادامه

 یعهش بزرگ علمای از بعضی شرکت و «کراچی» و «قدس» در محدود اسالمی هایرانسکنف تشکیل دنبال به

 با اسالمی المللیینب کنفرانس یک تشکیل با که افتاد فکر به کاشانی اهللآیت آنها، در الغطاکاشف اهللآیت مانند

 و زندب ستعمارا پیکر بر محکمی ضربه اسالم، دنیای در تأثیرگذار هایشخصیت و علما شرکت و حضور

 در تاراس همین در و ببرد بین از مسلمانان، بین کلمه وحدت ایجاد با را اختالف ایجاد برای مساعد هایزمینه

 ندونزی،ا: جمله از اسالمی بالد سیاسی نمایندگان و هاشخصیت از گروهی با خود دیدار نخستین در حج، سفر

 متوجه اسالمی ممالک فعال و مؤثر رجال: »گفت چنین تی،بیانا ضمن در مصر و تونس مراکش، هند، پاکستان،

 موضوع! آورد دست به توانمی بزرگی نتایج چه معظمه مکة در دنیا مسلمین تجمع و حج فلسفة از که باشند

 االترینب توانستمی حجاز مقدس سرزمین در دنیا مسلمانان تجمع بلکه نبوده، دینی وظیفة یک ادای تنها حج

 زمینة حج موسم در سال هر و سازد عاید استعماری دول نفوذ از شرق ملل آزادی در تسریع برای را فواید

 .شود فراهم جهان مسلمان ممالک کلیة میان وسیعی هایهمکاری

 اسالمی ملل حجاج با سفر این در باشد، ممکن بیشتر چه هر دارم قصد مذهبی، وظیفة ادای بر عالوه من

 برابر در ویق جبهة یک ایجاد برای ایزمینه که وسیعی بسیار همکاری به را دنیا مسلمانان کلیة و بگیرم تماس

 سیدعلی: تألیف ش4334 سال در کاشانی اهللآیت حج سفر گزارش خلیل، با همراه.« )کنم دعوت باشد استعمار

 (مشعر فرهنگی مؤسسه نشر 33ص عسکر،قاضی

 ام،شده متذکر بارها که طوریبه: »گویندمی اطالعات وزنامهر با مصاحبه در زمینه همین در باز کاشانی اهللآیت

 شورهایک و مسلمان ملل ساختن متحد فکر در هاستمدت استعمار پردة کردن پاره و استعمار ریشة قطع برای

 اسالمی کشورهای تمام از منشوری طی پیش، ماه سه حدود در نیز فکر همین تعقیب در و امبوده مشرق
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 ممالک تمطبوعا تمام در منشور این. بفرستند نمایندگانی ای،کنگره یا مؤتمر تشکیل رایب که کردم دعوت

 .است گردیده درج نیز پاریس «لوموند» چاپ روزنامه در آن ترجمه حتی و شده منتشر عربی

 دولت از کهبل شده، فرستاده اندونزی تا گرفته مراکش از اسالمی ملل تمام برای تنهانه دعوتنامه یا منشور این

 همه در فکر این شده، دعوت نیز بودند کرده خرسندی اظهار من مشی خط از که خاورمیانه مسیحیان و هند

 .اندداشته ابراز آن با موافق نظر همه و شده تلقی شایان استقبال با جا

 و وهق یک مشرق، هایملت و اسالمی کشورهای که بود خواهد مبتنی اساس این بر کنگره این کلی طوربه

 منابع زا برداریبهره و اقتصادی همکاری راه از و دهند تشکیل غربی و شرقی بلوك دو برابر در سومی نیروی

 یک هنتیج در و نمایند مبارزه مکنت و فقر با و برده باال را خود زندگی سطح منطقه، این در موجود طبیعی

 به نگج آتش سرایت از توانست خواهیم تنهاهن ما اتفاق و اتحاد این نتیجه در. دهند تشکیل نیرومند مرکز

 مانع مسو خانمانسوز جنگ بروز از بتوانیم که دارم فراوان امید حتی بلکه کنیم، جلوگیری خود کشورهای

 4(02 صفحه دوم جلد کاشانی، اهللآیت هایپیام و هاسخنرانی مکتوبات، مجموعه.«)شویم

 استعمار هعلی قیام علت به دوران، آن در که خاصی موقعیت به جهتو با کاشانی اهللآیت که گفت باید واقع در

 این برپایی برای بود، آورده دست به اسالم جهان در ایران، نفت صنعت کردن ملی در پیروزی و انگلیس و

 وزارت رد کاشانی اهللآیت توصیه به که «رائد جعفر» آقای. نمود اقدام تهران، در اسالمی المللیبین کنفرانس

 زبان به ایشان هایاعالمیه یا هامصاحبه ترجمه در و بود شده کار به مشغول مترجم عنوان به خارجه، مورا

 از من و داد توضیح را کنفرانس این ماجرای داشتم، لندن در وی با که دیداری در کرد،می همکاری عربی

 نتشرم «معاصر فرهنگ و تاریخ» نامهفصل در تا دهد قرار اختیارم در مکتوب طور به را آن که خواستم ایشان

 فرانسکن جریان باره در کند،می بازگو را کاشانی اهللآیت شناخت چگونگی که ایمقاله طی رائد آقای. گردد

 :نویسدمی چنین اسالمی المللیبین

 شکیلت زمینه رد ایاعالمیه تکمیل و ترجمه نهاد، من عهده به کاشانی اهللآیت که هاییمأموریت مهمترین از... »

 شتمنو را آن به مربوط هاینامه سپس و خواندم رادیو در را آن نیز من خود که بود المللیبین کنفرانس یک

 کردم، هارائ اهللآیت به من و شد آماده عربی اعالمیه متن که وقتی دارم خاطر به. فرستادم اکناف و اطراف به و

 یرتح که اهللآیت و کرد نتوانستم خودداری تعجب از من که خواند غلطبی و درست و صحیح را آن طوریبه

 معروف کهچنان سواد،بی کلمه!« نیستم بیسواد ولی آخوندم، من گرچه! بیسواد: »گفت لبخندی با دید، را من

 در را مزاحی چنین بتواند که بود باسواد و فاضل آنقدر او خود حال، این با. بود مرحوم آن کالم تکیه است،

 برای حتی. نیست ایساده و سهل کار عربی، نوشته یک خواندن درست واقع در. دارد روا یگراند حق
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 و انشاعر بسیارند چه و بخوانند غلط بدون را متنی بتوانند که است مشکل نیز کردهتحصیل هایعرب

 .آیندنمی بر نیز خود هاینوشته خواندن درست عهده از که عربی نویسندگان

 سابقه کار ینا که شدم یادآور من افتاد، اسالمی المللیبین کنفرانس تشکیل فکر به کاشانی هللاآیت که روزی

 نیز انتهر در حتی و است شده تشکیل کراچی و المقدسبیت در این از پیش اسالمی، کنفرانس چند و دارد

 کنفرانس کار هب کمکی ستتوانمی آن سوابق که بود یافته ترتیب اسالمی اقتصادی کنفرانس یک ،4327 سال در

 دوباره را هرفت راه و بگیریم را گذشته کارهای دنبال است بهتر که داشتم عقیده جهت این به. بکند نظر مورد

 تفاوت بلق اسالمی مؤتمرهای با اسالمی مؤتمر این: گفت و نپذیرفت مرا نظر اهللآیت ولی نکنیم؛ طی سر از

 .«دارد بسیار

 ورتص آن برای کاملی ریزیبرنامه زیرا نپوشید؛ خود به عمل جامه هرگز اندیشه ینا متاسفانه حال، این با

 وزارت انندم دولتی هایدستگاه از کنفرانس این تشکیل برای خواستنمی که کاشانی اهللآیت و بود نگرفته

 یزن من از بعد کهچنان است؛ پذیرامکان عادی مکاتبات با امر این انجام کردمی تصور بگیرد، کمک خارجه

 اهللآیت که منفهمید من و نهاد بود، پیوسته ایشان اطرافیان صف به که تفضلی جهانگیر عهده به را کار این ادامه

 که است ساخته فردی عهده از ایپیچیده کار چنان که کردمی تصور چطور و فطری ذکاوت و هوش آن با

 تهیه و نرسید جایی به کنفرانس کار صورت هر در ؟ندارد عرب جهان و اسالمی مسائل در هم زیادی اطالع

 و نکرد تجاوز مکاتبه چند و خواندم رادیو در و کردم ترجمه عربی زبان به من که ایاعالمیه از آن مقدمات

 رتبم طور به را هابرنامه و بدهد صورتی و سر کارها به که ایدبیرخانه یا سازمان اهلل،آیت دستگاه در چون

 اجرا را ایشان دستورهای معمول حسب بر که اطرافیان زیرا شد؛ رها آن دنباله نداشت، جودو کند دنبال

 ایالقهع مختلف هایبهانه به هم وقتی دولت البته و...  نبودند سختگیر و جدی ها،کار پیگیری در کردند،می

.. . آوردمی عمل به هم ییهاکارشکنی مواردی، در هم شاید و دادنمی نشان کنفرانس این تشکیل به خود از

 اهللآیت :رائد آقای مقاله ،334 و 334 صفحه قم، چاپ ،7 و 0 شماره معاصر فرهنگ و تاریخ فصلنامه؛)

 ...(شناختم من که طورآن کاشانی، سیدابوالقاسم

 از بی،عر بالد رد المللیبین کنگره تشکیل و مسلمین وحدت ضرورت درباره کاشانی اهللآیت بیانیه عربی متن

 :گرددمی درج آن خالصه ترجمه اینجا در که گردید منتشر و چاپ عراق جمله

 بیدارباش پیام و وحدت کنگره

 نتجبینالم صحبه و الطاهرین آله و محمد علی السالم و والصاله العالمینرب الحمدهلل/ الرحیم الرحمن اهللبسم

 ای: ییکمیح لما دَعاکم اذا للرسول و هلل استجیبوا آمنوا الذین ایها یا. العظیم العلی باهلل اال قوه ال و حول ال و
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 دنمان زنده برای را شما که هنگام آن به دهید فرا گوش پیامبر و خداوند ندای به اید،آورده ایمان که کسانی

 .خوانندمی فرا

 به را شما همیشه است، شده دارعهده بشریت برای را جهان سعادت که اسالم دین! من مسلمان برادران

 اعتصموا و. مسلمون انتم و اال تموتُنّ ال و تُقاته حق اهلل اتقوا آمنوا الذین ایها یا: خواندمی هماهنگی و یگانگی

 جز و سیدبتر خدا از پرواست، شایستة کهگونهآن اید،آورده ایمان که کسانی ای: تفرقوا ال و جمیعا اهلل بحبل

 و کمک به را شما اسالم دین. مشوید پراکنده و بزنید چنگ خداوندی ریسمان به همگی. ممیرید اسالم بر

 .کندمی دعوت او بزرگ پیامبر و خدا کتاب پیروی به و خوانده یکدیگر با همیاری

 و یفکندب دنیا در غلغله توانستند اسالم صدر رجال بودکه فرمان این از پیروزی نتیجه در !من مسلمان برادران

 کنند لبهغ خود بسیار دشمن بر کم افرادی با کوتاهی مدت در سرسختی، و فداکاری و هماهنگی و یگانگی با

 .برسانند اروپا مرکز و چین تا را خود نفوذ و اقتدار دامنه و

 هاینقشه مولود که اسالمی ملل هماهنگی عدم و پراکندگی این خطرناك، و جانگداز وضع این! من برادران

 در و است کشانده خواری و خفت این به را مسلمانان باشد،می ستعمارگرا نامشروع هایدخالت و جهنمی

 مسلمانان میان از را اسالمی وحدت و( ص)محمدی اخوت که بود پلید سیاست و شوم نقشه این نتیجه

 .برداشتند

 عالیه قخالا و کردند سست مسلمانان دلهای در را ایمان بنیاد توانستند که آنجا تا استعماری دستهای! برادرانم

 محکم، ژد این شکستن از پس تا ساختند نابود فحشا مراکز ازدیاد و الکلی مشروبات ترویج با را اسالمی

 خود شمچ به و است آشکار چنانچه و نباشد موجود آنان ساختن پست و ذلت و بندگی و بردگی برای مانعی

 روزیپی به خطرناك سالحی انداختن رکا به با دشمن دهد،می گواهی مسلمانان انگیزاسف وضع و بینیدمی

 .است یافته دست بزرگی

 ریبف و شوید یادآور را آن شوم عواقب و کشیده دست اختالف و نفاق از اسالم خاطر به بیایید! من برادران

 است، دهکشی شما نابودی برای که را او «کن حکومت و بینداز تفرقه» خطرناك نقشه نخورده، را دشمن نیرنگ

 .دسازی خنثی

 به دست خود، استقالل و سیادت حفظ و دشمن شکست برای ما که کندمی ایجاب جهان حوادث امروز

 شانیپری این. برانیم بیرون خود خانه و خاك از را بیگانگان کامل، هماهنگی و تفاهم با داده، یکدیگر دست

 و رانداختهس پشت را دینی دستورات که است این نتیجه در شده، مسلمانان دامنگیر امروز که سرشکستگی و
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 طعق چشمه از را آب باید ناچار سیل، آفت این ساختن کنریشه برای اکنون. اندشده مادیات و شهوت بنده

 .کرد

 فدا را خود جان اسالم، نام بلندی و عظمت و مجد راه در که شما پدران جاویدان ارواح امروز! من برادران

 ندبینمی اینکه از و کنندمی دعوت استعماری نفوذ هرگونه مقابل در مقاومت و قیام به را شما اند،ساخته

 هاینگاه پردازند،می جزیه آنها به و نهاده گردن بر را خود دشمنان بندگی طوق آنان فرزندان میلیون چهارصد

 !اندشده خود اندك دشمن زبون بسیار، عده با آنها. سازندمی شما متوجه را نگرانی و خشم از پر

 حفظ برای و اسالم عزت برای مسلمان یک نام به و کرده تکرار را جاویدان و پاکیزه روانهای آن ندای من

 انهمرد قیام با حساس دقایق این در دارم انتظار و خواهممی کمک پدران آن فرزندان شما از مسلمانان، شرافت

 رحمت نوید و خدا پیام این. دارد جریان شما رگهای در پدران، پاك خون آن هنوز که کنید ثابت خود،

 با شما اگر مباشید، اندوهناك و مشوید سست: مؤمنین کنتم ان االعلون انتم و تحزنوا ال و تَهِنوا ال و: »اواست

 .«دارید برتری برید، سر به ایمان

 متشکل جبهه یک وجود که افزایدمی ما یقین بر لحظه هر جهان، روزمره حوادث و کنونی وضع! من برادران

 پیامبر راهنمایی و دین معنوی جنبه از تا رسدمی نظر به ضروری ملت و دولت هماهنگی و مسلمان ملل از

 اجانب رخنه از و نموده ایجاد محکمی سد آن، نوکران و استعماری مطامع برابر در و گرفته الهام خود بزرگ

 .کنند جلوگیری

 از کیی واقع در دنیا، همه در صهونیستی هایلیتفعا و فلسطین در اسرائیل پوشالی دولت ایجاد! برادران

 دهش مرتکب مسلمانان ساختن نابود منظور به اجنبی که است آشکاری و پنهان مجرمانه هایتوطئه هزاران

 یستن شکی.« هستند یهودیان مومنان، برای مردم تریندشمن: الیهود آمنوا للذین عداوه الناس اشد انّ و: »است

 تشکیل اب جز بگیرد، عهده به را سنگینی وظیفه چنین بتواند که اسالمی وحدت نوع این آوردن وجود به که

 را خود شعب و شود تشکیل اسالمی کشورهای از یکی پایتخت در بار یک سال هر که کنفرانس یا هاکنگره

 ینی،د سیاسی، نمایندگان بایست کنفرانس این در. باشدنمی مقدور سازد، تأسیس کشورها دیگر نقاظ در

 .کنند شرکت باشد، محرز دین به نسبت آنها شدید عالقه که اسالمی کشورهای اقتصادی و فرهنگی

 ذهبیم هر از ـ را اسالمی کشورهای اقتصادی و فرهنگی ادبی، سیاسی، امور به مربوط مسائل که کنگره این

 ها،قسمت این از یک هر از اقصنو تکمیل و احتیاجات تأمین در و داده قرار دقیق مطالعه مورد ـ باشند که

 .کند اتخاذ الزم تصمیم
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 زا دفاع به را آنها حال عین در و داشته، برکنار ایمنطقه هایجنگ از را اسالمی ملل که دارد وظیفه همچنین

 زیر هک دیگر غیراسالمی کشورهای با که است کنگره این وظایف از نیز و کند وادار خود کشورهای استقالل

 اسالمی، جبهه این که آنــجا تا کنند کوشش جهانی صلح حفظ در کرده، مساعدت برند،می سر به اراستعم یوغ

 .گردد جنگ دشمنان و جویان صلح برای پناهگاهی و بشریت حفظ برای سنگری

 ردبگی سال یک مدت برای را الزم تصمیمات شده، ذکر جهات از یک هر به نسبت است موظف کنگره این

 .شود گذارده اجرا مورد به شود،می تشکیل دیگر سال جلسه که هنگامی تا و مدت این خالل در تا

 انتخاب ارک این برای کنگره جلسه اولین در که مخصوصی هایکمیسیون طرف از بایست کنگره، این نامهنظام

 داشته بر رد بایست نامه نظام این که را ضروری و مهم مواد. برسد کنگره تصویب به سپس و تدوین شوند،می

 و کند دائر ایشعبه اسالمی کشورهای مختلف نقاط در که است دائمی اقتصادی کمیسیون یک ایجاد باشد،

 تأسیس مصرف به شده جمع هایکمک. بپردازد مسلمانان از سالیانه و ماهیانه اعانه و کمک آوری جمع به

 رهنگ،ف توسعه ناتوانان، فقرا، زمندینیا صرف کارخانجات، این کار سود و درآمد و برسد صنعتی کارخانجات

 بیست و اسالمی کشورهای از دفاعی وسایل تکمیل جهان، نقاط به مسلمان مبلغین اعزام ها،بیمارستان ساختن

 .یابد تخصیص بالد، در آن شعب و کنگره ضروری هایهزینه برای آن درصد

 لسةج اولین که کنممی پیشنهاد فرستم،یم جهان مسلمان هایشخصیت و رجال به را پیام این که اکنون من

 هرکدام که نمایممی درخواست اسالمی کشورهای از و شود برگزار تهران در آینده پاییز در کنگره این

 کنگره این در شرکت برای را خود کارآزمودة و سیاستمدار و دوست وطن و دانشمند رجال از اینماینده

 غازآ در است الزم بپوشد، عمل جامة مطلوبی صورت به پیشنهاد این اینکه برای و نمایند اعزام و انتخاب

 خواهد شرکت آن در که اینماینده معرفی و انتخاب و کنگره نخستین مقدمات ترتیب برای هاییکمیسیون

 .گردد تشکیل آن برنامة تنظیم و جلسه روز تعیین همچنین و کرد

 نمایندگان تخابان از پس و پرداخته مشورت به دیگر، طرق یا و مکاتبه طریق از یکدیگر با باید هاکمیسیون این

 تهران رد آنان حضور برای رسمی نامهدعوت تا دارند اعالم ما بر را نتیجه کنگره، تشکیل تاریخ بر اتفاق و

 .گردد ارسال

 یشنهادهاپ ده،نمو استفاده فرصت از دارم انتظار هستند، کافی تجربة و اطالع دارای که اسالم بزرگ رجال از من

 قرار خود هموطن و مذهبی برادران خدمت راه در کنگره، این به نسبت همکاری با را خود افکار نتیجة و

 .سازند جاویدان را خود نیک نام وسیله این به و دهند
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 تعالی و تبارك خداوند از و هستم خود مسلمان برادران طرف از دعوت، این پاسخ انتظار در اکنون من

 و مسلمانان و اسالم به خدمت در را ما جهانی، سخت هایطوفان و هابحران این میان در که خواهممی

 برکاته و اهللرحمة و علیکم والسالم. دهد توفیق بشریت و صلح به خدمت

 «کاشانی سیدابوالقاسم

 برای ،الماس جهانبرجستة هایشخصیت و مسلمان ملل به کاشانی اهللآیت پیام از ملخصی ترجمه بود این

 در آن انعکاس هک دید باید اما و. تهران در آن، به وابسته کنفرانس نخستین تشکیل و کنگره دبیرخانه تأسیس

 .بود چگونه ایران در نهائی نتیجه و جهان

 بیانیه جهانی بازتاب

 دو یکی نقل هک کرد پیدا جهانی سطح در وسیعی بازتاب کاشانی، اهللآیت بیانیه نشر آن دنبال به و تصمیم این

 و معروف نویسنده فاورل، شارل. باشد تواندمی دنیا در موضوع انعکاس چگونگی دهندةنشان آنها از نمونه

 :نویسدمی چنین زمینه این در مشروحی، گزارش در پاریس، چاپ لوموند روزنامه برجسته خبرنگار

 و کندیم تهدید نفت سر بر مقدس جنگ به را غرب دنیای ایران، مذهبی و سیاسی پیشوای کاشانی اهللآیت»

 مسلمان هامیلیون است ممکن حتی که است زیاد قدریبه مقدس جهاد چنین انداختن راه به در او قدرت

 پراکنیسخن یک طی باکو رادیو پیش چندی. بکشاند جدال و جهاد میدانبه آهنین پرده پشت از هم را شوروی

 مسلمان میلیون 34 جنبش برای کاشانی اهللآیت طرف از جهاد حکم و دستور یک تنها که گفت فارسی زبان به

 تسیاس بلندگوی اظهارات این. بود نخواهد آنها از جلوگیریبه قادر چیز هیچ دیگر و است کافی شوروی

 سیاست علیه کاشانی اهللآیت که داریدامنه مبارزه در هم هاروس حتی که دهدمی نشان خاورمیانه در شوروی

 .هستند او پشتیبان کرده، آغاز لستانانگ

 که روزی زا او نام. اندشناخته تازه دنیا مردم را انگلستان استعماری سیاست ناپذیرآشتی و قدیمی دشمن این

 وزارت و تینف هایکمپانی برای که صورتی در. افتاد زبانها سر بر شد، ملی ایران نفت و رسید قتل به آرارزم

 هالیسیانگ و بود معروف و شناخته پیش سال دهها از کاشانی آن، سرویس انتلیجنت انسازم و انگلیس خارجه

 سانگلی خارجه وزارت آرشیو و اسناد در. دانستندمی بزرگی خطر خود منافع برای را او وجود قبل مدتها از

 :است شده معرفی طوراین کاشانی اهللآیت

 پدرش. است آمده دنیابه کاشان در 4773 سال در او. رسدمی ماسال پیغمبر به ایران مذهبی قائد کاشانی، نسب

 لتدو سیاست با مبارزه در سرانجام و داشت دیرینه خصومت انگلستان با که بود مذهبی پیشوایان از
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 و اختس انگلستان ناپذیرآشتی دشمن را کاشانی پدر، مرگ. رسید قتلبه انگلیس پادشاه اعلیحضرت

 جنگ جریان در. یافت توسعه لبنان و عراق و سوریه در بلکه ایران، در تنها نه وا ضدانگلیسی هایفعالیت

 گیریدست موجب همکاری همین و کرد همکاری انگلستان علیه هاآلمانی و فلسطین اعظم مفتی با دوم، جهانی

 از 4302 سال در که داشت نفوذ ایران در آنقدر ولی شد؛ تبعید اراك به کاشانی و گردید 4304 سال در وی

 ندگینمای به دوباره تبعید، و مجدد توقیف از پس. گردید انتخاب ملی شورای مجلس نمایندگی به تهران

 .گرددباز تهران به مجدداً توانست و گردید خوردار بر پارلمانی مصونیت از او نتیجه در. شد انتخاب تهران

 قدرت و وذنف شوروی روسیه حتی و پاکستان و ایران شیعیه هامیلیون احساسات و افکار در کاشانی اهللآیت

 .شود مراقبت نزدیک از باید. دارد ایالعادهفوق

  

------------------------------------------------------------------------ 

 مجلد 2 در پیش سالها معاصر، تاریخ در محقق و ارجمند برادری کوشش به ارزشمند تاریخی مجموعه این. 4

 .گیرد قرار عموم اختیار در و شود چاپ مجدداً آنکه امید به است، شده پچا
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 (پایانی و دوم بخش) بیداری و وحدت آور پیام کاشانی؛ اهلل آیت

 

 خبرنگار ل،فاور شارل گزارش و کاشانی اهللآیت بیانیه بازتاب نوشتار، این نخست قسمت بخشپایان: اشاره

 :او گزارش دنباله نکای. بود لوموند روزنامه

 فوذن و قدرت ایران اخیر جریانات در معرفی ترتیب این به انگلیس خارجه وزارت اسناد و اوراق در کاشانی

 فرامین که همانقدر و است شده «شیعیان پاپ» که گفت توانمی جرأت به امروز و کرد چندان دو را خود

 قطعی اثیرت خاورمیانه شیعیان هامیلیون نزد در نیز اشانیک اهللآیت دستورات است، مطاع هاکاتولیک برای پاپ

 .دارد

 ناسائیش ایران دولت و نشود منحرف هاانگلیس با مبارزه راه از مصدق دکتر که شد باعث کاشانی معنوی نفوذ

 اهللآیت. گردد اسالمی و عربی دول متحد صف وارد ایران ترتیب این به و بگیرد پس اسرائیل از را خود

 شاگردان زا محل این در او. کندمی زندگی تهران کیلومتری پانزده در واقع تجریش در تابستان اوائل از انیکاش

 به اهللیتآ با مالقات برای اسالمی، کنگره تشکیل به مربوط اخبار شنیدن از پس هم ما. کندمی پذیرائی خود

 تریازهت اخبار و توضیحات کرد، خواهد میتاه کسب خیلی آینده در که موضوع این درباره تا رفتیم محل این

 با و دیده را اهللآیت دیگر بار یک مالقات، این از پیش( فاورل شارل) من البته. بشنویم اهللآیت خود زبان از

 ردیگ بار و شد مجسم برابرم در مشخصات همان با قیافه همان هم جدید مالقات در. بودم کرده مصاحبه او

 :که بود این اهللآیت از من سؤال اولین.شدم مواجه پرمعنی هاینگاه و دائمی تبسم همان با

 مانند اسیسی پیچیده مسائل در و کنید ترك را مذهبی عالی افکار بلند محیط شدید حاضر عالیجناب چگونه

 کنید؟ مداخله نفت مسئله

 راقبم و متوجه باید مسلمانی فرد هر و نیست جدا سیاست از مذهب اسالم در اینکه برای: داد جواب اهللآیت

 موضوع در اما. است سعادت و نجات عوامل از یکی دوستیمیهن عالوه،به و باشد خود همکیشان احوال

 دمق مردم حال رفاه برای تنها نه خودمان، دستبه آن استخراج و خود ملی ثروت گرفتن دستبه با نفت

 .مکنیمی تأمین هم را خود آزادی و استقالل و ستانانگل جابرانه تسلط از رهائی با بلکه ایم،برداشته

 و ورحض از مسلمین بخش رهائی جنبش برای دستاویز و سالح یک عنوانبه نفت است ممکن ایران در آیا

 گیرد؟ قرار استفاده مورد بیگانه تسلط
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 ایران نفت شدن ملی جریان در که است ایصمیمانه همکاری و همدردی آن دلیل و قطعاً،: داد جواب اهللآیت

 آینده هایجبنش برای را زمینه صمیمیت، و همدردی همین و است شده ابراز مسلمان و عرب ملل طرف از

 .کندمی فراهم رنجدیده ملل

 یدهرس آن وقت دیگر حاال: »داشت اظهار کاشانی اهللآیت و شد اصلی و مهم موضوع وارد ما صحبت اینجا در

 دول اب مورد این در که ارتباطاتی. بکنیم ناپذیرخلل و محکم اتحاد به وتدع را عالم مسلمان ملل که است

 وارامید استواری و محکم اتحادیه تشکیل به را ما ایم،کرده برقرار اسالمی ممالک مذهبی رؤسای و اسالمی

 ضمینت و خارجی استعمار نفوذ با مقابله برای متحد و بزرگ قدرت یک اتحادیه، این تشکیل با. است ساخته

 :پرسیدم. «آمد خواهد وجودبه مسلمان ملل آزادی و استقالل

 دارید؟ اطمینان نقشه این شدن عملی مورد در آیا

 اسالمی للم تمام با مراکش تا گرفته پاکستان از بلی،: داشت اظهار مطمئن و محکم لحنی با کاشانی اهللآیت

 چون و است سیاسی محدود و محلی سازمان یک «اعراب اتحادیه. »است شده حاصل ارتباط موضوع این در

. دهدب تریعظمت با و تروسیع سازمان یک به را خود جای باید کند، بازی را مهمی و اساسی نقش تواندنمی

. باشد طرفیبی و سوم قوه غربی، و شرقی بلوك دو میان باید است، «جهانی اسالمی اتحادیه» که سازمان این

 .بود خواهد مفید نیز جهان در صلح حفظ و قوا توازن برای دینیرومن اتحادیه چنین تشکیل

 شده فراهم اسالمی المللیبین کنفرانس یک تشکیل برای مقدمات تمام: داد ادامه چنین سپس کاشانی اهللآیت

 شکیلت برای را کار جوانب و اطراف تمام شد، خواهد تشکیل تهران در امسال پائیز که کنفرانس این و است

 تحادا کنگره، یا کنفرانس این در ما کوشش اولین. داد خواهد قرار بررسی مورد نیرومند اسالمی ادیهاتح یک

 بیش «اسالمی اتحادیه» نقشه، این انجام با. بود خواهد اسالمی واحد ارتش یک تشکیل و مسلمان دول نظامی

 سرباز میلیون 24 با مهم نیروئی اسالمی واحد ارتش و داشت خواهد جمعیت میلیون پنجاه و چهارصد از

 .بود خواهد

 بلکه ود،ب خواهد مسلمان بلوك ارضی تمامیت از دفاع و اسالمی دول استقالل حفظ به قادر تنها نه ارتش این

 در طرف دو از یکی به آن الحاق یا ماندن طرفبی و شد خواهد جهان سیاست صحنه در سنگینی وزنه

 تجدید به وادار دنیا در را متخاصم قوای و داشت خواهد هانج صلح برای زیادی اهمیت جنگ، وقوع صورت

 .«نمود خواهد خود تهاجمی هاینقشه در نظر
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 نماینده است ممکن که داشتیم عقیده ما اسالمی اتحادیه تشکیل قبال در شوروی دولت روش مورد در

 کرد؛ن عقیده اظهار موضوع این در کاشانی اهللآیت. کند شرکت تهران اسالمی کنگره در هم شوروی مسلمانان

 :که داشت اظهار ولی

 از تعدادی انانگلست. ببرد بیرون آفریقا شمال از را خود ارتش است مجبور فرانسه اسالمی، اتحادیه تحکیم با

 خواهد محروم آفریقا در هوائی هایپایگاه از آمریکا و داد خواهد دست از هندوستان در را خود ارتش افراد

 نای به هم شوروی مسلمانان روزی کرده، عقیده اظهار باکو رادیوی که طورهمان نیست یدبع باالخره و شد

 پاریس، چاپ ،4324 ژوئیه، 24 مورخ فاورل، شارل مقاله لوموند، روزنامه. )شوند ملحق اسالمی وسیع اتحادیه

 (فرانسه

 اهللآیت و کندمی سؤال کنگره این تشکیل از منظور مورد در ـ «بلگراد دونین» روزنامه خبرنگار ـ کرادویچ ژرژ

 :گویدمی پاسخ در کاشانی

 جهان مسلمان مردم میلیون پنجاه و چهارصد مابین یگانگی و اتحاد ایجاد اسالمی، کنگره تشکیل از منظور»

 است دائمی کنگره این. داد خواهند نجات جنگ خطر از را دنیا شدند، یکی دنیا مسلمان مردم وقتی و است

 .گرددمی تشکیل اسالمی کشورهای از یکی در بار یک سال هر و

 که ساخت منتشر کنگره این تشکیل از نهائی هدف دربارة مفصلی مقاله هم آمریکا چاپ «نیوزویک» مجله

 :بود چنین آن خالصة

 خواهدمی هکنگر این تشکیل با است ایران در مذهبی و سیاسی قدرت بزرگترین اکنون که کاشانی اهللآیت»

 المللیبین بزرگ اتحادیه یک عرب، اتحادیه جایبه و دهد بسط اسالمی ممالک کلیه در را خود قدرت و ذنفو

 دونزی،ان پاکستان،: از عبارتند داشت، خواهند نماینده تهران کنگره در که اسالمی ممالک. آورد وجودبه اسالمی

 و تونس و لیبی از هم نمایندگانی مصر، دن،ار شرق سعودی، عربستان لبنان، سوریه، ایران، عراق، افغانستان،

 .کنند شرکت کنگره این در است ممکن الجزیره و مراکز

 زا یکی کرد، دیدن تهران و عربی ممالک هایپایتخت از اخیراً که ـ اندونزی خارجه وزیر ـ سوبارجو دکتر

 هایخصیتش تهران سالمیا کنگره در. کندمی فعالیت اسالمی طرفبی اتحادیه تشکیل برای که است کسانی

 لممس» مانند اسالمی هایجمعیت رهبران و عربی دول رجال و فلسطین اعظم مفتی مانند اسالمی برجسته

 اسالمی خالفت تجدید موضوع است ممکن کنگره این در. کرد خواهند شرکت «المسلمیناخوان» و «لیک
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 مسلمین خلیفه انتخاب به اقدام مسلمان، لدو اقدامات در هماهنگی ایجاد برای و شود واقع بحث مورد هم

 .«بشود

 کاالهای تحریم مسئله و اسالمی کنگره زمینه در کوتاهی مصاحبه اطالعات روزنامه خبرنگار ایام همان در

 .شودمی نقل کنگره به مربوط قسمت اختصار، مالحظه برای که بود کرده انگلیسی

 کار رانته در مسلمان کشورهای نمایندگان از کنگره یک کیلتش و اسالمی دول نمایندگان از دعوت اینکه با»

 واهدخ فرستاده آنها برای نامهدعوت هفته این در و شده فراهم کار این مقدمات معذلک است، مشکلی بسیار

 .شود تشکیل ایران پایتخت در مرتبه اولین برای مهم کنگره این زودتر چه هر تا شد

 :دادند جواب. شد سؤال اهللتآی از کنگره این تشکیل از منظور

 اشتهد اتفاق و اتحاد باهم زمین روی مسلمان دول تمام که است این تهران در اسالمی کنگره تشکیل از منظور

. کنند مقاومت و مبارزه خارجی استعمار و استثمار نوع هر مقابل در بتوانند یگانگی و اتحاد این اثر بر تا باشند

 رزو اسالمی هایدولت به تواندنمی خارجی دولت هیچ دیگر شد، حاصل عمالً اتفاق و اتحاد این که وقتی

 خصوصبه خانمانسوز هایجنگ موضوع خود به خود که است این اتحاد این دیگر ثمرة عالوهبه و بگوید

 27 مورخ اطالعات، روزنامه. )«گیردفرامی را جا همه صفا و صلح و رودمی بین از سوم المللیبین جنگ

 (4334 رماهمه

 شکیلت کاشانی اهللآیت حضور با که ایجلسه در. شدمی انجام پشتکار و جدیت با کنگره تشکیل مقدمات

 نظر در» :داشتند اظهار کاشانی اهللآیت و شود ارسال نامهدعوت نفر هشتاد برای شد گرفته تصمیم گردید،

 برای یاآس ملل کلیه عالوهبه. کنیم دعوت تهران اسالمی کنفرانس در شرکت برای نیز اعراب اتحادیه از داریم

 ساعیم تشریک از اندداده قول آسیا مسیحی ملل حتی و کرد خواهند همراهی کلی طور به بلوك این تشکیل

 .«ننمایند خودداری

 :نویسدمی باره این در باز اطالعات روزنامه

 تهران انسکنفر به نماینده اعزام بر مبنی کاشانی اهللآیت دعوت به اسالمی ممالک اغلب تاکنون اطالع قرار به»

 ترتیب به و شودمی دیده عراق و فلسطین و پاکستان و مصر کشورهای اسامی میان این در. اندداده مثبت پاسخ

 و ینفلسط اعظم مفتی و( لیگمسلم جمعیت رئیس) الزمانخلیق و( مصر سابق وزیر نخست) پاشا نحاس

 در :گفت مطلع منبع یک. آمد خواهند تهران به مزبور کشورهای مسلمانان طرف از نمایندگی به رشیدعالی
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 جاری ههفت پایان تا و جویندمی شرکت عربی کشورهای معروف هایشخصیت مسلماً تهران اسالمی کنفرانس

 .شد خواهد تعیین کنفرانس تشکیل روز نیز

 یرائیپذ است نظر در: داشت اظهار شوند،می ائیپذیر کجا در کشورها نمایندگان اینکه جواب در مزبور منبع

 .جست خواهند اقامت تهران هایپارك از یکی در و آید عمل به آنان از مجللی

 است تعبار کنفرانس جلسات دستور و یافته انتشار مطلب این کنفرانس توجه مورد مسائل و هدف درباره

 :از

 و انهبرادر روابط استحکام و تقویت منظور به یگریکد با اسالمی هایملت نمایندگان نزدیک آشنائی ـ4

 .آنها صمیمانه

 اسالمی شعائر ترویج منظور به واحد تبلیغاتی سازمان ایجاد ـ2

 .جهان مسلمان هایملت میان در فرهنگی و معنوی روابط حفظ و تقویت و برقراری ـ3

 ملل از یکی که موقعی در هانج مسلمان هایملت عموم به مؤثر و فوری کمک برای عملی طرق یافتن ـ0

 ودشمی واقع آنها استعماری هاینقشه و اجنبی هایسیاست مرامی و استعماری تعدی و تجاوز مورد اسالمی

 ریکه ملی حاکمیت حفظ و استقرار منظور به اسالمی ملل جمعیدسته کوشش برای طریق ارائه همچنین و

 .جهان مسلمان هایملت از

 .المللیبین صلح حفظ برای جهان مسلمان هایملت عموم از اسالمی اتحادیه یک ایجاد ـ2

 .«است گردیده ارسال اند،شده دعوت تهران به که کسانی برای فعالً مزبور مطالب شودمی گفته

 با شد دهفرستا اسالم جهان برای که منشوری و شد فراهم اسالمی کنگره تشکیل مقدمات تمام ترتیب بدین

 ایران رد نهضت پیروزی به چشم سوم جهان هایملت سایر مثل که فلسطین مردم. گردید جهموا کامل استقبال

 هرفت دست از حقوق احیای برای مادی و معنوی اساسی کمک یک را کنگره این خصوصبه بودند، دوخته

 رهکنگ این تشکیل راه در فلسطین اعظممفتی جهت همین به و دانستندمی غاصب اسرائیل علیه خود

 دعوت مختلف کشورهای از باید که هائیشخصیت از کاملی صورت جمله از و نمود زیادی اعدتهایمس

 میهمانان از هریک نشانی و خصوصیات متضمن فهرست این که فرستاده ایران به کاشانی اهللآیت برای شوند،

 .بود
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 یهاتحاد رئیس المسلمین،اخوان مرشد االزهر، شیخ مصر از پذیرفتند، را دعوت که هائیشخصیت جمله از

 ایهبلندپ رهبران نیز لبنان و سوریه و تونس و الجزایر و اردن و لیبی، و یمن و سودان از و مسلمان جوانان

 .شدند دعوت این پذیرای مذهبی

 ایشان هب نسبت بریطانیا عمال ورزیکینه و کاشانی اهللآیت جهانی دعوت بازتاب زمینه در «ما ایران» روزنامه

 :نوشت

 همدردی و هماهنگی به کاشانی اهللآیت رهبری به ایران مردم تظاهر و عراق مردم برای کاشانی اهللآیت بیانیه»

 مقدمات دنش فراهم. شد وارد انگلستان استعماری سیاست به که بود شدیدی بسیار و تازه ضربه عراق، ملت با

 از باراولین گویا ـ ایران هایروزنامه از که گرهکن آن هدف انتشار و تهران در اسالمی هایملت کنگره تشکیل

 مؤثری و مداوم هایتشویق دنبال در یافت، انعکاس آفریقا شمال و اروپا و آمریکا هایروزنامه در ماـ ایران

 ردند،کمی استعمار با مبارزه و استقالل آوردن دست به برای را آفریقا شمال مسلمین کاشانی اهللآیت که

 .گردید آفریقا شمال و تونس مردم تشویق عامل مؤثرترین الاقل یا بزرگترین

 القهع اظهار و بزرگ تظاهرات تونس مردم شود،می استنباط اینجا هایروزنامه از گریخته و جسته که آنجا تا

 در و است یعصبان کاشانی اهللآیت از فرانسه دولت جهت همین به کنند؛می کاشانی اهللیتآ به نسبت مفرطی

 .باشدمی همنوا و همدرد کامالً چرچیل، دولت و انگلستان استعماری سیاست با کاشانی اهللآیت با مخالفت

 دولت و ردهک تأثیر تونس و عراق مردم در آنقدر عراق و آفریقا شمال مسلمین برای کاشانی اهللآیت هایبیانیه

 خوبیبه هفرانس استعماری و ارتجاعی هایامهروزن و انگلستان مطبوعات از که است کرده عصبانی را انگلستان

 خطرناك مندش شریکند، مسلمان ملل استعمار کار در که فرانسه و انگلستان استعماری سیاست که است نمایان

 رد کاشانی اهللآیت شجاعت و همت و بلندنظری هم انصافاً و شمرندمی کاشانی اهللآیت را خود یک شماره

 مچونه را استعماری هایسیاست عاملین مسلمین، ساختن متحد و انگلستان ریاستعما سیاست با مبارزه

 در کلی طوربه و کرده پاره کشورها بعضی در را آنان استعمار زنجیرهای و است آورده هم گرد دالنسوته

 ...است نموده سست سخت استعماری کشورهای همه

 زیدنو عراق جانب از که مخالفی بادهای متوجه وشیاریه کمال با باید ایران بیداردل مردم و کاشانی اهللآیت

 رنگ و لفمخت هایماسک تمام با انگلستان استعماری سیاست که باشند داشته نظر در و باشند گرفت، خواهد

 .آورد خواهد هجوم ما وطن سیاسی و روحانی مؤثر و بزرگ رهبر طرف به خود رنگ به
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 خدمتی رینبزرگت و است داشته نفوذ انگلستان استعماری سیاست ایران، مردم اخیر نهضت از قبل متأسفانه

 و اتفاق برقراری است، کرده خود مسلمان برادران عموم بلکه خود ایرانی هموطنان به کاشانی اهللآیت که

 جرایا آلت غیرمستقیم و مستقیم که است نماهائیروحانی دکان بستن و اسالمی فرق عموم میان در اتحاد

 سایر و سنی و شیعه نزاع کردن درست و مسلمین میان نفاق وسیله و اندبوده انگلستان اریاستعم مقاصد

 میان رد آفریقا شمال در کاشانی اهللآیت کلمه نفوذ و محبوبیت اکنون. اندبوده استعماری خطرناك بازیهای

 شدید خشم تنها و نباشد روشن هموطنان بر آن عظمت و اهمیت شاید که است رسیده حدی به عراق مردم

 نروش عراق و آفریقا شمال در را کاشانی اهللآیت کلمه نفوذ اهمیت انگلستان و فرانسه استعماری عمال

 .سازدمی

 کاشانی اهللآیت متوجه را خود فشار تمام انگلستان استعماری سیاست آینده روز ده در که کنممی تکرار باز

 وطئهت گونه هیچ از است، رسیده اهمیت منتهای به که اهللیتآ المللیبین مقام تضعیف برای و کرد خواهد

 دوام کند، پا به نتواند زودگذری طوفان اگر هم هاکوشش این و کرد نخواهد فروگذار خارجی و داخلی

 اهللآیت و ما وطن سوی به فراوان، امید با و اندشده بیدار عراق و آفریقا شمال مسلمین زیرا داشت؛ نخواهد

 (تهران چاپ ،4334 آذرماه 24 مورخ «ما ایران» روزنامه.« )انددوخته شمچ کاشانی

 تلخ ایخاطره

 زا پس جانب این که دیدارهائی از یکی در شد؟ چه کوشش و تالش همه این نتیجه که دید باید اینجا در

 وضوعم من داشتم، کاشانی اهللآیت با ایشان نشینیخانه و مصدق دکتر دولت سرنگونی و مرداد 27 حوادث

 بیان هفشرد طور به مطالبی کاشانی اهللآیت و شدم جویا را آن نهایی نتیجة و هدف و اندیشه این انجام و آغاز

 جای به اوراق بین در آنچه اکنون و نکردم یادداشت تاریخ آن در را مطالب آن همة من متأسفانه که داشت

 است، تهنوش رابطه این در کاشانی سیدمحمود دکتر ایآق جناب ایشان، فرزند که نکاتی اضافه به است، مانده

 .دهممی قرار تاریخ اهل اختیار در

 شیعه و نتس اهل از ایبرجسته هایشخصیت و علما لبنان، به من تبعید از پس: گفت من به کاشانی اهللآیت

 یخش آقای صلح، سامی و الدینشرف سیدعبدالحسین آقای بود جمله آن از که آمدند دیدارم به بیروت در

 وعاًن دیدارها این در... دیگر عــلمای و( مراکش از) الورتالنی فضیل شیخ و( سوریه از) السباعی مصطفی

 .کردند بیان وحدت این ساختن عملی برای را راهکارهائی کدام هر و آمدمی میان به مسلمین وحدت از سخن

 هایشخصیت و علما مدینه، و مکه و جده در باز ،4334 سال در حج سفر در و ماند باقی من ذهن در امر این

 که بود ـ مصری مسلمانان معنوی رهبر ـ البنّا حسن شیخ مرحوم آنها مهمترین از که آمدند مالقاتم به بسیاری
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 این به و پرداختیم سنی و شیعه اختالفات رفع و مسلمین وحدت درباره وی با نظرتبادل به مکرمه مکه در

 دیگر، بالد در بعد و قاهره در سپس و تهران در نخست عالمی وسیع مؤتمر یک تشکیل که رسیدیم نتیجه

 در ژهویبه عربی، بالد در که کردم صادر را عام دعوتنامه و بیانیه آن من که بود این. باشد راهگشا تواندمی

 .گردید منتشر مصر و لبنان و سوریه و عراق

 داخل در بودند، آنان مزدوران که دیگری دشمنان خارجی، مندش بر عالوه که شد روشن بعد متأسفانه اما

 سنح شیخ مرحوم نخست و پرداختند کارشکنی و اخالل به که هستند فعال و دارند وجود اسالمی کشورهای

 نعقادا و برگزاری از جلوگیری و بسیار، هایکارشکنی بر عالوه هم ایران در و... کردند ترور قاهره در را البنا

 مصدق فاطرا در اینها از بعضی و نیابد تحقق بزرگ هدف این تا پرداختند من شخصیت ترور به مر،مؤت این

 لذا و ابدیمی تحکیم اسالم جهان در من موقعیت المللی،بین کنگره این انعقاد با که کردند خیال و بودند جمع

 ایودهت و دولتی هایروزنامه در را آن چگونگی توانیدمی شما که پرداختند هتک و تخریب و تراشیمانع به

 واقع در هاروزنامه این. کنید پیدا غیره و آینده سوی به خروش، پرخاش، شورش، آزادی، جبهه: مانند زمان آن

 یشپ شرمیبی و هتاکی در آنجا تا و نامیدند خائن و انگلیسی مرا وقاحت کمال در که بودند افکاری ناشر

 ...نمود نقش من عمامه بر را انگلیس دولت پرچم شورش روزنامه و دنمودن انکار مرا سیادت که رفتند

 ترقیحو که شدیم روبرو داخلی دشمن با خارجی، دشمن با مبارزه جای به ما که شد آن نهائی نتیجه حال هر به

 رغمعلی بالمآل و... بخشیدمی تحقق را خارجی دشمن هدف ایرانی، نام به واقع در و کردمی عمل آن از

 ناصرع این همة هم خداوند البته و بازماندیم آن شدن عملی و تحقق از متأسفانه مؤتمر، امر از جهانی تقبالاس

 .الظالمین عاقبه تلک و داد کیفر نحوی، به را کدام هر استثنا، بدون را عوامل و

 رهکنگ این گزاریبر از مانع خارجی دشمن ایادی متأسفانه نمودند، اشاره کاشانی اهللآیت خود که طورهمان

 :دهدمی توضیح چنین را آن اهللآیت فرزند کاشانی، سیدمحمود دکتر آقای که شد

 شروع نگرهک تشکیل فکر و کاشانی اهللآیت علیه کشور داخل در هاکارشکنی شد،می بینیپیش که طورهمان

 ـ وابسته هایوزنامهر و بود طرح این از جلوگیری صدد در بودجه، نداشتن عذر با وقت حکومت. گردید

 را خود تبلیغاتی حمالت امپریالیسم عوامل و نفتی ایتوده و چپ مختلف هایجناح که هاییروزنامه همان

 هاروزنامه این ـ هستند خارجی اربابان دستورات اجراکننده و کنندمی آغاز مردمی انقالبات به آنها درون از

 بوبیتمح با البته و کردند شروع نیز را کاشانی اهللآیت شخص به حمله و کردند پیدا جسارت تدریج به

 و ودنب پذیرامکان آن از دفاع سرپوش در و وقت حکومت پناه در جز حمالت این کاشانی، اهللآیت العادهفوق

 این و نکرد کاشانی اهللآیت علیه تبلیغاتی حمالت این از جلوگیری برای اقدامی کوچکترین هم دولت
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 شانیکا اهللآیت دعوت مسلمان هایشخصیت که کردند شایع که رساندند آنجا تا را خود رشکنیکا هاروزنامه

 .است شده مواجه شکست با کنگره و اندنپذیرفته را

 که رفتندگ تصمیم بودجه، نداشتن بر مبنی دولت گیریبهانه از جلوگیری برای تهران بازار اصناف از ایعده

 هایشخصیت از نفر دو پذیرائی آماده را خود منزل یک هر و شوند دارعهده خود را میهمانان از پذیرائی

 قداما کاشانی اهللآیت علیه منظم طور به رادیو و وابسته هایروزنامه و استعمار عوامل ولی ساختند؛ مسلمان

 لیتشک و خارجی هایشخصیت از پذیرائی امکان که ساختند مسموم را مملکت محیط چنانآن و کردندمی

 .بردند بین از آرام محیط یک در را کنگره

 قطع رایب ایم،شده متذکر بارها که طوریبه: »گفت زمینه این در مطبوعاتی مصاحبه یک در کاشانی اهللآیت

 شرقم کشورهای و مسلمان ملل ساختن متحد فکر در مدتهاست استعمار، پرده کردن پاره و استثمار ریشه

 بهار رد ظاهراً و امانداخته تأخیر به را آن فعالً لیکن دهم، تشکیل پائیز در را گرهکن این خواستممی. امبوده

 تا و مایبوده کار وسائل آوردن فراهم و فکر این تعقیب مشغول پیوسته. یافت خواهد تشکیل آینده سال

 .«بود خواهیم مشغول نرسد، نهائی نتیجه به کار انشاءاهلل

 لمانمس هایملت اخیراً اسالمی، ملل با ارتباط و تماس همین اثر بر: »که ندساخت خاطرنشان ضمناً اهللآیت

« .اندکرده مساعدت و کمک درخواست استعمار از رهائی برای و اندنوشته من به هائینامه الجزایر و مراکش

 ،4334 رتی 34: ایران مسلمان ملت قیام... )شد کنگره تشکیل تعویق موجب موقتاً هاکارشکنی ترتیب بدین

 (477 و 470 صفحه ،4323 تهران، چاپ کاشانی، سیدمحمود دکتر تألیف

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 (اول بخش) تبعید در همیشه مبارزه، در همیشه اسدآبادی حسینی الدین سیدجمال

 

 اسالمبول از تبعید

 در ـ یعثمان خلیفه ـ دوم عبدالحمید سلطان دعوت به( افغانی به معروف)اسدآبادی حسینی الدینجمال سید

 علما، استقبال مورد سامان آن در و شد وارد اسالمبول در عثمانی خالفت مقر عالی، باب به ق4270 سال

 المبولاس در وی اقامت از که کوتاهی مدت از پس و گرفت قرار مسلمان مردم توده و روشنفکران فرهیختگان،

 در تاقام نخستین ماه شش مدت در. کرد پیدا تصوری قابل غیر و ویژه محبوبیت و موقعیت گذشت،می

 توجه با و درآمد آن عضویت به و شد آشنا «معارف انجمن» جمله از علمی، و فرهنگی محافل با اسالمبول،

 این در سید. گرفت قرار انجمن رهبران ردیف در خطابه، ایراد و سخنوری در مهارت و علمی موقعیت به

 مردم و علما اکثر قبول و توجه مورد که شودمی رکشو در آموزش و تعلیمات شدن عمومی خواستار مدت

 اب برخورد علت به امر، این با ـ اوقاف اداره مسئول و االسالم شیخ ـ افندی فهمی حسن متاسفانه اما بود؛

 .کرد مخالفت ایطبقه خاص منافع

 یخش» ممقا و بود کشور ملی آموزش مسئول ـ عبدالحمید سلطان ـ عثمانی خلیفه طرف از که فهمی حسن

 وزیر اینکه ترس از وی، از عمومی استقبال و سید علمی وسیع دامنه و نبوغ به توجه با داشت، «االسالمی

 .پرداخت سید هایاندیشه با مخالفت به کند، تصاحب را او مقام

 در علم و صنعت ترویج درباره را درسی خواست سید از دارالفنون مدرسه مدیر «افندی تحسین» روزی

 یدس. سازد آشنا دارد، ضرورت مسلمانان برای که علمی هایپیشرفت حقایق با را طالب و کند ازآغ مدرسه

 ترکی اب الزم آشنایی عدم دلیل به امر این از داشت، کامل تسلط همدانی لهجه با ترکی زبان به اینکه رغمعلی

 ورحض با که نخست، روز از و ردک آماده را متنی مدرسه، مسئوالن اصرار با ولی نمود؛ عذرخواهی اسالمبولی،

 و صاحتف بر تکیه با بود، شده تشکیل نویسندگان و دانشمندان و وزرا و کشوری هایشخصیت از بسیاری

 ،دو هر سازماندهی در انسجام لزوم و صنعت با انسان تشبیه به و نمود ایراد ایخطابه خود، خاص بالغت

 عطا کند،می انتخاب که کسی هر به را آن خداوند که یدنام «الهی صنعت» نوعی هم را «نبوت» و پرداخت

 و تالش با تواندمی چون باشد، فعال باید کس هر بلکه بنشیند، بیکار و تنبل نباید هم انسان البته و نمایدمی

 !برسد مقصدی هر به کوشش

 به ،وردهآ دست به خوبی فرصت خود، احتمالی رقیب سالح خلع برای «افندی فهمی حسن» االسالم شیخ

 دتش به منابرـ و مساجد در ـ را دربار به وابسته متحجران و قشری علمای و نمود اعتراض سید سخنرانی
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 کلب» عنوان تحت هم کتابی تعالی، حق به تقرب برای حتی و نامیدند «گرامادی» را او و شوراند سید علیه

 .بردند کار به سید ضد بر را ناسزاها و هاشفح و کلمات ترینوقیح آن در که ساختند منتشر و نوشتند «العجم

 حرانب در شنوایی گوش طبیعی طور به اما کرد؛ آمادگی اعالم پاسخگویی برای حمالت، این مقابل در سید

 تالیف «الدین علوم احیاء» تدریس علت به سید و یافت گسترش اتهام دامنه عوض در و نشد پیدا مرج و هرج

 !گرفت قرار «دین از خروج» و «ارتداد» تهمت مورد «غزالی ابواحمد امام»

 توانست و شمرد غنیمت نهایی ضربه کردن وارد برای را فرصت بود، سلطان توجه مورد که افندی فهمی حسن

 را آن امر مسئوالن توسط و اخذ اسالمبول، در سخنرانی و تدریس و اقامت ماه 7 از پس را سید تبعید حکم

 و علت سید، تبعید درباره عبدالحمیدـ سلطان عدلیه وزیر ـ «بیگ امین» گزارش. درآورد اجرا مرحله به

 : عثمانی خلیفه به نامبرده گزارش ترجمه اینک و دهدمی نشان را آن اجرای و حکم این صدور چگونگی

 گزارش

 لدینامالج شیخ افغان، علمای از یکی که شده واصل یادداشتی بیکامین غالم به پناهی خالفت مقام سوی از»

 جمع او زندگی درباره معلومات و مسموعات و اطالعات نوع هر است، شده تبعید اسالمبول از که افندی

 .کندمی عرض پناهی خالفت حضرت مقام حضور به را مطالب این هم غالم این. شود آوری

( بود میعمو معارف وزیر که) پاشا صفوت متوفی اسبق صدر اسالمبول، از افندی الدین جمال تبعید زمان در

 هک شدم متوجه و کردم وگوگفت و مالقات او با موسی شیخ طریق از( بودم عدلیه وزیر که) غالم این و

 یمستعد شخصیت او براین، عالوه و دارد قرار باالیی سطح در او فارسی و عربی معلومات و تحصیالت

 نام به مکتبی محمودخان، سلطان دمرق جوار در زمان آن در اسالمبول، از تبعید موضوع درباره اما. است

 فن، هر و هرگروه از معارف، افراد و شدمی تدریس آن در هادرس عموم که بود شده افتتاح «والده مکتب»

 .کردندمی تدریس آنجا در

 صنعت آنکه از پس و کرد شروع را درس «صنایع» دربارة آنجا در هم افندی جمال معارف، وزارت موافقت با

 هاصنعت انواع جمله از هم را نبوت و برشمرد را آن اقسام نمود، تعریف کار و شغل یک ی،کل طور به را

 وزارت اممق و االسالمیشیخ مقام و شد گزارش فتوی دائره به وی سخنرانی متن سبب بدین که نمود معرفی

 .دادند قرار اعتراض مورد را آن معارف،
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 هبالفاصل.« خواهدمی را شما وزیر: »گفت و آمد من زدن پاشا صفوت سوی از پیکی غروب، از بعد روز یک

 یک یرو بر او اول روز درس. بود نشسته او نزد آنجا هم افندی جمال. رفتم پاشا صفوت منزل به شده، بلند

 .خواندم من و داد من به را آن پاشا صفوت. بود شده گزارش و تقریر کاغد صفحه

 حاصطال در و است کار و شغل معنی به العمومعلی که «صنعت» کلمه کاربردن به پرسیدم افندی جمال از

 ـ و شمردن هاآن جزء هم را نبوت شود،می اطالق آن به ملکه حصول با کار تکرار و حرفه مورد در عرف،

 نای بردن کار به یعنی است؛ کشور این در موجود اصطالحات و عرف برخالف ـ نامیدن صنعت نوعی را آن

 .دارد زشتی معنی و ابهام مملکت، عرف برخالف اصطالح

 به را هملک حصول کلمه مورد این در ،«صنعت» کلمه جای به که بود بهتر البته: گفت پاسخ در افندی جمال

 صنایع همان نبوت، مورد در «صنعت» از مقصودم که داد خواهم توضیح بعدی درس در من و بردممی کار

 چون برد؛ خواهم بیرون مردم ذهن از را شبهه این من و. باشد تواندنمی هاآن جزء و نیست عرفی معروف

 کافی نم توضیح: »گفت پاشا، صفوت به سپس و. نبود معنی آن به نبوت، مورد در صنعت از اصوالً من هدف

 .«نیست عذرخواهی به نیاز و بود خواهد

 عالی باب و شد وارد شدیدی اعتراضات و فشار االسالمیشیخ مقام به و نماند محدود جاهمان در مسئله اما

 و اخراج کشور از افندی الدینجمال روز همان فردای و کند مقاومت نتوانست اعتراضات این مقابل در هم

 کار هب افندی الدینجمال تبعید علت الحاصل. گردید تعطیل کلی طور به هم مذکور هایدرس. شود تبعید

 تعل و بود منافی مملکت اصطالح و عرف با که بود «نبوت» درباره ـ کار و شکل ـ «صنعت» کلمه بردن

 .ندارد دیگری

 و فتر اروپا به او که دانممی فقط ندارم اطالعی تبعید، از بعد افندی الدینجمال تفصیلی زندگی مورد در

 مطالعات رتکثی و معلومات توسعه به سپس و کند صحبت خوب توانستمی که آموخت طوری را فرانسه زبان

 بود، که مصر در الدینجمال. آورد دست به زیادی شهرت هم زمینه این در و پرداخت جراید در نوشتن و

 .برود دیگر جای به و کند ترك را آنجا شد مجبور او و کردند اشغال را آنجا هاانگلیسی

 پا و تدس و دستگیر را او ایران شاه و نمود مخالفت تنباکو انحصار با ایران در ملیت غیرت با او آن از پس

 تایید ار آن و پذیرفتند را افندی الدینجمال شیخ نظر ایران مجتهدان اما کرد؛ تبعید و اخراج ایران از بسته

 .گردید ملغی انحصاری قرارداد این نتیجه، در مسموعات طبق و کردند
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 در مانیعث یرسف ایام آن در. شد مشغول ایران شاه علیه تبلیغ به و رفت اروپا به افندی الدینجمال سپس

 او به مورد این در و برگردد اسالمبول به دوباره افندی الدینجمال که خواست پاشارستم کمک به انگلیس

 ندارم مخالفتی پناهی خالفت مقام سنّیه دعوت با و دارم کار ایران شاه با من: گفت پاسخ در او اما کرد؛ اخطار

 یطبیع خیلی امر این و آیممی اسالمبول به و نموده ثالامت را عالی امر ایران، مسئله شدن حل محض به و

 امتثال برای.شد معروض که است همین افندی الدینجمال احواالت مورد در چاکر این معلومات. بود خواهد

 «بیکامین.گرددمی تقدیم حضور به لفاً شده تحریر گزارش همان عالی، امر

 .یابدنمی پایان زهمبار ولی گردد؛می تبعید عثمانی خالفت مقر از سید ارتجاع، توطئه و دسیسه با و ترتیب بدین

 مصر از تبعید

 طریق از ق 4272 سال در هند، و شامات و حجاز به سفر و عراق از خروج از پس حسینی الدینسیدجمال

 استقبال و توجه مورد بود، یافته که جهانی شهرت به توجه با و گردید ـ الکنانه ارض ـ مصر وارد سوئز، کانال

 سید از طالب از ایعده ،«االزهرجامع» از دیداری در. گرفت قرار مصری روشنفکران و االزهر علمای

 یکنزد ـ «الخلیلی خمان» در خود منزل در سید و کند تدریس برایشان را «االطهار شرح» کتاب که خواهندمی

 .کندمی آغاز را تدریس ـ(ع)سیدناالحسین مسجد

 یستدر به فقط توانستنمی داشت، خود زندگی در که منش و روش آن با الدیندجمالسی طبیعی طور به

 نها،آ ضمن در و پرداخت مساجد و عمومی مجامع از بعضی در سخنرانی ایراد به آن موازات به بلکه بپردازد،

 وجبم سید داماق این. گردید مصر مردم حریت و آزادی خواستار و کرد انتقاد مصر، در انگلیس سلطه ادامه از

 همین رد. سازد دور مصر از را وی نحوی به که بود ایبهانه دنبال به و گردید مصر در انگلیس سفیر نگرانی

 و سروصدا موجب جرائد، در خبر این نشر و آورد اسالم سیدجمال نزد مصر معروف قبطیان از یکی ایام

 به روش این ادامه که داد هشدار مصر لتدو به انگلیس سفیر و گردید ـ مصر مسیحیان ـ قبطیان اعتراض

 تقریباً امتاق از پس که شد ابالغ سید به محترمانه که بود این! برود مصر از سید باید و نیست کشور صالح

 .رفت اسالمبول به او و برود بیرون مصر از ماهه، دو

 قصد به ظاهراً بار این و بازگشت مصر به مجدداً ق 4277 محرم ماه در آوارگی مدتی از پس الدینسیدجمال

 او از بود، هشد سید شیفته که پاشا ریاض و کرد مالقات مصرـ وزیرنخست ـ پاشا ریاض با تر،طوالنی اقامت

 یمتحک از اطمینان از پس سیدجمال. بپردازد فرهنگی ـ علمی هایفعالیت وبه بماند مصر در که خواست

 ها،تابک جلد پشت بر خود هاییادداشت طبق و پرداخت منجو علم و فلسفه و فقه تدریس به خود، موقعیت

 .پرداخت «االصول تلویح» و «العین حکمه» ،«اشارات» تدریس به



82 

 

 ار تدریس محل طالب، تعداد افزایش با اما کرد؛می برگزار اقامتش محل در نخست را خود درسی سیدحوزه

 مصر در نیم و سال هشت تقریباً مدت به او بار این .داد انتقال ـ االزهرجامع ـ االزهر مسجد از ای زاویه به

 یرادا جمله از اجتماعی، هایفعالیت به آن موازات به البته و پرداخت تدریس و روشنگری به و نمود اقامت

 فرهیختگان از نفر چند همکاری با سپس و نمود اقدام رسمی محافل و عمومی مجامع در سخنرانی

 اجتماعی، هایفعالیت به و نمود تاسیس را «الوطنحزب» خود، اگردانش از جمعی و مصری اندیشروشن

 کشور یک رب انگلیس سلطه ادامه از انتقاد البته و زد دست مصر سراسر در گوناگون و وسیع خیریه فرهنگی،

 و نماند دور انگلستان سفارت چشم از امر این. داشت قرار اقداماتش طلیعه در مصر، چون اسالمی بزرگ

 از سید اخراج در را اصلی نقش مصر در انگلستان سفارت گردید، منتشر بعدها که اسنادی طبق و دیدتربی

 توفیق دستور به الدینجمال سید( قبل سال 434) م4773 آگوست 27 تاریخ در که بود این و داشت کشور این

 .گردید تبعید و اخراج کشور آن از مصرـ خدیو ـ شاپا

 عثمانی لطانس حکم به و اجانب پشتیبانی با که وخدیو ملی نیروهای بین شدیدی اسیسی برخورد زمان، آن در

 اطاعت به ار هاآن مردم، بر اقتصادی و سیاسی فشار اعمال با پاشا، توفیق. بود جریان در بود، رسیده قدرت به

 راستعمارگ غالگراناش اختیار در را «کنانه» سرزمین آشکار، خیانتی در هم سرانجام و داشتوامی حکومت از

 .داد قرار انگلیسی

 ستا،را همین در و داشت قرار مصر مسلمان مردم و ملی نیروهای کنار طبیعی طور به بحران، این در سیدجمال

 .کردندمی فعالیت آن در بین،روشن و متدین جوانان از کثیری گروه که بود کرده تاسیس را «الوطنیحزب»

 هاینرانیسخ در ویژه به و درس جلسات ها،نوشته در او بلکه نبود، سیاسی فقط اقدام این از سید هدف البته

 اتمواز به و پرداختمی حکام خیانت و اجانب سلطة و استعمار هایتوطئه افشای به قاهره، مرکز در عمومی،

 راه امعهج در ندی نام به که خرافاتی با مبارزه و دینی نواندیشی و طلبی اصالح اندیشه نشر به اقدامات، این

 از را صرم توان می مقتدر، جمعیت یک تشکیل و سیاسی دهیسازمان با بود معتقد و پرداختمی بود، یافته

 و جوانان از گروهی و داد تشکیل را «الوطنیحزب» اندیشه این با سید. بخشید رهایی گوناگون مشکالت

 عدس: جمله از سید، برجسته شاگردان و داشتند شرکت آن در هم نویسندگان و روشنفکران از بسیاری

 .ودندب فعال راستا این در دیگران، و السید لطفی عبده، محمد شیخ ندیم، عبداهلل امین، قاسم پاشا،زغلول

 مأموران و رژیم دژخیمان ولی داشت؛ سید حرکت همین در ریشه مصر، خدیو ضد بر پاشا عرابی انقالب

 بر را یدس فعالیت ادامه پاشاها، حکومت و استعمار ضد بر مردمی حرکت گیریاوج از پیشگیری برای خدیو
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 کند،می گمراه را جوانان که «مفسدی» عنوان به را سید و دادند تشخیص مردم ی«دنیا و دین» مصالح ضد

 .کردند تبعید «حجاز» به را او هایش،یادداشت و هاکتاب مصادره از پس و کردند بازداشت

 بعدی هایهاعالمی با فرقی هیچ محتوا، لحاظ از که کرد صادر ایبیانیه سید تبعید هتوجی در مصر کشور وزارت

 بوده قتو رژیم به وابسته روشنفکرنمایان از یکی متن، نویسنده تردیدبی. ندارد عرب ارتجاع هایحاکمیت

 و وفمعر ائدجر اول صفحه در کشور، وزارت دستور به سپس و نگاشته را بیانیه این «همایونی امر» به که

 .است شده منتشر ـ ق4230 رمضان/ م4773 آگوست مورخ ـ االهرام جمله از ـ رسمی

 رسمی بیانیه

 بستگی اطمینان و آسایش آرامش، و امنیت به عمران، و آبادانی ها،سرزمین و کشورها همة در شک بدون»

 هاگام ریناستوارت و اندرسیده پیروزی هب آنها وسیله به کشورها که هاروش ترینشایسته و هاراه بهترین و دارد

 ایوسیله و دبزنن ضربه مردم دنیای و دین به اندکوشیدهمی که است بوده مفسدانی ریشه بریدن اند،برداشته را

 یا و قانون و شرع با ایرابطه آنکه بدون کنند،می تظاهر آزادی به مردم میان در که باشند نادانی افراد برای

 توانندب تا اندکرده مطرح که است هایینیرنگ و دام و بیهوده سخنان هااین واقع در. باشند داشته فرعی و اصل

 اهداف دنبال به و اندبهرهبی ارزشمند امور درباره شناختی هرگونه از که را خود نظیر جاهل و نابخرد افراد

 رد باز چشمان با همواره که ما ویخدی ارجمند حکومت اما! کنند شکار باشند،می خود زشت مقاصد و فاسد

 صرع چنین در ویژه به. دارد نظر زیر را بزرگی و کوچک کلی، و جزئی امر هر و بردمی سر به کامل بیداری

 ستا کرده عطا مصر را تقدیر قابل شایسته و موفق شخصیت این خدیوی، حضرت خداوند که شکوهمندی

 هرگونه نمودن برطرف و کشور امور اصالح و بندگان وضع بهبود راه در را خود کوشش و تالش همه که

 خدیوی جناب روی، این از. داردمی مبذول گمراهی نوع هر دفع و ناآرامی هرگونه ساختن دور و خلل

 و دین تا اندشده عضوش اوباش جوانان از گروهی که شده تشکیل سرّی انجمنی یافت آگاهی که هنگامی

 .آورد عمل به را الزم اقدامات د،بکشانن تباهی و فساد به را دنیا

 انهآست از سپس و خود کشور از او. شود می نامیده افغانی الدینجمال که است شخصی جمعیت این رئیس

 و اربید مسئوالن. است گردیده طرد شده، مرتکب ما کشور در آنچه نظیر مفاسدی ارتکاب دلیل به عالی

 بر است شاهدی آنها محتوای که اندیافته دست اسنادی به ده،نامبر از تحقیق و بازداشت در آگاه و هوشیار

 ویژه به کیاست اهل دید از که بوده هامفسده و هازشتی همه انجام جمعیت، این تشکیل از او هدف اینکه

 است ریامو بزرگترین از این البته و ماندنمی پوشیده ریاست، و سیاست اهل آگاهان و دولت تجربه با افراد

 .کرد مقابله تقبیح و شدت با آن مرتکب با باید و شودمی انجام افکار تغییر استایر در که
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 خشک را فساد این ریشه جدی تصمیم با و نموده اتخاذ را الزم هایراه قاطعانه که است متعهد حکومت این

 وئزس طریق از و اخراج مصر سرزمین از داخلی امور اداره دستور به مفسد، شخص این دلیل همین به و کند

 که انیکس برای باشد عبرتی و شود برچیده کشور این از فساد این اساس تا کرد حجاز سرزمین روانه را وی

 که هددمی نشان اعمالشان و هستند متجاسر فاسدان گونه این نظیر که کسانی و بگیرند عبرت خواهندمی

 .نیستند آخرت و دنیا پایبند

 سپس و باشدمی انسان خود نفس به ضرر فاسدان، گونه این اطراف در آمدن گردهم که نیست پوشیده البته

 مامیت در حکومت آرامش سلب و ضرر با که شبهات بروز برای عاملی و یابدمی گسترش بندگان میان در

 تهداش نظر زیر را مفسدان گونه این کامل بصیرت با عالیه حکومت که است ضروری. است همراه شرایط،

 تنداش نظر تحت بنابراین. است مضر جهان دو هر برای افراد این بقای زیرا نماید؛ کنریشه را آنها و باشد

 راداف که است شایسته. بردارند دست زشتشان و آشکار مقاصد از تا است ضروریات از اوقات همه در آنان

 هناخواست و شوندن محسوب آنها کارهای شریک تا جویند دوری آنها از خطر، از پرهیز و شر دفع برای عاقل

 دوری هرحال به. گرددمی امورشان همه در کامل تباهی موجب امر این که نیایند گرفتار تباهی اعمال دام در

 .«است ضروری و واجب امری است، امور تمامی در خسران و بدبختی موجب آنچه از

 .الوقت و االهرام روزنامه امتیاز صاحب جناب

. گرددمی ارسال شود، درج شما روزنامه شماره اولین نخست صفحه در ستا شایسته که رسمی سند پیوست به

 مدیر ـ 227 شماره ـ 4230 سال رمضان 7. کنید درج آمده، که گونه همان را آن کامل متن دارد انتظار

 سفیر تحریک و صالحدید به م4773 آگوست 27 در الدینجمال سید ترتیب بدین.« وقایع و مطبوعات

 «وباشا جوانان از گروهی ساختن گمراه» علت به و ـ مصر خدیو ـ پاشا توفیق دستور به و مصر در انگلیس

 !گردید تبعید و اخراج مصر از و دستگیر کردند،می تباه را «مردم دنیای و دین» که
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 (پایانی بخش) تبعید در همیشه مبارزه، در همیشه اسدآبادی حسینی الدین سیدجمال

 

 شرمانهبی تبعیدی

 سیدصفدر ـ پدرش همراه جوانی، عنفوان در ق4200 سال در اسدآبادی حسینی الدینسیدجمال که دانیممی

 نوشته طبق آنجا در و شودمی اشرف نجف حوزه راهی بروجرد، تهران، قزوین، طریق از و همدان اسدآباد از ـ

 هب انصاری، مرتضی شیخ جمله از دوران، آن معروف استادان محضر در سال چهار مدت به معتبر، تواریخ

 آن در هک نجوم و هیئت طب، ریاضی، طبیعی، علوم تفسیر، اصول، فقه، حکمت، کالم، منطق، علوم تحصیل

 در واالیی مقام ذاتی، استعداد و هوش سبب به و شودمی مشغول شد،می تدریس حوزوی مدارس در دوران

 شدن دور برای دلیل، همین به و شودمی واقع نجاهال و حسودان رشک مورد و کندمی پیدا خود، اقران میان

. گرددیم بالد از دیگر بعضی سپس و ـ مکرمه مکه ـ حجاز عازم انصاری شیخ استادش صالحدید به فتنه، از

 ق4270 سال اواخر در آن نخستین که آیدمی ایران خود میهن به بارها سید دوران، این شدن سپری از پس

 .ماند اندی و ماه سه تمد و آمد تهران به که بود

 ماه پنج و کرد منزل «مسجدجامع جنب» و شد وارد تهران به ق4272 سال المرجبرجب اواخر در دیگر بار

 مشهد«خیابان باال» در «مالحسین» منزل در ماه چهار و رفت خراسان به 4273 محرم ماه در سپس و ماند اندی و

 .نمود اقامت

 گرفت قرار علما و مردم استقبال و احترام مورد و شد بوشهر وارد ق4343 شعبان نیمه در سید سوم بار برای

. دهدمی رحش تفصیل به را دیدار این نتیجه ـ الفرصة دبستان ـ خود دیوان مقدمه در شیرازی الدوله فرصت که

 را یدس که دهدمی دستور اعتمادالسلطنه به وی، کنترل برای شاه ناصرالدین بوشهر، در اقامت ماه سه از پس

 و ماندمی اصفهان در ماه یک حدود و گرددمی تهران راهی اصفهان طریق از سید و کند دعوت «طهران» به

 شده، الضربامین حاج منزل وارد 4340 االولربیع ماه در و شودمی تهران راهی قم و کاشان طریق از سپس

 به آنگاه و شتابندمی دیدارش به زدیکن شهرهای و تهران وجهای و علما و گیردمی قرار عموم توجه مورد

 او از شاه وقتی و کندمی انتقاد کشور در قانونیبی وضع از که است معروف و رودمی شاه ناصرالدین دیدار

 .دهدمی ادامه خود هایانتقاد به سپس و!« شنوا گوش دو» :گویدمی سید «خواهی؟می چه من از: »پرسدمی

 را ایران در استبداد وضع باصراحت بود، شده علما و مردم تجمع محل که بالضرامینحاج منزل در سید

 که کندمی ابالغ الضربامینحاج به شاهناصرالدین اینکه تا یابدمی ادامه روش این...  نامدمی تحمل غیرقابل

 در: »دیگومی الضربامین پاسخ در سید و برود خراسان به است بهتر و نیست صالح تهران در سید ماندن
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 اهمخو بدانم، صالح خودم که کجا هر به شد، بهتر هوا وقت هر رود،نمی خراسان به کسی که زمستان فصل

 .«رفت

 موافقت آن با شاه و بود خواهد اروپا عازم که دهدمی اطالع و نویسدمی شاه به اینامه سید مدتی از پس

...  گرددمی روسیه رهسپار کشور، دو روابط درباره مذاکره برای السلطان،امین درخواست به سید ولی کند؛می

 سعایت و حسادت بار این و کندمی مراجعت تهران به شاهناصرالدین درخواست به باز 4347 الثانیربیع در

 به: »که نویسدمی السلطانامین به خطیدست طی شاه و شودمی سید رنجش و کدورت باعث السلطانامین

 محک» و شودمی ناراحت آمیزاهانت برخورد این از سید!« نیست صالح تهران در نشماند بگویید جمال آقا

 قم به را سید که خواهدمی او از السلطان،امین به موکدی و مجدد دستور طی شاه و کندنمی اجرا را «شاه

 وشر از زیرو شبانه طور به آنجا در و گرددمی( ع)عبدالعظیم حضرت مزار و شهرری عازم سید اما بفرستد؛

 .کندمی انتقاد کشور، نابسامان اوضاع و شاه استبدادی

 ،همزمان و نامدمی فروشوطن و خائن را او که رسدمی شاه دست به امضاییبی سرگشادة نامه بحران، این در

 در بیگانه ایادی قطع» و «صدراعظم و شاه خلع» خواستار هاآن در که شودمی پخش شهر در هایینامهشب

 السلطاننامی به انگلیس سفیر صالحدید با بود، کرده احساس را خطر که شاه ناصرالدین! بودند شده «ورکش

 خطیدست طی او و براند بیرون «عبدالعظیم حضرت بست» از شده، نحوی هر به را سید که دهدمی دستور

 .«بسپار سواران این به کرده، بیرون بست از را جمال سید! خان مختار: »نویسدمی ری حاکم به

 در ـ م4734 ژانویه 44 مورخ ـ انگلستان خارجه وزارت به تهران در انگلیس سفیر رسمی و محرمانه گزارش

 نامه یک شاه پیش روز چند قبل، سال مارس 0 مورخ محرمانه 30 شماره نامه به عطف: »است چنین بارهاین

 نافعم که اندکرده متهم این به را شاه زیاد، ایناسز و فحش از پس آن در که دریافت امضا بدون و سرگشاده

 الدینجمال دسی نامه آن نویسنده که شودمی مسلّم اعلیحضرت بر و است نموده انگلستان دولت تسلیم را ایران

 الحفظتتح و دستگیر گردیده، متحصن تهران نزدیک عبدالعظیمشاه در که را او دهدمی دستور و است معروف

 .«کندی. نمایند تبعیدش( ترکیه)عثمانی مرز به آنجا از و برده کرمانشاه به سوار هعد یک همراه به

 مردم هب و آورندمی بیرون( ع)عبدالعظیم حضرت آستانه از ایشرمانهبی و اسفبار بسیار وضع با را سید

 همراه را دسی ندژخیما سپس!« است نشده ختنه و دارد دشمنی اسالم اکرم پیامبر با است، بابی او: »گویندمی

 عظیم،عبدال حضرت از سید اخراج و دستگیری چگونگی شنیدن از پس شاه ناصرالدین. برندمی قم به خود

 ولی تد؛بفرس سید برای هدایا مقداری همراه دوستانه نامه یک دلجویی برای که دهدمی دستور السلطانامین به

 اجرا را حکم این بود، سید تبعید اصلی محرك و داشت طوالیی ید سعایت امر در که السلطانامین
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 چنین ،فرستدمی انگلیس خارجه وزارت به باره این در تهران در انگلیس سفیر که ایمحرمانه گزارش.کندنمی

 :است آمده

 تهران از 4734 ژانویه 42 ،مورخه44 شماره محرمانه،»

 20 مورخه 400 شماره نامه پیرو و عالیجناب 4734 مارس 0 مورخه محرمانه 30 شماره نامه به بازگشت

 نامة یک شاه پیش روز چند که شودمی یادآور احتراماً اینک دوروموندوولف، آقای جناب 4734 اپریل

 و ایران در اداره سوء واسطه به را اعلیحضرت شدید طور به آن در و داشت دریافت امضا بدون و سرگشاده

 .اندگرفته اناسز و فحش باد به شدیداً و داده قرار انتقاد وردم انگلستان، دست به ایران منافع تسلیم باالخص

 شارالیهم داد دستور لذا است، شده نوشته معروف الدینجمال تحریک به نامه این که شده مسلم شاه برای چون

 ظرن. نگذاشت وقعی السلطانامین تذکر و نصیحت به اعلیحضرت. نمایند اخراج کشور از فوریت به را

 ممکن لتدو وگرنه بگیرد، انجام سروصدا بدون و آرامی به خیلی باید او تبعید و اخراج که بود ینا صدراعظم

 ستب تهران نزدیک عبدالعظیم حضرت مقبره در سید که الخصوصعلی. بشود دردسرهائی با مواجه است

 .بود آورده پناه آنجا به و نشسته

 ونچ ولی بود، دور مقدس مکان آن از کمی گرچه. شد دستگیر بود، مطهر حرم به متصل که باغی در سید

 و گردید ایجاد سید توسط به مزاحمتی مختصر. شدمی محسوب هم بست محل بود، امامزاده ملک جزو

 سوار اسب روی مبارزه، کمی از پس را سید ظاهراً ولی نمودند؛ مقاومت کردند،می حمایت وی از که کسانی

. نمایند دتبعی ترکیه سرحد به را نامبرده است قرار آنجا از و بردند مانشاهکر به سوار نفرسی همراه به نموده،

 لتدو علیه توطئه در را ایران بزرگ رجال از عده یک همدستی و شرکت که بوده هائینامه بعضی سید نزد

 .«کندی... نمایدمی ثابت

 این از شاه! رام این از مردم نفرت و عمومی افکار و علما فشار براثر الدین،سیدجمال تبعید دستور از پس البته

 آنهم موقع، آن در مسافرت و مسدود برف از راهها و بود زمستان چون طرفی از. گرددمی نگران کمی جریان

 خود مراهه کافی لباس حتی که سید به رسد چه تا بود، خطرناك مسافری هر برای کافی وسایل تهیه بدون

 شود؛ یممال قدری هوا تا دارند نگاه قم در را سید که دهدمی دستور السلطانامین به شاه ناگزیر بود، برنداشته

 سید وذنف تجدید از نیز شخصاً طرفی از و بود انگلستان سیاست سرسپرده همچنان که السلطانامین ولی

 حدسر از را سید زودتر هرچه کندمی سعی شود، جمع خاطر کامالً او طرف از بتواند اینکه برای ترسید،می

 .فرستد بیرون ایران
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 انگلیس سفارت نامه

 تهنوش انگلستان خارجه امور وزارت به تهران در انگلیس سفارت از موضوع این به راجع که اینامه آخرین

 :است چنین شده،

 4734 ژانویه 24 مورخه محرمانه، 24 شماره تهران،»

 از پس روز چند: داردمی معروض اینک جانب، این جاری ماه 42 مورخه 44 شماره نامه پیرو! جناباعالی

 مزاج صحت برای سخت و طوالنی مسافرت این زمستان وسط در مبادا ترسید شاه الدین،سیدجمال تبعید

 مأمور رنف چند داد دستور السلطانامین به رواین از بشود؛ وی مرگ باعث احتماالً اینکه یا و باشد مضر سید

 هوا ینکها تا بدارند متوقف همدان در یا و قم در را سید که نماید ابالغ مستحفظین به و روانه سید سرپشت

 .بفرستند ترکیه سرحد به را او هوا، شدن مساعد از پس و شود ترمالیم قدری

 ینکها با. گردد ارسال وی برای هدایا و پول مقداری و شود نوشته سید به دوستانه نامة یک داشت میل شاه

 ذاردهگ اجرا موقع به او منویات نمود اصرار شاه ولی نماید، منصرف نظر این از را اهش کرد سعی السلطانامین

 از و است نکرده اجرا مورد این در را شاه امر هنوز او که داد اطالع من به ـ السلطانامین ـ جنابعالی. شود

 مرگ باعث که خطری گونه هیچ و است خوب بسیار سید مزاجی وضع زیرا کرد؛ خواهد اجتناب کار این

 شاه و شد نخواهد نیز عمومی اختالل به منجر او تبعید و ندارد وجود باشد، سفر این سختی واسطه به وی

 «کندی امضاـ. است بیمناك موضوع این از سبببی

: نوانع تحت که آورده دست به انگلیس وزارتخانه آرشیو از جانب این را اسناد این که است یادآوری به الزم)

 هم،م اسناد از بخشی ترجمه با «اسدآبادی الدینسیدجمال درباره انگلیس خارجه وزارت اسناد کامل مجموعه»

 .(است شده منتشر شروق، کلبة توسط 4373 سال در اسناد، کلیه متن همراه

 اثرمت ایران اسفناك اوضاع به توجه واسطه به تهران در اقامت از بعد ایران، به ورود از پس الدینسیدجمال

 شد،یم افزوده تهران در شهرتش بر روز به روز و بود گرفته قرار شاه توجه مورد اوایل در اینکه با و گرددمی

 وششخ سید کنایات و اشارات از بود، کشور نابسامان اوضاع اصلی موجب کهـ  صدراعظمـ  السلطانامین ولی

 که چنان و انداخت شاه نظر از را او تدریجبه و گردید هراسان اندازهبی وی، نفوذ ازدیاد از ضمن در و نیامد

 در ناچار بود، شده مطلع حوادث این تمام از که هم الدینجمال. گردید موفق کامالً مورد این در شد، اشاره

 .گردید متحصن عبدالعظیم حضرت حرم
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 لیکن بود، شده هافزود وی مریدان و طرفداران به زیادی عده تهران، در او اقامت ماه هفت طول در اینکه با

 تی،حکوم رجال از بعضی همکاری با که کردند وانمود چنین ظاهراً و ساختند برایش ایپرونده اینکه از پس

 در ار سید و نمود صادر را وی تبعید دستور شاه باشد،می شاه شخص و حاکم دولت علیه تحریک درصدد

 کار ینا. بردند خانقین تا غیرمجهز، قاطر ای اسب روی الحفظتحت و آوریاسف بسیار حال با زمستان وسط

 یکی نزلم در و رفت بصره به یکسره و شد تبعید ایران از سید وضع این با. افتاد اتفاق 4734 سال ژانویه در

 شدیدتر مبارزه و گردید انگلستان عازم کشتی با بصره، در توقف مدتی از پس. نمود اقامت آنجا روحانیون از

 را رانای از تبعید چگونگی اکنون و. گردید سلطنت از وی خلع خواستار و نمود آغاز شاه علیه را ترعلنی و

 :کنیممی گیریپی او، خود قلم به و سید زبان از

 ایران از سید تبعید چگونگی

 رد شنبهپنج روز! باد هاسالم را الرشادسبیل علی ثابتاً الزال امین محمدحسن حاجی نیرّالفؤاد جناب»

( انمختارخ)عمرسعد( فراش) جالد نفر بیست نداشتم، حرکت بر قدرت بیماری از که العظیمعبدحضرت

 بنا عساکر کینه و حقد از اینمونه که حدت و غضب غایت به مرا(. بودند هم التجارمعین) منزل به ریختند

 هب مانده لعظیمعبدا شهزاده اهل قلوب در اسالمی اندك مبادا که داشتند آن خوف چون کشیدند؛ بود، زیاد

 ندی و اسالم که چون بود، محال فکر و باطل خیال این آنکه حال و) کنند حمایت من از دینی غیرت سبب

 سرعت به مرا آنقدر(.گفتممی همیشه چنانچه و نموده هجرت وال آن از که است مدتی حمیت و غیرت و

 به ده،ش قطع نفسم که داد فشار چنان مرا گلوی پیراهن، و قبا هایدکمه که کشیدندمی شتاب به و بردندمی

 .افتادم زمین

 ساعت چهار مدت تا و رسانیدند سعد عمر داراالماره به نوع چه به مرا که ندانستم گونه هیچ به آن از پس

 سوار سرتیپ قزوینی خان حسن) را شمر و سعد عمر و آمدم خود به چون. هستم کجا در که نفهمیدم هیچ

 آب االتصالعلی نشسته، ردابی عمامه،بی هم ساعت سه مدت و دیدم، خود حضور در( خانه کشیک

 باقی ینا کرمانشاه تا حتی) بود شده حاصل جگر در شدیده حرارت نفس حبس، سبب به کهچون نوشیدم؛می

 ایدب نمانده، غروب به بیش ساعت دو: گفت شمر آن از پس(. بنوشم آب بار چهل روزی بایستمی و بود

 برخاسته، شانای. بیاورند است، پول اندکی آن در که مرا کیف بگویید: گفتم مختارخان به بین این در .شد سوار

 دهید، برخ بدیشان گفتم هرچه و ندادند بود، کتب و اوراق ایپاره و مبلغ بعضی آن در که هم را کیف و رفتند

 مخواهی روانه قم به شما برای را کیف ما گذرد،می وقت: گفتند شمر آخراالمر. نداد خبر بدیشان هم کسی

 .نمود
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 چپق اباسب دیگری و برداشت را قلمدان یکی ولکن چپق، اسباب و قلمدان با آورده، مرا لباس بقچه یک پس

 جوالی در قبا دو و لبّاده و عبا همان! کردند نهب هم را حقیر چیزهای آن خودم محضر در الحاصل و را

 حالت در مرا آن از پس. آمدند من با سوار سی ساعت نیم یک تا نموده، وارس لکنتی یابوی یکبه مرا گذاشته،

 باشد گسرهن حمیدخان که ـ عنس بنسنان ایشان رئیس که سوار پنج به کبد، حرارت و نفستنگ و بیماری

 .سپردند ـ

 معد و قاخال خشونت آن و شدید سرماهای آن و برفها آن همه با شلوار،بی باالپوش،بی راه بین در دیگر

 گذشته چه که کنید تصور شما خود دیگر دودها، آن آمدن، فرود هاطویله به هامنزلگاه در و حارسین ایمان

 .بردند در به سعد ابن لشکر بود، جیب در که قران چند آنکه ترشگفت همه از و. است

 عجائب از آنجا در که دستگرد منزل در همآن و خوردم گوشت باریک کرمانشاه تا عبدالعظیم حضرت از

 خواستند و داشتند اسبی آورده، جا به را صفا کمال ایشان الحق و افتاد مالقات اتفاق ناصر حاجی با اتفاقات،

 .باشد یار خداش. نکردم قبول من ولی بدهند؛ من به نیت خلوص برای از

 ودهب مسرور من روح حاالت نای درهمه ولی واردآمد، من بدن بر مصائب این بدانید آنکه تا رانوشتم، همهاین

 معنوی و صوری احوال اصالح برای من که دانست خواهند ایرانیان بعضی بالشک و. بود خواهد و هست و

 خـداوند از و بود مجلس گرمی و وقت امرار برای از نه گفتم،می آنچه. دارم ایستادگی درجه هر تا ایشان

 هایدل و برساند امعالی مقصد بدین و دهد قرار من فوز سبابا از یکی را مهوله واقعه این که خواهانم تعالی

 .آمین گرداند، شاد را ایمان به منور پاك

 ماش سجایای علو و نفس نقاوت و روح صفای در وقت هیچ. خواندم بودید، نوشته محمدعلی آقا به کاغذی

 چون الحق آقامحمدخان. ستاو از شما جزای و خداست با شما شکر. بودم نکرده شبهه مالقات، اول یوم از

 الملکحسام جناب. شد خواهد گرفته ایشان از باشد، الزم آنچه البته و حاضرند خدمتگزاری در همیشه مالعلی

 !است عجیب هماین الحق. نمایندمی مجاملت بسیار امروز تا

 هن و وهن، شما عزم در هن که آنم امیدوار و است نیاورده میانبه سخنی ماندن و رفتن از لهذا و بیمارم اکنون

 الدوامیعل که باشید آن مترقب مهوله واقعه این سپس باید بلکه شود، حاصل نقصی شما ایمانیه حرارت در

 به ار خدا عدل و بیفزایید خود ایمانیه مراتب بر و کنید مشاهده دولت و دین اعداء در را الهیه قدرت عجائب

 .بنگرید تحقیق دیده
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. نمودم تشکر حاضرم؛ ـ نقدیه و اسب از بخواهیدـ هرچه: نمودند اظهار و آمدند من پیش هم الدولهوکیل

 نند؛ک کارسازی باشد، الزم مرا هرچه که است نوشته پستخانه سرهنگبه الدولهامین که گفتمی آقامحمدعلی

 جمال.السالمو. رسانممی درود را خودم فاضل و سالم را ملک حاج. است نیامده من نزد کتابت، حال تا ولی

 «الحسینی الدین

 شاه با مچنانه سید ولی گردید؛ تبعید ایران از شاه دستور به ایوحشیانه طور به الدینجمال سید ترتیببدین

 و علما زا ایران، رژیم علیه سرگشاده هاینامه توزیع و «ضیاءالخافقین» نشریه انتشار با لندن در و داشت کار

 ـ وی مریدان از یکی توسط نیز سرانجام، و شد سلطنت از شاه خلع واستارخ ایران، و عراق عظام مراجع

 یدستگیر محل) عبدالعظیم حضرت حرم در خود سلطنت سال پنجاهمین در شاه ناصرالدین ـ رضاکرمانی

 .رسید خود هایستم و هازشتکاری سزای به( سید
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 مصر در صفوی نواب تاریخی سفر از خاطراتی

 

 هو:  مقدمه

 :دارداشعارمی محترماً درود، و سالم با دعایی آقای جناب گرامی و ارجمند برادر

 بازداشت کاری هر از را ما روزی چند فصلی، خوردگی سرما اضافه به تهران بـُرنفس هوای آلودگی عوارض

 این به. گردید سلب شهادتش، سالگرد در صفوی نواب حضرت واالمقام، شهید به نسبت دین ادای توفیق و

 آن از یادی ،«نواب من آموزگار» بحث تکمیل در اهللسلمه کرمانی حجتی حضرت عزیز برادر که بودم امید

 هم سطر یک حتی ،«اطالعات» ماهدی 27 پنجشنبه همچنین و ماهدی 27 چهارشنبه شماره اما بنماید، شهید

 .گردید من تأسف و تعجب موجب تحریریه، در دوستان، غفلت این و نداشت زمینه این در

 مسلمان نواندیش بازرگان، مهندس مرحوم خاطره بزرگداشت برای ما، مذهبی ملی دوستان همزمان، البته

 راید،ج همین در اما گردید؛ منعکس آن اخبار مربوطه، جرائد در که داشتند پا بر قم و تهران در مراسمی مبارز،

 خلصانهم سحابی، اهللعزت مهندس عزیز برادر قول به که دیشهی شهید؛ این از یادی عنوانبه سطر یک از دریغ

 شدن ملی اصلی مانع برداشتن میان از» برای شرطی هیچ و کوشید نفت، صنعت شدن ملی در روز،شبانه و

 ههجب» ایشان قولبه هم پیروزی از پس و نداشت پیروزی، از پس «اسالمی احکام اجرای» جز «نفت صنعت

 کهبل نکردند وفا خود وعده به تنها نه آن رهبری و ملی جبهه که دانیممی همه البته. !!..زد قولش زیر «ملی

 !نگداشتند!( ؟)حکومت زندان در تمام، ماه 22 را صفوی نواب شهید

 خواهیتتمامی و انحصارگرایی نوین شکل در! انحصارگرایی مخالف ظاهراً دوستان از بعضی اینکه از بگذریم

 «افلتغ» به را خود مورد، این در ولی کنند؛می منتشر نامهویژه و یادنامه سیاسی، قدیمی هایچهره برای مدرن،

 منتشره !راست و چپ جراید البد شما... نیست مسلمانی انحصارگرایی، که برآرند فریاد و داد سپس و زنندمی

 اال! »شهریار مرحوم قولبه! نیز را دیگر هایمناسبت و... دیگر روزهای جراید و... ایددیده را ماهدی 27 در

 من؟ یا تویی انحصارگرا!« کنمی انصاف تهرانیا

 قبال در دیگری شرط هیچ «اسالمی احکام اجرای شرط» جز خود، حیات زمان در که شهیدی البته، صد

 شهادتش از که قرن نیم از پس نیست، برادرانش و خود برای هم مقامی و پـُست دنبال و ندارد جانبازی

 مانده هزند برادران و دوستان برای اما... بکند او از یادی ای،شریفه جریده که نیازی نه و دارد توقع نه ردگذمی

 رد البته... باشند زشت روش این صاحب خود عمل، در ،!انحصارگرایی ضد مدعیان که است دردناك این او،
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 و رهخاط چند صفوی، نواب هادتش سالگرد مناسبت به... بگذرم شکوه و گله از! شکالتی و ویژه شکلی

 یجادا در عربی، بالد در اسالمی، حرکت رهبری میان در سفر این تأثیر و «مصر» به سفر از تاریخی عکس

 سنی، و شیعه مسئله در اسالمی، هایحرکت سنی رهبران و وی هایدیدگاه و مذاهب بین تقریب و وحدت

 .گرددمی تقدیم

.. .است اینجانب از آن، تکمیل و است صفوی نواب شهید خود از منقول خاطراتی یادواره، این عمده بخش

 رمص «االهرام» مؤسسه دوستان از کردند، نقل من بر اخوان رهبران که است خاطراتی و اطالعات از مکتسب و

 اختیار در و کردند پیدا بایگانی از رابطه این در را پیش قرن نیمة تاریخی هایعکس من، درخواست به که هم

 هاعکس با اههمر «یادوراره» این نشر به «برادران» غفلت جبران برای آنکه امید به بود سپاسگزار باید گذاشتند،

 . سپاسگزارم شما محبت و لطف از قبالً. گردد اقدام

 خسروشاهی سیدهادی: تهران 23/44/72 جمعه

 ،بود «اسالمی مؤتمر» یردب که «قطب سید» شهید دعوت به «صفوی نواب» شهید م،4320 ش4332 سال در

 پـُرشور، سخنرانی ایراد ضمن آنجا در و کرد سفر اردن کشور به قدس، آزادی کنفرانس در شرکت برای

 ایانپ در... گردید فلسطین و قدس آزادی راه در مذهبی اختالفات گذاشتن کنار و مسلمانان وحدت خواستار

 از و دبنمای «مصر» به هم سفری که کندمی دعوت «صفوی نواب» شهید از «قطب سید» شهید کنفرانس، کار

 برای قلبی تمایل رغمعلی «صفوی نواب» شهید شود، آشنا مصر، مسلمان مردم و «المسلمیناخوان» با نزدیک

 وکولم دیگری وقت به را آن دعوت، پذیرش ضمن سفر؛ هزینه پرداخت توانایی عدم علتبه مصر، به سفر

 !کندمی

 عراق در. گرددمی عراق سپس و سوریه و لبنان عازم اتوبوس، با و زمینی راه از «صفوی بنوا» شهید آنگاه...

 با السالم،علیه علی حضرت خود، موالی مرقد زیارت از پس و رودمی اشرف «نجف» به ورود، محض به

 ارج ـُرپ دانشنامه صاحب امینی، عبدالحسین شیخ اهللآیت مرحوم منزل به قبلی، آشنایی و روابط به توجه

 و قدس، آزادی کنفرانس نتایج ارائه ضمن «صفوی نواب» شهید. اوست میزبان اینک که رودمی «الغدیر»

 «قطب سید» دعوت موضوع سنت، اهل معروف هایشخصیت و علماء با سوریه، و لبنان در خود دیدارهای

 شود،می آگاه سفر انجام عدم لتع از «امینی عالمه» که هنگامی و کندمی بازگو مصر، از بازدید برای را

 از قبل ماًحت که خواهدمی او از و نموده تهیه را تهران به برگشت و قاهره به بغداد از وی سفر بلیط بالفاصله

 و وحدت ایجاد برای مصر، اسالمی هایشخصیت و االزهر علمای با و برود سفر این به ایران، به مراجعت

 ...نددیدارک اسالمی، مذاهب بین تقریب



94 

 

 و سامراء کربال، نجف، در مقدسه عتبات زیارت و عراق در توقف روز چند از پس صفوی نواب شهید

 سلمانم مردم پـُرشور و نظیربی استقبال مورد و گردید «قاهره» عازم مراجع، و بزرگ علمای با دیدار و کاظمین

 پیروزی ایام با مصادف «صفوی نواب» یدشه سفر. گرفت قرار «المسلمیناخوان» اعضای و رهبران ویژهبه مصر

 فانهمتأس ولی بود؛ «فارق ملک» سلطنت سرنگونی برای نجیب محمد ژنرال رهبری به «آزاد افسران» حرکت

 «ناصرعبدال» ویژهبه دیگران و «نجیب» بین گروهی درون نزاع و کشمکش حرکت، پیروزی ایام نخست همان از

 ایشور توسط زدند،می را خود ساز کدام هر که بقیه و «الوفد» مانند قدیمی، سیاسی احزاب و بود شده آغاز

 مانساز یک عنوانبه که المسلمیناخوان جمعیت فقط و بودند شده اعالم منحله! گروهی طوربه آزاد، افسران

 روابط و مردم هایتوده بین در آن خاص موقعیت به توجه با واقع در و بود شده ثبت غیرسیاسی نیکوکاری

 انونق این از آزاد، افسران با فلسطین جنگ در آنها همکاری همچنین و آزاد افسران از بعضی قبلی عضویت

 گراییقومیت» از دور و اسالمی روش اخوان، روش چون اما داد،می ادامه خود فعالیت به و بود شده مستثنی

 اجرای » که ایران، ملی جبهه از ویصف نواب شهید درخواست مانند و بود آزاد افسران از بعضی «عربی جاهلی

 لعخ و شاهی رژیم بر پیروزی از پس آزاد، افسران با همکاری ادامه برای نیز اخوان بود، «اسالمی احکام کامل

 داشتند عهدهبه مهمی نقش امر این در نیز اخوان خود، خاطرات در فاروق نوشته به که – فاروق ملک از ید

 هیئت در خودشان شرکت بودن حتی شرط، این اجرای با فقط و بودند یاسالم احکام اجرای خواستار –

 وافقم عبدالناصر آنها رأس در و آزاد افسران از بعضی ولی. باشند داشته همکاری آن با که بودند حاضر دولت؛

 ایطشر ینا در! شدند خواستار «تربیت و تعلیم» و «خیریه امور»در را اخوان فعالیت و نبودند شرط این پذیرش

 عضیب حساسیت موجب قطب، سید شهید توسط اخوان، رهبری دعوت به قاهره، به صفوی نواب شهید سفر

 وییدانشج سازمان اینکه تا بودند واکنش برای فرصتی منتظر و گردید مغرور خواهتمامیت آزاد افسران از

 احمد و منیسی احمد یهانام به اخوان عضو دانشجوی جوان دو خاطره بزرگداشت برای المسلمیناخوان

 دانشگاه رد مراسمی بودند، رسیده شهادت به فلسطین در صهیونیست اشغالگر نیروهای با نبرد در که شاهین

 .آورد عملبه دعوت اجتماع، آن در سخنرانی برای هم صفوی نواب شهید از و کرد برگزار قاهره،

 افراد و آموزدانش و دانشجو اعضای و اساتید از نفر هزار هاده روز، آن در مصری، برادران از بعضی نقل به

 شجوییدان سازمان مسئول ،«دوح حسین» استاد نخست... داشتند شرکت اجتماع این در اخوان، به وابسته عادی

 .رسید صفوی نواب شهید به نوبت سپس و پرداخت «عزیز میهمان» معرفی و سخنرانی به اخوان،

: دانندمی شعار صدا یک جمعیت انبوه گرفتم، قرار تریبون پشت نم وقتی: »کردمی نقل خود نواب شهید

 اساسی انونق قرآن «ضیفنا صفوی نواب و امانینا اسمی اهلل سبیل فی اللموت زعیمنا، الرسول دستورنا، القرآن»

 طوس در... ماست میهمان صفوی نواب و ماست آرزوی بهترین خدا، راه در مرگ ماست، رهبر پیامبر است، ما
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 هایحرف عربی، زبان به بتوانم کثیر جمع این در که طلبیدم یاری متعال خداوند از من شعارها، و ازدحام نای

 ادب زنده ایران، باد زنده اسالم، باد زنده: فریاد کردم، آغاز خدا نام به را سخن تا! کنم بیان راحتیبه را خود

 شدن ملی خواستار خود سخنرانی ضمن در نم و... درآورد لرزه به را قاهره دانشگاه صحن صفوی نواب

 بیرون باید اهانگلیسی گردد، ملی سوئز کانال باید» شعار ناگهان و شدم هاانگلیسی راندن بیرون و سوئز کانال

 و حضار به چماق و چوب با دولت هواداران از گروهی ناگهان هنگام این در. کرد پـُر را جاهمه!« بروند

 تفرقم به شروع هوایی، تیراندازی با و کرد دخالت هم امنیتی پلیس بالفاصله و کردند حمله دانشجویان

 رسیدپ من از پلیس ارشد افسر آنجا در بردند، «داخله وزارت» به الحفظتحت مرا سپس و... نمود مردم ساختن

 یکتحر سوئز نالکا کردن ملی برای را مردم چرا ید؟کرد سخنرانی دانشگاه در چرا! اید؟آمده مصر به چرا: که

 ...و نمودید؟

 ست،ا اسالمی کشور یک که را مصر و امآمده قاهره به مصری مسلمان برادران دعوت به من: گفتم افسر آن به

 چون ها،سرزمین این مردم و ماست وطن عربی، و اسالمی کشورهای همه اصوالً و دانممی خود دوم وطن

 دانشگاه در من سخنرانی اما. بیایم آنها دیدن به دارم حق من و! هستند ما وطنهم واقع در هستند، ما دینهم

 در خود مصری دانشجوی برادر دو شهادت مناسبت به که بود مسلمان دانشجویان دعوت به باز هم قاهره

 من و کنم سخنرانی مراسم آن در که خواستند من از و بودند، کرده برگزار مراسمی غاصب، یهودیان با جنگ

 تعلقم که سوئز کانال شود، آزاد باید هاوابستگی از مصر که کردم مطرح را اسالم خواست خود سخنرانی در

 تید،هس مصر میهمان که شما: پرسید دیگری افسر... و شود رها هاانگلیس اشغال از باید است، مصر مردم به

 راندیگ و الشافعیحسین و انورالسادات عامر، عبدالحکیم عبدالناصر،: مصر آزاد افسران دیدن به چرا پس

 و برود خود «میهمان» دیدن به که است «میزبان» وظیفه این و هستم، مصر میهمان من: گفتم نرفتید؟

 لیسپ ارشد افسر! دادممی پس بازدید من، بعد و آمدند می من دیدن به نخست آقایان آن باید ترتیب،بدین

 شورای محک به المسلمیناخوان جمعیت اوالً که برسانم شما اطالع به باید: وگفت کرد من به رو مصر امنیتی

 مصر فوراً باید و شده صادر هم شما اخراج حکم ثانیاً و ندارد سیاسی فعالیت حق دیگر و شد منحل! انقالب

 !دیگران؟ نه! بشوید مصر دولت میهمان بعد، به ساعت این از اینکه یا! کنید ك تر را

 یزبانم این از بود، آورده وجودبه اخوان با نامناسب برخورد با جدید متحکو که بحرانی شرایط آن در شکبی

! تآنهاس کنار در نواب که بگوید مصر مردم و اخوان جوانان به که بود این آن و کرد می دنبال را هدفی شدن

 مانممی رمص در روزی چند گفتم و پذیرفتم را آنها پیشنهاد بالفاصله آنها، واقعی نیت از آگاهی رغمعلی من

 سخنرانی بهانه به که جمعیت، انحالل حکم لغو برای که بود این من هدف و بود خواهم دولت میهمان و

 ستانهدو و آورم عمل به ناصر سرهنگ و نجیب ژنرال با مالقاتی و کنم اقدام بود شده صادر من ضدانگلیسی
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 اقوری،البحسن شیخ مصر، دولت طرف از هک گفتند! شود برقرار نو از اخوان، فعالیت آزادی تا کنم وساطت

 کادر وعض پیش چندی تا باقوری شیخ آنکه عجیب نکته و بود خواهد من میزبانی دارعهده مصر اوقاف وزیر

 تبمک عضویت از جدید دولت در وزارتی پست پذیرفتن علت به و بوده -االرشاد مکتب - اخوان رهبری

 االزهر معروف علمای از اوالً الباقوریحسن چون پذیرفتم، هم را رام این من! بود شده گذاشته کنار ارشاد،

 دمدی خود مکرر هایمالقات در من و رفتمی شماربه مصر برجسته علمی هایشخصیت از خود ثانیاً و بود

 ستاسی در البناحسن شیخ شرکت از پس که داد اطالع من به او و است روشنی و آگاه و دانشمند فرد که

 ارالتقریبد با و پیوسته تقریب هواداران به نیز او قمی، تقی محمد شیخ آقای همکاری با قاهره در یبدارالتقر

 .دارد هاییهمکاری

 مذهبی اممق ترینعالی و االزهر شیخ تاج، عبدالرحمن شیخ دیدار به که کرد دعوت الباقوریحسن شیخ سپس

 دیدار ینا و داشتیم ایبرادرانه و دوستانه کامالً مالقات او با و رفتیم شیخ دیدار به او همراه. برویم سنت اهل

 ینب تقریب با را خود همکاری که داد وعده من به او و گردید تشیع و سنت اهل بین بیشتر تفاهم موجب

 فروع مسائل خاطر به سنی، و شیعه بین اختالف ایجاد که بود معتقد او. دهد گسترش شیعه علمای و مذاهب

 مذاهب فقهای بین در فقهی، متفاوت نظریات قبیل این که افزود و بود خواهد اسالم شمناند نفع به فقهی،

 غیرمنطقی برخوردهای موجب باید چرا شیعی، فقهای با اختالف این ولی است؛ فراوان هم سنت اهل اربعه

 گردد؟

 من و مدآ فائق مشکل ینا بر بتوان ایران و عراق در شیعه بزرگان همکاری با که بود امیدوار عبدالرحمن شیخ

 با داردی خواستار من االزهر، شیخ با دیدار از بعد. عنداهلل من اال ماالتوفیق و کردم ابراز را امیدی چنین نیز

 اردید به جمهوری ریاست کاخ در من و گذاشتند مالقات قرار بعد روز یک شدم عبدالناصر و نجیب ژنرال

 ادآوری احوالپرسی از پس من. شدند روروبه من با زیاد احترام با دو هر و بود دوستانه کامالً دیدار. رفتم آنها

 این و دارد خاص موقعیتی عرب و اسالم جهان و مصر در المسلمیناخوان دارم اطالع من که آنجا تا شدم؛

 اب مبارزه برای است، خارجی و داخلی دشمنان توطئه معرض در هنوز که جدید دولت که کندمی ایجاب امر

 آنها کنار رد فلسطین جنگ در شما که ویژهبه شود، آنان فعالیتهای مانع آنکه نه کند تقویت را آنها یگانگان،ب

 ...بودند شما کنار در آنها هم جدید حرکت پیروزی در و بودید

 واقع در و گفت سخن پیروزی، از پس مصر، در نیروها وحدت لزوم از نجیب ژنرال من، هایحرف از پس

 کرد، لقیت دوستانه شد می ظاهربه که عبدالناصر توضیحات و هاپاسخ اما بود؛ نجیبانه و دوستانه او هایپاسخ

 و دارد هایینقشه باطن، در او که فهمیدم من و! داشت زیاد اما و اگر و بود شیطنت و بازیسیاست نوعی
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 عراق در مراجعت از پس و کردم زدگوش برادران به مصر در را نکته این و... کرد خواهد پیاده را آنها روزی

 آزادی از پس که نگذشت چیزی دانیممی همه و... گذاشتم درمیان ایرانی برادران با را موضوع هم ایران و

 این و شد آغاز شدت به کودتا، برای نجیب ژنرال با همکاری اتهام شدن اضافه با آنها سرکوب اخوان، موقت

 وبسرک ادامه از را او و فرستادم عبدالناصر به تلگرافی وقت همان من ...گردید ملحق آنها به هم نجیب بار

 ربیع قومیت تقویت از که آنها اجرای دنبال به و داشت سر در دیگری اهداف او متأسفانه اما داشتم؛ برحذر

 !برداشت گام بود، اسالمی حرکت برابر در

 شیخ توسط هم من از بود، فاروق ملک از دی خلع و افسران پیروزی سالروز از بعد روز سه حال این با...

 قاهره در الجمهوریه معروف ن میدا در مصر ارتش رژه مراسم در که آوردند عملبه رسمی دعوت باقوری،

 ستیننخ من اتفاقاً و یافتم حضور آزاد افسران ویژه جایگاه در مراسم آن در و پذیرفتم هم من و کنم شرکت

 پـُر گاهجای تا آمدند هم بقیه تدریج به تا نشستم مخصوص جایگاه در و مرسید میدان به که بودم میهمانی

 ...«.شد

 ار آنها که بود آن تبعات و آثار و مصر به خود سفر مورد در صفوی نواب شهید خاطرات از ایخالصه این

 در البته و... کرد تعریف و نقل داشتم حضور نیز من که وی، منزل در انصاری سراج حاج مرحوم با دیدار در

 و هااندیشه: صفوی نواب»: خود کتاب در نیتخوش مرحوم که کرد اشاره نکات از بعضی به هم تهران

 یک شماره در هم المصور مصری معروف مجله. دارد اشاره خاطرات این از قسمتی به «شهادت و مبارزات

 تحت رژه، مراسم میهمانان مخصوص جایگاه در صفوی نواب شهید از عکسی چاپ ضمن خود، هزارم

 اسالم فداییان رهبر صفوی نواب: »نویسد می چنین کند، می شرکت رژه مراسم در صفوی نواب: عنوان

 جمهوریت میدان در گذشته شنبه روز که رسید رژه بزرگ میدان به که بود شده دعوت میهمان نخستین

 واقع رد اینجا: گفت دید افسران میان در جایگاه باالی در را خود صندلی صفوی نواب که وقتی. برگزارشد

 گریدی از یکی هیچ که هستند پیوسته هم به برادر دو گری،نظامی و دوستیوطن. است من طبیعی مکان

 فدایی کامل نمونه آن در اکنون و ببینم را رژه این تا کردم بیشتر قاهره در را اقامتم مدت من. نیست نیازبی

 آن از من سرزمین جوانان تا بود خواهد من سخن موضوع ایران به مراجعت از پس که بینم می را بزرگ

 .بروند پیش منوال همین بر و کنند بردارینمونه

 این: فتگ بود، نشسته وی کنار در که بغدادی عبدالطیف بخش، فرمانده به نظامی رژه تماشای هنگام به نواب

 ویشخ دعوت راه در خود مبارزه در را یامبرپ یاران کوشش از روشنی نمونه و واداشت شگفتی به مرا زیبا رژه
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 و دوستیوطن. روند می پیش داشتند، پیامبر یاران که ایروحیه همان با شما جوانان... داد نشان من به را

 !«.است آخرت و دنیا دین عقیده

 ،لمینالمساخوان تشکیالت و سازمان چگونگی به اشاره ضمن مصر از بازگشت از پس صفوی نواب شهید...

 عنوانهب او از و کردمی تعریف و تجلیل البناحسن شهید آن، نخستین مرشد و اخوان هایفعالیت و خدمات از

 و اسالم دنیای مشکالت و مسائل عمیق درك با که برد می نام آگاه و مخلص مرد و برجسته شخصیت

 و پرداخت ایریشه و یادیبن هایفعالیت و اقدامات به مصر، در ویژهبه خارجی، استعمار سلطه چگونگی

 به صهیونیست، اشغالگران با جنگ برای را خود مجاهد و فدایی نیروهای توانست که داد تشکیل سازمانی

 توسط اخوان مجاهد نیروهای سالح خلع از پس هم دلیل همین به و دارد گسیل فلسطین در نبرد هایجبهه

 به فاروق ملک مزدور حکومت عوامل توسط زنی وی خود قاهره، به آنها اجباری برگشت و وقت دولت

 .رسید شهادت

 رد کوتاه، ایمقدمه با را البناحسن شهید از ایمقاله ترجمه ایران، به مراجعت از پس صفوی، نواب شهید

 المسلمین،اخوان فقید رهبر جاویدان روح و قوی روح: »است چنین آن متن که ساخت منتشر ایران جرائد

 شهید مجاهد رادمرد پـُرفتوح روح مسرت برای.« است مصر مسلمان ملت ضداجنبی مقدس جهاد راهنمای

 مصر المسلمیناخوان یعنی اسالم تعالی راه حقیقی مجاهدین و مبارز مسلمانان جمعیت گذاربنیان البناحسن

 المع ربلندیس به او عالقه کمال و آتشین روح نمونه که فقید باشهامت رهبر آن از ایمقاله ترجمه به ذیالً

 میزان هب نسبت عزیز خوانندگان ذهن تا پردازیممی است ما آسمانی آئین مقدس مبانی و ایمان زائیده و اسالم

 تظاهرینم برخالف بدانند و گشته واقف نوشید شهادت جام اهللسبیل فی جهاد در که واقعی، مسلمان این عالقه

 ایبر و نهاده کف در سر که هستند جهان در نیز فداکاری و گذشتهجان از مردان ماسکدار، ریاکاران و دین به

 مبادرت مکتبی افتتاح به مصر در البناحسن مرحوم کنند، می نثار سر و جان اسالم مذهب مقدس پرچم اعتالی

 یم مکتب آن پیرو مصری دلیر مردان و جوانان ترینباشهامت و ترینشجاع از تن هزار هاده امروز که ورزید

 شرف و ناموس از و گرفته دست به اسلحه سوئز کانال گدازجان حوادث در که بودند آنها هم و باشند

 حسی ی،نقل عقلی، دالئل با مصر المسلمیناخوان جمعیت رهبر البناحسن زیر، مقاله در. کردند دفاع مسلمانان

 بشر افراد قلوب و شده پیروز جهان در اسالمی درخشان تعلیمات و مقدس آئین که کندمی اثبات تاریخی و

 هدخوا منور خود نور به را بشر افراد قلوب و شده پیروز جهان در اسالمی درخشان تعلیمات و مقدس آئین

 :مقاله ترجمه اینک.« تعالی انشاءاهلل ساخت
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 پیروز ماسال شکبی که داریم ناپذیریتزلزل اعتقاد و ایمان مسلمانان ما «گشت خواهد پیروز یقین به اسالم»

 للم وسیلهبه نهضتی و گشته آزاد کنونی تمدن براندازخانمان قیود از اسالمی ملل و دول و گشت خواهد

 عظمت و مجد و فرمانروائی و سیادت بخشیده تحقق صورت را اسالم پیشوای رسالت گشته، برپا مسلمان

 بینیپیش این اثبات بر ام. افراشت برخواهند همه از برتر را آئین این مقدس پرچم و تجدید را اسالم صدر

 هک خوانیممی را متعال خدای گفتار ما: سمعی دلیل. داریم دست در دالیلی خویش، ثابت ایمان و روشن

 دین و یبالهد رسوله ارسل الذی هو» ،«نوره یتم ان اال اهلل یأبی» ،«الکافرون کره لو و نوره متم واهلل: »فرمایدمی

 و نکمم امنوا الذین وعداهلل» ،«عزیز لقوی اهللان رسلی و انا ألغلین اهلل بکت» ،«کله الدین علی لیظهره الحق

 لهم تضیار الذی دینهم لهم لیمکنن و قبلهم من الذین استخلف کما االرضفی لیستخلفنهم الصالحات عملوا

 و حق هک داریم کامل ایمان و نداریم تردید آیات این صحت در هرگز ما «امناً خوفهم بعد من لیبدینهم و

 تهبرافراش ما حق پرچم و رسیده مراحل ترینعالی به الهی فرمایشات و حق گفتار زودیبه و بوده درست

 قدرتبه را ما هراس و بیم توانا خداوند و کرد خواهد فرمائیحکم جهان در زودیبه اسالم و گشت خواهد

 محرومیت و نومیدی و یأس نشانه اهر،ظ آثار کلیه گرچه نمود، خواهد آسایش و امن به مبدل خود اذن به و

 لقوما عن باسنا والیرد نشاء من فنجی نصرنا جائهم کذبوا قد انهم ظنوا و الرسل استیئس اذا حتی) باشد

 شانرسالت یعنی! اندشده تکذیب که کردند گمان و گشته مأیوس پیامبران که رسید فرا زمانی حتی( المجرمین

 خواهان که هر یافت نجات سپس و آنها بر آمد خداوند نصرت و یاری هآنگا است، گشته نابود و پایمال

 .بود نخواهد پذیربازگشت تبهکاران، از خداوند عذاب و فشار و بود، نجات

 و ندتریننیروم که دهدمی نشان بعد به اسالم پیدایش زمان از تاریخی حوادث و تغییرات کلیه: تاریخی دلیل

 مشکالت وجود با و بوده مبین آئین درخشان خورشید طلوع داده، رخ انسانیت معال در که آمدیپیش ترینفعال

 ماتزح و کشیده زنجیر خط آن گـِرد بر که خطراتی و نموده اندامعرض آن پیشرفت برابر در که موانعی و

 عزم و متجلی دین این پیروان قلوب در ایمان نور همچنان است کرده احاطه را اسالمی ملل که فرسائیطاقت

 ستوارا خویش عهد بر و برجا پای و قدمثابت پیش از بیش خود مقدس جهاد ادامه و مبارزه برای و آهنین آنان

 م،معظ پیشوای اکرم رسول باهره دستورهای و خداوند به اتکاء و ایمان نیروی همین با و باشندمی و بوده

 ار پیروزی شاهد جهان اقطار در یغیرمکف سالح و بضاعت قلت با اسالم ارتش که بود( ص)محمد حضرت

 .گشت خواهد سربلند و فاتح باایمان و شجاع افراد فرماندهی به و کشیده آغوش در

 وجودم نیروهای و گردید پراکنده اسالمی ارتش و شکست درهم خالفت دستگاه تاتار، لشگریان هجوم هنگام

 و پیوست وقوعبه ایمعجزه حال همان در ماا! رسیده آخر به کار کردند گمان جبون بافانخیال شدند، متفرق

 دولت پرچم زیر بعد و گریخته اطراف به وحشی، جنگجویان همان نخست اسالم، مقدس انوار رهبریبه
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 آن و دیدند را وضعیت این زمین روی مردم نیز دیگر باریک. شدند مسلمان و آورده ایمان اسالم معنوی

 یرهچ مسلمین درخشان تمدن بر وحشی اروپای بلکه مسیحی، گویمنمی متعصب، اروپای که بود موقعی

 ماا گشت سرازیر مسلمان کشورهای به رو خروشان سیل مانند صلیبیون قشون سرکش امواج و گشت

 .«ریخت دور به نموده سرکوب را آنها ایوبی الدینصالح

 خود اهکوت ایمقدمه با را آن ترجمه، از پس صفوی، نواب شهید که بود البناحسن شهید از کوتاهی مقاله این

 مذاهب بین تقریب و وحدت راه در دیگر گامی خود، اقدام این با واقع در و ساخت منتشر ایران جراید در

 رد اسالم فدائیان همانند مصر، در المسلمیناخوان حرکت که داد آگاهی ایرانی جوانان به و برداشت اسالمی

 بسرکو و فشار رغمعلی و هستند کوشا خدایی، حکومت برقراری و اسالمی احکام اجرای راستای در ایران،

 .گشت خواهد پیروز اسالم سرانجام خارجی، و داخلی دشمنان
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 اشرف نجف حوزه در اسدآبادی الدین جمال سید

 

 همه واهندخ می که آنها. ترسند می انسان از آنها... مقاومت و جلوگیری برای کنند مهیا را خودشان ها حوزه»

 یتترب آدم نفر یک ما علمی های دانشگاه در و ما دینی دانشگاههای در خواهند نمی ببرند، یغما به را ما چیز

 دسی» یک. شود می مزاحمشان شد پیدا مملکتی در ای حوزه در آدم یک که وقتی ترسند، می آن از. بشود

 4307 آذرماه اشرف نجف خمینی امام...« دبردن بینش از کند منقلب خواست می را مصر شد پیدا که «جمال

 اجتماعی، موقعیت و مقام احراز و اشتهار دوران مانند هرگز تاریخ، بزرگ مردان زندگی آغاز خصوصیات

 های شخصیت و افراد این زندگی آغاز در که است نکته این از ناشی عمدتاً این و نیست آشکار و روشن

 پس و ودش نمی احساس آنها، زندگی جزئیات ضبط و ثبت ضرورت به توجهی طبیعی طور به تاریخ، نامور

 دهش سپرده فراموشی دست به تاریخی، حوادث از بسیاری ضرورت، این احساس هنگام به و زمان مرور از

 درباره تاریخی حقایق دریافت برای ما که است رابطه هیمن در و. نیست دسترس در دقیق و کامل طور به یا و

 بیعیط طور به که کنیم استفاده ها قول نقل و ها خاطره از مجبوریم گاهی شخصیت یک ردعملک یا و زندگی

 که ها شخصیت این سیاسی اجتماعی فعالیت شکوفایی های سال دوران به ولی کند، می پیدا محدودی دایره

 .ویمش می اشکال یا ابهام دچار کمتر کنیم، می استفاده تاریخی مستند و عینی اطالعات از چون رسیم، می

 بخش دمور در حتی روشن، دورنمای یک به سرانجام توان می دقیق، ارزیابی و گیری پی با مجموع در البته و

 از آمده بدست اطالعات و مستند تاریخی معلومات پیوند با و رسید ها شخصیت این زندگی روشن غیر

 .آورد دست به مطلوبی نتیجه امارات، و قراین ها، خاطره

 اصالحی های حرکت آغازگر و اسالمی جوامع در بیداری و تحول کنندة ایجاد «اسدآبادی الدین جمال سید»

 نسرزمی مردمی و آزادیبخش های جریان در ای سازنده نقش پیش، نیم و قرن یک از که مسلمان ملل میان در

 یننخست بخش در بهاما ایجاد در شیعی، غیر بالد در «افغانی» لقب انتخاب با دارد، عهده به را اسالمی های

 در ای و کاری پنهان در سید روش این که جا آن تا است کرده پیدا تری استثنایی وضع خود، زندگی دوران

 موجب اسالمی، وحدت بزرگ اهداف راستای در و جغرافیایی و قومی وابستگی و پیوند نوع هر عملی رد

 به وی سرگذشت و زندگی بررسی در او، شهادت یا وفات از سال صد یک مرور رغم علی امروز، که شده

 در گوگفت و نظر اختالف با او، تحصیل مرکز یا و تولد محل در حتی که جا آن تا خوریم می بر هایی ابهام

 .شویم می روبرو تاریخ و تحقیق اهل میان
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 در سئلهم کنند، پیدا آشنایی او طلب وحدت پرواز بلند و آشوب پر روح و اندیشه با که کسانی برای البته

 که ریافتد توان می خوبی به که زیرا ،!شود نمی بسته سید، بودن «افغانی» یا «ایرانی» نظرانه تنگ چهارچوب

 در را خود تواند نمی اسالم، جهان وحدت ضرورت به معتقد و اسالمی شمول جهان اندیشه با انسانی

 اییجغرافی منطقه یک به وابستگی: دیگر عبارت به و... سازد محدود خاك و آب به مربوط عالیق چهارچوب

 زا تردید بی و. بود خواهد اسالمی الملل بین اندیشمند یک موقعیت و مقام خالف بر و «شأن دون» درواقع

 کار هب امضاء و نام نوع ده از بیش خود، مکتوبات در اسدآبادی الدین جمال سید بینیم می که است جا همین

 و رومی، ،الطوسی االفغانی، االستمبولی، السعدآبادی، االسدآبادی، کابلی،ال الحسینی، الدین جمال: است برده

 رام این حال هر به ولی دهد می نشان «اسالم دنیای» کلّ به را او وابستگی دهنده نشان امر همین که( 4)غیره

 ستا همدان «اسدآباد» متولد الدین جمال سید که بدانیم منصفانه، بررسی یک در که بود نخواهد این از مانع

 می وشنر خوبی به بیشماری، و مختلف اسناد نشر و پیدایش با بررسی این و... کابل؟ اطراف «سعدآباد» یا

 اهل ریتاکث میان در که آن برای را نام این ولی باشد، «افغانی» توانسته نمی سید متعددی، دالایل به که سازد

 .است کرده انتخاب خود برای نماید، ملع خود اسالمی وظیفه به بتواند تا شود پذیرفته تسنن

 4232 ـ 4234 های سال در که اسدآبادی الدین جمال سید تحصیل محل یافتن برای تاریخی بررسی و تحقیق

: های کتاب بر دوران همان در و بوده مشغول فقه اصول و فلسفی متون تدریس به مصر، االزهر دانشگاه در هـ

 حاشیه ـ کرد می تدریس را آنها مصر در که دیگر متون و ـ االصول لویحت کاتبی، العین حکمة اشارات، شرح

 بقاء با اماجس جسمیّه صورت تغییر کیفیت: درباره مستقلی فلسفی رساله خود یا و( 2)است نوشته تعلیقه و

 وبیخ به دیگر، اسالمی علوم تاریخ و تفسیر و فقه تدریس همچنین و است کرده تألیف( 3)نوعیه صورت

 نعالیتری در تدریس، بر قدرت و امکان این که زیرا سازد، مرتفع را سید درباره موجود های ابهام اندتو می

 اییآشن اسالمی گون گونه فنون و علوم با تنها نه سید که سازد می روشن خوبی به اسالمی، علمی مراکز

 حصیلت و جوانی دوران از زمانی مدت باید ناگزیر فردی، چنین این و است بوده استاد علوم آن در بلکه داشته

 و االزهر در چه سنت، اهل علمای فحول میان در بتواند تا باشد گذرانده برتری علمی های حوزه در را خود

 صالحا رهبری پرچم یا و باشد داشته عام تدریس و کند علم قد ـ هند و افغان و استانبول علمی مراکز در چه

 .بگیرد دوش بر را تحول و

 علل مهمترین از یکی شک بی که اسالمی عرفان از سید شناخت و آگاهی نقلی، و عقلی علوم بر عالوه

 در یدس که سازد می روشن خوبی به بود، اسالمی بالد روحانی ـ علمی محافل در او نفوذ کسب و موفقیت

 یف الواردات: »رساله تألیف بر عالوه سید... است رسیده استادی مقام به تا دیده «استاد» نیز رشته این

 آنچنان االزهر، جامع در خود شاگردان میان در( 0)عربی زبان به عرفان، در ای رساله همچنین و «سرالتجلّیات
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 می و دانند می خود «پیر» و «مرشد» و «مراد» را او عبده محمد شیخ چون شاگردانی که یابد می موقعیتی

 خود، استاد به نسبت «سالک» یک از جز که ورزند می ارادت اظهار او به آنچنان خود، های نامه در و خوانند

 کدام در عرفان و علم در کمال، مراحل این طی که دید باید اکنون و(.. 2)شود نمی صادر عبارات قبیل این

 است؟ پذیرفته انجام ای حوزه

 سید تحصیل محل

 ودر می اشرف نجف به ،پدر همراه به سید بروجرد، و تهران قزوین، در تحصیل مقدماتی مراحل طی از پس

 و کالم و حدیث و تفسیر و اصول و فقه بزرگ اساتید بحث و درس مجلس از سال چهار مدت جا، آن در و

 کمال بر را الزم غنای واقع در نجف، علمیه حوزه در تحصیل چهارسال این و گیرد می بهره عرفان و حکمت

 فنون و علوم همه در ای ستاره چون بالد همه در دسی بینیم، می که است بعد به آن از و بخشد می سید علمی

 .درخشد می

 مکارم و( 0)انصاری شیخ شخصیت و زندگانی کتاب: مانند سید حال شرح و سرگذشت مآخذ از برخی در

 اشرف، نجف در تحصیل و اقامت چهارسال مدت در سید که شده نقل( 7)الشیعه اعالم طبقات و( 7)اآلثار

 اریانص مرتضی شیخ مرحوم هجری، سیزدهم قرن فرزانه اندیشمند و وارسته فقیه درس مجلس از بیشتر

 سفر دو هر در که الدین، جمال سید خواهرزاده «اسدآبادی جمالی اهلل لطف» مرحوم و است کرده استفاده

 هدربار تحصیل، آغاز مورد در سید خاطرات نقل از پس است، بوده او کنار در همواره تهران، به سید بعدی

 در. شود می عتبات عازم بروجرد راه از پدر، همراه 4200 سال در: نویسد می نجف حوزه در تحصیل حلهمر

 وارد و شده عراق عازم سپس و مانند می مجتهد محمود میرزا حاجی مرحوم منزل در ماه سه مدت بروجرد

 شیخ خدمت در سال چهار سید پدر، مراجعت از پس و رسند می مرتضی شیخ خدمت به و. شوند می نجف

 اویفت به و تصدیق را او علمی درجات شیخ مرحوم» سرانجام و شود می علوم استفاده و تحصیل مشغول

 مرتضی شیخ مرحوم خود هم را الدین جمال سید مدت این مخارج( 3)فرماید می اش اجازه شرعی امور

 کربال و نجف علمای بر سید استکی و فراست و استعداد وفور زمانی اندك در و بوده متکفل مقامه اهلل اعلی

 (44...«)شود می برپا گفتگویی او از محفلی و مدرسه هر در رفته رفته شد معلوم سامره و

 فرائد» کتاب از ای نسخه بر الدین جمال سید یادداشت کرد، خواهیم اشاره آنها به ذیل در که اسنادی بر عالوه

 علمی محضر درك و تلمذ بر دلیلی شود، می گهدارین او اسناد جزء اکنون هم که انصاری شیخ «االصول

 از سید که اند گرفته این بر ای اماره را آن هم،...« اسناد مجموعه» محترم گردآوران و است سید توسط شیخ

 ظنهم حجیّت: »است کرده یادداشت چنین خود خط با را کتاب نام سید. است بوده کتاب صاحب شاگردان
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 و همقام اهلل اعلی مرتضی شیخ المدققین خالصه و المحققین قدوه آشیان لدخ مکان رضوان مغفور مرحوم

 (44.)«درجته رفع

 طور به را الدین جمال زندگی شرح «الشیعه اعیان» کتاب 40 ج در عاملی امین محسن سید بزرگوار عالمة

 شیخ نجف در عدب و... ماندند تهران در ماه پنج پدرش و سید: »نویسد می آن ضمن در و کرده نقل مشروح

 (42.«)برگشت اسدآباد به ماه، دو از پس پدرش و داشت نگه را سید انصاری مرتضی

 مرتضی شیخ با صفدر سید: »... نویسد می خود معروف کتاب در فرخزاد نراقی خان غالمحسین میرزا و

 تحصیل رتحض آن از که آن با و داشته را یگانگی و دوستی کمال مشهور مجتهد و معروف عالم انصاری

 الدین جمال سید پسرش تعلیم و تربیت به و گذرانید فالحت و زراعت به را ایامش بود، نموده اجتهاد اجازه

 آن علمای فحول از یکی درس مجلس به را روزها الدین جمال و کردند توقف بروجرد در ماه سه... پرداخت

. رسیدند مقدسه اعتاب به4207 سال اوایل در بعد و. شد می حاضر مجتهد محمود میرزا حاجی به موسوم شهر

 ث،حدی و تفسیر علوم در و ماند نجف در سال چهار و شتافت انصاری مرتضی شیخ درس محضر به سید

 مودن تصدیق را او علمی درجه انصاری شیخ... کرد پیدا طوالنی ید الهی حکمت و منطق کالم، اصول، فقه،

 (43...«)داد اجتهادش اجازه و

 و صیلتح به خود پدر نظر زیر سالگی ده تا سید: نویسد می خود کتاب در حسنین محمد عیمعبدالن دکتر

 دروس از تهران در سپس و داد تحصیل ادامه جا آن در سال دو و رفت قزوین به بعد و پرداخت قرآن حفظ

 (40...)نمود تلمذ انصاری شیخ محضر در سال چهار و رفت نجف به تا شد مند بهره صادق سید آقای

 قول از است، کرده مالقات اصفهان در را سید 4340 سال در معروف خواهان آزادی از محالتی سیاح حاج

 یدرح مال نفر یک بودم اشرف نجف در و جوان من که وقتی فرمود آقا حضرت: »کند می نقل چنین سید خود

 بود انپریش که مالحیدر فرستادم، آدم من کنی؟ پیدا را او توانی می بود، دوست من با اصفهان سده اهل از نام

 حال در مالحیدر. فرمود او به محبت اظهار بسیار آقا و کشید آغوش در را آقا مالقات، محض به شد، وارد

 ساله یستب تقریباً ملتحی غیر جوانی آقا این بودیم نجف در جمال سید آقا و من که وقتی گفت آقا از خلوت

 عقاید بعضی آقا حق در بعضی. کرد می حفظ مطالعه یک به را چیز هر که داشت عالی ذهن چنان( 42)بود

 فتگ داشتند؟ اعتقاد چه پرسیدم من و. شد خارج نجف از آقا که شد سبب آقا انکار و ایشان اصرار داشتند

 رافاتخ آن باز حیدر میرزا آقا کنید؟ می صحبت چه گفت شده وارد آقا حال این در. ندارد گفتن یارای زبانم

 (40...«)کرد می مالمت ایشان به آقا ای؟ نکرده اموشفر را
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 شرحی داشتیم، وی با اشرف نجف در هـ 4370 سال در نگارنده که دیداری در تهرانی، بزرگ آقا شیخ مرحوم

 شیخ درس تقریرات «مشکاةالمصابیح» صاحب خسروشاهی حسینی محمد سید اهلل آیت بزرگوارم جد درباره

 هن یا بود شیخ شاگردان از هم الدین جمال سید آیا که من سئوال پاسخ در سپس و( 47)داشت بیان انصاری،

 فنج حوزه دیگر علمای و انصاری شیخ شاگردان از و شیعه و همدانی الدین، جمال سید: گفت قاطعیت با

 لجما سید درگذشت از قبل چند سالیانی نخستین، سفر در آقابزرگ شیخ چون و( 47.)است بوده اشرف

 نزدیک و دور از آنها که است دیده را چندی کسان قطعاً روزگار آن در» و شده وارد اشرف نجف هب الدین

 تاریخی قضاوت بنابراین ،(43)«اند بوده کرده درك نجف در را او حضور بلکه اند، بوده آگاه سید احوال بر

 (24.)سازد می برطرف را ابهامی هرگونه سید، مورد در ایشان

 تم،داش وی با همدان اسدآباد در که دیداری در جمالی، اهلل لطف فرزند جمالی، اهلل صفات وممرح نیز، ایران در

 قول از ن،الدی جمال سید پدر صفدر، سید قبر سر بر فاتحه قرائت و سید خانوادگی مقبره از بازدید از پس

 سید لتحصی یعنی امر، ینهم مؤید واقع در که داشت بیان زمینه این در مطالبی ـ جمالی اهلل لطف ـ خود پدر

 (24.)بود اشرف نجف علمیه حوزه در

 ابستگانو یا و محققین از خواه شده، نقل تاکنون الدین جمال سید تحصیل محل درباره که آنچه ترتیب بدین

 پژوهش و ها کاوش در که اند بوده مستنداتی خانوادگی، و شفاهی معلومات و جمالی اهلل لطف میرزا مانند

 ختانهخوشب ولی ماند می باقی! «بحث جای» برای هایی بهانه اما گرفتند، می قرار استفاده مورد ،تاریخی های

 شدن روشن موجب ـ تهران در الضرب امین حاج خانواده در موجود ـ نشده چاپ مدارك و اسناد نشر

 یک از نامه دو اسناد، این میان در. گردید الدین جمال سید علمی مقام و زندگی تاریک زوایای از بسیاری

 اسنادی هک آمده دست به بود، انصاری مرتضی شیخ برجسته تالمیذ از خود که قاجار، دوره بزرگ و نامور فقیه

 اشرف نجف علمی حوزه در را خود تحصیلی عالی دوره سید که دهد می نشان و است اعتماد مورد و موثق

 .است بوده ستدر شد، می گفته زمینه این در تاکنون که آنچه و گذرانیده

 سید علمی عموق و شهرت علل و تحصیلی سوابق درباره تمام قاطعیت با توان می اکنون اسناد این بر تکیه با

 عمیق تحقیق روش با آشنایی که نمود اعالم قاطعیت با و کرد داوری االزهر، در ویژه به اسالم، جهان در

 تر یشرفتهپ قرن چندین دیگر، مذهبی مکاتب با مقایسه در شک بی که انصاری شیخ اصولی و فکری مکتب

 هک ساخت شخصیتی الدین جمال سید از علمی، مدرسه این خاص های ویژگی و نظر دقت و بود تر کامل و

 یا ستاره چون پیش، اندی و قرن یک ازهر جامع در توانست فلسفی ـ علمی برجسته مقام یک عنوان به

 حوزه در دسی که اصولی و مبانی که گفت باید واقع در. کند تتربی را عبده محمد چون شاگردانی و بدرخشد
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 جوامع در آموخت، و شناخت تمام و کمال به را آن نجف حوزه در سپس و شد آشنا آن با ایران شیعی علمی

 قامم از تمجید و تعریف در عبده محمد اگر و بود انگیز شگفت و ناشناخته کامالً سنت اهل روز آن علمی

 ...گوید نمی گزاف سخن واقع در پیماید، می غلو راه اهرظ به سید علمی

 جدید اسناد

 که است اثر صاحب و معروف فقهاء و علماء از قمی مجتهد حسن محمد شیخ نظر، مورد های نامه نویسنده

 .است شده اشاره وی خاص علمی موقعیت به و نقل معاصر رجال و تاریخ کتب در او حال شرح و نام

 می حسن محمد شیخ مورد در ای محققانه کوتاه یادداشت در طباطبایی، مدرسی قایآ ما، محترم دوست

 و است ناصری دوره معروف فقیهان و دانشمندان از ـ چهارمردانی نادی ـ قمی حسن محمد شیخ: »نویسد

 دهش اشاره او مذهبی و علمی مقام به آنها همه در و( 22)آمده آن از پس و قاجار دوره مآخذ از بسیاری در

 دقت با را او فقه و اصول دروس تقریرات از مهمی بخش و بوده انصاری شیخ برجسته شاگردان از او است،

 الهرس. اوست نوادگان اختیار در مجلد چندین در او خط به آن اصل اکنون که درآورده تحریر رشته به تمام

 آن هنسخ که نگاشته شیخیه رد در صدراعظم السلطان امین خان اصغر علی میرزا اصرار و خواهش به نیز ای

 در علمی و مذهبی مراتب از گذشته وی( 23.)است شده یاد نیز «ذریعه» در و هست او نوادگان دست در نیز

 و نشیانهم کتابة که است دست در او از بلندی و استادانه منشآت و داشته واال مقامی نیز ادبی ظرایف و فنون

 (20.)است جمله آن از قم معصومه حضرت آستانه آئینه ایوان ادیبانه

 اشتهد صمیمی و نزدیک بسیار دوستی و آشنایی الضرب امین حسن محمد حاجی با مزبور حسن محمد شیخ

 اتمکاتب و ها نامه از بخشی که است بوده «بحاراالنوار» کتاب مجلدات چاپ برای او اصلی محرك و باعث و

 (22.«)هست مزبور شیخ انخاند در مورد این در دو آن میان شده بدل و رد

 ضمن اسناد متن گواهی به حاجی بود الضرب امین حاج منزل در تهران در الدین جمال سید که دورانی در

 اسناد جزء آنها اصل که( 20)نامه دو در شیخ و گوید می سخن سید از مزبور، حسن محمد شیخ به ای نامه

 می نگهداری شورا مجلس کتابخانه در الدین مالج سید به مربوط اسناد مجموعه در الضرب امین خاندان

( 27)نامه دو آن از بحث این به مربوط بخش نقل به که دهد می توضیح سید با خود سوابق مورد در شود،

 .پردازیم می رود، می شمار به موثق شواهدی و معتبر اسنادی چون
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 :اول نامه از

 یدس حاجی آقای انتساب نجابت و شریعت نصاب جاللت مستطاب جناب خدمت دارم استدعا مخصوصاً... »

 عرفتم کمال به. برسانید فرمایید می مالقات اگر را داعی سالم عرض تعالی اهلل سلم سعدآبادی الدین جمال

 نمی یاد اگر که رسیده ایشان خدمت اشرف نجف در و دارد قدیمی اخالص هم داعی. شناسد می را احقر

 در قلی مالحسین آقای آقایی مآب شریعت جناب با منزل هم و خانه هم که آخوندی همان بفرمایید آورند

 ...«بردید می و آوردید می تشریف و خواندید می درس آنجا احمد سید آقا جناب با عالی جناب و بود جزینی

 :دوم نامه از

 آقای لدورانوحیدا مستطاب جناب جمال نور به را خود تاریک قلب گاهی روزها که بودید فرموده مرقوم... »

 الکم اسباب و است خوبی میزان فقره همین. فرمایید می منور العالی افضاله دام الدین جمال سید حاجی

 شأهن این مراسم از را عالی جناب خود بود با وجود مغناطیسیه قوه به آقا مستطاب جناب هرگاه. است امتیاز

 مکلی حضرت ایمن وادی و خلیل حضرت خلّت بادی و جلیل بسیط ظلّ و اصیل وجود صقع به بود های

 عیان حس به که رسانید ظهور به جناب آن از «تموتوا أن قبل موتوا» مفاد به را اختیاری موت آثار و کشانید

 جانب به و کنید می پاره ببندند عالی جناب زنجیر به اگر و ندارید مشاغل این به رغبت دیگر که دیدید خود

 ودوج از تصرف آن اگر که است ملتمس خیلی خیلی شوید نمی معتذر رهاعذ این به و روید می حق جناب

 منزل دولت درب را خود طویله میخ و کند زنجیر را خود که بدهید اطالع فانی مخلص به البته دیدید شریف

 .بمیرد تا بکوبد آقا جناب

 ابجن ایشان معلم با و بوده ایشان جناب با اشرف نجف در ها سال نباشد، مبارکشان نظر گویا آقا جناب

 و انیس و جلیس مواقف و موارد همه در جزینی در همدانی( قلی) مالحسین آخوند االقطاب قطب مستطاب

 ودندب درس و بحث هم و انیس و جلیس اهلل سلمه احمد سید آقا جناب با ایشان جناب و. هست و بوده رفیق

 اسالتم و دارم آقا مستطاب جناب به را الصاخ کمال. بودند می مشغول گاهی گاه غریبه علوم بعضی به و

 و دوره آن بزرگ فقیهان و مجتهدان از ـ شد اشاره که طور همان ـ نامه نویسنده( 27.«)نمایم می دعا و توجه

 تاس آن گویای او اعتقاد و خلوص اظهار نوع این و بوده، شرعی حکومت و افتاء و قضاء نشین مسند قم در

 سنف تهذیب و سلوك و سیر به مربوط جهات و پرهیزگاری و تقوی به نجف رد اقامت هنگام در سید که

 لماتک سبب توان می همینجا از و... باشد داشته تواند نمی دیگری علت نامه، لحن وگرنه است بوده معروف

 از ند،نباش معرفت و معنی اهل که کسانی البته و... فهمید هم را عبده محمد شیخ نامه در رفته بکار جمالت و

 .جهله لما عدّو االنسان که پذیرفت نخواهند را آن طبیعی طور به و بود خواهند عاجز حقایق این درك
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 سید عرفان

 سلوك و سیر و عرفان در الدین جمال سید خوانیم، می قمی مجتهد حسن محمد شیخ نامه در که طور همان

 یدس آقای بحث هم و انیس و جلیس و جزینی در همدانی قلی مالحسین آخوند بزرگ حکیم و فقیه شاگرد

 .است داشته شگرف اثری سید، معنوی شخصیت پرورش در امر، همین شک بی و است بوده احمد

 نجف در عرفان و اخالق برجسته اساتید از یکی ـ هـ 4344 شعبان 27 متوفی ـ همدانی مالحسین مرحوم

 و کمال از ای مرحله به وی شاگردان. است بوده اخیر قرن بزرگ وارستگان و سالکان و عرفا از و اشرف

 ،همدانی قلی مالحسین آخوند مرحوم: »شوند می دیده کمتر ما عصر در آنها، نظایر که اند رسیده وارستگی

 نمونه یک هک کردند تربیت را زیادی برجسته شاگردان ایشان بودند بزرگواری و خوب فقیه و جلیل مرد بسیار

 سالیانی اصول، و فقه تدریس از غیر آخوند آقای مرحوم. است همدانی محمدباقر شیخ آقا حاج مرحوم آن

 افتهی تربیت زیادی بزرگان ایشان محضر در هم، زمینه این در که فرمودند می اخالق درس فجر طلوع از قبل

 احمد سید آقا حاج مرحوم کازرونی، عباس شیخ آقا مرحوم تبریزی، ملکی جوادآقا میرزا حاج مرحوم: مانند

 دآخون به نسبت اشرف نجف حوزه اساتید و بزرگان... همدانی محمدبهار شیخ آقا حاج مرحوم و بالییکر

 یم مشرف اشرف نجف به زیارت برای روز چند سالی نائینی اهلل آیت مرحوم... داشتند کامل ارادت همدانی

 از عزیمت از قبل که بود ممعلو و... داشتند بازدید و دید آنجا در و شدند می آخوند آقای منزل وارد شدند

 (23...«)کردند می شرکت آخوند مرحوم اخالق درس در نجف

 استاد خود دوست بر ـ بود پناهنده ایران به مدتی م 4343 در که ـ نجفی صافی احمد شیخ عراقی بزرگ شاعر

 در یسعیدالحبوب محمد مجتهد شاعر که گفت من به نجف مشایخ از یکی: »کند می نقل «چی قلعه قدری»

 قدرت در سید و آموختیم قلی حسین حاج از نجف در را عرفان هم، کنار در ما: »گفت می الدین جمال مورد

 (34!«)دهد جلوه حق را باطل و باطل را حق توانست می که بود چنان آن بیان

 محمد یدس و تهرانی احمد سید آقا با او بودن دوره هم و همدانی آخوند نزد در سید تلمذ یعنی نکات، این

 ماا کرد، نخواهد جلوه مهم چندان نیستند، آگاه آنان معنوی ـ علمی مقام از که کسانی برای حبوبی، سعید

 ...ابدی می ای تازه باور سید مورد در نکته، این از اطالع از پس مطهری، مرتضی شهید، استاد چون زرشناسی

 یدس: »نویسد می باره این در «سید ازاتامتی» شمردن ضمن در خود، کتاب در مطهری مرتضی شهید استاد

 توان ینم برایش نظیری مجموع در که بوده برخوردار اکتسابی و طبیعی مزایای سلسله یک از الدین جمال

 .یافت
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 رینظی بشر افراد میان در ندرت به که بوده برخوردار ای العاده خارق استعداد و هوش از اوالً طبیعی نظر از

 نفوذ اًثانی. معترفند بدان اند دیده نزدیک از را او که کسانی همة که است چیزی این. یافت توان می برایش

 بوده رداربرخو کالم سحر و هیپنوتیزم نوعی از گویی. است داشته ای العاده فوق تلقین و القاء قدرت و کالم

 سخت خود وضع و حال بر را مردم کرده می ایجاد ولوله گاه کرده ایراد مصر در که هایش خطابه در. است

 .است آورده می هیجان و گریانده می

 قزوین در سید اولیة تحصیالت. است اسالمی فرهنگ فرهنگش که است این امتیازش اولین اکتسابی نظر از

 بزرگ مجتهد یکی شده؛ مند بهره بزرگ شخصیت دو محضر از نجف در مخصوصاً. بوده نجف و تهران و

 بزرگ ارفع و قدر عالی فیلسوف متألّه حکیم دیگر و مقامه اهلل اعلی اریانص مرتضی شیخ حاج الفقهاء خاتم

 از خود که بزرگ مرد این از را عقلی علوم سید ظاهراً. شوندی جزینی در همدانی قلی مالحسین آخوند

 ردم این محضر در عالوه به و است، گرفته فرا بوده سبزواری مالهادی شیخ حاج مرحوم برجستة شاگردان

 فاقتشر و دوستی. است شده آشنا عرفانی عوالم و معنوی مسایل با بوده نیز سید شهری هم ضمناً هک بزرگ

 ش،خود عصر بزرگ حکیم و عارف کربالیی، تهرانی احمد سید آقا مرحوم یکی نجف، در دیگر بزرگ دو با

 نقش عراق بانقال در که عراقی بزرگ مجاهد و عارف و ادیب و شاعر حبّوبی سعید سید مرحوم دیگر و

 .است گرفته صورت همدانی آخوند مرحوم محضر در است داشته ای برجسته

 مرحوم سفیفل و سلوکی و تربیتی و اخالقی مکتب با که آن علت به اند نوشته را سید حال شرح که کسانی

 یدس مرحوم و کربالیی تهرانی احمد سید آقا مرحوم شخصیت همچنین و اند نداشته آشنایی همدانی آخوند

 اند؛ هگذشت سرعت به آن از و نکرده درنگ کرده، قناعت ای ساده گزارش به اند شناخته نمی را حبّوبی سعید

 رآثا چه دیگر بزرگ دو آن با معاشرتش و همدانی آخوند مرحوم محضر در سید شاگردی که نداشته توجه

 بردم، پی سید زندگی در نکته نای به که وقتی از بنده این. است داشته عمر آخر تا سید روحیة در عمیقی

 (34...«)کرد پیدا دیگری اهمیت و دیگر بعد نظرم در سید شخصیت

 کربالیی احمد سید حاج مرحوم درباره و شده اشارتی همدانی قلی مالحسین معنوی علمی، مقام مورد در

 رنواد از و بود قلی مالحسین آخوند مشهور شاگردان از و اخیر قرن نامور و بزرگ عارف وی که گفت باید

 .بود خاص احترام مورد اشرف، نجف علمای بین در و رفت می شمار به روزگار

 کمیل عاید شرح ضمیمه به که را همدانی آخوند استادش، و او عرفانی مکاتبات باید او، بیشتر شناخت برای

 اهلل آیت حوممر سحر دعای شرح همچنین و نمود مطالعه است، رسیده چاپ به سبزواری عبداالعلی سید

 فهانیاص حسین محمد شیخ عالمه با وی عرفانی مکاتبات از بخشی و... را قزوینی رفیعی ابوالحسن سید
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 کوشش و اهتمام به «غروی حسین محمد شیخ و حائری احمد سید بین عرفانی مکاتبات: »عنوان تحت

 رفانی،ع مسایل به القمندانع برای که است شده چاپ آشتیانی الدین جالل سید آقای جناب معاصر فیلسوف

 (32.)بود خواهد ارزشمند بسیار آن مطالعه

 حمد،ا سید آقای مرحوم برجسته مقامات درباره «حوزه» مجله با خود گفتگوی در هم همدانی حسینی اهلل آیت

 (33.)کنند مراجعه آن به تفصیل طالبین که. کند می نقل خود والد از ای ویژه مطالب

 عراق شیعه لمایع با روابط استمرار

 اب را خود روابط هرگز ـ اجتماعی ـ سیاسی های گرفتاری و سفر و کار کثرت رغم علی الدین جمال سید

 دوره هم از نجف، معروف مراجع از خلیل حسین میرزا. نکرد قطع عراق، شیعه علمای و اشرف نجف حوزه

 جمال که گفت من بر صادق دالحسینعب شیخ: »نویسد می تحقیقی در «جابر محمد» بود تحصیل در سید های

 وعن هر به نیازی نجف اگر که خواست او از و نوشت خلیل حسین میرزا حاج به ای نامه استانبول از الدین

 عده حسین میرزا و کند جلب آن اجرای برای را عبدالحمید سلطان موافقت تا بنویسند او بر دارد، اصالحی

 (30...«)نوشت الدین جمال پاسخ در شخصاً خود را آنان شنهادهایپی و فراخواند را علماء بزرگان از ای

 امر، این اام گرفت، قرار بزرگان از بعضی مهری بی مورد خاصی، دالیل به بنا سید، هم موارد بعضی در البته

 مین را وی میرزا، مرحوم که رود می شیرازی میرزای دیدار به بار یک سید مثالً. نگردید وی دلسردی موجب

 علی رزامی و کمپانی و نائینی اهلل آیت مرحوم معروف شاگردان از همدانی حسینی محمد سید اهلل آیت. یردپذ

 یک دودح عصر، و ظهر فریضة برای داشتند بنا نائینی، اهلل آیت مرحوم: »کند می نقل ای خاطره در قاضی، آقا

 مشغول یشانا و بگویند اذان تا باشند، داشته انتظار حال و بنشینند سجاده روی بر مانده، اذان به که ساعت ربع

 یک به چشمم ها، کتاب البالی اتاق، درون من بودند، اذان منتظر حالت در ایشان که روز یک. شوند نماز

 اهلل تآی مرحوم خدمت. یافتم اسدآبادی الدین جمال سید مرحوم خط شبیه خیلی را آن خط. افتاد نامه پاکت

 نیست؟ الدین جمال سید آقا خط نای آقا: کردم عرض نائینی،

 اسدآبادی، الدین جمال سید مرحوم: فرمودند ایشان کجا؟ از نامه این چطور،: کردم عرض. چرا: فرمودند ایشان

 .فرمود می آمد و رفت من با و داشت گرم و صمیمی بسیار رابطة من با بودم، اصفهان در من که زمان آن

 تحریم دوران با بود مصادف که ،4340 سنه در جمله از آمدند؛ می سال دو ـ یکی هر آمدم، که هم سامرا

 پرسی احوال به دقیقه چند. آمدند هم من حجرة. سامرا آوردند تشریف الدین، جمال سید مرحوم تنباکو،

 آیت با اعتس نیم دارم تصمیم من: فرمودند و بازگشتند دقیقه ده حدود از بعد بردند تشریف ایشان و گذشت
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 اسطهو که دادند نشان را شما پرسیدم، کس هر از کنم مالقات خصوصی طور به شیرازی، میرزای میالعظ اهلل

 .مببین تنها را ایشان ساعت نیم من که کنید درخواست یشان ا از: کنم خواهش شما از ام آمده حاال. بشوید

 ی،خصوص اتاق در یشان،ا. )شیرازی میرزای العظمی اهلل آیت مرحوم خدمت رفتم. ندارد اشکالی: کردم عرض

 ایشان به. (رسیدم خدمتشان من که داشتند تشریف آمد، می حساب به ایشان کتابخانه و بود کوچکی اتاق که

 خدمت دارند تقاضا اسدآبادی الدین جمال سید آقا: کنم عرض که شدم مزاحم جهت این به: کردم عرض

 آقا به :فرمودند تأمل، مقداری از بعد ایشان. ندکن مالقات را شما ساعت، نیم خصوصی، طور به و برسند شما

 .کنم می مساعدت شما با مقتضی مقدار به هم من و رسد می شما مرقومة: بفرمایید الدین جمال سید

 من به دستش اگر ایشان. بکشم دوش به را الدین جمال سید آقا کبّادة توانم نمی من: فرمود من به ایشان بعد

 العظمی اهلل آیت خدمت از من. دهم انجام را آن همة نباید و توانم نمی من که دارد زیادی توقعات برسد،

 چیزی هم مرحوم آن. آوردند عذر آقا کردم عرض الدین جمال سید مرحوم به و آمدم شیرازی میرزای

 نگابزر میان در و کاهد نمی شیرازی میرزای بزرگواری یا سید، شامخ مقام از چیزی امر این البته( 32)نگفت

 قم به محترم و معروف روحانیون از یکی که کند می نقل مطهری شهید... دارد دیگر نظایر هم معاصر علما

 العاط ایشان به و برد بروجردی اهلل آیت منزل به را ایشان شخصی و داشت بازدید و دید من اتاق در و آمد

 (30.«)بیاورند تشریف دیگر تیوق دارم مطالعه فعالً من نه: »فرمود آقا. است آمده فالنی که دادند

 .کرد خواهم نقل مقاله همین ملحقات در که دارم خاطر به نیز دیگر مشابه مورد دو یکی البته

 نتیجه

 در را ودخ عالیه تحصیالت اسدآبادی الدین جمال سید تردید بدون شد، نقل که مدارکی و اسناد به توجه با

 سید هک کند می تأیید را نکته این ایران، و عراق بزرگ لمایع با وی تماس و ارتباط و گذرانیده اشرف نجف

 را خود دیگر بالد در طلبانه وحدت اهداف پیشبرد و اسالم مصالح خاطر به و بود ایرانی و شیعی عالمی

 .است نامیده «افغانی»

 

------------------------------------------------------------------- 

 ،4302 تهران، دانشگاه چاپ افغانی، به مشهور الدین جمال سید درباره نشده چاپ مدارك و اسناد مجموعه. 4

 .427 و 43 ـ 7 ـ 2 صفحه
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 چنین آخر ورق در متعدد، صفحات در و سید خط به حواشی بر عالوه اشارات، کتاب از موجود نسخه در. 2

 جمال بودم کتاب تعلیم مشغول عهقل جنب مصر محروسه در 4232 سنه الحرام محرم شهر: »است شده نوشته

 .«الحسینی الدین

: است شده نوشته چنین سید، امضای و مهر بر عالوه آخر، ورق پشت در تفتازانی، عضد قاضی شرح در یا و

 من احفظنا اللهم. علی پنج مدرسه الی 4204 سنه الثانی ربیع شهر 42 فی القزوین الی وردت تعالی اهلل بعون»

 .«الطاهرین آله و( ص)بمحمد الموانع عنا ادفع و العلم لتحصیل فقناو و البلیّات جمیع

 در و خورد می چشم به سید خط به حواشی صفحات غالب در بخاری، میرك شاه العین حکمه شرح در و

 برای از نمودم العین حکمه کتاب تدریس به شروع محروسه مصر در 4233 سنه در: »است نوشته نسخه پایان

 الدین جمال... پیوست ختام به الثانی جمادی 20 پنجشنبه شب در 4230 سنه در و ازهر علم طلبه از جماعتی

 .«الحسینی

 40 صفحه... نشده چاپ مدارك و اسناد مجموعه. 3

... قندهار بلده فی...  االستنبولی الحسینی الدین جمال عبداهلل کتبه: »نویسد می خطی رساله این آخر در سید. 0

 تهنشس مکتب محل در فاتح جامع قرب در استنبول در رجب شهر در: »نویسد می آن نارک در بعد و« 4273

 در 4232 الحرام محرم شهر در: »است نوشته صفحه کنار در باز و «الحسینی الدین جمال 4270 سنه ام

 در سید، اسناد مجموعه ضمن در رساله این. «باشم می فلسفه تدریس مشغول قلعه قرب مصر محروسه

 .شود می نگهداری مجلس انهکتابخ

 اطالع برای ولی است آمده...« نشده چاپ مدارك و اسناد مجموعه» در سید به عبده های نامه از نمونه چند. 2

 محمد االمام االستاذ تاریخ» کتاب به شود رجوع وی، شاگردان دیگر و عبده محمد شیخ های نامه مجموعه از

 قاهره اپچ شلش، علی دکتر از تحقیق« مجهوله وثائق تالمیذه، و یاالفغان: »کتاب و رشیدرضا تألیف «عبده

 لدینا جمال: المجهوله االعمال سلسله: عنوان زیر یکی که دارد سید درباره نیز دیگر کتاب دوسه شلش علی)

 و دهش منتشر بیروت در «دارسیه بین االفغانی الدین جمال: »نام به دیگری و شده چاپ لندن در «االفغانی

 الکامله االعمال» مجموعه و.( است یافته انتشار قاهره در اخیراً که است ما استناد مورد کتاب آنها ینآخر

 شده چاپ بیروت در دوبار صفحه، 4744 در و جلد سه در عماره محمد دکتر کوشش به که «عبده لمحمد

 انی،عرف مسایل با شناییآ عدم علت به و مجوزی، هیچ بدون عماره، دکتر که بدانیم است جالب ولی... است

 و 272 صفحه اول، جلد) است کرده حذف را الدین جمال سید به عبده محمد اول نامه از هایی قسمت

 ...(.ببعد
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: نویسد یم و باشد داشته تواند نمی دیگری مفهوم عرفانی، توجیه جز البته که دارد جمالتی نامه، این در عبده

. نفسک یف ما تعلم کما نفسی فی ما تعلم انت و الیک اکتب ماذا أعلم کنت لیتنی اهلل حفظه االعظم، موالی»

 عرفناك بک فساوان عرفنا فیک. تقویم احسن فی انشاءتنا و الکمالیه صورنا مودانا علی افضت و بیدیک صنعتنا

 تصویر ...اسناد مجموعه و م 4377 قاهره، چاپ ،07 صفحه تالمیذه، و االفغانی...« »اجمعین العالم عرفنا بک و

 (.عبده محمد خط دست متن 430 شماره

 ـ 240 صفحه سید شاگردان بخش سوم، چاپ بزرگ، شیخ مرحوم نوه ـ انصاری مرتضی شیخ تألیف.  0

224. 

 هـ 4220 سال وقایع پنجم، جلد و 240 ص ،2 ج. 7

 .342 صفحه نجف، چاپ ،4 ج نقباالبشر،.  7

 مین پذیرفتنی و! گذارد می باقی را «بحث جای ها گزارش نای صحت در» ای، مقاله در حائری، عبدالهادی. 3

. دهدب را ای اجازه چنین است، داشته سال شانزده روزگار آن در که الدین جمال سید به انصاری شیخ که داند

 صلنامهف) «است کرده اعطا الدین جمال سید پدر به انصاری شیخ» را اجازه این گویا که شود می مدعی سپس و

 آقای از تعجب و. است غریبی استدالل البته( 4307 مشهد، چاپ ،273 صفحه سوم شماره اول، سال تاریخی،

 زمینه این در ها نمونه که حالی در داند می مقام این به ارتقاء عدم بر دلیلی را سن صغر که است حائری

 به سالگی 40 در صدر، محمدباقر سید اهلل آیت بزرگوار، عالمه رابع، شهید ما عصر در و اند بوده فراوان

 جمال سید مورد در حائری آقای البته و است پیدا هم آثارش از او استعداد و نبوغ و رسید اجتهاد مرحله

 به اجازه، این که شود می مدعی بلکه دهد نمی ارائه! ها گزارش این صحت عدم برای دلیلی تنها نه الدین

 پدر، از شیخ قبلی شناخت بلکه نیست، «الجمع مانعه» تنها نه امر این ما نظر به و است شده اعطاء سید پدر

 .گردد تلقی مؤثر تواند می اند، کرده نقل که استعداد و نبوغ آن با فرزند بر اجتهاد درجه اعطاء در خود

 کتاب این 22 و 24 صفحه اسدآبادی اهلل لطف میرزا تألیف «اسدآبادی الدین جمال سید آثار و حال شرح. »44

 مدو بار برای سپس، و شده چاپ برلین در ایرانشهر زاده کاظم مرحوم توسط شمسی 4340 سال در بار یک

 رسیده اپچ به تبریز در اضافاتی با چرندابی واعظ عباسقلی میرزا حاج فقید عالمه کوشش به 4320 سال در

 نتشاراتا توسط قم در ،4303 سال در برلین، چاپ نسخه روی از و جانب این کوشش به هم بار یک و

 .است شده منتشر و چاپ افست طور به دارالفکر،

 .24 صفحه... اسناد مجموعه. 44
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 .44 صفحه بیروت چاپ عاملی، امین محسن سید تألیف االفغانی، الدین جمال. 42

 ،474 صفحه ش،.  هـ 4347 بیروت، االجتهاد مطبعه چاپ دوم، قسمت اول، جلد. «شرق نامی مردان. »43

470، 477. 

 صفحه م، 4373 اللبنانی دارالکتاب چاپ حسنین دکتر تألیف باالفغانی، المعروف االسدآبادی، الدین مالج. 40

 .42 ـ 40

 ینا از پس است، اسدآبادی الدین جمال سید مخالفین از که مصری مسیحی محقق عوض، لویس دکتر. 42

 علیه هتوطئ اجرای از لوگیریج برای انصاری شیخ: »نویسد می کند، می اشاره نجف در سید تحصیل به که

 ود سید که خوانیم می دیگر منابع در ولی. فرستاد هند به سالگی 40 در هـ 4274 سال در را او الدین جمال

 قاهره چاپ 23 صفحه ،4 ج الحدیث المصری الفکر تاریخ...« )است رفته هند به فوق تاریخ از بعد سال سه یا

 لدینا جمال سید...« )کرد سفر هندوستان به سالگی هیجده در سید» :که است معتقد هم زاده تقی و( م 4370

. قم چاپ ،2 صفحه نگارنده، مقدمه و کوشش به سوم، چاپ ایران، خواهی آزادی نهضت رهبر اسدآبادی

4324.) 

 403 صفحه محالتی، سیاح سیاحتنامه یا وحشت و خوف دوره. 40

 یم بر او قتل صدد در هم ای عده و. است موعود هدیم او که بودند گفته سید به نجف در ها بعضی گویا

 را او نادانان، توطئه از سید ساختن دور و آشوب از جلوگیری برای هم انصاری مرتضی شیخ مرحوم که آیند

 ...فرستد می هند به معتمدین از یکی همراه

 چاپ انصاری شیخ شخصیت و زندگانی: نیز و نجف چاپ ،443 صفحه 4 ج البشر، نقباء به شود رجوع. 47

 شیخ از هم ای خاطره) 3 ـ 0 صفحه نگارنده مقدمه ،4337 قم، چاپ الغدیر، حدیث معنی و 342 صفحه سوم

 (.شد خواهد نقل مقاله همین ملحقات بخش در که دارم تهرانی بزرگ آقا

 «انیالهمد لدینا جمال السید» عنوان با که را الدین جمال سید درباره تهرانی بزرگ آقا شیخ ارزنده بحث. 47

 یم نشریه همین در جداگانه طور به و کرده ترجمه بحث، تکمیل برای است آمده البشر نقباء اول جلد در

 .آوریم

 این. حکیمی محمدرضا استاد مقاله ،27 صفحه اول، چاپ ،4 ج اسدآبادی، الدین جمال سید یادنامه. 43

 جا یک دوم، جلد مقاالت همراه که آن امید به دیدگر منتشر قم در 4320 سال در نگارنده کوشش به یادنامه

 !.گردد منتشر ـ هجری 4040 ـ سید، رحلت سال یکصدمین مناسبت به و
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 تنم که شد صادر ایشان سوی از نگارنده نام به روائی نامه اجازه تهرانی، آغابزرگ شیخ با دیدار این در. 24

 .خواند یدخواه مقاله این آخر در ملحقات بخش در را آن ترجمه و

 الس در و داشتم مکاتبه و آشنایی سید، خواهری نوه جمالی، اهلل صفات مرحوم با 4337 سال از نگارنده. 24

 مجموعه جمله از ـ مخطوط یا چاپی کتب از تعدادی سفر، این در. کردم اسدآباد و همدان به سفری 4300

 آنها از موقع به که نمود اهداء جانب نای به را سند و عکس چند و ـ فارسی به الدین جمال سید مقاالت

 کوشش به ،4324 سال در و بود شده چاپ تهران در نخست که دارد سید درباره کتابی او شد خواهد استفاده

 طبائیطبا مطبوعاتی مؤسسه توسط «اسدآبادی الدین جمال سید درباره مدارك و اسناد: »عنوان تحت نگارنده

 آثار و حال شرح درباره اسدآبادی اهلل لطف مرحوم کتاب مکمل واقع در بکتا این. گردید منتشر و چاپ قم،

 .است الدین جمال سید

 یک و عکس، یک همراه وی، های نامه از یکی که است شده ردوبدل ایشان و من بین نامه 22 از بیش شاید

 قالهم نای «ملحقات» بخش در( است شده اهداء پدرش به سید توسط که صافی تفسیر اول صفحه) سند

 .آمد خواهد

/  302: 03 الشیعه اعیان/  370: 4 چهاردهم قرن ـ الشیعه اعالم طبقات/  423: واآلثار المآثر: در جمله از. 22

/  47: فیض قم تاریخ/  40: انصاری شیخ شخصیت و زندگانی/  320: النجف فی واالدب الفکر رجال معجم

 227: البالد مختار/  020: 4 الفاطمیین تحفه/  74: الملک افضل قم سفرنامه/  422 و 34: قم داراالیمان تاریخ

 .424: قم رجال/  223 ـ

 .243: 44 ج الذریعه. 23

 .444: فروزان انجم/  442: البالد مختار. 20

 .است موجود نگارنده نزد در طباطبائی مدرسی آقای نشده چاپ و مکتوب یادداشت. 22

 .است 4347 ـ 4347 های سال به مربوط لیکن ندارد تاریخ گرچه نامه دو هر این. 20

 .شد نقل مقاله متن در نامه دو هر متن. 27

 .است آمده مقاله همین ملحقات در نامه اصل. 27

 .32 ـ 30 صفحه همدانی حسینی اهلل آیت با گفتگو 07 اسفند مورخ 34 شماره حوزه، مجله. 23
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 چاپ چی قلعه قدری تألیف زغلول سعد عبده، محمد االفغانی، الدین جمال: الحرّیه اعالم من ثالثه. 34

 ،4303 قم، چاپ نگارنده، تألیف ،«حسینی الدین جمال سید از دفاع: »و 34 صفحه بیروت، دارالکتاب جدید،

 در «الیوم علمائه اکبر و امس الشرق شعراء اشعر: »بالقب حبوبی سعید محمد سید اشعار دیوان. 43 صفحه

 .است شده چاپ جواهری، عبدالعزیز شیخ از توضیحاتی و مهمقد با بیروت در هـ 4334

 .30 ـ 33 صفحه نهم، چاپ مطهری، مرتضی شهید از «اخیر سال صد در اسالمی های نهضت. »34

 ،4322 مورخ دوم سال اول شماره و 4320 مورخ اول، سال اول شماره «خرد جاویدان» فلسفی نشریه در. 32

 .تهران چاپ

 قم چاپ. 4307 اسفند مورخ 04 تا 34 صفحه ،34 رهشما «حوزه» مجله. 33

 به ،20 صفحه ششم جزء ، هـ 4330 بیروت چاپ 2 ج االمین، حسن الشیعیه، االسالمیه المعارف دایره. 30

 .423 صفحه ،23 سال العرفان، مجله از نقل

 04 و 04 صفحه 34 شماره حوزه مجله. 32

 .404 ـ 433 صفحه دوم، چاپ «حجاب مسئله» کتاب. 30
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 ایران از الدینجمال سید تبعید از پس مبارزه استمرار

 

 و اکاذیب نشر اهانت، با همراه ایران از وى تبعید سپس و آبادى اسد الدینجمال سید توقیف دنبال به... 

 داشت،ن باز زهمبار ادامه از را سید تنها نه امر این اما... شد آغاز شاه ناصرالدین رژیم توسط بیشرمانه هاىتهمت

 و رداختپ ایران بر حاکم استبدادى نظام چگونگى افشاى به شاهى، رژیم واقعى ماهیت شناخت از پس بلکه

 ...دگردی شاه ناصرالدین سرنگونى تا مبارزه استمرار خواستار بزرگ، علماى با تماس ضمن«  بصره»  در

 به قامجوئى،انت قصد به شاه ناصرالدین و درسی ایران به بصره در سید فعالیتهاى کامل گزارش طبیعى بطور

 دهبرگردان ایران به باید است، همدان اسدآباد مردم از و ایران تبعه چون سید که نوشت نامه عثمانى دربار

 !شود

 ولدت محل و نسب و اصل از آن در که نمود دریافت عالى باب از تلگرافى بصره، استاندار«  پاشا هدایت»  

 ودب بصره قاضى که«  طرابلسى رافعى عبدالحمید»  از«  پاشا هدایت... » بود شده السؤ الدینجمال سید

 اضىق سؤاالت چگونگى از گویا سید ولى! آورد بعمل تحقیقى سید، اطالع بدون زمینه این در که خواست

 اندور در اسالمبول معارف عالى انجمن عضو من که بود گفته او به و شده ماجرا حقیقت متوجه مزبور،

 !...هستم«  افغانى»  من که شده قید آنجا در و بودم«  پاشا صفوت»  وزارت

 ...فرستاد اسالمبول به را تحقیق گزارش پاشا هدایت

 بصره و بغداد تا قم و تهران راه سفر رنج و عبدالعظیم حضرت هاىآسیب و خستگى از که سید موقع، این در

 چون اجازه تحصیل اما کند، سفر عربستان جزیره شبه به که خواست اجازه«  متصرف»  از بود آمده بیرون

 سید و شد موافقت او سفر با بار این و نمود اروپا به سفر درخواست کرده، خطر بینى پیش نشد، میسر

 براى افىتلگر دستور اسالمبول از که نگذشت دیرى اما... گردید اروپا رهسپار و خارج بصره بندر از درنگبى

 ترسدس از کشتى درون دیگر سید ولى رسید، متصرف براى بغداد، به او اعاده و سید کتحر از جلوگیرى

 ...ایران شاه استبدادى رژیم علیه امانبى اىمبارزه سرآغاز واقع در و!... بود امان در و دور عثمانى مأمورین

 مجله رنش جمله از هک اجبارى، سفر این در را سید هاىفعالیت چگونگى طباطبائى، محیط محمد سید استاد

 - ندنل در مجله این انتشار سال یکصدمین مناسبت به ما که دهدمى شرح بود، لندن در«  الخافقین ضیاء» 

 آن ونگىچگ شرح به واثقى، صدر کتاب و طباطبائى محیط استاد تحقیق از گیرىبهره با - میالدى 4732

 :پردازیممى



118 

 

 بر چاپى اوراق نشر و خطابه ایراد و مقاالت تحریر به رسید، بدانجا که همین و رفت لندن به مستقیماً سید... 

 یاستس جانبدارى از را او و نوشت ویکتوریا ملکه به اىنامه الدینجمال سید. شد مشغول شاه ناصرالدین ضد

 یرفس«  خان ملکم میرزا»  بر لندن، به ورود آغاز در معلوم قرار از. داشت برحذر شاه ناصرالدین مستبدانه

 قانون روزنامه. کردمى کمک«  قانون»  جریده منظم نشر در را او و بود شده وارد انگلیس در ایران معزول

 مالج سید فکر زاده همه افکار و معانى ولى( ملکم)  کلک ریخته آنها فارسى انشاء چه گر که دارد مقاالتى

 .است الدین

: امضاى آنها از برخى در که فرستادمى عتبات علماى براى کرده چاپ لندن در عربى زبان به مکاتیبى سید

 به که (عربى) الخافقین ضیاء مجله در نیز هامکتوب این عین و بردمى کار به رمز یا حسینى سید - سید

 و اهش ناصرالدین دربار میان رابطه توانست کوتاهى مدت در سید. شدمى درج بود، یافته انتشار او مساعى

 .کند تیره را نجف و کربال و مراسا علمیه هاىحوزه

 پایان به او منظور موافق و الدین جمال سید نفع به بالخره کشمکش مدتى از پس دخانیت انحصار داستان

»  و « شاه»  بود، سید سیاسى مقدمات تمهید محصول شک بدون که شیرازى میرزاى مرحوم فتواى. رسید

 لماع روحى نفوذ میزان ضمن در و ساخت مغلوب تهران و تعتبا روحانى هیئت مقابل در را«  السلطان امین

 بر تبلیغات رد را سید کامل توجه نکته این. گشت ثابت تجربه به ملکى امور در آنها مستقیم دخالت تأثیر و

 عضىب سواد و نوشته علما به او که هایىنامه. ساخت معطوف روحانى علماى سوى به«  شاه ناصرالدین»  ضد

 منطقى دالیل ذکر با را بزرگ علماى و نمودمى اصابت منظورش هدف به درست است، مانده باقى آنها از

 ایجاب اسراف و اجحاف و خیانت و ظلم برابر در مذهب و دین حفظ که کردمى اىوظیفه اهمیت متوجه

 .کردمى

 دیگر طبقات یا و نروحانیو از عتبات یا تهران در که کسانى و کرد پیدا دنباله مشروطیت آغاز تا وضع این

 تبلیغات فوذن تحت غیرمستقیم یا مستقیم طور به شدند،مى قجرى استبداد دستگاه با مخالفت پرچمدار مردم

 شد دراعظمص و شاه شکست شریک اقتصادى و سیاسى مبارزه این در که بیگانگانى. بودند گرفته قرار سید

 زتی تیغ بودند، داده دست از خطر هنگام وى مایتح عدم عذر به را السطانامین همچون مؤثرى خدمتگزار و

 قضیه ینا هم بعدها و کردمى نقل طباطبائى میرزاابوالقاسم مرحوم که چنان کردند، سید متوجه را خود تبلیغ

 اى،انهبیگ مرد: شنیدم مرحوم آن برادر طباطبایى صادق محمد سید و شهرستانى هبةالدین سید آقایان از را

 آمد عرب عراق به هندوستان از ایام همان جهانگردى لباس در! مآب درویش و موبور و رو سفید و قد بلند
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 تانهاداس الدینجمال سید با دریا سفر در خود عالقه سابقه از و شدمى حاضر عتبات طالب و علما مجالس در

 !کردمى معرفى مذهبى مسائل در مباالتبى و نوشباده و دینبى را سید و گفتمى

 رهاىنوک از برخى شهادت بر عالوه سامرّا علمیه حوزه در الدینجمال سید ضد بر داردامنه تبلیغات گونه این

 شیدهک بیرون یا کرده پاره او اندام بر را جامه و آورده بیرون عبدالعظیم حضرت بست از را سید که دربارى

 ...بخشید را خود ضمنى اثر سید، کفر بر بودند

 داد ارانتش نوزدهم قرن مجله در که اىمقاله نخستین در رفت«  لندن»  به«  بصره»  از وقتى الدین جمال سید

 با هاانگلیس به و دارد آشنایى خود کشور اوضاع با کسى هر از بیش و رسدمى«  ایران»  از اینک او که نوشت

 سید. دانشده اشتباه اردچ خود کنسولى و سیاسى مقامات راه از ایران شناختن در که کرد حالى برهان و دلیل

 در وصىخص مصالح ارباب و سیاسى جویان سود که کرد نکته این متوجه انگلیسهارا تعرض به الدین جمال

. رسدب خیرخواه و دوست آزادى و پرستنوع اشخاص استحضار به ایران اوضاع حقیقت گذارندنمى انگلیس،

 نماینده را آن از مجملى گزارش که»  سید طابهخ مجالس از یکى در که کندمى نقل گراهام قول از فرصت

 .درآورد گریه به را حضار سید سخن سوز«  بود فرستاده هم تهران به ایران سیاسى

 زا و ندارد السلطان امین و شاه ناصرالدین شکستن درهم جز هدفى خود دوره این هاىنوشته غالب در سید

 و تحریرات در نشانى کمتر دیگر کلى فلسفى و اجتماعى لىعا مطالب و اسالم اتحاد به مربوط بلند افکار آن

 .شودمى دیده او دوره این تقریرات

 راربرق ایران به«  خان ملکم»  و سید آثار ورود از جلوگیرى براى شدیدى سانسور طرف یک از ایران دولت

 و تگرفمى لندن زا را تن دو این سیاسى فعالیتهاى گزارش منظماً خود سیاسى مأمورین وسیله به و کرد

 المبولاس اختر روزنامه. کردمى وادار سید و ملکم دشنام جوابگویى به را اسالمبول و تهران فارسى هاىروزنامه

 العادهفوق 4343 سال در درآمد، یارانش و سید فکرى نفوذ تحت کامالً خود عمل، این از بعد سال دو که

 .4...بود گرفته تهمت و ناسزا باد به را دو هر و کرده چاپ خان ملکم و سید به حمله در مفصلى

 :نویسدمى باره این در باز خود، کتاب از دیگرى بخش در طباطبائى، محیط استاد

 نقل او قول از بوده مربوط و مأنوس مؤیداالسالم مرحوم با کلکته در را مدتى که اصفهانى فضالى از یکى

 تىکش بر فارس خلیج بنادر از یکى در عراق و ایران از یدتبع آخرین هنگام را الدینجمال سید که کردمى

 ردمم آزادى به قلم راه از و کنم تأسیس روزنامه هندوستان در که کرد تشویق مرا گفتم سخن او با و دیدم

 .نویسدمى روزنامه و رودمى لندن به که بود داده وعده او به هم خود و نمایم خدمت
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 به آن رد که دادندمى انتشار هایىنامهشب دوستانش بود متحصن عظیمعبدال حضرت آستانه در سید وقتى

 باز آمد، شپی سید تبعید از پس تنباکو ستد و داد انحصار موضوع آنکه تا شدمى ایراد السلطان امین کارهاى

 نددش دستگیر تهران در اىعده وقتى. گردید امر مسؤولین هراس و دغدغه تولید موجب پراکنى نامهشب همان

 و اصفهان در سید مهماندار سیاح حاجى با جمال سید مرید و بازار دالل کرمانى رضاى میرزا جمله از که

 احبص تبریزى خان یوسف میرزا مستشارالدوله مرحوم با بودند آنها میان در سید دوستان از دیگر تن چند

 علومم شاه ناصرالدین مطلقه تحکوم اولیاى نظر در سیاسى هاىنوشته و مطبوعات اهمیت کلمه، یک رساله

 .بود شده

 اسیرى فال اکبر ىعل سبد وسیله به بصره در سید. رفت بصره به و بماند بغداد در نتوانست تبعید از بعد سید

 صدور مقدمات رفتمى سامره سوى به و بود کرده تبعید شیراز از را او الملکقوام که شیرازى میرزاى منسوب

 و طرابلسى پاشاى هدایت مادى کمک به توانست که همین و کرد سازى سبب را دخانیات تحریم فتواى

 هروزنام که شد وارد ملکم بر برساند لندن به را خود«  نقیب طالب»  بصره عرب سران از برخى مساعدت

 ظلم سرارا کشف در سید هاىراهنمایى و بیانات از ملکم. بود کرده تأسیس تازه السلطان امین ضد بر را قانون

 یرادا و الخافقین ضیاء عربى اىمجله نشر در شرکت راه از سید. شدمى منتفع خود روزنامه در استبداد و

 سیاسى و روحانى مقامات براى آنها ارسال و چاپى مکاتیب و انگلیسى مطبوعات در مقاالت نشر و سخنرانیها

 رد ایران مسأله که بود موقع این در. انگیختبرمى السلطان امین ضد بر را ایشان ایران، و عراق در شیعه

 .گرفت قرار توجه و بحث مورد انگلیس در بخصوص و خارج مطبوعات

 یرانا داخلى اوضاع تشریح بر دایر انگلیسى نوزدهم قرن نشریه در جمال سید معروف مقاله زمان همین مقارن

 وُلف ومونددر»  که صورتى در .ساخت بدبین ایران حکومت دستگاه به نسبت را عمومى افکار و یافت انتشار

 دستگاه هب وابستگى از را او داده قرار انگلیس منافع نفوذ زیر را السلطان امین تهران در انگلیسى سفیر« 

 زادآ مجامع و مطبوعات از استفاده و لندن در سید حضور به رضایتى ابداً بود ساخته جدا تزارى حکومت

 .نبود ایران حکومت ضد بر آنجا

 و شاه کارهاى از انتقاد در ایران و عراق مقیم شیعه بزرگ علماى به خطاب چاپى عربى هاىنامه انتشار

 .2...و انداخت تکاپو به را السلطان امین وزیرش،

 ضیأالخافقین انتشار هاىواکنش

 جراید مدیران از بعضى با مصاحبه و مالقات ضمن لندن، در اقامت و عراق از خروج از پس سید واقع در

 این. زد ستد«  ضیاءالخافقین»  ىنشریه انتشار به سپس و نمودمى ایراد لندن در نیز سخنرانیهائى گلیس،ان
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 و حکومت مفاسد درباره مقاله یک حداقل شماره هر در و شدمى چاپ عربى و انگلیسى زبان دو به نشریه

 شباط در یهنشر این شماره نخستین. اددمى انتشار«  الحسینى سید»  یا«  السید»  امضاى با ایران اوضاع خرابى

 بود، ستادهفر شیرازى میرزاى براى بصره در که را خود نامه سید و یافت انتشار - پیش سال یکصد - م 4732

 (4.)ساخت منتشر آن سوم شماره در را خود دوم نامه و نمود چاپ آن دوم شماره در

.............................................................. 

 سدا الدین جمال سید سیاسى اسناد و هانامه: » نام به نگارنده تحقیقى کتاب در نامه، دو هر کامل ترجمه. 4

 .است آمده گردد،مى منتشر زودى به آن چهارم چاپ که«  آبادى

 صورت به«  ضیاءالخافقین»  در درج از غیر دیگر، مشهور علماى و«  شیرازى میرزاى»  به سید، هاىنامه

 از برخى و ایران شهرهاى سایر سرشناسان و تهران شخصیتهاى براى 3رسیده چاپ به هم مستقل هاىنامه

 ذیل زارشگ شیرازى میرزاى به خطاب سید، نامه انتشار از پس تهران، در انگلیس سفیر. شد فرستاده کشورها

 :فرستدمى انگلیس خارجه امور وزیر جهت را

 ورىسالیسب اف مارکیز»  به تهران در انگلیس سفیر«  السل فرانک»  از 4732 ژانویه 43 مورخه 40 شماره نامه

 .انگلستان خارجه امور وزیر« 

 جنابا عالى »

 مذهب ندهنمای و رئیس شیرازى حسن میرزا حاجى به خطاب که عجیب بسیار نامه پیوست به افتخار کمال با

 .داردىم تقدیم جناب آن مالحظه براى است شده ترجمه نواب خان حسنعلى وسیله به و است سامره در شیعه

 از سخهن چند اخیراً و شده نوشته ایران از الدینجمال تبعید از پس گذشته ماه در احتماالً و بصره از نامه این

 .است گردیده توزیع اىعده بین و رسیده تهران به دارد اقامت آنجا در حاال شیخ که لندن از آن

 مکرر و است داشته معطوف الدینجمال هاىفعالیت و اقدامات به مرا نظر مورد چندین رد السلطان امین

 با تتحریکا این که است این بر اشعقیده مشارالیه نموده گوشزد را ایران اخیر سیاسى جنبشهاى موضوع

 هب ازىشیر حسن میرزا حاجى طرف از که تلگرافى دارد قوى احتمال و آیدمى عمل به روسیه کمک و پول

 تحریک اثر در نماید خالص هااجنبى چنگ از را مملکت که اندکرده تقاضا شاه از آن در و شده مخابره شاه

 .است برانگیخته را مزبور مجتهد مذهبى احساسات خود مکتوب در که بوده الدینجمال
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 او ود،ب انگلستان با وا دشمنى و خصومت علت به ایران از الدینجمال تبعید که این با: گفت السلطان امین

 در خاطر اطمینان کمال با و نموده اقامت انگلستان در که شده داده اجازه الدینجمال به چگونه فهمدنمى

 .دهد ادامه ایران به را خود حمالت و کند زندگى آنجا

 در که ردىف هر علیه بر انگلستان امپراطورى دولت است ممکن غیر تقریباً که دادم شرح السلطان امین به من

 تمنتوانس که نمایم عرض باید من. قانون قدرت موجب به اینکه مگر بردارد قدمى باشدمى مقیم کشور آن

 نیتى حسن ایران به نسبت انگلستان دولت هرگاه که است این بر وى عقیده زیرا نمایم، قانع را جناب عالى

 شمناند که بشود این از مانع و نموده قداماتىا تواندمى البته بنماید را حسنه روابط احساس و باشد داشته

 .نمایند حمله ایران دولت به لندن از ایران

 تقدیم مبارك حضور است نوشته معروف مجتهد به راکه الدینجمال نامه امداده وعده السلطان امین به من

 من. است هگردید ىانگلیس به تبدیل شده ترجمه فارسى به اینکه از پس است عربى به نامه این اصل بدارم

 اىخطابه آنجا در مشارالیه خواندم لندن کلوب لیبرال ناشینال در را الدینجمال از پذیرایى خبر روزنامه در

 ذکر از و برده بکار را خود عقل نطق آن در سید ولى است نموده ایراد«  ایران در کنونى بحران»  به راجع

 به هک اىنامه در که صورتى در است نموده احتراز خوردمىبر آن خارجى سیاست و انگلستان به که مطالبى

 .است نموده حمله انگلستان سیاست به شدیداً است نوشته شیرازى حسن میرزا حاجى

 .باشدمى عالیجناب آن حضور معروف وى نامه و الدینجمال شیخ یقین بطور البته

 به راجع داشتم 4773 و 4777 سالهاى در را قاهره در انگلستان دولت رسمى نمایندگى افتخار من که موقعى

 پولى روسها از الدینجمال شودمى داده احتمال که داشتم مستحضر را مبارك خاطر و عرض شرحى او

 ماه 24 و 44 شماره نامه در کندى آقاى و بنماید انگلستان علیه بر هائىفعالیت است مأمور و داردمى دریافت

 ار وى تبعید جریان تفصیل بطور و نموده تقدیم جناب عالى آن به را او کارهاى گزارش خود 4734 ژانویه

 .است کرده عرض حضورتان

 .0« السل فرانک - احترامات تقدیم با

 سید نامه از شاه خشم

 رجمهت و بود داده قرار حمله مورد را شاه ناصرالدین شخص و نوشته شیرازى میرزاى براى سید که را اىنامه

 علماى هب سید نامه ولى نشد ناراحت چندان نامه آن از شاه ولى رسید، شاه به اعتمادالسلطنة هوسیل به نامه آن

 قلمداد مقصر را انگلیس دولت گله، عنوان به دید را نامه این شاه وقتى. ساخت خشمگین شدت به را او ایران،
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 فعالیتهاى وجل که خواهدمى تهران در انگلیس سفیر و لندن در خود سفیر توسط شفاهى و کتبى بطور و کرده

 دو آن هترجم که فرستدمى السلطان امین براى رابطه همین در نامه دو و برسد مجازات به و شده گرفته سید

 :شودمى نقل تناسب به نامه

 رسفی توسط چه و لندن در خودمان سفیر وسیله به چه هم سر پشت ما -«  السلطان امین اشرف جناب »

 اعتراض شفاهى و کتبى بطور ملکم، میرزا مفسدانه هاىنوشته و هاگویى مزخرف به راجع تهران در انگلستان

 یا و ندنمای اخراج انگلستان امپراطورى تابعه ممالک کلیه از همچنین و لندن از را مشارالیه ایمنموده تقاضا و

 بردارد ستد سلطنت مقام به ینتوه و ایران کشور ضد بر انگیزفتنه عملیات این که بگیرند التزام او از الاقل

 و ستا زمین روى مردمان شریرترین از یکى که را الدینجمال شیخ ما اینکه تا نشد حاصل نتیجه ابداً ولى

 و تپیوس خان ملکم به و رفت لندن به نیز او کردیم، تبعید نمودمى هایى مزاحمت و اخالل تولید ایران در

 را آنها و نوشته روزنامه شماره چندین وى نمود تحریکات به شروع ىعرب زبان به روزنامه انتشار وسیله به

 .است نموده پخش ایران و قفقاز در

 ایران ممرد بین توزیع براى یافته، انتشار عربى زبان به که را آن شماره آخرین از نسخه چند اخیراً نامبرده

 شروع رآشکا بطور او مرتبه این ستادمفر امر تعقیب و مالحظه براى را آن از شماره یک اینک است فرستاده

 ام شخص به نسبت حتى و نموده شورش و اخالل به تشویق را ایران مردم و علما و نموده تحریکات به

 .است نموده حمله

 مستقیماً هک شخصى چنین مملکتى هر قانون طبق و کرده معرفى قاتل نفر یک مانند را خودش او بدینوسیله

 اعدام به محکوم)!!(  نموده خیانت سلطنت مقام به نسبت علناً و برآمده ادب سائها صدد در سلطنت مقام به

 .شود حبس ابد تا دست دور نقاط از یکى در باید او الاقل یا است مرگ او سزاى و است

 ینا نمائید ابالغ او به را ما نظریات رسماً و نماید مالقات را شما که بخواهید انگلیس سفیر از باید شما

 او به را الدینجمال عربى نامه ترجمه نیز و بدهید او به را آن از نسخه یک و بخواند بدهید مارا طدستخ

 ارلمانپ نمایندگان نظر به حتى و بفرستد انگلستان وزراء براى را اینها همه که بخواهید او از و داده تحویل

 که مائیمن باور باید ما چگونه گرنه و مایندن محکوم ابد حبس به را او است ما با حق هرگاه تا برساند نیز آنها

 با شعورىبى و مفسد شخص چنین حالیکه در است ما شخص وجود و سلطنت مقام حامى انگلستان دولت

 2«. دهدمى انتشار را مطالب گونه این و کرده اقامت انگلستان در آزادى کمال

 مهنا ضمیمه به( بود شده تسلیم انگلیس فارتس به 4732 اوریل 27 تاریخ در که) را شاه نامه انگلیس، سفیر

 :فرستدمى انگلستان خارجه امور وزیر براى شود،مى نقل آن ترجمه که خود محرمانه
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 .ىسالیسبور آف مارکیز به تهران در انگلیس سفیر سرالسل از 4732 ماى 44 مورخ 72 شماره محرمانه نامه »

 امین به خطاب ایران شاه دستخط رونوشت ارسال با ویهژان 43 مورخ 40 شماره نامه به عطف جنابا عالى

 امهن آن در و است گردیده صادر ایران علماء به خطاب نامه الدینجمال سید وسیله به داردمى اشعار السلطان

 .است شده حمله بشدت و توهین سلطنت مقام به مستقیماً

 که تاس این بر شاه نظر. گرددمى ارسال دهگردی شاه اعتراض و تغییر موجب که نیز الدین جمال نامه ترجمه

 .باشدمى ابد حبس حداقل یا مرگ مستحق نامه این نویسنده

 به الح عین در ولى داشت خواهم تقدیم جنابعالى مالحظه براى را هانامه این که امگفته السلطان امین به من

 رب بود خواهد ممکن غیر انگلستان ىامپراطور دولت براى که کردم یادآورى( السلطان امین) جناب عالى آن

 .قانون مقرارت موجب به مگر بردارد قدمى کندمى زندگى لندن در که شخصى علیه

 .0« السل - ف - سر احترامات با

 روسیه در ایران سفارت به او یاران از یکى وسیله به«  ایران علماى از بعضى»  به سید نامه هاىنسخه که وقتى

 توسلم انگلیس سفیر«  موریر»  به روسیه، در ایران سفیر«  عالءالملک خان محمود یرزام»  شود،مى فرستاده

 اپریل 27 مورخ 77 شماره به اىمحرمانه نامه هم، انگلیس سفیر. بگیرد را سید اقدامات جلوى بلکه تا شود،مى

 اب هم محرمانه امهن این مضمون فرستد،مى انگلستان خارجه امور وزیر براى«  پترزبورگ سنت»  از 4732

 .است شبیه«  سرالسل»  فوق نامه به تقریباً اختالف، قدرى

 دیگرى نامه روز، همان در ناراحتى و خشم شدت از باز السلطان امین به اشاره مورد نامه نوشتن از پس شاه

 :نویسدمى وى به

 ته ات سر از اینکه جز نیست چیزى واقع در است نوشته الدینجمال شیخ پدرسوخته این که را شرحى »

 صىشخ چنین هرگاه آنان مقابل در روشن دلیل این با سلطنت مقام برعلیه اخالل و تحریک و فحش اشهمه

 توانممى نم چگونه کندمى ادعا ما به نسبت انگلستان دولت را دوستى نوع چه دیگر نیندازند زندان به الاقل را

 .نمایم باور را آنها دوستانه اظهارات

 ونوشتر و بخوانید او براى را دستخط این نماید دیدن شما از که بخواهید انگلیس سفیر از امروز مینه باید

 مقام به الدینجمال و دارند خود مقابل در که محکمى دلیل این با بدهید او به عربى نامه انضمام به آنرا

 انگلستان تىدوس از باید ما گرنهو نمایند محکوم ابد حبس به معطلى بدون باید را او است گفته فحش سلطنت

 .7« شویم ناامید کلى به
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 علماى به خطاب سید، نامه با همراه( 2)شودمى نقل که خود نامه ضمیمه به را دستخط این هم، السلطان امین

 :فرستدمى«  نواب خان حسنعلى»  براى مشهور،

............................................................................. 

 شیخ مجدداً بعدالعنوان: » نویسدمى انگلستان در ایران سفیر«  خان على محمد»  به را نامه این وى. 2

 را آن از تعدادى نقاط سایر و عرب عراق مردم بین توزیع براى و داده انتشار عربى به مقاله الدینجمال

 .رسید همایونى اعلیحضرت نظر به مقاله آن پیش روز چند. است فرستاده

 است ردهب بکار تندى و زننده عبارات چنان است رسانیده درجه تریناعلى به را بیشرمى الدینجمال دفعه این

 است سلطنت مقام به توهین و تهمت پارچه یک مطالب تمام آخرش تا مقاله اول از ندارد سابقه هرگز که

 ردمم براى را شاه به خدمت تنها نه است نموده کتحری را علما و ننموده قناعت رکیک عبارات این به حتى

 ستا نموده ادا طورى را مزخرفات این. کنند خلع سلطنت مقام از همیشه براى را او بلکه نمایند تحریم ایران

 .دارم شرم آن تکرار از که

«  رىیسبوسال لرد»  نزد را آن خواندن از پس که فرستادم پیوست به شما براى را مقاله آن از نسخه یک من

 رقرا افترا و تهمت هدف مورد مستقیماً شاه خود مقاله، این در چون دهید شرح او براى را آن مفاد و ببرید

 و رسدمى رنظ به چنین که بگویید او به و نمایید شکایت رسماً سالیسبورى لرد نزد شاه جانب از لذا گرفته

 بلواى همان ایدشده آشوب و فتنه همه این باعث شماها کنیدمى قلمداد ما دوست را خودتان که کشورى در

 .دهیدمى ادامه دارید هم باز انداختید راه تنباکو رژى مسأله در که را

 آنهم«  باشدمى آزاد هاروزنامه»  که گفت و گذاشت روزنامه را عادى جزوه این نام است ممکن چگونه

 نای براى اىچاره خالصه. اندزده هم به را مردم صلح و کرده برپا آشوب و فتنه مملکت در علناً که اىجزوه

 علیحضرتا اینکه تا نمایند تبعید دستى دور جاى به اینکه یا بیاندازند حبس به را او باید یا کرد باید کار

 .نماید اعتماد انگلستان دولت نیت حسن و دوستى به همایونى

 (.03 ص 22 سال 0 شماره خواندنیها« ) السلطانامین »

 دچار اقعاًو کرد باید چکار دانمنمى من نرسیده خبرى هنوز است گذشته ظهر از اینکه با رسید نیز نبهپنجش

 اند،ادهفرست من براى را علماء به خطاب الدینجمال اخیر نامه و نوشته دستخطى اعلیحضرت امشده سرگیجه

 واستهخ ایشان هرگاه نمائید ترجمه رسفی آقاى جناب براى که فرستادم را مزبور نامه هم و شاه دستخط هم من،

 سفیر دانمنمى من داشت نخواهد مانعى بفرستند لندن به را دستخط رونوشت و الدین جمال سید نامه باشند
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 امهن مندرجات تمام ولى است ننموده حمله من خود به الدینجمال البته کندمى فکر چه موضوع این به راجع

 .باشدمى نىهمایو اعلیحضرت علیه بر او اخیر

 .7« السلطان امین

 ،روز همان در را دیگرى محرمانه نامه شاه، دستخط و السلطان امین نامه وصول از پس باز انگلیس، سفیر

 :نگاردمى انگلیس خارجه امور وزیر براى

 .انگلیس خارجه امور وزیر سالیسبورى اوف مارکیز به 4732 ماى 44 مورخ 73 شماره سرالسل محرمانه نامه »

 جنابا عالى

 به انالسلط امین که را یادداشتى ترجمه افتخار کمال با اینک روز همین مورخ جانب این قبلى نامه به عطف

 متقدی است نموده ضمیمه الدینجمال درباره را شاه دیگر دستخط ضمن در و نوشته خان حسنعلى عنوان

 آمده عمل به الدینجمال سید وسیله به او علیه بر که اتهاماتى از شاه که نیست تعجب جاى البته داردمى

 یمناكب کرد خواهد ایجاد ایران در او هاىنوشته که سوئى نتایج از و است گردیده متغیر و عصبانى بشدت

 کشور فعلى اوضاع درباره را حقایقى الدینجمال سید که است لحاظ این از بیشتر شاه عصبانیت باشدمى

 راقاغ نموده اظهار که را مطالبى از مقدارى گرچه گذاردنمى باقى را شکى نکمتری که است نموده فاش ایران

 .رسدمى نظر به آمیز

 .3« سرالسل امضاء

 و دشومى افزوده وى خشم بر گیرد،نمى نتیجه السلطان امین به خود هاىنامه از شاه ناصرالدین که وقتى

 :فرستدمى وى به را زیر نامه مجدداً

 نداده ىجواب هنوز الدینجمال شیخ درباره انگلستان سفیر که است تعجب جاى خیلى نالسلطا امین جناب »

 جواب و داده نشان او به مرا دستخط این واال دهید اطالع من به فرستاده شما براى چیزى او اگر است

 .بخواهید

 که ندارد معنى شود تنبیه قانون مقررات موجب به باید متقلب و شرور شخص این که نیست تردیدى این در

 رد نیز و دهد انتشار دنیا جاى همه در سلطنت مقام و ما علیه بر علناً را مزخرفات این و نشسته لندن در او

 بمطل این توانیمنمى هرگز ما نماید تحریک شورش و اختالل براى را مردم است انداخته راه به که اىمجله

 را رىکا هیچ اینکه با است ما سلطنت مقام حامى یا باشدمى ما دوست انگلستان دولت که کنیم قبول را
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 کنندمى ادعا هم باز بنویسد مزخرفات همه این دهندمى اجازه شخص این به بدهند صورت خواهدنمى

 .44« است آزادى کشور انگلستان

 :فرستدمى نواب خان حسنعلى به اىنامه شاه، دستخط تعقیب در السلطان امین

 قید السل 33 شماره نامه در که مطالبى درباره شما یادداشت. است خوب شما حال رمامیدوا - بعدالعنون »

 الملکامین آقاى جناب به الزم دستور گمرك به مربوط مسائل به راجع رسید دستم به قم شهر در است شده

 دریافت الدینجمال به راجع سفیر آقاى جناب جواب و نامه همچنین من کرد خواهد روبراه را کارها او امداده

 نحوى ره به است این بهتر باشندمى انگلستان دولت طرف از جواب وصول منتظر اعلیحضرت ولى امداشته

 .برسانم او عرض به بتوانم تا بفرستید من براى و تهیه جوابى است

 آیدمى رب دستشان از آنچه انگلستان دولت»  اینکه بر دائر شود تهیه مضمون بدین جواب است این من نظر

 «. کرد خواهند مساعد اقدام مورد این در

 - شاه ناصرالدین - را مرد این ترتیب این با ولى رسدمى نظر به صحیح گویندمى انگلیسها که آنچه چه گر

 رهباالخ باشد امیدوار انگلیسها کمک به او کاررژى درباره که است این عاقالنه راه نمود مایوس زیاد نباید

 کرد واهمخ سعى رژى اموال وصول و کمپانى اعتبار به تنباکو کمپانى مطالبات براى بحسا کردن باز براى

 ...نمائیم عمل مطلوب نحو به که

 .44« السلطان امین

 :داردمى ارسال انگلیس خارجه امور وزیر براى ذیل، نامه ضمیمه به را السلطان امین نامه هم، انگلیس سفیر

 .انگلستان خارجه امور وزیر عنوان به السل سر 4732 ژوئن اول مورخ 33 شماره نامه »

 .داردمى متقدی پیوست به را نواب خان حسنعلى به خطاب السلطانامین خصوصى نامه ترجمه افتخار کمال با

 تصور و دارد گمرك مأمورین از ایران دولت که است شکایتهائى به راجع نامه این اول قسمت جنابا عالى

 خواسته نواب از که را مطلبى فقط شود داده جناب عالى آن به زحمتى مورد آن در که ندارد لزومى کنممى

 مجدداً اهش که است داشته اظهار السلطانامین جناب رسانممى مبارك نظر به بگویم السلطان امین به که بودم

 رد هنوز آنها تاس برآمده انگلستان دولت از جواب مطالبه صدد در دارد الدینجمال از که شکایتى به راجع

 السلطانامین مناًض بنماید ایران دولت به مساعدتهایى بتواند تنباکو و توتون کمپانى بلکه که هستند امید این

 اجازه بدون که الملکقوام تنبیه و توقیف براى شیراز جدید حاکم به شاه که کرده اظهار اشنامه آخر در
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 ینا جامع گزارش که نمود خواهم سعى بعدى نامه رد است گردیده متغیر سخت گرفته صورت اعلیحضرت

 .برسانم عرض به را جریان

 جانب از است گذارده ما اختیار در که اطاالعاتى این براى السلطانامین از امکرده تقاضا نواب خان حسنعلى از

 یادآور ایدب من ىول امرسانیده جنابعالى نظر به را الدینجمال موضوع که بگوید ایشان به و بنماید تشکر من

 مراجعه اب جز تنباکو کمپانى تأسیسات و اموال حراست و حفظ به راجع انگلستان امپراطورى دولت که شوم

 ...بگیرد نظر در را دیگرى راه نباید قضائى مقامات به

 .42. «السل امضاء

 :فرستدمى را زیر تلگراف تهران، در خود سفیر 73 و 72 شماره هاىنامه به توجه با انگلیس، خارجه امور وزیر

 لطانالسامین با اینجانب گذشته سپتامبر 03 تلگراف مفاد گرفتن نظر در با باید شما 73 و 72 هاىنامه به عطف »

 43. «بگیرید تماس

 :فرستدمى السلطانامین براى را نامه این فوق، تلگراف وصول از پس انگلیس، سفیر

 .السلطانامین عنوان به تهران در انگلیس رسفی 4732 ژوئن 0 مورخه نامه رونوشت »

 اهش اعلیحضرت هاىخواسته و نوشته شرحى انگلستان خارجه امور وزیر به جانب این( تعارفات از پس)

 زا اکنون هم من امداده اطالع مشروح بطور گرفت باید را الدینجمال هاىنوشته جلو اینکه بر دایر را ایران

 بدهم اطالعى جنابعالى به که امداشته دریافت دستورى تلگراف موجب به هخارج امور وزیر آقاى جناب

 سمىر محاکم در جراید تعقیب درباره لندن در ایران سفیر به است حاضر انگلستان دولت اینکه به راجع

 .بدهد را خود نظریات انگلستان

 شود هارائ قبولى قابل و کممح دلیل کار این براى اگر حتى موجوده سوابق مطابق کنممى عرض قبالً ولى

 اعدف. بردارد انگلستان جراید علیه بر قدمى خارجى قدرت یک که داد نخواهد اجازه هرگز کشور عالى دیوان

 ینا در افتدمى اتفاق ندرت به که است قوى چنان انگلسان در عمومى احساسات و افکار و منصفه هیئت

 40.بدهند مدعى علیه بر موافقى رأى قضات موارد

 «. السل امضاء

 :فرستدمى انگلیس خارجه امور وزیر براى اىمحرمانه نامه ژوئن 3 در مذکور، نامه ارسال از پس«  السل »

 .440 شماره محرمانه، نامه 4732 ژوئن 3 قلهک »
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 داده 30 شماره تلگراف ضمن که دستورى از اطاعت با که را یادداشتى رونوشت افتخار کمال با جنابا عالى »

 .داردمى تقدیم شده نوشته اینجانب وسیله به السلطان امین براى یدبود

 درباره ندنل در ایران سفیر به که است گردیده حاضر انگلستان امپراطورى که امداده تذکر السلطان امین به من

 تنوشرو اینک بدارد اعالم را خود نظریات است داده انتشار دولت علیه بر لندن در الدینجمال که مطالبى

 .داردمى تقدیم پیوست به شده نوشته السلطانامین براى که شرحى

 42« السل» 

 خارجه امور وزارت که آیدمى بر انگلیس سفیر ژوئن 0 نامه مفاد از مذاکرات، و مکاتبات همه این دنبال به

 خان لىع محمد زامیر»  لحاظ همین به و دارد نیاز مدرك وجود به سید فعالیتهاى از جلوگیرى براى انگلستان

 علیه رب فعالیتى سید دیگر تا دهد،مى ارائه انگلستان خارجه امور وزارت به مدارکى لندن، در ایران سفیر« 

 :شودمى معلوم است زیر شرح به که ایران سفیر نامه از امر این. نکند شاه ناصرالدین

 .سالیسبورى اوف مارکیز وانعن به ایران سفیر خان على محمد میرزا 4732 ژوئن 22 مورخه نامه »

 اشتمد تقدیم حضورتان شد مذاکره جنابعالى با آن به راجع دیروز که را اسنادى افتخار کمال با جنابا عالى

 هر از ار ملوکانه مبارك خاطر بتوانم بنده وسیله بدان تا دهند ترتیبى زودتر هرچه جناب عالى آن امیدوارم

 .نمایم آسوده حیث

 40«. على محمد - تاحتراما تقدیم با

 لندن در سخنرانى ایراد و الخافقین ضیاء در سید مقاالت نشر از جلوگیرى براى شاه، ناصرالدین اصرار اثر در

 .کندمى کمک تقاضاى وى از و رفته وى دیدار به ایران سفیر بود، زده لطمه شاه موقعیت به که

 :نویسدمى زمینه این در خود، کتاب در«  براون ادوارد »

 یرانا دولت سفیر حدّیکه تا کردنمى دریغ شاه و حکومت به ناسزا گونههیچ از ایران به مربوط مقاالت در »

 این زا گفتن و نوشتن از خوددارى اگر که نموده او آرامش و تسلى به کوشش و شتافته نزدش به لندن در

 راضى نه، گفت و داد منفى وابج سید ولى. دارد تقدیم او به هنگفتى مبلغ یک است حاضر نماید موضوع

 زده رس او از که گفتار این. شود عرضه گور به جسدش و دریده شکمش و کشته شاه اینکه مگر شد نخواهم

 47... «.است بوده سید پیروان از یکى شاه قاتل که سازدمى معتقد را ما
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 از لندن، در آبادى اسد دینال جمال سید مبارزه استمرار قبال در شاه ناصرالدین رژیم حساسیت و نگرانى

 در ساسىا نقشى که ضیاءالخافقین، نشریه تعطیل و حرکت سرکوب براى آن، رذیالنه و حقیرانه تشبثات

 خود، مصالح حفظ براى انگلیس دولت اما... است آشکار و روشن کامالً داشت، قجرى استبدادى رژیم افشاى

 نشریه، لتعطی به اخالقى غیر روشى با سرانجام ولى! ردیدگمى«  مدرك»  دنبال نشریه، آن تعطیل براى بظاهر

 .نمود اقدام

 رفتهگ انجام کمى فاصله در نشریه این افول و طلوع که رسدمى بنظر چنین: » نویسدمى واثقى صدر آقاى

 دست در آن، بعدى هاىشماره از دیگر شماره، دو انتشار از بعد است، دست در اطالع که آنجا تا زیرا باشد،

 و شاه هاىفعالیت که نگوئیم اگر است، بوده ایران احوال و موضوع درباره نشریه این مقاالت البته. 47نداریم

 .43... «است نبوده هم دخالتبى بوده، مؤثر آن تعطیل در لندن، در ایران سفیر و السلطانامین

 با شنایىآ خود که«  زادهقىت حسن سید»  انگلیس، دولت توسط نشریه کشاندن تعطیل به چگونگى مورد در

 :نویسدمى چنین داشت، سیاسى هاىنیرنگ

 ماه در و رفت لندن به بود شده المزاج علیل که حالش بهبود براى اقامت چندى از پس بصره از مشارالیه...  »

 رهماش هر در و کرد بنا لندن در«  ضیاءالخافقین»  به موسوم انگلیسى و عربى روزنامه یک 4343 سنه رجب

 .اسالمى ممالک اوضاع خصوص در نوشتمى مقاله یک وى روزنامه این از

 خود که را مکتوبى صورت شعبان، غرّه مورخ 2 شماره در و بود ایران اوضاع خرابى به راجع اول شماره مقاله

 ردهک تحریک«  شاه ناصرالدین»  خلع به را آنها و نوشته آنها اسم با ایران، بزرگ علماى همه به خطاب سید

 .کرد نشر بود،

 آن به ،انگلیس خارجه وزارت باالخره و شد متوسل جریده این تعطیل براى عجیبى وسائل به انگلیس دولت

 گرا که گفت( لندن حوالى در اىقصبه یک در) کردمى چاپ را جریده آن و داشت عربى حروفات که مطبعه

 از ،شدمى سال در کلى مبلغ که را خود هاىارشسف انگلیس دولت کند، مداومت«  ضیاءالخافقین»  روزنامه

 .24... «خوابید روزنامه تهدید این با. داد خواهد دیگر چاپخانه به و کرد خواهد قطع مطبعه آن

 سید دیگرى هاىنیرنگ با شاه، ناصرالدین درخواست به هم عثمانى سلطان نشریه، تعطیل بر عالوه البته

 ادایج براى اسالمبول، در سید حضور ضرورت یادآورى با و نمود دعوت ولاسالمب به لندن از را الدینجمال

 اداسن همراه دیگر، اىمقاله در را آن چگونگى که... کشید«  زرین قفس»  این به را او مسلمانان، بین وحدت

 .ساخت خواهیم منتشر
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 خسروشاهى هادى سید - تهران

---------------------------------------------------------------------- 

 و مقدمه با طباطبائى، محیط محمد سید استاد از زمین، مشرق بیدارى و آبادى اسد الدین جمال سید. 4 

 .00 تا 03 صفحه 4374 تهران، اول، چاپ خسروشاهى، هادى سید: کوشش

 الس در که است ابکت قبلى چاپ به نسبت اضافى مقاله 40 داراى طباطبائى، محیط استاد کتاب از چاپ این)

 (.بود شده چاپ قم در 4324

 .423 و 427 صفحه مدرك، همان. 2

 .407 و 37 صفحه اعتمادالسلطنة، روزنامه. 3

 شماره و. 22 الى 23 صفحه 22 سال 2 شماره و 24 ص ،20 سال 37 شماره«  خواندنیها»  مجله - 40 الى 0

 خارجه امور وزارت در موجود گزارشهاى هترجم زحمت و رنج مشیرى، آقاى. )23 الى 24 ص 22 سال 0

 زا منقول، هاىترجمه همه و است ساخته منتشر خواندنیها مجله در را آنها و کرده هموار خود بر را انگلستان

 (.است شده چاپ خواندنیها مجله فوق هاىشماره در که است ایشان

 .23 صفحه تهران، چاپ براون، ادوارد تألیف ایران، انقالب. 47

 فتوکپى انهخوشبخت و گردید تعطیل شماره، پنج انتشار از پس فوق، نظر برخالف ضیاءالخافقین، نشریه. 47

 که دش اخذ - لندن -«  موزیوم بریتش»  کتابخانه از اینجانب توسط پیش سال چند شماره، پنج هر کامل

 با که - « العروةالوثقى»  مانند مستقل، اىمجموعه در آن، شماره پنج هر انتشار به مناسب فرصتى در امیدوارم

 .کنیم اقدام - است شده منتشر - ایتالیا -«  رم»  در دوم بار براى و قم در بار یک نگارنده از اىمقدمه

 صفحه ،4307 تهران چاپ واثقى، صدر تألیف اسالمى، نهضتهاى گذار پایه حسینى، الدین جمال سید. 43

 هم ما از پیش و است الدینجمال سید درباره کتابها بهترین از کىی فارسى، زبان در واثقى آقاى کتاب. 203

 هخوشبختان و اندکرده استفاده خود، کتاب در«  خواندنیها»  مجله در مشیرى على آقاى هاىترجمه از ایشان

 تهیه لکام بطور دیگر، سفرى در اینجانب، توسط هم الدینجمال سید درباره انگلیس وزاتخارجه اسناد اصل

 !.یابد انتشار روزى سرانجام آنها، کامل ترجمه همراه امیدوارم که است هشد

 مهمقد و کوشش به زاده،تقى حسن سید از ایران، آزادیخواهى نهضت رهبر آبادى، اسد الدین جمال سید. 24

 .27-27 صفحه ،4324 قم، دوم، چاپ نگارنده،
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 المسلمین اخوان و فلسطین انقالب ، بنانل ، کاشانی اهلل آیت مورد در انگلیس سری اسناد به نگاهی

 

 پیشنهاد یک و مقدمه

 از سال سی که را، خود محرمانه خیلی و سری اسناد انگلیس خارجه امور وزارت ،میالدی سال هر آغاز در

 شوند آگاه یابریتان سیاست پرده پشت حوادث از همگان تا دهدمی قرار عموم اختیار در گذرد،می آنهاتاریخ

 . کنند استفاده اسناد این از توانندمی هم دیگران ،انگلیس برمردم عالوه طبعاً و

 هایپرونده شدن باز با مصادف ،بودم «لندن» در اینجانب که( 70 و 73) گذشته میالدی سال دو اوائل

 ،اسیسی مسائل به عالقمندان همه اختیار در ستثناءا بدون اسناد این. بود میالدی 4323 تا 4324 سالهایسری

 . است آزاد کامال نیز آنها از فتوکپی تهیه که قرارگرفت تاریخی

 درجه رد ،ایران بویژه ،اسالمی کشورهای به مربوط اسناد با آشنایی ،شرقی مسلمان من برای طبیعی بطور

 دنش ملی بحران در ایران به مربوط اسناد به داشتم «گذرا نگاهی» اصل مینه روی و ،داشت قرار اهمیتاول

 و منطقه در صهیونیسم قدرت تحکیم با رابطه در خاورمیانه اسناد و کاشانی اهلل آیت رهبری به ،نفتصنعت

 ...اردن و مصر ،لبنان ،سوریه در بویژه ،مسلمان عناصر و اسالمی حرکتهای با برخورداستعمار چگونگی

 گزارش نه و سری اسناد تحلیل و تجزیه نه و دارد نام تاریخی تحقیق نه خوانیدمی مقال این در که آنچه

 و مهم موضوع چند از ایگوشه به ،گونه فهرست است اشارتی و است «گذرا نگاهی» محصولبل ،سیاسی

 بلکه ازد،س برطرف را ما عصر تاریخی ابهامات از ایپاره تنها نه تواندمی آنها، باچگونگی یآشنای که حیاتی

 . باشد اسالمی بالد در استعماری هایسیاست ماهیت اسرارکشف «گشای راه» تواندمی

 توانممین ،نیست خودم اختیار در وقتم تمام اینکه به توجه با و شغلی هایگرفتاری علت به من متأسفانه

 «گذرا نگاهی» محصول نشر ولی ،کنم آغاز را زمینه این در بررسی و تحقیق و «نشینم مکتب» به خاطرآسوده

 لتحلی که دارند باور هم و... امکانات هم و دارند وقت هم که باشد کسانی برای حجت توانداتماممی واقع در

 که ار وطنخواهی و گرایی ملی دروغین مدعیان و سازد روشن را تاریخ حقایق از تواندبسیاریمی اسناد این

 کریه ولی ،واقعی چهره و کند افشا اند،بوده منطقه حوادث در کار کهنه استعمار رسمیعامل ،عمل در متأسفانه

 ...دهد ایشان عموم به دهند، جلوه اندخواسته خود هآنطورک ،نهبوده که آنطور را، آنان زشت و

 که است این دارد که امیدی تنها کاشانی اهلل آیت مورد در ،تهران در انگلیس سفیر که بدانید اگرشما... 

 ببنید و زنیدب ورق را قبل سال سی هایروزنامه اگر سپس و «شود کاسته نفوذش از تا ببرد را او بتواندآبروی»



133 

 

 گردان تعزیه و متولی -! کارگر طبقه حزب باصطالح - «توده حزب» یا «ملی جبهه» نام تحتکسانی چه که

 کاشانی رویآب چرا و بود کسی چه با حق نبرد، این در که بگیرید نتیجه توانیدمی خوبیبه شدند، صحنه این

 رغم» موقع به تا شدند «ذخیره» مبادا روز برای و ماندند باقی «الملهوجیه» و!«ملی» دیگران و رفت ظاهر به

 زند؟سا دور خود مسیر از را اسالمی انقالب که بخواهند و دهند راتشکیل «خدمتگزار دولت» و شوند! «طوفان

 «هآیند بسوی» و «شورش» و «ملی جبهه: »یهاروزنامه در را کاشانی اهلل آیت که همانهایی: بگویم تر روشن

 نه و شدند! الدولة و المله وجیه مرداد، 27 کودتای از پس همانها، نامیدند، «انگلیسی» غیره و «سومنیروی» و

 اشانیک اهلل آیت این و. ندادند دست از هم را خود شغل بلکه ماندند، امان در زخمی چشمگونه هر از تنها

 کودتا رژیم شورک وزیر «فرزانگان! »تیمسار توسط «پیچ امینی» قرارداد و باکنسرسیوم مخالفت علت به که بود

 !شد خارجصحنه از و گرفت نام «کاشی سید»

 نیمه یا هبانش شرفیابی برای کدام هر هم اسالمی انقالب پیروزی از پیش «ملی جبهه» حضرات که دانیممی و

 از پس لیو بودند،! اعلیحضرت «سلطنت» خواستار حداکثر، و بودند، ایستاده نوبت به! شاه محضر بهشبانه

 میراث» تحقیق در تا شدند میدان راهی مصدق دکتر استخوانهای به اتکاء با ،انقالب متولیانعنوان به انقالب

 افشاکردند خود دست به را خود زود چه و... نداشت رنگی حنایشان دیگر بار نای شوند،ولی «انقالب خوار

 مفهومی آنها برای «مبارزه» شاه دوره در که کسانی آری!... دهند ادامه را «مبارزه»شدندتا غرب دیار راهی و

 آیا( 2!)کنند؟می تامین! «ملیون» هم را جخار در آنها روزنامه و زندگی وهزینه اندشده «مبارز» امروز ،نداشت

 ...بگذرم که کنید؟می باور شما

                                                                           * * * 

 و ستا آزاد همگان برای انگلیس خارجه امور وزارت سری اسناد از استفاده که شوممی یادآور دیگر یکبار

 جاعارت بویژه استعمار، مزدوران نقش و اسالم جهان و ایران تاریخی حقایق ساختن روشن که کنمتکرارمی

 برای کافی فرصت و امکان که است کسانی وظیفه اسناد، این از استفاده با «فلسطین شدن فروخته»  در عرب

 . دارند «تکلیف»  این انجام

 رد «اسالمی ارشاد وزارت اسناد مرکز»  یا «ایران خارجه امور وزارت اسناد مرکز»  مسئولین اگر تردید بی و

 شد اهدنخو فراموش هرگز که گذاشت خواهند یادگار به خود از الصالحاتی باقیات شوند، پیشگامزمینه این

 . داد خواهد را آنان نیک پاداش هم خداوند و

 .«المحسنین اجر یضیع ال اهلل ان» و «وابقی ربک خیرعند الصالحات باقیاتوال »
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 4303 مرداد: رم - ایتالیا

 خسروشاهی هادی سید

                                                                           * * * 

 : انگلیس یسفرا دیدگاه از المسلمین اخوان و کاشانی اهلل آیت

 رفتپیش به کمک برای ،لبنان در انگلستان سفیر که دهدمی نشان انگلیس خارجه وزارت سری اسناد -4

 منظور، همین برای و است لبنان و سوریه در اسالمی حرکت عناصر از استفاده فکر به! «کبیر بریتانیای »اهداف

 ارونم» که دهدمی گزارش ،انگلیس خارجه وزارت شرقی بخش رییس «بوکرار الی» به خودگزارش در سفیر

 مهم هایشخصیت با او که کرده برقرار تماس «ابوالخود» نام به شخصی با ،سفارتشرقی امور دبیر «عرب

 .است ارتباط در ،عرب و اسالمی

 هب شده تبعید «شمالی آفریقای» اسالمی شخصیت «الورطالنی الفضل» نام ها،شخصیت این میان در

 اشانیک ابوالقاسم سید اهلل آیت با»  که است مدعی همچنین «ابوالخود. »خوردمی چشم فرانسویها،بهوسیله

 «است شده دتبعی ایران از بریتانیا، سلطه و نفوذ علیه قیام علت به که دارد دوستانه روابط همایران دینی رهبر

 مدعی «دابوالخو» که است سوریه المسلمین اخوان رهبر «السباعی مصطفی شیخ» ،معروفشخصیت سومین و

 ...؟«کند جلب را شخصیت سه این همکاری تواندمی»  است

 فرستدمی او به پاسخی ،انگلیس خارجه وزارت شرقی بخش رییس ،لندن به سفیر گزارش وصول محض به... 

 :است چنین آن خالصهکه

 و ناراحتی موجب برود، دیگر جای یا عدن به او اگر بگیرد، قرار نظر تحت همچنان باید ورطالنی... »

 کاشانی مورد در.دهد انجام کاری ما نفع به بشود حاضر او که دارم شک من و بود خواهد ما شدیدگرفتاری

 منطقه در انگلیس ضد بر مبارزه در ایعمده نقش او که دانممی اندازه همین ولی ،ندارمزیادی اطالعات من

 نظر به ،سوریه المسلمین اخوان رهبر عنوان به هم سباعی مصطفی اما. استداشته عهده به را فارس خلیج

 رتباطا امکان صورت در البته شود، جلب او همکاری و بدهد سیسیاموضع تغییر که نیست معقول آیدنمی

 !«شود برقرار

 این در «مشقد»  و «تهران»  در انگلیس سفیران از بالفاصله بلکه کند،نمی اکتفا پاسخ بهمین «اربوکر»  ولی

. رسدمی نلند به تهران در انگلیس وقت سفیر «شپرد سرفرانس»  از پاسخ نخستین و... خواهدمی نظریه مورد

 ،مذهبی تهایشخصی این با روابط برقراری برای که رسدنمی بنظر منطقی و عقالئی: »نویسدمی صریح خیلی او
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 داد، دست زا آنرا نباید باشد، داشته وجود هم کاشانی در نفوذ احتمال کوچکترین اگر البته...شود صرف وقتی

 ،ازیمس متهم و آبرو بی عمومی افکار در را او بتوانیم که آنست دارم کاشانی درمورد که امیدی تنها من ولی

 (3!)«بدهد دست از را خود نفوذ تا

 و نفت تصنع شدن ملی رهبر ،کاشانی اهلل آیة تدریج به بعدها، و... شودمی آغاز طرح توطئه ،ترتیب بدین و

 با یهمکار به متهم! «توده حزب» و! «گراها ملی» بوسیله ،انگلیس ناپذیرآشتی و سرسخت و دیریندشمن

 !پذیردمی تحقق امریکایی مقام و سفیر جناب آرزوی تنها سان بدین و. گرددمی«انگلیس»

 وزارت شرقی بخش رئیس عباطال که است «دمشق» در انگلیس سفیر «بلوك بیل» از پاسخ دومین...

 ازمانس یک بعنوان آنها که کنمنمی تصور من و است سوریه المسلمین اخوان رهبر سباعی: »رساندمیخارجه

 تقریباً نکته همین. کنند استفاده ،کاشانی مانند حقیقی مؤمن یک ضد بر و کفار بنفع آنهم نفوذخود، از ،اسالمی

 امیدی وا به ما که کندنمی ایجاب او، گیریموضع و موقعیت. بنماید بما کمکی سباعیکه سازدمی ممکن غیر

 من. دنمایمی تحریک را مردم همه کند،می سخنرانی وقتی که است معروفیشخصیت یک او. باشیم داشته

 معروف شخصیت کی بعنوان او با ما البته. باشد آسان یا یعمل بریتانیا،بنفع او نفوذ از استفاده که کنمنمی فکر

 :نمود بیان چنین بریتانیا، به نسبت را خود صریحاًنظر او ولی. ایمگرفته علنی تماس سوریه

 .!«..تاس هابدترین مجموعه یک میان در بهترین» ،غربی کشورهای دیگر با مقایسه در انگلستان ما نظر به

 یک ضد رب «کفار بنفع» که شود حاضر تواندنمی اعتقاد، و ایمان بخاطر ،ایسوریه مسلمان یک ترتیب بدین

 برای او، میهن در زده غرب اخته جماعت روشنفکر اما... شود میدان وارد کاشانی اهللآیة مانند حقیقیمؤمن

 ،روانی هایعقده نمودن خالی برای یا و خارجی اربابان اوامر اجرای برای یا و خود سیاسیشکست توجیه

 هاماتیات و دادند انجام او ضد بر ناجوانمردانه و رذیالنه توانستند،می که آنچه و کردندقیام او ضد بر باالخره

 اهللآیة به بودند، امور نوع آن بر افراد سزاوارترین آنها خود که دهدمی نشانآمده بدست اسناد امروز که را

 !...«خوردند آنرا سیلی زودتر خود» فرمود، یکبارامام که همانطور ولی دادند، نسبت کاشانی

 :لبنان درباره اسنادی

 :شمعون کامیل داستان و لبنان مسیحان و مسلمانان مسئله -2

 ،داشت ریشه که کجا هر در استعمار. نیست ما قرن از اخیر دهه به مربوط ،لبنان مسیحیان و مسلمانان مشکل

 سی از ،لبنان مسلمانان که دهدمی نشان انگلیس خارجه وزارت سری اسناد. است کاشته را فساد و کینهتخم
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 نانآ سخن به شگو هرگز ،ستمکاران ولی اند،داشته شکایت ،شده روا آنها بر که ظلمی ،بعلتقبل سال

 .اندنداده

 حاکمه اتهی جدید شکل و لبنان حکومت تغییر درباره مشروحی سری گزارش طی بیروت در انگلیس سفیر

 :نویسدمی ،چنینآن

 رایب و فساد با مبارزه بعنوان ،ایتازه حکومت و ریخت فرو ناگهان «الخوری بشاره» ساله 7 سیاسی قدرت»

 4322 سپتامبر در که دارد نام «شمعون کامیل» جدید، حکومت این رییس. آمد کار روی ،اجتماعی بنیاداصالح

 هارچ با فقط دهد، تشکیل را «ملی وحدت» دولت نتوانست چون ولی. شد انتخاب جمهوری ریاستمقام به

 بود، دخواه غرب با همکاری همچنان ،لبنان خارجی کلی تسیاس ولی! کرد معرفی مجلس خودبه کابینه وزیر

 .«است بریتانیا به کامل وابستگی به معروفشمعون کامیل که بویژه

 داشته جریان لبنان در «ملی ائتالف» بنام امروز و «ملی وحدت» بنام آنروز که بازی شعبده این از پس ماه چهار

 رد بیروت در انگلیس سفیر هستند، هاجمیل پیر و هاشمعون کامیل همان نیز آن گردانان هصحن و ودارد

 :دهدمی اطالع ،وقت خارجه وزیر «ایدن انتونی» بهدیگری گزارش

 ندارند، را الزم سیاسی ووزنه یا و صالحیت که خود نزدیک دوستان توصیه و بحرف فقط شمعون... »

 هک آنجا تا. است شده مسلمانان برجسته شخصیتهای بویژه ،گروهی رنجش موجب امر این و دهدمیشگو

 ،مجموع در... است نشده مراعات مسلمانان مصالح ها،انتخاب این با که اندگفته سفارت مسئولینبه تندی با آنها

 دست از را مسلمان جوانان از بسیاری هواداری کند، عمل خود اصالحی هایبوعده تواندنمیچون شمعون

 ...«اندشده دور جدیدحکومت از آنها و داده

 به( 2440/2/7/23 شماره پرونده - 02 شماره مارس 24 مورخ) خود بعدی گزارش در انگلیس سفیر

 در نمسلمانا آنکه برای. کندمی بروز حیانمسی و مسلمانان میان شدیدی اختالفات: »نویسدمی خارجهوزارت

 خواستهای به ،وسیع تالشهای علیرغم آنها ولی کردند، ایفا را بسزایی نقش الخوری بشاره حکومتسرنگونی

 توجه هاآن اهمیت و موقعیت به که داشتند انتظار مسلمانان نرسیدند، ،اداری پستهای عادالنهتقسیم در خود

 .داشت خواهد همگان به نسبت ایمنصفانه رفتار که بود مدعی ،انتخاب از پیش شمعونبویژه بشود، بیشتری

 بنا راگ گویندمی آنها... ندارند کافی نمایندگان ،قضایی و اداری امور در که دارند اعتراضمسلمانان امروز ولی

 وظایف سیمتق در مسیحیان و مسلمانان میان باید شود، برداشته گامی بنانل در آرامزندگی یک ایجاد برای است

 عیشی و سنی از اعم) مسلمانان کل تعداد آید، بعمل آمارگیری اگر بااینکه و شود مراعات الزم توازن اداری
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 خواستهای به چون و نیستند راضی هم تساوی بطور تقسیم به آنهاولی بود، خواهد مسیحیان از بیشتر( دروز و

 بین تساوی ایجاد آن عمده هدف که دهند تشکیل اسالمیکنگره یک خواهندمی آنها شود،نمی توجهی آنها

 هم کتائب مسیحی حزب ولی. است جمهوری رئیس اختیارات ساختن محدود و مسیحیان و مسلمانان

 کنمنمی فکر من و. داد خواهد تشکیل اوضاع به رسیدگی برای مسیحی کنگره یک که نموده اعالن بالفاصله

 اینست نانلب در عمومی بشود،احساس واقع مؤثر ،مسیحیان برتری نظام الغاء در بتواند هابرنامه قبیل این که

 .«است مسیحیان ویژه برره او ،نیست لبنان مردم همه به وابسته جمهوری رئیس که

 ،قبل سال سی از مسلمانان عددی کثرت علیرغم که دهدمی نشان بخوبی ،انگلیس سفیر سری گزارش این

 لمانانمس و کند حفظ همچنان لبنان در را مسیحیان جانبه همه و عملی تفوق که است کوشیده استعمارهمواره

         .                                               سازد محروم ودخ طبیعیحقوق از را

 رابرب در باید هم مسیحی لبنان گرنه و ،است مسلمانان قبال در فقط «تفوق» این که است گفتنی اما... 

 مینظا پایگاه این توجهم آن سوی از احتمالی مزاحمت تنها نه تا باشد ناتوان و ضعیف ،غاصباسرائیل

 پیشروی به روتبی قلب تا حتی و کند اشغال آنرا جنوب اسرائیل که شد الزم روزی اگر نشود،بلکه امپریالیستها

 داد رارق هم تحمیلی جمهوری رئیس سپس و دهد نشان خود از مقاومتی نتواند لبنانمسیحی ارتش بپردازد،

 .کند امضاء را اسرائیل با صلح

 نظامی وابستگی و اسلحه درخواست «انگلیس عامل» شمعون کامیل که دهدمی نشان باز انگلیس سری اسناد

 چنین ریس اسناد در داستان خالصه. است منفی! کبیر بریتانیای پاسخ ولی کند،می مطرح را غرب اردوگاهبه

 :است آمده

 به عونشم مالقتها این از پس. نمود مذاکره و مالقات لبنانی مقامات با و شد بیروت وارد «ونروبرتس ژنرال »

 ولی «نمایدب انگلیس نظامی سازمان به وابسته نظامی لحاظ از را لبنان است آماده» که داد اطالع سفیرانگلیس

 :شماردمی مقدم را اسرائیل منافع ،وزارتخارجه تلگرافی پاسخ

 سفر نتایج مورد در 22 نوامبر مورخ 742 و 740 شماره تلگراف پاسخ در. کبیر بریتانیای سفارت: بیروت »

 :رسدمی اطالع به ،روبرتسون ژنرال

 !متشکریم ،غرب با همکاری برای لبنان آمادگی از ما. 4

 !باشد ارتباط در هم فرانسه جمله از دیگر، غربی دولتهای با لبنان که هستیم مایل زمینه این در. 2
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 عربی دولتهای بیشتر توقع موجب که زیرا ،دهیم تحویل ارزان یا مجانی اسلحه لبنان به توانیمنمی ما. 3

 !شوددیگرمی

 . کندنمی ییدتا آنرا ما اصولی منافع ،بدهیم اسلحه لبنان به بتوانیم هم اگر ما. 0

 روابط اب مستقیم ارتباط امر این ولی ،هستیم خاورمیانه از دفاع در خود طرح موفقیت خواهان اینکه با ما. 2

 تاس خودشان نظر مورد که را صلحی فردا تا دهیم رشوه عربها به خواهیمنمی ما. دارد اسرائیل و اعرابآینده

 !نندک دیکتهاسرائیل به

 !«است لبنان جمهوری رئیس اطالع جهت فقط و سری تلگراف این

 منافع بر دممق آن منافع و است امپریالیستی محافل توجه و عنایت مورد که است اسرائیل تنها این ،بنابراین

 نه و مجانی نه دهد،نمی اسلحه راباع به ،هم بتواند انگلیس اگر و!... مسیحی و مسلمان از اعم ،اعرابهمه

 است ممکن آینده در و!! شودمی تلقی رشوه نوعی اعراب به شرایط آن در ،اسلحه فروختنکه زیرا! ارزان

 کراننو» به شود، درخواست «ارزان نفت» قبال در اسلحه این اگر ولی!!! کنند تحمیلاسرائیل بر را صلحی

 مسلمانان عام قتل برای اگر البته صد و! نرود بکار اسرائیل برضد آنکه بشرطآنهم و شود،می داده تحویل «ویژه

 در ،رایگان الکام و مجانی بطور بلکه گیرد،می قرار اسرائیل اختیار تنهادر نه شد الزم اسلحه ،فلسطین و لبنان

 در خود علنی تجاوز در را نفر هزار 74 یکجا تا گیردمی قرارهم هیونیسمص همکار فاالنژهای و اعراب اختیار

 !کنند عام قتل لبنان

                                                                             * * * 

 ضد بر ،عراق بعث تنساخ مسلح با رابطه در ،شرق امپریالیسم سوسیال و غرب امپریالیسم رفتار البته

 ایمسئله ،اسالمی نظام ضد بر ،تحمیلی جنگی در ،!قدرتها ابر مشترك همکاری و ایران اسالمیجمهوری

 ...باشد داشته آمریکا یا انگلیس وزارتخارجه اسناد کشف و! انتظاربه نیاز که نیست

 اسناد بعنوان... و انگلیس ،فرانسه آمریکا، مجهز هواپیماهای ،آلمان شیمیایی بمبهای ،شوروی موشکهای ظاهراً

 .سازدمی نیاز بی ،!مکتوب اسناد مطالعه از را ما ،همهزنده

 گر؟ توطئه یک فلسطین مفتی

 - بویژه اروپا و اآمریک از شده صادر یهودیان تسلط و صهیونیسم باضافه امپریالیسم مشترك توطئه بدنبال -3

 در آنها قعیتمو تثبیت برای شرقی و غربی امپریالیستهای جانبه همه کمک و ،فلسطین به - شوروی روسیه



139 

 

 سال رد و افتاد صهیونیستها بدست «المقدس بیت» شهر غربی قسمت 4307 سال در سرانجاماشغالی فلیسطین

 حکومتهای واکنش موجب بظاهر امر، این. ساخت منتقل قدس به را خود خارجه اموروزارت اسرائیل ،4323

 آن از ترعمیق ،صهیونیسم و امپریالیسم با عرب ارتجاع همکاری و توطئه گردید،ولی «اردن» جمله از و عربی

 .گردد منتشر ،سال سی زودتراز آن رسوایی سند از ایگوشه که بود

 سانگلی سفیر «ورلونگ جفری» به لندن از «روس ارچی» که دهدمی نشان انگلیس خارجه وزارت سری اسناد

 دنش المللی بین از نگرانی مورد در -پاشا گلوب - کلوب ژنرال یادداشت و شما نامه: »نویسدمی «عمان»در

 ینب اداره ما نظر نقطه از... ندارد موردی بدالیلی نگرانی این. شد دریافت ،اعراب العمل عکس واحتمال قدس

 آینده مشکل و ساخت خواهد مرتفع را جنگ در کننده تعیین عامل یک ،المقدس بیت در مقدسهاماکن المللی

 !؟«نمود خواهد طرف بر هم را قدس به اسراییل خارجهوزارت انتقال در ما

 مورد و دارد فلسطین بر صهیونیسم تسلط توطئه قدمت به ایسابقه هم دسق کردن المللی بین توطئه پس

 هخارج وزارت که زیرا ندارد، وجود! اعراب العمل عکس از نگرانی بر هم ودلیلی. هست نیز بریتانیاحمایت

 در عرب ارتجاع وقتی که است طبیعی اصوال و شناسدمی سفیر جناب از بهتر را اعراب خودرهبران انگلیس

 دیمور نگرانی و ترس تنها نه دیگر بگذارد، غرب اختیار در را خود چیز همه و شود ورغوطه خیانت زار لجن

 !ساخت خواهد طرف بر را خطرات و مشکالت از بسیاری هم قدس المللیبین اداره بلکه ،داشت نخواهد

 سی که دانستنمی و نداشت کامل آگاهی عرب ارتجاع خیانت میزان از «روس یارچ» آقای من بنظر ولی

 یلاسرائ به هم قدس دیگر قسمت اعراب خیانت پناه در تنها نه او، سری اسناد انتشار با بعد،همزامان سال

 رد «سادات» بنام مزدوری و امیدن خواهد خود پایتخت را قدس رسمی بطور اسرائیل شد،بلکه خواهد ملحق

 هم راباع دیگر و بست خواهد همکاری و آشتی و صلح داد قرار «بگین» بنام باتروریستی مقدس شهر همین

 «مشکل» و ودش آسانتر المقدس بیت به غرب و شرق سفارتهای انتقال تا خواهندپیوست بآن فاس کنفرانس در

 !.گردد رفط بر پایان در

 با مذاکره فکر به «یاسرعرفات» از قبل «شقیری» که دهدمی نشان انگلیس خارجه امور وزارت دیگر اسناد

 اکنون هم ونچ ولی... پذیرد؟می هم را قدس شدن المللی بین شقیری حتی و بیابند را صلح راه تابوده اسرائیل

 اتمذاکر ما که ندارد لزومی دیگر دارند، وجود هافلسطینی رهبری اصطالح به سطح در بدتری هایشقیری

 رهبران خیانت تاریخ تحلیل در هافلسطینی خود آنکه بامید! کنیم مطرح دراینجا را انگلیس سفیر با شقیری

 .کنند مراجعه هم اسناد باین خود،

                                                                             * * * 
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 وقت وزیر نخست «چرچیل» که دهدمی نشان باز فلسطین با رابطه در انگلیس خارجه وزارت اسناد

 پایان واهانخ حتی و ورزیدمی کینه بشدت فلسطین مردم به لذا و داشت صهیونیسم با کامل ،همکاریانگلیس

 امین حاج» وجود که نیست حاضر بریتانیا که است جا همین از و. بود «فلسطین مقاومت» بنامحرکتی به دادن

 .گرددمی او تبعید خواستار و کند تحمل منطقه رادر قدس ،مفتی «الحسینی

 نامه به توجه با: »دهدمی نشان را امر چگونگی اردن در انگلیس سفیر از 44433/2/23 شماره سری گزارش

 اتاطالع من به اردن وزیر نخست که شویممی یادآور ،قدس سابق مفتی درباره دسامبر 2 مورخ 4442شماره

 بسر دمشق در اکنون که گر توطئه این درباره او با ،دمشق در شیشکلی ادیب با اخیرش درمالقات او که داد

 در او قامتا چون شود، رانده بیرون سوریه از مفتی که است خواسته او از صریح وروبط کرده گفتگو برد،می

 کرانه مقیم هایانگلیسی ضد بر را مردم احساسات و شودمی تلقی اردن شاهنشاهیبرای خطری ،نزدیکی این

 شکلیشی که شد مدعی اردن وزیر نخست. کند تحمیل آنرا تواندنمی اردن ودولت کندمی تحریک ،اردن غربی

 .«است کرده همدردی ابراز او با

 از ،هم نطقهم در او وجود و است «گر توطئه یک» انگلیس سفیر دیدگاه از فلسطین مفتی که کنیدمی مالحظه

 رابطه ماش بنظر آیا... ؟است یغرب کرانه مقیم هایانگلیسی و علیحضرت برای خطری ،اردن شاهنشاهیدیدگاه

 مرحوم - طینفلس مفتی به مربوط گزارشهای کلیه متأسفانه ندارد؟ وجود موضوع دو بین وتنگاتنگ ارگانیک

 هاینامه»  بررسی و نشده داده قرار مراجعین اختیار در 4323 سال سری اسناد ضمن در -الحسینی امین حاج

 .نیست موجود «سری گزارش اصل» که دهدمی نشان موجودهایپرونده در «پیوستی

 :خوانیممی چنین«  ایدن انتونی»  به بیروت در انگلیس سفیر پیوستی نامه در

 به ،قدس سابق مفتی مورد در واال، مستر به 23 دسامبر 40 مورخ 47747 شماره سری گزارش به عطف »

 شخص به سپس و لبنان خارجه امور وزیر به را خود شدید شفاهی اعتراض امروز من که رسدمیاطالع

 سابق مفتی قول از دسامبر 22 مورخ «النضال» روزنامه در که آنچه به نسبت من ،کردمابالغ وزیر، نخست

 پایان 4307 سال جنگ: »است گفته سابق مفتی. کردم اعتراض بشدت ،شدهنقل الحسینی امین حاج قدس

. «بودند هایانگلیس گرفتند، بعهده هم آنرا تبلیغات و فرماندهی و آنراکشیدند نقشه آنهائیکه و داشت دردناکی

 بخواهد مفتی اگر که خواستم مؤکد بطور وزیر نخست از ضمن ودر شدم روزنامه رسمی تعقیب خواستار من

 که فتگ من به وزیر نخست. شود ممنوع سیاسی فعالیتگونه هر از باید برگردد، مجدداً یا و بماند اینجا در

 هم قدس سابق مفتی مورد در و. داد خواهد وزیراطالعات به را الزم دستور ،النضال روزنامه نظارت مورد در
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 ابد،ی ادامه ما حکومت اگر و بود نخواهیم اینجاخوشحال در او طوالنی اقامت از ما بگویم شما به باید گفت

 ...!«ماند خواهد نظر تحت مفتی که دهممی اطمینان بشما من

 او، وجود ،است فلسطین بر صهیونیسم و امپریالیسم سلطه با مخالف و کاشانی همکار چون قدس مفتی آری

 اسیسی فعالیت از باید بماند، منطقه در اگر و انگلیس برای هم و شودمی كخطرنا اردن شاهنشاهی برایهم

 را قدس دیگر قسمت و بپردازند امور فصل و حل به اردن حسین شاه مانند «سیاسی رجال»  شودتا ممنوع

 .بدهنداسرائیل تحویل هم

 چند او هک دهند اجازه اگر» که رساندمی باطالع ،وابسته نوکران دیگر مانند ،لبنان وزیر نخست که جالبست و

 تنها ،دوریمز و وابستگی نوع این و. ماند خواهد نظر تحت قدس مفتی طبعاً ،«باشد کار سر بر دیگری صباح

 چنین متحکو و سالمتی که بود بریتانیا بر البته و... است وزیر نخست جناب قماش از مزدورانیبقای عامل

 ،مسلمان نقالبیا نسل پیدایش با ولی! بود کرده تضمین را حسین شاه بقای که همانطور کند،تضمین را نوکرانی

 یک «شهادیاست» اقدام یک با که پوشالی قدرتهای ابر دیگر و! آزادی مهد وفرانسه سابق کبیر بریتانیای آیا

 لحن با ما، مردم با خواهندمی هنوز! پردمی هوا به ،جنگی مزدور باصدها آنها کیالتتش کل ،مسلمان جوان

 !بگویند؟ سخن وسطی قرون داریبرده دوران

 پی مسئولیت تردید بی و... کندمی دنبال آنرا امروز غرب که است سیاسی روش تریناحمقانه این ما، بنظر

 !...داشت خواهد بعهده ،مدت دراز و مدت وتاهک در ،هم آنراآمدهای

  مصر؟ المسلمین اخوان

 :فاروق شاه اقدام و مصر المسلمین اخوان مورد در انگلیس سفیر موقع به هشدار -0

 :بنمائیم قبل سال سی مصر حوادث به هم ایاشاره که نیست مناسب بی کوتاه بحث این خاتمه در

 بررسی مرکز» رد ،انگلیسی دیپلماتهای با محرمانه گفتگوی یک در ،بیروت در انگلیس سفیر «اندروس ایمانچ»

 :گویدمی مصر اوضاع درباره «خاورمیانهمسائل

 یول «بدهد انیهودی به درسی مصر» بود مایل بریتانیا که گفت مصر پارلمان سری جلسه یک در پاشا نقراشی»

 مصر رتشا اصوال که چرا افتد، دام در مصر که بود آن بریتانیا هدف که گردید روشن آمد، پیش شکستوقتی

 دریافت اسلحه جا همه از یهودیان حالیکه در نبود اختیارش در هم کافی اسلحه و نداشتجنگی آمادگی

 محاصره در ابیب تل که بهنگامی درست خود، فرمان تحت اینیروه به «پاشا گلوب»دیگر طرف از و داشتندمی

 .«شد آغاز شکست و خوردند ضربه و شده پذیرآسیب نیروها درنتیجه و داد نشینی عقب دستور بود
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 تاس اساسبی کالً اتهامات این: که شودمی مدعی «پاشا نقراشی» از فوق مطالب نقل از پس انگلیس سفیر

 با آنها دشمنی که بود مصر در المسلمین اخوان نهضت پیدایش با مصادف مصر، تاریخ از مرحله اینکه زیرا

 رانجامس آنکه تا کرد، کوتاهی المسلمین اخوان با مقابله در مصر دولت ما، هشدارهای علیرغم.بود آشکار غرب

 اعالم با اپاش عبدالهادی ابراهیم دولت سپس و گرفته را آنها لیتفعا جلو فاروق بدستورملک پاشا نقراشی

 هم بناال حسن میان این در و شد مسلط اوضاع بر و نمود برخورد مسئله ،باقاطعیت با العاده فوق وضعیت

 ...«!داد دست از را خود جان

 گلیسان پس... سازد؟می مطرح را مسأله بسادگی ،محرمانه گفتار در چقدر سفیر، جناب که کنیدمی مالحظه

 رغمعلی که است مصر دولت این بلکه ،نکرده خیانت نابرابر، جنگ به الزم سالح بدون مصر واردکردن در

 داشتند، هدبعه را ایعمده نقش یهود با جنگ در که المسلمین اخوان فعالیت گذاشتن آزاد بریتانیا،با هشدارهای

 . است کردهناراحتی دچار را خود

 در که المسلمین اخوان به وابسته رزمنده داوطلب هزار ده یهود با جنگ شرایط ترینبحرانی در که دانیممی و

 فاروق اهش بدستور سپس و شدند برگردانده قاهره به و شده سالح خلع فاروق دستور به بودند، جنگمیدان

 از را خود جان میان این در هم البنا حسن» و نمود اعالم منحله را المسلمین اخوان سازمان «پاشاعبدالهادی»

 توسط ،اربابان بدستور باطن در و فاروق بدستور ظاهراً ،روشن روز در البنا، حسن که دانیمبازمی و «داد دست

 پس که آنها زیرا... خوردمی خاك مصر، دادگاه در هنوز جنایت این پرونده و شد ترورمخفی پلیس افسر یک

 بار این ولی کرد، فاروق شاه که کردند آن از بدتر ،المسلمین اخوان به آمدند،نسبت کار روی فاروق شاه از

 ...دکن اعتراض نتواند کسی ،تا!!سوسیالیستی -عربی - ملی انقالب بنام

 بهجان همه همکاری با که ،فاروق رژیم ضد بر خود کودتای در آزاد افسران پیروزی از پس ،آنکه جالبتر و

 و افتهی حضور البناء حسن قبر سر بر - ناصر و نجیب - آزاد افسران رهبران ،گرفت صورت المسلمیناخوان

 .دانیدمی خود را داستان باقی البته و. رندبگی را وی خون انتقام کردندکه یاد سوگند

                                                                      * * * 

 و تحقیق اهل آنکه امید به... است انگلیس خارجه امور وزارت سری اسناد محتویات از هایینمونه اینها

 . سازند منتشر و ترجمه را اسناد این همه ،حقایق همه کشف برای ،معاصر سیاسی بتاریخعالقمندان

 ایتالیا ؛رم - 4302 مرداد

 خسروشاهی هادی سید
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 وچکک اىرساله شکل به سپس و شد هنوشت«  ایتالیا»  در نگارنده، اقامت بهنگام ،4303 مرداد در مقاله این. 4

 اىشماره در آنرا کامل متن«  کیهان»  روزنامه بعد، مدتى و یافت انتشار و چاپ ،«  رم»  در صفحه، 32 در و

 ...ساخت منتشر

 یونابوزیس رهبرى که گردید معلوم و شد افشا آمریکائیان خود توسط ها،هزینه تأمین این از هائىنمونه. 2

!... اند؟شده مفتخر -« !  الحسنه قرض»  دریافت به اغلبیت در راست، راست تا گرفته چپ زا نشین، خارج

 .گردید منعکس هم یکا و اروپا نشین خوش و اپوزیسیون خود مطبوعات در امر، این رسوائى

 مریکائىآ عالیرتبه مقامات« بلکه نبود، انگلستان خارجه امور وزارت مقامات ویژه دیدگاه، این که گفت باید. 3

 مانع و سازند آماده خود سلطه براى را زمینه کاشانى، اللَّه آیة کردن آبروبى با که اندبوده اندیشه این در هم» 

 مقام( Woodhouse .C.M) هاوس وود. ام.سى. انددانستهمى کاشانی آیةاللَّه خود، منافع راه سر بر را اصلى

 هافعالیت شرح ضمن م، 4372 لندن، چاپ Something Ventured بنام خود کتاب در انگلیسى، برجسته

 ایهپ بلند مقام یافت ادامه مذاکرات: » ... کندمى نقل چنین رابطه این در را آمریکائیها نظریه خود،! خدمات و

 انتظار فخال بر اما کرد؟ خواهد منعقد نفتى قرارداد ایران جدید دولت با فوراً بریتانیا آیا: پرسید آمریکائى

 از یگرد یکى. باشد بود، شده پیشنهاد مصدق به که آنچه از مساعدتر باید قرارداد مفاد که نکرد یشنهادپ

 در مصدق، براندازى جاى به ما، سازمان و تشکیالت اینکه بر مبنى کرد مطرح را اىپیچیده پیشنهاد آمریکائیها

 حزب هعلی مصدق مؤثر اقدام تا ودش گرفته کار به وى گراى چپ دوستان و کاشانى کردن اعتبار بى جهت

. بودند مرا این در موفقیصدق از مانع اش،دسته دارو و کاشانى که رسیدمى بنظر چنین زیرا شود، تسهیل توده

 مسند رد را مصدق توانمى که کردندمى تصور که بود هائىآمریکایى فکر طرز بیانگر زیرکانه، بالهت این

 انآمریکائی دیدگاه پس... « گیرند اختیار در دستى، آلت عنوان به را او توانست خواهند و نگهدارند قدرت

 آنها، مجدد طهسل براى زمینه تا برود کاشانى آبروى نخست حال بهر باید که بوده آن انگلیس سفیر مانند نیز،

 تدس به متأسفانه طرح، این و شده پیاده آنها برنامه مطابق کامالً جریان که دانیممى و... گردد هموار و آماده

 ...شد گذاشته اجرا بمورد! نفى توده حزب و! گراها ملى همین

 ایران در ترجمه با اخیراً است، مرداد 27 کودتاى و ایران مسائل درباره که هاوس وود کتاب 3 و 7 فصل

 27 ىکودتا اسرار»  بنام دیگرى و شکورى فرحناز ترجمه با«  چکمه عملیات»  بنام یکى است شده منتشر

 دوم، ترجمه 00 صفحه و اول ترجمه 24 صفحه در فوق، مطلب و.... دربندى الدین نظام آقاى توسط«  مرداد

 .شود مراجعه. است آمده
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 عراق انقالب در کاشانی اهلل آیت نقش: درباره نشده منتشر سندی

 

 در یعهش بزرگ یعلما و کاشانی اهلل آیت نقش درباره کوتاهی، مکتوب مصاحبه نشده منتشر متن اینجا در

 .شود می نقل عراق، انقالب

 سؤال دو.. .است آمده عمل به ایشان با کاشانی، اهلل آیت کسالت حاالت ترین بحرانی در مکتوب مصاحبه این

 ...است شروین دکتر آقای خط به ها پاسخ و اینجانب خط به! «مؤخره» و

 رمنتش جایی در نیز تاکنون و آمده عمل به پیش سال سه و سی یعنی ، هـ 4374 سال در مکتوب مصاحبه این

 .شود می چاپ «معاصر فرهنگ و تاریخ» نامه ویژه در بار نخستین برای و است نشده

 ندباش داشته وجود هم دیگری مدارك و اسناد است ممکن که نکته این بر است صادقی گواه متن، همین... 

 ...اند نشده شرمنت هنوز ـ سال چهل یا سی مرور علیرغم و ـ تاکنون که

 مینه ضمیمه به نیز آن اصل سپس و آوریم می شده حروفچینی صورت به نخست را سند متن بهرحال... 

 (سردبیر...  )نماند باقی تردیدی جای! سندشناسان برای تا شود می آورده بحث،

 العالی ظله دام کاشانی آقای اهلل آیت حضرت منیع مقام

 دارد می معروض محترماً

 انتظار است، ملی انقالب به مربوط عراق تاریخ از قسمتی و 4نویسم می را عراق تاریخ حقیر اینکه هب نظر ـ4

 .فرمایید بیان را عالی مستطاب حضرت خود نقش بالخصوص و شیعه علمای نقش که رود می

 نهضت که را شیعه علمای علناً و داشته را عالی رهبر نقش سره قدس بزرگ میرزای مرحوم عراق آزادی در

 این در من نقش بود سال 03 حدود در من سن روزگار آن در. کرد می تأیید نمودند می رهبری را عراق

 می انجام سری های نامه و( طروی) اعتماد مورد های پیک وسیله به عرب عشایر تشویق از بدواً نهضت

 سران تا شد می داده ها پیک به و رممهو 2(العراقیه االسالمیه الجمعیه) نام به مهری با ارسالی های نامه. گرفت

 تنداش عظیم تشکیالت و سازمان هسته این گرچه و سازد آگاه مرکزی هسته یک وجود به را عرب عشایر

 می خود موفقیت به مطمئن را عرب عشایر که گرفت می انجام سریع و جدی طوری به فکر اجرای طرز ولی

 .ساخت
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 به ائرعش و قبایل ترغیب و تشجیع به شخصاً امر بدو در که یفالشر مقامه اهلل اعلی بزرگ میرزای مرحوم

 ربناب داشت را رابط سمت ایشان محضر در خالصی مهدی شیخ حاج مرحوم و نمودند می اقدام ها نامه وسیله

 ردیگ بعضی و اینجانب عهده به را ها پیک و نامه ارسال و خودداری اقدام این از شخصاً دیگر من پیشنهاد

 یخوددار نهضت این در تظاهر از باید بودند روحانیت رأس و قطب میرزا چون که بودم معتقد زیرا داد قرار

 پیروزی گاه ره و نگردد نگرانی دچار تشیع عالم و نباشد اهانتی ایشان برای شد نصیب شکستی اگر تا نماید

 ترتیب بدین و تگرف می قرار مجاهدین رأس در ایشان نام نهضت تاریخ در که است بدیهی آمد بدست

 و وجهت مورد را نهضت توانست و برخاسته نهضت این حمایت به عشایر کلی قوای که شد حاصل توفیق

 .دهد نشان ثمربخش

 کسب در انقالب این و بود؛ چه شد سامان آن مسلمان مردم و عراق عاید انقالب این از که ای نتیجه ـ2

 داشت؟ نقشی چه عراق استقالل

 مردم هب را خود جای تشکیالت و ادارات در انگلستان نفوذ کم کم عراق قبایل فکر حدتو و تجمع نتیجه در

 منجر هباالخر و کند توجه نهضت های خواسته و عقاید به انگلستان سیاست که کرد ناچار و داده عراق اصیل

 .بشناسند عراق مستقل پادشاه عنوان به را اول فیصل ملک که گردید

 (مهر محل) کاشانی اسمابوالق سید شروین دکتر

                                                                                *** 

 نوشته کاشانی اهلل آیت حضرت داماد منزل در و هـ 4374 الثانی ربیع 47 جمعه تاریخ به جواب و سئوال این

 را ها جواب. بود باقی هنوز کسالت بقیة و داشت شدیدی ضعف دارد، سال 70 که کاشانی اهلل آیت و. شد

 را فوق ایامض( ایشان فرزند) کاشانی باقر سید دکتر آقای کمک با ایشان سپس و نوشت شروین دکتر آقای

 .زدند مهر سپس و نوشته نامه این زیر تمام زحمت با

 خسروشاهی هادی سید

------------------------------------------------------------------------ 

 امضای با و چهارم و سوم دوره «اسالم مکتب» مجله در 04ـ04 سال به رابطه، این در من مقاالت از بخشی.  4

 .نمایند مراجعه عالقمندان. است شده چاپ! تبریزی هدی،. س

 .است آمده العراقیه العربیه اشتباهاً متن در.  2



146 

 

 کاشانی اهلل آیت و خمینی امام

 

 اهلل آیت مرحوم مورد در بود، اسالمی های شخصیت و ها ارزش مدافع همواره که سره سقد خمینی امام

 آیت که هنگام آن به راستا همین در و نمود دفاع ایشان از بود مقدور و داشت امکان که آنجا تا هم کاشانی

... آمد ان،تهر در نایشا عیادت به و فرمود تعطیل را اصول درس قم علمیه حوزه در داشت، کسالتی کاشانی اهلل

 هران،ت به سفرشان به اشاره ضمن امام نامه این در... پرداخت ایشان از «احوالپرسی» به ای نامه طی سپس و

 .دارند اشاره نیز خودشان کسالت به تناسب، به و شود می کاشانی اهلل آیت شفای خواستار خداوند از

 : است چنین است، موجود ما آرشیو در که 4نامه متن و پاکت روی عنوان

 برکاته دامت کاشانی اهلل آیت آقای والمسلمین االسالم حجت مستطاب حضرت محترم حضور

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 اءاهللانش است امید. است خواستار متعال خداوند از را مبارك وجود سالمت پیوسته رساند، می عالی عرض به

 سرمستف آیند می که اشخاصی از و هستم محترم جودو دعاگوی مخلص. شود مرتفع زودی به کسالت این

 رد هم االن و شدم آن غیر و مالت تب به مبتالی مرتبه چندین آمدم تهران از که موقعی از هم بنده. هستم

 .هستم دعا ملتمس مسعود وجود از. برم می سر به کسالت

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 الموسوی اهلل روح

 مرکز سوی از رم، ـ ایتالیا در که ای رساله در 4303 سال در و نگارنده توسط نامه این نشر از پس آنکه جالب

 خوب یاربس اصحاب از یکی گردید، منتشر کاشانی اهلل آیت مبارزات و زندگی درباره اروپا، اسالمی فرهنگی

 اب دیداری در ینجانبا و... دانست غیرمناسب را نامه نشر وقت مالقاتی، در سره، قدس امام حضرت بیت

 نآ در من که است ای نامه: فرمودند پرسیدم، ایشان از را موضوع مزبور، دیدگاه به اشاره بدون امام، حضرت

 الحظاتم قبیل این. ندارد غیرمناسب و مناسب وقت آن، نشر و ام نوشته ایشان از احوالپرسی عنوان به دوران

 .است سیاست اهل به مربوط

 یکاشان آقای مرحوم به نفت جریان اوائل در هم دیگری نامه من البته: افزودند بعد ره،س قدس خمینی امام

 ...نشد عملی متأسفانه که بودم داده اوضاع درباره تذکراتی آن در و نوشتم
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 یروزیپ از پس و بیشتر که را کاشانی اهلل آیت مورد در امام های دیدگاه بحث، این تکمیل برای ما: بهرحال

 وردم اگر شک بی و کنیم می نقل اند، داشته بیان را آنها گوناگون های مناسبت در و ایران المیاس انقالب

 امام بیانات اینک. شد خواهد جبران برادران، تذکار صورت در است، شده غفلت آن از که باشد هم دیگری

 :کاشانی اهلل آیت درباره

 تندخواس می که آنهایی و کوچک و بزرگ شیاطین هک است این دانیم می و دانید می همه که مطلبی یک ـ( 4)

 طوالنی های سال از کنند، چپاول را ها ملت منافع تمام و کنند قبضه جا هر در را ها قدرت تمام خواهند می و

 که مطلب این جمله از بودند، غافل زیادی قشرهای االسف مع و اند داشته غریبی و عجیب های نقشه

 ندکن هدایت اینها امثال و روزه و نماز این در را مردم باید آنها کنند، دخالت بایدن سیاسی امور در روحانیون

 هب و کنند استراحت بروند منزل بخوانند، نماز بیایند مسجد منزل، و است مسجد آنها شغل و آنها جای و

 اهل رایب بود فحشی یک سیاست در دخالت و تقریباً بود آمده باورشان همه که بود شده تبلیغ این طوری

 خود لکهب و مردم خود و شد می تلقی فحش یک منزلة به این است، سیاسی آخوند فالن گفتند می اگر. علم

 عراج که امری یک اجتماعی، امر یک به راجع اگر. بود آمده باورشان را مسأله این بسیاریشان هم روحانیون

 در الئیم یک اگر و کنیم، نمی دخالت اسیسی امور در ما که گفتند می ها بعضی شد، می گفته است ملت به

. است نموازی برخالف و است سیاسی این که گفتند می کرد، می صحبت کشور مصالح و ملت سیاست امر

 هنذ از شد نمی زودی این به که خارج، و داخل در بودند کرده تبلیغات رویش اینقدر که بود ای مسأله این

 .کرد بیرون مردم

 ایج به خودشان و کنند منزوی هست آنها تبع هم جامعه که جامعه از بزرگی قشر یک که خواستند می آنها

 مال مه نباشد سیاسی و اجتماعی صحبت اصالً آن در که خشکی جماعت نماز ما، مال حکومت بنشینند، آنها

 آقای مرحوم. دارد خودم هم قصه یک و شنیدم آبادی خرم اهلل روح آقا حاج مرحوم از ای قصه یک من. شما

 کجا، ای االفالك فلک قلعة در بودند کرده محبوس و آباد خرم به بودند کرده تبعید که را اهلل رحمه کاشانی

 وا نظر تحت هم کاشانی آقای و آنجا ارتش رئیس که کسی آن از من که فرمودند می اهلل روح آقا حاج آقای

 یها حبس مثل کنید می خیال شما نرضاخا زمان در محبوس گویم می وقتی حاال من) بود محبوس و بود

 صاشخا از اگر شد می گرفتار که کسی آن لکن بود پدر مثل هم پسرش البته بود، دیگر های زمان عادی

 آنجا در که کسی آن یا دولت مثالً برخالف که ای کلمه یک حبس در که شد می مرعوب همچو بود عادی

 بود نجاآ در که ارتش رئیس این از من که گفتند اهلل وحر آقا حاج مرحوم(برایشان نداشت امکان بزنند، هست

 نجاآ رئیس، آن. ایشان پیش بردند را ما و کرد قبول کاشانی، آقای مرحوم خدمت ببرد را من که کردم خواهش

 ماش آقا که کاشانی آقای به کرد رو و کردن صحبت کرد شروع شخص آن. کاشانی آقای و بودم هم من و بود
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 استسی کنید؟ می دخالت سیاست در چرا شما آخر انداختید؟ زحمت به( معانی این به قریب) را خودتان چرا

 یلیخ: »فرمودند کاشانی آقای. گفتن کرد شروع ها حرف این از کنید؟ می دخالت شما چرا نیست، شما شأن

 من راگ ری،خ خیلی تو: »گفتند ایشان بود، قتل با مساوی وقت آن در کلمه این که دانید نمی شما ،«خری

 «بکند؟ دخالت کی نکنم سیاست در دخالت

 هک فهمیم می آن از ما تعزیه، مجالس به کردند که ای حمله و روحانیت به کردند اینها که ای حمله این ـ( 2)

 که هم بعد. شدند واقع آزار مورد بیشتر لهذا و دارند، آنها که مقاصدی آن از مانع آنها، نظر در جناح دو این

 هک اینهایی که بود همین روی هم آن کردند، درست را رسوایی آن به و فضاحت آن به حجاب فکش قضیه

 در هک داند می خدا و کنند سرکوب را اینها داشتند، دیانت احکام و دیانت به عالقه و داشتند اسالم به عالقه

 مجلس شما که کردند می پیشنهاد هم بزرگ علمای به حتی. کردند اینها هایی جنایت چه حجاب کشف

 بود رفته انش یکی که کردند نقل! «فرمودند» اینکه برای مجلس در بیایید هایتان زن با هایتان، خانم با بگیرید

 ایشان. یدکن شرکت است چیز که مجلسی آن در باید شما «فرمودند» که بود گفته کاشانی آقای مرحوم پیش

. گویم می ار ها باالئی همان هم من بود گفته. گفتند ها االییب آن که بود گفته او. «خوردند فالن» بودند فرموده

 . بدهند انجام را کار جنجال و هو و ارعاب با خواستند می اینها بله،

 های زن با که رفتاری آن با و کردند اینها که فضاحتی آن با حجاب کشف مسأله همین طرف آن از ـ( 3)

 مدندآ کاشانی آقای مرحوم به حتی که مسائل این در کردند نروحانیو با که رفتاری آن با و کردند محترمه

 گفته انایش ،«بگیرید مجلس باید شما که فرمودند» مجلس، این در بشوید وارد باید شما که کردند تکلیف

. ویمگ می را همان هم من بودند گفته. اند گفته باالها از که مأمورها، آن بودند گفته: فرمودند که را... بودند

 و ایران به آوردند را او ها انگلیس اول کند، لعنتشان خدا ها انگلیس که رضاخان اول از که بود اساسی این

 روهیگ های رسانه و نویسندگانشان دانم نمی و شعراشان دنبالش هم بعدش و مسائل این به کردند وادار را او

 . دارد خودش که چیزی آن از کنند تهی را ملت این که بود این خدمت در اینها همه را، شان

 ت،اس بد اسالم با این نیست، خوب آخوند با این سیاست، به دارد چکار آخوند که گوید می که آنی ـ( 0)

 می دلشان کاری هر و ـ بدهد انجام مردم توی کاری یک تواند می که ـ بگذارد کنار را آخوند خواهد می

 ند؛باش سیاست از منعزل که نبود طور این تاریخ طول در ما علمای البته. شد طور این لهذا و بکنند خواهد

 مسأله کردند؛ تأسیسش داشتند، دخالت آن در ما علمای بزرگان و بود سیاسی مسئله یک مشروطیت مسأله

 هم یراخ های زمان در. داد انجام را معنا این اهلل رحمه شیرازی میرزای و بود سیاسی مسأله یک تنباکو تحریم

 قوی دست این داشت قدرت قدری به اما بودند، کار مشغول و بودند سیاسی مردم ینهاا کاشانی، مدرس،
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 مسأله ،نیست طور این مسأله نه، که این به کرد بیرون هم محترم علم اهل حتی فکر از شد نمی که گر توطئه

 هک این و بوده هم سیاست و بوده امیرالمؤمنین زمان در بوده، هم سیاست و بوده پیغمبر زمان در حکومت

 این هک ما به بدهند تعلیم بفهمانند، ما به که این برای اند، کرده بزرگ را غدیر قدر این و اند کرده نقل همه

 .باشد باید طوری

 هضتن سیاسی جنبة که مصدق دکتر کاشانی، اهلل آیت نهضت خالل در. است اسالم ما نیروی سرچشمه ـ( 2)

 جای به وا. شود قائل اهمیت نهضت دینی جنبة برای است الزم که شتمنو کاشانی به ای نامه در بود، تر قوی

 رئیس که یا گونه به کرد، رفتار عکس به دهد، چیرگی سیاسی جنبة بر و کند تقویت را مذهبی جنبة اینکه

 2...بود اشتباه این و شد ملی شورای مجلس

 نه. است همه مال مطلب این و مکن عرض را مطلبی یک آقایان حضور در که است مغتنم امروز من ـ( 0)

 از یا است شده نقل برایمان که هایی تجربه ما. مردم هم و است کشور مسؤولین هم. همه مال شماها، مال

 که ار مشروطه دوران در. باشیم داشته نظر در را مطالبی یک باید بودیم جریانش در خودمان که هایی تجربه

 ینا دنبال آنها و باشد داشته قوه اسالم کشور این در که خواستند ینم که ای عده یک اند شنیده آقایان همه

 یخش آقا مرحوم مثل که طوری به کردند جوسازی آنها بکشانند، خودشان طرف نحوی به را اینجا که بودند

 نمیدا در که کردند جوسازی همچون بود قبول مورد و بود ایران در شاخصی آدم یک وقت آن که اهلل فضل

 و کنند منعزل را اسالم اینکه برای بود ای نقشه این و. زدند کف هم آن پای و زدند دار به را انایش علنی

 یحت خواستند، می نجف علمای که باشد ای مشروطه یک مشروطه نتوانست دیگر بعد به آن از و. کردند

 در آن از دائیص هم آنجا که کردند، منعکس بدی جور یک هم نجف در را اهلل فضل شیخ آقا مرحوم قضیه

 دست اب را اهلل فضل شیخ آقا که شد این اسباب جو این جاها، سایر در و ایران در ساختند که جوی این. نیامد

 آن پای و کشیدند دار به و میدان وسط در آوردند را او بعد و کردند محکوم ایران خود روحانیون از بعضی

 علما حتی عمل، این از داشتند غفلت مردم و. وقت نآ در را اسالم دادند شکست و زدند کف ایستادند هم

 در جوانی از کاشانی آقای. دیدیم را کاشانی آقای هم خودمان زمان در ما. بود آنجا که این. داشتند غفلت هم

  .وا با مبارزه بود انگلستان البته وقت آن استعمار، با مبارزه. بودند مبارز روحانی یک و بودند نجف

 یک در. شناختم می را ایشان نزدیک از من و شد معنا همین صرف شان زندگی تمام آمدند که هم ایران در

 شاه، دمسج به بیایند کنید فرض کند حرکت خواست می منزل از که وقتی که شد طوری ایشان وضع وقت

 اگر که دیدند بعدش. ایشان وضع بود طور این شد، می اعالم داشتند، نظر در شد، می مطلع شاه مسجد

 از. بود هم طور همین و است حتمی این آورد، می کار در را اسالم البد باشد میدان در روحانی یک چنانچه
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 که آنطور و زدند آن به عینک را سگی یک که کردند جوسازی آنطور. جوسازی به کردند شروع جهت این

 مجلسی یک در خودم نم و. اهلل آیت اسم به و طرف این آوردند مجلس طرف از و زدند عینک شنیدم من

 ییک و شدم پا من نشد، پا کس هیچ بود، روضه مجلس مجلس، آن در شد وارد کاشانی آقای مرحوم که بودم

 بودند کرده درست را جو این(. ندادند هم جا) ایشان به دادم جا من و هستند هم االن که تهران علمای از

 طوری لشمنز در بود محبوس اطاقی یک در بیاید، نبیرو توانست نمی منزلش از دیگر که کاشانی آقای برای

 کستش را مسلمین دادند، شکست هم آنجا. کردند چه گرفتند هم دفعه چند. بیاید بیرون توانست نمی که

 .دادند

 بیند می انسان که است آمده در وضعی یک به االن مسأله. بدهم آقایان به هشداری یک خواهم می حاال من

 یعمل را کار این خواهند می تدریج به و هستند جوسازی مشغول که شنود می ند،هست جوسازی مشغول که

 .بکنند کاریش اند نتوانسته. کنند اش

 اشاح توانید نمی اینکه دیگر، گفتید من به خواستیدش، می را اعلیحضرت هم آخر آن تا شما خوب، ـ( 7)

 اینطور مه آخر تا که شمائی. نکنند کومتح باشند همایونی اعلیحضرت خوب، گفتید می هم آخر آن تا کنید،

 از کیی در ملی، جبهه این بدهید بازی را ما دیگر نباید شما آخر خواستید، می آخر تا هم را بختیار بودید،

 آقای ات کرده درست را تنباکو قضیه که شیرازی میرزای از شدم، ناراحت بسیار و دیدم من که هایشان روزنامه

 کار ماسال برای شیرازی میرزای کردند، کار اسالم برای مشروطیت در این، خالل در که علمایی تمام) کاشانی

 روزنامه آن. گفتند بد آنها به را اینها تمام( کرده اهلل فضل شیخ کرده، اسالم برای کاشانی آقای است، کرده

 داده، شفح اینقدر را اهلل فضل شیخ دروغگویی، به کرده متهم را شیرازی میرزای بکنید، پیدا را ملی جبهه

 غیر صاصق احکام که بود این اهلل فضل شیخ جرم باشد، اسالمی باید قانون که بود این اهلل فضل شیخ جرم

 رسید یم بعد. کنید می بدگویی او به حاال شما و بردند بین از و زدند دار را او است، انسانی نیست، انسانی

 الماس باید که است شان عقیده اینها که است همین اینها جرم طور، همین هم کاشانی آقای کاشانی، آقای به

 تان، ای عده شما را، مترقی احکام باید ما است، مترقی غرب احکام که گویید می شما و بشود پیاده ایران در

 نکردند را ماش فضیح تعبیر این آنها منتها اند، ایستاده قصاص مقابل که هاست حقوقدان آقایان آن مثل تان همه

 سبّ ملی جبهه و نبوده کار تو اسالم به سَبّ شاه محمدرضا و رضاشاه سلطنت طول تمام در که گفتم من و

 اسالم آغوش به همه بشوند، اصالح همه که خواهم می تعالی و تبارك خدای از من. است کرده اسالم

 .برگردند



151 

 

 ازب هم شان بعضی به حاال داشتم، هعالق اینها به من بکنم؟ چه متدین و نمازخوان جمعیت این با من ـ( 7)

 نمک می عرض باز حاال من کنید؟ نمی جدا را حسابتان چرا خوب، چیست؟ تکلیفمان ما اینها با دارم، عالقه

 یامق اسالم ضد به صریحاً آن است، معلوم تکلیفش ملی جبهه خوب، کنید، جدا را هایتان حساب شماها به

 فسانیهن هواهای اینقدر چرا کنید، قیام اسالم ضد به خواهید نمی گاه هیچ و هستید مسلمان که شمایی اما کرده،

 ستا کرده پیدا سلطنت ماها نفس در شیطان اینقدر چرا کنید؟ می چه دارید فهمید نمی که است شده زیاد

 .کنید جدا را خودتان حساب بیایید است؟ کرده وارونه را ما های قلب و است کرده کور را ما های چشم که

 حکم این که دارند قبول هم آنها گوید؟ می ملی جبهة که را حرفی آن که، دارد قبول هم آزادی نهضت آیا

 اه خوان شب نماز این آیا است؟ انسانی غیر است، مسلمین همه بین ضروری و کریم قرآن در که قصاص

 از نهی مگر اید، نشسته کتسا چرا. کنید اعالم خوب،. ندارند قبول که ندارم شک نه؟ یا دارند قبول را این

 ردخُ را مجلس و کنید خُرد را دولت که است این برای فقط منکر از نهی کنید؟ نهی را من باید فقط منکر

 به سبّ دکنن تماشا بنشینند مسلمانان فرمایید می شما! کنید؟ منکر از نهی خواهید می منکر با! چه؟ و کنید

 بشود؟ قرآن به سبّ بشود، اهلل رسول

 کی دانم، می هایش ریشه آن از من بودند، باطل اولش از که گروهی یک کنند تماشا بنشینند ها مسلمان ...

 وقتی هم اولش بودند، مخالف هم اولش از بودند، مخالف سرسخت اسالم روحانیت و اسالم با که گروهی

 مجلس نزدیک را سگی یک ااینه کرد، صحبت و کنند می دارند خالف اینها که دید کاشانی اهلل آیت مرحوم که

 او، وجود به کنند می فخر اینها که بود آن زمان در این. بودند گذاشته اهلل آیت را اسمش زدند آن به عینک

 اسم به و زدند عینک را سگی یک شنیدم را خبر این که بودم تهران علمای از یکی منزل در روز آن در من

 ینا نیست، شخص با مخالفت دیگر این که کردم عرض آقا آن به من گردانند، می ها خیابان توی اهلل آیت

 فالهت اینها. زد می اسالم بر را سیلی بود مانده اگر و خورد را سیلی که نکشید طولی و خورد خواهد سیلی

 3.خوانند می انسانی غیر را اسالم ضروری حکم را، قصاص حاال که هستند جمعیت آن های

------------------------------------------------------------------------ 

 نشده نقل پاکت، روی در شده مرقوم عنوان «نور صحیفه» دوم چاپ اول جلد جمله از دیگر، مدارك در.  4

 ...دش می نوشته ها پاکت روی در فقط افراد عنوان دور، چندان نه های گذشته در که دانیم می البته و... است

 ...نیامد بدست تأسفانهم نامه این متن.  2

 24 و 47 ،42 ،43 مجلدّات نو، صحیفة و «رسالت» روزنامه معاصر، فرهنگ و تاریخ فصلنامه آرشیو. 3
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 تاریخ قضاوت پیشگاه در کاشانی اهلل آیت

 

 :علمی مقام و تولد

 اشانیک مصطفی سید حاج اهلل آیت مرحوم فرزند کاشانی سیدابوالقاسم حاج آقای المجاهد اهلل آیت حضرت

 حوزه در و رفت عراق به سالگی 42 در. آمد دنیا به هجری 4344 سال در( بود عراق اول درجه علماء از که)

 وندآخ اهلل آیت: چون اساتیدی محضر از نخستین، مراحل طی از پس. پرداخت بحث و درس به نجف علمیه

 هب جوانی در و نمود ها استفاده دش،وال اهلل آیت خلیل، میرزا میرزاحسین حاج اهلل آیت خراسانی، مالکاظم

 تشریع اهلل آیت شیرازی، میرزامحمدتقی اهلل آیت: قبیل از بزرگ تقلید مراجع از و رسید اجتهاد درجه

 صدر، لاسماعی سید حاج اهلل آیت اصفهانی، ابوالحسن آقاسید اهلل آیت عراقی، آقاضیاء اهلل آیت اصفهانی،

 .گرفت قرار اسالمی علمای و مسلمان مردم هتوج مورد و نمود اخذ اجتهاد اجازه

 کمال و جامعیت به دشمن و دوست و نیست، تردیدی هیچگونه کاشانی اهلل آیت حضرت علمی مقام در

 4...دارند و داشته اقرار سعید فقید آن علمی

 :کاشانی اهلل آیت فکر طرز

 ایستب و است اجتماعی دین یک اسالم و نیست جدا دیانت از سیاست که بودند معتقد کاشانی اهلل آیت

 بارزاتم در منظور همین برای و باشند پیشقدم اجتماعی امور در دین، بزرگ پیشوایان همانند اسالمی، علمای

 :دباش کافی آن، نمونه دو به اشاره شاید که بود پرچمدار و پیشقدم همیشه استعمار، طرد برای اجتماعی

 علماء کرد، حمله عراق به استعماری قوای اول، جهانی جنگ آغاز اب: استقالل برای جهاد و عراق انقالب ـ4

 پدر جمله از و علماء رهبری به ملی نیروهای دادند، جهاد فتوای عراق، اسالمی سرزمین از دفاع برای بزرگ

 اهلل آیت پدر که بود جنگ همین در و کشید طول ماه 40 جهاد این و کردند قیام وی خود و کاشانی اهلل آیت

 ...رسید شهادت درجه به شانیکا

 عشایر و بزرگ علماء همکاری با کاشانی اهلل آیت شد، امضاء عراق در م 4343 استعماری قرارداد که هنگامی

 و پرداخت جنگ به اشغالگر استعماری نیروهای علیه و داد جهاد فتوای و کرد قیام قرارداد این ضد بر عرب

 .رفتند جنگ میدان به و برداشته اسلحه خوانساری مدتقیمح سید آقا اهلل آیت مرحوم با نیز خود
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 جنگ عالی کمیته» عضو چهار از یکی بود «انقالبیون دینی عالی هیئت» عضو اینکه بر عالوه کاشانی اهلل آیت

 عراق استقالل و پیروزی به هم سرانجام و کشید طول ماه 0 از بیش جنگ این 2.بود هم «انقالب حکومت

 .کرد مطالعه عراق تاریخ به مربوط های کتاب در باید را آن لتفصی که شد منجر

 خانوادگی زرگب کتابخانه دادند، قرار کاشانی اهلل آیت تسلیم را صلح شرایط از یکی بیگانگان اصل همین روی

 نایرا به لرستان و پشتکوه راه از کردند می فراهم را ایشان دستگیری مقدمات چون و بردند بین از را اهلل آیت

 .آمدند

 اهلل آیت استعماری، نیروهای دوم، جهانی جنگ از پس:... نفت صنعت شدن ملی و ایران ملی نهضت ـ2

 نمودند، زندانی رشت و کرمانشاه و اراك در تمام ماه 27 و دستگیر ،!ها آلمانی با همکاری بهانه به را کاشانی

 شروع تجاوزم نیروهای علیه را شدیدی مبارزه کاشانی اهلل آیت که بود آن تبعید و توقیف این اصلی علت ولی

 ...کرد دستگیر را اهلل آیت داشت، اطالع عراق در امر سابقه از که استعمار و بود کرده

 رد نتیجه در و کردند شرکت سیاسی مبارزات و اجتماعی های فعالیت در آزادی از پس کاشانی اهلل آیت

 ...دندش تبعید «بیروت» به سپس و بودند تبعید قزوین آباد تبهج در تمام ماه 22 و دستگیر 4320 ماه خرداد

 گراندی زبان از باره این در را کوتاه جمله چند که است این بهتر و است مفصل خیلی این، از بعد جریانات

 بودند یمل جبهه و ایران نفت صنعت شدن ملی نهضت بنیانگذاران از کاشانی اهلل آیت حضرت: »... بشنوید

 .کردند عنوان را نفت صنعت شدن لیم شعار که

 اجرای جریان در. شد منجر ایران نفت شدن ملی به سرانجام و رسید شدت اوج به مبارزه این 40 دوره در

 نفوذ با و کردند می تقویت را دولت مختلف وسائل به کاشانی اهلل آیت حضرت نفت صنعت شدن ملی قانون

 دعوت رانای ملت مبارزات از پشتیبانی به را جهان مسلمان ملل داشتند اسالمی کشورهای در که محبوبیتی و

 .نمودند می

 آیت حضرت تیر ام سی روز. داشت ای عمده نقش اهلل آیت حضرت فتواهای «ملی قرضه» اوراق فروش در

 به انگلیسی نفر یک پای اگر که داشتند اعالم و کردند دعوت مقاومت تظاهر به را مردم ای اعالمیه طی اهلل

 مجلس ریاست به اهلل آیت حضرت 47 دوره در. کرد خواهیم نابود را کشور نفتی تأسیسات کلیه برسد رانای

 3.«شدند انتخاب ملی شورای

 کاشانی اهلل آیت رحلت
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 و پیوست ایزدی رحمت به کسالت مدتی از پس ـ 4374 شوال 7 ـ ماه اسفند 23 تاریخ در کاشانی اهلل آیت

 جهان رسراس از تسلیت تلگرافات سیل. گردید جهان و ایران مسلمان مردم سفتأ و تأثر موجب ایشان رحلت

 هزار دهها آمد، عمل به سپهساالر مسجد از که له معظم جنازه تشییع در. شد واصل مرحوم آن بازماندگان به

 .کردند شرکت قم فضالی از زیادی وعده اعالم علماء تهران، مردم از نفر

 و رهقاه آنکارا، کراچی، رادیو و کردند مخابره دنیا به را کاشانی اهلل آیت لترح خبر خارجی های خبرگزاری

 و یالنگ آبادان، کاشان، اصفهان، مشهد، تهران، قم، در. گفتند تسلیت ایران مردم به دیگر اسالمی کشورهای

 ...شد برپا مردم و اعالم علماء و عظام آیات طرف از مفصلی ترحیم مجالس ها، شهرستان سایر

 تاریخ قضاوت

 تاس رهن در هم آن که منزلی یک جز دنیا مال از و درگذشت، کاشانی اهلل آیت حضرت ترتیب بدین: آری

 هک مقامی و قدرت آن با که حالی در نگذاشت، باقی خود از چیزی( دارد که قرضی تومان هزار ده مقابل در)

 ...گردد ها باغ و ها کاخ مالک و فالو و آالف صاحب! دیگران مانند توانست می داشت، پیش سال چند

 و! ودندب دیگر طور! ای؟ عده ایران، در متأسفانه اما شد، متأثر اسالم دنیای کاشانی اهلل آیت حضرت فوت در

 عهده به را صحیح قضاوت و گوییم نمی چیزی خود از دیگر باره این در ما... کردند ناروائی های قضاوت

 و جهاد و مبارزه و جانفشانی و فداکاری همه آن که را آنهایی وجدان و مگذاری می انصاف با مردم و تاریخ

 داوری هب کردند، فراموش بیگانگان اساس بی اتهامات و دشمنان تبلیغات اثر در را کاشانی اهلل آیت کوشش

 .کنند اوتقض بیشتر تحقیق و بهتر منطق با داشت، جهانی شخصیت که بزرگی مرد درباره تا طلبیم می

 .(است شده درج ،04 ـ 23 صفحه «اسالم مکتب» ماهنامه چهارم سال 3 شماره در 4304 سال در لهمقا)

------------------------------------------------------------------------ 

 و «الشیعه اعالم طبقات: »های کتاب به کاشانی اهلل آیت علمی مقامات و حال شرح از اطالع مزید برای.  4

 «االدب هریحان» و خیابانی تألیف «معاصرین علماء» و( تهرانی آقابزرگ آقاشیخ عالمه تألیف) «البشر نقباء»

 .شود مراجعه «تبریزی محمدعلی» تألیف

 چاپ راقیع معاصر مورخ حسنی عبدالرزاق سید استاد تألیف( عراق بزرگ انقالب) الکبری العراقیه الثوره.  2

 .477 ص لبنان ـ صیدا

 .4304 ماه اسفند 23 «کیهان» از قلن.  3
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 (اول قسمت) صبحی زندگی و خاطرات به نگاهی

 

 بخش و رسید چاپ به تهران دانش مطبعه در ش 4342 سال در صبحی کتاب عنوان تحت صبحی خاطرات

 .شد منتشر پدر پیام عنوان تحت 4332 سال در آن دوم

 عروفم ادبای و افاضل از که نویسنده صیتشخ نخست است؛ توجه قابل جهت دو از صبحی خاطرات اهمیت

 لیع. است پرداخته گری بهایی فرقه عملکرد و تاریخ به که خاطرات محتوای دیگری و باشد می ما عصر

 .ایدنم می ضروری وی خاطرات به نگاهی یا و بازخوانی اول، کتاب انتشار از قرن ربع سه حدود گذشت رغم

 یو سخنوری و ادبی ارجمند مقام از حاکی که دارد ممتاز و ادیبانه نثری صبحی، نوشته دو این آنکه دیگر

 کتاب در را هایش سروده از هایی نمونه که داشت شعر سرودن در هم دستی او که دانیم می البته و. است

 .دید توان می خاطراتش

 صادقانه خدمت و عبدالبهاء نزد ساله دوازده اقامت از پس 4342 سال در صبحی به معروف مهتدی اهلل فضل

 گری بهایی رهبری عملکرد به توجه با مرحله این در. گردید اعزام ایران به وی، مکاتبات انشای و تحریر در

 .آمد پدید وی باورهای و عقاید و فکر در تغییراتی بود، آن عینی شاهد خود صبحی که

 رفط از وی که شد آن سبب گری، بهایی زبردست مبلغان از یکی توسط هم آن روحی تغییرات این بیان

 گرفتند، یشپ در وی با آمیز خصومت ای رویه این از پس نگاشته خود که چنان. شود تفسیق و تکفیر بهاییان

 ویس از و گستراندند هم وی خانوادة بر را فشار دایره حتی و گردید اتخاذ وی مورد در بسیاری تصمیمات

 .گردید طرد هم ـ بود بهایی که ـ پدر

 موضوع وشیفرام موجب بلکه تا کرد اختیار سکوت چندی بود افتاده سختی به بسیار آنکه مرغ علی صبحی

 وشیدندک آزارش و اذیت در برنداشته وی از دست بهاییان ولی گیرد پیش در ای گیرانه گوشه زندگی و گردد

 رگونیدگ شرح شد مجبور گری، بهایی از خود برگشت علل و حقایق بیان و خود از دفاع برای وی اینکه تا

 .نماید فاش را فرقه این درون های ناگفته و بنگارد را هایش فعالیت و گری بهایی دوران خاطرات و

 ـ نوشته خود که همچنان ـ برداشت آن سران کار از پرده و بازگشت اسالم آغوش به بهاییت از وی چند هر

 رحط را موضوع حقایق، به آشنا فردی رمنظ از است نموده تالش و نداشت بهاییه اهل با عداوتی و بغض اما

 این از و ستود را او شخصی بغض و حبّ از وی دوری و نگرش باید راستا این در و دهد قرار بحث مورد و

 .داشت روا تردید توان نمی وی امانت و صداقت در رو
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 مقابل طرف از نه که است عنادآمیز یکسونگری از خالی و جذاب جالب، روایتی او کتاب اساس همین بر

 و! وحی کاتب عبدالبهاء، مخصوص منشی و اسرار محرم و برجسته مبلغان از یکی جانب از بلکه ایشان،

 .قتحقی کشف سر از بلکه خصومت و عناد سر از نه هم آن است، درآمده نگارش به! خلق و حق فیض واسطه

 ـ افندی عباس ـ عبدالبهاء راراس محرم و اعتماد مورد چون بهاییت، از صبحی کامل گردانی روی رغم علی

 :که کند می استدالل چنین باره این در خود و سازد نمی افشا را اسرار همه بود؛

 تا مایمن نمی افشا داشت، نمی مکتوم من درستی و راستی و اعتماد صرف به عبدالبهاء که را اسرار این تمام

 هم و نگردد فاسد خرد اهل نزد من مانتا بر نیز او ظن است ممدوح و محمود عمل نفس اینکه از گذشته

 (4.)نباشم دور اهلیت و مردی از آزادمردان نزد در

 و هاییتب پیدایش تاریخچه در که دارد اعتقادی و بنیادی مباحث به ای ویژه توجه خود اول کتاب در صبحی

 خاطرات بیان منض و ستا پرداخته حقایق تشریح و تبیین به اسالمی، اعتقادی مبانی در چه و بهاییان معتقدات

 مبانی ینبرتر و انسان بخش رهایی عنوان به را اسالمی اعتقادی های شاخصه بهاییت، به خود وابستگی دوران

 بنیانی بی به پی رهگذر این از و بوده بهایی که خوانندگانی بسا چه دارد می عرضه خاطرات خواننده به دینی

 .گردند آشنا اسالم مستحکم عقاید با و ببرند خود

 را( 2)پدر پیام ،4332 سال در زندگی خاطرات یا صبحی کتاب انتشار از سال بیست گذشت از پس صبحی

 .کرد منتشر

 آن فرازهای از برخی در شباهتهایی گرچه. دانست صبحی خاطرات دوم جلد توان می را پدر پیام کتاب

 کرده قبلی خاطرات از متفاوت را رپد پیام بیان کمیت و کیفیت راوی، مکانی و زمانی شرایط ولی هست،

 .است

 نقلی و عقلی براهین و دالیل داشته، بیان را بهاییان های ناراستی خاطرات، بیان ضمن صبحی، کتاب در او

 بهاییت مراکز از روایات و ها گزارش خاطرات این در. نماید می طرح بهاییت از گردانی روی برای را خود

 وضعیت هب توجه با صبحی قلم. شود می تکمیل بخش این پدر پیام در که دمان می ناقص عبدالبهاء مرگ با

 وده،ب توجه مورد کمتر اعتقادی مباحث طرح قسمت این در. است رسیده اوج به آن رهبری و بهاییان موجود

 .است فرقه این های واقعیت بیان راوی بیشتر همت

 دوست هگذشت در که بهاییانی از برخی با ییتبها از گردانی روی رغم علی صبحی که رسد می نظر به چنین

 تریاس دوران از اول دست های روایت و مباحث از بسیاری نکرده، قطع را اش دوستانه روابط بوده صمیمی
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 اهرظ به پدر پیام در صبحی طرف که هرچند. است رسیده صبحی اطالع به همانان طریق از افندی، شوقی

 رقهف این دام در ناخواسته یا خواسته که است بهاییانی او اصلی خطاب عواق در اما است زمین ایران جوانان

 .وادارد تدبر و تعقل به را آنان بلکه تا اند افتاده

 آورد؛ ستد به بهاییت فرقه های فعالیت کیف و کم از بسیاری نکات توان می کتاب دو این سطر به سطر از

 دو نای مهم نکات به هستیم آن بر اساس همین بر .شود می یافت کمتر دیگران های پژوهش در که نکاتی

 .دارد انکارناپذیر ضرورتی ایران معاصر تاریخ تحوالت درك برای که بیفکنیم نگاهی کتاب

 بهاییت تبلیغ شگردهای

 خود خاندان و جایگاه به ـ( 3)خاطرات یا ـ صبحی کتاب نگارش انگیزه درباره ای مقدمه ذکر از پس صبحی

 دمایق از که خاندانی» در و «یافته پرورش و تولد بهاییت مهد» در که کند می عنوان و پردازد می فرقه این در

 .است کرده رشد دارد، «بهاءاهلل با دوری خویشاوندی و اند محسوب احبا

 دكان در او شد موجب بهاییت امر در وی بسیار شوق و شور و سو یک از صبحی سرشار نبوغ و استعداد

 بود، بردستیز مبلغ که پدر، به حتی بهاییت تبلیغ امر در کرده حفظ را عبدالبهاء و بهاءاهلل اتکلم و الواح زمان

 رقهف این اصلی کتابهای هم «بهاییت اهل جمیع اعلم» اصطالح به از برخی نزد در او اینکه ضمن کند؛ کمک

 می عرش سرودن به زبان یسالگ پانزده در که رسد می میزانی به وی استعداد و شوق و شور. است آموخته را

 بالد آن در کرده عزیمت قزوین به دوستانش از یکی همراه به که رسد می ای رتبه به ایام همین در و گشاید

 (0.)پردازد می تبلیغ به

 :نگارد می وی. آذربایجان و زنجان به عزیمتش برای بود شروعی این واقع در اما

 ای ذره و شده سرشته عقل آب به وجودش طینت که فرشته ییعن بهایی مُبلغ که کردم می تصور چنین... 

 و نمودم می اظهار صنف این به بسیار محبت و ارادت جهت این از نگشته داخل وجودش در هوا و عیب

 (2...)شمردم می عظیم سعادتی و توفیق را آنان خدمت درك

 شگردهای تبلیغ، مراتب برشمردن منض و پردازد می «تبلیغ سرمایه» عنوان با مهمی موضوع به ادامه در صبحی

 از ءاستفادهسو و سفسطه با و کردند می بازی عبارات و کلمات با چگونه که دارد می بیان را بهاییان تبلیغی

 و عجیبه آیات نقل یا و معجزه بیان جمله آن از. اند پرداخته می لوح ساده مردم جذب به عامیانه باورهای

 مواجهه در ـ مبلغان از یکی الصفا اخوان مهدی میرزا حکایت به ـ وی که تاس عوام مردم برای موحشه آثار
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 مهدی، میرزا شده نقل کرامت واقعیت شرح ارائه ضمن نیز وی خود( 0.)است پرداخته آن به تبریز در فردی با

 .دهد می نشان را آن بودن اساس بی

 ابمج برای مغلطه و سفسطه کار به دست عوام، مردم جذب برای عامیانه باورهای از استفاده سوء بر عالوه

 یتفعال از زیر شرح به گزارشی مورد همین در. نداشتند موضوع به اشرافی که شدند می روحانیونی کردن

 :است نگاشته خود

 مین فرق سفسطه از را برهان و نداشت دستی مناظره در چون ولی بود فکر با و فطرت خوش مردی اگرچه

 چنین و دش من مغلوب بود، نگرفته جایی از خبری بهایی و بابی تاریخ و آن کیفیت و ما مدعای از و گذاشت

 (7.)درافتد طایفه این مبلغین با که هرکس حال است

 بهاییت کانون از هایی ناگفته

 طخ خاطر به سپس خوانی، مناجات به وی نزد در خوب صدای واسطه به عبدالبهاء با دیدار از پس صبحی

 اقامت و توقف ابتدای همان در. گردید تفویض وی به کتابت شغل و شد واقع دالبهاءعب توجه مورد خوش،

 اقعیتو بود، عبدالبهاء توجه طرف و ساده و آالیش بی مردی که! «عبدالبهاء حول طائفین» از یکی صبحی،

 و مجاورند هک آنهایی چه اینجایند در که جماعت این که بدان: »اینکه جمله از کرد؛ بازگو وی برای را هایی

 در... دنیستن بیش عاجزی بشر یک جز تو، و من چون عبدالبهاء منتسبین حتی اند، حول طائف که آنان چه

 هستند، سایرین از متمایز جهت هر از که( عبدالبهاء همشیره) خانم حضرت و عبدالبهاء جز جمعیت این

 (7.«)دان خراب المحراب الی الباب من و بالمذه و دین بی باز حقه و گستر دام کید و باشید مردمانی دیگران

. است عکا و حیفا در بهاییان وضعیت شود، می مشخص صبحی خاطرات در دقت با که جالبی نکات از

 مینسرز آن مردم از و است بوده مهاجر ایرانی خانوادة پنجاه شامل فقط بهاییت مهم کانون دو این در بهاییان

 :بود نشده بهایی هم نفر یک

 مه نفر یک سرزمین آن مردم از. بودند ایران مردم از همه و بودند بهایی خانواده پنجاه نزدیک عکا و احیف در

 از که شدن دانسته و گفت می سخن فارسی گویش به که جمیل اسم به بازی نیرنگ مگر بودند نشده بهایی

 آشفته روزگار آن در بهایی جهودان دستیاری به و آمد ایران به دوم جهانی جنگ روزگار در است؛ نژادی چه

 خود و ودندب عبدالبهاء پیروان که نیرومندتر دستة یک بودند؛ دسته دو آنها. برد سودها دزدی و نادرستی راه از

 در انکهچن نامند می موحد بهاییان را خود و هستند آنها از کمتر که دیگر دسته و خواندند می ثابت بهاییان را

 (3.)است اندازه بی ورزی کینه و دشمنی اینها میان و. گفتم دیباچه
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 اقامت تمدم نیاورند، سردر بهاییت داخلی مسائل از عکا و حیفا در پیروانشان آنکه برای بهایی فرقه رؤسای

 راییچ توضیح در صبحی. دادند نمی اقامت رخصت این از بیش داده، قرار روز نوزده یا نُه را حیفا در بهاییان

 :نویسد می طراتخا در کوتاه اقامت این

 هب عکا در را مدت این از روز چند که خاصه! کرد نمی کفایت مسائل فهم و حقایق درك برای قلیل ایام این

 جز مسافرت این از ایشان اصلی مقصود چون و رسیدند می خود شخصی امورات به هم و بردند می سر

 ناعتق اندازه همین به زائرین نبود، گریدی چیز «اعلی مقام» و «روضه» زیارت و عبدالبهاء حضور به تشرُف

 همشانو پرده و برد می را ایشان رعب زیاد اُنس توقف اکثریت زیرا نبود، این جز هم صالح البته و کردند می

 مدعی سنف گشته ایمانشان سستی باعث احتمال به که دیدند می اموری و شنیدند می چیزهایی و درید می را

 (44.)شمردند می... خود چون را

 ایرانیان تحقیر و تبعیض

 عبدالبهاء وسطت ایرانیان تحقیر و تبعیض نبود، تأثیر بی بهاییت از صبحی گردانی روی در که اموری جمله از

 :نویسد می او. است

 با رنگیف بهاییان میان آنکه یکی نداشتم را آن بردباری تاب که بود چیز چند کرد می دلتنگ مرا آنجا در آنچه

 .خاور مردم و ها ایرانی به تا دادند می ارزش بیشتر ها فرنگی به. گذاشتند می یجدای ایرانی

 دچن هر ها ایرانی. بود نیکوتر و آراسته اینها زندگی افزار و بود جدا آنها از ها این خانه مهمان آنکه نخست

 نفر دو و یکی از بیش اتاقی هر در ها فرنگی ولی خوابیدند، می زمین روی بر و بودند اتاق یک توی در تن

 .بود بهتر خوراکشان و آسایش افزار و داشتند فنری خوب خوابهای تخت و نبودند

 را ارک این هم بار یک ایرانیها خانة مهمان در عکس به خورد؛ می فرنگیها با را ناهار و شام عبدالبهاء پیوسته

 .نکرد

 مونهن برای که نشد دیده و گرفتند می رو انیهاایر از عبدالبهاء خویشاوندان و دختران اندرون زنهای آنکه دوم

 در ار خود سرافرازی که بهایی پیرمرد یک از بودند پیر دو هر که عبدالبهاء زن یا خواهر بار یک کم دست

 رنگیهاف با. کنند دلجویی که رسد چه تا بدهند را درودش پاسخ برخورد هنگام در دانست، می آنها به بندگی

 رنگیهاف از اند کرده ها جانبازی راه این در که ایرانی بهایی یک دلبستگی و گروش آنکه با نبودند گونه این

 .نبودند همانند بُن از و بود باالتر و بیشتر
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 سخنان اه ایرانی درباره بخوانند بهایی کیش به را مردم خواستند می که گاهی و خود های نوشته در آنکه سوم

 رورش،پ و آموزش از دور بدستیز، و خونریز درنده جانوران مانند ودندب مردمی اینها که گفتند می ناشایست

 دانش آنها به و شد راهبر راست راه به را آنها دین این. بدکردار و کار زشت رفته، فرو ناهنجار های هوس در

 ...آمدند مردمی راه به اندك اندك و کشیدند دست جانوری خوی از تا داد نشان

 ایرانی ود،ب شده آشنا آنها سخنان با که بیگانه مردم از کس هر که بودند تردست نانسخ این گفتن در چنان و

 (44!)دانست می جهان مردم ترین پست را ها

 هانتا ایرانیان به خود مکاتبات در هم شوقی. داشت ادامه هم عبدالبهاء جانشین توسط تحقیرآمیز روش این

 :گوید می آنها دربارة و داشته روا

 اقدام رعش رؤسای و امور والت احکام تنفیذ به مبین شقاوتی و محیرالعقول قساوتی به که ایران ملت افراد

 عصارا و اولی قرون از تاریخی هیچ در میثاق قلم شهادت به که گشتند مرتکب اعتسافی و ظلم و نمودند

 متوالیه نسنی در و رسیدند اعمالشان جزای به نشد شنیده افریقا برابرة حتی اشقیا ستمکارترین از وسطی

 و باو و قحطی از گوناگون آفات و گشت مقطوع بالمره ستمکار جاهل متعصب ملت آن از برکت و آسایش

 (42).داد فنا باد به را نفس هزار چندین قهار منتقم ید و نمود احاطه شریف و وضیع از را کل اخرمی بلیات

 رؤیت صبحی خاطرات در کرات به فرقه این سایرؤ کردار و رفتار در تحقیر و تبعیض از دیگری های گونه

 عیوب زا تنها نه. بود مطیع پیروان و مبلغان ناپسند کردارهای و جنایات خطاها، گرفتن نادیده آن و است شده

 سبینمنت مورد در را رفتار این. کردند می ممانعت هم آنها به نسبت بدگویی از حتی پوشیدند می چشم آنها

 (43.)دید توان می نیز عبدالبهاء بستگان و

 تظاهر و ریاکاری

 تظاهر ود،ش می دیده خاطرات این در عبدالبهاء بویژه بهاییان انکار قابل غیر رفتار و کردار در که هایی نکته از

 :نگارد می چنین صبحی. است بهاییان رهبر ریاکاری و

 البهاءعبد خانه در به چون. آمدیم ونبیر ظهر نزدیک و رفتیم حمام به همراهان جمیع با بود جمعه که دیگر روز

 شما از مرحبا» گفت کردیم کرنش. است مسجد عازم جمعه فریضه ادای برای شده سوار دیدیم رسیدیم

 تبعید کاع به کسانش و بهاء که نخست روز از چه. رفت مسجد طرف به بعد.« اید رفته حمام گفتند پرسیدم

 راین،بناب. بودند روزه و نماز قبیل از اسالمی آداب به تظاهرم فرموده را حکمت مقتضیات رعایت عموم شدند
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 طریقه آداب به کرده سنت امام به اقتدا جماعت صف در و رفت می مسجدی به عبدالبهاء جمعه روز هر

 (40.)گزارد می نماز است بالد آن اهل مذهب که حنفی

 صلیا ماهیت تا گرفت می صورت راونب ادوارد همچون آگاه پژوهشگرانی مقابل در کاری مخفی و تزویر این

 .نگردد آشکار بهاییت فرقه

 لندن هب عبدالبهاء مرگ از پیش ماه چند آنکه تا بودیم هم با ها گردش بیشتر در و. بودم دوست شوقی با من

 گفتگوی و آمیزش چگونگی در عبدالبهاء دستور پیوسته. داشتیم نویسی نامه یکدیگر با روزها همان و رفت

 شبرای عبدالبهاء من خط با که ای نامه در که دارم یاد به خوب. رسید می او به من دست نوشتة با مردم با

 یینآ و کیش از سخن بینید می را او که گاهی: گفت و آورد میان به براون ادوارد پروفسور از سخن نوشت

 بهاء ما ویدبگ پاسخ در دانید می چه را او شما بگوید و بپرسد بهاء از پروفسور هرگاه و نیاورد میان به بهایی

 خود گفتگوی در که فرمود هم و. هیچ دیگر دانیم می مردمان دهنده پرورش و پسندیده های خوی استاد را

 (42.)درنیاید جور آنان مزش با که نگوید چیزی و باشد بین باریک دیگران با

 دنپوشی مسجد، به رفتن است؛ بوده متداول و مرسوم های شجره از ظاهرسازی و تظاهر فرقه، این طریقه در

 یم کار به بسیار عوام مردم دادن فریب برای که است جمله آن از ریش گذاشتن مسلمان، روحانیون لباس

 (40.«)دارد اهمیتی انظار در لباس از قسم این که بود چنین تصور را عبدالبهاء چه» بردند

 به ایران به فاحی از بازگشتش جریان در بود، آنها از یکی به مبتال خود که بهایی مبلغان شگرد این به صبحی

 بر هم یا عمامه و نتراشد را خود ریش بایست می عبدالبهاء دستور به که پردازد می بابلی الداهلل شیخ همراه

 :نویسد می او( 47.)گذارد سر

 کرم و متعال و علم و مظلومیت و کریت و عزیمت و حرکت و سکون و محاسن و عمامه و لباس وضع از

 عتقادا آن به هم مسلمان عالم و محقق نفر یک شاید که آنچه به یعنی دادیم می نشان صحبت و... و کرامت و

 و قبول از دیدند می مطابق خود ذهنی و وهمی عالئم با را آثار و عالئم این چون[ ها]بیچاره آن و ندارد

 (47.)داشتند نمی استیحاشی تصدیق

 مطرود بهاییان

 آن رد هم علم و عقل که است بهاییت روحانی محفل لفظیه اظهارات رکن چون بهاییان مخوف تتشکیال از

 دیافن شوقی و عبدالبهاء به بهاییان لفظیة اظهارات و ارادت طرد و قُرب مالك تا شد سبب نداشت، راهی

 .باشد
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 ازآغ او مصیبت و دطر نداشت کورکورانه اطاعت کس هر. بود جرگه این در موفقیت رمز کورکورانه اطاعت

 واگذاشته ودخ حال به گشت می مطرود بهاییان توسط که کسی. گرفت می قرار شدید بایکوتی در زیرا شد می

 قح کس هیچ. گرفت می قرار تحریم مورد هم بستگانش و مادر و پدر اش، خانواده توسط حتی شد؛ نمی

 .اندازند دهانی آب و هندد دشنامی که ثواب برای جز نداشت را وی با صحبت و آمد و رفت

 (43.)است رفته پیش هم جرح و قتل حد سر تا که است بهاییان رویة این گواه صبحی خود سرگذشت

 از یکی. »سازد می روشن را موضوع این که است آموزی عبرت داستان بروجردی جمال آقا با بهاییان رفتار

 دست چیز همه از که شد دلباخته چنان و ویدگر دین این به بهاء زمان در بروجردی جمال آقا دانشمندان

 ندی پیشوایان از و زیست می اصفهان در که منیر آقا حاجی فرزندش که آنجا تا نمود پایداری و کشید

 ادد پدر از را خود مادر رهایی فرمان و خواند دین بی را او شده بهایی پدرش که دریافت چون بود مسلمانی

 .سپرد دیگر شوهر دست به و

 هاءب از پس. گرفت الجمال اهلل اسم پاینام که آنجا تا نمود ها فشانی جان بهاء راه در و آمد طهران به جمال آقا

 ما شگفتا: تگف و برآشفته شد پدیدار تیرگی اکبر غصن و( عبدالبهاء) اعظم غصن بویژه فرزندانش میان که

 هاءب جانشین دیگری از پس یکی که رنف دو این باید چرا خوانیم می یگانگی و دوستی به را جهان مردم

 تیرگی از ار برادر دو دل تا شد عکا روانه کامه این برای کنند؟ دوگانگی و باشند گونه این یکدیگر با هستند

 یم درست او: گفت و شد اکبر غصن پیرو سرانجام زد در آن و در این رسید آنجا به چون. رساند پاکی به

 و دور شگزارش که رنجاندند را او و داد گفتار پیر پاینام او به عبدالبهاء و دشدن بد او با برابر دسته. گوید

 نم بودند هم گرد بهاییان از ای دسته ای خانه در شبی که است این بگویم خواهم می آنچه ولی است دراز

 پیش لاس چند در گفتار پیر: گفت سخن میان در داشت نام حقیقی اسحق که ساده بهاییان از یکی. بودم هم

 تمدریاف من. گرفت خانه مسجد در ناچار به ندادند راه را او عبدالبهاء فرمان به دوستان چون آمد کرمانشاه به

 راه ینجاا در را او که کیست مرد این: گفتم بودند آنجا که دیگران و مسجد نگهبان به و رفتم مسجد آن به و

 رسد چه تا نیست مسلمان بیخ از این: گفتم من. است دانش اهل و آخوند ولی شناسیم نمی: گفتند اید؟ داده

 ونشبیر مسجد از جان نیمه و زدند بسیاری کتک و ریختند سرش بر مردم. است جهود این باشد آخوند که

 یمگفت می آفرین گوینده بر و آمد می خوشمان شنیدیم می که هم ما و خندید می و گفت می را این. کردند

 کرده سیارب کارها گونه این از. است نبوده خوبی کار این که بدانیم توانستیم نمی و خواستیم نمی نادانی از و

 ستد به که را مردم از بسیاری گزارش بخواهم اگر گفتم شنیدم خودم که را آنها از یکی نمونه برای که اند

 آنها یشیبداند و بکارینا برابر در مرا خداوند باری.. افتد می نیاز جداگانه دفتری به بگویم شدند نابود آنها
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 بگویم را خود آزمایش بهرة و بر و بخوانم درستی و راستی به را خود فرزندان بتوانم امروز تا کرد نگاهداری

 (24.«)نخورند را ناکسان فریب که

 نیز یو. دارد آموزی عبرت سرگذشت که بود بهایی مشهور مبلغان دیگر جمله از رفسنجانی اکبر علی میرزا

 از پس سرانجام و کرد اختیار عزلت گوشه بهاییان تعرض و اذیت و آزار پی در. شد رانده هاییانب جرگة از

 (24.)درگذشت زادگاهش در بهاییات از اعراض

 صبحی خود آنکه جالب. است کرده گزارش وی با را رفتاری چنین هم اصدق ابن احوال شرح در صبحی

 هم بهاییان فرزندان از فرزندی اگر( 22.)کند می اعتراف صدقا ابن ناحق به اذیت و آزار در خود گناه به هم

 کورکورانه اطاعت قُرب، مالك که ای فرقه در( 23.)بود انتظارش در وخیمی بسیار وضعیت گشت، می مسلمان

 رؤسای نزدیکان از هم آن است، آسان و سهل امری هولناك جنایات به برخوردن است، نافرمانی طرد، مالك و

 (20.)بهاییت

 کاری ریبف و کاری دغل وقتی که شویم می آشنا بهایی دست چیره مبلغان از برخی نام با پدر پیام کتاب در

 .بازگشتند اسالم دامن به دیدند را فرقه این رهبران

 پایان هب کارهایش و برگزیده خاموشی سالها و شد دلسرد گروه این از سرانجام» گلپایگانی ابوالفضل میرزا

 سر از... رفته خراسان به... شد گردان روی بهایی کیش از آباد عشق در... میالنی احمد یخش( 22.«)نرسید

 (20.)شد شیعیان هشتمین پیشوای دامان به دست و گرفته

 .اند نگاشته بهاییت ردّ در را مطالبی یک هر که کند می اشاره تائب بهاییان از تن سه به صبحی

 شستای شمار بی های نامه در را او عبدالبهاء و بود گرامی مبلغان و نام به دانشمندان از که آواره شادروان... »

 و دانش و خرد با باید خداوندانش گفتة به که آئینی و کیش و شده دور مردمی روش از شوقی چون کرده

 و خواست آمرزش خدا از و بازگشت مسلمانی خانه به کرده پیدا جدایی آنها از فرسنگها آید برابر راستی

 و درآمد بهاییان جرگة به بروجرد در نخست روز در که نیکو او از پس و. نگاشت باره این در دفتر ندچ

 به که آزارها این همة که بود شادمان او ولی رسانیدند او به رنجها و گرفتند دستش از داشت هرچه مسلمانان

 او از شناخت نزدیک از را او و افتاد شوقی دست به کار چون. خداست آیین از پیروی برای رسانند می او

 در که اداقتص او از پس و. نگاشت دفترها نیز او و شد مسلمانی کیش پیرو درستی و راستی به و برگشت

 سال هس دو گاه آن کرد شکسته دل و رها را او و برخاست ستیز به دین این سر در پدر با و شد بهایی مراغه

 رنجها شکی این راه در آنکه با شد آگاه شوقی ناپسندیده خویهای به چون و افتاد راه به قمی اسداهلل سید با
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 و شد آگاه دل مردی و برگشت خود نخست جایگاه به باز رنجانده را پدر و دیده ها آوارگی و بود کشیده

 (27.«)شد خواهد دراز و دور ببریم را نامشان یک یک بخواهیم اگر که دیگران همچنین. نوشت دفتری

 رآشکا تناقضات

 سطوح رد گردیده استوار خود رؤسای لفظیة اظهارات بر صرفاً و ندارد وحیانی بنای چون بهاییت فرقه عقاید

 گسترده تحقیق موضوع تواند می خود فاحش تناقضات این به پرداختن. است آشکار تناقضهای دچار مختلف

 .پردازندب آن به تری جدی شکل به محققان تا گشود را بحث این توان می صبحی خاطرات اساس بر. گردد ای

 هرکجا ییانبها. دارد وجود تشیع پیرامون اساسی تفاوت دو این در. است بهاییت اساس بابیت نمونه عنوان به

 اشتهند نظری چنین باب سید که حالی در اند برده کار به آن همراه را شیعه لفظ اند رسیده شیعه لفظ به

 (27.)است

 که الیح در «است مذهبی و قومی و وطنی تعصب ازاله» بهاییت فرقه تبلیغ دمور اصول از یکی اینکه یا و

 (23.)باشد می تُند و شدید بسیار بهاء اهل میان در تعصب

 (34.)است داده نشان خاطراتش جای جای در خوبی به را بهاییان کور تعصب صبحی

 :نگارد می باز صبحی

 هروض سوخته نیم شمع و دادن آنها به و ریختن کوچک هکیس در تربت عنوان به را عکا خاك از مقداری... 

 معنی هچ سپردن آنان به و پیچیدن کاغذ در را عبدالبهاء موی تار و بخشیدن آنها به امراض شفاء برای را بهاء

 عین حال خندیم می آنان به دل در و دانیم می وهم اهل و خرافی را اعمال این عاملین خود ما! عجبا دارد؟

 و زند می سر الرأی بادی و عامی مردم از حرکات این اسالم در که فرق این با داریم می مجری خود را آن

 یتب اهل و پیغمبر ایام در اگر بالشک و اند اوهام این دچار اسالم حقیقت از خبران بی سال هزار از پس تازه

 حرم اهل توسط به احبا و عوام و خواص بین و ظهور اول در اینجا در ولی شدند می نهی کردند می چنین

 (34.)شود می ترویج باطله بدع این

 :است مرد و زن حق تساوی دعاوی و زن حقوق بهاییت، تناقض دیگر مهم موارد از

 دهش زن حقوق رعایت اسالم در که چنان اوالً: گفتم می گویی؟ می چه را مرد و زن حقوق تساوی گفتند می

 خلقت قانون و حکما اکثر رأی مخالف این است شئون جمع در تساوی مقصود اگر و نگشته شریعتی هیچ در
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 عملی یوهش این اروپا نقاط اکثر در بهاء تولد از قبل سالها است منظور زنان مطلقة آزادی اگر و است طبیعت و

 :نیست مساوی بهایی شریعت در مرد و زن حرفها همه این از بعد تازه و شده

 واندت نمی زن که صورتی در بگیرد خود برای باکره یک و زن دو تواند می مرد «اقدس» کتاب موجب به: اوالً

 .کند شوهر سه

 .نتواند معامله این خود شوهر با زن و گوید طالق را خود زن تواند می مرد: ثانیاً

 .رسد نمی اناث اوالد به مخصوصه البسه و مسکونه خانه میراث در: ثالثاً

 (.جراًًٌ هلم و) باشند مرد باید اعضاء و شدبا عدل بیت عضو تواند نمی زن: رابعاً

 می که کلمه این با کنیم چه اما گویی می که است چنین حقیقت در گفتند می کرده تعجب اظهار جوانان

 ارکان از و هست گفتم می! نیست دیانتی هیچ در حکم این بالشک و باشد عقل و علم مطابق باید دین گوید

 رد است قرآن در که تفکر و تعقل به دعوت همه این وانگهی «الشرع به حکم العقل به حکم کلما: »اسالم

 ویدگ زمین آسمان به امر صاحب اگر» گوید می که چنان است اقدس در که آنچه عکس به نیست کتابی هیچ

 قیقتح تحری اگر و. است عقل مخالف قضیه این که صورتی در «نیست چرا و حق را کس آسمان، زمین به و

 نای گفت خواهم بگویید هم را ریحان و روح به ادیان اهل عموم به معاشرت و مذهبی و دینی بتعص ازالة و

 تحقیق و انصاف روی از چه نیستند تعالیم این به عامل بهاء اهل تازه و است تحقیق اهل و فالسفه تمام عقیده

 (32.)اند مذاهب و اقوام ترین متعصب بهاییان

 حجاب کشف

 را بیگانه مردان و زنان مانع بی اختالط و حجاب کشف های زمزمه که بودند ای فرقه ناولی ایران در بهاییان

 ار بهایی زنان که شد صادر عبدالبهاء از فرمانی مشروطه دوران در. ساختند مطرح نساء حریت عنوان تحت

 زیرا ،است نبوده سابقه بدون شد اجرا زور به رضاشاه توسط آنچه پس. داشت می باز حجاب بردن کار به از

 .بودند برداشته را آن های گام اولین مشروطه عصر در بهاییان

 خترد من و! بهائیت امر ارکان از رکنی نساء حریت: »نویسد می چنین کرده ارسال لندن به بهاء که لوحی در

 هاراظ زنی نایرا در اگر... باشد ایرانی زنهای برای دستورالعملی تا ام فرستاده اروپا به را خانم «روحا» خود

 (33.«)بیفزایند نساء حریت بر روز به روز احباب ذالک مع کنند می پاره پاره را او فوراً نماید حریت
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 مجلس لتشکی به بهاییان از یکی ابهر ابن و انداخت خروش و جوش به را بهاییان تهران، به لوح این رسیدن»

 کرد؛ می شرکت جلسات این در هم شاه ینناصرالد دختر السلطنه تاج جریان این در. نمود قیام حریت

 بستانش صدر بخش زینت مجالس این در نیز السلطنه تاج ابهر ابن یا. تماشا هم و بود فال هم که جلساتی

 الفت و انس بساط و کردند می خروج و دخول آزادی به حال اهل از معدودی محافل، این در بالجمله!! بود

 (30...«)دگستردن می مغازلت و مشاعرت گاهی و

 معارض را محافل» و برخاستند مخالفت به خود بهاییان از برخی که شد افتضاح مایه جایی تا جلسات این

 منتشر منابع از برخی در جریان این( 32.«)شمردند می کاره آن و بدکاره را حجاب کشف علمداران و عفت

 .است یافته انعکاس هم مشروطه تاریخ نشده

 خود امیان از را حجاب کلی به که رسید طهران بهاییان برای( 30)افندی عباس طرف زا ای لوحه سرانجام... 

 و نشینند می حجاب بی زنان دارند، حضور مردها و زنها که خود مخصوص مجالس در حال. بردارند زنها

 اقدام این هم ایران والیات سایر در که باشند می مشغول و باشد مساوی چیز همه مرد و زن میان خواهند می

 .نمایند را

 ار او و داده «العین قره» لقب است فواحش از که شاه ناصرالدین دختر السلطنه تاج زاده شاه به ها بهایی

 (37)اند ساخته «مبلغه»

------------------------------------------------------------------------ 

 خاطرات کتابهای چهارم چاپ به استنادها بعدی، دموار و اینجا در. )27 ص خاطرات، یا صبحی کتاب ـ4

 (.است رسیده چاپ به سطور این نگارنده توسط انقالب از پیش های سال در که است صبحی

 و اسناد عنوان تحت «ابورشاد» مستعار نام با و اینجانب توسط تهران در 4327 خرداد در هم کتاب این ـ2

 .است دهگردی منتشر گری بهایی درباره صبحی مدارك

 .شد خواهد قول نقل خاطرات نام به صبحی کتاب از بعد، به این از مقدمه، این در ـ3

 .34 ص خاطرات، -0

 .34 ص همان، -2

 .32 ص همان، -0

 .202 ص پدر، پیام -7
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 .474 ـ 474 صص خاطرات، -7

 .440 ص پدر، پیام -3

 .473 ـ 470 صص خاطرات، -44

 .400 ـ 407 صص پدر، پیام -44

 .240 ص مان،ه -42

 .230 ـ 237 ،440 ـ 447 صص خاطرات، -43

 .424 ـ 422 صص همان، -40

 .400 ص پدر، پیام -42

 .224 ص خاطرات، -40

 .224 ص همان، -47

 .207 ص همان، -47

 .432 ـ 433 صص پدر، پیام -43

 .244 ـ 243 صص همان، -24

 .424 ـ 422 صص خاطرات، -24

 .232 ـ 230 صص همان، -22

 .344 ص ن،هما -23

 .477 ص همان، -20

 .22 ص پدر، پیام -22

 .24 ص همان، -20

 .470 ـ 477 صص همان، -27

 .430 ـ 437 صص خاطرات، -27
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 .443 ص همان، -23

 .443 ص پدر، پیام -34

 .200 ـ 202 صص خاطرات، -34

 .274 ـ272 صص همان، -32

 .447 ص همان، -33

 .همان -30

 .همان -32

 .آبادی عباس: متن قیاسی تصحیح -30

 .220 ـ222 صص ،3 ج المورخین، ملک روزنامه -37
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 (دوم قسمت) صبحی زندگی و خاطرات به نگاهی

 

 اخالقی انحرافات

 خالقیا انحرافات است، گیری ره قابل هم ایران معاصر تاریخ در نوعی به که بهاییت اساسی مسائل از یکی

 تا بود کرده صادر دستوری چنین عبدالبهاء حجاب، کشف جریان از قبل سالها. است گری بهایی رهبران

 و رهبران گرفتاری از زیادی موارد صبحی خاطرات در. دهد قرار الشعاع تحت را بهاییان اخالقی انحرافات

 داشت زیبایی کنیز زن، سه بر عالوه عبدالبهاء افندی عباس جمله از دارد؛ وجود ورطه این در فرقه این مبلغان

 از کاشی خانم گوهر زن سومین و داشت بهجی کاخ جلو در هم خانه یک! »بود خدمت آماده موارهه که

 هب زیبا دختری زن، سه این جز به. داشت خانم فروغیه نام به بهاء از دختری و بود آنجا در ما خویشاوندان

 (37.«)بود درگاه آمادة و پیشگاه کنیز که بود جمالیه نام

 :نگارد می چنین بهاء فرزندان برای پاکیزه رویان مه و دوشیزه دختران ارسال از دیگر جایی در یا و

 تا ادندفرست بهاء فرزندان برای پاکیزه رویان مه و دوشیزه دختران ایران شهرهای از بسیاری از گذشته این از

 را او که قزوینی دفرها جواد محمد آقا دختر عزیّه بود آنها از و بخوانند خود نزد پسندند می که را کدام هر

 .نگرفت پیوند این ولی بردند عکا به عبدالبهاء برای

 نهاآ با راه میان در آنها از برخی رساندند می عکا به را دخترها که کسانی. گویند می ها داستان باره این در

 ااینج را ها نداستا این من ولی! گشتند می مند بهره دانی و افتد که چنان جوانی از و شدند می همراز و همدم

 (33.)ندارم کاری ها شنیده به و آورم نمی

 :است نوشته بهاء نزدیکان از یکی خسرو حال شرح در

 او میز ناهار و شام در و شده سپرده او دست به خانه در خرید کار بود، باهوش و زرنگ و ناتو خسرو ولی

 یا بامزه شوهردار زن یا زیبا ای وشیزهد ایرانی میهمانان میان در که گاهی. نبود پاك چشمش. آراست می را

 به را ایرانی میهمانان از تن چند عبدالبهاء روزی. زدند نمی دم هم ها بیچاره آن. رفت می ور آنها با دید می

 اخانرض میرزا بود آنها از. نبودند بهایی که بودند آنها میان در هم تن دو یکی. بود خوانده ناهار به خود سرای

 در نم و او راست دست در قائنی محمدعلی شیخ. داشت جای میز باالی در افشار. ذبیح جالل باجناغ افشار

 و سبزه دخترکی از شد می باز باغچه به رو که در، بین از را خوراك های دوری خسرو. شیخ راست دست

 اب اخانرض میرزا میان این در. گذاشت می میز روی بر و آورد می و گرفت می داشت نام فاطمه که بانمک
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 رواییپ آنکه بی خسرو دیدیم کردیم نگاه من و شیخ. دریافتم هم من زد محمدعلی شیخ پهلوی به خود آرنج

!! ودش می کالپیسه چشمش و مالد می فاطمه به را خود ببینند را او تن چند در درز از شاید که باشد داشته

 (04....)گزید را لب دید را این تا محمدعلی شیخ

 شگفت جای و( 04.)خورد برمی عبدالبهاء به کرد می بدگویی عبدالبهاء «چاکران کمترین» از هم کسی اگر و

 مندان القهع کفایت برای فقط صبحی که داشت دیگر حکایتی هم فرقه این بعدی رئیس افندی شوقی آنکه

 (02.)است کرده ای اشاره

 برخی از حیصب که توصیفاتی. نداشت بهاییت فرقه رؤسای رفتار شیوه با چندانی تفاوت هم مبلغان رویه

 اصیاشخ او نزد در کسان بهترین: »نویسد می امین حاج وصف در او. است توجه قابل دهد می بهایی مبلغان

 در و! ودب السویه علی عفیف و زانی ناپرهیزکار، و پارسا او نزد در. کردند می نقدینه تقدیم او به که بودند

 زا خواست می زر و سیم او. نداشت کاری و سر اقوال گونه این با و! مردش نمی تقبیح را عملی االمر نفس

 (03.«)گردد عاید که وجهی هر از گرفت می! اهلل حقوق و شود عطا که دستی هر

 یافت می رد تا کند آمیزش زنان با خواست می پیوسته بود عمر پایان در آنکه با بود تباه و نهاد پست مردی»

 در و کشید می پستانش و رو و سر به دست و کرد می شوخی و رفت می سراغش به مرده شوهرش زنی که

 نآ یارای بود، او به مرد ترین نزدیک و عبدالبهاء امین چون هم ها بهایی. داد نمی نشان شرم امور گونه این

 آنها از یادی ما هک اند آورده داستانها او از ها پلیدی گونه این در. بازدارند کارها این از را او که نداشتند را

 (00.«)کنیم نمی

 معاریف از: »است نوشته آذربایجان بهایی معروف مبلغان از یکی اسکویی علی حیدر میرزا حال شرح در

 (02.«)دارد سوادی مختصر است، الاُبالی و القید شئون بعضی در مردی و آذربایجان بهاییان

 آشنا یو زندگی از هایی گوشه با صبحی خاطرات در که است بهایی مبلغان فحول از دیگر یکی محمود میرزا

 :شویم می

 از و بود نکرده زن محمود میرزا چون... داشت را عبدالبهاء خدمت التزام سمت امریکا و اروپا سفر در... 

 میرزا باالخره دارند منسوبش عوالم از بعضی به مگر تا داشتند مجالی معاندینش نداشت پرهیز هم... مواضع

 (00...)آمد حیفا به محمود

 المع مکر از چند روزی و بگسترد عروسی و نشاط بساط قزوین در عاشورا از قبل روز دو یکی محمود میرزا

 چون و شد مریض طهران در و آمد طهران به زن مادر و زن با پس! برداشت تتمع جوان دلبر وصل از پس
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 حکم به ... ولی رود حیفا به افندی شوقی امر یول امر به آنجا از تا رفت رشت به یافت خود در بهبودی آثار

 (07.)کشانید خاموشانش وادی به گرفته را گریبانش عزوجل خدای

 را موضوع این. نداشتند ابایی هم بهاییان خود از حتی مردم از برداری کاله از یافتند می فرصتی اگر بهاییان

 بهاییان ردعملک نشانگر که دید توان می بود هشد دایر تبریز در بهایی نفر چند توسط که «شرق کمپانی» در

 معج ایروان و آذربایجان اطراف از پول تومان هزار نوزده به قریب و دادند ترتیب تومانی ده سهامی: »باشد

 دبدهن را ضرر کیفیت و حساب صورت آنکه بی فروکوبیده ورشکست کوس کمی مدت ظرف در کرده

 (07.«)برچیدند را کمپانی

 خود ذهنی تصورات رغم علی بود، نهاده راه این در قدم اخالق سر از و مشتاق و پاك نیجوا که صبحی

 رد. بود زجرآور برایش که دید می را بهایی مبلغان عناد و رقابت و شخصیت و عملکرد از هایی واقعیت

 شقع لجملهبا: »نگارد می آباد عشق توصیف در او. پردازد می اجمال قدری با مسائل این شرح به آباد عشق

 کبر هب مبتال پیروان و اخالقی مهلکات دچار بهایی جوانان اکثر. دیدم کردم می تصور آنچه خالف به را آباد

 و جابح کشف و نسوان حریت طرفدار دسته یک. اختالف گرفتار و تشتت دچار بهاییت جامعه و نخوت و

 (03...«)زنان مطلقه آزادی مخالف دسته یک

 بیگانگان با ارتباط

 یم مهمی نتایج دیگر، قراین و شواهد دادن قرار هم کنار با که پردازد می مباحثی به خاطراتش در بحیص

 شخاصا پذیرفتن و مالقات از سپرده حکومت ادارة به که التزاماتی موجب به «بهاء» ایام این در. گرفت توان

 در هاءب که( سربازخانه) قشله هب خارج از کسی که بودند مواظب بسیار دولت مأمورین و بود ممنوع خارجی

 (24.)بود بسته زائرین شد و آمد راه لذا و نرود بود، محبوس آنجا

 نظر حتت انگلیس، و روس بویژه دولت مخالف نیروهای با ارتباطش دلیل به را بهاء عثمانی، دولت بسا چه

 .بود کرده محبوس گرفته،

 و لبهاءعبدا با بود، گشوده را عکا که انگلیس قشون اندهفرم آللنبی، ژنرال دیدار در توان می را ارتباط این

 مهم و ودب کرده انگلیس دولت از خشنودی اظهار آن در که ایران به قراُف با نصراهلل سید عنوان به لوح ارسال

 .دید کرد منتشر پنجم جرج انگلیس امپراطور مورد در عبدالبهاء که دعایی همه، از تر

 .نمایند مالحظه بهاءاهلل علیه باقراُف هللنصرا سید آقای جناب طهران
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 الحمداهلل یاما این در آنکه تا مضطرب و متأثر قلوب و منقطع کلی به مخابره که بود مدتی پیمان بر ثابت ای

 و زایل جابره سلطة نمود روشن را اقلیم این آسایش و راحت نور و متالشی تیره ابرهای الهی فضل به

 البانق و اعظم توفان این در یافتند نجات عظمی مشقت و کبری محنت از قخل جمیع حاصل عادله حکومت

 و شدند هالك نفوس و گشت ویران شهرها افتادند شدید خطر در و یافتند مالی عالم ملل جمیع که شدید

 نشیبی هر در یتیمان چشم سرشک و شد بلند فرازی هر در بیچارگان حنین و آه و رفت تاراج و تاالن به اموال

 اررفت ربانی تعالیم موجب به چون الهی احبای مبارك جمال عنایت و فضل به الحمدهلل. روان سیل ونچ

 و حواض و معتداثیم االکل الینکرها معجزه هذه و ننشست نفسی بر غباری ماندند مصون و محفوظ نمودند

 و عدالت ذکر الواح در انسانیت عالم نورانیت و راحت سبب بهاءاهلل حضرت مقدسه تعالیم که شد مشهود

 از بعد دیار این اهل الحقیقه فی و شد مشهود حال ولی مذکور مکرر انگلیس فخیمه دولت سیاست حتی

 نم شاءاهلل ان نگارم می ایران به من که است ای نامه اول این و رسیدند آسایش و راحت به شدیده صدمات

 صحت ژدهم و دارید ابالغ ابهی ابداع تحیت اشتیاق نهایت با فرد به فرداً الهی احبای. شود می ارسال باز بعد

 به اًمصون محفوظاً نجات سفینه الحمدهلل بود شدید انقالب و توفان هرچند بدهید را احباء عموم عافیت و

 مانپی و عهد پر رسوخ و ثبوت ملوك همچنین و امین حضرت و امراهلل ایادی حضرات. رسید سالمت ساحل

 .4347 اکتبر 40 عکا االبهی البهاء علیک و برسانید پیام و تحیت ریحان و روح نهایت با عبدالبهاء قبل از را

 انگلیس امپراتور برای دعا

 دكنحم و نشکرك و مغاربها و مشارقها فی المقدسه االرض هذه علی اطنابها ضربت قد العدل سرادق ان اللهم

 !البریه سالمه و الرعیه راحه فی هالقو الباذله القاهره الدوله و العادله السلطه هذه حلول علی

 علی یلالظل ظلها ادم و الرحمانیه بتوفیقاتک( انگلستان) انکلترا الخامس جورج االعظم االمپراطور ایّد اللهم

 (24!)الکریم العزیز المتعالی المقتدر انت انک حمایتک و صونک و بقوتک الجلیل االقلیم هذه

 است، ودموج هم آن تصویر که عبدالبهاء به حیفا در انگلیس مینظا حاکم توسط انگلیس دولت نشان اعطای

 :سازد می روشن را ها عثمانی توسط بودنش نظر تحت نیز و ارتباط و پیوند این

 ایبر حکومت سرای در آنها و بود شده نامزد ی«سر» لقب و نشان اخذ به انگلیس دولت طرف از عبدالبهاء

 او به تسلیم را نشان آن بلد اهالی وجوه حضور در و خواستند را عبدالبهاء و آراستند جشن آن اعطای

 (22.)کردند
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 ستورد جمله از. دهد می نشان را ارتباطش دیگر، تعبیری به انگلستان، از وی الگوپذیری از هم دیگری موارد

 (23.)است انگلیس انتخابیه قانون مطابق ایران بهاییان مدرسه تأسیس به عبدالبهاء

 هب آسوده خاطری با تا آورد می عمل به بهاییان با را الزم های همکاری تهران در انگلیس تسفار آنکه یا و

 برای «انگلیس سفارت از نیز توصیه جواز، از گذشته نعیمی، آقای» طریق از حتی. بروند عبدالبهاء دیدار

 (20.)شد گرفته صبحی

 پدر امپی در ولی است آمده میان به خنس کمتر آن رئیس بویژه بهاییان و روس روابط از صبحی خاطرات در

 :است آمده آنها عمل آزادی و آباد عشق در بهاییان فعالیت مورد در. است شده آشکار حدودی تا روابط این

 رد را آنها دست تزاری روس فرمانروایی و بودند آزاد بهاییان همه نشین مسلمان دیگر شهرهای و شهر درین

 و هگوش از که نخست روز از و بودند ساخته نمازخانه االذکار مشرق نام به هک چنان بود گذاشته باز کار هر

 دفتر در را آن گزارش اگرچه و گرفتند مسلمانان از زهرچشمی آمدند گرد شهر آن در مردم ایران کشور کنار

 :شوم یادآور که نیست بد باز ولی ام، نوشته دیگر

 ویر خراسان و آذربایجان و یزد مردم از بسیاری بود گرم ادآب عشق در بازرگانی کار و ستد و داد بازار چون

 به رو سازمان چون و کردند می شایانی کمک بهاییان به روس فرمانروایان و پادشاهان و نهادند شهر بدان

 بودند آزاد خود کارهای در چون ولی نمودند برپا بهایی کیش به مردم خواندن برای ها انجمن داشتند راهی

 ندمگ توانستند نمی و بودند آگاه آنها بیرون و درون کارهای همه بر مردم و داشتند نمی نهان مردم از چیزی و

 (22.)نگروید آنها به شهرها دیگر و آباد عشق مسلمانان از کسی کنند جوفروشی و نمایی

 یکی اُف قاسم یمهد سید به توان می ایران علیه تزاری روسیه مأموران با بهاییان همکاری توجه قابل موارد از

 .شد دست هم روسی فیدروف با که کرد اشاره بهاییان از

 هب شد می منتشر فارسی زبان به «خزر بحر ماوراء مجموعه» عنوان تحت ها روس هزینه به که ای روزنامه در

 (20.«)کرد می ترجمانها و نوشت می سخنها ایران زیان و( روس) آنان سود به: »و پرداخت همکاری

 گاشته،ن لوحی چنین هم روس تزار برای بود پرداخته انگلیس امپراتور ثنای و مدح به که همچنان ءعبدالبها

 .است نموده دعا تزار فرمانروایی بودن جاودان برای و قدردانی روس تزار های مهربانی از آن در

 رمانرواییف و بود تهگف آفرین اش درباره عبدالبهاء که روس تزار چگونه که بودند سرگشته و مات هم بهاییها

 این انش شیوه گروه این چون و شد خود زیردستان چنگ گرفتار بود خواسته برایش از خوشبختی و جاوید

 بهایی کیش آینده و بزرگی برای: گفتند دانند خود سود به را آن و کنند شادمانی آمدی پیش هر در که است
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 کار هر در را ما دست و کرد ما به که ها مهربانی ههم با تزار روزگار در که چه بود سزاوار آمد پیش این

 بار صدهزار وناکن بخوانیم بهایی کیش به بودند ارتدکس کلیسای پیرو که مردمی توانستیم نمی بازگذاشت

 (27.)خوانیم می کیش این به را ارتدکس کلیسای پیروان همه آشکارا پس این از که شکر را خدا

 مناسبت یب آن مرور که شده درج هم انگلیسیها و عبدالبهاء افندی عباس ارتباط از تازه نکته چند پدر پیام در

 فی و شد مشهود حال ولی مذکور مکرر انگلیس فخیمه دولت سیاست حتی و عدالت ذکر الواح در. »نیست

 ستانانگل نکوگویی، این پاداش در.« رسیدند آسایش و راحت با شدیده صدمات از بعد دیار این اهل الحقیقه

 .کرد سرافراز نشانی به را عبدالبهاء

 عباس به آنجا مردم میان در روز آن تا که وی و دادند عبدالبهاء به نیز را «سر» نیان یا نشان این همراهی به

 دریاچه کنار در است شهری) بودیم طبریا در که دارم یاد به روزی. شد شناخته عباس سر به بود نامور افندی

 فرش گسن داشتند را آن که خیابانی از سواره من و عبدالبهاء( هستند یهودی آنجا ممرد بیشتر و شیرین آب

: گفت ازیت به عبدالبهاء. نگذرد اینجا از که کرد بلند دست خیابان نگهبان. بگذریم خواستیم می کردند می

 .دارید نگه را قانون باید کس هر از بیشتر پس: گفت نگهبان. هستم عباس سر من

 خرده و دانستند نمی پسندیده را کار این گروهی. آورد میان به ها سخن عبدالبهاء گرفتن نام هب با و نشان

 لیسیهاانگ جنگ در فیروزی از پس چون و باشد ها خودنمایی این پی در نباید خدایی مرد که کردند می گیری

 با هاآن سنگی هم ذیرفتندنپ یک هیچ و دادند نام به یا و نشان بر و دور آن مسلمان بزرگان از تن چند به

 فرستادند نشان اانگلیسیه هم بغداد مفتی آلوسی، محمود شیخ برای گویند می. بود شده زد زبان بیشتر عبدالبهاء

 یاربس مسلمانان بویژه مردم نزد در رو این از و روم نمی دیگران سپاس بار زیر من: گفت و بازگرداند ولی

 .شد گرامی

 من ولی ستادندفر نشان من برای هم عثمانیها: گفت عبدالبهاء آمد، میان به انگلیسیها دادن نشان از گفتگو شبی

 (27.)بود نویژگا از تن چند میان در نبود، همگانی انجمن در گفتگو این. بخشیدم دیگران به پذیرفتن از پس

 سازی تاریخ

 امیرز عبدالبهاء،. تاس تاریخ تحریف و جعلی سازی تاریخ صبحی، خاطرات خالل در دیگر مهم موضوع

 .بنویسد جانی میرزا حاجی تاریخ کتاب ردّ در کتابی تا کرد مأمور را گلپایگانی ابوالفضل

 مامت بهاء اهل صرفه به» بود شده چاپ تجدید منحصر ای نسخه روی از براون ادوارد توسط که کتاب این

 (23.«)آورد می یاد به را گذشته متروکه قضایای از بسیاری و شد نمی
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 رد و نگارش سرانجام کتاب و شد سپرده مهدی سید اش زاده عمه به ابوالفضل میرزا مرگ با نگارش ادامه

 و را یفاح انگلیس قشون اشتغال با شد مصادف چاپخانه از کتاب آمدن بیرون بالجمله. »گردید چاپ تاشکند

 تشاران را مذکور کتاب که فرمود عبدالبهاء نمود دیگر اقتضای وقت مصالح و گشت دگرگون اوضاع چون

 (04.«)کنند آوری جمع را منتشر نسخ و ندهند

 شده ازل یییح میرزا همچنین و انگلیسی مستشرق براون، ادوارد به کنایاتی کتاب این در صبحی، نوشته به

 آوری معج دستور رسد می نظر به حیفا در انگلیس قوای حضور به توجه با. زیست می انگلستان در که بود

 این رد اینکه ضمن! نباشد خوان هم انگلیسیها سیاست با مبادا که است گشته صادر روی آن از کتاب این

 کنار در هک بود گشته درج ناخواسته حقایقی بود شده نگاشته حقایق برخی ردّ برای که سفارشی، کتاب

 جمله آن از .باشد زخطرسا نیز بهاییان مشروعیت و تبلیغ برای توانست می ها انگلیسی مصالح با مخالفت

 رکن دو هک است شده نگاشته وی به شاه ناصرالدین ولیعهدی عصر در که است باب محمدعلی سید نامه توبه

 (04.)استقامت دیگری و ادعا یکی کرد؛ می منهدم را بهاییت نیابت و بابیت حقانیت ارکان از مهم

 :کند می اشاره چنین بهاییان متداول های سازی تاریخ از دیگر موردی به خود کتاب در صبحی

 یرهمن دربارة اند درازدست ها سرگذشت نمودن دگرگون و ها گزارش کردن رو و زیر در که بهایی نویسندگان

 .است نادرست و بیهوده که دریافتم بررسی از پس من که اند نوشته چیزها عبدالبهاء زن خانم

 برادر با و دز اش کله به بهاء دیدار شور بود بهایی گبزر سروران از یکی بستگان از که خانم منیره گویند می

 کرده وهاگفتگ عبدالبهاء مادر با بهاییها او، درباره برسد عکا به آنکه از پیش و آمد عکا به یحیی سید خود

 خانم نیرهم که گویند می و بدهید پسر به زنی نام به آمد خواهد اینجا به که را مانند بی دختر چنین که بودند

 و است گردنش بر بها گران مروارید از ای رشته که دید خواب در شبی بود عکا رهسپار که روزها آن در

 به آنها میان در بها گران گوهر از ای شاخه ناگاه ریخت آن در را مرواریدها پس. برابرش در ای خوانچه

 خواب از که بود آنها ندید سرگردان او و برتر مرواریدها دیگر از و بود درخشنده بسیار که خورد چشمش

 داوری و نویسم می شما برای بهاست خط به که ای نامه ولی اند بافته یا اند یافته را اینها دانم نمی من. پرید

 :نامه آن اینک خودتان؛ با آن

 از ماند سما بی لوح رأس لذا برساند عازمین به که برداشته بغته حاضر عبد بود مخصوص لوح تعالی اهلل هو»

 یرزام آقا. بود رجوع ارادة سبت لیل و شدیم وارد کلیم منزل به خبر غیر من جمعه لیلی اینکه تازه اخبار

 و شد مرقوم کتاب این منزل در است سبت یوم صبح که حال. افتاد مقبول نمود توقف استدعای محمدقلی

 یحفظکم و میوفقک بان هللا نسئل نبخشید نفعی مذکور قرار از حیفا هوای نواب ای. است خالی بسیار شما جای
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 عصنب ادرنه کنة مثابه به و نموده فراموش را شما عهد منیره یعنی اصفهانیه این صمدیه ورقه ای ینصرکم و

 هللا ضیاء ای فرستاد خواهم را او الوعده حسب لکن و ندارد و نداشته شطر آن به توجه روی و چسبیده اعظم

 باشد مستریح و ساکن رحمانی رحمت سدرة ظل در منشیش و اهلل بدیع دار معروض عریضة خود خط از

 (02.«)علیکم البهاء برسانید تکبیر را نسا و رجال جمیع

 افندی شوقی از هایی ناگفته

 جای هب عبدالبهاء زنان بند و زد با عبدالبهاء، نوادگان از یکی افندی شوقی عبدالبهاء، مشکوك مرگ از بعد

 شده درج وی رفتار و کردار از ارزشمندی و مهم بسیار اطالعات پدر امپی در. نشست بهاییان ریاست به وی

 آور مشر هم آن نقل که مطالبی از بعد جمله از. است نبوده درج قابل بهاییان منابع در وجه هیچ به که است

 :نویسد می است

 به زنان از نه و شتگذا مردان رج در نه را اینها شود نمی که چنان دارند کاستی و کم مردمان گونه این... 

 این در را مردان مهربانی و هوشیاری و خرد نه و دارند را زنان مهرورزی و دلبستگی و بویه نه. آورد شمار

 (03...)ببرد پی آن به انسان است دشوار که است ای ویژه دلبندیهای آدمها گونه

 امریکایی و انگلیسی خارجی نانز با آنکه بویژه داشت؛ بیگانگان با تری نزدیک بسیار روابط افندی شوقی

 و فیلد المب لیدی نامش که انگلیس خانمهای از یکی با لندن از شوقی بدانید نیست بد هم را این. »بود مرتبط

 به وقیش که را نامه اولین و داشت بهاییان میان در خانم ستاره پاینام زن این. آمد حیفا به بود پایگاهی دارای

 گفته خنهاس او دربارة و کرد می دستی هم شوقی با روز آن در و بود آن پایین در نیز او دستینة نوشت بهاییان

 (00.«)گذریم می آن از ما که اند

 کانادایی زنی کرد، ایجاد بهاییان میان در را بسیاری حدیث و حرف که انگلیسی زن این بر عالوه افندی شوقی

 .گرفت

 به گاه آن. کردند کوتاه کارها از را ایرانیها دست خستن و شدند چیره او بر زن کسان و زن اندك اندك

 رستادندف می هندوستان و ایران از که هایی پیشکش و پول و خواسته سر بر و پرداختند شوقی خویشاوندان

 به کار. رسید مادر و پدر و برادر به پسا آنگاه راند را خود نزدیکان شوقی کار، آغاز در. درگرفت کشمکش

 بر د،ش بیمار مادرش. شدند پراکنده گرداگردش از همه بودند، زنش کسان که امریکاییها جز که کشید جایی

 بود ادهافت ناتوانی بستر در روزگاری که نیز پدرش چندی از پس. گفت زندگانی بدرود تا نیامد بالینش

 و ارج و بزرگواری و بزرگی عبدالبهاء روزگار در آنچه و شد سپرده خاك به ناشناسان چون و درگذشت
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. شمارند می شب و روز خزیده ای گوشه در یک هر و شدند تیره چند و. درآمد دماغشان از داشتند آسایش

 گارروز کند دیدن پیروانش از کسی با آنکه بی شادمانی و خوشی به سوئیس در ماه چند سالی هم او خود

 با شآمیز چگونگی و کار روش و یزندگ اروپاست در تا. زند می حیفا به سری زمستان برای و گذرانید می

 الهک کند، می دگرگون را خود گذارد می حیفا به پا که همین وی. است اروپایی پولداران از یکی مانند مردم

 یزن عکس برداشتن از. نکند نمودی چندان اندامش کوتاهی که پوشد می دراز جامة و گذارد می سر بر سیاه

 (02.)است گریزان

 پدر و خویشاوندان همه شوقی که کردم پیدا آگهی من پیش سال چند از: »نگارد می یصبح که روست این از

 همه اکنون و شده پدید تیرگی آنها میان و رانده را فرزندانشان و ها زاده دایی و خواهرها و برادرها و مادر و

 کار دران دست نیایرا هیچ و است بیگانه یک هم آنجا بهاییان سر و بزرگ و است بیگانگان دست در کارها

 ورگ سر بر است بهاییان گرداندن و آوردن کارش و است بهایی جهودان از که حکیم اهلل لطف جز نیست

 تن چند با که شدم آن بر رو این از. گویند می «خوانی نامه زیارت» کار این به ایران در که کیش این سروران

 مرا هایپرسش دریغ بی و پذیرفتند هم آنها شوم، آگاه زهاچی از بسیاری بر و کنم باز را نویسی نامه در آنها از

 (00.«)آوردم شما برای اینجا در را آنها از ای پاره که دادند می پاسخ

 برداری کاله

 که ارقر بدین. است عبدالبهاء خود پدربزرگ از برداری کاله «افندی شوقی» نبوغ های چشمه از دیگر یکی

 ایامض و خط جعل که دارد می ارسال عبدالبهاء به چک صورت به یهنگفت مبلغ امریکایی بهایی زن یک

 (07.)است بوده افندی شوقی جاعل که شود می مشخص سرانجام. شود می وصول کولس شرکت از عبدالبهاء

 مورد هم را عبدالبهاء نامه وصیت صحت فوق مورد درج ضمن داده انتشار امریکایی بهایی زن که کتابی در

 (07.)است داده قرار تردید

--------------------------------------------------------------------- 

 .447 ص پدر، پیام -37

 .444 ص همان، -33

 .420 ص همان، -04

 .422 ص همان، -04
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 .400 ص همان، -02

 .440 ص خاطرات، -03

 .72 ص پدر، پیام -00

 .07 ص خاطرات، -02

 .242 ـ 240 صص همان، -00

 .247 ص ان،هم -07

 .07 ص همان، -07

 .72 ص همان، -03

 .444 ص همان، -24

 .422 ـ 420 صص همان، -24

 .242 ص همان، -22

 .442 ص همان، -23

 .427 ص همان، -20

 .07 ص پدر، پیام -22

 .04 ص همان، -20

 .74 ص همان، -27

 .427 ص همان، -27

 .427 ص خاطرات، -23

 .همان -04

 .432 ص همان، -04

 .447 ـ 444 صص پدر، امپی -02
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 .400 ص همان، -03
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 (سوم قسمت) صبحی زندگی و خاطرات به نگاهی

 

 جدید بدعتهای

 حقیقت در اساسش» صبحی قول به نداشت، نبوت و وحی بر متکی نقلی و عقلی ثابت اصل هیچ که بهاییت

 فرقه رئیس هر دلیل همین به( 03)«اخالقیه مبادیه و اصول نه است لفظیه اظهارات و معتقدات بر معنی و

 از مورد سه به صبحی. کرد می اظهار را نداشت هم عقلی مبنای هیچ که را جدیدی لفظیه اظهارات بهایی

 .است کرده اشاره افندی شوقی فرمانهای

 بود داده هک فرمانی نخست و گرفته دست به را کارها لجام شوقی و گذشته عبدالبهاء درگذشت از سالی چند

 و دبفرست او برای تا شود گردآوری اند نگاشته خود خط به بهاء و باب که برگهایی و ها نامه که بود این

 نیست سزاوار و دارد زیان کیش این کار به که باشد چیزی آنها میان در اگر تا باشد او نزد در هست هرچه

 گردی جای به خود شهر از بخواهند که بهاییان از یک هر که بود این دیگرش فرمان. ماند پنهان بدانند، مردم

 نمی انبهایی از یک هیچ آنکه دیگر. شوند می رانده وگرنه بگیرند، پروانه او از باید بروند کشور از بیرون

 این از .باشند پسر و پدر هرچند بگویند سخن و شوند رو روبه شده شوقی درگاه ةراند که کسی با توانند

 (74.)است دانایان ریشخند مایة که دارد بسیار دستورها و ها فرمان گونه

 خودکشی هب برخی حتی که گذاشت جای به بهاییان میان در بسیاری منفی تأثیرات افندی شوقی دوم فرمان

 .انجامید هم قتل و

 ای چاره و رفت امریکا به پسرش دیدن برای پابرجا، بهاییان از همدانی خانم طوطی حاجی نام به دبو زنی

 و دختران طهران به بازگشت در راندش، نداشت را امریکا رفتن دستور آنکه برای را او شوقی. نداشت

 بیمار پیرزن چندی از پس. کنند دیدن مادر از نتوانستند «روحانی محفل» ترس از بودند بهایی که دامادهایش

 واپسین دم در بگذارید گذرم می جهان از زودی به و بیمارم من که کرد درخواست و البه هرچه و شد

 محفل» یدپرس می اکنون. نرفتند سراغش به ترس از فرزندان و مُرد نگذاشت، روحانی محفل ببینم را فرزندانم

 ای هویژ دستور به خود میان از را نفر نه شهری هر بهاییان ماه اردیبهشت یکم در سال هر چیست؟ «روحانی

 هرچند بندند کار را محفل دستور باید شهر آن مردم و آنهاست دست در کارها گشاد و بست که گزینند برمی

 بخواهید خوب و کند می را او کار محفل، نشده درست عدل بیت تا و. باشد نداشته سازش درستی و راستی با

 (74.)است عدل بیت بچه محفل، ، بدانید
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 یافت منبعی کمتر در که است داده ارائه بهاییان های بدبختی و ها گرفتاری از دیگری های حکایت صبحی

 .بود اساس بی های بدعت این نتیجه در بهاییت از بسیاری گردانی روی. شود می

 بهایی جهودان

. است توجه لقاب و اهمیت حائز بسیار پدر پیام کتاب در مقطع این در بهاییان های فعالیت از صبحی توصیف

 .است پژوهشگران مضاعف دقت شایستة دارد وجود کتاب این پایانی صفحات در که نکاتی

 بهاییت وضعیت به العمل عکس 4302 سال اسالمی نهضت در مراجع و علما اعتراضات از بخشی تردید بدون

 تا ستا واداشته را صبحی ایام این در بهاییان زانگی وحشت نفوذ که رسد می نظر به( 72.)است بوده ایران در

 :است جوانان او خطاب عنوان که هرچند و بپردازد افشاگری به مقدور قدر به

 شتم یک اکنون و رفتند کناری به نمودند می سرافرازی و بوده استوار کیش دراین روزی که کسانی همه

 و اند دشمن مسلمانی با سویی از و شمارند می گنن را یهودی نام سویی از که اند امده کیش این در جهود

 کیش از نامی دیگر بهایی: بگویند دارید دینی چه شما بپرسد کسی اگر و کنند ایزگم خواهند می مردم گفتة به

 زیادی ندوستا اسرائیل میان در و. ندارم دشمنی آیینی و کیش هیچ مردم با من که بدانید هم را این. نبرند خود

 خوشی دل خوانم می جهود را آنها من و نامیده بهایی را خود ریا راه از و دروغ به که اینگروه با ولی دارم

 همه هب زیانش که اند کرده بسیار زشت کارهای ندانند یهودی را اینها مردم که نام این سایة در اینها زیرا ندارم

 .است رسیده کشور مردم

 بردن و خواری ساره بازار گرمی و دزدی و دغلی داروهای ختنسا و زمینها بهای بردن باال و ها خانه گرانی

 به ادهس زنان فریب و کاری زشت بازار روایی و ناپاکی و کاری تبه و کشور بیرون به باستانی های نشانه

 (73.)سرافرازند گری بهایی به و گریزان یهودی نام از که است گروه این دست با همه ناهنجار کارهای

 یکی شرح به او. دارد پُری دل بهاییان و بهاییت از صبحی که دارد آن از حکایت پدر پیام تابک پایانی مطالب

 شرح رد یا و کند می حکایت تلفن بنگاه حسابداری بهایی رئیس دزدی از یا پردازد می دزد بچه بهاییان از

 :نویسد می آشچی نام به طایفه این مبلغان از یکی

 هاست،ب دستورهای و نوشته که «اقدس کتاب» بهایی خانمهای از یکی به نام آشچی طایفه این مبلغان از یکی

: گفت و نمود شیفتگی و داد فریب را بیچاره زن و گذاشت بیرون خاکی جاده از پا رفته رفته. آموخت می

 وابخ هم و یار او با که بود این آرزویش( ننویسند چیزی کسی پای به روز این در) «القلم رفع: »اند فرموده

 داد و هیاهو. دید بستر یک در را دو آن و آمد خانه به ناگهان شوهر که روزی تا بودند چنین این روزها. شود
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 تاب چون و شد رسوا همسایگان نزد در زن بیچاره. کشید روحانی محفل به کار انداخت، راه به فریاد و

 هدارینگ برای من که شد بسیار کارها ونهگ این از. است روحانی محفل در آنها پرونده و کرد خودکشی نیاورد

 هک گویم می را این ولی گویم نمی را یک یک بخوانم راست راه به را آنها بتوانم آنکه امید و مردم آبروی

 (70.)نگشتند شوقی خشم گرفتار و نشدند رانده بدکاران این از کس هیچ

 از دینوی عزیز نام به ای بهایی کالن ریبردا کاله نگاشته، صبحی را آن مختصر گزارش که کارها دیگر از

 آور رسامس مبلغ ـ تومان میلیون بیست. کرد تصاحب را مرغی قلعه های زمین سازی، صحنه با که بود ارتش

 (72.)فرستاد افندی شوقی برای را فوق مبلغ و کرد برداری کاله ارتش از ـ قبل سال پنجاه

 کشور ارکان در روزافزون نفوذ

 از که یابند تسلط کشور اجتماعی و سیاسی حیاتی، های شریان بر تا بود استوار این بر تبهایی سیاستهای

 :است جمله آن از جنگ وزارت و ارتش. شد آشنا آن از هایی گوشه با توان می صبحی خاطرات

 اب سروران و فرمانداران و کشور بزرگان همه گویند می که است این ترسانند می را مردم که راههایی از یکی

 نمی باره این در. کنند می باور مردم که نمایند می هم کارهایی و پذیرند می بگوییم ما هرچه و هستند ما

 اکنون و بوده پیش سال چندین در که سازم می آگاه را شما آن، از نمونه یک با. کنم سخنی پُر خواهم

 های خانه وزارت و جنگ وزارت را بهایی جوانان از نفر 22: نویسند می ای نامه در. شده زیادتر نیرنگهایشان

 (70!)فرستادند اروپا به دیگر

 فرهنگی میراث تاراج

 :است ایران باستانی آثار و فرهنگی میراث تاراج بهاییت، کارانه خیانت کارکردهای دیگر از

 ندهنویس گر، چاپ کار، گل آهنگر، نانوا، ورزی، دروگر، آنها در که هستند ای دسته کشور این مردم میان در... 

 را نیباستا های نشانه اینکه برای خر آنتیک... دغلی بیشتر هم آن فروش، دارو هست چه هر! نیست هنرور و

 پشت با و بفروشند برابر چندین به کشور بیرون به و بخرند اندك بهای به و بیاورند دست به ها ده و نهرها از

 ...برسانند ها زیان کشور و مردم به و ببرند سودها اندازی هم

 زده رددستب ری در زبیده بی بی مزار به که پردازد می بهایی جهودان از نفر دو حال شرح به ادامه در صبحی

 (77.)بودند برده سرقت به را زاده امام در

 :است بوده بهاییان کردار از دیگر بخشی نیز کهن خطی نسخ تاراج
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 اینکه زا و آمد میان به باستانی های نشانه از سخن. دندبو هم گرد دانشمندان که بودیم انجمنی در پیش چندی

 دو دست در هک باستانی دفترهای از یکی گفتند ما به: گفت زاده تقی بزرگوار استاد. ربایند می را اینها چگونه

 کمک باره این در وزیر نخست از. است ایران در آن از بخش یک. اند برده کشور بیرون به بود، تن سه

 فتاده بهای به امریکا در و اند برده در به هم را آن که شد دانسته بررسی از پس. بخرند را آن که خواستیم

 .اند فروخته دالر هزار

 یکس از کار این که نویسند نمی ها گزارش و ها بررسی در ولی اینهاست دست با ناستوده کارهای این همة

 وهگر آن از پلیدیها این درصد نود که یدیدد می نوشتند می اگر. است شوقی پیرو و بهایی که زده سر

 (77.)است

 ماهرانه شانتاژهای و نمایی مظلوم

 .دارند و داشته نمایانه مظلوم فضاسازی و جوّسازی شانتاژ، در خاصی مهارت بهایی جهودان

 بیدهچس بهایی به خود نژاد و بن کردن کم برای و جسته بیزاری یهودی نام از[ و] باشند می جهودان از همه... 

 یم بلند ستمدیدگی ناله جست بیزاری آنها از کسی چون و زند می سر آنها از آشوب و کاری تبه هر. اند

 و دشمنی خواهیم می ما. نداریم آزادی ایران در ما! جهان مردم ای که اندازند می راه به فریاد و داد و کنند

 رادرب و برابر باید کیش و نپاد هر از باختر و ورخا مردم گوییم می ما. براندازیم بُن و بیخ از را بدخواهی

 و باشیم داشته را روش این ما که خواهند نمی ایرانیان ولی خوانیم می چیزها این به را جهان مردم ما. باشند

 (73...)بزنند هم به را رستگاران خواهند می

 اطرخ تعلق عدم. دهد می رائها انکاری قابل غیر شاهد بهاییان سازی نیرنگ و کاری دغل بیان برای صبحی

 سامسر مبالغ ارسال رغم علی که شود می مشخص اینجا از کشور این مردم و ایران به شان رئیس و بهاییان

 یدهد آسیب مردم به کمکی هیچ زلزله، چون طبیعی حوادث از یک هیچ در ایران، از افندی شوقی به پول آور

 :است تر خواندنی صبحی قلم از تلخ قعیتوا این. است نشده دیده و گزارش وی جانب از

 و شدند ها آسیب دیگر و سیالب و لرزه زمین دچار شهرها و ها ده از برخی مردم بار چندین سالها این در

 کسی ؟کند همراهی بینوایان با و بدهد لیره ده کم دست شوقی که شنیدید آیا. کردند کمکها جهان نیکخواهان

 :زنی می سخن این از دم که تو بگوید مرد این به نیست

 با سال هر که گزافی پول از و کردی کوتاهی چرا «شاخسار یک برگ و دارید یک بار همه عالم اهل ای که»

 بستة پا تو اگر نکردی؟ بخشش را آن از اندکی یاری می در خاك آب این نادان مردم کیسة از افسون و نیرنگ
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 که را ای تهخواس و پول چرا «بینید می را یکدیگر بیگانگان شمچ به شده بلند یگانگی سراپرده» ای آموزه این

 ادهس مردم و دهی می مرمر سنگ و طال گنبد هزینة به رساند نوایی به آن از را مستمندان و بینوایان شود می

 از جز که کنی می آمدها پیش گونه این در که کاری تنها آری نمایی؟ می ها اندیشه این سرگرم را بیچاره و

 تیره و بدبختی گرفتار مردم که را خدا سپاس گویی می که است شادمانی و شادی خیزد، برنمی پست ادنه

 (74.)شدند روزی

 صبحی های نگاشته رو این از. است دست در اندکی های آگاهی فرقه این کارانه فریب نماییهای مظلوم از

 :نویسد می که چنان دارد بسیار ارزش

 از کیی و درگرفته جنگی کوچک کار یک سر بر نفر دو میان دهی در یا شهری در که است آمده پیش بسیار

 پخش جهان های روزنامه در و برداشته او از عکس و رفته او نزد درنگ بی شکسته سرش خورد و زد در آنها

 سر سلمانم یک کوچک، کار یک برابر در چگونه ببینید و کنید دلسوزی ما ستمدیدگی بر! مردم ای که کرده

 هم از ییک خانه به شب نیمة در شهر فالن در نیست چیزی اینکه گویند می سپس شکند می را بهایی یک

 ود،ب شیرخواری کودك چند هر نگذاشتند جا به را تن یک و کشتند مرد و زن از را همه و ریختند ما کیشان

 بر لخت مرد و زن رنف چهار سه که کنند می درست عکس یک وقت آن. آنها عکس هم این کنید نمی باور

 به ار عکس این! دهد می بیننده نشان که است نفر یک دست در هم کودك بریده سر یک و افتاده زمین روی

 آنجا از سود صدگونه که ریزند می را کشوری آبروی و کنند می چاپ و دهند می جهان های روزنامه همه

 (74.)کنند می نادرستی جور هزار و برند می

 ازیب دسیسه این. هست و بوده فرقه این همیشگی شگرد مردم، ناآگاهی از سوءاستفاده و جوّسازی دسیسه،

 :دید توان می... و ابرقو واقعه چون قضایا اغلب در را زیرکانه شانتاژهای و

 ات انگیزند برمی را ساده مردم و نمایند می زشت کارهای و کنند می پا به آشوبها نهانی های دست با اینها

 از کشور این رد ما. کنند می چه ما با مسلمانان این ببینید بگویند بیگانگان به گاه آن بیندازند راه به شورشی

 ما رمگ بگویید ما فرمانروایان به و برسید ما داد به جهان سروران ای. نداریم آسایش و خوش روز اینها دست

 ندارند نیرویی و زور بهاییان چند هر... گیرند نمی را نادانان و ستمکاران جلوی چرا کنیم؟ زندگی آزادانه نباید

 (72.)شوند می ور بهره مردم ندانستگی از دارند روش یک بدسگالی در چون ولی

 خیلد بهاییان آن در که را وقایعی و حوادث دیگر باری معاصر تاریخ پژوهشگران و محققان است الزم اکنون

 بازی نقش از یکی به هم آباد عشق خاطرات در صبحی که همچنان. دهند قرار بررسی مورد نو از اند بوده

 .است کرده اشاره بهاییان دروغین های کردن
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 دولت در دولت

 جدابافته تافتة را خود همواره ندارند و نداشته ایرانیان و ایران به خاطری تعلق هیچ که آن سران و بهاییت فرقه

 یم ایفا حکومتی ادارات با موازی وظایف که داشتند سازمانهایی و ارگانها خود برای و اند دانسته ایران از

 .کرد

 رد آن کیف و کم و ازدواج امر. دارند میر و مرگ و ازدواج والدت، ثبت جداگانه سیستم خود برای بهاییان

 «صالحا لجنه» نام به دیگری اداری تشکیالت هم قضایی امور برای اینکه ضمن است؛ «روحانی محفل» اختیار

 :گوید می دردمندانه صبحی. دارند

 ایه سازمان در گوناگون های نیرنگ به و برند می سود خاك و آب این از بیشتر دیگر مردم از گروه، این... 

 ازمانس خود درون در اینها. ندارند کشور این به دلبستگی اندك ولی آورند می در را خود کسان و خود کشور،

 تریدادگس سازمان «اصالح لجنه» نام به. است شگفتی مایه که اند کرده فراهم کشور سازمانهای برابر در ها

 هب کارشان گذارند نمی که دارند دیگر های سازمان و دارند فرمانروایی سازمان «روحانی محفل» نام به. دارند

 ندکوش می راهی هر از و اند کرده چاپ خود برای جداگانه شناسنامة برگ که آنجا تا برسد کشور سازمانهای

 (73.)شوند چیره و یابند دست آنها چیز همه بر و بترسانند را ردمم تا

 :است نگاشته چنین ادامه در صبحی

 زمین و خانه همه این کجا از. ندارد کشور این به دلبستگی گونه هیچ و نگذاشته جهان به پا ایران در شوقی

 دارایی تا سانندبتر یا بفریبند یا را ننادا گروهی( مبلغ) فریفتار ای دسته او دستور به باید که آورده دست به

 و نز و گرفته خود دست به را مردمان از ای پاره دارایی چگونه بگویم اگر من. ببخشند شوقی به را خود

 رمانف ای بهانه به روز هر پیش سال چندین از! شوید می شگفت در اند کرده بینوا و بیچاره را فرزندانشان

 (70.)خواهد می را آن پول و هدد می را ها زمین و خانه فروش

 .است شده دچار سرنوشت همین به هم صبحی پدر میراث و امالك که شود می آشکار قراین و شواهد از

 بی و کردند تهی را خانه شدم آگاه من تا و نکردند آگاه مرگش از مرا( 4334) درگذشت پیش سال که پدرم

 برگ مکردی بررسی چون و داشت خانه چندین پدرم. دندبر دیگر جای به بود هرچه بگویند سخن من به آنکه

 شوقی به بوده من آن از آنچه و واگذاشته دیگران به را ها خانه این 4344 سال در که درآوردند هایی

 (72.)رسیده

 :دارد می بر پرده چنین بهاییان کاری دغل و بازی نیرنگ عمق از صبحی
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 می ههم که آدمی من مانند با است کشور پایتخت که نتهرا در چون بیندیشید و شوید بین باریک خوب

 پناه بی ممرد با کشور کنار و گوشه در ندهند، دستم به است من از آنچه کنند بازی نیرنگ گونه این شناسندم

 (70!)کرد؟ خواهند چه زبان بی و بیچاره و

 :نویسد می دیگر جای در پدر درباره دوباره باز و

 بیندب مرا نگذاشتند و نزد دَم ترس از او و دادند رنج هرگونه زندگی در مرا پدر آنکه زا پس اینها که بدانید... 

 آمرزش خواهش اش درباره خدا از و بروم خاکش سر بر من گذارند نمی است، خفته گورستان در که اکنون

 (77...)کنم

 ئتهی از مستقیم رغی و است برانگیخته را صبحی تعجب ایران، در بهایی جهودان حصر و حد بی آزادی

 :پرسد می حاکمه

 درست جداگانه های سازمان کشور های سازمان برابر در خود میان در که شوند پیدا گروهی امریکا در اگر

 با داردن آنجا به دلبستگی هرگز و ندیده را خاك آن و نیست آنجایی که مردی نام به و بگیرند باج و کنند

 را خود نیرومند دشمنان کردن نفله فرمان و درآورد آنان چنگ از را ردمم از ای پاره دارایی دستان و نیرنگ

 زشتی( صفت) پاینام را یک هر و بگیرند ناسزا باد به را سرزمین آن بزرگان شرمی بی آن با هم مرد آن بدهند

 گزند و ستم صدگونه ناجوانمردی با و بدانند «السافلین اسفل» در را واشنگتن جورج خدای به پناه و بدهند

 (77)!بکنند؟ کاری هر که گذارند می آزاد را مردی چنین این پروان بگیرد، را همه آزادی جلو و برساند مردم به

 .«هرگز: »دهد می جواب خود صبحی و

 لویپه رژیم علت چه به و چرا اینکه اما و صبحی زندگی خاطرات کتابهای بازخوانی از ای خالصه بود این

 انمی از را ـ ایادی دکتر سرلشکر ـ خود ویژه پزشک حتی داده، بهاییان به یحصر و حد بی آزادی چنین

 .تنیس مختصر این در ما بحث مورد و است دیگر تحقیقی و پژوهش موضوع بود کرده انتخاب بهاییان

 پهلوی رژیم درون از آمده دست به مدارك و اسناد به مراجعه با معاصر پژوهشگران و مورخان آنکه امید به

 .دهند قرار خاص بررسی و تحقیق مورد نیز را موضوع این

----------------------------------------------------------------------- 

 .342 ص خاطرات، -03

 .470 ـ 472 صص پدر، پیام -74
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 .472 ص همان، -74

 المی،اس انقالب اسناد مرکز تهران، فلسفی، محمدتقی االسالم حجت خاطرات: ك.ر بیشتر آگاهی برای -72

 .472 ـ433 صص ،4307

 .227 ص پدر، پیام -73

 .230 ص همان، -70

 .230 ص همان، -72

 .237 ص همان، -70

 .233 ص همان، -77

 .237 ـ 204 صص همان، -77

 .204 ص همان، -73

 .204 ص همان، -74

 .203 ـ 200 صص همان، -74

 .200 ص همان، -72

 .207 ص همان، -73

 .207 ص همان، -70

 .230 ص همان، -72

 .237 ص همان، -70

 .200 ص همان، -77

 .224 ص همان، -77
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 مصر و ایران فرهنگی ـ تاریخی روابط

 

 در و  داشته  مراوده بایکدیگر  گذشته از ، شرق  تمدن  اصلی  کانون دو  عنوان  به مصر و  ایران:  اشاره

  به  موارهه مصر و  ایران  مردم ، تاریخ  طول در. اند ردهایفاک  حیاتی  نقشی  بشری  تمدن و  تاریخ پیشبرد

 تواند یکشورم دو  روابط  فرهنگی و  تاریخ  پیشینه با  آشنایی. دادند می  نشان  تمایل افزون روز  همکاری

  به  مقاله  این در  نگارنده. نماید  کمک  کنونی  های ضرورت و ها موقعیت  درك  خصوص در را ما

  روابط در  روحانیان  نقش و اخیر  قرن در و  اسالم از  وپس  قدیم  های دوران در مصر و  یرانا  مناسبات

 و  قمی  تقی محمد  شیخ و  مذاهب  بین  تقریب ، حسینی  الدین جمال سید  اصالحی حرکت کشور، دو

 .زدپردا می ها تمدن  گوهای و  گفت و  شدن  جهانی  چالش و مصر و  ایران  به  پایان در

  اطارتب یکدیگر بازبا دیر از ، شرق  تمدن  اصل  حوزة دو و  عمده مرکز دو  عنوان  به مصر و  ایران:   مقدمه

 زمان  به   وابطر  این آغاز. اند کرده ایفا  کننده  تعیین بسیار  نقشی  بشری  تمدن و  تاریخ پیشبرد در ، داشته

  تاریخ  طول در. شدند می  خوانده«  تمدن  گهواره»  کشور ود هر  که زمانی گردد، می باز دور بسیار  های

  به را ،یکدیگر رقابت اثر بر دیگر  زمانی و  حسادت سر از  گاهی ، وقت  شاهان  چه اگر ، روابط  این

. ادندد می  نشان  تمایل بیشتر  وهمکاری  ارتباط  به  همواره مصر و  ایران  مردم  ولی طلبیدند، می  چالش

 و  شناخت  زمینه در  را ما تواند می کشور دو  روابط  وفرهنگی  تاریخی  سابقه با  آشنایی  حال ره  به

  امت و کشور مصالح  راستای  در  را   روابط  تحکیم و  بسط  که حاضر  شرایط و  ها ضرورت ها، موقعیت

 .کند  یاری ، است  ساخته  ضروری  امری ، اسالمی

  باستان عهد رد مصر و  ایران  مناسبات

 مصر رب«  کمبوجیه»   وی  جانشین  توسط و«  کورش»   فرمان  به  ایرانیان موجود،  تاریخی اسناد  اساس بر

 مصر رد  ایرانیان عملکرد از  منفی  نکات ذکر با«  هرودوت» ویژه  به  یونان  مورخان  چه اگر. یافتند  تسلط

 یادکرده  ینیک  به  مصریان با  ایرانیان رفتار از  مصری  قدیم  منابع  ولی اند، پرداخته  تاریخ  تحریف  به

 را  روهیگ اخیراً ، منابع  همین به  دستیابی منظور  به مصر  شناسی  باستان و«  فرهنگی  میراث»   ادارة. اند

  ملیاتع  کانون.  است  کرده  اعزام مصر  داخلی  های بیابان  به«  کمبوجیه»   لشکرکشی آثار  کشف  جهت

 .دارد قرار  الداخله  واحه و  الخارجه  واحه  میان مصر کویر در گروه  این  اکتشافاتی
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  اساس رب. نمود  لشکرکشی  حبشه  سوی  به مصر  جنوب از«  کمبوجیه»   فتوحات  تکمیل در«  داریوش »

 طرح « داریوش»  ، شده  نوشته  مصری و  ،آشوری ایالمی ، باستان  فارسی  زبان چهار  به  که  ای کتیبه

 .بود  کرده  تهیه  سرخ و  مدیترانه  دریای  میان  کانالی حفر  برای  هایی

»  ،« داریوش»   فرمان  به  هخامنشیان  زمان در  ایرانیان  که  است  آمده  مصری  تاریخی  کتب و  منابع در

«  اتقن»   به  یعنی  ایرانیان  آبیاری  امنظ از مصریان  مقابل در. آموختند  مصریان از را«  طب»  و«  تقویم

  مانز  آن تا  که گردید  احداث مصر در  هایی کتابخانه  داریوش دستور  به  همچنین! کردند  برداری الگو

 .بود  کشورناشناخته  این در

  این اًمضاف. گوید می  مصرسخن در( النیروز)  نوروز  جشن  برگزاری از ،« االعشی  صبح»  در«  قلقشندی »

)   گانمهر و گرفتند  جشن را(  النسیم  شم)   بهاری  اعتدال روز ، ایرانیان از تقلید  به بعدها  مصریان  که

 ...گردید  مصریان  کشاورزی  سال آغاز روز ،( مهرجان

  تتح ربیشت ، منطقه بر  وی جانشینان  تسلط و«  مقدونی اسکندر»  حمالت  دنبال  به مصر و  ایران  روابط

  های نشیب و فراز  که طور  همان...  گرفت قرار   روم و   ایران  متشنج  مناسبات و  جنگی  سیاست تأثیر

 . است  داشته وجود کشور، دو   روابط در   همواره دیگر

  اسالم از  پس  دوران در مصر و  ایران  روابط

  ردمم ، غرب و  شرق سمت  به  آن  شگستر و  عربستان  جزیره  شبه در  اسالم ظهور و  پیدایش از  پس

 دند،ش می  آماده مصر  فتح  برای  که  اسالم  ارتش رزمی  نیروهای در. گرویدند  اسالم  به نیز مصر و  ایران

 ، رانازای  مهاجرت با  ایرانیان از  گروهی بعدها. بودند  خراسانی غالباً  که حضورداشتند  ایرانیان از  شماری

 رمص در( پیامبر بزرگوار  اصحاب از)   فارسی  سلمان  فرزندان از  شماری. افکندند  متاقا  رحل مصر در

  همسأل و بودند  آمده گرد  اسالم محور بر  مسلمانان  همه  دوره  آن در. زیستند می  ایران در دیگر  شماری و

  های ه،نشان دلیل  همین  به. شد می  تلقی  فرعی و  ثانوی  امری ، جغرافیایی  وابستگی یا  قومی  هویت

 مصر و  ایران  جمله از  اسالمی  ملل  کلیه  میان  اقتصادی و  علمی ، سیاسی ، فرهنگی  تبادل از  فراوانی

  مردم  میان در  اش آوازه  که  هجری 30  سال متولد ـ  وحدیث  فقه  امام«  سعه  بن  لیث. » دارد وجود

 از یاریبس  که کند می  تصریح «مصر  والة»   کتاب در«  کندی. »  ستا  االصل  ایرانی ـ بود  پیچیده مصر

: دگوی می مثالً کند، می ذکر  هم را  افراد  این  زادگاه  حتی  وی. بودند  ایرانی او  دوره در مصر  استانداران

  ایرانی شاعر چند زا  مورخان.  است  بلخ  اهالی از« اعین  ابن  هوثمه»  و  گرگان  اهالی از «یزید  بن  عون» 

 :مانند. بودند گذار تأثیر آنجا در ، کرده  عزیمت مصر به بعد  به  هجری  چهارم  قرن از  که اند کرده یاد



191 

 

 شاعر  نیقبادیا خسرو ناصر. اند شمارآورده  به  عباسیان  دوران شاعر  بزرگترین را  وی  بعضی  که  ابونواس

  به  وی. گزید  اقامت کشور  این در  مدتی و  دیدن مصر از  هجری پنجم  قرن در نیز مشهور  حکیم و

  فاطمی  هخلیف «المستنصرباهلل»   سوی از«  اسماعیلیه»   تبلیغ  راستای در و  خراسان  جزیره«  حجت»  عنوان

  یگزند  نحوه ، نیل مصر،  دربارة  ای ارزنده  مطالب خود،  سفرنامه در خسرو ناصر. گردید  اعزام  ایران  به

  ایرانی  شاعران دیگر از  سعدی.   است  کرده  بیان کشور  این در موجود   های ساختمان و  بناها و  مردم

 داستان از  ای مجموعه سفر،  این رهاورد. بود  گزیده  اقامت مصر در  مدتی  ایوبیان  زمان در  که  است

 . است  آورده  گلستان و  بوستان در  را  آنها  اجل  شیخ  که  است  آموزی پند  های

  سلطان  تکریم ومورد  رفت مصر  به  هجری  هفتم  قرن در مشهور  صوفی و شاعر  عراقی  الدین فخر

 می  تهگف  خانقاه  رییس  به  دوران  آن در  الشیوخ شیخ. رسید«  الشیوخی  شیخ»   منصب  به و شد  واقع

 در مصر  وزرای  او امر بعد،  به  زمان  آن از و شد  تهساخ مصر در  ایوبیان زمان در  خانقاه  نخستین شد

 کممالی  دوران در. کردند   آن  وقف  را   فراوانی   اموال ، برخاسته   رقابت  به یکدیگر با  خانقاه  احداث

  است  مصری  معماری  های نشانه از  یکی حاضر  حال در ها خانقاه  این.  یافت  افزایش ها خانقاه تعداد ،

 . است آشکار کامالً  آن در  ایرانی  معماری تأثیر   هک

  تخالف بر  شام  ایوبیان تسلط و  ایرانی  های حکومت  فروپاشی و ها مغول  دست  به بغداد  سقوط با

 ثرا بر  همچنین. آمد  پیش مصر و  ایران  درمناسبات  رابطه  قطع  حتی یا و  فترت  دوره  یک ، فاطمی

 با. هادن  تیرگی   به رو کشور دو   روابط «مصر  ممالیک»   به  وابسته  های سرزمین  به  تیموریان  حمله

  نفاطیما  حاکمیت  دوران  که شود می  مالحظه ، شده  اشاره  تاریخ  های دوره در کشور دو   روابط  ارزیابی

 زا را خود  رسوم و  ابآد  بسیاری  فاطمیان مصربود، و  ایران  فرهنگی  روابط  شکوفایی  اوج مصر در

. رفتندگ  جشن را اعیاد  برخی  ایشان مانند و آراستند  ایران  شاهان  مثل  را  دربارشان  آنها... گرفتند  ایرانیان

  پرده  جلوس  هنگام  به و  گرفت قرارمی  پرده  پشت ، مردم برابر در ، ساسانی  شاهان مانند  فاطمی  خلیفه

 .پرداختند می  کریم  قرآن  تالوت  به  قاریان او حضور در و  رفت می کنار

  ركمدا  طبق  که نوروزبود عید گرفتند، می  جشن  ایرانیان از تقلید  به  فاطمیان  که  اعیادی  جمله از

 انگرنمای ها جشن  این. اند گفته  تبریک «المعز ابن  تمیم»  امیر  به را عید  این ، شاعران از  برخی موجود،

  مه  فاطمی  دوران هنر  که  است ذکر  شایان. بود  ایرانی  تمدن و  ازفرهنگ  پیروی  به  اطمیانف  تمایل

  کاشی و  کاری  کنده ، کاری  منبت ، بافندگی:  های زمینه در   که  داشت قرار  ایران هنر تأثیر  تحت  شدیداً

  ارتباط  های نشانه از دیگر  یکی. دشو می   دیده  روشنی  به  ایرانی  هنرمندان  روش و   سبک ، کاری
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  مصری  گویش در  ویژه  به و  عربی  زبان در  فارسی  های ازواژه  برخی  رواج مصر و  ایران  فرهنگی

 مدمح.»  گرفت  صورت  عثمانیان و  صوفیان ، فاطمیان  طرف از مصر در ها واژه  این  کارگیری  به.  است

  مصر در  تهرف کار  به   های نام از   بسیاری«  البنین و  البنات اسماء  فی  نالدراثمی»   کتاب در«  بیگ  مقبل

 مصر و  ایران»   کتاب در«  المصری  مجیب  دکترحسین. » دارند  فارسی  ریشه  اغلب  که آورد می را

  یف  لفارسیها  االلفاظ»   مقاله در«  عبدالمنعم  نورالدین محمد»  و  ازآثارش دیگر  برخی و«  عبرالتاریخ

 .اند داده  شرح  را  واژگان   این«  المصریه  العامیة

  کی  عنوان  به  فارسی  داد،زبان  انجام پاشا  علی محمد  که  اصالحاتی  دنبال  به و  عثمانی  دوران در... 

 و  دبیا  کتب از  بسیاری انتشار  که کرد پیدا  تجدیدحیات مصر در ، رسمی  نیمه تقریباً و  علمی  زبان

 روزنامه انتشار  همچنین ، غیره و  سعدی  کلیات ، معنوی  مثنوی ، حافظ  دیوان  چون  فارسی ارزشمند

 اایف  رابطه  این در عمده  نقشی مصر در  حکمت و نما چهره ، پرورش ثریا،: مانند  فارسی  زبان  به هایی

  لطانس با  ائتالف صدد در ـ  صفوی  ذارسلسلهبنیانگ ـ  اول  اسماعیل  شاه  میالدی 4240  سال در 3کردند

  ویستد و  دوستانه  نامه  یک  همراه  به  سفیری منظور  این  به و برآمد  عثمانی دولت  علیه«  الغوری» مصر

 بر  بالغ  یسپاه با و  راپذیرفت  ایران  پادشاه پیشنهاد مصر  سلطان. فرستاد مصر  سلطان نزد کنیز و  غالم

  روابط  چارچوب در مصر و  ایران  روابط  زمان این از. گردید  روان  سوریه  جانب  به فرن هزار  سی

 میرزا  توسط  میالدی 4707  سال در   که  روم ارز  نامه عهد در.  است  وبررسی  مطالعه  قابل  دیپلماتیک

 از  یک هر در  ایران  دولت  که  است  شده  تصریح گردید، امضا  ایران  سوی از کبیر امیر  خان تقی

  کنسولگری تواند می(  مدینه و  جزمکه  به)   است  تجاری  منافع  دارای  که  عثمانی  ممالک  شهرهای

 مأمور  یک  اعزام  به بار  اولین  برای  ایران  دولت  میالدی 4722  سال در بعد  سال  هشت. نماید  تأسیس

  قمری  هجری 4233  سال در. نمود  مبادرت  قاهره  به  ولاستانب از «گذار  مصلحت»   عنوان  به  موقت

 .آمد  پیش  ایران  تنباکوی سر مصربر  گمرکات و  ایران تجار  بین  اختالفاتی

  هب  ثابت مأمور و گذار  مصلحت  عنوان  به  را«   خان  صادق محمد  حاجی»  ، استانبول در  ایران  سفارت

  اریخت در مصر و  ایران  سیاسی  مناسبات  برقراری  اولیه  های پایه ساز  زمینه ، اقدام  این. فرستاد مصر

 . است  بوده معاصر

  بیستم  قرن در مصر و  ایران  روابط

 شورک دو  مناسبات به  سیاسی  اساس بر  عثمانی  سلطنت  تقسیم و  اول  جهانی  جنگ  پایان از  پس

  این .آمد پدید  تحرکی نیز مصر و   ایران  فرهنگی   وابطر در ، تجاری امور بر  عالوه. بخشید  گسترش
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  سفارت  شمسی  هجری 4347 در و  داشت کشور دو   دیپلماتیک  سطح  ارتقای در  مؤثری  نقش روند

  ایه دانشگاه در  فارسی  زبان  تدریس  فاروق  دوران در. شد  تبدیل  کبری  سفارت  به  درقاهره  ایران

  یعلم و  فرهنگی  روابط مصر،  به ایران  سوی از  فارسی  زبان اساتید  اعزام با و ردک پیدا  رواج مصر

  انوادگیخ  ناراحتی  موجب  چه اگر  ایران  شاه از مصر  شاه خواهر  جدایی.  یافت  بیشتری  گسترش  طرفین

  نظام  فروپاشی با.  نداشت  تأثیری کشور دو  خارجی  سیاست  کلی  مشی  خط در  ولی مصرگردید،  حاکم

  یها صحنه در  عمده  تغییراتی مصر  درسیاست ،«آزاد  افسران»   رسیدن  قدرت  به و مصر در  پادشاهی

  یافکارمل صدور و  عربی  قومیت  افسانه  به رویکرد با «ناصر»   سرهنگ آمدو وجود  به  خارجی و  داخلی

 کشور ود   روابط  شرایطی  چنین در. طلبید  چالش  به را  پهلوی  نظام ، فارس  خلیج  منطقه  به  گرایی�

 .گردید   قطع  دیپلماتیک  روابط 4333 مرداد �0در  سرانجام  که  این تا  گرفت خود  به  نزولی سیر

 اشتباه یا و  طلبانه  جاه های سیاست اثر بر  که ـ  م 4307  جنگ در  اعراب بار  مصیبت  شکست  پی در

  هک  این مضافاً. داد  تغییراتی خود  جهانی و  ای منطقه های سیاست در ناصر ـ داد  رخ ناصر  سرهنگ آمیز

  ریاثرمیانجیگ بر و کرد  فراهم  روابط بهبود  برای  خوبی  فرصت ،4307 در  ازاعراب  ایران  ظاهری  حمایت

  هفتم در  که  این تا کرد پیدا  صعودی روند مجدداً مصر و  ایران  روابط ، طرفین  های تماس و  کویت

  تسفار با   روابط   سطح  ارتقای  به  تصمیم  ای اعالمیه باصدور کشور دو( 4374  اوت)  4303 شهریور

 .کرد  فوت  «ناصر»  کشور، دو  بین  رابطه تجدید  اعالمیه صدور از  پس  ماه  یک اما گرفتند،

 گیری  موضع  به  زیادی  حدود تا  خارجی  هعرص در مصر  های سیاست ، سادات انور  آمدن کار  روی با

  پیش در و  غرب  بلوك  سمت  به  شرق  بلوك از  سادات  رویگردانی  که شد  نزدیک   شاه  رژیم   های

 4373 اکتبر  جنگ از  پس  سادات.  است  جمله  آن از «آزاد بازار »بر  مبتنی  اقتصادی  سیاست  گرفتن

  عالما با ، جنگ این از  پس مصر و  ایران  مناسبات. کرد  دنبال را  سراییلا با  همکاری و  سازش سیاست

 .رسید خود  اوج  به  جانبه دو  های تماس  افزایش و مصر  بازسازی در   همکاری  برای   ایران  آمادگی

  هجانب  همه  حمایت ، بااسراییل  سازش  راه از  خاورمیانه  بحران  رفع  زمینه  در   سادات  سیاست از  شاه

  تسیاس  این از  مادی  حمایت  منزله  به کشور، دو  تجاری و   بازرگانی  روابط  گسترش  واقع در و نمود

 طالیی عصر ـ  غرب  امپریالیسم  به  وابسته کامالً عنصر دو ـ  سادات و  شاه  روابط معاصر،  تاریخ در. بود

 انعقاد مصر،  به  ایران  سوی از  کالن   های وام  پرداخت. دآی می شمار  به  قاهره ـ  تهران  مناسبات)!( 

  جهانگردی  مختلف  های عرصه در  مشترك  های گذاری  وسرمایه  تجاری ، صنعتی   گوناگون   قراردادهای

  تسادا  ترغیب برای  شاه از آمریکا  البته. کرد می  حکایت  طرفین  روابط  گرمی از  ،جملگی انرژی و
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  ورهایمح  ترین مهم شود می  گفته. کرد برداری  بهره  اسراییل با  مستقیم  مذاکرات  باب  دنگشو  جهت

 .بود  فوق  موضوع4377  پایان در کارتر، و  شاه  مذاکرات

 یویدد  کمپ قرارداد  امضای دلیل  به کشور دو  سیاسی  مناسبات  ایران  اسالمی  انقالب  پیروزی از  پس

  روابط مصر  سوی از  مخلوع  شاه  پذیرش با و گردید قطع 4373  سال در ،( ره)  مینیخ  امام دستور  به

. کرد  محکوم را  طرف دو هر مصر  نخست ، عراق و  ایران  جنگ آغاز از پس. شد  متشنج  فیمابین

  هک  این از مصر اما ابرازنمود،«  همسایه و  مسلمان کشور دو  میان  بیهوده  جنگ  این» با را خود  ومخالفت

  این  هب  توجه با. بود خشنود بسیار باشد،  اسالمی انقالب  گسترش  مقابل در  سدی  توانست می  عراق

 0.کرد  بسیاری  نظامی  های کمک  عراق  به  جنگ  یافتن شدت از  پس مصر  بودکه امر

  پیروزی از  پس مشخصاً که ـ  اخص طور  به مصر در و  اعم طور  به  منطقه در  خواهی  اسالم  جنبش رشد

  جمهوری ، مصری  مقامات تا گردید  ـموجب  داشت  توجهی  قابل روند  ایران در  اسالمی  انقالب

  ندیس یا  مدرك نتوانستند  هیچگاه  ولی! کند  متهم خود کشور  داخلی درامور  دخالت  به را  ایران  اسالمی

  سیزدهم  تاریخ ،در اتهام  همین  کردن  عنوان با مصر  دولت  حال  این با. نمایند  ارائه  خصوص  دراین

 .نمود  قاهره در«  ایران  اسالمی  جمهوری منافع  حفاظت دفتر»  بستن  به  اقدام 4300  ماه اسفند

  دوستانه بشر  حرکت  دریک  ایران  اسالمی  جمهوری ، تحمیلی  جنگ  پایان و 237  قطعنامه  پذیرش با

  درآمده  اسارت  به  عراقی  نیروهای کنار در  جنگ طول در  که را  مصری  اسرای  جانبه  یک طور  به و

  ومد جنگ  پایان از  پس. کرد آزاد  مصری  برجسته  روحانی ، غزالی محمد  شیخ وساطت  طریق از بودند،

  یاسیس  نقشه یگرد بار آمریکا، رهبری  به  متفقین  نیروهای  توسط  کویت  سازی آزاد و  فارس  خلیج

  راهمف  قاهره و  تهران  نزدیکی  برای  مناسبی  زمینه ، وتحوالت ها دگرگونی  این. شد  دگرگون  خاورمیانه

  گشایش قاهره و  تهران در کشور دو  منافع  حفاظت دفاتر 4374  ماه  اردیبهشت  هشتم تاریخ در و آورد

 دو  گوهای و  گفت و تماسها  ـطی  خارجه  وزرای عمدتاً کشور دو  مقامات  تاکنون  زمان  آن از.  یافت

 .دهند ارتقا را  آن  سطح تا کوشند ،می برآمده  مناسبات بهبود صدد در  جانبه

 :اند داشته بایکدیگر  خوبی  همکاری زیر  المللی  بین  مسایل در کشور دو  گذشته  دهه  یک  طی

 . سامان آن  مسلمانان  به  کمک و  یبوسن  مسأله در کشور دو  مواضع  هماهنگی ـ4

 (. جمعی کشتار  های سالح  گسترش  منع  پیمان)  NPT  دربارة کشور دو  نزدیک  گری موضع ـ2
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 شرب  حقوق  قطعنامه  به  نسبت مصر  رأی تغییر  به  که بشر  حقوق  مسألة در کشور دو  های رایزنی ـ3

 .انجامید  ممتنع و  مثبت از  ایران  علیه

  خارجه وزیر«   موسی عمرو»  شرکت و  اسالمی  کنفرانس  سازمان  چارچوب در کشور دو  همکاری ـ0

  رانسکنف  های کمیته در  شده  مطرح  مسایل از  بسیاری در مشترك  مواضع اتخاد و  تهران  اجالس در مصر

  جمله  آن از  که دارند  مشترك  مواضع  بسیاری موارد در کشور دو نیز  ای منطقه  های همکاری  سطح در

 :کرد  اشاره زیر موارد  به   توان می

 . صهیونیستی  رژیم  جمعی کشتار  های سالح  گسترش از  جلوگیری  ضرورت ـ4

 . آن  تجزیه از  جلوگیری و  عراق  ارضی  تمامیت از  حمایت ـ2

 . خاورمیانه در  جمعی کشتار و  ای هسته  سالح  خلع  طرح ـ3

 :کرد  اشاره زیر  های همکاری  به  توان می  جانبه دو  بطروا بعد در

  نافعم  حفاظت دفاتر مجدد  گشایش از  پس  اقتصادی  مناسبات بهبود روند  اقتصادی  های همکاری - الف

 . است  شده  دنبال  جدیت با کشور دو

  اهمتف  داشت یاد  امضای و مصر  سوی از  خراسان  استان در نیشکر  کارخانه  پنج  ساخت  زمینه  این در

  ملهج از دیگر،  تجاری  مبادالت و مصر  خصوصی  بخش  به تراکتور  دستگاه هزار  یک  فروش   برای

 . است ذکر قابل  اقتصادی  های فعالیت

 و مصر  شمس  عین  دانشگاه میان  علمی  های همکاری  توافقنامه  امضای:  فرهنگی  های همکاری ـ  ب

  رهنگیف و  ادبی ، علمی  روحانی  های شخصیت و  برجسته علمای  برخی سفر ، طباطبایی  مهعال  دانشگاه

  مطبوعاتی و  علمی  های شخصیت دیدار و االزهر  شیخ با آنها  مالقات و مصر  به  ایران اسالمی  جمهوری

 جزو  ورزشی  دوستانه  دیدارهای مصرو در  ایرانی  های فیلم  نمایش  همچنین ، ایران  مسؤوالن با مصر

 در  توان می را  فوق موارد و  مواضع  همة  البته. آید می شمار  به اخیر  های سال  فرهنگی  های فعالیت

 .کرد  تلقی( دیوید  کمپ از مصر  تدریجی  شدن دور)   واقع

 مصر و  ایران  روابط در  روحانیان و علما  نقش

  فراوانی  های همانندی بایکدیگر  مذهبی امور  به  توجه و  نداریدی نظر از مصر و  ایران  مردم تردید  بی

  علیه «جهاد»   برای  ای انگیزه  عنوان  به  دین  عامل از خود  ضداستعماری  مبارزات در  ملت دو هر. دارند



195 

 

 از راکب اهلل  ندای با«  رمضان  جنگ»  در مصر  ارتشیان  که  آوریم می یاد  به. بردند  بهره  استعمارگران

 .شکستند  هم در  را  بارلو  خط  استحکامات و کردند عبور سوئز  کانال

  وضوح  به  که  است مشترك  مذهبی  های شاخصه از  یکی(  ع)  بیت  اهل  به  عالقه و  عشق  همچنین

 در(  ع)  بزین  سیده  بارگاه و(  ع)  حسین  مسجدامام از  دیداری. شود می  دیده  مصریان و  ایرانیان نزد

  ملت دو  سازی  نزدیک در  آگاه  روحانیان و علما  نقش  میان  این در. است  حقیقت  این روشنگر  قاهره

  الجم سید  اصالحی  حرکت تأثیر ، نمونه دو ذکر  به جا  این در ما.  است  اهمیت با مصربسیار و  ایران

  لک و مصر و  ایران  تحوالت در  قمی  تقی محمد  شیخ  مذاهب  بین  تقریب  حرکت و  حسینی  الدین

 . کنیم می اکتفا  منطقه

  آبادی اسد  الدین  جمال سید  اصالحی  حرکت

  وی  اقامت  مدت. شد مصر وارد هند از بار   اولین  برای  قمری  هجری 4272  سال اواخر در  جمال سید

. دگردی  حج  عازم آنجا از و شد آشنا االزهر با  کوتاه  مدت این در سید اما بود، روز  چهل  فقط سفر  این در

 .شد االزهر  طالب تأثر  موجب سید  زودهنگام  مراجعت  این

  قاهره  به  مدت دراز  قصداقامت  به  ظاهراف سید شد، آغاز  ق ه 4277  محرم آغاز با  که  دوم سفر در

 زید،گ  سکنی«  الحسین سیدنا مسجد»   یکینزد در«  مویلگی  بیک  ابراهیم  سرای»  در او بار  این.  رفت

 نجوم و  فقه ، فلسفه ، کالم  تدریس  به االزهر  طالب  درخواست  به و  رفت  الخلیلی  خان  به بعد  ولی

 . پرداخت

  جالل  شیخ  تألیف «زوراء»  کتاب سید ها، کتاب جلد  پشت در سید  های یادداشت و  مورخان  نوشته  طبق

«  االشراق  حکمت و  اشارات» و  هدایه ، منطق در«   شمسیه بر  قطب  شرح»  ، تصوف در  دوانی  الدین

  علم در  طوسی  شیخ«  تذکره»  و  کالم در  دوانی  الدین  جالل«  العقائدالعضدیه  شرح»  و  فلسفه در

  شیخ  نام  به  بعدها عقاید،  شرح در  وی  درس  تقریرات  مجموعه. ) کرد می  تدریس را  قدیم  هیأت

 (. است  شده  چاپ مصر در  عبده

 و  نیلقا  ابراهیم  شیخ ، سلمان  عبدالکریم  شیخ ، عبده محمد  شیخ از  توان می سید مشهور  شاگردان از

 .برد  نام  حلباوی  ابراهیم  شیخ

 بودند  هم  دیگری  گروه اما کرد، می  تدریس  االزهری و  حوزوی  رسمی  علوم ، گروه  این  برای سید

  دروس  این و کردند می  استفاده  سیاسی و  اجتماعی علوم در سید  درس از  مناسب  های فرصت در  که
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 البارودی  سامی محمود: ها دوره  این  معروف  شاگردان و شد می  عرضه افراد  منازل در  گاهی ، ای دوره

  قاسحا  ادیب ، نقاش  مظهر،سلیم  علی ، لولزغ سعد ، مویلحی  ابراهیم  برادرش و  مویلحی  ،عبدالسالم

 .بودند  دیگران و

 خواست می  چه مصر در  تدریس از سید: نویسد می سید  حال  شرح  ضمن خود  کتاب در«  امین احمد »

  هدف:  داشت  هدف دو ، حوزوی غیر و  االزهری علوم  تدریس از سید:  که دهد می  پاسخ  سپس و ؟

 اب  ویژه  به کند، آشنا جدید  دنیای با را  آنان تا بود  االزهریان  اذهان  شدن روشن و  طالب  بیداری  اول

 در  عبده محمد شیخ  که آنجا تا 7.بود  شده  تحریم و  تعطیل مصر، در  فاطمیان  دوران از  پس  که فلسفه

  به زهراال در ، گرفتم را  هفلسف  سراغ  وقتی  من: نویسد می«  سرالتجلیات  فی  الواردات»   رساله  مقدمه

 خورشید  که  این تا)  7...«  حرام بها  االشتغال  بان  اجابونی  سألت کلما:»  است  حرام  فلسفه  که گفتند  من

  غانیاالف  الدین  السیدجمال استادنا  القائم  الحق و  الکامل  الحکیم  حضرت وجود  به و کرد ظهور  حقایق

 ...(کرد  اجابت  که را خدا شکر و  شدیم خواستار  باب  این در او از و شد آشکار ما بر  آن از  لطایفی

  یخش«  الحدیث العصر فی  االصالح زعما»  از  نقل  به  که  است  معنوی و  روحی تأثیر  همین  اساس بر

  بنیوه  الدین  جمال السّید  محروس و  علی فیها  یشارکنی  حیاة  وهبنی  أبی  ان: »گوید می سید  درباره

 3...« القدیسین و االولیاء و  عیسی و  موسی و  وابراهیم محمداً فیها  أشارك  حیاة

  عربی  به سید  ایرانی شاگرد ـ  ابوتراب  همکاری با  را  44« نیچریه»   رساله  عبده  که بود  دوران  همین در

 .کند می  چاپ  قاهره در  مشروحی  مقدمه با و  ترجمه

  افشای و   استبدادی  حکومت نقد و مصر  مردم  بیداری ، عمومی  های درس  ارائه از سید  مدو  هدف

  دست  به الجزایر و  تونس ، مغرب  اسالمی  کشورهای  اشغال از  صراحت  به سید. بود استعمار  مظالم

 و ردک می انتقاد  شدت  به  انگلستان  دست  به  اسالمی بالد دیگر و  سودان و مصر  اشغال و  فرانسه

 «ارض رشید محمد سید»   مرحوم  که کرد  تأسیس مصر در را«   الوطنی  حزبی»   سرانجام راستا  درهمین

 .کند می یاد الحر  الوطنی  الحزب  نام  به  آن از ،« االمام االستاد  تاریخ»   کتاب در

 : تداش  هدف دو ، حوزوی غیر و  االزهری  علوم  تدریس از  جمال سید 

 بود،  االزهریان  اذهان  شدن  روشن و  طالب  بیداری - اول 

 استعمار  مظالم  افشای و  استبدادی  حکومت نقد و مصر  مردم  بیداری  - دوم
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 اما ، است  روشن ، سیاستمداران  آگاهی و مصر  مردم  بیداری االزهر،  تحول در سید  نقش  حال هر  به

 پذیر  امکان هرگز  دیگران و  عبده محمد  شیخ  مصری  طرف  مدلیه و  همکاری  بدون  حرکت  این

  اخراج مصر از را  سید  انگلیس  درخواست  به مصر  حکومت  رجال  سرانجام  دلیل  همین  به و نبود

  هک  ساخت منتشر  محمدعبده  شیخ  همکاری با را«  الوثقی  العروة»  و  رفت  پاریس  به او  ولی کردند،

 44.دارد  ای جداگانه  تانداس خود

 مذاهب  بین  تقریب

  المذاهب  بین  دارالتقریب»  پیدایش  مسأله دارد، و  داشته  جهان در  خاصی  اهمیت  که  دیگری مورد

  بحث  ارهب  این در  تفصیل  به  التقریب  قصه در  شلتوت محمود  شیخ  مرحوم.  است مصر در«  االسالمیه

 شده  چاپ  مستقل طور  به بعد و  آمده«  االسالم  رسالة»   فصلنامه در  شیخ لهرسا  این و  است  کرده

  تدول  سوی از  امورفرهنگی  انجام  برای ظاهراً  که بود  ایرانی  شیخ  یک  قمی  تقی محمد استاد  است

  شیوخ با  ناییآش  تالش  این  نتیجه. گیرد می  تماس االزهر با او اما بود،  شده  اعزام مصر  به  ایران

 ، زهرهابو محمد  شیخ ، فحام محمد  شیخ ، شلتوت محمود  شیخ ، سلیم عبدالمجید  شیخ  چون  بزرگواری

 . است  دیگران و البناء  حسن  شیخ و  غزالی محمد  شیخ

  سوی از  که ـ«  قاهره  االسالم  رساله»   ساله 42  کامل  دوره.  یافت  پیدایش  دارالتقریب ، گونه  این و

 ـ  ایرانی  اصالحی  حرکت  این  تاریخ ، است شده  چاپ تجدید  کامل طور  به ، تهران  التقریب  مجمع

 .دهد می  نشان را  مصری

  میق  شیخ نبود،(  بروجردی اهلل  آیت  مرحوم مانند)   ایران و مصر  بزرگ  علمای  همکاری اگر تردید  بی

  شیخ  فمعرو  فتوای  سرانجام  که بود  تعاون و ها کوشش همین  نتیجه رد. نبود  کاری  به قادر  تنهایی  به

 االزهر در  شیعه  فقه بعد و شد صادر«  المذاهب کسائر  الشیعه  مذهبی  به التعبد یجوز:»  شلتوت محمود

 ...و رسید  چاپ  به  قاهره در«  البیان  مجمع»  تفسیر و شد  تدریس

 رد  سنی و  شیعه  واختالفات  مشکالت از  بسیاری  واقع در ، مصری ـ  ایرانی  حرکت  این تردید  بی

  اسالمی  مذاهب  همه  پیروان آمیز مسالمت  همزیستی امروزشاهد اگر ما و  ساخت  طرف بر را  اسالم  جهان

  انایر  باهمکاری  راه  این باید و  است  ایرانی ـ  مصری  علمای  همکاری  نتیجه ، هستیم اسالمی بالد در

 .یابد استمرار مصر و
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  شدن  جهانی  چالش و مصر و  ایران

  عموض  شدن  جهانی  درمسأله  قدرتمندانه  توانیم می  اسالمی  کشورهای دیگر و مصر  همکاری با ما امروز

 در . دنش  جهانی. دارد  فراوانی  منفی ابعاد ، وفریبنده زیبا ظاهر  خالف بر  شدن  جهانی  پدیدة.  بگیریم

 است  شده  مطرح  مدرنیسم  دنبال  به  که  پسامدرنیسم مانند  است ازاستعمار  پس  دوران آغاز  واقع

  ظاهری  هدف و  یافت  رواج آمریکا در بار  نخستین  برای(  Globalozation)  شدن  جهانی  واژه اصوالً!

 ، فرهنگ:  های عرصه در  شدن  جهانی تأثیر  به  که آن از  پیش!  است  همه  برای  چیزی هر  تعمیم  آن

 یم  اشاره اقتصاد  عرصه در  شدن  جهانی  تأثیرات از  ای پاره  به: ، بپردازیم ها ملیت و ها قومیت ، اخالق

 . کنیم

  شرکت 472  انگلستان و آلمان ، فرانسه ، ژاپن آمریکا،: کشور  پنج  که گویند می  المللی  بین  دانان اقتصاد

 عمالً  هک  جهانی  تراست یا  شرکت  دویست  این. اختیاردارند در را دنیا  بزرگ  ملیتی چند  کتشر 244 از

  طبق. بخشند  استحکام را خود  جهانی  سیطره  که آنند  پی در  همچنان چرخاند، می را دنیا  همه اقتصاد

 دو  مالی  منابع  حجم با  هانج  ثروتمندان از نفر 327  نقدی و  مالی  منابع  حجم  ملل  سازمان  گزارش

  داخلی  خام تولید درصد 74  جهان  ثروتمندان درصد 24دیگر  عبارت  به!  است برابر  انسان  نیم و میلیارد

 ودخ  سرزمین  فقرای بر خود  سیطره و نفوذ بر رهگذر  این از و اند داده  اختصاص خود به را دنیا  سطح در

 .افزاید می  سوم  جهان و فقیر  کشورهای و

  رمایهس  بین در آمریکا خود در  ثروت  میانگین  که  است  آن  طلبی  افزون و  اندوزی  ثروت  این  نتیجه

  این از  که  کسانی شمار  ولی ، است  یافته  افزایش درصد 04 ـ 4332 تا 4372  های سال  بین ـ  داران

  محقق  یک.  است کمتر آمریکا  مردم درصد  کی از  حتی شوند، می مند  بهره آمریکا خود در   ثروت

  پیش  یسوم  جهان  طبقه  سوی  به  سرعت  به  آمریکا  متوسط  طبقه  که کند می  نگرانی اظهار  آمریکایی

 42.رود می

  که  حالی در دارند، درانحصار را کشور  ملی  ثروت درصد 74 ها فرانسوی درصد 24 تنها نیز  فرانسه در

 ، ژاپن در. دهند قرار  استفاده مورد را  ملی  ثروت از درصد 0 قادرند  فقط ، فرانسه فقیر  ممرد درصد 24

  هب  شدن  جهانی  پدیده  حال هر  به.   است  منوال  همین بر  بیش و   کم   اوضاع نیز  انگلیس و  آلمان

 و  زرق رپ  ایدئولوژی  یک  این  بلکه ، نیست تر  سالم ترو  عادالنه تر،  انسانی  جهان  یک  تحقق  دنبال

 .نماید می  دنبال را  خود  طلبانه  توسعه  اهداف و  ها خواسته  تحقق  که  است  برقی
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  شدن  جهانی  اهداف: » گوید می وی.  کنم می  نقل را  الجابری عابد محمد دکتر از  جمله چند  باره  این در

.  است  داده قرار  هدف را  میهن و  ملت ، دولت:  هگان  سه  های موجودیت  شدن  جهانی  است  روشن

  همه  جایگزین ماند، می  آنچه ماند؟ می  باقی چیز  چه ، برداریم  میان از را  موجودیت  سه  این اگر

 ، اندازی  راه  که  ملیتی چند   مؤسسات و ها شرکت  یعنی  جهانی   امپراتوری: شود می ها موجودیت

: » شود می  دولت  جایگزین جا  همه در  ترتیب این  به و دارد  عهده بر را  جهان  رهبری و  دهی  جهت

  قدرت با توانند می  بنامیم 43 یا 40 را  آن باید حاال  که ـ 42  گروه در وبیشتر بهتر  روابط با مصر و  ایران

 .کنند  بررسی را  شدن  جهانی  پدیده ، مضاعف  وتوان

 و   هماهوار ، ارتباطات  گسترش:  است  شدن  جهانی  پدیده  اخالقی و  فرهنگی عدب تر  مهم  این از  البته

  انحطاط و  بحران  سوی  به را  جهان ، اموراخالقی در  ولی دارد،  سودمندی  های جنبه  چه اگر  اینترنت

 با صرم االزهر  نمیا  این در  که طلبد می  فوری و  سریع  اندیشی  امرچاره  این! برد می  پیش  وحشتناکی

 ، آن اب  مقابله  برای دارند   وظیفه خود،  درخشان و پربار  سابقه با  قم  علمیه  حوزه و  هزارساله  تاریخ

 .کنند  ارایه  مناسبی  حل  راه

 ها تمدن  گوی و  گفت  طرح و مصر و  ایران

 بی. دش برگزار  درتهران  یونان و ایتالیا، ، ایران مصر،  های تمدن  نقش  دربارة  کنفرانسی  گذشته  سال

  که  نیمک  توجه باید  ولی ، است سودمند ها تمدن  تاریخ و  گذشته  شناخت در ها نشست  قبیل  این تردید

 اما . کنیم  تکیه  آن  به  توانیم می  که  مستحکم  است  سدی مصر و  ایران اسالمی  تمدن و ما  گذشته

 نو  طرحی ، امروزبشری  دنیای  برای  کنونی  شرایط در  است  الزم 43. دباش جلو  به رو  باید ما  حرکت

  سطح در حاضر  مشکالت  برای و  است پیشین  های تمدن  بخش  تکامل  اسالمی  تمدن.  اندازیم در

 .نماید  ارایه  حل  راه تواند می نیز  جهان

 با خواهد می  بخش یک در ، است  شده  مطرح  خاتمی  آقای  توسط  که ها تمدن  گوی و  گفت  طرح

  های فرهنگ و ها تمدن  که  نیست  پوشیده. کند  مقابله ، جهان بر  آن  تسلط و  آمریکایی  فرهنگ  یورش

  های ملت از  یک هر  مستقل  شخصیت  گیری  شکل در  کدام هر  که دارند وجود  جهان در  متعددی

  خاص  فرهنگ  نوع  یک  تزریق روند از  جهان  ملل  که  هستیم  آن شاهد ما امروز  ولی دارند، نقش  جهان

  حساسا گیرد، می  انجام  جدیدارتباطات  فناوری از  استفاده با و  تبلیغاتی  گوناگون  های شیوه  به  که

 .کنند می  نگرانی
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  دیده نور در را   جهان  که  هاست ملت  رسوم و  آداب و  فرهنگ  کردن  آمریکایی روند، منظور  البته

 ها فرهنگ امروز  دنیای در  که  است  مطلب  این  اثبات  دنبال  به ها تمدن  گوی و  گفت  اندیشه.  است

  تمدنی و  فرهنگی  تعامل  طریق از خود  موجودیت و  استقالل  حفظ با دارند  حق متعدد  های تمدن و

 و  غنی  فرهنگ با ومصر  ایران. کنند  تالش ، تفاهم و  صلح از سرشار جدید  دنیای  ساختن  درراستای

  بدیهی. سازند هموار را  راه  این  همدلی و  باهمفکری و  عرصه  این  به ورود با توانند می خود  پرمایه

  بتکاراتیا بتوانند  بعدی  مرحله در تا بپردازند گو و  گفت  به یکدیگر با ابتدا باید مصر و  ایران  است

 .دارند  عرضه ها تمدن  گویی و  گفت  زمینه در  مشترك

  بندی  جمع

  وندهایپی  توان می ، ازاسالم  پس  ویژه  به مصر، و  ایران  فرهنگی و  تاریخی  سوابق  اجمالی  بررسی با

  ضعموا کشور دو اخیر  سال چند در  البته کرد، پیدا ، گوناگون ابعاد در  روابط  استحکام  برای  عمیقی

  نچهآ بر  افزون. اند گذاشته  نمایش  به خود از  جهانی و  ای منطقه  ازمسائل  بسیاری  القب در  مشترکی

  البته. ردندک ایفا  ای سازنده  نقش  سوریه و  ترکیه   قبل  سال دو  بحران در  ایران و مصر ، کردیم  قبالًبیان

  که شود می  معلوم  ولی زدند،  دست  زدایی  بحران  این  به  کامل  هماهنگی با کشور دو هر  که  این  نه

 .کرد  جلوگیری  سخت  های بحران از  توان ترمی  نزدیک   های همکاری با

  طلبانه  توسعه  اهداف  قبال در مصر و  ایران  مواضع  که  ایم بوده شاهد اخیر  سال  سه دو در  همچنین

 سایر و  لبنان  ملت و  ایران  مردم همانند صرم  مردم. است  شده  نزدیک  هم  به بسیار  صهیونیستی  رژیم

  هم آن از  پیش و نمودند ابراز  لبنان  اسالمی  مقاومت  پیروزی از  را  خود  شادمانی مسلمان و  عرب  ملل

 .کرد  پشتیبانی  اشغالگران  علیه اهلل حزب  مبارزه از رسماً مصر،  دولت

  به دارد  حق  ایران  که کرد اعالم  رسمی طور  به ، ایران در  اسراییلی  جاسوسان  محاکمه مورد در مصر

  ای ههست  برنامه  قبال در مصر  مواضع. کند  خوداقدام  قوانین و  موازین  طبق  مستقل کشور  یک  عنوان

  رؤسای  تلفنی  تماس  آن از  پس و 42  گروه در  ایران  عضویت از کشور  این پشتیبانی ، صهیونیستی  رژیم

 40.  است  کرده  ذوب را  پیشین  روابط  های یخ کشور، دو  وریجمه

  برای ها همکاری  این.  است روشن بسیار  گوناگون  های عرصه در کشور دو  های همکاری انداز  چشم

  ایران و مصر  همکاری با  شریف  قدس و  فلسطین  مسأله  ویژه  به دارد، بر در  حیاتی  نتایج  اسالم  جهان

  روابط هبودباب  مخالفت  برای  صهیونیستی  رژیم تردید بی. بود خواهد  حل  قابل  اسالمی کشورهای ردیگ و

 ور،کش دو  میان  اختالف  برنده تنها  که دهد،چرا می و  داده قرار کشور دو  راه سر بر  موانعی مصر، و  ایران
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. سازد  ثیخن را  ها توطئه  این تواند می ورکش دو  رهبران تدبیر و  خردمندی  ولی.  است  صهیونیستی  رژیم

 را «مصر»   نام مورد  درپنج مجید  قرآن در خداوند. دارد  مسلمانان نزد  ای ویژه  جایگاه مصر  حال هر به

 و: »  خوانیم می  یونس  سوره در  مثال  برای. نیست کشورها دیگر  نصیب افتخار  این و  است  آورده

 بشر و  الصالة اقیمو و  قبله  بیوتکم اجعلوا و بیوتا بمصر تبوءالقومکما  ان  خیها و  موسی  الی اوحینا

 ادخلوا  وقال  الیه  اوی  یوسف  علی دخلوا فلما: » فرماید می  یوسف  سوره در و« 77»   آیة«  المؤمنین

 و ها خانه  دادن قرار   بلهق و  دادن  ازپناه  سخن  بینیم می مورد دو هر در(. 33  آیه« )  آمنین انشاءاهلل مصر

 . است  آورده  میان  به ، بودن  امان در و  برمؤمنان  بشارت  سپس و آنها در نماز  اقامه

  دست از را «مصر»   که است  بزرگی  خسارت  اسالم  جهان  برای و  مسلمان  امت  برای تردید  هیچ  بی

  جمهوری  موضع و  داریم  ای ریشه و  اصولی فاختال دیوید  کمپ  مسأله در مصر با ما  شک بی. بدهد

 تاس  روشن  همه بر  هم  آن  چگونگی و  است  مواضع  ترین  شفاف   فلسطین  مسأله در  ایران  اسالمی

  مسائل وردرکش دو   ارتباط و   تالقی از  مانع نباید ، تحول و تغییر  قابل  سیاسی  مسائل باورما،  به  ولی ،

 .شود  اسالم  جهان  به مبتال  ائلمس و  جانبه دو

  اختالفی موارد در  مافقط  که ندارد  لزومی و کرد  حل  تدریج  به باید را  اختالف مورد  مسأله اصوالً

»   اهر از  فقط آیا ؟ کوشیم نمی موارد  آن  درافزایش چرا و  بینیم نمی را  وفاق موارد چرا.  کنیم  صحبت

  برای   هم  دیگری  های راه یا  ساخت  طرف بر را  اختالف مورد  مسایل توان یم«  رابطه  قطع»  و«  حمله

  آماده مجید، قرآن از  ای آیه  به  صحیح استناد با«  کتاب  اهل»  با ما  که  جایی در. دارد  وجود  امور  این

  به ، اختالف وارد در  دخو  دینی  برادری و«  ایمان  اهل»  با چرا ، هستیم «نظر  تبادل»  و «گو و  گفت» 

 ؟ ننشینیم گو و  گفت

 و همفکر امور  همه در ، درایران  حتی ، حاکم  سیاستمداران و  احزاب  رهبران دنیا،  جای  هیچ در اصوالً

  تکامل در و برسانند خود«  حداقل»   به را  اختالف موارد که کوشند می  همواره آنها اما نیستند،  رأی  هم

 ؟ نباشیم  چنین ما چرا و بروند،  پیش خود کشور وامور  معهجا  پیشرفت و

 و  شویم متحد  هم با توافق مورد امور در: » گوید می  وی. دارد  پرباری  جمله  سنت  اهل  ائمه از  یکی

 . است  راه  بهترین  این و«  بداریم معذور را یکدیگر  اختالف موارد در

 : ها یادداشت

 ( مکتبة  قاهره)  ، عبرالتاریخ مصر و  ایران ، المصری  مجیب  حسین ـ4
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  سال ،3  شماره ، اسعدی  آقای  همت  به مصر،  نامه  ویژه  فرهنگی  کیهان  به شود  رجوع مورد  این در ـ2

 . حجت  مقاله و 4374  ماه آذر ، نهم

 : فتگ  توان می ـ  پاورقی  یک در ـ«  اشاره»  طور  به مصر، در  فارسی  ادبیات و  زبان  پیشینه  درباره ـ3

  مصرهیچگاه و  ایران  ملت دو  های تماس و  بوده  مطرح مصر در  کهن  های زمان از  فارسی  زبان( 4

 برقرار  هرابط  این  شناسی ایران مسأله و مصر در  فارسی  زبان  گیری یاد از  پیش  حتی.  است  نشده  قطع

  رقش  ملل بر  زمان  آن در  که بود  عثمانی فرهنگ و  زبان از  شتهر  یک  ایرانی  فرهنگ زیرا  است  بوده

 و  تاس  شده  گرفته  فارسی  زبان از  حدودی تا  عثمانی  زبان و  فرهنگ  که  دانیم می ما و  داشت  غلبه

 . ستا  کرده  سرایت نیز اند بوده  عثمانیان  سلطه  تحت  که  کشورهایی  به تأثر و تأثیر  این طبعاً

.  است  داشته  رواج نیز  مکتوب موارد و  انتشارات در ها، دانشگاه در  تدریس بر  عالوه  فارسی  زبان( 2

 آغاز رد  که«  بوالق»   چاپخانه. است  شده می منتشر  مجله و  کتاب ها، چاپخانه در  فارسی  خط  به  یعنی

 . است  کرده  چاپ را عطار وآثار اموالن  مثنوی ، گلستان و  بوستان شد،  تأسیس  نوزدهم  قرن

 دگذران  شاهنامه  عربی  نسخه  درباره را  اش دکتری  رساله  عزام دکتر  قاهره  دانشگاه در 4333  سال در( 3

  دالنعیمعب و  الشمس  عین دانشگاه در  شورایی دکتر. بود مصر در  فارسی  زبان  دکترای  نخستین  این و

 .گرفتند  پی را  زامع  های تالش بعدها  حسنین

  انشکدهد در عربی  زبان و  تاریخ ، فلسفه  های بخش در  دوم  زبان  عنوان  به  فارسی  زبان نیز االزهر در( 0

  است  ریمص  بزرگ  کمتردانشگاه در  که  گفت  توان می  کلی طور  به.  است  شده  پذیرفته  اسالمی آثار

  یکنزد  که  این وجود با  فارسی  ادبیات متأسفانه اما. نباشد  طرحم  نوعی  به  آن در  فارسی  زبان  که

 . نیست  شده  شناخته  عرب  جامعه  برای باید  که طور  آن هنوز ، است  عرب  جهان  به  ادبیات  ترین

 30  ص ،(4372، المللی  بین و  سیاسی  مطالعات دفتر:  تهران)  مصر سبز  کتاب ، ای تکیه  مهدی سید ـ0

 37  ص ، پیشین ، المصری  مجیب  حسین ـ2

  خلیج سمینار  چهارمین  مقاالت  مجموعه ،« فارس  خلیج و  ایران و مصر  ملی  امنیت»  ، هاشم احمد ـ0

 77  ص ،(4372 ، المللی  بین و  سیاسی  مطالعات دفتر:  تهران: )  فارس
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  جمال سید  زندگی به  مربوط  بخش...  هرهقا  چاپ ، الحدیث العصر  فی  االصالح زعماء ، امین احمد ـ7

 مفخر »  عنوان  تحت ما،  توسط  که شده  ترجمه سعید غالمرضا سید استاد  مرحوم  توسط ، حسینی  الدین

 . است  شده  چاپ«  شرق

  ص ـ  الواردات  رساله ـ  آبادی اسد ،ـ« والعرفان  الفلسفة  فی  رسائل»  ، الحسینی  الدین  جمال سید ـ7

 چند  همراه  رساله  این« ) 4373، اسالمی  های بررسی مرکز: »  قم ، دوم  چاپ ، عبده  شیخ  مقدمه ،03

  دهش  چاپ  قم در اخیراً بار  دومین  برای جانب  این  مقدمه و  تحقیق با سید ، عرفانی ـ  فلسفی  رساله

 میاسال  شورای  مجلس  کتابخانه در ید،س اسناد و آثار ضمن در ، رساله  این  خطی  نسخه  اصل... )  است

 (.شود می  نگهداری ،

 .233  ص ، قاهره ، الحدیث العصر  فی  الصالح زعماء، ، امین احمد ـ3

  به رهابا و  منتشرشده و  تألیف هند در  وی  اقامت  زمان در  که سید  ناتورالیسم یا«  نیجریه  رساله»  ـ44

  به سید، شاگرد ، ابوتراب همکاری با  عبده محمد  شیخ  توسط ، است  شده  چاپ  مختلف  های زبان

 الدهر  علی الرد  عنوان  تحت ،« والعرفان  الفلسفه  فی  رسائل»   ضمن در اخیراً  که  گشته  ترجمه  عربی

 . است  رسیده   چاپ  به  دوم بار   برای  توضیحات با  بین

  شیخ  باهمکاری سید  توسط  ماهیانه طور  به  که بود  سیاسی ـ  فرهنگی  نشریة  یک ، الوثقی  العروة ـ44

  مجموعه... کردند  جلوگیری  انتشارآن از ، شماره 47 از  پس  ولی گردید می منتشر  پاریس در  عبده محمد

 ـ  اسالمی  بررسیهای مرکز   سوی از  بارچهارم  برای  جانب  این  توضیحات و  مقدمه با  آن  شماره 47

 . است  شده منتشر  اخیراً   قم

  موانع  حذف  برای آمریکا از  بیش  کشوری  هیچ: نویسد می  ای مقاله در آمریکا  چاپ U.Stody ـ42

 کند  حاکم را  قوانینی  است داشته  سعی  همواره کشور  این  سال 24  طی و  است  نکرده  تالش  تجاری

  سال رد  شده یاد  تالش کند  تضمین را  مختلف  بازارهای  بین کار  نیروی و  سرمایه کاال، آزاد  جریان  که

  که  نای  جالب و رسید خود  اوج  به باشد، می مستقر ژنو در  که  جهانی  تجارت  سازمان  تشکیل با 4332

  قطری از  که  این وجود با اعضا  بین  اختالف  رفع  زمینه در سازمان  این بر  حاکم  قوانین از  بسیاری

  تعجب ایدنب  البته دارد، آمریکا  تجاری  قوانین  به  بسیاری  شباهت گیرد، می  انجام  اکثریت اخذ و  مذاکره

 . است  کرده  استفاده  سازمان  این  دادگاه از  دیگری عضو هر از  آمریکابیش  که کرد
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U.Stody جارتت  کارسازمان ستورد  ترسیم در آمریکا دستور  ترسیم در آمریکا  توفیق: کند می  تصریح  

 در  دانمارکی  روزنامه  یک  خبری  رابط. »  است  کرده  نگران را دنیا ، جهان  تجاری  نمای دور و  جهانی

  ای طرفه  یک  خیابان ، سازی  جهانی روند  که  است  این  عمومی دید: نویسد می  باره  این در آمریکا

  شدن  جهانی  دوران در آمریکا  آیا  که  است  این  سؤال «شود یم  تمام آمریکا  نفع  به تنها  که  است

 و کاال و کار  نیروی ، سرمایه آزاد  حرکت  نظری  ازلحاظ ماند؟ خواهد  باقی  جهان بر  مسلط  همچنان

 رد،ک خواهد باز  مختلف  کشورهای و ها شرکت  روی  به را  جهان سراسر ، فناوری  به  دسترسی  همچنین

  ممرد و  آمریکاست ، غالب  الگوی حاضر  حال در  توسعه  بانک ارشد  مشاوران از  یکی  گفته  هب  ولی

 ...ندارند  برداری   نسخه  برای   دیگری  الگوی  هیچ

 شکوش  مرهون  انسانی  تمدن از  عظیمی  بخش  که  این  به  توجه با ها تمدن  گوی و  گفت  مسأله ـ43

 ، تنیس  پوشیده کسی بر  بشری  تمدن  تکامل در نیز  ایران بارز  نقش و  است  نیل رود و  مردم  های

 و  گفت  به ، آن  عمده  بخش یک  که  حالی در نشاند بار  به را ها تمدن  گوی و  گفت  توان می  چگونه

  ربارةد گو و  گفت ، آن در مصر و  ایران نقش و ها تمدن  گوی و  گفت از ما مراد  البته ؟ است  پیوسته گو

 و   ونانی  های تمدن  گذشته  نقش  که  خواهیم مانمی ، نیست  درخشان  تاریخ  گذشته یا و  باستانی آثار

  دنتم.  باشیم  نداشته  طرحی  بشری  دنیای و خود امروز  برای  ولی ، کنیم  برجسته را  ایران و مصر

  حل  راهگشای و ها انسان  نجاتبخش  میاسال  فرهنگ.  است  بشری  های تمدن دار  طلیعه  اسالمی

 مایهپر و  غنی  فرهنگی با ، مسلمان  عناصری  عنوان  به گوها، و  گفت  این در ما.  هاست انسان  مشکالت

 . کنیم  عرضه  ویژه  طرحی باید امروز  جهان  ،برای

 هزمج تهدید درمورد  گارانخبرن  پاسخ در «آمریکا»  در مصر  جمهوری  رییس  که  بدانیم  است  جالب ـ40

  واقعی خطر ، باشیم  نگران  نشده هنوز  که  کاری از نباید ما: »  گفت ، اتمی  های سالح با  ایران  شدن

 و ولیدت  منع  کنوانسیون  به  که  کنیم راوادار  رژیم  این باید ما و«  است  اسراییلی  ای هسته  برنامه امروز

 .«نددبپیو  جمعی کشتار  های سالح

  جمهوری  رییس ، آن از  پس و کرد  دفاع  آن در  ایران  عضویت از 42  گروه  کنفرانس  آخرین در مصر* 

 .نمود  ابالغ  ایشان  به را  پیام  این و  گرفت  تماس  ایران  جمهوری  رییس با  رسمی طور  به مصر

  همواره  خرازی بعددکتر و  والیتی تردک با خود مکرر  های مالقات در ، موسی عمرو مصر،  خارجه وزیر* 

   دیگری  های گام ، اقدامات  نوع  این و  است  داشته  ایران  قبال در را مصر  برادرانه و   دوستانه  مواضع

 . است «دیوید  کمپ»  از  دوری   راه در
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 معاصر اسالمی حرکتهای و جمال سید

 

 اسدآبادی حسینی الدینجمال سید هایاندیشه و آثار و زندگی بررسی المللیبین همایش برگزاری مناسبت به

 اهمینپنج و یکصد بزرگداشت یونسکو، در افغانستان و ایران اسالمی جمهوری نمایندگان تالش با: اشاره

 علم مشاهیر هزاره فهرست در( افغانی به معروف) آبادیاسد حسینی الدینجمالسید ،<فعال حیات> سالگرد

 هاسمینار مناسبت همین به.رسید ثبت به میالدی 2447 سال برای جهان، علمی - فرهنگی رویدادهای و ادب و

 و هاشخصیت از نفر دهها شرکت با افغانستان، و ایران جمله از کشورها، از بعضی در متعددی هایهمایش و

 .گردید برگزار تاریخ و فرهنگ و ادب و علم مشاهیر

 مکاریه با که بود المللیبین همایش این میزبان <قزوین> در( ره)مینیخ امام المللیبین دانشگاه ایران، در

 ذاهبمبین تقریب جهانی مجمع تحقیقات، و علوم وزارت: جمله از کشور فرهنگی - علمی نهادهای از بعضی

... و نهمدا سینا بوعلی دانشگاه تهران، در یونسکو ملی سازمان اسالمی، ارتباطات و فرهنگ سازمان اسالمی،

 .گردید برگزار روز دو مدت به

 گانینمایند ایران، فرهنگی --- علمی هایشخصیت و مشاهیر از نفر دهها بر عالوه المللی،بین همایش این در

 دعوت یهروس و آلمان فرانسه، اندونزی، ترکیه، انگلستان، مالزی، پاکستان، افغانستان، هند،: کشورهای از نیز

 ارسال همایش به را خود مقاله دیگر بعضی و نمودند شرکت همایش این رد آنها از گروهی که بودند شده

 شهمای این - سراسری تلویزیون و مطبوعات - ایران جمعی هایرسانه در انتظار، برخالف متاسفانه.کردند

 یهارسانه که بود بجا بسیار که صورتی در. نکردند ادا را مطلب حق واقع در و نداشت مطلوبی انعکاس

 قرار خبری پوشش تحت افغانستان، مانند را المللیبین همایش این گزارشگر، و خبرنگار اعزام با جمعی،

 .دادندمی

 رئیس) فردغفوری حسن دکتر آقای ،(قزوین استاندار) طاهائی دکتر آقای حضور با که کنفرانس افتتاح روز در

 محترم اتیداس از جمعی و یونسکو در ایران سفیر ایران، در یونسکو نماینده ،(ره)خمینی امام المللیبین دانشگاه

 نوالمسلمی االسالمحجت گردید، برگزار دانشگاه پسر و دختر دانشجویان از انبوهی و هاحوزه و دانشگاهها

 و هزار سه و جلد نه در قاهره در سپس و قم در را الدین سیدجمال آثار مجموعه که خسروشاهی هادی سید

 سخنان و افتتاحیه مراسم از پس هست، زمینه این در بسیاری آثار دارای نیز خود و کرده منتشر صفحه پانصد

 به. دگیرمی قرار مندانعالقه اختیار در اینک هم آن شده اصالح متن که پرداخت سخنرانی ایراد به مسئوالن،
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 اختیار در و ودش چاپ همایش دبیرخانه و دانشگاه سوی از شده ارائه مقاالت همه کامل مجموعه آنکه امید

 .گیرد قرار عموم

                                                                                *** 

 رد آن نقش و افغانی، به معروف اسدآبادی، حسینی الدینسیدجمال فکری آثار و هااندیشه درباره سخن

 هب و! معقول نه و است مقدور نه محدود، زمان مدت با سخنرانی، یک در تردیدبی زمین، مشرق ملل بیداری

 اکنونت که وی مکتوب آثار فهرست سپس و نظر مورد محورهای و عناوین به فقط مختصر، این در دلیل همین

 و معاصر و پیشین نویسانتاریخ که دانندمی خوبی به محترم اساتید البته. شودمی اشاره ، است آمده دست به

 فقموا سید مبارزه و روش و اندیشه با که آنهایی حتی اجتماعی، - سیاسی مسائل هعرص پژوهشگران همه

 در اسالمی هاینهضت پیشتاز و زمین مشرق مردم بیدارسازی دارطلیعه او که کنندمی تصدیق نیستند،

 در و بود اسالمی و عربی کشورهای استعماری ضد - ملی هایجنبش پرچمدار و نشینمسلمان سرزمینهای

 حسینی ینالدجمالسید گذشته، ونیم قرن یک اسالمی و اصالحی حرکتهای نخستین آموزگار و گذاربنیان اقعو

 .بود

 عراق، و ایران دینی هایحوزه در اسالمی، علوم هایزمینه در الزم هایآموزه کسب از پس الدین،جمال سید

 و یقتحق به سیاسی، فعال یک و ماعیاجت مصلح یک نیاز مورد آگاهیهای و معنوی و علمی معرفت کسب و

 دیدار و تماس به و کرد سفر غرب و شرق مختلف کشورهای به خود، اهداف پیشبرد برای و پرداخت بررسی

 و لمانمس از اعم خود، عصر در تاثیرگذار و برجسته سیاسی و علمی هایشخصیت از بسیاری با مکاتبه و

 در و غربی جوامع ترقی و پیشرفت اصلی عوامل و علل از توانست راستا، این در و پرداخت غیرمسلمان،

 رد آنگاه، و آورد دست به واقعی و عینی شناخت مسلمان و زمین مشرق ملل ماندگیعقب و انحطاط مقابل،

 همین هب و بپردازد آمده، دست به آگاهیهای و هاتجربه بندیجمع و ارزیابی به مختلف، مکانی و زمانی مراحل

 کی مثابه به را استعمارگران هجمه برابر در مشرقیان شکست و مسلمانان ماندگیعقب عوامل و علل دلیل،

 .پرداخت اصالح و درمان هایراه بررسی به آن، از پس و داد قرار توجه مورد مهلک، و فراگیر بیماری

 خود هایاندیشه نشر و اهداف پیشبرد در موفقیت برای وی، از مانده جای به آثار شهادت به الدینسیدجمال

 مردمی، نهادهای تاسیس کتاب، و خطابه قلم، و بیان: نمود استفاده موجود منطقی و مشروع وسیله هر از

 و هاهبیانی و سرگشاده هاینامه و سیاسی و علمی مقاالت نوشتن روزنامه، و مجله نشر نیکوکاری، بنیادهای

 بادی،السعدآ الرومی، االستامبولی، االفغانی، ،الحسینی السید، >:متعدد امضاهای با سیاسی افشاگریهای

 سید نام همان ابجدی حروف محاسبه با که <قسط> و <کهف>: مانند استعاره و رمز با گاهی و <الطوسی
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 بهمکات و غربی، کشورهای و اسالمی بالد مطبوعات و جراید با گوناگون هایمصاحبه انجام همچنین و است

: مانند یسیاس سازمانهای تاسیس حتی و مذهبی، مراجع و هاشخصیت و یاسیس رجال با گفتگو و مالقات یا

 از - بود آن ارگان <الوثقی`العروه> نشریه که - فرانسه در الوثقی`جمعیهالعروه و مصر در الوطنی حزب

 .بود کشوری هر در اقامت زمان در سید، کنندهبیدار و بخش آگاهی و تاثیرگذار اقدامات جمله

 فقط نجاای در. است دیگری فرصت نیازمند امور این از یک هر درباره تفصیل و توضیح به اختنپرد البته

 انهبشردوست اقدامات و کندمی تاسیس را <الوطنی حزب> مصر، در سید که کرد اشاره نمونه برای توانمی

 همان در و دهدمی انجام مصر محروم مردم به خدمت جهت در حزب، مصری اعضای همکاری با را بسیاری

 شودنمی باعث اقدامات این البته و رودمی مصر سیاسی - اجتماعی هایشخصیت و رجال با مالقات به زمان

 پردازد،می گفتگو و بحث به االزهر اندیشانروشن با سید دلیل همین به و. کند فراموش را االزهر علمای که

 بعدها که - را عبده محمد شیخ چون شاگردانی و دهدمی... و هیئت و کالم و فلسفه درس االزهر طالب به

 فارتس توصیه و صالحدید با هم علت همین به متاسفانه ولی کند؛می تربیت - گردید مصر دیار مفتی

 خود دور را اوباش از ایعده که طلب آشوب ماجراجویی و نامطلوب عنصر یک> عنوان به سید انگلیس،

 .گرددمی اخراج مصر زا مصر، خدیوی توسط ،)!(<بود کرده جمع

 انبهج همه پشتیبانی و حمایت با سکوالریستی، هایاندیشه نشر پدیده با رسد،می هند به وقتی سید

 فعالیت با مانهمز هوشیار و بیدار فرهنگبانی مثابه به او که اینجاست در. شودمی روبرو انگلیسی استعمارگران

 نیچریه> معروف رساله رابطه همین در و پردازدمی اسالمی ینراست و اصیل هایاندیشه از پاسداری به سیاسی،

. گرددیم روبرو عموم استقبال با هند، قارهشبه نقاط تمام در که سازدمی منتشر و تالیف را <ناتورالیسم یا

 نیز هند از اما کند؛می اقدام هند، زبانفارسی جراید در فارسی، زبان به مقاالتی نشر و نوشتن به سید همزمان،

 این چگونگی انگلیس خارجه وزارت اسناد که شودمی رانده و اخراج حاکم، انگلیسی استعمارگران دستور به

 .دهدمی نشان خوبی به را امر

 حرف شنیدن برای <شنوا گوش دو> او از و رودمی شاه ناصرالدین سراغ به نخست رسد،می که ایران به سید

 شاه که سازدمی مطرح کامگی خود جای به را قانون اجرای و <اییگرقانون> مساله سپس و! طلبدمی حق

 ارزهمب اما گردد؛می روبرو خود موطن از محترمانه اخراج و تبعید با باز سید و! آیدنمی خوش معمول، طبق را،

 ضد حکومت از گردد،می ناامید شاه ناصرالدین اصالح از چون ایران، به مجدد سفر از پس و یابدمی ادامه

 و شدید ربسیا وضع با و دستگیر( ع) عبدالعظیم حضرت حرم در بار این که کندمی انتقاد شدت به او مردمی

 ارخواست شیرازی میرزای از - بود شده تبعید آنجا به که - عراق در سید و شود،می اخراج ایران از سختی
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 تصادیاق توان <تنباکو تحریم> با هک خواهدمی او از و گرددمی انگلیس سیاستهای برابر در منفی مبارزه

 همه هالبت و... گرددمی سلطنت از شاه ناصرالدین خلع خواستار سپس و کند تضعیف ایران در را انگلیس

 همین و داشت اساسی نقش ایران، در آن داخلی ایادی و انگلیس استعمار توطئه افشای در سید که دانیممی

 الغای و تنباکو تحریم در شیرازی میرزای فتوای صدور به سرانجام که بود سرگشاده هاینامه و افشاگریها

 سید ایپایه نقش خوبی به دوران، آن از مانده جای به اسناد و هانامه. گرددمی منجر رژی، استعماری قرارداد

 .دهدمی نشان آن پیروزی و مبارزه این در را

 طرد و مبارزه برای و رودمی حاکم امیران دیدار هب دانست،می خود وطن نیز را آنجا که افغانستان در سید

 نای در ها،بعضی نوشته به حتی و دهدمی مشورت افغان امیران و حاکمان به دیار، آن از انگلیس استعمار

 یزن بار این اما کند؛می شرکت اشغالگر نیروهای علیه مسلحانه عملیات در خود هدف، تحقق برای و مرحله

 در و دهدمی ادامه مبارزه به باز ولی شود؛می مواجه افغانستان از طرد سپس و شدن رانده هگوش به و انزوا با

 از نان،آ ترقی و پیشرفت و مسلمان ملل نجات برای را خود خاص طرح و کندمی نفوذ عثمانی خالفت دربار

 از سپ و گذاردمی انمی در عبدالحمید سلطان با اسالمی، مذاهب بین تقریب و مسلمانان وحدت برنامه طریق

 فرستدمی... و هند و افغان و مصر و عراق و ایران در سنی، و شیعه بزرگ علمای به نامه دهها وی، موافقت

 اندک شدن برچیده از بود، عثمانی خلیفه کنار در که خوارجیره ارتجاع اما. کندمی دعوت وحدت به را آنها و

 آمد،می دست هب سنی و شیعه مسلمانان بین اختالف ایجاد از که ،خود شخصی منافع رفتن بین از و فریبیعوام

 ستعمارا وظیفه سلطان و کندمی تحریک او ضد به را سلطان دسیسه، و نیرنگ با بنابراین شود؛می نگران

 .گرددمی تبعید و اخراج نیز استامبول از سید و گیردمی عهده به را انگلیس

 شیخ ردش،شاگ همکاری با <الوثقی`العروه> مجله نشر به فرانسه، سیاسی فضای از استفاده با بار این سید

 فانهمتاس و دهد؛می نشان را فرانسه در سید اقدامات و فعالیتها از بخشی مجله، این که پردازدمی عبده، محمد

 !تاس مانده ناگفته همچنان بسیاری حقایق فرانسه، دولت آرشیو در دوران آن اسناد ماندن مکتوم علت به

 جلهم و کندمی آغاز وابسته دولتهای و شاه ناصرالدین علیه آنجا از را مبارزه لندن، به تبعید از پس سید

 و دعوت طبق سید و تعطیل مجله انگلیس، مقامات واکنش علت به که سازدمی منتشر را <ضیاءالخافقین>

 استانبول هب طلبانه وحدت اندیشه احیای در عبدالحمید سلطان با گفتگو ادامه برای عثمانی، مقامات درخواست

 - یدس مریدان از یکی دست به - تهران در شاه ناصرالدین ترور با دعوت این پذیرش همزمانی. گرددمی باز

 سید اینکه عنوان به ایران، دولت هم طرفی از و کندمی نگران را عثمانی درباریان دیگر و عبدالحمید سلطان

 گردد؛یم ایران به او تحویل و دستگیری خواستار است، نموده تحریک را شاه لقات و است ایرانی تبعه یک
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 رارق زیرنظر - خلیفه هایخانه از یکی - <سرایی یلدیز> در را سید دهدمی ترجیح عبدالحمید سلطان ولی

 انندد بیماری از پس هم سرانجام و گرددمی المالقاتممنوع سپس و محصور نخست سید ترتیب بدین. دهد

 تانبول،اس <لرمزارلقی شیخ> در و رسدمی شهادت به عثمانی، شاه ویژه طبیب تزریق از ناشی مسمومیت یا

 .شودمی سپرده خاك به

 سید اهداف

 کتهن این به پرداختن اینجا در متاسفانه. الدینسیدجمال مبارزه و زندگی به وارفهرست است ایاشاره این

 اما د،بو نخواهد مقدور زمانی، محدودیت علت به بود، ناپذیرآشتی مبارزه این از سید اهداف بیان که اصلی

 نخواهد مناسبتبی سید، از مانده جای به آثار بررسی از پس اهداف، این به گونه فهرست اشاره باز

 زمین،مشرق ملل محرومیت و فقر و گرفتاری و مسلمانان ماندگیعقب و اجتماعی بیماریهای تشخیص.بود

 ار اساسی و عمده مشکالت سید. بود سید اصالحی طرح اصلی حال عین در و مقدماتی و خستینن مرحله

 :دانستمی زیر امور در - غیراسالمی و اسالمی از اعم - شرق بالد در

 ئونش و امور همه بر فرانسه، و انگلیس ویژه به اروپایی، استعمارگران نیروهای کامل و جانبه همه سلطه -4

 دستورهای چرا و چون بدون که اشغالگر، نیروهای رسمی گماشتگان یا محلی مزدوران گیریکار به و بالد

 وضع بهبود اجتماعی، و فردی آزادیهای مردم، نبود، مطرح میان این در که آنچه و کردندمی اجرا را اربابان

 .بود مردم هایتوده انسانی حقوق کلی طور به و اقتصادی

 قیعمی هایوابستگی عمده، طور به که بالد، این در حاکم امیران و روسا یا نشاها خودکامگی و استبداد -2

 اوامر مجری بودند، رسیده سلطنت و قدرت به آنان طرف از واقع در چون و داشتند خارجی اشغالگران با

 .بودند آنها

 هقافل از آنان ماندن دور به و مسلمانان اجتماعی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، علمی، هایماندگیعقب -3

 نونف و علوم اخذ تحریم یا و حکومتی نمسئوال اهتمام عدم علت به که علمی، هایپیشرفت و بشری تمدن

 .رفتمی شمار به واقعی زندگی نابودکننده و مهلک و فراگیر بیماری یک حاکم، ارتجاع توسط

 وحدت فقدان واقع در و بیمذه و قومی واهی هایبهانه به بالد، این در ویرانگر خونریزی و جنگ -0

 باصحا و هاطایفه و ملتها بین روزافزون تفرقه و( ص) اکرم پیامبر رهنمودهای و قرآنی تعالیم موردنظر

 .اسالمی مذاهب
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 به شدههساخت بدعتهای و هاخرافه و غیرمنطقی عقاید گسترش و نخستین راستین اسالم اندیشه از دوری - 2

 .مسلمان هایفرقه همه وانپیر میان در دین، و مذهب نام

 یروشها از پیروی و غربی مادی تمدن فریبنده مظاهر به مسلمان جوان نسل وابستگی و گراییغرب - 0

 یک ورتص به استثمارگر، داریسرمایه و اقتصادی مافیای سلطه اثر بر که غربی، گرایی مصرف و جوییکام

 .بود دوانیده ریشه مسلمان ملل جوانان میان در فراگیر، بیماری

 فهمید توانمی سید آثار بررسی در که بود زمین مشرق و اسالمی بالد در اساسی مشکالت از نمونه چند اینها

 پذیریبآسی محورهای شناخت به فقط سید که داشت توجه باید البته. داشتند قرار اولویت در او نظر از که

 ارائه به دام،ک هر موضوع تناسب به آنها، با مقابله و رزهمبا برای شناخت، این از پس بلکه کرد،نمی اکتفا ملل

 .پرداختمی تاثیرگذار طرحهای و حلهاراه

 کندمی مطرح را سیاست و دین پیوند مسئله الدینجمال - استبداد و استعمار سلطه - دوم و اول نکته درباره

 این به گرایش که دهدمی توضیح و داندمی آن اذناب و استعمار طرد برای حیاتی ضرورت یک را آن و

 تکلیف و وظیفه یک انجام درمقام آنها تا سازدمی آماده استبداد، و استعمار با مبارزه برای را مسلمانان اندیشه،

 ر،ناپذیخستگی و مستمر طوربه که دهدمی امکان آنها به اندیشه همین و کنند اقدام - جهاد و دفاع - شرعی

 .ددهن ادامه مسیر این به

 و یونالیستیناس سکوالریستی، هایاندیشه تبلیغ با آن غیررسمی وابستگان و رسمی ایادی و استعمار البته

 دسی اندیشه علیه مبارزه به - است داده رخ مسیحی غرب در آنچه مانند - سیاست و دین جدایی ضرورت

 آوردند یرو ملتها میان در قومیت و ملیت هایافسانه به گرایش و ستیزی اسالم نوعی به واقع در و پرداختند

 جهانی، لیسمامپریا توسط اکنونهم طرح این یافته تکامل نوع متاسفانه و بودند همراه موفقیت با مراحلی، در که

 نتوهی مقدسات، حرمت هتک عقاید، در تردید و شک ایجاد: مانند گوناگون وسایل با و مختلف اشکال در

 در جهان، سراسر در مذهب نام به و مسلمان ملل بین در گراییخرافه نشر و اولیا و انبیا به آشکار و علنی

 .اجراست حال

 زنده و ریپرخاشگ روح احیای با دشمن، غیراخالقی و شیطانی توطئه این برابر در که بود باور این بر سید اما

 تنهای در و شودمی <یاتیعمل> سلطه و ظلم با جانبه همه مبارزه مردم، توده در شهادت و جهاد انگیزه نمودن

 .گرددمی منتفی و خنثی امپریالیسم نقشه
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 قرآنی هایآموزه از آنان دوری در را آن اصلی عامل الدینجمال سید مسلمانان، ماندگیعقب بیماری درباره

 ات ما که گویدمی صریح و روشن طور به <شد؟ ضعیف اسالم چرا> مقاله در دلیل همین به و دانستمی

 دانش و علم آموختن به راستا این در مسلمانان و نکنیم اجرا جامعه در را قرآنی اصول و اسالمی تتعلیما

 شکلم این رفع او البته. داشت نخواهیم معاصر تمدن و علوم و جدید پیشرفتهای در سهمی نپردازند، جدید

 عمومی اذهان کردن روشن برای خواهدمی آنها از شفاف طوربه و داندمی علما وظیفه را بیماری این درمان و

 عنوی،م عبادت یا تکلیف یک مثابه به جدید، علوم آموزش به آنان تشویق و خرافات از مردم ساختن دور و

 <.ماند خواهد جاودانه او نام کند، قیام راه این در که عالمی>: نویسدمی خود مقاله پایان در و کنند قیام

 و مصر در ویژهبه جا،همه در سید اسالمی، وحدت ایجاد و ایفرقه تنشهای و مذهبی اختالفات رفع درباره

 نامه و مقاله دهها اسالمی، مذاهب بزرگان با گفتگو و مالقات دهها بر عالوه و کوشیدمی قوا تمام با ترکیه،

 هب هک بود هدف همین پیگیری در و نمود ابالغ و گوشزد را خود تقریبی یا طلبانهوحدت هایآموزه و نوشت

 متحکو و داشت سلطه عربی بالد از بسیاری بر که را، عبدالحمید سلطان و آورد روی عثمانی الخالفهدار

 و انبول،است از اشمحترمانه تبعید و قبلی تلخ تجربه رغم به و نمود تشویق هدف این تحقق برای راند،می

 نماید؛ ارواد طرح این پذیرش به را نسلطا که نمود سعی عثمانی، دربار دستگاه کفایتیبی بر آگاهی و علم

 طانسل خلیفه طریق از جز نشین،شیعه مناطق و عراق و ایران غیر در مردم هایتوده بسیج دوران، آن در چون

 تدربس واقع در و دانستندمی <مسلمین امر ولی> را او سنت اهل علمای چون نبود، پذیرامکان عبدالحمید،

 .بودند خالفت مقام اختیار در

 دارانایهسرم همانند اشرافی، زندگی و گراییمصرف بیماری به شدن آلوده و غرب به فریفتگی درباره سید

 وششیک هیچ از آرمان این تحقق برای و بخشید اولویت مسلمانان اسالمی هویت بازیابی مسئله به غربی،

 ولاص اسالمی، متعالی معارف حقایق به دقیق طور به مسلمانان تا نمود تالش روزشبانه و نکرد فروگذار

 چرا ابند؛بازی را خود اصالت آن، پناه در و ببرند پی خود تمدنی - تاریخی هویت به و انسانی برجسته اخالق

 و سقوط حضیض و گرداب از بود خواهند قادر آنها که است صورت این در تنها داشت باور حق به که

 و پرورضعیف هایاندیشه طرد و نفی با و رسندب خود پیشین شکوفای تمدن و عظمت اوج به انحطاط

 .ازگردندب خویش خویشتن به غرب، مادی تمدن مقابل در فریفتگی یا ستم و ظلم برابر در پذیر،تسلیم

 الماس به بازگشت و خودآگاه درون به نگاه حیاتی، و حساس محور این در سید روش تریناصولی واقع در

 صالح، لفس صحیح سنتهای احیای با بتواند تا بود گزینیبدعت و گراییخرافه هرگونه از دور به راستین،

 اقدام ه،کلم واقعی مفهوم به مسلمان، جامعه یک تشکیل به انسانی، و اخالقی اصول نشر و تقویت با همگام
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 ای مسلمانان، <نفوس و عقول بیداری> خواستار خود، آثار اکثر در الدینجمال سید دلیل، همین به.کند

 و هانوشته در دیدگاه، همین با و بود <اروپاشیفتگی> و <زدگیغرب> نوع هر برابر در <ودباوریخ>

 .دادمی نشان را نجات راه <الوثقی `العروه> در <الرذائل و الفضائل> مقاالت

 یاتح تجدید عوامل و اسالم جهان مشکالت پیدایش علل درباره سید اصلی دیدگاههای از بخشی نکات این

 و رهنمودها اینها، بر عالوه. آیدمی شمار به زمین مشرق مردم کلی طور به و مسلمین جوامع در یاسالم

 هایبحث نیازمند آنها، از یک هر تحلیل و بررسی که است مانده جای به سید از دیگری آرمانی هایاندیشه

 .است مستقلی گفتارهای و ویژه

 ملتها بیدارسازی در سید نقش

 خنس وی، به نزدیک زمانهای در یا خود عصر در انقالبی و اصالحی حرکتهای در سید یرتاث و نقش درباره

 پان> نهضت الجزایر، در عبدالقادر امیر مصر، در پاشا عرابی سودان، در متمهدی مهدی قیام در است؛ بسیار

 انیعثم در اسالمی وحدت پیگیری ایران، در خواهیقانون حرکت پیدایش هند، قارهشبه علمای <اسالمیسم

 شکیلت مختلف، بالد در شماریبی همایشهای و سمینارها باره این در که است داشته ایویژه نقش سید...  و

 شده شرمنت و تهیه دنیا، سراسر در تحلیل، و مقاله هزاران بلکه و صدها و چاپ و تالیف بسیاری کتابهای و

 .است

 این از بخشی نیز وی شهادت یا درگذشت از بعد بلکه ود،نب او حیات زمان به محدود سید، تاثیر من نظر به

 در اسالم، جهان فرهیخته شعرای ماندگار اشعار که گفت توانمی و است یافته ادامه گوناگون، اشکال به تاثیر،

 البته.ستا اصالحی هایحرکت در سید معنوی تاثیر عمق دهندهنشان غیره و مصر ترکیه، پاکستان، عراق، ایران،

 شعرای این از بعضی اشعار از کوتاهی قطعات فقط همایش، این در محدود زمانی فرصت به توجه با باز

 الهوری اقبال محمد.است داشته ابعادی چه و بوده چگونه تاثیر این که شود روشن تا کنممی نقل را برجسته

 در و دکشمی تصویر به <!عطارد فلک> در را <پاشا حلیم سعید> با سید روح مناظره طوالنی، ایقصیده در

 :گویدمی طوالنی قصیده آن ضمن

 دست به آید نماز را ما تا خیز

 دست به آید گداز و سوز دم دو یک

 قیام اندر مرد دو دیدم و رفتم



213 

 

 امام افغانی و تاتار مقتدی

 حضور اندر زمان هر رومی پیر

 سرور و ذوق از تافت بر طلعتش

 نزاد بهتر کس دو زین مشرق گفت

 بگشاد ما هایعقده و شانخننا

 جمال موالنا سیدالسادات

 سفال و سنگ او گفتار از زنده

 دردمند حلیم آن ساالر، ترك

 بلند او مقام مثل او گفتار او فکر

 است طاعت رکعت، دو مردان چنین با

 است جنت مزدش که کاری! آن نه ور

 :گویدمی بلند سروده این بیت آخرین در و

 هنوز گم ما سینه در عالمی

 هنوز <قم> انتظار در عالمی

 .باشد <قم> از حرکت آغاز به ایاشاره آخر، بیت این شاید

 طرحم مطالبی عبده، شاگردش و سید بین مشابهی مناظره در ترکیه، برجسته و شهیر شاعر عاکف، محمد

 در هک است آمده ،شده چاپ استانبول در ترکی به که <عاکف صفحات> دیوان در آن کامل متن که سازدمی

 :است آمده چنین آن بیت چند

 عبده/ استادی، محتشم ان مصرن

 ینه تلمیذ دیر افغانی/ سن گونوشور له، الدین جمال

 :تیزالدن اکمالنه تحصیلنه،/ استیورم؟ انقالب
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 در الزم قدرت ایکی/ فضیلت بیرده معرفت،

 لنیز یا بویولدور:/ که دی معلوم یولو انقالبین

 عبده به یدس گویدمی بود، سید شاگرد که عبده محمد مصری، برجسته شخصیت گفتگوی شرح ضمن عاکف

 و معرفت یعنی نیرو، و قدرت دو آن تکمیل و تحصیل برای خواهد،می <انقالب> اگر که دهدمی هشدار

 :کندمی پیشنهاد را راه این فقط اجتماعی انقالب یا تحول این تحقق برای واقع در او. است الزم فضیلت،

 !لنیز یا یویولدور/ که دی معلوم یولو انقالبیون

 .است این تنها که است معلوم انقالب راه یعنی

 بیتی، 70 قصیده یک در بیستم، قرن در عراق شیعی شاعر ترینبرجسته و ترینمعروف جواهری، محمدمهدی

 :گویدمی است، نموده رائها بغداد در گیالنی عبدالقادر شیخ مسجد در میالدی 4300 سال به را آن که

 السهادا الحق `لنصره هویت

 الرقادا تطق لم الموت فلوال

 جهادا تترك لم الموت، ولوال

 جالدا وال الطفاه به فللت

 المسجی النجم ایها! ترفع

 اتقادا الشرف داره وزدفی

 شرق کان و کنت! الدینجمال

 الجهادا تهب مشرعه کانت و

 سیف ظل فی جنه کانت و

 وزادا به الذمار و الفرد حمی

 طوعا الناس یقود ایمان و

 اجتهادا و فتوی الغمرات الی
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 دنستهم الحضاره ال ناس و

 امتدادا الطمعمع اطالو وال

 تزجی <الوثقی `عروه> کانت و

 اتحادا و حبا لمنقسمین،

. است راقیع ختهفرهی شاعر این روح در سید تاثیر چگونگی بیانگر بیت چند و است طوالنی جواهری قصیده

 :است چنین جواهری، از منقول ابیات فارسی ترجمه خالصه

 .کردی فدا را خود آسایش و خواب عاشقانه/ حق یاری برای تو! الدینجمال

 ار گران طغیان و/  ماندینمی باز جهاد از تو نبود، مرگ اگر/ آرمیدینمی هم لحظه یک تو نبود، مرگ اگر و

 !یخواندمی شکست و هزیمت به

 !همچنان بدرخش شرف میدان در و شو بیدار/ خاك در آرمیده پرفروغ ستاره ای

 سرشرف سرتاسر و بودی تو! الدینجمال

 .بود شمشیرها سایه زیر که بهشتی و/ جهاد به کردمی دعوت که راهی و

 دادمی مودرهن برمردم آزادانه که بود ایمانی و./ داشتندمی پاس را خود حقوق و ناموس آن، با مردم که

 خواندمی نبرد میدان به اجتهاد و فتوا با را آنان و

 نبودند ورغوطه دراز و دور طمع، و آز کام در و/ نساخت آلوده را آنان! نو تمدن که بودند مردمانی و

 !خواندمی فرا وحدت و محبت به را یکدیگر از شدگان جدا همواره که بود وثقایی عروه و

 را آن از یتب چند که دارد سید درباره مبسوطی قصیده افغان، گرانمایه شاعر خلیلی، اهللخلیل استاد باالخره و

 :دهیممی پایان سخن به و کنیممی نقل هم

 بود بطحایی مطلع بارقه ضیاء این

 بود یداللهی نور از مقتبس مشعلی

 قدس جلوه یک به که عقابی پرواز تیز
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 بود مینایی طارم او، همت بر تنگ

 کند بیدار که بود حق وتدع نعره

 بود آسایی تن بند در که خواب آن هر

 را گیتی سفر گمشدگان ره کهآن

 بود شناسایی شمع هدی، نور مشعل

 شرق افسرده تن اندر تو، روح دمد تا

 بود مسیحایی اعجاز مش،د در راستی

 ما سپردیم خاك دل به را او کهآن

 بود بینایی دیده جهان بیدار دل

 رسول احفاد نخبه ا،علم آفتاب

 بتول زهرای دوحه وطن، شاداب نخل

 ما هالبت بود افغانی و ترك عراقی، ایرانی، شاعر چند بخشروح و جذاب بسیار اشعار از چند هایینمونه این

 کی نیازمند آنها، از ابیاتی نقل حتی که داریم بسیاری انگیزروح و ارزنده هایسروده و اشعار زمینه، این در

 یدس خود از مانده بجای اشعار و اشعار این بررسی به تا. است حسینی الدینجمال سید درباره ادبی یشهما

 .بپردازیم

 رانشاع شعر در تنها الدین،جمال سید معنوی تاثیر که کنم اشاره هم نکته این به است ضروری خاتمه، در

 علمای و هاشخصیت از بسیاری بلکه شود،مین محدود حوزه این در فقط یا و یابدنمی تبلور و تجلی فرهیخته

 آن حشر به مورخان که اندپذیرفته تاثیر سید اصالحی و جهادی روح این از نحوی به کدام هر اسالم، دنیای

 :کنیممی اشاره مورد دو یکی به فقط اینجا در ما. اندپرداخته

 <روطهمش نهضت در سید سهم> مقاله در ما، عصر نظیر کم محقق و مورخ طباطبایی، محیط محمد سید استاد

 ود آن به تندی نامه السلطان، امین و شاه ناصرالدین غیراخالقی روش از رنجیدن از پس سید>: گویدمی

 آنجا در و رفت عبدالعظیم حضرت به خطر، احساس از پس آنها، شر از ماندن امان در برای بعد و نوشت

 و شاه استبداد و هاخودخواهی از شجاعت، و احتصر به مردمی، مالقاتهای در او. نشست <بست>
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 تشویق قانون واجرای خود حقوق آوردن دست به برای را ومردم کردمی انتقاد السلطانامین خودسریهای

 عامل مشروطه قضیه در الدینجمال سید سعی به دین علمای... >:نویسدمی محیط استاد آنگاه <.کردمی

 یآمادگ این... نمود ایران داخلی و خارجی سیاست گود وارد را علما سید، .آمدندمی حساب به نهضت اساسی

. ..داد همگی به تهران در او که دانست آزادگی و شهامت درس و الدینسیدجمال مساعی نتیجه باید را علما

 رب نالدیجمال سید روح: گفتمی بود، کرده مالقات عبدالعظیم حضرت در را سید که خرقانی اسداهلل سید

 <...افکند می پرتو مشروطه از دفاع در خراسانی آخوند محضر

 تعماریاس قرارداد الغای و تنباکو تحریم فتوای صدور و سامرا و نجف علمای بیداری در سید نقش و تاثیر

 کجا هر و ودب حرکتها این دارطلیعه سید مطهری، مرتضی شهید استاد قول به و نیست پوشیده کسی بر رژی،

 سید مکتب انیافتگتربیت و شاگردان با آن رهبری شده، برافراشته استعمار و استبداد و ظلم علیه پرچمی که

 حرکت بزرگترین موسس - البناحسن شیخ شهید و رضا رشید سید و عبده محمد شیخ.است بوده الدینجمال

 .اندبوده سید غیرمستقیم یا مستقیم شاگردان از - عرب جهان و مصر در معاصر اسالمی

 خود، راتخاط کتاب در البنا حسن شیخ دهد، نشان را نقش و تاثیرها این عمق کوتاه، نکته یک به اشاره شاید

 روش و راه>: نویسدمی صراحت به است، رسیده چاپ به قاهره در <والداعیه الدعوه مذکرات> عنوان با که

 <...است عبده محمد و الدینجمال سید راه استمرار واقع در المسلمین اخوان

 که آنجا تا دارد استمرار مصر، ویژه به اسالمی، کشورهای در نیز اکنون هم فکری و معنوی تاثیر این آثار

 دست به را االنتشار جدید تحقیقی کتاب دهها - قاهره - مصر در اخیر ساله سه اقامت مدت در جانباین

 نفیح حسن دکتر عماره، محمد دکتر: چون معروفی علمی و فلسفی فرهنگی، هایشخصیت را آنها که آوردم

 .اندساخته منتشر و تالیف... و فیومی ابراهیم دکتر ،(مصر فلسفه انجمن دبیر)

 و افکار آنها در و گرددمی تشکیل همچنان مصر دانشگاهی و فرهنگی مراکز سمینارهای دیگر، سوی از

 .گیردمی قرار بررسی و بحث مورد سید هایاندیشه

 بیداری در او نقش و سید درباره محققانه مقاالت انتشار شاهد همواره هم، مصری راست و چپ مطبوعات در

 با الدینجمال سید آثار مجموعه نشر در جانب این اقدام خوشبختانه و ایمبوده عرب دنیای و مصر مردم

 قالشرو `تبهمک نام به مصری ناشر ترینمعروف توسط صفحه، 3244 و جلد نه در <الکامله االعمال> عنوان

 گردید؛ وبرور فرهنگی و سیاسی و اجتماعی هایشخصیت و آکادمیک محافل مثبت بسیار استقبال با الدولیه،
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 ورد مجموعه این انتشار با که نبودند آشنا سید آثار مجموعه با ها،تحقیق و کوششها همه رغم به آنها، چون

 .گردید آغاز مصر در سید درباره سیاسی و آکادمیک مطالعات و بررسیها از جدیدی
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 صدر موسی امام درباره دیدگاهها

 

 : 4صدر سیدرضا حاج آقاى اهلل آیت مرحوم

 وقتى. گرفت مى کار به جهت این در را ادب و احترام نهایت و بود پدر مرحوم خدمت در همیشه آقاموسى

 چند هسین به دست و کرد مى جفت را هایشان لیننع دوید مى فوراً شوند، خارج منزل از خواستند مى پدر که

 هر انشتاب و درنگ بى شدند، مى وارد حیاط در از و گشتند برمى که هنگامى. نمود مى بدرقه را ایشان قدمى

 .رفت مى پدر پیشواز به و گذاشت مى کنار داشت کارى

 پدر فکر به ما از بیش دند،بو حیات قید در معظم والد مرحوم تا زندگى مراحل همه در و همیشه آقاموسى

 والد خیر دعاى که بود این. کرد نمى سستى مورد این در هم اى لحظه و داشت خاصى عنایت ایشان به و بود

 ...«ىمیش بزرگ آقاموسى... میشى بزرگ آقاموسى: »که داشت قرار آقاموسى سر پشـت همواره نیز بزرگوار

 :2مالیرى محسن اهلل آیت

 درس به رصد آقاموسى نمونه، عنوان به. داشتند بلیغ اهتمام خود شاگردان به نسبت ردىبروج اهلل آیت مرحوم

 ىم بروجردى اهلل آیت مرحوم کردند، مى اشکال ایشان که مجردى به. بودند نورسى جوان و آمدند مى ایشان

 .«گویند مى چه آقا ببینم تا کنید سکوت: »فرمودند

 :3 نور مجله

 مىن جا جابه درس مدت طول در. کرد مى تدریس منبر روى بر خویى، ابوالقاسم سید حاج اهلل آیت مرحوم

 تضییع اشکال ایراد و بود بسیار ایشان شاگردان که آنجا از. فشرد مى منبر هاى استوانه بر را دستانش و شد

 به مورد دو در له معظم که شده نقل. داد نمى همگان به اشکال اجازه درس خالل در بود، دیگران حقوق

 ازهاج ـ لیبى در لبنان شیعیان مفقودشده رهبر ـ صدر موسى امام و راشد حسینعلى مرحوم عارف خطیب

 مطرح را خود اشکال درس سر که دادم اجازه نفر دو این احترام خاطر به که فرمودند بعداً خود دادند، اشکال

 .کنند

 :0زنجانى شبیرى سیدموسى حاج آقاى اهلل آیت

 .کرد مى جمع خود در را دیگران با بحث هفته یک خاصیت یدموسى،س با بحث جلسه یک
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 :2 دوانى على شیخ حاج آقاى والمسلمین، االسالم حجت

 به که طور آن. بودند کرده اظهارنظرهایى مقاالت اغلب حاشیه در زیاد، مسرت اظهار ضمن مطهرى، شهید

 مقاله این که بود کرده تعریف صدر سیدموسى آقاى «اسالم مکتب در اقتصاد» مقاله از مخصوصاً دارم، خاطر

 .نداشت سابقه مباحث اینگونه زمانها آن در. است ضرورى و الزم کنونى شرایط و اوضاع در و دارد تازگى

 :0شیرازى مکارم ناصر شیخ حاج آقاى اهلل آیت

 یلهبهوس حىطر مخصوصاً. بود مطرح( حوزه اصالح) مسائل این بروجردى اهلل آیت حضرت مرجعیت زمان در

 بزرگ مدرسین از جمعى و بهشتى دکتر شهید و صدر موسى امام امثال زمان، آن در جوان فاضل دوستان

 پردهس فراموشى دست به افکار نبودن آماده براثر ولى بود، شده تهیه حوزه اصالح اولیه گامهاى براى فعلى

 .گردید دوستان همه سرخوردگى مایه و شد

 :7خلیلى مودمح شیخ حاج االسالم حجت

 بودند تهگف ایشان به حداد شکراهلل و جرداق، جرج مثل مسیحى بارز شخصیتهاى و معروف نویسندگان بارها

 مذهب از اثرى دیگر اآلن دادند، مى ارائه را آن شما مثل همه اگر کنید، مى مطرح شما که شیعه فرهنگ این

 مردم همه براى پذیرش قابل ویژگیها این با گفرهن این. ماند نمى باقى کشور این در مسیحیت دین و تسنن

 .است

 :7 خلیلى محمود شیخ حاج االسالم حجت

 مالتج اداى در و کرد مى صحبت فصیح عربى زبان به لبنان، در خود سخنرانیهاى تمام در صدر موسى امام

 ،خاست رمىب دل ته از وى گفتارهاى همه چون طرفى از. گرفت مى کار به را شیرینى و خاص لهجه عربى،

 ردمم حتى که اى گونه به. داد مى قرار خود تأثیر تحت آسایى معجزه طرز به را اى شنونده هر سبب بدین

 .کنند ادا را جمالت صدر موسى امام خاص لهجه با کردند مى سعى خود گفتگوهاى در لبنان عادى

 :3صانعى یوسف شیخ حاج اهلل آیت

 را مکاسب که کردند تقاضا ایشان از دوستان، از برخى. خواندم رصد آقاموسى حاج اهلل آیت نزد را قوانین

 و مدآ پیش من براى که اى قضیه این از: فرمودند درس سر در و نفرمودند قبول ایشان. بفرمایند تدریس

 من به هک رسیده جایى به وضع که شدم متأثر شدیداً بگویم، مکاسب که اند خواسته من از دوستان از برخى

 !من نه بگوید، عاملى جبل عبدالجواد آقاشیخ جناب باید را مکاسب! بگو مکاسب :گویند مى
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 اجح شهید مرحوم هست، یادم که آنجا تا و بودند گرفته فرا مرحوم آن نزد را مکاسب خود صدر، آقاى گویا

 .بودند خوانده عاملى جبل مرحوم نزد را مکاسب هم خمینى مصطفى آقا

 :44عاملى جبل لجوادعبدا شیخ حاج اهلل آیت مرحوم

 خشی صدر، موسى صانعى، یوسف طهرانى، حسین سیدمحمد حاج مالیرى، اسماعیل شیخ حاج آقایان بله،

 ،باقرى آقاى ایشان اخوى کنى، مهدوى مظاهرى، حسین خلخالى، صادق گیالنى، محمدى صلواتى، محمدرضا

. ندآمد مى کفایه درس به که بودند کسانى جمله از( ره) خمینى مصطفى آقا مرحوم همچنین و ستوده آقاى

 را یلیهاتعط و مبارك ماه ایشان از بعضى. بودند مقید و زحمتکش جدى، خیلى آقایان. کند تأییدشان خداوند

 درس در شاگردان از بعضى اوقات گاهى. داشتند درس به فراوانى عالقه و جدّیت. خواندند مى درس هم

 !ما مستى به ها باده این دهد کى کفاف: گفتند مى

 :44ابطحى موحد سیدمحمدعلى حاج اهلل آیت

 که دمدی مى روز آن فرداى کردم، مى مطرح و داشتم استاد کالم به اشکالى یا و نظر من وقتى بحث، وقت در

 اوج این و. است کرده ثبت نیز من خود اسم به و داده جاى هایش نوشته کنار در را مطلب آن آقاموسى

 .ودب قائل ارزش و احترام خود بحث هم و دوست براى قدر این که رساند مى را انایش بزرگوارى و فروتنى

 :42ابطحى موحد سیدمحمدعلى حاج اهلل آیت

 مکارم نظر از و داشت قرار روحانیت( بزرگان) عالیه زمره در ولى بود، جوان آقاموسى که است درست... 

 در قدر آن اواخر این در حتى. ام دیده او در است، زمال که را آنچه من. ام ندیده حاال تا را مشابهش اخالقى

 داراى ود،ب اجتماعى روشنفکر فرد یک که حال عین در او. نداشت نظیر که بود رفته جلو و کارکرده تعبدیات

 پیدا که کرد مى برخورد طورى( ع)امیرالمؤمنین حرم زیارت و آداب خصوصیات در. بود باالیى و متعبد روح

 در ت،رف مى زیارت براى کربال به نجف از پیاده پاى با ما همراه ایشان که روزى. است عانىم این عاشق بود

 چشمهایش گریه، وقت بود، تر باحال همه از عاشورا زیارت و دعا وقت در. داشت عاشقانه حضورى سفر این

 اهىجانک حال با رسید، مى او به که نوبت شعرخوانى، و مصیبت ذکر موقع در. شد مى سرخ گریه شدت از

 ...خواند مى فصیح عربى و فارسى شعرهاى( ع)بیت اهل مصیبت در

 :43ابطحى موحد سیدمحمدعلى حاج اهلل آیت

 نجف در که زمانى هم و داشتند تشریف قم در که وقتى آن هم بودم، مأنوس خیلى( ره) خمینى آقاى با من

. تیمداش باهم خانوادگى آمد و رفت( صوصىخ طور به) قم در ایشان، بحث و درس در شرکت بر عالوه. بودند
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. آمد میان به رژیم و شاه با ایشان مبارزات و ایران مسائل از صحبت بودم، خدمتشان در نجف در روز یک

 آیا کردید، سرنگون را طاغوت دستگاه این و شدید موفق شاءاهلل ان مبارزه این در اگر حاال خوب: گفتم من

 دمدی برآید؟ بخوبى مسائل این همه عهده از بتواند هم آن و بگذارید؟ کشور امور رأس در که دارید را کسى

 و است دهش لبنانى دیگر آقاموسى: »گفتم بعد.« شما رفیق آقاموسى: »فرمودند و دارند آقاموسى به نظر ایشان

 .«شود مى درست است سهل اینها: »فرمودند. «کنند نمى رها را وى لبنانیها

 :40بهشتى دکتر اهلل آیت شهید

 که زنجانى شبیرى سیدموسى حاج آقاى بودیم، بحث هم و مأنوس باهم خیلى حوزه در که من دوستان اولین

 امام و شیرازى مکارم آقاى قمى، آذرى آقاى روحانى، سیدمهدى حاج آقاى هستند، قم برجسته مدرسین از

 .اشتیمد بحث آنها با همه از پیش که بودند دوستانى اینها. بودند صدر موسى

 :42بهشتى دکتر اهلل آیت

 نانلب و سوریه ترکیه، به سفرى شدم، مشرف حج به سفرى سال 2 این طى در. بودم آلمان در سال 2 از بیش

 نموده بازدید آنجا اسالمى فعالیتهاى از تا آمدم

 مورد ،هست هرجا امیدوارم که صدر، موسى امام عزیزمان برادر مخصوصاً نمایم، عهد تجدید دوستان با و

 .بازگردد مان جامعه آغوش به شاءاهلل ان و باشد خداوند رحمت

 :40بهشتى دکتر اهلل آیت شهید

 نظر از چه و سیاسى، نظر از چه دینى، نظر از چه است، مهم اى مسئله من براى صدر موسى امام مسئله

 .کرد خواهیم دنبال را آن و شخصى دوستى

 :47خراسانى زاده واعظ محمد شیخ حاج آقاى اهلل آیت

. ودندب رفته( ره بزرگ صدر اهلل آیت مرحوم) ایشان خدمت جمعى دسته طور به اسالم، فدائیان روزى شنیدم

 .«کنید رفتار مالیم نکنید، تندروى: »بود گفته و کرده نصیحت را آنان زیاد، مالطفت با مرحوم آن

 را آنان. آمدند من پیش اسالم دائیانف: »گفت مى خندیدند، مى که حالى در اى، جلسه در ایشان خود بعد

 در،ص آقاموسى مخصوصاً فرزندانش،. آمد مى خوشش اسالم فدائیان حرکت از صدر، مرحوم.« کردم نصیحت

 .داشتند ارتباط اسالم فدائیان با
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 :47خراسانى زاده واعظ محمد شیخ حاج آقاى اهلل آیت

 آمده مشهد به ایران، دولت دعوت به لبنان، علماى زا هیئتى که بود مشهد به من ورود اوّل سالهاى همان در

 حاظل به. بود هم( شد مى منتشر صیدا در که) العرفان مجلّه مؤسس زین، عارف مرحوم اینان، بین در. بودند

 هم من از د،آمدن مى ایران به قدس آستان یا دولت دعوت به شخصیتهایى که وقتى بودم، دانشگاه استاد اینکه

 خاطر به زین، عارف که گذشت مى میهمانان آمدن از روز دو. باشم داشته حضور که آمد ىم عمل به دعوت

 مى را ایشان سوابق که آقازاده، احمد میرزا حاج مرحوم. بربست جهان از رخت سن، کهولت و مریضى

 ماجرا ینا از که سال سه دو. کردند دفن( ع)امام مطهر صحن در را او و کرد تجلیل مفصالً ایشان از دانست،

 داستان او، فوت و مشهد به زین عارف آمدن: »گفت مى ایشان. آمد مشهد به صدر موسى امام آقاى گذشت،

 بود، مبارزى چهره که زین عارف به من آورد، عمل به دعوت گروه این از ایران دولت که وقتى. دارد عجیبى

 آن به هک نیست شما مانند مبارزى تشخصی شایسته و است ایران امنیّت سازمان طرف از دعوت این: گفتم

 روى، این از ;شوم مى دفن هم جا همان و میرم مى مشهد در که شده الهام من به: گفت. بدهید مثبت پاسخ

 !«.ندارم حرفها این به کارى. بروم باید

 :43چمران مصطفى دکتر شهید

 ىکوچک و محقر خانه ،...شدیم آنها انهخ رهسپار شهید این خانواده از دیدار براى صدر موسى امام اتفاق به... 

 تاپاسر پیرزن. نشست زمین بر اتاق کنار در صدر موسى امام. بودند شده جمع آن اطراف در نیز مردم. داشت

 صدایى و عصبانى حالتى با کرد، سخن به شروع یکباره. گفت نمى هیچ و نشسته او جلوى و پوشیده سیاه

 اى، ردهنک تأسیس زنان براى اردوگاه چرا تو! موسى امام اى که برآورد ادفری عصبانیت حالت آن با و... لرزان

 !شوم؟ نایل شهادت افتخار به و بیاموزم جنگاورى آیین اردوگاه آن در بتوانم من تا

 :24چمران مصطفى دکتر شهید

 اى: تگف مىرفتیم،پدر آنان دیدار به که هنگامى. بود رسیده شهادت به جوان دو اى ازخانواده شهربعلبک در

 با عدب و اند مانده باقى نیز دیگر پسر سه ام، کرده تو تقدیم را خودم فرزند دو من مباش، ناراحت موسى امام

 .شهادتیم آماده که شویم مى نفر پنج خودم و زنم

 : 24چمران مصطفى دکتر شهید

 رخالفب است، رفته مستقیم راه یک بر و زده حرف یک امروز به تا معرکه اول از که است کسى تنها صدر امام

 حقیقت به بینهایش پیش و شعارهایش او(. فتح حتى) اند کرده عوض را خود حرف روز هر که دیگران
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 نوىش حرف و نوکرى کسى از و نگرفته، پول خارجى دولتى از که است کسى تنها و تنها. است پیوسته

 .است کرده ماقدا خود ایده و مردم مصلحت خاطر به فقط و فقط بلکه نداشته،

 بگویند حتى و. زنم مى حرف صدر از همه این چرا که بگیرند ایراد من به اى عده است ممکن که دانم مى

 همقایس با و ام کرده حس خود وجود با و ام دیده من آنچه با. نیست طور این که حالى در! هستم عاطفى من

 این و( صدر موسى امام) او به ناجوانمردانه تهمتهاى همه این زدن وجود با و عرفات یاسر حتى دیگران، با

 ترس از فقط ـ نزنم را حق حرف و کنم سکوت من که است دریغ راهش، به او ایمان ثبات و فداکاریها همه

 .بنامد عاطفى مرا کسى است ممکن اینکه

 مى من که رهبرى مدعیان این و صدر بین... شخصیت و ایمان فداکارى، پاکى، در: بگویم جمله یک در

 .«است فاصله زمین تا آسمان از شناسم،

 :22(ره) طالقانى محمود سید حاج اهلل آیت مرحوم

 ىموس امام شرایط این در زیرا شود، مى محسوب جهان شیعیان براى بزرگى کمبود صدر موسى امام فقدان

 درتىق هر ما. باشد داشته بزرگى سهم عربى کشورهاى در ایران اسالمى انقالب انعکاس در توانست مى صدر

 تدوس او با شناسم، مى را صدر موسى امام من. اندازیم مى کار به صدر موسى امام پیداکردن براى داریم که

 .دارم کامل آگاهى او مبارزات از و هستم صمیمى

 :23لبنان مردم به پیامى در بازرگان مهدى مهندس مرحوم

 انمسیحی که داخلى جنگ پایان در شما دلسوز و هوشمند رهبر صدر موسى امام که روز آن شود نمى فراموش

 سوى هب شما ایرانى کیشان هم محبت سیل چگونه گشود، سخن به لب بودند کرده تحمیل شما بر فاالنژ

 آرزو و خواستارم را لبنان شیعیان شما بهروزى و عظمت متعال خداوند از... و شد جارى شیعه جنگزدگان

 هک کس آن. گردد روشن شما ناپذیر خستگى مجاهد و کوشا رهبر صدر موسى امام سرنوشت که کنم مى

 نزد المتس به که کنم مى مسئلت یکتا پروردگار از. بود اتصال واسطه لبنان مردم و ما ملت میان پلى همچون

 .گیرد سر از لبنان شیعه جامعه بازسازى در را خود ناتمام کارهاى و گردد باز ملتش

 :نىسبحا جعفر شیخ حاج اهلل آیت

 نوع هیچ و بود، یافته افزایش ایران در غیرمتعهد نویسندگان و مادیگرى تبلیغات و حمالت که 4334 سال در

 مانه در فقید استاد نداشت، وجود باشد روز احتیاجات پاسخگوى که ایران در علمى نشریه و دینى مقاله

 در مقاالت تنظیم و ویسندگىن آنان از و آورد وجود به حوزه روز آن فضالى از متشکل انجمنى سال
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 داساتی مانند هایى شخصیت را انجمن این اعضاى هست، خاطرم به که آنجا تا. نمود درخواست را موضوعات

... و تهرانى حائرى مهدى امینى، ابراهیم قدوسى، شهید صدر، موسى امام مطهرى، شهید استاد مرحوم محترم

 تر نظمم و تر پخته مقاالت اینکه براى. داشت را جلسه آن در شرکت افتخار نیز نگارنده. دادند مى تشکیل

 با انجمن اعضاى از نفر دو هر شد قرار و گرفت انجام فقید استاد خود توسط موضوعات طرح شود، نوشته

 همکارى با قدوس شهید مرحوم و مطهرى شهید مرحوم دارم، خاطر به. بنویسند مقاالتى یکدیگر همکارى

 .کردند تنظیم را مقاالتى پرندگان و مورچگان اجتماعى ىزندگان درباره یکدیگر

 اویزدست روز آن که قرآن، نظر از استقامت و صبر پیرامون جلسه، اعضاء از یکى همکارى با صدر موسى امام

 روز، آن «اسالمى تعلیمات جامعه» نشریه در آنها از قسمتى که نمودند تنظیم را مقاالتى بود، چپى گروهکهاى

 دیدپ فارسى مطبوعات و قلم با آشنایى و حوزه فضالى زندگى در عطفى اینجانقطه از و یدرس چاپ به

 20...آمد

------------------------------------------------------------------------ 

 .473ـ474 صص اباذرى، عبدالرحیم محرومان، امید صدر، موسى امام.  4

 .270 ص ،03 شماره حوزه، مجله.  2

 .00 ص ،44 شماره چهارم، دوره.  3

 .00 ص ،... موسى امام.  0

 .74ـ74 همان،.  2

 .77 ص همان،.  0

 .442 ص همان،.  7

 .400 ص همان،.  7

 .33 ص ،04 شماره حوزه، مجله.  3

 .34 ص ،42 شماره حوزه، مجله.  44

 .470 ص همان، اباذرى،.  44

 .477 ص همان،.  42
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 .227 و 227 ص همان،.  43

 .20 ص بهشتى، سیدمحمدحسین دکتر اهلل آیت مظلوم شهید یادنامه قاسمى، فرید سید.  40

 .20 ص منبع، همان.  42

 .4437 ص ،3 ج تاریخ، جاودانه بر اى اسطوره بهشتى، شهید، بنیاد فرهنگى واحد.  40

 .223 ص ،03 شماره حوزه، مجله.  47

 .04 ص ،00 شماره حوزه، مجله.  47

 .472 ص همان، ى،موس امام.  43

 .472-470 صص همان،.  24

 .232 ص همان،.  24

 .7/42/27 مورخ کیهان، روزنامه.  22

 .3/0/27 اسالمى، جمهورى روزنامه.  23

 .07ـ00ص ،4304 قم شفق، انتشارات طباطبائى، سیدمحمدحسین عالمه استاد یادنامه از نقل.  20
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 بزرگوار شخصیتی صدر؛ موسی امام

 

 سه و فمعرو مراجع از بعدها که صدر اهلل آیة ایشان والد با بیشتر که بگویم باید من صدر موسى امام رهدربا

 .آمد بوجود مقدس مشهد در من تحصیل و اقامت زمان در آشنائى، و أنس این. بودم مأنوس شدند، قم گانه

 ولى بودند کوچک اموسى،آق آقاى و صدر رضا حاج آقاى دوران آن در خوب. میرسیدم ایشان خدمت خیلى

 و شدیم مأنوس تهران در باالخص صدر، رضا آقاى حاج با هم بعدها. بود آشکار دو هر باهوشى و ذکاوت

 .گردید یشترب ما رفاقت خیلى و شد ایشان داماد سیدباقر، آقاى فرزندم که بویژه داشتیم، بیشترى آمد و رفت

 مق در هم من، بنظر و بود اى وارسته عالم و القدر جلیل مرد واقعاً که بگویم صدر رضا آقا حاج مورد در اول

 بخودمن تبریز معروف علماى از مجتهدى عبداهلل میرزا حاج اهلل آیة مرحوم. بود القدر مجهول تهران در هم و

 حجت معاصر شناسى رجال در مجتهدى آقاى قول خوب،. ندارد نظیر ایران در صدر رضا آقاى که گفتند

 .شود نمى شناخته حیات حال در نوعاً بزرگ افراد قدر معمول، طبق خوب ولى. است

 به ایشان هک شنیدم بودم، رفته لبنان به یکبار. شدم مأنوس لبنان و عراق در بیشتر من صدر موسى امام با اما

. آمد من اب هم خلخالى نصراهلل شیخ آقاى ـ ایشان دیدار به رفتم. است شده انتخاب شیعیان مجلس ریاست

 «گى طلبه» وشر همان با و تشریفات بدون ایشان و. بود عظمتى با و باشکوه مجلس. گفتیم تبریک و فتیمر

 خود اهداف مورد در البته کرد، دعوت نهار به را ما هم بعد و نمود پذیرائى ما از خیلى و کرد احترام خیلى

 را اوضاع خوب و است نگر یندهآ که شد معلوم و گفت مطالبى لبنان، مسلمانان همه بعد و شیعیان براى

 .کند مى بررسى

 تشریف هم آقاموسى آقاى. رفتم خوئى آقاى اهلل آیة زیارت به. بودم شده مشرف نجف به من هم یکبار

 شانای به هم خوئى اهلل آیة. بودیم خوئى آقاى منزل ناهار هم با بعد و بودند آمده ایشان مالقات به. داشتند

 .دارند اى ویژه شخصیت که معتقدند که داد مى نشان این و میگذاشتند احترام خیلى

 اتفاقاً میکردند، شام یا ناهار براى دعوتى بزرگان آقایان شد، مى وارد میهمانى وقتى که بود رسم نجف در بعد

 تشریف هم صدر آقاموسى آقاى که دیدم شدم، دعوت که علما و مراجع آقایان از یک هر منزل به سال، آن در

 .میداد نشان نجف بزرگ علماى بین در را ایشان موقعیت این خوب. ..دارند

 اىآق آمد، پیش بحثى که مورد دو دریکى اما. شود نمى مطرح علمى مباحث زیاد نوعاً دیدارها، این در البته

 .دارد را الزم ذهنى آمادگى که بود معلوم صدر
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 مسائل و فقه به کمتر ایشان طبعاً سیاست، شلوغ بازار آن با و بود زیاد لبنان در ایشان گرفتارى خوب البته

 در البته .شد مى شیعه فقه بزرگان از یکى من بنظر پرداخت، مى علم این به اگر و برسد، توانست مى علمى

 مى خدمت مردم به خیلى لبنان در. داشتند زیادى نفوذ ایشان لبنان باالخص عرب دنیاى در سیاست عالم

 مناندش که بود موقعیت و نفوذ همین بعلت و کردند احیا سنى و شیعه از اعم را مانمسل مردم واقعاً و کردند

 .ربودند را ایشان شیعه و اسالم

 آمد مى یادمب داشتم، ایشان از متعدد سفرهاى در که بیشترى خاطرات وگرنه نیست مساعد حالم االن متأسفانه

 عنوان را مطلبى آمد، مى درس براى وقت هر عمر، خراوا در که ضیاء آقا مرحوم بقول االن اما. میکردم نقل و

 !شدم خسته واقعاً هم من االن... شدم خسته دیگر: میفرمود که گذشت نمى چیزى و میکرد
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 آبادی اسد الدین جمال سید راه استمرار صدر موسی امام

 

 دآبادیاس -حسینی الدینجمال یدس اجتماعی -سیاسی مبارزات و فرهنگی -فکری هایتالش و زندگی درباره

 یا و نویسندگان از یک هر و شده نوشته بیشماری مقاالت و کتابها صدر، موسی امام و -افغانی به معروف

 خدمات و مبارزه تحصیالت، و زندگی چگونگی بررسی و تحلیل به خود، برداشت طبق تاریخ، پژوهشگران

 امام راه اینکه و آنها مبارزة و زندگی تشابه وجوه مورد در ولی اندپرداخته اسالم جهان بزرگ مصلح دو این

 ارائه ونتاکن مستقلی بحث بوده، الدینجمال سید اجتماعی -سیاسی مبارزة راه استمرار واقع در صدر موسی

 .است نشده

 سید هللا آیت شهید به شدیدی عالقة ایشان -صدر موسی امام خواهر پسر -طباطبائی صادق دکتر گفتة به

 مانز عناصر و چه؟ یعنی فقه اندکرده لمس که دانستهمی فقها نوادر جزو را نامبرده و داشته صدر باقر محمد

 نجف در اقامت روز آخرین در وقتی»:اندگفته دیدار آخرین دربارة و دارند آن در جایگاهی چه و مکان و

 نآ به رسیدن برای را مختلف راه دو منتها ،داریم هدف یک دو هر: گفتم کنم، خداحافظی او با خواستممی

 سید ناتمام ارک اینکه بر مضاف... بنشینیم شرایط این در توانمنمی که کنممی احساس من... ایمگرفته پیش در

 ار هامقوله این تواننمی. است تمدن دنیای و علم حرکت آینده، حرکت. کنند تمام باید ما امثال هم را جمال

 .« کنید آسان ما بر را کار آینده مرجعیت عنوان به تا شماست به ما امید چشم اما. تگرف نادیده

 و تپرداخ جمال سید کار رساندن ثمر و تکیمل به جمال، سید راه ادامة با صدر موسی امام ترتیب بدین... 

 ...ما عصر در راه این دار طلیعه و بود ،«جمال سید راه استمرار» عمل، در خود

 سیمو امام کارهای هاتشابه و جمال سید راه استمرار چگونگی از ایگوشه به که کوشیممی مختصر این در

 : کنیم اشاره سید کار با صدر

 شخصی زندگی خصوصیات و مکان و زمان لحاظ از چه اگر صدر، موسی امام و آبادی اسد الدین جمال سید

 نبود، دیگری رد که بودند برخوردار اکتسابی و طبیعی مزایای هسلسل یک از کدام هر و داشتند تفاوتهائی هم با

 محوری اگر آنها مراودتهای و رنجها و گرفتاریها ها،اهتمام ها،اشتغال برخوردها، رفتارها، کارها، مجموع از ولی

 گ،ربز اجتماعی مصلح و واال سید دو این زندگی مجموعة در که رسیممی نتیجه این به کنیم، انتخاب را

 .دارد وجود بسیاری همانندیهای
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 شدر اسالمی فرهنگ با دو هر اکتسابی، نظر از بودند،( ع)علی امام ساللة و رسالت خاندان از بزرگوار، دو هر

 ولاص به آنها عمیق باور و اسالمی فرهنگ با آنها آشنایی و بوده نجف و ایران در دو هر تحصیالت و کردند

 مظاهر جذب و نشوند زدگیعرب دچار جدید فرهنگ با آشنائی از پس که شد سبب فرهنگ این مبادی و

 . نگردند غرب مادی

 لومع و تمدن درخشان تاریخ دورة دو هر. بودند آگاه آن دارریشه اصول از شناختند،می را اسالم فلسفة دو هر

 نآ سپس بودند، کرده مطالعه داشت، قرار تمدن و ترقی اوج در که چهارم تا نخست هایسده در را مسلمانان

 :پرسیدندمی خود از و سنجیدندمی زیستند،می خواری و ذلت نهایت در مسلمان که خود زمان باز را دوره

 پس «یالسب المؤمنین علی للکافرین اهلل یجعل لن: »فرمایدمی مجید قرآن اند؟افتاده روز بدین مسلمانان چرا

 !است؟ شده بیگانگان رحمانةبی جوالنگاه و هاغربی مستعمرة یاسالم کشورهای ما روزگار در چرا

 مسلمانان، نادانی و رکود و جمود بر دیگر سوی از و دیدندمی را غرب مادی افزون روز پیشرفت سو یک از

 در و کرده لمس وضوح به را درد دو هر و بودند آشنا درد و دلسوخته مردانی آنها دو هر. خوردندمی تأسف

 اساسی اصول احیای صدد در دو هر و کردندمی تالش گذشته عظمت و مجد احیاء راه در و بودند چاره فکر

 به. ..بودند مسلمانان بیداری و اسالم حیات تجدید خواهان و منطقی غیر زوائد و هاپیرایه از آن دوری و دین

 ذهن در هک مسائلی وسیلة به و اندگرفته فرا خود نیاکان از که عقایدی و افکار واسطه به مسلمانان آنها باور

 ات دارند نیاز بیداری و هوشیاری به و اندشده دور ترقی و پیشرفت عظمت، و مجد راه از کرده رسوخ آنان

 . بیاورند دست به دوباره اند،داده دست از  را آنچه و کنند آغاز را خود جدید فرهنگی علمی نهضت

 سنی و شیعه جامعة با نزدیک آشنائی اثر در که است این رهبر و بزرگ لحمص دو هر برجستة خصوصیات از

 تندکهدانسمی بودند کرده درك خوبی به تسنن اهل روحانیت با را شیعه روحانیت وضع دوگانگی و تفاوت

 درتهایق مقابل در دلیل همین به و نیست حکومتها از دور مستقل نهاد یک سنی روحانیت سازمان متأسفانه

 متأسفانه و دارندن بخش نتیجه ایستادگی و قدرت توان حکومتهایشان وابستگی علت به استعماری و ستبدادیا

 به «االمر اولی» عنوان به قرنها را آنها زمامداران خود که است حکومتهائی وابستة سنی روحانیت اعظم بخش

 انتظاری چندان سنت اهل علمای حکمت از آنان دلیل همین به و است کرده معرفی خود مردم و جامعه

 سلمانانم و مردم خود سراغ به مستقیم طور به بلکه رفتندنمی آنها سراغ حرکت و اصالح آغاز برای نداشتند

 .رفتندمی

 قدرت یک واقع در و است مردمی مستقل نهاد یک شیعه روحانیت. نبود چنین شیعه روحانیت دیگر سوی از

 این از. است بوده حکمرانان ظلم برابر در و مردم کنار در همواره هم تاریخ ولط در و آیدمی حساب به ملی
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 آنها سازی آگاه به و رفته شیعه علمای سراغ به مردم های توده و جامعه تحریک برای مصلح دو هر رو

 ...اندداده تشخیص استعمار و استبداد با مبارزه برای پایگاه بهترین را طبقه این و اندپرداخته

 را شاه ناصرالدین که خواهدمی شیعه، وقت مرجع شیرازی، میرزای از حسینی جمال سید که بود رو همین از

 در هبریر کنندة تعیین تأثیر و نقش به اشاره با میرزا به خود مهم و تاریخی نامة در و کند خلع سلطنت از

 شدت هب خائن احمق مرد این فشار از چه اگر اعلم: »نویسدمی استعمار و استبداد دفع و «حقیقی اتحاد» ایجاد

 علمی ایةم حیث از اینها چون کنند یکی را خود مقاصد آن یک در بتوانند که نیست طوری ولی اندکرده انتقاد

 هم با و پیوسته دیگر بعضی به بعضی شوندنمی حاضر هستند؛ درجه یک در مردم بین وجهه و ریاست و

 ظحف را کشور و نموده را دشمن ضرر دفع بتواند که اجتماعی قدرت و حقیقی اتحاد یک تا شوند هماهنگ

 آرا تشتت این. کنندمی مبارزه هم با یا تنهایی به و چرخدمی خویش محور به کس هر گردد، تولید نماید،

   .«باشدمی نامشروع کارهای پیشرفت موجب و قدرت تضعیف اصلی علت

 ایران مراجع با او صمیمانه روابط و داشت شیعه علمیة هایحوزه و مراجع به امید چشم هم صدر موسی امام

 . است واقعیت این دهندة نشان عراق و

 مخالف آنها دوی هر و... بردندمی رنج شدت به اسالمی جامعة ماندگی واپس از رهبر دو هر دیگر سوی از

 عواق در ولی دانستندمی اسالم اصول از را آنها نهاقر الناس عوام که عقایدی با آنها دوی هر و بودند خرافات

 مانانمسل باید که دیدندمی این در را اصلی چارة سید، دو هر. کردندمی مبارزه بود، مسلمانان پیشرفت مانع

 ...کنند بیدار را

 هزار دو ما زمان در مسلمان جمعیت: گویدمی تأسف اظهار با و کندمی مطرح را مهمی نکتة یکجا جمال سید

 و لذلی همه این اینها متأسفانه بودند، قوی و بزرگ آنقدر آنها که حالی در است اسالم صدر مسلمان برابر

 چیست؟ بدبختی و ضعف این علت که کندمی سؤال سپس. هستند ضعیف

 واجب وظایف به قیام پیشوایان و اعالم علمای اگر» که کندمی امیدواری اظهار الدین جمال سید سرانجام

 .«سازد خیره را چشمها که شود ساطع نوری چنان و.. شد خواهد بلند حق زودی به کنند، عمل خود

 قیام مسلمانان ساختن بهتر راه در که کندمی تأکید علما به «شد؟ ضعیف اسالم چرا» رسالة در جمال سید

 داندیم مشکالتی حل راه تنها ریهاگاصالح از رشته یک بنیانگذاری در را علما شرکت رساله این در وی. کنند

 . است بوده گرفته میان در را جهان مسلمانان که
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 رهبران ردنک تشویق و تشجیع خود، امپریالیستی ضد مبارزات در آبادی اسد هایروش و تاکتیکها از یکی.... 

 مردم ویژه به مسلمانان میان در مقامها و شخصیتها نفوذترین با علما که بود دریافته بخوبی او زیرا. بود مذهبی

 . هستند عراق و ایران

 انةجویسلطه و استعماری دخالتهای ضد بر مبارزه در علما تأثیر مورد در آبادی اسد درك از نمونه بهترین

 عراق مقیم ایران علمای به( ق.  هـ 4734/4347) رژی تنباکو امتیاز دربارة که است اینامه خارجی، دولتهای

 جةنتی که گرددمی اسالمی کشورهای از خارجی هایشرکت چیدن بر و آن تحریم خواستار و  .ستا نوشته

 .رسدمی ظهور به ایران در تنباکو تحریم با آن

  را خود نتوانستند اسالم مبلغان که داندمی این در را مسلمانان انحطاط و  ضعف علت نیز صدر موسی امام

 .سازنند هماهنگ است تشکیالت و نظم دنیای که امروز دنیای با

 حضور در رفتمی شمار به اسالمی تبلیغات تاریخ در امیدی فجر که ایمؤسسه در قم علمیة حوزة مرکز در او

 سازمان در نظم و تشکیالت لزوم از روشنگر و مستدل سخنرانی یک در قم حوزه بزرگ علمای از جمعی

 دو بیان از پس او. کرد انتقاد شدت به شیعه روحانیت در شکیالتت و نظم نبودن از و گفت سخن روحانیت

 سازمانی امروز جامعة اینکه دوم و کرد زندگی نظمبی شودنمی پس است، منظم جهان اینکه اوّل: زیر مقدمة

 از را ودخ مشاهدات شویم،نمی موفق برویم، جلو تشکیالتبی و نظمبی بخواهیم ما اگر است، تشکیالتی و

 :گفت فراوان تأسف و تأثر با آن از پس و گردید یادآور دیگران تشکیالت و منظ

 اندینش که مردمی این. گیردمی آتش دلم شوم،می هامسیحی فعالیتهای نوع متذکر وقت هر من داندمی خدا»

 مجله رد شدند؟ منظم که شد طور چه «علیهم کتباها ما ابتدعوها رهبانیه» قرآن بقول آنهم است رهبانیت دین

 مامت از که است منظم قدر آن کاتولیکها تشکیالت و سازمان: بود نوشته که خواندم آمریکا چاپ «الیف»

 !« است مجهزتر و ترمنظم هم روسیه سری احزاب از حتی دنیا احزاب

 با یسا،کل درمقت بسیار تنظیمات و مسیحیان تبلیغی فعالیتهای از قسمتی برشمردن از پس صدر موسی امام

 بخواهد کس هر وسط، این ایمافتاده قربانی گوشت مثل که هستیم هم ما آنها مقابل در:»گفت تمام ناراحتی

 ما ضعو معتقدیم، مسلکش طاهرترین با را اسالم که مردمی ما علی، مرتضی شیعیان ما!! قاپدمی آن از چنگی

 نای غیر در اگر و بزنم را حرف این که ادمآز امنشسته اینجا چون من چیست؟ ما تشکیالت و است چطور

 .!کردمی قطع را امیدتان حرفها این است امید فجر کردم عرض که بود دارالتبلیغ موسسه
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 الماس جهان علمای عام طور به عثمانی خالفت زمان در اسالمی بالد به مکرر سفرهای علت به که آبادی اسد

 حاصال هرگز:»گویدمی و داشته دین رؤسای و علما اصالح به موکول را «اصالح» امر اساساً و داشت نظر در را

 معارف و علوم از و کنند اصالح را خود اوالً ما دین روسای آنکه مگر شودنمی حاصل مسلمان برای از

 اصلح ما برای از که تباهی و خرابی این که شودمی دانسته شود نظر چون حقیقتاً و -بردارند ثمره خویش

 کرده سرایت امت سایر در آن از پس است، شده حاصل ما دین روسای و علما در اوالً تباهی این است، شده

 .«است

 جای در ار مسلمانان ماندگیعقب علت و دانستندمی مترقی و پیشرفته را اسالم تعالیم بزرگ مصلح دو هر... 

 خنرانیس عنوان همین و «است اسالمی دعوت فتنپذیر آماده جهان» بودند معتقد آنها... کردندمی جستجو دیگر

 : گفت سخنرانی همان خاتمه در و کرد ایراد دینی انجمن یک در تهران در که بود صدر امام از دیگری

. است باز کامالً تکالیف انجام و واجبات اداء برای راه که کنممی عرض اطمینان نهایت با مجدداً خاتمه در»

 نهاآ فطرت. هستند آماده دین عالیة تعلیمات به عمل و پذیرفتن برای باشند پرت و ورد قدر هر همه و همه

 و توفیق. است جویان حقیقت و گویانحق یاور هم کون قوای و جهان. کندمی کمک حق دعوت به هم

 الذین و» است الزم استقامت و دعوت اسلوب در ابتکار و ذوق اخالص، فقط است؛ همراه خدا رضای

 «المحسنین لمع اهلل ان و سبلنا لنهدینهم فینا دواجاه

 در فراوانی علل به مسلمانان و شرقی جوامع کرد، آغاز را خود نهضت آبادی اسد که عصری همان در.... 

 -شان یسنت بافت تدریجی تغییر عین در -تمام رخوت و ضعف با و بودند ماندگی عقب و انحطاط حضیض

 . بودند شرقی یا غربی داریسرمایه جهان نظام رد ادغام و انحالل شرف در

 این با برخورد در بودند، اصالح و نوسازی و موجود وضع تغییر خواهان که عصر آن متجددین و متفکرین

 وسیع هایطیف وجود علیرغم که غربگرا متجددین و خواهی تجدد جریان یکی: شدند گروه دو جریان

 آخوندزاده، خان،ملکم از توانمی آنها میان از. بودند غرب تمدن از رویپی خواهان همگی آنها، بین داخلی

 نحسی طه و شمیل شبلی طهطاوی، و هند در خان احمد سرسید و ایران در زادهتقی و سپهساالر و طالبوف

! املک پیروی و ازسیاست دین تفکیک خواهان غرب، بین جهان از تأثر به که برد نام عرب جهان و مصر در

 ...کردندمی معرفی زمین مشرق هایملت پیشرفت و! رهائی راه تنها را آن و بودند غرب روش از

 یراتتغی خواهان دین، مصلحان آن طی که بود اسالمی تفکر احیای و دینی طلبی اصالح جریان دوم، جریان

 نهضت تتوانس که بود تیشهام با عنصر نخستین آبادی، اسد الدین جمال سید و بودند دین راه از اصالحات و

 عبد عبده، محمد شیخ چون کسانی و کند رهبری و آغاز  اسالم جهان در را دینی طلبی اصالح جریان و
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 و الهوری اقبال و مودودی علی ابواال البنا، حسن شیخ بعدها، و تریندرخشان رضا رشید کواکبی، الرحمن

 را سیاست و دین پیوند که هستند زمره این از خمینی امام آنها ترینبرجسته  شریعتی، دکتر صدر، موسی امام

 . دادند قرار خود طلبانة اصالح و سیاسی مبارزه مبنای

 مصر، ،هند افغانستان، ایران،– اسالمی مختلف کشورهای از را خود مبارزاتی فعالیت الدین جمال سید البته

 صدر امام ولی واداشت، حرکت به و دمید روح میاسال جامعة جان نیمه کالبد به و کرد آغاز عراق و ترکیه

 کتحر پایگاه و ندید مساعد را عراق و ایران بر حاکم شرایط خود اصالحی و سیاسی اهداف پیشبرد برای

 را یانشیع توانست لبنان در موجود مشکالت و هامصیبت و فشار و فقر میان در و داد قرار لبنان را خویش

 نیادین،ب تشکیالتی در و کند سازماندهی رفتند،می شمار به لبنان طوایف ترینندهماعقب و ترینمحروم که

 که ارجب واسرائیل وابسته ارتجاعی حاکمة هیئت مقابل در و ببخشد قدرت و عزت آنها به و سازد متمرکز

 انبازیج و فداکاری و کوشش ثمرة و نتیجه و بدمد تازه روح شیعیان در است، منطقه در مسلمان اصلی دشمن

 آن شاهد اخیر، روزه 33 جنگ و لبنان جنوب در «اهلل حزب» مسلحانه مبارزات در هموراه که بود آن وی

 . بودیم

 را دو هر  که شده شروع «امل» و «المحرومین حرکت» از که است انقالبی واقعاً لبنان، امروز اسالمی حرکت

 دوار دشمن زار کار عرصة به را برومند جوانان و شیدهبخ عزت و قدرت و کرده گذاری پایه صدر موسی امام

 . کرد

 زمامداران با ارتباط در! باال از انقالب یا اصالح ایجاد قصد به را خود عمر ایام بیشتر چه اگر الدین جمال سید

 و دنکر عدول خود انقالبی و نوخواهانه مواضع از گاه هیچ اما گذارند، اسالمی کشورهای دولتهای سران و

 و مارگراناستع ضد بر مردم تودة و علما از بخشی و دست فرو و متوسط اقشار بر تکیه با افزون روز طور به

 -استانبول -عالی باب زندان از «ایرانی هایمسلک هم» به اشنامه آخرین در او. گرفت موضع آنان مزدوران

 ارز شوره» در کردن فاسد جای به را خود ارافک تخم تمام من کاش ای اینکه بر مبنی خود از انتقاد از پس

 خود یایران پیروان و دوستان به خطاب ،«بودم کاشته ملت کار مستعد مزرعة» در «کویر زمین» این «سلطنت

 همطلق حکومت اساس خرابی در توانیدمی تا شماها است شدنی منعدم مطلقه حکومت بنیاد: »نویسدمی

 دیدهس سد ایرانی و سعادت میانه که عاداتی نسخ در دارید قوه تا شما ،اشخاص قمع و قلع به نه بکوشید،

 .«کنید کوشش گردیده
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 دیگر طوایف به نسبت و دارند فراوانی نیازهای شیعیان که دید و شد لبنان وارد وقتی صدر موسی امام و... 

 یعهش غیر و شیعه خصیتهایش با مدتی اندك در و گرفت عهده بر را محرومین حرکت رهبری اند،مانده عقب

 . داد گسترش را خود فعالیت دایرة رفته رفته و گردید آشنا مذاهب و احزاب رهبران و لبنان رجال و

 کرده پیدا روحانی و سیاسی رجال و هاتوده بین در باال سطح در که افزونی روز نفوذ و شهرت با صدر امام

 نام به مجلسی شد موفق لبنان مسیحی پیشوایان از بسیاری با تماس و وقت جمهور رئیس با دوستی با و بود

 یاستر به که کند تأسیس سنت اهل «االعالی االسالمی المجلس» طراز در «االعلی الشیعی االسالمی المجلس»

 . شد برگزیده هم مجلس این

 ورهایکش بیشتر در «الشیعه امام» عنوان به وی بود سمتها این مافوق او موفقیت و شهرت و شخصیت اما

 و روپاا و آمریکا به هم سفرهائی و بود کرده مسافرت کشورها این اکثر به او البته. شدمی شناخته عربی

 . بود لبنان بویژه اسالمی، جوامع محرومین حق احقاق برای او هایتالش همه و بود کرده شوروی

 لمل مسائل اساس و ریشه که آنجا از بود، «اسالم وحدت» خواهان که بود این جمال سید ویژگیهای دیگر از

 توحد در را سیاسی مشکل این حل راه و پادزهر بود، یافته جهانی استعمار و داخلی استبداد در را شرقی

  .کرد تأکید فوق عامل دو با مبارزه و مقابله در اسالمی وحدت بر جهت این به دید،می شرق مظلوم ملل

. شدمی نزدیک اهدافش به ایشان اگر و بود جهانی سطح در اسالمی وحدت خواهان نیز صدر موسی امام

 جاذبة دمر این شدند،می متحد یکدیگر با و نداشتند را بسته مرز این دیگر اسالمی، عربی کشورهای شاید

 نتقلم راندیگ به را خود عقاید راحتی به جاذبه این با توانستمی که طوری به داشت نیرومندی بسیار معنوی

 نیم،ک تلفیق جهانی و سیاسی وسیع دید آن و خلوص و نیت حسن آن با را العادهفوق جاذبه این اگر و کند

 آیند خوش مسلمانان و اسالم خارجی و داخلی دشمنان برای البته که آیدمی بدست درخشانی بسیار نتیجة

 !! نبود

 گرو در چیز هر از بیش اسالم جهان دوباره تولد و ینمسلم اقتدار آغاز که دانستندمی بزرگوار سید دو هر...

 . بود اسالم جهان دوبارة تولد اسالمی مصلحان تمام آرمان بلکه و آنها آرمان. است «اسالمی وحدت» همین

 اب دشواری راه چه در دانستندمی و بودند واقف خود مبارزة مشکالت و کار اهمیت به بزرگ مصلح دو هر

 آرمان و هدف از مشکالت دلیل به که نشدند حاضر هرگز ولی اندنهاده گام فرساینده مهایخ و پیچ همه آن

 ...شوند دور  خود
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 «الوطنی حزب» تشکیل با جمال سید که دیدیم و بودند پرکاری ارگانیزاتور و کوشا دهنده سازمان سید، دو هر

 آن یعیانش به لبنان در «المحرومین حرکت» تأسیس با نیز صدر موسی امام و آورد گرد را مصر رنجدیدة طبقة

 . داد تغییر کلی به را سیاسی و اجتماعی و فکری شخصیت و دمید تازه روح دیار

 ولی.. است معاصر جهان اسالمی بزرگ مصلح دو عملکرد و هاتشابه از ایگوشه به کوتاه ایاشاره این...

 به تهوابس مزدوران و داخلی دشمنان دست به و خارجی شمناند توطئة با بزرگوار دو هر که دانیممی متأسفانه

 لطانس سرای در جمال سید... شدند روبرو مشترکی دردناك و ناگوار سرنوشت با امپریالیسم، و استعمار

 درص موسی امام و... شد سپرده خاك به استانبول در گمنام ایمقبره در مظلومانه و رسید شهادت به عثمانی

 و قیاخال ضوابط و اصول همة علیرغم لیبی، آزرمبی حاکم و گردید مفقوداالثر قذافی، سرهنگ «لیبی» در

 و نانلب مسلمان دست از بود، رفته لیبی به وی خود دعوت به که را خود میهمان ،!عربی و اسالمی و انسانی

 ... نیست دست در اطالعی ایشان قطعی سرنوشت از هم تاکنون و گرفت جهان

 آید بیرون ابهام از راز این سرانجام لبنان، دولت و ایران اسالمی جمهوری مسئولین «عالی همت» با که باشد

 .گردد روشن صدر، موسی امام مکان و جا و سرنوشت و
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 المسلمین اخوان حرکت استمرار و پایداری راز و رمز

 

 در باید ـ م 2442 ـ را کشور آن جاری سال انتخابات در مصر المسلمین اخوان جمعیت پیروزی: مقدمه

 به صرم جامعه سیاسی صحنه در اسالمی حرکت این استمرار و پایداری سال هشتمین و هفتاد جشن حقیقت

 ضرورت بر میالدی بیست دهه اواخر در مسلمان و عرب جهان و مصر تحوالت و وضعیت... آورد حساب

 را آن و آورد وجود به را جنبش این البنا حسن یخش و داشت تأکید اسالمی نوین جنبش یک آمدن پدید

 لطةس تحت مصر که نمود تأسیس را خود سازمان زمانی البنا حسن شیخ. نامید «نجات و بیداری جنبش»

 اخوان جمعیت تأسیس البته برد می بسر آن، به وابسته درباری حاکمیت و انگلیس استعماری و ظالمانه

 وضعیت و طبیعت خالف و استثنایی واقعه و حادثه یک ـ م 4327 ـ یستمب قرن سی دهه اوایل در المسلمین

 از برخاسته این و است بوده «تاریخی استمراریت» نوع یک 4«البشری طارق» قول به بلکه نبود، مصر جامعه

 رد غربزدگی علیه اخوان نبرد... آید می شمار به بود، گردیده آغاز نوزدهم قرن از که عام اسالمی نهضت یک

 انگلیس راستعما علیه مبارزه از ای مرحله و استعماری «تحمیلی فرهنگ» با «تمدنی برخورد» از بخشی حقیقت

 ودهب هدفمند استعماری فرهنگ علیه المسلمین اخوان مبارزات: گوید می خود کتاب در البشری. است بوده

 و ها زیان حجم طوالنی، و یادز های سال از پس اکنون و. است بوده مصر آزادی و استقالل برای تالشی و

 جریان 2.کنیم می درك ما، فرهنگ روح و ما هویت بر را استعماری فرهنگ شبیخون و تهاجم های ویرانگری

 و مصری جامعه بر انگلیسی، و فرانسوی استعمارگران حمله تا اسالمی فتح دوره از آن، فرهنگ و اسالمی

 اییگر ملی اندیشه اولیه های هسته استعمار تسلط با مزمانه ولی بود، حاکم و چیره عام بطور اسالم جهان

 گاهی و رقیب آن به وابسته جریان و اندیشه این زمانی، اندك از پس و آمد پدید اسالم جهان و مصر در

 ن،آ تأسیس آغازین تاریخچه و المسلمین اخوان حرکت آمدن پدید علل درباره. گردید اسالمی جریان دشمن

 و یستأس غربگرا، لیبرال فکری جریان: اند شده اشتباه دچار سکوالر، لیبرال و المیاس فکری جریان دو

 راییغربگ ویرانگر موج و جریان قبال در مصری اسالمی جامعه العمل عکس و بازتاب را جماعت این پیدایش

 تولد نراموپی اعجاز و قدسی هاله یک که اینست اسالمی جریان اشتباه و. داند می غربزدگی جریان چیرگی و

 رد اخوانی اندیشه عظمت و شکوه حالیکه در. کند می مطرح( المسلمین اخوان) اسالمی جنبش این تداوم و

 یرورتص حقیقت در تداوم و استمراریت این و است آن بودن تجددگرا در اسالمی، اندیشه جریان استمراریت

 یم اجتهاد باب بستن و جمود همچنین و آن عوامل و بیگانه سلطة با مقابله برای زنده امت یک حرکت و

 اسالمی های جریان چکیده و خالصه حقیقت در المسلمین اخوان حرکت که گفت توان می اصوالً. باشد

 :از بودند عبارت که است بوده پیشین
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 اسالم خالفت احیاء و اسالمیسم پان جریان: الف

 جاویش عبدالعزیز و دفری محمد و کامل مصطفی فکری رهبری به مصر ملی حزب جریان: ب

 ارض رشید عبده، محمد همچون شاگردانش و( اسدآبادی) حسینی الدین جمال رهبری به تجددگرا جریان: ج

 .االزهر روشنفکر شیوخ از برخی و

 اخوان نهضت درباره اسالم، جهان و مصر ای اندیشه و فکری جریانات محقق و استاد عماره محمد دکتر

 و ودهب معاصر اسالمی احیای نهضت امتداد حقیقت در نهضت این: گوید می بناال حسن رهبری به المسلمین

 دمحم همچون شاگردانی و اسدآبادی الدین جمال سید آن پرچمدار و بوده اسالمیسم پان جنبش از ای حلقه

 حسن یلتحو امانتی همچون را اسالمی جنبش و بودند ـ یافته پرورش سید مکتب در که ـ رضا رشید و عبده

 عبده و الدین جمال راه استمرار در را اخوان حرکت خود خاطرات کتاب در البنا حسن خود و.  3دادند لبناا

 دچار اسالمی طلب اصالح جریان که کرد تأسیس را المسلمین اخوان سازمان زمانی البنا حسن 0.نامد می

 شیوه و کرد بررسی افانهموشک را جنبش ضعف علل و عوامل البنا حسن شیخ جا، همین از و بود شده ضعف

. بست کارب تربیتی و پرورشی کار در را عبده محمد شیوه و سیاسی کار در اسدآبادی حسینی الدین جمال سید

 تکاپوی در خود فرهنگی و سیاسی تحرك در ها اخوانی که گوید می 2خود دیگر کتاب در البشری طارق

 نظر «المیاس بنیادگرایی» کتابش در «دهکمچیان» و. بودند اسالمی پیشین طلبی اصالح جریان استمراریت

 های انجری جانشین المسلمین اخوان جمعیت تأسیس با البنا حسن: گوید می و کند می تأیید را البشری

 اکتیکت شیوه و سازماندهی اصول و فکری ساختار البنا حسن. گشت رشیدرضا، رو میانه جنبش و پیشین

 مقتضیات و مصری جامعه اسالمی های خواسته اساس بر و ماهرانه بطور را المسلمین اخوان حرکت های

 نالدی جمال سید: گوید می زمینه این در البشری طارق. نهاد بنیان المللی بین و ای منطقه محیط و زمانه

 و نوگرایی اندیشه و داد ادامه را مسیر عبده محمد و نمود گذاری پایه را مجاهد اسالم اندیشه اصول حسینی

 و تعاطی و گری سلفی تجددگرایی، میان رضا رشید محمد شیخ و بخشید تحکیم را تفسیر و فقه در تجدد

 و اسالم تشمولی المسلمین، اخوان تأسیس با البنا حسن آنها، دنبال به و! زد پیوند ملی های سیاست با تعامل

 عملی، طورب را جنبشی هیسازماند و اندیشه میان پیوند و سیاست و شریعت ـ عقیده میان ناگسسته ارتباط

 عرفان و االزهر جامعه های اندیشه میان زدن پیوند با را خود عملی و عقلی مهارت و نبوغ و ساخت هویدا

 0.رساند اثبات به مصر، ملی حزب ملی اقدامات و صوفی

 این حضور استمرار و تداوم علل و عوامل که اینست المسلمین اخوان درباره اصولی های پرسش از یکی

 انورالسادات و عبدالناصر جمال فاروق، ملک: بشری ضد و وحشیانه بهای ملی ضد سری رغم علی حرکت،
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 تالش مقاله این کدامند؟ عرب، و اسالم جهان و مصر جامعه و عربی کشورهای ملی ضد های حاکمیت و

 کیالت،تش این نمو و رشد روند و تاریخی مراحل بررسی با. بدهد مناسب و کوتاه پاسخی پرسش این به دارد

 :است نهفته زیر مسایل و عوامل در حرکت این تداوم و بقا علل و استمرار راز و رمز رسد می نظر به

 :اخوان ایدئولوژیکی های پایه و اصول ـ 4

 آنها قاداعت به. اند کرده اخذ اسالمی دین مبانی و اصول از را خود تشکیالت عقیدتی بستر و اساس ها اخوانی

 و خداوند رضایت راستای در کردن زندگی و تعامل و رفتار در بایستی می اسالمی جامعه و ادهخانو فرد،

 رکتح در تعالی، و کرامت کسب در همیشه باید انسان نقش و کنند حرکت پروردگار ناخشنودی از پرهیز

 اساس بر جدید لنس تربیت. باشد داشته اعتقاد اخروی کیفر و حساب و رستاخیز به باید مسلمان انسان. باشد

 وادهخان» تکوین و تشکیل المسلمین اخوان دیدگاه از. است اسالمی امت فردای و امروز کننده بیمه اسالم،

 اساس بر باید اسالمی امت ها، اخوانی نظر به. کند می کمک سالم «اسالمی جامعه» یک تشکیل به «صالح

 و عدل بر باید حکومت، هدف و اساس و است ها قدرت منبع «امت» که چرا گردد، متحد دینی مشترکات

 بعد در المیاس جامعه. برد می بین از را استبداد و دیکتاتوری فضای شورایی نظام و باشد استوار طیبه حیات

 این در و کند حرکت اسالمی شریعت و فقه اساس بر باید المسلمین، اخوان اعتقادی اصول نظر از اقتصادی

 :است چنین ها اخوانی دید از اسالمی اقتصاد مبانی راستا

 .باشد اغنیا طبقه انحصار و اختیار در نباید اقتصادی روند ـ الف

 .کرد مبارزه ـ دولتی یا ملی ـ رباخواری با باید ـ ب

 .گردد ممنوع! خاص ای طبقه دست در ثروت آمدن گرد و احتکار ـ ج

 .گذاشت احترام باشد، دخداون شرع به پایبند و جامعه خدمت در که مالکیت اصل به باید ـ د

 فرق انمی و نگرفته قرار اسالمی مذاهب مذهبی تعصبات گرو در المسلمین اخوان سازمان بینی جهان لحاظ از

 در مهمی نقش ها اخوانی. است کرده پیشه را اسالمی امت میان خواهی وحدت رویکرد اسالمی مذاهب و

 در گروه این پیروان و 7اند داشته ـ بیت اهل مذهب پیروان و سنت اهل میان ـ مذاهب بین تقریب روند

 .دنماین دار ریشه خود اخالق و وجدان در را اسالمی غیرت و رها مذهبی تعصب تنگ افقهای از هستند تالش

 .سازد دور دیگران تفسیق یا و تکفیر از را خود است توانسته تاکنون گروه این
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 گروه راهکارهای و ها شیوه ـ 2

 نسجمم شان مرامنامه و اصول طبیعت با آنها تشکیالت راهکارهای و ها شیوه که هستند باور این بر ها اخوانی

 می سطوح کلیه در آن عالیه اهداف تحقق و اسالم احیای و تجدید در را خود اهداف و است هماهنگ و

 .دانند

 التاص حفظ. باشد اشتهد هماهنگی و انسجام جامعه نیازهای و زمانه مقتضیات با باید آنها دید از شیوه این

 ردف اسالمی تربیت و آموزش ها اخوانی دید از. است گروه این تبلیغات بستر اسالمی فرهنگ و هویت و

. ستا فعالیت زیرساختار و اساس افراد، تربیت لذا است، اسالمی جامعه و خانواده تکوین اول گام مسلمان،

 جامعه زا صحیح درك اساس بر باید تشکیالتی های هشیو که هستند باور این بر ها اخوانی چارچوب این در

 .ببندد را تشکیک و فتنه درهای کلیه و بدهد پاسخ او نیازهای کلیه به و باشد فرد و

 اسالمی دعوت خصوصیات ـ 3

 :کنند می بیان چنین را خود دعوت بارز های شاخص و خصوصیات ها اخوانی

 خدا رسول سنت و خدا کتاب از پیروی به و اسالم اللز سرچشمه به بازگشت به آنها: سلفی دعوت ـ الف

 .کنند می دعوت

 .کنند می دعوت( ع)محمدی سنت از پیروی به را خود پیروان: سنی طریقت ـ ب

 به عشق و دل صفای و باطن طهارت و خیرخواهی اساس بر باید انسان عمل اساس: تصوف حقیقت ـ ج

 .باشد منکر، از زپرهی و خیر فعل بر تداوم و مواظبت و خداوند

 تربیت خواهان همچنین و اسالمی کشورهای داخل در حکومت اصالح خواهان آنها: سیاسی انجمن ـ هـ

 .هستند آن اسالمی هویت و وحدت و عزت و کرامت حفظ راستای در اسالمی امت

 فارشس خود بدنی ورزیدگی و جسمی توانایی حفظ به را خود پیروان و اعضا ها اخوانی: ورزشی باشگاه ـ و

 !...ضعیف مؤمن از است بهتر قوی مؤمن آنها اعتقاد به و کنند می

 سلمانم انسان باید و نموده سفارش علوم آموختن به را انسان اسالم آنها اعتقاد به: فرهنگی و علمی انجمنـ  ز

 .باشد اسالمی امت برای افتخاری و گرفته قرار باالیی سطح در علمی و فرهنگی لحاظ از

 خود پیروان و ورزند می زیادی اهتمام مردم و جامعه مشکالت و قضایا به ها اخوانی: اجتماعی ندیشها ـ ح

 .دهند می سوق و هدایت مردم با همکاری و اجتماعی فعالیت به را
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 :تشکیالتی های شاخص از برخی ـ 0

 سازمان و نموده مبارزه تشکیالتی و حزبی های آفت از بسیاری با اند توانسته گذشته سال 77 طی ها اخوانی

 :از عبارتند ها اخوانی سازمانی های شاخص جمله از برهانند آن های زیان و تبعات از را خود و

 تعصب اب مبارزه و نهادینه سالم نظر اختالف فرهنگ به احترام و فقهی و ای فرقه اختالف موارد از پرهیز: الف

 !فکری جمود و

 .دارد می حذر بر ممتد های آموزش با تشکیالتی، نخوت و تکبر و حزبی خودنمایی از را خود افراد: ب

 .کنند مبارزه سازمانی تعصب و تحزب های آفت با اند داشته سعی همواره ها اخوانی: ج

 .مقاومت و صبر و ایثار ویژه به اسالمی اخالق داشتن و گروهی کار روحیه تقویت دـ

 آنها به ها سئولیتم و وظایف انتقال و جوانان جذب برای تالش:  هـ

 لیهک در «مرحلی» شیوه به ها اخوانی... تشکیالت ساختارهای کلیه در گام به گام و مرحلی شیوه تعمیم: و

 تعریف،: مراحل از بایست می اقدامی هر معتقدند و داشته راسخ اعتقاد سازمان، این تاریخی های دوران

 .بگذرد اجرا و تکوین

 :اخوانیها اهداف ـ 2

 :کنند می خالصه زیر نکات در را خود تشکیالت اهداف اخوانیها

 و رروشنفک فکری لحاظ از و متین اخالقی لحاظ از و قوی جسمانی لحاظ از که مسلمان انسان تکوین: الف

 .باشد سازنده عملی، و مهارت لحاظ از

 فرهنگی و تیتربی عقیدتی، جهات از مسلمان انسان تولید محیط ساز بستر که مسلمان خانواده ساختن: ب

 .است اوالد تربیت حسن

 «لمانمس خانواده» تکوین و تشکیل مرحله از پس که هستند باور این بر ها اخوانی: اسالمی جامعه ساختن: ج

 .است «اسالمی امت تکوین» آن از پس و «اسالمی جامعه» ساختن بعدی مرحله

 مسلمینال اخوان: گوید می خصوص این در المسلمین اخوان بنیانگذار البنا حسن: اسالمی حکومت پایی بر: د

 کومتح» با بایستی می اسالمی کشور و جامعه و مسلمان مردم بلکه نیستند، خودشان برای حکومت طالب

 .نباشد اخوان دست در حکومت اگر حتی شود اداره «اسالمی
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 ها حکومت که داد لتشکی را «اسالمی دولت» باید ها اخوانی دیدگاه از اسالمی، حکومت تشکیل از پس:  هـ

 .دهد می نجات تفرقه از را آنها و کند می دعوت وحدت به را اسالمی کشورهای و

 ند،ک می رهبری را اسالمی امت که اسالمی واحد دولت گذاری پایه بستر اسالمی دولت تشکیل از پس: و

 .آید می فراهم

 لسطینف قضیه ویژه به اسالم جهان قضایای به المسلمین اخوان اهتمام ـ 0

 ای ژهوی اهتمام فلسطین قضیه ویژه به اسالم جهان مشکالت و مسائل به تأسیس بدو از المسلمین اخوان

 .است ورزیده

 المسلمین اخوان رهبران و البنا حسن شیخ ،4307 سال در صهیونیستی نیروهای و اعراب جنگ اولین آغاز با

 آوری جمع و مردمی نیروهای بسیج و منطقه هب مجاهد و رزمنده نیروهای اعزام به عرب جهان سراسر در

 به عرب جهان معاصر تاریخ مورخان و فلسطین قضایای به آگاهان. پرداختند آنها برای الزم های کمک

 جبهه در ها اخوانی نیز اکنون هم و 7داشتند اذعان فلسطین قضیه به المسلمین اخوان های گروه خدمات

 لسطینیف مقاومت است اشغالی فلسطین در المسلمین اخوان شعبات از که حماس و دارند قرار فلسطین حامیان

 .کند می ورهبری هدایت صهیونیستی رژیم علیه را ها

 اسالم و عرب جهان فرهنگ و فکری جریانات در ها اخوانی فعال حضور ـ 7

 نجها فرهنگی و فکری ـ مذهبی های عرصه در خود چشمگیر حضور با گذشته دهه هشت طی ها اخوانی

 حمایتی چتر زیر در. بودند ویژه های شاخص با اسالمی فرهنگی و فکری جریان یک بسترساز اسالم،

 شدند یتترب مصر در ای برجسته فرهنگی های شخصیت و فکری های استوانه ها اخوانی مکتب و تشکیالت

 لیغزا محمد شیخ. ددار اسالم معاصر قضایی اثر و حقوق در ممتازی جایگاه که عوده عبدالقادر شهید همچون

 ریانج خود قطب سید شهید. داد ارائه نکردنی فراموش خدمات معاصر اسالم اندیشه به کتاب دهها تألیف با

 .بود اسالمی اندیشه و بینی جهان نوع یک ساز

 و اسالمی مطبوعات توسعه در مهمی نقش اسالم، جهان مسائل به آگاهان و مورخان شهادت به ها اخوانی... 

 رصهع در. اند بوده عرب جهان در معاصر اسالمی هنر و ادبیات تکوین بسترساز و داشتند آن تعالی و رشد

. دداشتن بسزایی سهم ها اخوانی اسالم، و عرب جهان در غربزدگی و غربگرایی الحادی، جریانات با مقابله

 جریانات و ناصریستی و عثیب جریانات و الملل بین کمونیسم های اندیشه و افکار با عرب جهان در ها اخوانی

 ریاناتج از خوبی مدافعان راستا این در و. کردند مقاومت و مبارزه پیگیرانه و خوبی به سکوالر و الئیکی



243 

 

 داشتند وسیعی های تالش آنها عرب و اسالم جهان فرهنگی هویت از دفاع در. بودند آن فرهنگ و اسالمی

 .اند داشته چشمگیری و عالف حضور غرب فرهنگی های شبیخون با تقابل در و

 اسالمی امت انسجام و وحدت زمینه در ها اخوانی های تالش ـ 7

 آنها دلیل همین به و. است ها اخوانی راهبردی اهداف از اسالمی واحد دولت تشکیل و اسالمی امت وحدت

 تتتش و تفرقه از جلوگیری برای و بوده اسالم جهان وحدت راستای در خوبی مبلغات گذشته، دهه هشت

 الشت از بخشی آنها، حقه قضایای از و مسلمانان حقوق از دفاع. اند برداشته مثبتی های گام اسالمی، امت

 و اسالم هویت حفظ خود تبلیغات در ها اخوانی. است بوده اسالم جهان وحدت و انسجام زمینه در اخوان

 اناتجری با آنها. اند دانسته «عربی قومیت» مافوق را اسالم هویت و داده قرار مدنظر را اسالمی فرهنگ ترویج

 و اصرن قومیت تعصب آنها دادند ها قربانی راه این در و داشته مستمری مقابله عربی، ـ جاهلی گرای تعصب

 .اشتندد آشکاری برخوردهای عرب گرایی ملی جریانات با راستا این در. دانستند می جاهلی تعصب را بعثیها

 طلبی استقالل و آزادیخواهی های نهضت در آنها نقش و استعمار لیهع ها اخوانی مبارزات ـ 3

 و سالمیا موازین اساس بر پرستی میهن و بوده مخالف نیستی و وشو افراط نوع پرستی میهن با ها اخوانی

 اب مبارزه های جبهه در اسالمی، های سرزمین حفظ برای و است کرده ترویج را( ص)محمدی سنت پرتو در

 قاللاست های جنبش و ها نهضت در چشمگیر حضوری و مؤثر نقشی ها اخوانی. است داشته ورحض استعمار

 لیسانگ استعمار علیه ملی نبردهای کلیه در. است داشته عرب دیگر کشورهای و عرب غرب کشورهای طلب

 ها انگلیسی اشغالگر نیروهای حضور علیه سوئز کانال منطقه فدایی عملیات در. داشتند حضور مصر در

 .نمودند ایفا مؤثری نقش اخوان مجاهدین

 اسالم جهان و مصر معاصر قضایای در ها اخوانی چشمگیر حضور ـ 44

 و چشمگیر حضور عربی، کشورهای دیگر و مصر المسلمین اخوان جماعت مهم های شاخص از یکی

 های الس در مثال طورب. است بوده کشورها جاری مسایل و قضایا با آنها تعامل و تعاطی و گوناگون مشارکت

 یبردار بهره با ها اخوانی. شد مطرح عرب جهان در دموکراسی برقراری و سیاسی اصالح همچون قضیه اخیر

 غمر علی و نمودند مطرح و تدوین و تهیه را خود سیاسی اصالح های طرح خود، متفکرین و اندیشمندان از

 حرکت سرکوب و حذف های شیوه انواع اعمال و المسلمین اخوان جریانات علیه عربی های رژیم فشارهای

 مشارکت موانع و نساخته دور آن جریانات و جامعه از را خود هرگز اسالمی سیاسی حرکت این ولی اخوان،

 و رهبران. است برداشته خود راه مسیر از دیگری از پس یکی جامعه مختلف های عرصه در را حضورش و
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 ممنوعیت و سرکوب و شکنجه و زندان سال 24 مصر المسلمین خوانا( مرکزی کمیتة) االرشاد مکتب اعضاء

 زمینه در توانستند فرسا طاقت و روزی شبانه تالش با مبارك و سادات حاکمیت دوران در و کردند تحمل را

 مقررات و قوانین رغم علی. کنند اثبات و تثبیت را خود حضور خویش جامعه مختلف های عرصه و ها

 .دندش خارج معرکه از پیروزمندانه ملی و محلی صنفی، انتخابات در همواره ولی سازمان این علیه مستبدانه

 یمتناقض و مختلف نظریات و ها دیدگاه المسلمین اخوان حرکت دهه هشت عملکرد ارزیابی مقام در البته

 دباش اسالم دنیای برای خدماتی منشأ عرب، و اسالم جهان سراسر در است توانسته سازمان این. دارد وجود

 حرکت و عمل عرصه که نهادی هر بسان شاید خود تاریخی مراحل و حرکت روند در جنبش این رهبری و

 رزیابیا ترازوی در گروه این اشتباهات و خدمات اگر ولی باشند شده اشتباه دچار شود می اشتباهی مرتکب

 نمی آنها، های توطئه و دشمنان با ابلهمق و اسالم جهان قضایای به را جریان این خدمات منصفانه گیرد، قرار

 .کرد فراموش توان

 جدائی، و انشعابی های حرکت وجود بر مبنی المللی بین و محلی های رسانه تبلیغات رغم علی اخوان حرکت

 انتخابات در فلسطین حماس و 2442 انتخابات در مصر در اخیر های پیروزی با رهبری، کادر میان اختالف و

 هبریر حذف توانمند و ساختاری تحکیم و تشکیالتی انسجام از همچنان جنبش این که دنمو ثابت 2440

 .است برخوردار

 رغم علی جهان، در اخوان حرکت توسعه و استمرار و پایداری راز و رمز که گفت توان می خالصه بطور

 و جذب در ،امر همین و است «عملکرد و اندیشه» بین هماهنگی سال، 74 مرور رغم علی و ها سرکوب

 احزاب رهبران خالف بر که اند داده نشان عمل در اخوان رهبری و دارد اساسی نقش مردم های توده جلت

 به تخدم آنها هدف بلکه و نیستند مادی و شخصی منافع دنبال به دیگر، کشورهای یا و مصر در چه دیگر،

 ...است اسالمی سالم جامعه ایجاد و دینی اندیشه نشر و مردم

------------------------------------------------------------------------ 

 . الشروق دار قاهره، چاپ ،4322 ـ 4302 مصر فی السیاسیه الحرکه البشری، طارق. 4

 . 04 ـ 02 ص کتاب همان. 2

 جتمعالم لهمج الحضاریه، للنهضه اسالمی مشروع البنا، حسن استشهاد علی عاما خمسون عماره، محمد دکتر. 3

 22 ص 4333 فوریه 3 مورد 4337 شماره کویت چاپ

 . قاهره چاپ البنا، حسن تألیف الداعیه، و الدعوه مذاکرات. 0
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 ( 4322 ژوئیه 22 رژیم و دموکراسی( 4374 ـ 4322 یولیو 23 نظام و الدیمقراطیة. )2

 کتاب رد المصری، التاریخ فی میاالسال السیاسی للفکر العامه المالمح: عنوان تحت البشری طارق مقاله. 0

 .407 ص 4373 مدبولی مکتبه قاهره چاپ «مستقبلیه رؤیه االسالمیه الحرکه: »النفیسی عبداهلل

 مرحوم کارهم و االسالمیه المذاهب بین دارالتقریب تأسیس اصلی نفر چند از یکی البنا حسن شیخ شهید. 7

 .است بوده قمی یتق محمد شیخ و( االزهر رئیس) سلیم عبدالمجید شیخ

 .2444 قاهره االسالمیه والنشر التوزیع دار «المقدس بیت الی الطریق» محمد، عبدالهادی جمال دکتر. 7
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 درخشان همچنان خورشیدی صدر موسی امام

 

 العظمى اهلل تآی مرحوم شیعه، فقید مرجع بزرگ برومند فرزند لبنان، شیعیان رهبر صدر سیدموسى  امام اهلل آیة

 شیعه بزرگ زعماى و دین علماى از عموماً وى مادرى و پدرى اجداد و پدر... است صدر سیدصدرالدین

 است، ضرورى وى خاندان و صدر موسى امام با آشنائى و «شناسى رجال» لحاظ از آنها شناخت و بودند

 :اریمد وى، بزرگ خاندان ىتاریخ اصالت و بزرگوار آن زندگى شرح به کوتاهى اشاره کتاب، مقدمه در اینک

 الدین شرف سیدصالح ـ 4

 نزدیکى «شحور» قریه در هجرى، 4422 بسال که است الدین سیدشرف سیدصالح صدر، موسى امام اعالى جد

 از و گزید اقامت روستا همان در تحصیالت پایان از پس و گشود جهان به دیده لبنان جنوب در صور، شهر

 و کرد خریدارى صور توابع از «معرکه» روستاى در را اى مزرعه وى. آمد شمار به دینى القدر جلیل عالمان

 .مدآ بدنیا «صدرالدین سید» فرزندش که بود مزرعه همین در و ورزید اشتغال کشاورزى به معاش، امرار براى

 انىمعث سرداران از یکى «جَزار احمد» که جنگى در اینکه تا داشت آرامى زندگى الدین سیدشرف سیدصالح

 هک را او بزرگ پسر «جزار» دژخیمان و شد نبرد وارد بود، انداخته راه به «عامل جبل» شیعه علماى ضد بر

 دخو و رساندند قتل به «شحور» قریه در پدر چشمان مقابل در سالگى 24 سن در داشت، نام «الدین هبة سید»

 زا بعضى همکارى با سرانجام اما برد، بسر «عکا» در آنها زندان در ماهها که نمودند دستگیر را سیدصالح

 .شد فرار به موفق شیعه نگهبانان

 :میدهد شرح چنین را ماجرا این «صدر سیدحسن» معاصر پژوهشگر

 آن در روز و شب که بود ساخته زندانى جائى در را دین علماء از دیگرى گروه و سیدصالح جزار، احمد»

 دعاى» خواندن مشغول سیدصالح. بشناسند را نماز اوقات توانستند نمى که آنجا تا شد نمى داده تشخیص

 گردد مى یارانش و خود رهائى خواستار خداوند از و است، شده روایت «المهج» در که شود مى «طائررومى

 مى هـ 4437 سال در جزار مخوف زندان از فرار به موفق دیگر زندانیان از تن شش همراه به سرانجام و

 4.«گردند

 زا پس و گزیند مى اقامت( ع)على امام درجوار اشرف نجف در و گردد مى رهسپار عراق سوى به سیدصالح

 2.دشون مى ملحق وى به نیز سیدمحمدعلى و سیدصدرالدین پسرش دو و همسر و سیدمحمد برادرش مدتى
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 صدر سیدصدرالدین ـ2

 الس در که است عاملى موسوى الدین شرف سیدصالح فرزند سیدصدرالدین، صدر، موسى امام بزرگوار جد

 نجف علمیه حوزه به «جزار» معرکه از پس و شد متولد عامل جبل توابع از «قشیب» قریه در هجرى 4433

. تگرف قرار خویش زمان عالیمقام مجتهدان و علما زمره در که نکشید طولى کوشش، و تالش اثر در و رفت

 هب چندى از پس و نمود ازدواج العظاء کاشف جعفر شیخ مرحوم عالیقدر مرجع و بزرگ مجتهد دختر با وى

 اقامت ـ بود فضل اهل و دین رجال محل و دارالعلم زمان آن در که ـ اصفهان شهر در و نمود هجرت ایران

 یخش مانند علماء مشاهیر از تعدادى و بود فتوى و قضا و تدریس اول طراز مرجع سالها شهر این در و گزید

 ةالروض» صاحب شفیع سیدمحمد و «الروضات» صاحب برادرش و هارسوقىچ هاشم میرزا انصارى، مرتضى

 .نمودند علمى استفاده او محضر از «البهیه

 رینت اصیل و دارترین ریشه از و یکدیگرند اعمام بنى الدین، شرف و صدر خاندان که است یادآورى به الزم

 فشر» به بزرگ خاندان این اعضاء تمامى «الدین شرف سیدصالح» دوران تا و باشند مى شریف خاندانهاى

 یعهش ریاست و مرجعیت مقام به موسوى صالح بن سیدصدرالدین اینکه از پس اما داشتند، شهرت «الدین

 .شدند مشهور «صدر» به خاندان، از شاخه این آمد، نایل

 از آنها ترینکوچک. ماند یادگار به بودند، دین رجال و علما از همگان که فرزند 2 سیدصدرالدین مرحوم از

 3.درگذشت هـ4202 سال در سیدصدرالدین اهلل آیت. بود «سیداسماعیل» سن لحاظ

 صدر سیداسماعیل ـ3

 یدتقل مراجع و علما بزرگان از که است سیدصدرالدین فرزند صدر، سیداسماعیل صدر، موسى امام اول جد

 همگان قبول مورد و مشهور ى،معنو کماالت و علمى مراتب و تقوى و زهد در و بود خود زمان در شیعه

 .میرفت بشمار

 تحت و گردید محروم پدر نعمت از خردسالى در و گشود جهان به دیده اصفهان در هـ 4227 سال در وى

 و مقدمات و یافت پرورش و قرارگرفت «آقامجتهد» به معروف سیدمحمدعلى، بزرگوارش برادر تربیت

 هدایة» صاحب محمدتقى شیخ درس در وى، فوت از بعد و خواند وى پیش را سطح دروس از مقدارى

 و داد تحویل خود برادران به را خود موروثى اموال تمامى 4274 سال در اینکه تا شد حاضر «المسترشدین

 شده تفو انصارى شیخ گردید نجف وارد هنگامیکه. گردید عالیات عتبات راهى تحصیل، ادامه قصد به خود

 ابن راضى شیخ چون حوزه زعماى درس در سپس و. نمود شرکت زرگوارب آن فاتحه مجالس در او و بود
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 هـ4273 بسال متوفى) الغطاء کاشف اکبر شیخ ابن على بن مهدى شیخ و(  هـ4234) نجفى فقیه محمد شیخ

 یرزام شاگردان برترین و ازبزرگترین وى. گردید سامرا در شیرازى میرزاى مالزم پس آن از و نمود شرکت( 

 اندم سامرا در نیز ماهى چند و یکسال میرزا وفات از بعد و. شد مى محسوب سامرا به نخستین ینمهاجر از و

 و تگذاش تدریس بناى و گزید اقامت کربال در و کرد مهاجرت سامرا از تکلیف احساس حسب به سپس و

 ائینى،ن محمدحسین میرزا: جمله از فضال از بسیارى و یافت فروان رونق کربال علمیه حوزه او وجود برکت از

 بسیارى دتقلی مرجع او و بودند وى شاگردان از دیگر، بسیارى و فشارکى سیدحسین عاملى، الدین سیدشرف

 حیات درود به کاظمین در هـ 4333 یا و 4337 سال در سرانجام و میرفت بشمار بالد سایر و کربال مردم از

 .گردید مدفون مطهر، رواق هاى مقبره از یکى در و گفت

 محمدمهدى سید و سیدحیدر سیدمحمدجواد، سیدصدرالدین،: از بودند عبارت وى از باقیمانده فرزند چهار

 مرتضى شیخ بزرگوار عالمه.  0بودند دینى مراجع و نظر و تحقیق صاحبان و معروف فضالى از جملگى که

 :تاس شده ثبت وى قبر سنگ روى بر که سروده ابیاتى بزرگوار آن رحلت در یاسین، آل

 فهیهات                                                                                 الثرى فى القبرشخصک اخفى یک لئن

 القبر فضائلک اخفى ما

 فقد                                                                                               مغیب فیه انت لقبر فطوبى

 البدر تربته اطباق من غاب

 عُدا                                                                                          ما بعد القطر له بمستسق ولست

 القطر ینتج الیوم بشراه

 من                                                                                      فارّخوا مأوى الخلد صدر تخیرت

 الصدر له طاب اسماعیل الخلد

 ـ هـ 4333 ـ

 صدر سیدصدرالدین ـ0

 وى. بود شیعه معاصر و عالیقدر مراجع از و بزرگ فقیه 2صدر سیدصدرالدین اهلل آیت صدر موسى امام پدر

 و ادبیات. گشود جهان به دیده خاندانى چنین میان در کاظمین در 0ـ هـ 4237 یا ـ ق.  هـ 4233 سال در

 عمراج از یکى که ـ پدرش خدمت در بعد و فراگرفت وقت اساتید از سامرا در را مقدماتى علوم از قسمتى

 درحوزه مه مدتى و خواند کربالئى حسن شیخ محضر در را عالیه سطوح و کرد مهاجرت کربال به ـ بود تقلید
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 سدر در مدتى و گردید نجف علمیه حوزه راهى پدر، صیهتو به سپس و یافت حضور خود معظم والد درس

 بعد هـ 4323 سال در و گردید نایل اجتهاد اجازه اخذ به و نمود شرکت یزدى سیدکاظم و خراسانى آخوند

 به و شد ماندگار مشهد در سال ده مدت و آمد ایران به( ع)رضا امام بارگاه زیارت جهت پدرش فوت از

 حسین آقا حاج اهلل آیت مرحوم وقت بزرگ مرجع دختر با همانجا در و گردید لمشغو مردم ارشاد و تدریس

 .کرد ازدواج صفیه بى بى بنام قمى،

 در و شد مى حاضر نائینى میرزاى درس در احترام، براى و کرد مراجعت اشرف نجف به هـ4300 سال در و

 الکریمعبد شیخ حاج اهلل آیت قم یهعلم حوزه مؤسس و عالیقدر مرجع دعوت به و برگشت ایران به 4303 سال

 زا یکى و معروف و بزرگ مرجعى و عالیقدر فقیهى عنوان به سرعت به و گزید اقامت قم در یزدى حائرى

 هللا آیت ـ دیگر بزرگ مرجع دو همراه به حائرى اهلل آیة رحلت از پس و یافت اشتهار قم علمیه حوزه ارکان

 گرفت عهده به را شیعیان مرجعیت و حوزه زعامت ـ خوانسارى سیدمحمدتقى اهلل آیت و حجت سیدمحمد

 7.کرد تربیت خود مکتب در زیادى شاگردان و نمود توجهى شایان خدمات قم علمیه حوزه در و

 صدر اهلل آیت از روایتى

 در اُدبا و علما از بسیارى قمرى، هـ4322 سال در قم علمیه حوزه مؤسس حائرى اهلل آیت رحلت از پس

 اهلل یتآ پرمحتواى و نغز اشعار آنها، ترین جالب که سرودند فارسى و عربى زبان به زیبایى اشعار او سوگ

 .بود صدر

 :است چنین بسته نقش حائرى اهلل آیت مرحوم قبر برسنگ که بزرگ مرد این اشعار

 وانحل                                                                                                       قضى اهلل آیت عبدالکریم

 عقده العلوم منسلک

 وهّد                                                                                                        خصبه بعد العلم ربع اجوب

 فقده المعالى ارکان

 و                                                                                                         والد خیر العلم الهل کان

 ولده یُتامى امست بعده

 دهراً                                                                                                   به العلم سعد سعد کوکب

 دهسع عنه الیوم غاب و
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 به                                                                                               الردى غاله القعده ذى شهر فى

 یده شلّت یالیت سهمه

 شهر                                                                                                    فى االطهار االئمة حرم فى

 صیده حلّ کیف الحرام

 لدى»                                                                                                       مورّخا فقل مواله دعاه

 «عبده ضیفاً حلّ الکریم

 زا فرهنگ و دانش زنجیره از گرىدی حلقه او رحلت با و گفت بدرود را جهان حائرى عبدالکریم اهلل آیت)

 دانشوران، براى او. درآورد لرزه به را ارزشها ارکان او فقدان و. بود دانش شکوفاى بوستان او. رفت میان

 دانش، و فرهنگ که بود بختى نیک ستاره او. شدند یتیم وى علمى فرزندان او رحلت با و بود پدر بهترین

 ذیقعده، ماه در. شد ناپدید علم سعادت ستاره او رحلت با اینک اما فت،یا سعادت او بوسیله طوالنى، روزگارى

 رد چگونه، آخر پاك، امامان حرم در. شد مى فلج دستش کاش که رفت نشانه او بسوى را اجل تیر روزگار

 هبند: شد چنین آن تاریخ و فراخواند خویش بسوى را او خدایش شد؟ حالل صید اهلبیت، حرم و حرام ماه

 .(گردید کریم خداى میهمان ار،پروردگ

 هبود صورت بدین صدر اهلل آیت خود روایت به که دهد مى رخ اى مکاشفه نغز، اشعار این سرودن از پس

 سراسر که مهست خرمى و سرسبز بسیار بوستان در که دیدم رؤیا عالم در کوتاه، قصیده این انشاء از پس: است

 حال همان در زنم، مى قدم آن در من و. است پوشانده زالل آب از لبریز نهرهاى و ها میوه و درختان را آن

 «کنید؟ مالقات را شیخ حاج خواهید مى: »گفت و آمد روبرو از فردى

 !«میل کمال با: »گفتم

 ود،ب گلکارى آن اطراف که حوضى کنار و باغ وسط که سرسبزترى فضایى به و کردیم طى راه مقدارى

 اىه پنجره و در و بود زمین از باالتر آن پله چند که بود باشکوهى انساختم آن راست طرف در. رسیدیم

 .داشت باغ سوى به متعددى

 !«کن نگاه: »گفت

 و ردمک سالم. کند مى تماشا را باغ و داده در به تکیه اطاقها از یکى در که دیدم را شیخ حاج کردم نگاه وقتى

 یانآقا حال آنگاه و.« است خوب بسیار حالم: »فرمود ىپذیرای از پس و داد مرا جواب شدم، اطاق وارد شتابان
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: فرمود. آورد چاى و شد وارد خدمتگزارى!«. سپاس را خداى: »رساندم عرض به پرسید را حوزه وضعیت و

 «باشم؟ شما خدمت هم من دارید میل اگر: »گفتم!« بیاور هم صدر آقاى براى»

 .«بروید باید و دارند کار شما با و دارید کار شما خیر،: »فرمود

 با وا و کردم مى نظاره نیز باغ انگیز دل و زیبا منظره به گاه کردم مى صحبت شیخ حاج با که همانطورى

 لدى» :فرمود و کرد بلند را دست دو هر و شد بلند کمى است جالب من براى باغ منظره که دریافت فراست

 .گردید ریمک خداى میهمان پروردگار، بنده.«: عبده ضیفاً حلّ الکریم

 رفت دنیا از صدر

 وا رحلت مورد در. است تشیع جهان نامدار اندیشمندان و پیشگان پروا از صدر، صدرالدین اهلل آیت مرحوم

 نآ بزرگوارى و کرامت و عظمت دهنده نشان که است داشته اى مکاشفه قم، علمیه حوزه روحانیون از یکى

 و مسلم مجتهدین از ـ عراقى عبدالنبى شیخ حاج جناب اهلل یتآ مرحوم از را آن که است آزاده و ربانى عالم

 :کنیم مى نقل ـ قم علمیه حوزه بنام

 اهلل آیت منزل به نگارنده که بود قمرى 4373 سال الثانى، ربیع 43 با برابر شنبه روز که دارم بخاطر درست»

 هنگام به. بود معروف نیز امتیاز این به و داشت بسیار مهارتى خواب تعبیر در ایشان رفتم عبدالنبى، شیخ حاج

 محضر به که هنگامى. شدند خارج ایشان بیت از همدانى محمد میرزا آقاى االسالم حجة که بود من ورود

 خواب: »فرمود «داشت؟ مطلبى! آرى: »گفتم ،«دیدى؟ را محمد شیخ آقا: »فرمودند شدم شرفیاب اهلل آیت

 «بود؟ دیده خوابى چه است؟ روشن شما اىبر آن تعبیر: »پرسیدم.« بود دیده عجیبى

 علیها)کاظم حضرت گرانمایه دخت مطهر حرم به که دیدم خواب در گذشته شب گوید مى ایشان: »فرمود

 بخوانم( مسره قدس)حائرى اهلل آیت براى اى فاتحه تا رفتم باالسر مسجد به آنجا از و شده شرفیاب( السالم

 قبر این: »پرسیدم خود از تعجب با. است آماده قبرى خوانسارى اهلل تآی و حائرى مرحوم قبر میان دیدم که

 از رصد. است صدر من، پسر قبر این: »فرمود که دیدم را گرانقدرى بانوى «است؟ شده آماده کسى چه براى

 .«بود فرزندى خوب او رفت، دنیا

 حرم بلندگوى صداى بناگاه که گفت مى سخن خواب این مورد در هنوز عراقى اهلل آیت مرحوم اینکه شگفت

 7.«کرد اعالن را( سرهم قدس)صدر آقاى العظمى اهلل آیت رحلت خبر و افکند طنین

 ضرتح مطهر درحرم دیگر، عظام مراجع قبر کنار در و پیوست حق رحمت به «قم» در بزرگوار آن بدینترتیب

 .شد سپرده بخاك( ع)معصومه
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 :از عبارتند بزرگوار آن پسران که ماند بجاى دختر هفت و پسر سه فرزند، ده صدر، اهلل آیة مرحوم از

 (.ش 4373 ، هـ 4042 متوفاى) صدر رضا آقا حاج اهلل آیت مرحوم ـ4

 صدر اصغر سیدعلى آقاى جناب ـ2

 لبنان شیعیان شده ربوده رهبر صدر موسى امام ـ3

 نام و تعداد الحجة، آثار مؤلف که: است مانده بیادگار بزرگوار آن از هم ارزشمندى و پربهاء آثار و تألیفات

 :نویسد مى چنین را آنها

 نآ مطبوعات از که اسالم تاریخ و اصول فقه، حدیث، مختلفه، فنون در است بسیار ایشان قلمى آثار... »

 فرموده تألیف سنت اهل و عامه احادیث و اخبار از آن تمام که االمر صاحب حضرت دراحوال است «المهدى»

 ضلف اهل.مطالعه و بحث مورد و فرموده ملخص را فصول که است اصول علم در الفصول صةخال دیگر و اند

 .است دانش و

 :است ذیل بقرار است، نرسیده بچاپ متأسفانه آنها اغلب که ایشان دیگر علمى آثار و تألیفات

 در رساله ،2 تقیّه در رساله ،0 ماءغساله حکم در رساله ،3 صوم در منظومه ،2 حج در منظومه ،4: فقه ـ الف

 وسیلة بر حاشیه ،3 الوثقى عروة بر حاشیه ،7 نکاح در رساله ،7 منکر از نهى و بمعروف امر در رساله ،0 حج

 .المرئه حقوق فى رسالة ،44 فارسى فقه در النجاة سفینة ،44 النجاة

 االصول کفایة بر حاشیه ،2 الفصول خالصة ،4 ـ ب

 تحریف عدم اثبات در رساله ،3 وهابیه شبهات رد در رساله ،2 دین لاصو در رساله ،4 عقاید: اصول ـ ج

 .کتاب

 .جلد 2 در اسالم تاریخ مختصر: تاریخ ـ د

 ،0 جلد 42 عامه و خاصه اخبار در محمد لواء ،3 المهدى ،2 حقوق در اى رساله ،4: اخبار و حدیث ـ هـ

 .جلد0 در جدید، طرز با بیت اهل اخبار مجموعه العلم مدینة

 3...«و مدائح نصائح، اجتماعى، مذهبى، اشعار شامل اشعار، دیوان: اشعار ـ و
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 شعارا جمله از و اند سروده عربى به بیشتر بسیارى، اشعار و بود واالئى شعرى وقریحه ذوق داراى ایشان

 یعقب ائمه حرم هدم و حجاز بر عبدالعزیز وهابى سلطان تسلط هنگام به که است شعرى ایشان، دهنده تکان

 :است چنین آن مطلع که سروده

 یشیب                                                                                                             البقیع ناحیة انّ لعمرى

 فودالرضیع لهولها

 اذالم                                                                                                        الرّزایا فاتحه تکون وسوف

 الهجوع هذا من نصح

 حقوق                                                                                                      یرعى هلل مسلم من فهل

 الشفیع الهادى نبیّه

 میستخ را آن عرب شعراى از زیادى عده و یافت سزا به شهرتى النهرین، نبی عرب شعراى میان در اشعار این

 44.کرد جلوگیرى آن نشر از عراق حکومت آنکه تا کردند چاپ ها روزنامه و ها مجله در و نموده تشطیر و

 مادرى جد ـ2

 اى وادهخان در ق هـ4272 سال در وى. بود قمى طباطبائى حسین حاج اهلل آیت صدر موسى امام مادرى جد

 مقدمات دوره تحصیالت از پس و گشود، جهان به دیده بودند، قم مذهبى شهر اول طراز عالمان از همه که

 بزرگ فقهاى و مراجع محضر از نجف علمیه حوزه در و نمود هجرت اشرف نجف به تهران و قم در سطح، و

 عارف عالم نزد را اخالق معل و فراگرفت را اصول و فقه یزدى سیدکاظم و خراسانى آخوند مرحوم چون

 بزرگ فقیه از کربال در هم سالى چند و آموخت نورى محدث از را حدیث علم و کشمیرى سیدمرتضى

 براى و گردید مشرف مقدس مشهد به سپس و 44بود مشغول علمى فیض کسب به شیرازى میرزامحمدتقى

 .شد مقیم آنجا در ایران، مردم به خدمت

 گسترد را حوزوى بحث و درس هشتم، امام آسمانى و بلند روح از الهام با ىرضو قدس آستان کنار در وى

 ىسیاس و اجتماعى دینى، فردى، گرفتاریهاى روز، کارهاى به حال همان در و کرد تربیت زیادى شاگردان و

 هک بود او همو. نمىورزید کوتاهى زورمداران و ستمگران با مبارزه از اى ولحظه کرد مى رسیدگى نیز مردم

 ها سینه در نفسها که زمانى در و گرفت دوش بر را مبارزه پرچم رضاخان، رژیم اختناق و وحشت اوج در

 رد حسینى شورى و شورید پهلوى رژیم خالف کارهاى دیگر و «حجاب کشف» الیحه علیه بود، شده حبس
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 شهدم از رضاشاه ضددینى و ضدمردمى هاى برنامه به اعتراض عنوان به و نمود پا به ایران مسلمان ملت میان

 . 42نمود صادر رژیم سردمداران به خطاب ماده پنج در اى بیانیه و. کرد حرکت تهران سوى به

 مادر ـ0

 این. دکر ازدواج قمى حسین آقا حاج اهلل آیت مجاهد فقیه دختر با صدر سیدصدرالدین اهلل آیت گفتیم...

 سختیهاى وهمه نمود زندگى سیدصدرالدین خانه در سالها و بود وى براى فداکارى همسر ایمان با دختر

. ردیدگ دختر چندین و پسر سه مقدس پیوند و ازدواج این ثمره و کرد تحمل را خویش شوهر طلبگى دوران

 رستد تربیت به اهتمام با بود خود فرزندان براى ودلسوز مهربان مادرى و همسر براى فداکار زندگى که او

 فرزندان، میان در است، سالگى نود مرز در امروزه که وى. داد انجام کامل طور به ار خویش مادرى وظیفه آنان،

 .دارد خاصى احترام آشنایان و فامیلها ها، نوه

 اىدار و خدا بزرگ پیامبر پاك سالله از مادر، ناحیه از هم و پدر ناحیه از هم صدر، موسى امام بدینترتیب

 موسى امام شریف، و اصیل خاندان دو این وصلت ثمرات ترینبزرگ. است بزرگوار اجدادى و واال تبارى

 مارش به تشیع و اسالم جهان مفاخر از دو هر که باشند مى صدر رضا سید اهلل آیة بزرگوارش وبرادر صدر

 فرزندان واخالقى فکرى علمى، شخصیتى، رشد ساختار در معنوى وراثت عامل شک بدون و 43.روند مى

 ...داشت فراوان تأثیر

 حضرت هفتم امام به واسطه 32 با و موسوى سادات از صدر موسى امام 40وتراجم رجال کتب ضبط رطبقب

 میرسد( س)زهرا وفاطمه( ع)على مؤمنان امیر به واسطه 37 با و رسد مى( ع)جعفر بن موسى

 صدر موسى امام زندگى

 خاندان این میان در و شودگ جهان به دیده قم مذهبى شهر در ش4347 ماه فروردین 42 در صدر موسى امام

 شهر 42نائىس دبیرستان وارد بعد و گذراند قم «حیات دبستان» در را ابتدائى دروس. یافت پرورش تقوا و علم

 تحصیل هب علمیه حوزه در سپس و. گردید التحصیل فارغ دبیرستان آن از دیپلم مدرك دریافت با و شد قم

 رد آن موازات به و انجامید طول به سال ده از بیش رحوزهد وى تحصیالت و پرداخت اسالمى و دینى علوم

 .آمد نائل اقتصادى درحقوق لیسانس مدرك اخذ به نیز تهران حقوق دانشکده

 مدتى. ودب آشنا هم انگلیسى و فرانسه زبانهاى با و داشت تسلط کامل طور به عربى و فارسى زبان دو به وى

 فقه ستدری به تحصیل، بر عالوه نیز خود و گرفت قرار مق علمیه حوزه ممتاز فضالى صف در که نگذشت

 40.پرداخت فلسفه و منطق و اصول و
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 :برد نام فرزانگان این از توان مى ایشان معروف اساتید از

 خوانسارى سیداحمد اهلل آیتـ 0 سیدرضاصدر اهلل آیتـ 3 داماد محقق اهلل آیتـ 2 اصفهانى علوى اهلل آیتـ 4

 .طباطبائى سیدمحمدحسین عالمه اهلل آیة ـ7. خمینى اهلل آیة ـ0 کمرى کوه حجت سیدمحمد اهلل آیت ـ2

 تا سال چهار مدت به و گردید عراق عازم پدربزرگوارش رحلت از پس ش4330 سال در صدر موسى امام

 آیت حکیم، سیدمحسن اهلل آیت بزرگ مراجع و اساتید محضر از اشرف نجف علمیه حوزه در ش4337 سال

 و. ردیدگ مند بهره اصول و فقه هاى رشته در خوئى ابوالقاسم سید اهلل آیت و یاسین آل محمدرضا شیخ اهلل

 نجف به که آن از قبل ایشان ها، همدوره و آشنایان اغلب عقیده به چه اگر آمد، نایل اجتهاد عالى مقام به

 نظر صاحب اصولى و فقهى مختلف مسائل در و رسیده اجتهاد مرحله به قم علمیه حوزه در شود مشرف

 47.بود

 الدین شرف سیدعبدالحسین اهلل آیة با دیدار

 م4322 درسال بار نخستین براى که گذشت مى اشرف نجف شهر در صدر موسى امام اقامت از سال دو... 

. ودنم دیدار معرکه و شحور و صور در خویش بستگان با و گردید لبنان عازم اجدادى، سرزمین دیدار براى

 و ودب حیات قید در الدین شرف سیدعبدالحسین اهلل آیت مجاهد فقیه و شیعه بزرگ زعیم هنوز مانز آن در

 ـ ىاسالم بزرگ شخصیت دو مالقات این در. شد ایشان منزل وارد میهمان عنوان به صدر سیدموسى اهلل آیة

 که جوانى دیگرى آن و گذراند مى را خود زندگى مراحل آخرین و بود مقاومت و ثبات استوانه یکى که

 این در صدر سیدموسى اهلل آیة. یافتند را همدیگر ـ داشت را اسالم اعتالى درراه تالش هرگونه آمادگى

 و انسانیت و ادب و اخالق شیفته و شد واقع لبنان اسالمى رهبر بزرگ بلند افکار تأثیر تحت شدیداً مالقات

 سجایاى و تفکر طرز علمى، مزایاى و نبوغ به زنی الدین شرف اهلل آیت مرحوم و گردید او رهبرى قدرت

 و لمحف هر در بعدها و دانست لبنان شیعیان آینده رهبرى براى فرد ترین الیق را وى و برد پى او اخالقى

 را ىسیدموس اهلل آیت جامع و بارز خصوصیات و فراست و لیاقت درنگ بى یافت مى فرصت که مجلسى

 47.ساخت مى آشنا او برجسته و ممتاز شخصیت با را مردم و کرد مى بازگو

 براى و کرد ترك عراق سوى به را لبنان سرزمین بازدیدها، دیدو و کوتاه اقامت آن از پس سیدموسى اهلل آیة

 .گردید اشرف نجف راهى تحصیل، استمرار
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 صدر سیدموسى اهلل آیة به تشیع مرجع نامه

 بود، تهگش صدر موسى امام وجودى عظمت شیفته که بودن الدین شرف اهلل آیت مجاهد فقیه تنها این البته

 و بود ادهد قرار خود تأثیر تحت را تشیع جهان علمى بزرگ ازشخصیتهاى بسیارى وى جامع شخصیت بلکه

 .کرد مى جلب خود به را نظرها ـ اى زمینه هر در ـ سنگینى مسئولیت هر در که بود شخصیتهائى معدود از او

 حوممر شیعه آگاه و دوراندیش مرجع توسط کشور از درخارج ارشادى و تبلیغى هاى تفعالی که ایام همان در

 راىب حوزه جامع و برجسته شخصیتهاى از نفر چند اسامى منظور بدین بود، شده آغاز بروجردى اهلل آیت

 .داشت قرار آن در نیز «صدر سیدموسى» نام بود، شده تهیه خطیر مسئولیت این شدن دار عهده

 هک مضمون بدین شد ارسال نجف در صدر سیدموسى به شیعه عالیقدر زعیم طرف از اى نامه رابطه همین در

 سامان نآ مسلمانان اجتماعى مذهبى، امور و باشد ایتالیا کشور در تشیع جهان مرجع االختیار تام نماینده ایشان

 آن با جواب در دالیلى به بنا رسید، وى دست به نامه این که زمانى اما. نماید اداره خود کفایت با دست به را

 43.کرد عذرخواهى بروجردى اهلل آیت مرحوم از و نکرد موافقت

 قم علمیه حوزه در مجله نخستین انتشار

 حوزه به دوباره و کرد ترك ایران قصد به را عراق شمسى، 4337 سال زمستان اوایل در صدر سیدموسى

 هحوز خوددر همفکران و دوستان با پیش سالها او. نمود غازآ را جدید مبارزه و تالش و بازگشت قم علمیه

 ىا مجله چنین انتشار حقیقت در و داشت مذاکراتى حوزوى، مجله یک نشر و اصالحات مورد در قم علمیه

 حوزه در روز آن فعالیتها گونه این زمینه چون ولى. بود حوزه اندیشمندان سایر و او آرمانهاى جزء حوزه در

 چنین در حوزه از اى مجله انتشار و بود حرکتها و ها اندیشه نوع این خالف بر غالب جلو و نبود فراهم

 اقدام و شکست مى را جو این شده شناخته دینى مرجع یک اینکه مگر رسید مى نظر به غیرممکن شرایطى

 .نمود مى پرمسئولیت کار این به

 دهش فراهم را حوزوى مجله آن انتشار زمینه نمود، مراجعت قم به نجف از که وقتى صدر سیدموسى اهلل آیة

 قدماتم تهران متدین تجار از اى عده با و حوزه بنام فضالى از جمعى همکارى با درنگ بى که بود این یافت،

 4337 ماه آذر در وقت، مراجع از یکى وپشتیبانى متعال خداوند به توکل وبا نمودند فراهم را مجله انتشار

 هاىدل در را امید نور و یافت انتشار «اسالم مکتب از هائى درس» نام به حوزه لهمج شماره نخستین شمسى

 اهلل آیت شیعه عالیقدر زعیم توجه مورد که بود شده منتشر آن از شماره چند و کرد فروزان باوران دین

 الحاتاص براى را زمینه که شد نورى بارقه روز، آن حوزه گرفته غبار فضاى در و گرفت قرار نیز بروجردى
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 شد لارسا بروجردى اهلل آیت براى آمیز اعتراض نامه تعدادى مجله، انتشار از پس ولى... ساخت فراهم بعدى

 با انایش ولى! آورند بعمل جلوگیرى اسالم مکتب مجله انتشار از تا بود شده درخواست ایشان از آنها در که

 .کرد پشتیبانى آن از عمر خرآ تا و ایستاد آنان همه مقابل در داشت که خاصى نگرى ژرف

 ىبررس از پس را مقاالت همه و بود مجله مدیریت دار عهده داشت، که ویژگیهائى خاطر به صدر سیدموسى

 طالبم تا میکرد ارزیابى را آنها محتوا و عبارات نظر نقطه از و میداد قرار دقیق مطالعه مورد تحریریه، هیئت

 همجل در صدر موسى امام خود بحث عنوان. باشد حوزه شأن با بمناس و عالى کیفیتى با مجله در مندرج

 دیدى و بلند نظرى با شیوا و روان قلمى با مقاالت سلسله این در که بود «اسالم مکتب در اقتصاد» حوزه،

 را الماس اقتصادى سیستم آخر، در و داد مى قرار دقت و ارزیابى مورد را اقتصادى مسایل از مباحثى آگاهانه،

 حقیقتهاى براساس اسالم اقتصادى نظام که گرفت مى نتیجه و نموده مقایسه جهان اقتصادى مکتبهاى ایرس با

 سالما اقتصادى نظام قوت نقطه و امتیاز وجه این و است استوار تولید عوامل ثابت حقوق و جامعه در موجود

 .است جهان اقتصادى مکتبهاى سایر بر

 ادامه شماره ده طى ـ 4337 آذر تا 4337 بهمن ـ مجله اول سال هم مدوازده تا سوم شماره از مقاالت این

 دانشنمد، ادربر از توضیحاتى با ـ بود مانده ناتمام ایشان، مسافرت بعلت اینکه با ـ آن اهمیت خاطر به و داشت

 24.گردید منتشر ایشان، آثار از یکى عنوان به و مستقل کتابى صورت به کرمانى حجتى على

 در ندرجم خاطرات در که عللى به بنا و نیافت ادامه یکسال از بیش اسالم مکتب مجله با ایشان رىهمکا البته

 .داد استعفا مجله عضویت از است، آمده کتاب این

 صدر ملى دبیرستان تأسیس

 رد واقع در و بود شده فاسد دبیرستان، سطح در خصوص به دولتى، مدارس محیط زمان آن که آنجائى از

 این و تندپرداخ مى منفى هاى جنبه به و نداشتند کوششى مسلمانان گناه بى و پاك فرزندان تدرس تربیت

 ودندب افتاده فکر این به اندیشمندان از برخى رو این از بود، شده متدین هاى خانواده نگرانى باعث موضوع

 مثبتى اقدامات بیگانگان منحط و فاسد هاى اندیشه با افکار بمباران و غرب فرهنگى تهاجم این مقابل در که

 آلوده آنها فرزندان اینکه براى علما و متدین، مردم ـ قم جمله از ـ مذهبى شهرهاى اغلب در. دهند انجام

 اگر و گذاشتند نمى دولتى مدارس به را خود فرزندان و بودند زده منفى مبارزه به دست! همیشه مثل نشوند

 مى راگ ببعد، آن از و بود دبستان دوره پایان تا کردند، مى تموافق مدارس اینگونه در آنها تحصیل با هم

 را لمدیپ مدرك اخذ گاهى و کردند مى تشویقشان حوزوى علوم تحصیل به بدهند، تحصیل ادامه خواستند

 !دانستند نمى «مشروع» و «مجاز» هم
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 نام به م،ق در فرهنگ خدمتگزار و متدین فرهنگیان از یکى همکارى با صدر سیدموسى که بود شرایط این در

 نزدیکى در بالدرنگ و گرفت فرهنگ وزارت از را ملى دبیرستان یک تأسیس امتیاز «اوحدى احمد» آقاى

 به شروع صدر سیدموسى مدیریت با ملى دبیرستان و کرده اجاره را محلى معصومه حضرت مطهر حرم

 شده قلمنت دارد، قرار( صفائیه اول) شهدا هچهاررا در که ساختمانى به دبیرستان این اکنون هم و. نمود فعالیت

 ندچ هر. است شده مشهور ایشان نام به شده، ساخته قمى تجار از یکى سرمایه با آن ساختمان چون و است

 ىسیدموس مدیریت با «صدر دبیرستان» ترتیب بدین 24.است گردیده صادر «صدر دبیرستان» نام به آن امتیاز

 چشم از دور به قم متدین اهالى فرزندان و کند مى فعالیت به شروع اوحدى، احمد همکارى با و صدر

 .شوند مى تربیت نامحرمان،

 و داشت عالیات عتبات به که مسافرتى خاطر به صدر سیدموسى. شد اندازى راه صدر دبیرستان آنکه از پس

 درص دبیرستان مدیریت تسم از قم، شهرستان فرهنگ اداره به اى نامه ارسال با بود، لبنان عازم هم آنجا از

 این همچنان و کرد معرفى خود جاى به را «رزاقى محمد» نام به دیگرى متعهد فرد یک و داد استعفا نیز

 .گردید اى ارزنده خدمات منشاء و کرد پیدا ادامه نیز او از بعد وى، فرهنگى دوستان کمک به فرهنگى فعالیت

 را «دانش و دین دبیرستان» ـ باجک ـ قم شهر از دیگرى شبخ در نیز بهشتى دکتر شهید ایشان، بجز البته

 و مذهبى آموزشهاى اضافه به دیگر، مدارس درسى هاى برنامه طبق جوانان، آموزش به که بود کرده تأسیس

 آنب ـ بهشتى شهید نامه ویژه در ـ بموقع و. دارد دیگرى داستان خود این و... پرداخت مى عقاید، تدریس

 .پرداخت خواهیم

 جرته

 امام هاى کوشش نتایج و آثار هجرت، دوران بررسى... نمود هجرت لبنان به صدر موسى امام سرانجام... 

 استاد قول از که بود نخواهد مناسبت بى ولى کنیم مى موکول دیگرى کتاب به دوران، این در را صدر موسى

 ...باشیم داشته مرحله این به اى اشاره الدین، شرف سیدحسین

 حجتى على االسالم حجة گرامى، برادر توسط که صدر موسى امام آثار مجموعه مقدمه در ن،الدی شرف

 معظی مصلح و زعیم درگذشت از پس صدر موسى امام: میگوید چنین شد، خواهد منتشر و ترجمه کرمانى

 خویش دادىاج و آباء سرزمین لبنان به میالدى 4323 سال اواخر در الدین شرف سیدعبدالحسین اهلل آیة الشان

 انشیعی رهبرى الدین، شرف مرحوم جانشین بعنوان و گزید اقامت «صور» نشین شیعه شهر در و نهاد قدم

 جامع و گسترده سطحى در را خویش اجتماعى خدمات و اسالمى ارشادات و گرفت بعهده را لبنان محروم

 روستاهاى در نخست برد، مى ممرد هاى توده گرسنگى و فقر مشاهده از که رنجى با و نمود آغاز االطراف
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 و بیاغازید حرمان و جهل و فقر از مردم نجات براى را اى جانبه همه نهضت «هرمل و بعلبک ـ عامل جبل»

 اصیل اصل نای وسیع رواج و تبلیغ با و داد گسترش لبنان مناطق سایر به را مردمى و میمون نهضت این سپس

 فطوای همه «هستند واحد وجدانى و یگانه حقیقتى داراى هدف و هانگیز جهت از ادیان: »که اسالمى ـ انسانى

 خواندفرا اجتماعى و اخالقى مفاسد و آفات و الحاد و کفر برابر در الهى وحدتى بسوى را مذهبى گون گونه

 دینى طوایف جمیع از هموطنان تمامى میان را انسانى اخوت «صور» شهر در گردید موفق کوتاه مدتى در و

 تشکیالت حرکتها، از بسیارى در و کرد مشارکت ستمدیده مردم با اجتماعى حرکت دهها در. زدسا برقرار

 فشر اهلل آیة مرحوم زمان در که «برّواحسان» جمعیت به رساند یارى آنها به خیریه تأسیسات و فرهنگى

 و ایتام آموزش و سرپرستى منظور به دیگر تشکیالتى تأسیس به و بخشید نو حیاتى بود، شده تأسیس الدین

 بنام نىف مدرسه یک تأسیس به سپس و یازید دست مساعدتها و تبرعات آورى جمع و محرومان به رسیدگى

 بررسى زمرک بعدها و پرداخت «الفتاه بیت» دوشیزگان ویژه دیگرى فنى مدرسه و «عامل جبل صنعتى مدرسه»

 .اردگذ بنیان صور شهر در را( االسالمیه معهدالدراسات) اسالمى هاى

 و آفریقایى و اسالمى کشورهاى به متعدد مسافرتهاى و فعالیت و کوشش سالها از پس صدر موسى امام

 جهانى، هاى کنگره در شرکت جهان، سراسر مصلحان و اندیشمندان و بزرگان و رجال با تماس اروپایى

 اجتماعى و انسانى نهضتهاى با ارتباط ایجاد و غربى زندگى و اروپایى حیات مظاهر پیرامون مطالعه و تحقیق

 «هشیع اسالمى طائفه» احوال و اوضاع بر کامل وقوف با و نمود کسب را ارزشى با تجربیات فرهنگى و

 داشته رنظرزی را شیعیان شئون همه که مادر تشکیالت یک تأسیس ضرورت به آنان، بالقوه و بالفعل امکانات

 .گرفت بکار مسیر این در را خود نیروى تمامى پس این از و برد پى باشد

 دردها و آالم و جست شرکت بیروت در عظیم مطبوعاتى مصاحبه یک در میالدى 42/7/4300 تاریخ در وى

 این جریان بار رقت و آلود رنج هاى پدیده و مظاهر و برشمرد متمادى سالهاى طى را شیعیان رنجهاى و

 موجبات و داد قرار عموم افکار معرض در گویا، و محققانه و علمى شکلى در و ارقام و آمار رابراساس طایفه

 هاىکوشش و اقدامات باالخره. داد توضیح( مذهبى طوایف سایر چونان) شیعیان براى را مجلس یک به نیاز

 یافتند امکان لبنان شیعیان میالدى 40/2/4307 تاریخ در و رسید نتیجه به او ناپذیر خستگى و مداوم و پیگیر

 .کنند گذارى پایه «االعلى الشیعى االسالمى المجلس: »انعنو تحت را مجلسى تا

 یننخست در و شد برگزیده شیعه اعالى مجلس رئیس نخستین بعنوان 23/2/4303 تاریخ در صدر موسى امام

 اعالى مجلس اهداف تحقق براى را خویش عملى برنامه کرد، صادر 44/0/4303 تاریخ در که اى اطالعیه

 :نمود اعالم زیر مترقى و اساسى خطوط با شیعه،
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 .شیعیان اجتماعى و اقتصادى زندگى بیشتر چه هر بهسازى و شیعه ى طایفه شئون تنظیم ـ4

 .جهاد و مبارزاتى نظر از چه و علمى و فکرى نظر از چه اسالمى، کامل موقف یک به وصول ـ2

 .اسالمى کامل وحدت یک به وصول و افکن تفرقه عوامل با مبارزه ـ3

 .کشور وحدت حفظ براى کوشش و لبنان مذهبى طوایف همه با همکارى ـ0

 .کشور مرزهاى و ثغور حفظ و آزادى و استقالل از صیانت و میهنى و ملى هاى مسئولیت به توجه ـ2

 .اخالقى مفاسد و اجتماعى ماندگیهاى عقب ستم، و فقر و جهل با پیگیر مبارزه ـ0

 مبارزه راه رد عرب برادران و مترقى دولتهاى با مشارکت و نفلسطی مقاومت نهضت از جانبه همه پشتیبانى ـ7

 .قدس اشغالگر رژیم توسط شده غصب هاى سرزمین آزادسازى و اسرائیل با

 موجودیت اعالم از پس وى: پرداخت جدیدى سازماندهى به موسى امام شیعى، مجلس گرفتن پا از پس ـ

 ةحرک: »گفت چنین حرکت این کلى خطوط ترسیم در «المحرومین حرکة» مذهبى ـ سیاسى تشکیالت

 ظامن و اجتماعى ستم هرگونه و گرفته نشأت انسانى کرامت و آزادى و انسان و خدا به ایمان از «المحرومین

 حرکة. »ستا برخاسته جنگ به تفرقه و سلطه و فئودالیسم و استبداد با و نموده برطرف را طائفى سیاسى

 تعماراس با و باشد مى کشور وسالمت وطن عظمت و سیادت به سکمتم که مردمى است حرکتى«المحرومین

 .کند مى مبارزه است لبنان متوجه که مطامعى و تجاوزات و

 عاشوراى سالگرد بمناسبت که پرشور اى خطابه ضمن میالدى 34/4/4372 تاریخ در لبنان شیعیان رهبر

 قدس گراشغال رژیم تجاوزات برابر در نظامى مقاومت سازمان یک تشکیل به را لبنان مردم نمود، ایراد حسینى

 ماه 7. فراخواند خویش سرزمین از مردم راندن بیرون براى اسرائیل، غاصب دولت مزدورانه هاى توطئه و

 مسلح سازمان یک ظهور و تولد صریحاً مطبوعاتى کنفرانس یک در میالدى 0/7/4372 تاریخ در یعنى بعد،

 پایگاه :شناساند اینچنین آنرا و نمود اعالن لبنان کشور سیاسى حیات در( لام) لبنانى مقاومت افواج بنام را

 بطور و هماره که آلود خون و مجروح وطن مظلومانه فریاد به میخواهند که جانبازانى و فداکاران و جوانمردان

 .دهند مناسب و مثبت پاسخ دارد، قرار اسرائیل فساد تعدى مورد وسیله، بهر و طرف هر از مستمر

 و انسانى و صحیح رهبرى یک از تبلورى سال بیست قریب لبنان شیعیان پیشوایى مقام در صدر موسى امام

 بنانل سیاسى ـ اجتماعى حیات از جدیدى فصل بیستم قرن دوم نیمه در و گذارد نمایش به را موفق و مردمى

 محرومان نمیا و داد قرار «امل» ىشیع سازمان قرین را «الفتح» فلسطینى سازمان که کفایتى با رهبر. گشود را
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( ع)نحسی و( ع)على پیروى با که او. خواند برادرى صیغه( فلسطینیها) وطن از محرومان و( شیعیان) وطن در

 ـ انسانى رسالت و میکرد دنبال را اش نشده برآورده آرمانهاى داشت حالیکه در ـ! گاندى؟ و هیتلر از نه ـ

 بطرز لیبى، کشور به رسمى سفر یک در م4377 سال تابستان در نمود، مى تعقیب را تمامش نیمه اسالمى

 تا و میگذرد آمیز فاجعه و شوم پدیده این از سال بیست نزدیک اینک و گشت ناپدید اسرارآمیزى و مرموز

 حیحص اطالع او سرنوشت از سروته بى شایعات گاه گه و غیرموثق یا و مرسل اخبار سلسله یک بجز بحال

 مجلس» مقامات و رئیس نایب بویژه جهان، بزرگان و رهبران از بسیارى که چند هر نیست دست در موثقى و

 «فىقذا سرهنگ» شخص بعهده را «صدر موسى امام» شدن ناپدید مسئولیت وى خانواده اعضاء و «شیعه اعالى

 و رداف و مروزا نسل به سهمناك، رخداد این پاسخگوى باید که اوست تنها گویند مى و گذارده لیبى رهبر

 !!باشد؟ بشریت تاریخ و انسانى بیدار و آگاه وجدانهاى

                                                     * * * 

 مبارز و مظلوم مسلمانان و لبنان محروم هاى توده قلبهاى در هماره اما نیست ما میان در فعالً او بهرحال

: که شد نخواهد فراموش هیچگاه وى ممتاز شخصیت و رهبرى و رهخاط و یاد و است زنده ایران زادگاهش

 تابک «مقدمه» در الدین شرف سیدحسین استاد پسرعمش که را آنچه قرار به و ـ الدهر مابقى باقون العلماء

 :است آورده «منبر و محراب»

 کالم» او خود که بگوئیم چه او پیرامون است جاویدان حق «کالم» که چرا نیست رفتنى بین از مردى چنین»

 نیتعی را تاریخ آرزوهاى وى. شناساند پاك سرزمینى در و شیرین سخنى با را خویش خود او. است «مقدمه و

 مه آتش از سخنانش. بود آفتاب روشنى به او هاى اندیشه. درآورد لرزه به را زمان افکارش با و بخشید

 راىب را روزگارش. نشست ثمر به نیکو چه که ردک غرس زمین در را هائى نهال دستانش با. بود تر فروزان

 رسیدن آنان هب و پیمود مى راه نور، راه پویندگان با همراه. بود شدگان رانده پناه میگذرانید آنان با و مستضعفان

 چرخ. خود سرشار ایمان و نیرومند بازوان با. میخواند برایشان را پیروزى سرود و میداد نوید را هدف به

 را «لىع خط» تاریخ از پرشکوه و زیبا تابلوئى نو از و درآورد بحرکت منطقه این در را اسالم اصیل مکتب

 فکارا جایگزین را اصیل ارزشهاى و معیارها باره یک. نمود بازگو دوباره رسا بیانى با را مذهبش و ترسیم

 بوجود اى جبهه. انداخت هرا به آفتاب کاروان بهمراه را ها توده و کرد غیراسالمى و نادرست رفتار و غلط

 به او که را آنچه اینست کرد، عبور براحتى مشکالت و ها سختى همه از ایمان قله به رسیدن راه در که آورد

 در نگریست مى ما به هم باز و ساخت را ما دشوار و سخت شرایطى در نگریست مى ما به هم باز داده ما

 نمود، رشادا را ما مکتب اصول تشریح و بیان در نگریست مى ام به هم باز ولى داد رایارى ما تشکل و تشکیل
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 ام براى او گویاى و نافذ چشمان زندگى ساختن در. نگرد مى ما به هم هنوز و نگریست مى ما به هم باز اما

 و عىس با و ناله و اشک با جگر خون با بلکه کرد بنا زر و زور و حرف با توان نمى را زندگى بود، زندگى

 ائىه غصه و غم و هم با. بود سرسبزتر ما سرسبز سرزمین براى او ساخت را زندگى بایستمی کوشش

 ارمغان به را بهار ما براى خزان هاى ویرانه بلندیهاى بر شد زخمى خود ما زخمهاى مداواى براى و میزیست

 و گفت سخن برآورد، فریاد ما مجروح وطن جاى هر در و داد ادامه را مبارزه ما براى و ما سرزمین در. آورد

 پر ینسرزم این. شدیم تر شجاع او با ما. برساند پیروزى به و کند هدایت راست راه به را ما تا نمود کوشش

 و متالطم امواج از پر عظیمى اقیانوس چونان بود، دردناك هاى ناله و تند وبادهاى ناخالص ارزشهاى از

 وى از مسلمانان. انداخت لنگر عدالت، و حق نسانیت،ا و آزادى درساحل نجاتى کشتى همانند او و سهمناك

 ...بود آفتاب آنان براى او و گرفتند آگاهى و الهام

 و تابید جنگل خارهاى روى بر که بود نورى او زیرا بمانیم او هدف و مسیر در که اینست امیدمان و آرزو

 ورد،آ بوجود مقاومت و تادگىایس روحیه «امت» در و ساخت خرم و سرسبز را آبى بى جنگل تشنه درختان

 ریخت زمین به که مطهرى خون با «طف» در و شد نوشته «کوفه مسجد محراب» در آن الفباى که مقاومتى

 ىف اَلِیکَ نَرغَبُ اِنّا اللّهم: گردید نقاشى و طراحى( برمیآورد فریاد و خروش و جوشد مى هم هنوز که خونى)

 ند،ا شرمنده وى نور از خاموشى راه پویندگان که بگوئیم چه او از دیگر... هلَهاَ وَ االِسالم بها تعّز کَریمة دَوْلة

 این و گوى این هست توانى و ادعا چنین را که هر کند؟ احتکار را «عظمت و نور و هوا» تواند مى کسى چه

  22...«درخشد مى هنوز نیز ما خورشید و ماند نمى ابرها زیر هیچگاه خورشید اما. میدان

                                                         * * * 

 و... متن اصل هم و بود مقدمه هم نور، کالم هم و بود حق کلمه هم ما، عصر در صدر، موسى امام آرى... 

 کامل و تام هاى نمونه که بود همینجا از البته و... نیست ما میان در چند هر درخشان، همچنان خورشیدى

 را وا رذیالنه شناساند، مى «نفاقا و کفراً أشدّ» را آنها قران که «اعرابى» عیار تمام عناصر و جاهلى، عرب حِقد

 رانجامس اینکه از غافل اما بزنند، تکیه ،!خود مزدورانه حکم اریکه بر دیگر صباحى چند تا ربودند ما میان از

 کیفرى به آنان و جارى نیز آنها حق در ت،اس شده جارى تاریخ ستمکاران همه درباره که الهى، محتوم حکم

 یأمرون الذین یقتلون و حق بغیر النبیین یقتلون و اهلل بآیات یکفرون الذّین انّ: »شد خواهند دچار دردناك

 .العظیم العلى اهلل صدق. «اَلیم بعذاب هم فبشر الناس من بالقسط

  علمیه حوزه: قم

  هـ4040 رجب 27( مبعث لیله)
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  اهىخسروش سیدهادى

------------------------------------------------------------------------ 

 .230ص االمل، امل تکملة.  4

 .42ص کرمانى، حجتى على: تألیف ،«چمران دکتر و صدر موسى امام روایت به لبنان. » 2

 .440 و 443ص. فارسى ترجمه الرازى، هدیة ـ 404 ـ 4/423 ج نقباءالبشر،.  3

 االدب ریحانة 040=  3/043 الشیعه اعیان ـ 4/442 العراقیین المؤلفین معجم ـ 404 ـ 4/423 ج نقباءالبشر، . 0

 .4/342ج زرکلى االعالم ـ 023 ـ 3/024

 .گردید معروف «صدرالدین» به بعداً و بود محمدعلى او نام.  2

 .040 ص: 3 ج الشیعه، اعیان.  0

 .300 ـ 2/303 نقباءالبشرج.  7

 .202 ـ 207 صفحه ،4370 قم، چاپ. رازى محمد شیخ: تألیف صالحین، کرامات.  7

 .243ص اول، چاپ رازى، محمد تألیف قم، علمیه حوزه تاریخ یا الحجة آثار.  3

 صفحه ق. هـ4300اول، چاپ خیابانى مالعلىواعظ حاج تألیف«علمأمعاصرین»و. 3،027ج االدب ریحانة.  44

247. 

 .0/370ج دانشمندان مشاهیر ستدراکاتا رازى، محمد شیخ.  44

 .404 ـ 2/74ج ایران روحانیون نهضت دوانى، على.  42

 ایشان آثار و زندگى شرح. پیوست ایزدى رحمت به قم در ـ 4373 ـ گذشته سال صدر، سیدرضا اهلل آیة.  43

 .شود مراجعه. است آمده «معاصر فرهنگ و تاریخ» مجله 43و 40 شماره در

 یا الحجة آثار و 20 صفحه صدر، سیدحسن فقید اهلل آیت خبیر ومحدث فقیه تألیف آالمل، لام تکمله.  40

 تا 347ص ،43ـ40 شماره معاصر، فرهنگ و تاریخ مجله در کرمانى حجتى على مقاله قم، علمیه حوزه تاریخ

323. 

 .میشد اداره اوحدى احمد آقاى مدیریت به دبیرستان این.  42
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 .240 و 242ص «الحجة رآثا» به شود رجوع.  40

 .47/0/4374 ـ 20 شماره 42 سال قم، چاپ بعثت، نامه هفته.  47

 .47ص کرمانى، حجتى على: تألیف. چمران دکتر و صدر موسى امام روایت به لبنان.  47

 .04ص اباذرى، عبدالرحیم: تألیف محرمان، امید صدر موسى امام.  43

 و کانادا، و آمریکا به را بالغى صدر استاد و یزدى حائرى اهلل ةآی بروجردى، اهلل آیة مرحوم دوران آن در

 هداشت اى نماینده بالد، همه در داشت قصد و بود نموده اعزام هامبورگ آلمان، به را محمدمحققى دکتر مرحوم

 ...بپردازد تبلیغ به که باشد

 دد،میگر منتشر بزودى هک دیگرى مستقل کتاب مقدمه در را صدر موسى امام شده چاپ آثار فهرست.  24

 .شود مراجعه. ایم آورده

 .70ص محرمان، امید صدر موسى امام.  24

 حجة گرامى، و عزیز برادر توسط که «صدر موسى امام آثار مجموعه» از. جلدى چند کتاب مقدمه از.  22

 .است هنشد چاپ هنوز متأسفانه ولى شده، نشر آماده و ترجمه کرمانى حجتى على والمسلمین االسالم
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 اخوان رهبران و صفوی نواب دیدگاه از سنی و شیعه

 

 جنگ یا و اختالف ایجاد صدد در گسترده ای توطئه با اسالم دشمنان و شده روز مسئله سنی، و شیعه مسئله

 به را اخوان و اسالم فدائیان رهبری های دیدگاه که نیست مناسب بی اکنون. هستند اسالم جناح دو این میان

 :دهیم قرار بررسی مورد اجمال طور

 آن، نشر منض در که کرده گفتگو و دیدار صفوی نواب شهید با ایران به سفری در پاکستانی خبرنگار یک... 

 سئوال اسالم، دنیای در سنی و شیعه اختالف و گرایی فرقه درباره صفوی نواب شهید از: کند می نقل چنین

 و کنند درك را حقایق مسلمانان که نرسیده فرا زمان آن هنوز گویا انهمتأسف: »...گفت پاسخ در او و کردم

 تواند می قرآن تردید بدون. بزنند چنگ خداوند کتاب به همگی و بگذارند کنار را سنی و شیعه بندی جناح

 ...«ددهن تشکیل شان، نشسته کمین در دشمنان برابر در یکپارچه و نیرومند جبهه تا سازد متحد را آنها

: گفت شدید تأسف و ناراحتی با بود شده آغاز آنها سرکوب ایام آن در مصر «المسلمین اخوان» درباره وی

 شده غم و اندوه از پر ما های دل گیرند، می قرار ستم مورد و دستگیر مصر در ما برادران که روزها این در»

 نانمسلما همه تردید  بی دارند، می وار ستم اسالم مردان بر جهان، از ای نقطه در طغیانگران که هنگامی. است

 شکی البته و کنند می همدردی احساس خود برادران با و سپارند می فراموشی به را مذهبی های اختالف

 ینب افکنی تفرقه خواستار که را دشمن های توطئه توانیم می اسالم، راه در خود، مبارزه در ما که نیست

 لغو ار آنها تواند نمی هم کس هیچ و ندارد اشکالی اسالمی مذاهب وجود البته. کنیم خنثی هستند، ها مسلمان

 دمشق، چاپ ،«المسلمون» مجله.« )شود سرکوب ما، همه توسط باید امر، این از دشمنان وری بهره اما کند؛

 (هـ 4372 رمضان مورخ اول شماره پنجم، سال

 غوغای - «مفتعله ضجه والشیعه السنه: »خود کتاب در شقاقی فتحی شهید نوشته طبق صفوی، نواب شهید

 اخوان رهبر ،السباعی مصطفی دکتر با دمشق در صفوی نواب وقتی: »که کند می نقل – سنی و شیعه ساختگی

 اسالمی حرکت با همکاری جای به شیعه جوانان از بعضی که شنید او از و کرد مالقات سوریه المسلمین

 زا کثیری جمع حضور در و دمشق در خود سخنرانی در وندند،پی می الئیک و قومی سازمانهای به سوریه،

 رکتح کنار در باید باشد، راستین جعفری شیعه یک خواهد می که کسی هر: »زد فریاد سنت اهل و شیعیان

 در محمدالضنادی استاد و( 24 ص ایتالیا، رم، چهارم، چاپ... والشیعه السنه.« )گیرد قرار المسلمین اخوان

 ینکها با «اسالم فدائیان: »کند می نقل «لویس د برنار» از مصر اسالمی های حرکت درباره دخو معروف کتاب

 مصر رد ها اخوانی تفکر طرز به آنها اندیشه واقع در و باشند می اسالمی وحدت خواستار ولی هستند، شیعه
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 ینب در گرایی فرقه طرفی، از و است زندگی برای کامل نظام یک اسالم معتقدند آنها که چرا است؛ نزدیک

 اب همه: »کند می نقل صفوی نواب شهید قول از سپس و «ندارد مفهومی سنی، و شیعه جدایی و مسلمانان

 کنار را سنی و شیعه بین جدایی و کنیم فراموش را دیگری چیز هر خدا، راه در جهاد جز و شویم متحد هم،

 از ای نمونه این( قاهره چاپ 424 صفحه دیث،الح العصر فی االسالمیه الحرکات کبری: کتاب.« )بگذاریم

 دیدگاه به کنیم می ای اشاره اکنون و است سنی و شیعه بین اختالف مسئله در صفوی نواب شهید دیدگاه

 هیدش دیدگاه التلمسانی، عمر شیخ استاد: حیاتی و حساس موضوع این درباره المسلمین اخوان رهبری های

 رضوان امام: »کند می بیان چنین سنی و شیعه درباره المسلمین اخوان شدمر نخستین و مؤسس البنا حسن شیخ

 آینده در و امروز، و گذشته در المسلمین اخوان و داشت اسالمی وحدت ایجاد برای خاصی توجه علیه اهلل

 .بشوند مشکالتی دچار بزرگ، هدف این در اینکه ولو کوشید، خواهند وحدت این راه در نیز

 در که دارم خاطر به من «واحده امه امتکم، هذه ان و: »هستند واحدی امت قرآن صریح نص طبق مسلمانان

 داشت اقامت میهمان عنوان به اخوان، مرکزی ساختمان در بود، شیعی عالم یک که قمی آقای 04 های سال

 زا توانندن دشمنان تا کوشید می اسالمی مذاهب بین تقریب راه در جدی طور به شهید، امام هنگام آن در و

 .ببرند بین از را، اسالمی امت امت، وحدت و کرده استفاده سوء مسلمانان، جدایی و دوری

 سائلم قبیل این در ورود از را ما ایشان. کردیم سئوال سنی و شیعه بین اختالف مسئله درباره امام از روزی

 دشمنان هک باشند متوجه باید و دکنن مشغول مسائل قبیل این با را خود نباید مسلمانان که گفت و کرد منع

 روی از ما: یمگفت ایشان حضرت به! گیرند می بهره فتنه ایجاد و افروزی آتش برای مسائل قبیل این از اسالم،

 قیقتح از آگاهی هدف بلکه نکردیم، مطرح را موضوع این مسلمانان، بین اختالف دامنه گسترش یا و تعصب

 بیعیط طور به ما و نیست شمارش قابل هست، مطرح سنی و شیعه بارهدر ها کتاب در که مطالبی چون است؛

 !بپردازیم؟ منابع و ها کتاب این بررسی به توانیم نمی

 اله ال: توحید کلمه و مسلمانند همگی شیعه و سنت اهل که بدانید: فرمود علیه اهلل رضوان البنا حسن امام

 سنی و شیعه عقیدتی، اساسی اصل این در و آورد می هم دگر را آنان همه اهلل محمدرسول  ان اشهد و االاهلل

 نهاآ توانیم می که است مسائلی در و فروع در جناح، دو این میان در اختالف اما رسند؛ می هم به و یکسانند

 هارگانهچ مذاهب مانند نیز شیعه: گفت امام کنید؟ ذکر ای نمونه توانید می: پرسیدیم. کنیم نزدیک هم به را

 یم اسالم در ضروری اصل یک را امامت مسئله امامیه شیعه مثالً است؛ گوناگونی های فرقه دارای ،سنت اهل

 لمهک شرعی، احکام درباره او سخن و است شریعت حافظ امام اینکه برای یابد تحقق باید حتماً که دانند

 .است واجب مطلق، طور به وی اطاعت و است نهایی حکم و فصل
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 یا و موقت ازدواج مسله مانند کرد؛ برطرف را آنها توان می که هست اختالف هم فقهی مسائل بعضی در

 اهل نبی جدایی برای ای وسیله را اینها نباید ما که اینها، امثال و شیعه فرق از بعضی نزد در همسران تعداد

 دونب و دیگرهم کنار در سال صدها مذهب، دو هر که باشیم داشته توجه باید بلکه دهیم، قرار شیعه و سنت

 و امامان که دانیم می باز و اند نداشته یکدیگر با جات، نوشته و ها کتاب در مگر برخوردی، گونه هیچ

 های انهکتابخ در بهایی گران ثروت واقع در که اند گذاشته یادگار به خود از بسیاری آثار شیعه پیشوایان

 .است مسلمانان

 هرگز که است آن در آخرت، و دنیا خیر که دارم عقیده هم من و البناست حسن شهید امام از سخن اینجا تا

 اسالم دشمنان مهم هدف این، که زیرا نرویم؛ گردد، می سنی و شیعه بین اختالف موجب که اموری دنبال

 شهید تردید بی(. هـ 4042 قاهره، چاپ تلمسانی، شیخ خاطرات - مذکرات ال ذکریات: کتاب از.« )است

 در اساسی نقش سنت، اهل معروف های شخصیت با مالقات و عربی کشورهای به دسفرخو با صفوی نواب

 هبرر راشدالغنوشی، شیخ استاد که آنجا تا داشت المسلمین اخوان و ایران اسالمی حرکت بین روابط ایجاد

 در اخوانی تفکر و اندیشه امتداد واقع در ایران، در اسالم فدائیان حرکت: »گوید می تونس، اسالمی نهضت

 یوندپ همین و( دارالکروان پاریس چاپ بتونس، االسالمی االتجاه  حرکه مقاالت: کتاب.« )بود سرزمین این

 یانفدائ و صفوی نواب شهید علیه خود، اتهامات در و نمود نگران را شاه رژیم که بود طلبانه وحدت فکری

 !کردند اعالم«المسلمین اخوان» به وابسته را آنها اسالم،

 اخوان رهبری و یصفو نواب

 غیرت و شهامت و شجاعت تأثیر تحت که عراق و سوریه لبنان، اردن، اسالمی هایحرکت رهبران بر عالوه

 نیکی به صفوی نواب از خود، نوبه به کدام هر هم، مصر المسلمیناخوان رهبران اند،گرفته قرار صفوی نواب

 .کنندمی یاد

 االول ربیع در. کنممی نقل اینجا در اند،داشته بیان اینجانب ارهایدید در که را آنها از بعضی گفتار خالصه

 و سوئیس بین محلی -«لوگانو» در مصر، اخوان مرشد سومین التلمسانی، عمر شیخ مرحوم با ق. هـ4040

 مجله در تنخس که داشتیم مفصلی گفتگوی وی با و کردم دیدار بود، آمده آنجا به معالجه برای که - ایتالیا

 - رم – ایتالیا در هم مستقل طوربه سپس و گردید درج م4372 نوامبر مورخ 34 شماره لندن چاپ «عالمال»

 واره،هم من: »اینکه بر تأکید ضمن وی شد، منتشر اطالعات روزنامه در آن فارسی ترجمه بعدها و شد منتشر

 هر که دامیما و نیست ریشه و صولا در هرگز سنی و شیعه بین اختالف که امگفته البناحسن شهید امام مانند

 نواب شهید مورد در...« ندارد اهمیتی دیگر مسائل دارند، واحدی عقیده نبوت، و توحید مسئله در جناح دو
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 در و دیدم برد،می سر به ژنو در اکنون که رمضان سعید استاد منزل در قاهره در را او من: »گفت صفوی

 کتاب« ).یافتم اسالمی شهامت دارای و اسالم دلسوز شخصیتی را او و کردم گفتگو او با و نشستم کنارش

 رمضان، سعید دکتر مرحوم با دیداری در( 40و 40ص هـ، 4040 ایتالیا دوم، چاپ والسیاسه، الدین آراءفی

 زا خاصی شوق و شور با او - ژنو در ایران وقت سرکنسول -طالع آقای همراه ژنو، در البنا،حسن شهید داماد

 «سلمونالم» مجله دفتر در و آمد قاهره به قطب سید دعوت به نواب شهید: گفت و برد نام صفوی وابن شهید

 انجام جاهمان در هم اسالمی هایشخصیت با او هایمالقات و بود اخوان میهمان ساختم،می منتشر من که

 ینالمسلماخوان جمعیت و خورد، هم به هاناصری توسط قاهره دانشگاه در وی سخنرانی آنکه از پس و گرفت

 سرهنگ و نجیب ژنرال با و نداشت قرار و آرام هم لحظه یک او گردید، اعالم «منحله» ناصر طرف از

 برای و بود میهمان اینکه با و... کند حل را مشکل بتواند بلکه تا کرد مالقات آنها با و گرفت تماس عبدالناصر

 ینا که گرفت قول آنها از نواب شهید اما رسیدمی نظر هب سخت کمی و ا هایدرخواست پذیرش مصر دولت

 رفت،گ انجام مدتی برای کار این البته. دهند ادامه خود فعالیت به بتوانند اخوان و کنند لغو را ظالمانه حکم

 سرکوب به ضدانسانی و وحشیانه طرز به بعدها بود، مصر در اسالمی حرکت سرکوب هدف، چون ولی

 در صفوی نواب شهید حال هر به. دانیممی را آن چگونگی همه که پرداختند اخوان، نرهبرا اعدام و حرکت

 با فداکار، مؤمن یک و اخالص با مسلمان یک که داد نشان خوبی به بود ما میهمان که روزی چند همان

 «علیه اهللرحمه. بود مسلمین، و اسالم به عالقه و عشق از سرشار ایروحیه

 رشدم پنجمین که بود «مشهور مصطفی شیخ» مرحوم المسلمین،اخوان رهبران جمله از مشهور مصطفی شیخ

 یتشخص یک «مشهور. »بود ابوالنصر حامد و التلمسانی عمر الهضیبی،حسن البنا،حسن: از پس جمعیت،

 دمسج در «جماعت» به هم را خود صبح نماز حتی و بود کلمه معنی تمام به اسالمی روش و بااخالق مسلمان

 آنها از یکی در که داشتم مالقات او با خارج و مصر در بار چندین کرد،می اقامه مسجد امام با خود، حلهم

 .بود اسالمی مذاهب بین تقریب مسئله درباره بحث دیگری در و «صفوی نواب» درباره ما سخن

 در که هنوشت من هنام پاسخ در مکتوب طوربه است، مذاهب بین تقریب به مربوط که را آنچه مشهور مصطفی

 دعوت. است روشن مذاهب بین تقریب و شیعی و سنی درباره المسلمیناخوان موضوع: »است آمده آن

 مسلمانان، وحدت برای دعوت البنا،حسن االمام اول، مرشد توسط پیدایش نخست روز از المسلمیناخوان

 ما. تاس نفرت و دشمنی و رقهتف مسلمانان بدبختی و شکست اصلی عامل. است مذهبی اختالف رغمعلی

 اشتند معذور و علیه متفق امور در تعاون» و کنیمنمی تکلیف آورد، زبان بر را شهادتین که را مسلمانی هیچ

 و رانای شیعیان با المسلمیناخوان عملی روابط.ماست میان در طالیی اصل یک «اختالفی امور در یکدیگر

 .است روشن آن، از بعد و ایران در میاسال انقالب پیروزی از قبل دیگر، جاهای
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 ندشمنا سلطه موجب که است جدایی و تفرقه گذاشتن کنار و کلمه وحدت به مبرم نیاز مسلمانان امروز

 وحدانیت به همگان و فروع از بعضی در منحصر عشریه،اثنی یا زیدیه شیعه و سنت اهل میان اختالف. گرددمی

 بین از و شود خاموش فتنه این آتش که رسیده فرا آن وقت امروز، و. نددهمی شهادت پیامبر نبوت و خداوند

 کامل متن که شده نوشته قاهره در ق. هـ 4022 رجب 22 تاریخ در اینجانب به مصطفی شیخ نامه...« )برود

 (.شد خواهد منتشر بعداً کامل، ترجمه با آن

 فتگ سخنانی مرد این عظمت و صفوی ابنو درباره او داشتم مشهور مصطفی شیخ با که دیگری دیدار اما

 صفوی وابن: »است زیر قرار به امکرده یاداشت قبالً آنچه خالصه و بود رمضان دکتر سخنان مشابه تقریباً که

 «المسلمون» مجله دفتر در و بود اخوان میهمان و مصرآمد به عمان، در قدس مؤتمر از پس اخوان، دعوت به

 اختپرد سخنرانی به قاهره دانشگاه در اخوان جوانان دعوت به او. گزید اقامت اخوان فرهنگی -فکری نشریه

 طرافا هایخیابان و دانشگاه فضای که بود آتشین و شور پـُر آنچنان او سخنرانی... داشتم حضور هم من که

 مناندش ضد بر جهاد و مسلمانان وحدت به که وی سخنرانی وسط در ناگهان اما بود؛ درآورده لرزه به را

 ان،دانشجوی و جوانان با خورد و زد آغاز و تیراندازی با و ریختند دانشگاه به دولتی نیروهای کرد،می دعوت

 وطئهت به توجه با و بردند خود با بود ما میهمان که هم را صفوی نواب و ریختند هم به را بزرگ اجتماع آن

 تاندوس و داریم اطالع ما که آنجا تا اما... کردند الماع منحله هم را المسلمیناخوان جمعیت شده،تنظیم پیش از

 دکر اخطار و داد پاسخ آنها به اسالمی منطق و تـُندی با و کرد مقاومت آنها مقابل در نواب دادند، گزارش ما

 .نمود خواهد بیان مسلمانان همه برای را حقایق ایران، به برگشت از پس صورت، این غیر در که

 میهمان عنوانبه را او و کرد لغو دولت را «صفوی نواب فوری اخراج حکم» که شد عثبا جدی تهدید همین

 وی به هک اهانتی و توقیف از دلجویی برای حتی و داشت عهدهبه را وی از پذیرایی باقوری شیخ و داشتنگه

 عیالشافحسین و عامر عبدالحکیم و عبدالناصر و نجیب ژنرال مقابل در ارتش رسمی رژه در را او بود، شده

 دنبال یصفو نواب اما. پرداختند او به تجلیل و احترام به و نشاندند آزاد افسران کنار در آزاد، افسران دیگر و

 با خصوصی مالقات خواستار شد، گزارش ما به بعدها که طورهمان او،. نبود تشریفات و ظاهری احترام

 حصال به المسلمین،اخوان با مخالفت که داد هشدار اآنه به طوالنی، مالقات این در و گردید ناصر و نجیب

 که «خاص نظام» و است خارجی و داخلی دشمنان ضد بر رزمنده و فعال نیروی اخوان،. نیست مصر کشور

 مقاومت دشمن احتمالی هجوم مقابل در تواند می که کرده تربیت را مبارزی نیروهای بودم، آن عضو هم من

 اعالم و شده دستگیر برادران آزادی باعث آزاد افسران با مذاکره این...بشتابد دولت یاری و کمک به و کند

 تریلکام و جدیدتر نقشه با بار این ایران، به صفوی نواب مراجعت از پس ولی گردید، جمعیت انحالل لغو

 .انددمی دشمن و دوست را آن چگونگی داستان که پرداختند اخوان کامل سرکوب به و شدند میدان وارد
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 و ایمان مرد او... یافتم اسالمی شهامت و شجاعت و عظمت با مردی را صفوی نواب شخصاً من حال هر به

 و شریف قدس آزادی و اسالم راه در است حاضر که دانستمی «اخوانی فدایی» یک را خود و بود عقیده

 شهادت درجة به او و شد نینچ نیز سرانجام دانیم می که طورهمان و کند فدا را جانش دشمنان علیه جهاد

 رانبراد بود، استوار و محکم و باایمان شیعه یک که حالی همان در صفوی نواب که دهممی شهادت من. رسید

 ود،ب ما میهمان که ایامی در او. نبود قائل شیعه و سنت اهل میان فرقی و دانستمی خود مثل هم را خود سنی

 نمازی در و داشت عهدهبه را جماعت امامت او گاهی که کرد می امهاق «المسلمون» دفتر در را جماعت نماز

 و اسالمی وحدت خواستار هم تاج عبدالرحمن االزهر، شیخ با مالقات در او... ما برادران از یکی دیگر،

 قساب عضو و وقت اوقاف وزیر باقوری، حسن شیخ را مالقات این ماجرای و گردید اسالمی مذاهب نزدیکی

 هک افسوس... کرد تمجید او حمیت و غیرت و اطالع وسعت از و کرد تعریف ما برای اخوان، ارشاد مکتب

 از پیش از بیش را شجاعت سلحشوری روحیة اخوان جوانان که نگذاشت و ربود را ما میهمان این عبدالناصر

 جامسران نداشت مسلمانان استقالل و آزادی و اسالم عزت جز هدفی و بود واقعی مسلمانی او.بگیرند یاد او

 .«علیه تعالی اهلل رضوان» پیوست اسالم شهدای قافله به هم او البنا،حسن شهید امام مانند هم

 در ثبت برای که بود صفوی نواب شهید درباره اینجانب به مشهور مصطفی شیخ هایگفته از ایخالصه این

 هیدش مدتکوتاه سفر تأثیر درباره حمشرو سخن. ...گردید نقل یادواره این در صفوی، نواب زندگی تاریخ

 .است دیگری فرصت به نیاز مصر، لبنان، سوریه، اردن،: کشورهای به صفوی نواب

 خسروشاهی سیدهادی 23/44/72: تهران
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 ! صهیونیستی دروغ افسانه داوود؛ ستاره

 

  یونیستیصه  دروغ  افسانه  داوودیک  ستاره  که دارند تأکید امر  این بر  شناسان  باستان و  هنرمندان ، مورخان

 است  رفته  سرقت  به  یهودیان  توسط  که  است  بوده عربی  استفاده مورد  شکل  یک  اصل در و  است

 یطانیش  نبات  یک و  تاریخ و  اصل  بدون  دولتی ، اسراییل  که  است امر  مویداین  تاریخی  حقایق  همه. 

  یقحقا  واژگونی از   باکی  هیچ و   است  شده  کاشته  اسالمی  امت  قلب در استعمار  توسط  که  است

  اه امت دیگر  فرهنگ و  تمدن مسیر،  این نداردو  تاریخش و  ریشه مورد در   خرافات و ها افسانه  خلق و

  یهودی  اصل   دارای   مصری  قدیم  تمدن  که  است  شده  مدعی  حتی دهد، می  نسبت  خودش  به  را

 .اند بوده  عبرانیون نهادند، بنا را   اهرم  که   آنان و  است

  نوانع  به ، است  متکی هندسی  اشکال بر  که را  اسالمی هنر عناصر از  یکی  کیان  این ، زمینه  همین در

 و  ایم کشیده  دست  هایمان سمبل از ما  که  است این مهمتر  مشکل و  برگزیده  هایش سمبل از  یکی

  تمامی از ما  که بیاید  روزی  که  است  این از  نگرانی و  داریم  حساسیت آنها از  استفاده  به  نسبت

 . بکشیم  دست سازند، می  افسانه و   اسطوره آنها مورد در   یهودیان  که  این  حجت  به  تاریخمان

 یدهبرگز  خویش  سمبل و  داوود  ستاره  عنوان  به را   آن ها اسراییلی  که  گوشه  شش  ستاره  زمینه در

  این اردد تأکید االزهر  انسانی  علوم  دانشکده در  عربی زبان  بخش  رییس و استاد ابوغدیر محمد دکتر اند

 و بودند  عرب  های کنعانی از  جزیی  که ها بوسین یا و  است  عربی  اصلی  دارای گوش  شش  ستاره

  خابانت خود  سمبل و شعار  عنوان  به  را   ستاره  این دادند،  شکیلت  دولتی و کردند ایجاد را   قدس شهر

 .کردند

  رتصو  به و نشدند  آن  داخل ولی رفتند،  کنعان  طرف  به آنها مصر، از یهود  خروج از بعد افزاید می  وی

 از و  نیرنگ و  حیله در از  کنعانیان با و شدند  پخش  منطقه  اطراف در عشایر و  قبایل از  هایی مجموعه

 از و نندک پیدا دست  نشانه و رمز  این و  کنعان شهر بر توانستند تا شدند وارد  خویشاوندی و  تجارت  راه

 شد  ادهد  ارتباط  سلیمان انگشتر  به و آمد در یهود تفکر در  ای اسطوره  عنوان  به  ستاره  این  تاریخ  آن

 تفکر در و شد وارد  مختلف  فنون و هنرها  به و شد منتشر  نسراسرجها در  یهودی  جوامع  تمامی در و

  هک ،چرا است یهود  اسطوره و  تاریخ از  جزیی  ستاره  این  که شد  حاصل  داللت  این  صهیونیستی

  عنیی  زمینه  این در را خود  تالش  تمامی و کند می  زندگی اساطیر  اساس بر  که  است  دولتی  اسراییل

  شناسی نباستا استاد  بهنسی  صالح دکتر. گیرد می کار  به ها ازافسانه  ای مجموعه با  ملت و  ردمم  ارتباط
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  چه و  شش چه ، ضلعی  پنج  چه  ستاره: گوید می مورد  این در  یمن و  قاهره  های دردانشگاه  اسالمی

  موجودات  کشیدن صویرت  به از دوری منظور  به هنرمند  که  است  هایی شکل از  یکی  ضلعی  هشت

  هب  معماری در را  نباتی و  هندسی  اشکال  نوع  این از  فراوانی  استفاده ما لذا و برد می  بهره  آن از ، زنده

  تأسیس تازه  دولت  یک  صهیونیستی  دولت و  هستیم شاهد  اسالمی  های وساختمان مساجد در  ویژه

 .شود  ناشی  آن از  معارفی یا هنر  که ندارد  تمدنی یا  تاریخ و  است

  خالی  به  عالقگی  آنهابی  اهم  جمله از  که  است  معینی  خصایص  دارای  اسالمی هنر: افزاید می  وی

  جاهای  این  پرکردن  اشکال از و  است  بانقاشی هنر  خالی  جاهای  کردن پر در  سعی و  صحنه  بودن

  فادهاست  هم دیگر  اشکال از  زمینه  این در  البته دهد، می را  امکان  نهنرمندای  به  که  است  ستاره ، خالی

 .ندارد  خاص  سیاسی  شرایط  به  ربطی   هیچ  ستاره و دارد هنر  صاحب  ذوق  به  وبستگی شود می

  این در مصر  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  های برنامه و  توافقات  مرکزی  اداره  رییس  ابراهیم انور دکتر

  نآ از  مسلمان  هنرمندان  که  است دیگر  هندسی شکل هر  مثل  ضلعی  ششی  ستاره: گوید می  زمینه

  اشتد وجود«  یمانی  شعرای»   ستاره  فارسی  فرهنگ  مثل ها فرهنگ  دربرخی  قدیم از و جستند می  بهره

  مختلف  اشکال در  وهنرمندان شد  منقل ما  به امر  این و  است  صاف  آسمان در  درخشان  ستاره  یک  که

  مردم  دراذهان: گوید می  وی. کردند می  استفاده  آن از مغرب در  خصوص  به  مختلف  کشورهای در و

 اه سمبل برخی  مقابل در  مردم و دارد وجود  سیاسی امور با  هندسی  اشکال  موردارتباط در  هایی تداعی

 یتجمع  سمبل و رمز  که  هرم یا  شده یهود رمز  که  ستاره  مثل ،دهند می  نشان  حساسیّت  سریع  خیلی

  آن از ها ماسونی  چون ، کنیم  حذف را   هرم  ما شود نمی  دلیل  این  ولی ، است  شده  ماسونی  های

  مشاهده  تهشکس  صلیب  شبیه  چیزهایی ما  قدیم  فرعونی مقادیر  برخی در  که  بااین و کنند می  استفاده

 .ندارد  شکست  صلیب از  غرب  های برداشت با  ربطی  هیچ  آن  ولی ، کنیم می

  لمانمس هنرمند  یک: گوید طنطامی  ادبیات  دانشکده در  اسالمی  باستانی آثار استاد  الزیات احمد دکتر

  به  هک  شکلی یا و  ضلعی  شش  ستاره یا  متقاطع  دومثلث  صورت  به  چه را  هندسی  مختلف  اشکال

  همورداستفاد  کارهایش در شد، می  استفاده  آن از ها فاطمی عصر در و  است  سرمعروف  پنج  قوس  عنوان

  لشک و  است  معروف  ای ستاره  بشقاب  نقاشی  نام  به  که  است  چیزی  آن از  جزیی  که دهد می قرار

  ستاره  شبیه  شکلی   آن  داخل در و دارد وجود  بادام  شکل  به  هایی  دانه  آن  درون  که  است  ای دایره

 لذا و کرد می  تفاوت  نه تا  پنج از  ستاره  این  اضالع تعداد ، اضالع و  اندازه  حسب بر  که  ضلعی چند
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  مثل  زمان  ازآن  مانده  باقی آثار و ها معماری در  که  است  اسالمی  مهندسی  های طرح  گونه  این

 .دارد وجود  قاهره  اسالمی  موزه در  رقیه  دهسی  چوبی  محراب

  هک  است  ستاره شود می استفاده ما  معماری در  که  هایی  طرح از  بسیاری نیز  االن تا  حتی: افزود  وی

  تقاطعم  مثلث دو یا و دهد می  تشکیل را  ضلعی  هشت  ستاره  یک  که  است  متقاطع  مربع دو از  اصل در

 می پیدا را  ماهی  پولک  شکل شود  کوچک اگر  که کند می ایجاد را  ضلعی  شش  ستاره  یک  شکل  که

  چون  که  نداریم  ترسی ما و  رفته می کار  به  اسالمی هنر در  پیش  متمادی  های سال از امر  این کندو

 . نگیریم کار  به را  آن دارد، وجود  اسراییل  پرچم در
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 لبنان ارهدرب اسنادی

 

 : شمعون  کامیل  داستان و  لبنان  مسلمانان  مسئله

  یشهر  که کجا هر استعماردر.  نیست ما  قرن از اخیر  دهه  به   مربوط ، لبنان  مسیحیان و  مسلمانان  مشکل

  که دهد می  نشان  انگلیس  خارجه  وزارت  سری اسناد.  است  کاشته را فساد و  کینه  تخم ، داشت

 تمکارانس  ولی اند، داشته  شکایت ، شده روا آنها بر  که ظلمی  بعلت ، قبل  سال  سی از ، لبنان  مانانمسل

 . اند نداده آنان  سخن  به  گوش هرگز ،

  هیات یدجد  وشکل  لبنان  حکومت تغییر  درباره  مشروحی  سری  گزارش  طی  بیروت در  انگلیس سفیر

 :نویسد می  چنین ، آن  حاکمه

 با  مبارزه  بعنوان ، ای تازه  حکومت و  ریخت فرو  ناگهان«   الخوری  بشاره»   ساله 7  سیاسی  قدرت »

  نام«  شمعون  کامیل»  جدید،  حکومت  این  رییس. آمد کار  روی ، اجتماعی بنیاد  اصالح  برای و فساد

  وحدت»   دولت  نتوانست  چون  ولی. شد  انتخاب  جمهوری  ریاست  مقام  به 4322 سپتامبر در  که دارد

 ارجیخ  کلی  سیاست  ولی! کرد  معرفی  مجلس  به خود  کابینه وزیر چهار با  فقط دهد،  تشکیل را«  ملی

  هب  کامل  وابستگی  به  معروف  شمعون  کامیل  که  بویژه بود، خواهد  غرب با  همکاری  همچنان ، لبنان

 «. است بریتانیا

  نانلب در«  ملی  ائتالف»  بنام امروز و«  ملی  وحدت»   بنام روز  آن  که  بازی  شعبده  این از  پس  ماه چهار

 سفیر هستند، ها جمیل پیر و ها شمعون  کامیل  همان نیز  آن  گردانان  صحنه و دارد و  داشته  جریان

 :دهد می  اطالع ، توق  خارجه وزیر«  ایدن  انتونی»  به  دیگری  گزارش در  بیروت در  انگلیس

 ار  الزم  سیاسی  ووزنه یا و  صالحیت  که خود  نزدیک  دوستان  توصیه و  بحرف  فقط  شمعون... »

  شده  مسلمانان  برجسته  شخصیتهای  بویژه ، گروهی  رنجش  موجب امر  این و دهد می  گوش ندارند،

  سلمانانم  مصالح ها، انتخاب  این با   که اند  گفته  سفارت مسئولین  به  تندی با آنها  که آنجا تا.  است

 کند،  عمل خود  اصالحی  های بوعده تواند نمی  چون  شمعون ، مجموع در...  است  نشده  مراعات

 ...«اند شده دور  حکومت از آنها و  داده  دست از را  مسلمان  جوانان از  بسیاری  هواداری

  به 2440/2/7/23 شماره  پرونده - 02  شماره  مارس 24  ورخم) خود  بعدی  گزارش در  انگلیس سفیر

  هآنک  برای. کند می بروز  مسیحیان و   مسلمانان  میان  شدیدی  اختالفات: » نویسد می  خارجه  وزارت
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  شهایتال  علیرغم آنها  ولی کردند، ایفا را  بسزایی  نقش  الخوری بشاره  حکومت  سرنگونی در  مسلمانان

  به  هک انتظارداشتند  مسلمانان نرسیدند، ، اداری  پستهای  عادالنه  تقسیم در خود  خواستهای به ، وسیع

 منصفانه تاررف  که بود  مدعی ، ازانتخاب  پیش  شمعون  بویژه بشود،  بیشتری  توجه آنها  اهمیت و  موقعیت

 ، قضایی و  اداری امور در  که ارندد  اعتراض  مسلمانان امروز ولی.  داشت خواهد  همگان  به  نسبت  ای

  رداشتهب گامی  لبنان در  آرام  زندگی  یک ایجاد  برای  است بنا اگر گویند می آنها... ندارند کافی  نمایندگان

 اگر  اینکه با و شود  مراعات الزم  توازن  اداری  وظایف   تقسیم در  مسیحیان و  مسلمانان  میان باید شود،

 بود، خواهد  مسیحیان از بیشتر( دروز و  شیعی و  سنی از  اعم)   مسلمانان  کل تعداد آید،  بعمل  آمارگیری

 آنها د،شو نمی  توجهی آنها  خواستهای  به  چون و نیستند  راضی  هم  تساوی بطور  تقسیم  به آنها  ولی

  یانومسیح  مسلمانان  بین  تساوی ایجاد  آن  عمده  هدف  که دهند  تشکیل  اسالمی  کنگره  یک خواهند می

  ناعال   فاصله بال   هم  کتائب  مسیحی  حزب  ولی.  است  جمهوری  رییس  اختیارات  ساختن محدود و

  هک  کنم نمی فکر  من و. داد خواهد  تشکیل  اوضاع  به  رسیدگی  برای  مسیحی  کنگره  یک  که  نموده

  بنانل در  عمومی  احساس بشود،  واقع مؤثر ، مسیحیان  برتری  نظام الغاء در بتواند ها برنامه  قبیل  این

 .« است  مسیحیان  ویژه رهبر او ، نیست  لبنان  مردم  همه  به  وابسته  جمهوری  رییس  که  اینست

  یس از  مسلمانان  عددی  کثرت  علیرغم  که دهد می  نشان  بنحوی ، انگلیس سفیر  سری  گزارش  این

  نانهمچ  لبنان در را  مسیحیان  جانبه  همه و  عملی  تفوق  که  است  کوشیده  همواره تعماراس ، قبل  سال

 . سازد  خودمحروم  طبیعی  حقوق از را  مسلمانان و کند  حفظ

                                                                                 *** 

 باید  مه  مسیحی  لبنان   گرنه و ، است  مسلمانان  قبال در   فقط«    تفوق»   این  که  است  گفتنی اما... 

  پایگاه  این  متوجه  آن  سوی از  احتمالی مزاحمت تنها تا باشد  ناتوان و  ضعیف ، غاصب  اسراییل برابر در

  قلب ات  حتی و کند  الاشغ آنرا  جنوب  اسراییل  که شد  الزم  روزی اگر  بلکه نشود، امپریالیستها  نظامی

  ییسر  سپس و دهد  نشان خود از  مقاومتی نتواند  لبنان  مسیحی  ارتش بپردازد، پیشروی  به  بیروت

 .کند امضاء را  اسراییل با  صلح داد قرار  هم  تحمیلی  جمهوری

  تگیوابس و  سلحها  درخواست« انگلیس  عامل»   شمعون  کامیل  که دهد می  نشان باز  انگلیس  سری اسناد

 در  تانداس  خالصه.  است  منفی! کبیر  بریتانیای  پاسخ ولی کند، می  مطرح را  غرب  اردوگاه  به  نظامی

 : است آمده  چنین  سری اسناد
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 مالقتها  این از پس. نمود  مذاکره و  مالقات  لبنانی  مقامات با و شد  بیروت وارد«  روبرتسون  ژنرال »

  نظامی  سازمان  به  وابسته   نظامی لحاظ از را  لبنان  است  آماده»   که داد  اطالع  انگلیس یرسف  به  شمعون

 :شمارد می  مقدم را  اسراییل  منافع ، وزارتخارجه   تلگرافی  پاسخ  ولی «بنماید  انگلیس

  نتایج مورد در 22 برنوام  مورخ 742 و 740  شماره  تلگراف  پاسخ در. کبیر  بریتانیای  سفارت:  بیروت »

 :رسد می  اطالع  به ، روبرتسون  ژنرال سفر

 ! متشکریم ، غرب با  همکاری  برای  لبنان  آمادگی از ما -4

 !اشدب  ارتباط در  هم  فرانسه  جمله از دیگر،  غربی  دولتهای با  لبنان  که  هستیم  مایل  زمینه  این در -2

  ولتهاید بیشتر  توقع  موجب  که زیرا ، دهیم  تحویل  ارزان یا  مجانی  هاسلح  لبنان  به  توانیم نمی ما -3

 !شود می دیگر  عربی

 . کند نمی تایید آنرا  ما  اصولی  منافع ، بدهیم  اسلحه  لبنان  به  بتوانیم  هم اگر ما -0

 با  ممستقی  ارتباط امر نای  ولی ، هستیم  خاورمیانه از  دفاع در خود  طرح  موفقیت  خواهان  اینکه با ما -2

 مورد  که را  صلحی فردا  تا  دهیم  عربهارشوه  به  خواهیم نمی ما. دارد  اسراییل و  اعراب  آینده  روابط

 !کنند  دیکته  اسراییل  به  است  خودشان نظر

 «! است  لبنان   جمهوری  رییس  اطالع  جهت  فقط و  سری  تلگراف  این

  مقدم  نآ  منافع و است  امپریالیستی  محافل  توجه و  عنایت مورد  که  است  اسراییل تنها  این ، بنابراین

 نمی  اسلحه  اعراب  به ، هم بتواند  انگلیس اگر و!...  مسیحی و  مسلمان از  اعم ، اعراب  همه  منافع بر

 می  تلقی  رشوه  نوعی  اباعر  به  شرایط  آن در ، اسلحه فروختن  که زیرا!  ارزان  نه و  مجانی  نه دهد،

 نفت »  قبال در  اسلحه  این اگر  ولی!!! کنند  تحمیل  اسراییل بر را  صلحی  است ممکن  آینده در و!! شود

  اسراییل برضد  آنکه  بشرط  آنهم و شود، می  داده  تحویل«  ویژه  نوکران»   به شود،  درخواست«  ارزان

 اختیار در هاتن  نه شد  الزم  اسلحه ، فلسطین و  لبنان  مسلمانان  عام   قتل  برای اگر  البته صد و! نرود بکار

  ونیسمصهی همکار  فاالنژهای و  اعراب اختیار در ، رایگان کامال و  مجانی بطور  بلکه گیرد، می قرار  اسراییل

 !کنند  عام  قتل  لبنان در خود  علنی تجاوز در را نفر هزار 74یکجا تا گیرد می قرار  هم
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 ضد بر ، عراق  بعث  ساختن  مسلح با  رابطه در ، شرق  امپریالیسم  سوسیال و  غرب  امپریالیسم رفتار  البته

 ئلهمس ، اسالمی  نظام ضد بر ، تحمیلی  جنگی در ،!ابرقدرتها  مسترك  همکاری و  ایران  اسالمی  جمهوری

 ...باشد  داشته آمریکا یا  انگلیس  ارجهوزارتخ اسناد  کشف و! انتظار  به نیاز   که  نیست  ای

  عنوانب... و  انگلیس ، آمریکا،فرانسه مجهز  هواپیماهای ، آلمان  شیمیایی  بمبهای ، شوروی  موشکهای ظاهراً

 .سازد می نیاز بی ،! مکتوب اسناد  مطالعه از را ما  همه ، زنده اسناد

 گر؟  توطئه  یک  فلسطین  مفتی -3 

  بویژه اروپا و کاآمری از  صادرشده  یهودیان  تسلط و  صهیونیسم  باضافه  امپریالیسم  مشترك  توطئه  بدنبال

  موقعیت  یتتثب  برای  شرقی و  غربی  امپریالیستهای جانبه  همه  کمک و ، فلسطین  به -  شوروی  روسیه -

 اصهیونیسته  بدست«  المقدس  بیت»  شهر  غربی  قسمت 4307  سال در  سرانجام  اشغالی  فلیسطین در آنها

 بظاهر امر،  این.  ساخت  منتقل  قدس  به  را  خود  خارجه امور  وزارت  اسراییل ،4323  سال در و افتاد

  عرب  ارتجاع  همکاری و  توطئه  ولی گردید،«   اردن»   جمله  از و  عربی  حکومتهای  واکنش   موجب

 ، الس  سی از زودتر  آن  رسوایی سند از  ای گوشه  که بود  ازآن تر عمیق ، صهیونیسم و  امپریالیسم با

 .گردد منتشر

«  ورلونگ  جفری»  به  لندن از«  روس  ارچی»   که دهد می  نشان  انگلیس  خارجه  وزارت  سری اسناد

  رانینگ دمور در -پاشا  گلوب -  کلوب  ژنرال یادداشت و شما  نامه: » نویسد می«  عمان»  در  انگلیس سفیر

  موردی  بدالیلی  نگرانی  این. شد  دریافت ، اعراب  العمل  عکس  احتمال و  قدس  شدن  المللی  بین از

  کننده  تعیین  عامل  یک ، المقدس  بیت در  مقدسه  اماکن  المللی  بین   اداره ما نظر  نقطه از... ندارد

 را  قدس  به  اسراییل  خارجه  وزارت   انتقال در ما  آینده  مشکل و  ساخت خواهد  مرتفع را   درجنگ

 !؟«نمود خواهد  طرف بر  هم

  فلسطین بر  صهیونیسم  تسلط  توطئه  قدمت  به   ای سابقه  هم  قدس  کردن  المللی  بین  توطئه  پس

 رازی ندارد، وجود!  اعراب  العمل عکس از  نگرانی بر  هم  ودلیلی.  هست نیز  بریتانیا  حمایت مورد و دارد

  ستا  طبیعی اصوال و شناسد می سفیر  جناب از بهتر را  اعراب  رهبران خود  انگلیس  خارجه  وزارت  که

 بگذارد،  غرب اختیار در را خود چیز  همه و شود ور  غوطه  خیانت زار  درلجن  عرب  ارتجاع  وقتی  که

 از  بسیاری  هم  قدس  المللی  بین  اداره  بلکه ، داشت نخواهد  موردی  نگرانی و  ترس تنها  دیگرنه

 ! ساخت خواهد  طرف بر را  خطرات و  مشکالت
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  که  دانست نمی و   نداشت  آگاهی  عرب  ارتجاع  خیانت  میزان از«  روس  ارچی»   آقای  من بنظر  ولی

  مه  قدس دیگر  قسمت  باعرا  خیانت  پناه در تنها  نه او،  سری اسناد انتشار با  همزامان بعد،  سال  سی

  وریمزد و نامید خواهد خود  پایتخت را  قدس  رسمی بطور  اسراییل  بلکه شد، خواهد  ملحق  اسراییل  به

 واهدخ  وهمکاری  آشتی و  صلح داد قرار«  بگین»   بنام  تروریستی با  مقدس شهر  همین در«  سادات»  بنام

  به  ربغ و  شرق  سفارتهای  انتقال تا  پیوست خواهند  بآن  سفا  کنفرانس در  هم  اعراب دیگر و  بست

 !.گردد  طرف بر پایان در«  مشکل»  و شود آسانتر  المقدس  بیت

                                                                                 *** 

 فکر  به«  یاسرعرفات »از  قبل«  شقیری»   هدهدک می  نشان  انگلیس  خارجه امور  وزارت دیگر اسناد  

... پذیرد؟ یم  هم را  قدس  شدن  المللی  بین شقیری  حتی و بیابند را  صلح  راه تا   بوده  اسراییل با  مذاکره

 گردی دارند، وجود ها فلسطینی  رهبری  اصطالح به  سطح در  بدتری  های شقیری  اکنون  هم  چون  ولی

 لسطینیف خود  آنکه بامید!  کنیم  مطرح اینجا در را  انگلیس سفیر با  شقیری  مذاکرات ما که ندارد  لزومی

 .کنند  مراجعه  هم اسناد  باین خود،  رهبران   خیانت  تاریخ  تحلیل در ها

                                                                                 *** 

  توق وزیر  نخست«  چرچیل»  که دهد می  نشان باز  فلسطین با  رابطه در  انگلیس  رجهخا  وزارت اسناد

  حتی و ورزید می  کینه  بشدت  فلسطین  مردم  لذابه و  داشت  صهیونیسم با  کامل  همکاری ، انگلیس

 ضرحا بریتانیا  که  است جا  همین از و. بود«  فلسطین  مقاومت»  بنام  حرکتی  به  دادن  پایان  خواهان

 .گردد میاو تبعید خواستار و کند  تحمل  منطقه در را  قدس ، مفتی«  الحسینی  امین  حاج»وجود  که  نیست

  توجه با: » دهد می  رانشان امر  چگونگی  اردن در  انگلیس سفیر از 44433/2/23  شماره  سری  گزارش

 وزیر  نخست  که  شویم می آور یاد ، قدس  سابق  مفتی  درباره دسامبر 2  مورخ 4442  شماره  نامه  به

  این  درباره او با ، دمشق  در  شیشکلی  ادیب با   اخیرش  مالقات در او  که داد  اطالعات  من  به  اردن

 از  مفتی  هک  است  خواسته او از  صریح بطور و  کرده گفتگو برد، می بسر  دمشق در  اکنون  که گر  توطئه

 می  تلقی  اردن  شاهنشاهی  برای  خطری ، نزدیکی  این در او  اقامت  چون شود،  رانده  بیرون سوریه

  ردنا  دولت و کند می  تحریک ، اردن  غربی  کرانه  مقیم  های انگلیسی ضد بر را  مردم  احساسات و شود

 تاس  کرده  همدردی ابراز او با  شیشکلی  که شد  مدعی  اردن وزیر  نخست. کند  تحمیل آنرا تواند نمی

.» 
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  منطقه در او وجود و  است «گر  توطئه  یک»   انگلیس سفیر  دیدگاه از  فلسطین  مفتی  که کنید می  مالحظه

... ؟ است  غربی  کرانه  مقیم  های وانگلیسی  علیحضرت  برای  خطری ، اردن  شاهنشاهی  دیدگاه از ، هم

  مربوط  گزارشهای  کلیه  متأسفانه ندارد؟ وجود  موضوع دو  بین  تنگاتنگ و  ارگانیک  رابطه شما بنظر آیا

  اختیارمراجعین در 4323  سال  سری اسناد  ضمن در -  الحسینی  امین  حاج  مرحوم -  فلسطین  مفتی  به

  گزارش  اصل»   که دهد می  موجودنشان  های پرونده در«  پیوستی  های نامه»   بررسی و  نشده  داده قرار

 : خوانیم می  چنین«  ایدن  انتونی»   به  بیروت در  سفیرانگلیس  پیوستی  نامه در.  نیست موجود«  سری

 قدس  سابق  مفتی درمورد واال، مستر  به 23 دسامبر 40  مورخ 47747  شماره  سری  گزارش  به  عطف »

  سپس و  لبنان  خارجه امور زیرو  به را خود شدید  شفاهی  اعتراض امروز  من  که رسد می  اطالع  به ،

 دسامبر 22  مورخ«  النضال»   روزنامه در  که  آنچه  به  نسبت من ، کردم   ابالغ وزیر،  نخست  شخص  به

  فتهگ  سابق  مفتی.  کردم  اعتراض  بشدت ، شده  نقل  الحسینی  امین  حاج قدس  سابق  مفتی  قول از

  تبلیغات و  وفرماندهی کشیدند آنرا  نقشه  آنهاییکه و  داشت  کیدردنا  پایان 4307  سال  جنگ:»  است

 از  ضمن در و  شدم  روزنامه  رسمی  خواستارتعقیب  من. «بودند ها انگلیسی گرفتند،  بعهده  هم آنرا

  گونه ره از باید برگردد، مجدداً یا و بماند اینجا در بخواهد  اگرمفتی  که  خواستم مؤکد بطور وزیر  نخست

  ورالزمدست ، النضال  روزنامه  نظارت مورد در  که  گفت  من  به وزیر  نخست. شود  ممنوع سیاسی  فعالیت

  تاقام از ما  بگویم شما  به باید  گفت  هم  قدس  سابق  مفتی مورد در و. داد خواهد  اطالعات وزیر  به را

  که  دهم می  اطمینان بشما  من یابد،  ادامه ما  حکومت اگر و بود  نخواهیم  خوشحال اینجا در او  طوالنی

 ...!«ماند خواهد نظر  تحت  مفتی

 ، است  فلسطین بر  صهیونیسم و  امپریالیسم  سلطه با  مخالف و  کاشانی همکار  چون  قدس  مفتی  آری

 باید ماند،ب  منطقه در اگر و  انگلیس  برای  هم و شود می  خطرناك  اردن  شاهنشاهی  برای  هم او، وجود

 پردازندب امور  فصل و  حل  به  اردن  حسین  شاه مانند«  سیاسی  رجال»  تا شود  ممنوع  سیاسی  فعالیت از

  نوکران ردیگ مانند ، لبنان وزیر  نخست  که  جالبست و بدهند  اسراییل  تحویل  هم را قدس دیگر  قسمت و

  فتیم طبعاً ،«کارباشد سر بر  دیگری  صباح چند او  که دهند  اجازه اگر»   که رساند می  باطالع ، وابسته

  قماش از  مزدورانی  بقای  عامل ،تنها مزدوری و  وابستگی  نوع  این و. ماند خواهد نظر  تحت  قدس

  تضمین ار   نوکرانی  چنین  حکومت و  سالمتی  که بود بریتانیا بر  البته و...  است وزیر  نخست  جناب

 آیا ، مسلمان  انقالبی  نسل  پیدایش با  ولی!  بود  کرده  تضمین را  حسین شاه  بقای  که همانطور کند،

«  تشهادیاس»  اقدام  یک با  که  پوشالی  قدرتهای ابر دیگر و!  آزادی مهد  فرانسه و  سابق کبیر  بریتانیای
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  مردم با خواهند می هنوز! پرد می هوا  به ، جنگی مزدور صدها با آنها  تشکیالت  کل ، مسلمان  جوان  یک

 !بگویند؟  سخن  وسطی  قرون  داری  برده  دوران  لحن با ما،

  سئولیتم تردید  وبی... کند می  دنبال آنرا امروز  غرب  که  است  سیاسی  روش  ترین  احمقانه  این ما، بنظر

 !... داشت خواهد  بعهده ، مدت دراز و  مدت  کوتاه در ، هم آنرا  آمدهای  پی

 مصر؟  المسلمین  اخوان 

 : فاروق  شاه  اقدام و مصر  المسلمین  اخوان مورد در  انگلیس سفیر  موقع  به هشدار -0

 نماییمب  قبل  سال سی مصر  حوادث  به  هم  ای اشاره  که  نیست  مناسب  بی  کوتاه  بحث  این  خاتمه در

: 

»  در ، انگلیسی  دیپلماتهای با  محرمانه  گفتگوی  یک رد ، بیروت در  انگلیس سفیر«  اندروس  چایمان »

 :گوید مصرمی  اوضاع  درباره«  خاورمیانه  مسائل  بررسی مرکز

  یهودیان  به  مصردرسی»  بود  مایل بریتانیا  که  گفت مصر  پارلمان  سری  جلسه  یک در پاشا  نقراشی »

 چرا د،افت  دام در مصر  که بود  آن بریتانیا  هدف  که گردید  روشن آمد،  پیش  شکست  وقتی  ولی «بدهد

  دیانیهو  حالیکه در نبود  اختیارش در  هم  کافی  اسلحه و  نداشت  جنگی  آمادگی مصر  ارتش اصوال  که

 خود،  فرمان  تحت  نیروهای  به «پاشا  گلوب»  دیگر  طرف از و داشتند می  دریافت  اسلحه جا  همه از

 پذیر  بآسی نیروها  نتیجه در و داد  نشینی  عقب دستور بود  محاصره در  ابیب  تل  که  بهنگامی  درست

 .«شد آغاز  شکست و خوردند  ضربه و   شده

  اساس  یب کال  اتهامات این:  که شود می  مدعی «پاشا  نقراشی»  از  فوق  مطالب  نقل از  پس  انگلیس سفیر

  که دبو مصر در  المسلمین  اخوان  نهضت  پیدایش با  مصادف مصر،  تاریخ از  مرحله  این  که زیرا  است

  اهیکوت  المسلمین  اخوان با  مقابله در مصر  دولت ما،  هشدارهای علیرغم. بود آشکار  غرب با آنها  دشمنی

  ابراهیم  ولتد  سپس و  گرفته را آنها  فعالیت جلو  فارق  ملک بدستور پاشا  نقراشی  سرانجام  آنکه تا کرد،

 شد  سلطم   اوضاع بر و نمود برخورد  مسئله با ، قاطعیت با  العاده  فوق  وضعیت  اعالم با پاشا  عبدالهادی

 ...«!داد  ازدست را خود  جان  هم البنا  حسن  میان  این در و

  سپ... زد؟سا می  رامطرح  مسئله  بسادگی ، محرمانه گفتار در چقدر سفیر،  جناب  که کنید می  مالحظه

 صرم  دولت  این  بلکه ، نکرده  خیانت نابرابر، جنگ  به  الزم  سالح  بدون مصر  کردن وارد در  انگلیس



281 

 

  نقش هودی با  جنگ در  که  المسلمین  اخوان  فعالیت  گذاشتن آزاد بریتانیابا  هشدارهای  علیرغم  که  است

 .  است  کرده  ناراحتی دچار را خود داشتند،  بعهده را   ای عمده

  اخوان  به  وابسته رزمنده  داوطلب هزار  ده یهود با  جنگ  شرایط  ترین بحرانی در  که  دانیم می و

 دندش  برگردانده   قاهره  به و  شده  سالح  خلع   فاروق دستور  به بودند،  جنگ  میدان در  که  المسلمین

»  و نمود  اعالم  منحله را  المسلمین  اخوان  سازمان «پاشا  عبدالهادی»   فاروق   شاه بدستور  سپس و

 ، روشن روز در البنا،  حسن  که  دانیم می باز و «داد  دست از را خود  جان  میان  این در  هم البنا  حسن

  این  روندهپ و شد ترور  مخفی  پلیس افسر  یک  توسط ، اربابان بدستور  باطن در و  بدستورفاروق ظاهراً

  نسبت آمدند، کار  روی  فاروق  شاه از  پس  که آنها زیرا... خورد می  خاك مصر،  دادگاه در هنوز  جنایت

 - یعرب -  ملی  انقالب  بنام بار  این  ولی کرد،  فاروق  شاه  که کردند  آن از بدتر ، المسلمین  اخوان  به

 ...کند  اعتراض نتواند  کسی تا ،!! سوسیالیستی

  مهه  همکاری با  که ، فاروق  رژیم ضد بر خود  کودتای در آزاد  افسران  پیروزی از  پس ، آنکه جالبتر و

 لبناءا  حسن قبر سر بر - ناصر و  نجیب- آزاد  افسران  رهبران ، گرفت  صورت  المسلمین  اخوان  جانبه

 . دانید یم خود را  داستان  باقی  البته و. بگیرند را  وی  خون  انتقام  که کردند یاد سوگند و  یافته حضور

  یقتحق  اهل  آنکه امید  به...  است  انگلیس  خارجه امور  وزارت  سری اسناد  محتویات از  هایی نمونه اینها

 منتشر و  ترجمه  را  اسناد  این  همه ، حقایق  همه  کشف  برای معاصر،  سیاسی  بتاریخ  عالقمندان و

 .سازند

 ایتالیا ، رم - 4302 مرداد

 خسروشاهی  هادی سید
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 (اول قسمت)دوم پهلوی دوره در صهیونیستی رژیم و ایران

 

 و ها چراگاه هخامنشی، پادشاهان دوران از. دارد باستان تاریخ در ریشه یهود قوم و ایران مناسبات: مقدمه

 ذهبیم کتب و تاریخ. است بوده ایرانیان حاکمیت قلمروی در همیشه فلسطین، در یهود قوم سکونت محل

 یکین به همیشه بابل، پادشاهان اسارت از قوم این نجات خاطر به هخامنشی، شاه کبیر کوروش از یهود قوم

 2244 طول در و شده ایران ساکن قوم این قبایل از برخی یهود، قوم آزادی و بابل فتح از پس. کنند می یاد

 در اگر و اند کرده زندگی توجهی قابل رفاه و آسایش در اوقات اغلب و برده سر به ایرانیان کنف در سال،

 و ینسالط ظلم و جور از نیز ایران مسلمان ملت اند، چشیده را تضییقات و فشار مزه تاریخی ادوار از برخی

 عنوان به اروپا در «صهیونیسم جنبش» ظهور که دانیم می البته... اند چشیده فراوانی های تلخی خود، شاهان

 است دهبو اروپایی یهودیان به نسبت مسیحی -اروپایی های دولت و جوامع ستم و لمظ قبال در العمل عکس

 همیشه و نداده رخ اسالمی جوامع از یک هیچ در هرگز اروپا در یهود، قوم ادعائی های عام قتل نمونه و

. اند داشته توجهی قابل آزادی و رفاه و آسوده حیات اسالمی جوامع و مسلمانان حمایت کنف در یهودیان

 ماراستع منافع راستای در همیشه اسالمی های سرزمین و مناطق در ها صهیونیست جنبش متأسفانه ولی

 .است بوده اسالم جهان در ویژه به شرق اروپائی

 رانسهف ویژه به خارجی های سفارتخانه حمایت با ها پهلوی دوران در ایران در صهیونیستی جنبش پیدایش

 هب ایران یهودیان مهاجرت در کلیدی نقش ایران، در آن تشکیالت و جنبش همین و است بوده انگلیس و

 22 در یاسالم انقالب پیروزی تا پهلوی رژیم با را خود مناسبات جنبش این. است داشته اشغالی فلسطین

 حلقه زا نجات برای فلسطین، سرزمین در پیدایش بدو از صهیونیستی رژیم البته. کرد حفظ 4327بهمن

: نچو اعراب، همسایه کشورهای با ای گسترده روابط داشت سعی پیرامونی راهبرد طرح با راب،اع محاصره

 اهش رژیم دیگر سوی از و. است بوده موفق هم حدودی تا راه این در و آورد وجود به اتیوپی و ترکیه ایران،

 ویژه به ،غرب تردید یب و داشت «اسرائیل» صهیونیستی رژیم با روابط برقراری جهت زیادی های انگیزه نیز

 گروه و «بهائیت» فرقه ایادی نقش البته. کردند می تشویق و ترغیب راه این در را شاه هم انگلیس و آمریکا

 فراموش بایدن صهیونیستی رژیم با روابط توسعه برای شاه ترغیب در نیز را ایران در صهیونیستی - یهودی های

 .کرد

 توسعه راه در بزرگ مانع نجف، و قم علمیه های حوزه و روحانیت رهبری به ایران اسالمی جامعه همواره اما

 هبریر به اسالمی مبارزه و نهضت معاصر، تاریخ شهادت به و اند بوده رژیم دو میان کردن علنی و روبط این
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 کرده اایف اسرائیل و شاه میان مناسبات دامنه توسعه و شتاب کاهش در اساسی بسیار نقش( ره)خمینی امام

 .است

 ایران یهودیان تاریخ

 ولی. اردد کتاب جلد چندین نگارش به نیاز خود و نیست میسر مقاله یک در «ایران کلیمیان» تاریخ نوشتن

 :آید عمل به کوتاهی اشاره که نیست مناسبت بی

 باستان دوره

 زمان ورصد و کوروش توسط بابل فتح از پیش سال 434 حدود در تاریخی به ایران در یهود قوم سکونت

 مانز در... بودند گزیده سکنی اصفهان و همدان در اغلب آنها. گردد می باز «اورشلیم» به یهودیان بازگشت

 در هودیانی معبد به تعرض عدم بر مبنی فرمانی و درآمد هخامنشی سپاه تسخیر به مصر کوروش، جانشینان

 یهودی های سرزمین و یافت وسعهت ایران متصرفات( م.ق 070 – 222) داریوش عصر در. شد صادر مصر

 خشایار نتسلط دوران در یهودیان اسرائیل، بنی اساطیر بر بنا. بود داریوش حکومت قلمرو از بخشی هم نشین

 چیده آنان عام قتل برای که ای توطئه از ایران، یهودی ملکه و همسر «استر» واسطه به( م.ق 270-222) شاه

 ستد به ایران خاك تمامی هخامنشیان دولت سقوط و سوم داریوش شدن کشته با! یافتند نجات بود، شده

 سیاست.. .گرفتند قرار یونانیان حاکمیت تحت ها ایرانی بقیه مانند ایران، یهود جامعه و افتاد مقدونی اسکندر

 سلوکی پادشاهان از برخی. آورد فراهم را یهود قوم انزجار موجبات اسکندر، جانشینان ها، سلوکی مذهبی

 ونانیی های بت برای!« خوك» نمودن قربانی به مجبور را آنان و داشته پا بر یهود معبد در را ژوپیتر مهمجس

 روایات بر بنا اشکانیان عصر در... گردید ممنوع هم آنان مذهبی مراسم از بعضی اجرای و... نمودند می

 این در که مذهبی اهل روایات و گرفت قرار اشکانی پادشاهان حمایت مورد ایران یهودی جامعه یهودیان،

 سازماندهی و بازسازی به دوره این در یهودیان. است شده اجرا نیز یهودیان به نسبت بود، معمول عهد

 د،بو اشکانیان قلمروی در که شهرهایی در را خود معابد و پرداختند مذهبی - اداری ساختار و تشکیالت

 وذنف تأثیر تحت ساسانی شاهان مذهبی سیاست یان،ساسان حاکمیت دوران در. نمودند بازسازی و مرمت

 تقاللاس و مذهبی امتیازات و یافته کاهش ای اندازه تا مذهبی تسامح و تساهل روش و یافت تغییر موبدان

 بسط و قبض. شد تعطیل ساسانیان سوی از آنها، مذهبی مقررات طبق احکام اجرای و لغو یهودی، محاکم

 رد که کرد اشاره توان می مثال طور به. است مشهود کامالً ساسانیان دوران در ایرانی یهودیان مذهبی آزادی

 تحت که دوم یزدگرد حاکمیت دوره در ولی بودند، برخوردار مذهبی آزادی از یهودیان گور، بهرام دوران
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 یلتعط و...! ندانند مقدس را شنبه روز ساخت می مجبور را یهودیان که شد صادر فرمانی بود، موبدان نفوذ

 !نکنند

 مسلمانان حاکمیت پناه در یهودیان

 ایران حفت هنگام از ،(ها زردشتی و یهودیان و مسیحیان) ادیان پیروان به نسبت تسامح، و مدارا روش اتخاذ... 

 .است بوده اسالم آئین تعلیمات از منبعث که بوده ثابتی سیاست یک اسالم نیروهای توسط

 حمایت کنف در مذاهب، پیروان سایر چون هم یهود قوم غیراسالمی، و اسالمی مورخان اغلب گواهی به

... بودند برخوردار مذهبی مراسم انجام و عبادت آزادی و کار و کسب و مسکن آزادی از اسالمی، حاکمیت

 عمنب به توان می جمله آن از کنند، می یادآوری را یهود علیه تضییقات ای پاره اعمال یهودی نگاران تارخ

 لباس در مخصوص رنگ با آنها ساختن متمایز آهستگی، به عبادات انجام دولتی، ادارات در آنها ماستخدا

 و شده شاه ارغون وزیر سعدالدوله نام به یهودی یک ایران بر مغول حاکمیت دوران در ولی کرد، اشاره

 یادیز جمعیت و شتگ ویران شهرها از بسیاری ایران به لنگ تیمور حمله در. یافت بهبود یهودیان موقعیت

 هنگام تیمور تاریخی؛ روایات به بنا. شدند فراوانی مالی و جانی خسارات متحمل یهودیان جمله از ایرانیان، از

 بر بنا و. شدند عام قتل آنجا در هم یهودیان از بسیاری و گذراند تیغ دم از را تن هزار 74اصفهان به حمله

 الس بزرگ روزه مراسم در که دانند می رو آن از را تیمور پای نشد لنگ اصفهان یهودیان قدیمی، افسانه یک

 هک تیمور کردند، می ادا را توحید جمله بلند صدای با والیت، مارون کنیسه در یهودیان که هنگامی م 4377

 !شد لنگ و شکست پایش و افتاد زمین به اسبش، کردن رم اثر بر کرد، می عبور یهودیان محله از اتفاقاً

 انیعثم دوران در یهودیان اما. ساخت مبدل مسجد به را کنیسه و کرد صادر را یهودیان قتل حکم او رو، این از

 خاص توجه از داشتند، قرار قتل و تعرض و خشم مورد اروپا در که خود کیشان هم برخالف صفوی و

 ذکر هب «ایران دیهو تاریخ» کتابش در «لوی حبیب. »بودند برخوردار صفوی و عثمانی های دولت سالطین

 به هاینک جمله از پردازد می صفویه دوران در ایران یهودیان علیه مذهبی تضییق سیاست و فشارها برخی

 ندبل جوراب پوشیدن حق و اسب بر شدن سوار حق یا و خیابان و کوچه به آمدن حق یهودیان باران، هنگام

 دوره زا بخشی در ها کلیمی تعقیب محرك تنها ی،مذهب علل و ها انگیزه که کرد اشاره باید ولی. نداشتند را

 فحشا و فساد اشاعه به متهم گاهی ایرانی یهودیان که چرا شد، می امر این باعث آنها اعمال بلکه نبوده، صفویه

 نشاها فشار و سیاست همین و گرفتند می قرار تعقیب تحت و شدند می سازی شراب و جادوگری یا و

 .گشت عثمانی خاك به نیهودیا مهاجرت موجب صفوی،
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 هب کلیمی خانواده هفت نادرشاه، زمان در... گشت دگرگون ایرانی یهودیان وضع صفوی، دولت سقوط با

 .رسید خانوار پانصد به حدوداً ش، 4324شهریور از قبل تا تعداد این که شدند اعزام مشهد به دار خزانه عنوان

 تاریخی ایران؛کنکاش در صهیونیسم پای رد

 42 تهران در. رسید می هزارنفر سی و یکصد حدود به قاجار شاه فتحعلی دوران در ایران یهودیان جمعیت

 فرقه ریگی شکل و «باب محمد علی» پیدایش با... کردند می زندگی یهودی هزارنفر هفت تبریز در و هزارنفر

 دکتر! دندش بهائی و آوردند روی فرقه این به موقعیت، از استفاده سوء با یهودیان از جمعی بهائیت، ساختگی

 یناصر دربار در وی حضور و بود یهودی شاه ناصرالدین مخصوص طبیب بوهم اهل پوالك، ادوارد یعقوب

 وصمخص پزشک بعدها، که طور همان. است داشته ایرانی یهودیان اوضاع به قاجار شاه توجه در مهمی تاثیر

 کرده فادهاست شاه، در خود نفوذ از توانست می که ودب سرشناس بهائی یک ایادی، دکتر سرلشگر دوم، پهلوی

 ...گردید می مسلمانان رنجش موجب که کند اعمالی و کارها انجام به وادار را او و

 مایتح انگلیس، ویژه به اروپائی دول در یهودیان جایگاه توسعه اروپا، در صهیونیستی جنبش رشد با... 

 مسافرت. گرفت نضج شاه ناصرالدین حاکمیت دوره در رانای یهودیان از اروپایی های دولت تدریجی

 با اروپا در یصهیونیست تشکیالت و مؤسسات نمایندگان مالقات برای مناسبی بستر اروپا به شاه ناصرالدین

 رانسه،ف صیهونیستی رهبران از و یهودی متمول های خانواده از روتچیلد لـُرد با قاجار شاه پاریس در. بود وی

 ماماهت. گمارد همت ایران یهودیان اجتماعی وضعیت اصالح به نسبت تا خواست شاه از لـُرد و دکر مالقات

 آنکه تا دنمو یهودیان به تسهیالتی و امتیازات دادن به مجبور را قاجار دولت ایران، یهودیان به اروپائی ممالک

 واگذار خارجه امور وزارت به! متنوع ملل عنوان به ایران یهود جامعه امور بر نظارت کار ق.  هـ 4232 سال در

 شاه، مظفرالدین و یافت گشایش ق.  هـ 4347 درسال تهران در( یهودیان مدرسه)الیانس مدرسه نخستین. شد

 م، 4774 سال در روسیه تزار دوم، الکساندر ترور پی در. کرد نقدی کمک مؤسسه آن به تومان 244 مبلغ

 دیگر ورهایکش و فلسطین به روسیه از آنها از بسیاری تعداد و رفتندقرارگ عام قتل معرض در روسیه یهودیان

 زایشاف ایران یهودیان میان در فلسطین به مهاجرت تمایل ایران، به روسیه اخبار رسیدن با. کردند مهاجرت

 .یافت

 به انایر یهودیان تمایل افزایش در مؤثری نقش رهگذر، این در جهانی صهیونیسم جنبش کلی طرح البته

 اشت،د اجتماعی و مذهبی جنبه نوزدهم قرن از قبل فلسطین به ایرانی، یهودیان مهاجرت. است داشته مهاجرت

. کرد یداپ عقیدتی و سیاسی جنبه مهاجرت این بال، در ها صهیونیست کنفرانس از پس و نوزدهم قرن در ولی

 4737) سال رد سوئیس بال شهر رد هرتزل رهبری به صهیونیسم المللی بین آیی گردهم اولین تشکیل از پس



286 

 

 هودیانی مهاجرت فلسطین، در جهان یهودیان برای مستقل میهن یک ایجاد پیشنهاد تصویب و( ق هـ 4342/  م

 ازمانس کار و غرب استعماری دول سیاست البته. گرفت خود به ای یافته سازمان صورت سرزمین این به

 داشت لسطین،ف به مهاجرت به آنها تشویق و یهودیان اساتاحس تقویت در مؤثری نقش ها، صیهیونیست یافته

 انیایر یهودیان مهاجرت امر در انگلیس و فرانسه آمریکا، ویژه به خارجی های سفارتخانه نقش هم ایران در و

 4322 سال در مسلمان و یهودیان از چند تنی درگیری به توان می مثال عنوان به... بود آشکار کامالً و موثر

 هب یادداشتی ارسال با تهران در آمریکا سفارت کاردار آن طی که نمود اشاره تهران سیروس خیابان رد ق هـ

 به( آمریکا)اتازونی ملت و دولت: »داشت اعالم یهودیان از را خود دولت حمایت ایران، خارجه امور وزارت

 یم آنها آرامش و آسایش در سیارب مراعات و توجه اند علم میان در پراکنده که یهود طایفه باب در چند ادله

 یبعض باشند می دارا که حرفه و علوم شهرت و خیرات و کسب و هنر و فضل مراتب اعلی باب از و نماید

 ... «.هستند اتازونی دولت جمهوری جماعت تر مودت و تر محترم اجزای از

 قاجار عصر اوخر در یهودیان موقعیت

 ایه اقلیت... دانستند  خود ناجی را مشروطه رهبران و داشته الیتفع مشروطیت از حمایت در ایران یهودیان

 ابارب» زردشتیان. شدند برخوردار وکیل انتخاب حق از ایران ملی شورای اول مجلس در یهودیان چون مذهبی

 أیر طباطبائی و بهبهانی آقایان به ها یهودی و ارامنه ولی کردند انتخاب خود نماینده عنوان به را «جمشید

 تشکیل تأیید و. م 4347 سال بالفوردر بیانیه صدور از پس. دهند نشان را خود نیت حـُسن اصطالح به تا ادندد

 هیونیستیص انجمن» تأسیس فکر به ایرانی یهودیان از برخی انگلستان، سوی از فلسطین در یهود ملی کانون

 ها شهرستان در نیز شعباتی و داده تشکیل تهران در ش هـ 4237 سال در را انجمن این و... افتادند «ایران در

 .کردند دایر

 مؤلف) لوی حبیب دکتر و تشکیالت کل رئیس نعیم عزیزاهلل که بوده نفر 43 شامل انجمن این مرکزی کمیته

 را رضاخان ش، هـ 4233 اسفند سوم کودتای. ... بود انجمن این کل بازرس( جلد سه در یهود تاریخ کتاب

 اسناد .بود ایران در ها صهیونیست فعالیت طالیی دوران ها پهلوی عصر و...! نشاند رتقد مسند بر ایران در

 عین یا «رضا آل خان اهلل حبیب میرزا: »ویژه و بارز نقش وجود ایران خارجه امور وزارت آرشیو در تاریخی

 یخوب به الیاشغ فلسطین و ایران روابط صحنه در را( ایران بعدی وزیر نخست هویدا پدر) هویدا الملک

 دهسرکر دومین «افندی عباس» اطرافیان خواص از و بوده ایران گری بهائی حزب رهبران از وی. دهد می نشان

 تحت که بود فلسطین امور دار عهده رضاشاه، سلطنت آغازینه های سال در هویدا آنکه حال. است بهائیان

 .داشت قرار انگلیس قیمومیت
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 و امکانات و ها آزادی از و شده خارج خود خاص های محله از یهودیان ان،ایر در پهلوی سلطنت استقرار با

 ستندتوان می یهودیان پهلوی، دوران قوانین اساس بر که آنجا تا گشتند، برخوردار ای گسترده های حمایت

 کمک و آنها به عمل آزادی دادن بر عالوه شاه رژیم... )بشوند - مقداری و میزان هر به - امالك و زمین مالک

 داشته ترکیه و عراق و سمرقند و بخارا یهودیان مهاجرت در هم مهمی نقش ایرانی، یهودیان مهاجرت به

 .(است

 فشار از لهستانی یهودی آوارگان که هنگامی جهانی دوم جنگ زمان در ایران یهودی جامعه و ایران دولت

 دیهو آژانس نمایندگان ورود برای را الزم تمقدما ایران، در آنها اسکان و پذیرش با کردند، فرار نازی ارتش

 غاصب و تیصهیونیس دولت تشکیل از پس. ساختند فراهم اشغالی فلسطین به آنها انتقال بهانه به ایران، به

 یاسیس و اجتماعی فرهنگی، مذهبی، نهادهای با ایران یهود جامعه پیوندهای فلسطینی، سرزمین در اسرائیل

 در مؤثری نقش ایران سیاست و اقتصاد در ایرانی یهودیان گیر چشم و فعال ورحض...! خورد گره اسرائیل،

 یرانا یهودی های البی و است داشته اسرائیل صهیونیستی رژیم قبال در ایران، در ها دولت و شاه سیاست

 !گرفتند عهده به را صهیونیستی رژیم و شاه رژیم میان روابط تقویت در فعالی نقش

 تا ها پهلوی دوران در بود، گردیده بالغ هزارنفر 72 به قاجار حکومت اواخر در که انایر یهودیان جمعیت

 ایران ژیمر کمک به اسرائیل، صهیونیستی دولت تشکیل نخست سال هشت در و یافت افزایش هزارنفر 432

 .کردند مهاجرت اشغالی فلسطین سوی به ایران از یهودی هزار 02

 هفوزی با پهلوی محمدرضا ازدواج هنگام آنها، از پهلوی خاندان جانبه همه یها حمایت پاس به ایران یهودیان

 آن روی بر که قیمت گران جواهرات به مزین طالیی لوح - هـ 4347 در مصر پادشاه فاروق ملک خواهر -

 بهایی گران لوح نیز ش، 4300 سال در دوم پهلوی! گذاری تاج زمان در و دادند هدیه بود، منقوش اشعاری

 . «دادند هدیه ایران شاه به دالر میلیون شش ارزش به ناب طالی زا

 ایران در صهیونیستی و یهودی های سازمان

 میان روابط ایجاد در مهمی نقش ایران، در صهیونیستی و یهودی های تشکل و ها سازمان که کردیم اشاره

 می ار ایران در صهیونیستی و هودیی های سازمان ترین معروف و ترین مهم. اند داشته اسرائیل و شاه رژیم

 :کرد فهرست زیر، شرح به توان

 فرانسه ورسالاونی ایزرائلیت آلیانس به وابسته تشکیالت این: تهران در آلیانس مدرسه آموزشی تشکیالت -4

 این أسیست برای را زمینه فرانسه، صهیونیستی سران با مالقات و فرانسه به شاه ناصرالدین مسافرت. است
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 هـ 4342 سال در شاه مظفرالدین فرمان با تهران در آلیانس مدرسه نخستین. ساخت فراهم تهران در همؤسس

 و نهاد توسعه به رو تشکیالت این مدتی از پس!... کرد؟ کار به آغاز آموز دانش 344 با و یافت گشایش ق

 هاوندن کاشان، یزد، گلپایگان، بروجرد، سنندج، شیراز، کرمانشاه، همدان، اصفهان،: شهرهای در را خود شعبات

 و. است داشته ایران یهودی جامعه سازماندهی در مهمی نقش مدارس این... کرد تأسیس تویسرکان و

 انگلیس و آمریکا ویژه به غربی بزرگ کشورهای های سفارتخانه حمایت از همیشه مدارس این نمایندگان

 .اند بوده برخوردار

 شعباتی جهان کشورهای اغلب در شده، تأسیس م 4774 سال در که فرهنگی مؤسسه این: ارت مؤسسه -2

 های حرفه و صنایع آموزش منظور به مؤسسه این ش هـ 4323 شهریور در. است ژنو در آن مرکز و دارد

 یرانیا ارت آموزشگاه. نمود مبادرت تهران در ای حرفه آموزشگاه یک تأسیس به ایرانی، یهودیان به مختلف

 هب دعوت اسرائیلی ورزیده مربیان از بهانه همین به و بود قائل خاصی اهمیت یهودی نگفره آموزش برای

 .بپردازد ایرانی یهودیان آموزش به تا آورد می عمل

 های شهرستان و تهران در فرهنگی و مذهبی مؤسسه این:« دانش گنج» هتورا اوتصر فرهنگی مؤسسه -3

 تهدس مهاجرت البته... کرد دایر دینی علوم و «عبری» بانز تدریس منظور به را هایی کالس ایران مختلف

 این به وابسته مدارس که شد باعث تهران یا و اشغالی فلسطین به ایران کوچک شهرهای اکثر یهودیان جمعی

 .نبود آنها به نیازی دیگر چون شود تعطیل ایران نقطه بیست از بیش در مؤسسه

 هـ 4334 سال در و است یهود زنان المللی بین شورای به وابسته انسازم این: ایران یهود بانوان سازمان -0

 لسا در جوینت آمریکن مؤسسه... است بوده ایران زنان های جمعیت عالی شورای عضو و شده تأسیس ش

 زمینه اقدام این و نمود ایران یهودی زنان برای فوری امدادهای و پرستاری های کالس ایجاد به اقدام 4320

 در یصهیونیست جنبش تقویت در مهمی نقش سازمان این... ساخت فراهم ایرانی یهودی زنان شکلت برای را

 و مالی های کمک صهیونیستی ارتش به فلسطین، غاصب دولت تأسیس نخست های سال در و داشته ایران

 .است نموده توجهی قابل لجستیکی

 نقش و شد تأسیس ایران در ش هـ 4324 سال در دوم جهانی جنگ آستانه در:« سخنوت» یهود آژانس -2

: ایرانی ثروتمند و معروف یهودی دو. است داشته لهستانی فراری یهودیان ساماندهی و سازماندهی در مهمی

 در سآژان این. داشتند عهده به ایران در آژانس این تأسیس در مهمی نقش لوی، حبیب دکتر و القانیان عزیز

 ناداس اساس بر. کرد منتقل اشغالی فلسطین به هم را عراقی یهودیان از بسیاری هـ 4323 و 4327 های سال

 فلسطین به( ترکیه طریق از) عراق و ایران کردستان یهودیان مهاجرت در آژانس این خارجه، امور وزارت
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 یهودیان از تن هزار پنج و چهل توانست ش هـ 4330 سال تا آژانس این. است داشته سزایی به نقش اشغالی

 .دهد انتقال اشغالی فلسطین به را ایرانی

 اسرائیل در ش هـ 4300 سال در ملی، اسناد سازمان و خارجه امور وزارت آرشیو در موجود اسناد اساس بر

 به هاآن میان در و بوده تهیدست و فقیر آنها اغلب اما کردند می زندگی ایرانی کلیمی هزار هشتاد از متجاوز

 هیچ به ،مذهبی اقلیت این ایرانی ثروتمنئدان زیرا یافت توان نمی هم دهثروتمن کلیمی یک حتی نمونه طور

 آنها! !نیست آن کار در کتابی و حساب که کنند زندگی محلی در و کنند ترك را ایران نیستند حاضر وجه

 یمیلک اشغالی فلسطین در. کنند مهاجرت آمریکا و اروپایی کشورهای به یا و بمانند ایران در اند داده ترجیح

 .اند نیافته راه مهم مشاغل به آفریقایی و زمین مشرق یهودیان سایر مثل نیز ایرانی های

 گزارش اساس بر. بود ایران در یهود آژانس به وابسته کامالً تشکل این«  خلوتص»  یهود پیشاهنگی سازمان -0

 شغالیا فلسطین از و ابانتخ صهیونیستی رژیم توسط معموالً ایران خلوتص مسئوالن و رؤسا «ساواك» های

 اعضای های آموزش جمله از یهودیان گروهی و سازمانی تربیت و نظامی آموزش... شدند می اعزام ایران به

 .است بوده سازمان این

 دینی و فرهنگی اجتماعی، امور سازماندهی انجمن این تأسیس اهداف جمله از: تهران کلیمیان انجمن -7

 هودیانی انتقال برای تالش و صهیونیستی رژیم برای اعانه آوری جمع.بود انتهر مرکزیت با ایران یهودیان

 یهودیان از که انجمن رهبران. است بوده انجمن این مستمر های فعالیت از بخشی اشغالی، فلسطین به ایرانی

 .داشتند وسیعی و جانبه همه یوندهای آن، ارکان و پهلوی رژیم با بودند، دار سرمایه و منتفذ

 های نگرهک مصوبات اساس بر و بوده صهیونیسم جهانی سازمان به وابسته صندوق این: یهود ملی ندوقص -7

 جهان مختلف نقاط یهودیان مالی های کمک و اعانات آوری جمع صندوق این صهینونیسم جهانی سازمان

 ایرانی کلیمیان زا اعانات آوری جمع به اقدام مالی، مؤسسه این ساواك اسناد اساس بر. داشت عهده به را

 به یلاسرائ رژیم به کنندگان کمک اول ردیف در معدوم، القانیان و... است نموده می صیهونیستی، رژیم برای

 ...رفت می شمار

 های انسازم دیگر به آن وابستگی درباره و بوده ایرانی یهود زنان فرهنگی مؤسسه:  هاتف بانوان سازمان -3

 انجمن به وابسته را سازمان این اسناد، از برخی. دارد وجود متفاوتی های دیدگاه ایران در موجود یهودی

 به کمک و ایرانی یهودی مستمندان به کمک برای اعانات آوری جمع اولیه هدف. دانند می تهران کلیمیان

 .است بوده اسرائیل
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 تنگاتنگ پیوندهای و کرد آغاز ش هـ 4330 سال در را خود فعالیت سازمان این: یهود جوانان سازمان - 44

 .است داشته جونیت آمریکن و یهود آژانس با

 علمی جلسه» اولین 4333 سال مهرماه در سازمان، این اسناد اساس بر: ایران یهود دانشجویان سازمان - 44

 .است گردیده تشکیل «یهودی دانشجویان

 و یهودی فرهنگ با ایران ودیه جامعه ساختن آشنا هدف به سازمان این: کبیر کوروش فرهنگی کانون - 42

 یمهن در مؤسسه این. است شده تأسیس اجتماعی و فرهنگی و هنری های فعالیت برای مناسب محیط ایجاد

 .است شده تأسیس( شمسی هجری)سی دهه

 الس در و تأسیس سپیر اهلل روح دکتر ابتکار به ش هـ 4322 سال در خیریه سازمان این: خیرخواه کانون -43

 .است سپیر دکتر نام به موقوفه بیمارستان دارای کانون این. رسید تثب به 4320

 مخصوص دبیرستان و دبستان دارای است، معروف نیز ها عراقی کلوپ به که تشکیالت این: اتفاق انجمن - 40

 قطب ایران، در که بودند عراق های صهیونیست از انجمن این رهبران. است بوده ایران مقیم عراقی یهودیان

 .اند داشته ای مرموزانه های فعالیت یهودی های سازمان مولمع

 یونیستیصه رژیم ارتش با و داشته فعالیت ایران در که دیگر صهیونیستی سازمان یک: مکبیت گروه -42

 و ها صهیونیست ارتش برای اعانه آوری جمع گروه این تأسیس اهداف جمله از. است داشته خاصی روابط

 .است بوده صهیونیستی رژیم از حمایت و کمک برای یرانیا یهودی جوانان ترغیب

 ضمن ودب مشغول فعالیت به ایران یهود میان فرهنگی انجمن یک عنوان به که باشگاه این: وایزمن باشگاه -40

 نیز شغالیا فلسطین به اعزام برای جوانان تشویق به توراتی، های آموزه تبلیغ و عبری زبان و فرهنگ آموزش

 .ورزید می مبادرت

 رژیم دو نزدیکی های زمینه بهائیت؛ و صهیونیست

 بر. است شده تأسیس ش هـ 4300 سال در و بوده ایران یهود جوانان ویژه سازمان این: کرمل کانون 47

 زمینه در و. است بوده ایران یهود جوانان! افکار؟ هدایت آن تشکیل از هدف کانون، این اساسنامه اساس

 .است داشته فعالیت هنری و شیورز فرهنگی، آموزشی،

 علنی و آغاز ایران در را خود فعالیت ش هـ 4330 درسال «علمی انجمن» این: ایران یهود پزشکی انجمن -47

 .بودند انجمن این اصلی اعضاء ایرانی، یهودی پزشکان و... نمود
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 ( دوم قسمت) دوم پهلوی دوره در صهیونیستی رژیم و ایران

 

 ونیسمصهی و بهائیت مناسبت

 سرکرده سومین! «ربانی شوقی» که است حدی تا صهیونیسم، و اسرائیل به گری بهائی سیاسی حزب اهتمام

 می الماع اسرائیل دولت با رابطه را بهائیان المللی بین شورای های مسئولیت ترین مهم از یکی حزب این

 می ترجیح جهان های دولت مهه بر را اسرائیل دولت از حمایت اش، ساله ده طرح در افندی شوقی. کند

 تدول مقررات و قوانین مبنای بر ملی و روحانی محافل تشکیل به که دهد می دستور ها بهائی به و. دهد

 ...کنند اقدام اسرائیل

 شد ثباع ها، صهیونیست و بهائیت مناسبات تنیدگی هم در و اسرائیل دولت از جانبه همه های حمایت این 

 و مسیحیت اسالم، ردیف در و قلمداد! «جهانی دین» یک عنوان به را بهائیت اسرائیل، غاصب دولت که

 مشرق»  امن به را بهائیان بزرگ مرکز نخستین ساخت اجازه ها بهائی به صهیونیستی دولت. دهد قرار یهودیت

 بعمر هزارمتر شش و سی مساحت به زمینی قطعه خرید با ها بهائی. دهد می اشغالی فلسطین در! «االذکار

 هبرانر از برخی و باب محمد علی سید و بهاءاهلل قبر و «االذکار مشرق» مرکز توانستند کرمل، جبل در واقع

 هانگردیج جنبه فرقه، این موقوفات عوائد و مراکز البته و بسازند آنجا در را( افندی شوقی و افندی عباس)خود

 مثابه هب بهائیت محافل جهان سراسر در که تگف توان می کلی طور به. دارد صیهونیستی رژیم برای مالی و

 این لدلی شاهنشاهی دوران ایران در ها صهیونیست و ها بهائی اتحاد و کنند می عمل صهیونیستی حزب یک

 .مدعاست

 رژیم دو میان روابط برقراری عوامل و ها انگیزه ها، زمینه

 صهیونیستی رژیم اشغالگر، ینیروها و اعراب درگیری و دوم جهانی جنگ از پس نخست های سال در

 عتباریا و مالی های حمایت. نماید تثبیت آمریکا ویژه به غرب های حمایت با را خود موجودیت بود توانسته

 ولی .کرد تقویت اجتماعی، و اقتصادی مشکالت قبال در را رژیم این اسرائیل، به آمریکایی داران سرمایه

 تحت دیداًش را صیونیستی رژیم امنیت اعراب، نظامی و اقتصادی محاصره حلقه شدن تر تنگ که کردیم اشاره

 کشورهای با روابط ایجاد ای، منطقه انزوای از خروج برای اسرائیل تالش نخستین. دهد می قرار مخاطره

 دنش ملی قضیه و ایران تحوالت ولی شد، رو روبه موفقیت با ایران، و ترکیه همچون خاورمیانه غیرعرب

 رژیم و شاه رژیم میان مناسبات گسترش در انگلستان، و صهیونیستی رژیم با ایران طرواب قطع و نفت

 .نمود ایجاد ای وقفه صهیونیستی
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 ق،فارو ملک سرنگونی با زمان هم تقریباً مذهبی، و ملی نیروهای سرکوب و 4332 مرداد 27 در ننگین کودتای

 مصر دست در اعراب رادیکالیزم هدایت بریره گرفتن قرار و «آزاد افسران» رسیدن قدرت به و مصر شاه

 وجود هب صهیونیستی رژیم و شاه خارجی سیاست همگرایی برای بستری خاورمیانه در تحوالت این. بود

 !آورد

 :از عبارتست رژیم دو میان روابط برقراری عوامل جمله از

 .انگلیس و آمریکا ویژه به غرب، اردوگاه به کشور دو وابستگی -4

 .بود ایران برای تهدیدی منبع که سابق شوروی با کشور دو وابطر تیرگی -2

 منطقه رد عربی گرایی ملی تحرکات به نسبت کشور دو ،...ناصر؟ رهبری به عرب رادیکالیزم با مقابله -3

 .کردند می تهدید و خطر احساس

 بود امونیپیر راهبردی طرح اجرای پی در صهیونیستی رژیم رژیم، دو دوجانبه مناسبات های انگیزه بر بنا -0

 .کند پیدا اعراب همسایگی در نیرومند متحدان محاصره حلقه شکست برای داشت تالش و

 و شوروی. ودب ایران خارجی سیاست عرصه در ،!خود «مثبت ناسیونالیزم» سیاست تبیین پی در نیز ایران شاه

 نگیزها تقویت در عوامل این لذا فتند،ر می شمار به کشور دو امنیت برای تهدید های کانون عرب رادیکالیزم

 کنر دو ملی منافع حفظ و! مذهبی آزادی اصطالح به سیاست. نمودند شایانی های کمک دوجانبه روابط های

 .کرد می زتجوی را صهیونیستی رژیم با روابط برقراری که بود «شاه مثبت ناسیونالیزم» سیاست اساسی

 ایه همکاری برای ای بالقوه توان از اسرائیل و ایران رژیم، دو انسر نظر به: مشترك همکاری های زمینه -2

 امنیتی و اطالعاتی و نظامی انرژی، فناوری، فرهنگی، آموزشی، کشاورزی، اقتصادی، زمینه در مشترك

 نخستین ر،فاکتو دو و غیررسمی صورت به ولو کشور دو میان دیپلماتیک روابط برقراری لذا بودند، برخوردار

 .رفت می شمار به ها همکاری این تحقق جهت در گام

 رژیم دو میان سیاسی مناسبات

 تا ش هـ 4327 در صهیونیستی دولت تأسیس از دوم پهلوی دوران در صهیونیستی رژیم و ایران روابط... 

 مختلفی مراحل از و بوده هایی نشیب و فراز شاهد ش هـ 4327 بهمن در ایران اسالمی انقالب پیروزی

 .تاس گذشته
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 :تقسیم طرح تصویب از پیش فلسطین مسئله قبال در ایران سیاست

 ارضی تمامیت حفظ مبنای بر دوم، جهانی جنگ پایان از پس فلسطین تحوالت ازای در ایران خارجی سیاست

 عنوان به ایران چه گر. است بوده استوار اسالمی های سرزمین از ناپذیری تفکیک بخش عنوان به سرزمین این

 مینسرز از هایی قسمت در را یهودیان مختاری خود ملل سازمان تحقیق کمیته اقلیت فعال اعضای زا یکی

 حل راه وانعن به تقسیم طرح با اما پذیرفت، اعراب با فدرالیته نظام یک برقراری طرح چارچوب در فلسطین

 .ننمود موافقت فلسطین قضیه و نهایی

 انمسلمان جامعه و داشته شدیدی های بازتاب ایران داخل در فلسطین به مربوط های گزارش و اخبار البته

 های تشکل و روحانیت. کرد می سازماندهی نارضایتی ابراز برای را مذهبی اجتماعات و تحریک را ایران

 فلسطین از دفاع منظور به همسایه عرب کشورهای با ایران دولت همراهی خواستار تمام، قدرت با مذهبی

 یعرب کشورهای با همکاری به را خود آمادگی تا بودند داده قرار شدیدی فشار زیر را «مقوا» دولت و بودند

 .نماید اعالم ها صهیونیست اسارت از فلسطین رهایی منظور به

 در م، 4307 نوامبر 23/  ش هـ 4320 آذر 47 مورخ ملل سازمان عمومی مجمع 474 شماره قطعنامه صدور

 رد تشیع جهان علمیه های حوزه گردید، همراه ایران مردم اجتماعات و تظاهرات با فلسطین تقسیم خصوص

 نقش کاشانی ابوالقاسم سید اهلل آیت ایران در. کردند می هدایت و رهبری را مذهبی جامعه عراق، و ایران

 اسالم دنیای و ایران در وسیعی انعکاس ایشان، ش هـ 44/44/4320 مورخ بیانیه و. داشت زمینه این در مؤثری

 .است داشته

 بزرگ فاسدم کانون آتیه در یهودی دولت تشکیل» که نمود بینی پیش بیانیه این در کاشانی اهلل آیت مرحوم

 ایشان.« دگرد نمی فلسطین اعراب متوجه تنها آنها زبان و بود خواهد دنیا تمام بلکه و خاورمیانه مسلمین برای

 ها خنرانیس پی در کاشانی اهلل آیت این، بر عالوه... دنامی «فاحش ظلم» را ملل سازمان توسط فلسطین تقسیم

 تهیه برای مردم های کمک آوری جمع منظور به که داد خبر حسابی شماره افتتاح از بعدی های اعالمیه و

 .بود یافته اختصاص فلسطین مجاهدان برای لباس و اسلحه

 اسالم هانج علمای مقابله اولیه گام اقعو به شاید ملل جامعه در فلسطین تقسیم طرح با علما مخالفت موضوع

 نالدی هبه: چون علمایی. است بوده عراق و ایران شیعه روحانیت حرکت این پرچمدار واقع در و بود عرب و

 علمای از که خراسانی محمدمهدی سید و اصفهانی محمدمهدی سید صدر، محمدمهدی سید شهرستانی،

 عطامفتی یوسف شرکت با است عراق شیعه علمای از که یاسین لآ راضی شیخ و کاظمین و بغداد ساکن ایرانی

 ارجهخ وزارت و ملل جامعه به ذیل مضمون به تلگرافی موصل، مفتی العبیدی حبیب و بغداد در سنت اهل
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 لطنتیس کمیسیون قرار از هستیم، اسالمی مذاهب روحانی نمایندگان که جانبان این: »اند نموده مخابره انگلیس

 به تنسب و نموده رضایت عدم اظهار است، عزیزی عربی و اسالمی کشور یک که فلسطین سیمتق به راجع

 .«دانیم می عرب و اسالم قلب به ضربتی را آن و اعتراض آن

 دولت فلسطین، از انگلیس استعمارگر نیروهای خروج با م، 4307 مه 42/  ش هـ 4327 اردیبهشت 22 در

 فوق یجانه و شور فلسطین از واصله ناگوار اخبار. ساخت منتشر را دخو استقالل اعالمیه صهیونیستی رژیم

 مردم از دفاع برای مذهبی هیجانات و ضداسرائیلی احساسات. آورد وجود به ایران اسالمی جامعه در العاده

 و انیکاش اهلل آیت مرحوم توسط آمیز اعتراض تظاهرات و بود گسترش حال در روزافزون طور به فلسطین

 .شدند می هدایت اسالم فدائیان

 ایران مردم ضدصهیونیستی مبارزه در روحانیت نقش

 سلطانی، مسجد در ای خطابه ایراد ضمن کاشانی اهلل آیت مرحوم ش هـ 4327 اردیبهشت 34 جمعه روز در

 ماده شش در ای قطعنامه مراسم پایان در و فراخواند فلسطین مسلمانان از مالی و جانی حمایت به را مردم

 و مساعدت از که بودند خواسته مجلس و دولت از مردم قطعنامه این در. شد صادر صهیونیستی دولت یهعل

 مدهآ ایران به عرب ممالک از که یهودیانی اقامت از و نکند کوتاهی فلسطین قضیه در مسلمانان با همکاری

 لیاسرائی یهودیان مالی قویتت در که داخلی یهودیان از دسته آن به خاتمه در و آید عمل به جلوگیری اند،

 .بود نخواهند مصون شدید مجازات از که بود شده داده هشدار کردند، می تالش

 نفلسطی در یهودیان اعمال از تأسف اظهار ضمن ای بیانیه انتشار با بروجردی العظمی اهلل آیت حضرت

 علیرغم شاه رژیم اما. شد یهود مقابل در ممالک سایر و ایران مسلمانان صفوف وحدت و اجتماع خواستار

 یهودیان ات داد قرار یهودیان آژانس و ها صهیونیست اختیار در فراوانی تسهیالت مردم ضداسرائیلی احساسات

 تقویت ایبر عاملی که. سازند منتقل اشغالی فلسطین به ترکیه و ایران طریق از را عربی کشورهای از فراری

 ایاستعف در اصلی نقش ملی هیجانات افزایش و تظاهرات... مدآ می حساب به اسرائیل اقتصادی و نظامی

. گرفت ودخ بر ای تازه ابعاد ایران ملت ضدصهیونیستی مبارزات هژیر دولت تشکیل با. داشت حکیمی دولت

 با اسالم فدائیان جمعیت. داشت مبارزات این در موازی نقش صفوی نواب شهید رهبری به اسالم فدائیان

 :داد قرار مخاطب را دولت ای بیانیه انتشار

 قریب فتح و اهلل من نصر هوالعزیز،»
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 شیدر فدائیان از هزار پنج. جوشد می فلسطین مسلمان برادران حمایت در اسالم رشید فدائیان پاك های خون

 به ریعس حرکت اجازه ایران دولت از شتاب کمال با و هستند فلسطینی مسلمان برادران به کمک عازم اسالم

 نواب مجتبی سید اسالم، فدائیان طرف از.« باشند می دولت سریع پاسخ منتظر و دارند را سطینفل سوی

 !نیاورد دوام ماه پنج از بیش وی دولت که شد موجب هژیر وزیری نخست با مردم مخالفت شدت صفوی

 اسرائیل شناسایی های زمینه

 نخست دوران تحوالت و آغاز را ودخ کار 4327 آبان 34 در هژیر سقوط با ای مراغه ساعد محمد دولت

 ملهج از... است داشته ایران سوی از اسرائیل شناسایی تسریع و سازی زمینه در مؤثری نقش وی وزیری

 :زا عبارتست داشته اساسی نقش شاه توسط اسرائیل شناسایی بستر ایجاد در که رخدادهایی و عوامل

 .ش هـ 4327 بهمن 42 در شاه نافرجام ترور -4

 .ش هـ 4327 اردیبهشت اول در مؤسسان مجلس تشکیل نتیجه در شاه اختیارات فزایشا -2

 .م 4307 سال در اعراب ضد بر اول جنگ در صهیونیستی رژیم پیروزی -3

 هب طریق این از و شده کشور وارد غیرقانونی صورت به آنها ایران، به عراقی یهودیان فزاینده مهاجرت -0

 و تیامنی مشکالت مهاجرت این. بود ایرانی یهودیان تعداد برابر دو آنها معیتج. شدند می منتقل اسرائیل

 .بود کرده ایجاد ایران برای فراوانی اجتماعی

 قرار شارف تحت را ایران دولت فلسطین مقیم ایرانی اتباع: اشغالی فلسطین مقیم ایرانی اتباع فشارهای -2

 .کند حل و جبران را فلسطین جنگ اثر در آنها بر وارده خسارات و مالی مشکالت تا دادند

 .بودند اشغالی فلسطین مقیم آنها از زیادی تعداد که بهائیت حزب یا فرقه ویژه نقش -0

 و مشکالت... و کویت و عراق چون عربش همسایگان با ایران شاه: اعراب با شاه روابط اوضاع و شرایط -7

 .نمود تشدید را مشکالت این عرب لیزمرادیکا جنبش ظهور داشت، ارضی یا سیاسی اختالفات

 اقتصادی و مالی های کمک جلب سفر هدف( 4303 نوامبر 42/  هـ 4327 آبان 20 در) آمریکا به شاه سفر -7

 ورمنظ به بیشتر نظامی های کمک اخذ و کشور عمرانی ساله هفت برنامه اجرای منظور به ایران به آمریکا

 رئیس منترو با وی سفر این طی و بود آمریکا به شاه سفر اولین فرس این. بود ایران دفاعی بنیه تقویت

 .نمود مذاکره و مالقات آمریکا جمهوری
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 هزار 204 مبلغ به ای رشوه آمریکایی واسطه یک طریق از صهیونیستی رژیم عوامل: خواری رشوه و فساد -3

 از پس ایران وقت وزیر نخست ای مراغه ساعد محمد. دادند اسرائیل شناسایی ازای در ایران دولت به دالر

 ش هـ 4327 اسفند 42! است باز یهودی پناهندگان تمام روی به ایران مرزهای که کرد اعالم رشوه، دریافت

 از رسماً موضوع این و شناخت رسمیت به را اسرائیل دولت فاکتور دو طور به ایران دولت 4324 مارس 0/ 

 .شد اعالم لمل سازمان در ایران دائمی نماینده طریق

 نشواک این از بخشی که داشت بسیاری خارجی و داخلی های واکنش ایران توسط اسرائیل شناسایی اعالم

 :بود چنین ها

 .دولتی های دستگاه در کاره همه و شاه دربار وزیر هژیر ترور -4

 یرز که نزدهمشا دوره انتخابات با مخالفت در او یاران و مصدق دکتر تحصن از اسالم فدائیان حمایت -2

 .بود یافته پایان تزویر و تقلب با همراه هژیر، نظر

 آیت یرهبر تحت مذهبی - ملی نیروهای اتحاد و تبعید از کاشانی اهلل آیت بازگشت برای سازی زمینه -3

 .مصدق محمد دکتر و کاشانی اهلل

 .شد ای مراغه ساعد محمد دولت سقوط باعث مبارز، نیروهای فشار تشدید -0

. فتگر موضع شاه اقدام به نسبت که بود عربی کشورهای مقدمه در مصر: عرب جهان با روابط یرگیت -2

 .گردید قاهره -ن تهرا روابط تیرگی تشدید باعث شاه اقدام

 اسرائیل شناسایی لغو و نفت شدن ملی نهضت

 میعمو افکار بود، گرفته خود به ای تازه ابعاد انگلیس دولت با ایران مسلمان ملت مبارزات که حالی در

 نعتص کردن ملی مسئله در ایران آن بر عالوه. شد صهیونیستی رژیم با سیاسی روابط قطع خواهان همچنین

. داشت ملل سازمان و امنیت شورای در عربی کشورهای جانبداری به نیاز انگلیس فشارهای با مقابله و نفت

 تیر 40 رد وقت خارجه امور وزیر کاظمی باقر. گرفت صهیونیستی رژیم شناسایی لغو به تصمیم تهران لذا

 اطالع به را المقدس بیت در ایران کنسولگری تعطیل و شد حاضر ملی شورای مجلس در ش هـ 4334

 .داشت عرب جهان در شدیدی بازتاب ایران تصمیم. رساند نمایندگان

 دولت از اًرسم مصر دولت. کردند نگاه تمجید و تحسین نظر با ایران اقدام به نسبت عربی، گروهی های رسانه

 نخستین پاشا عزام. کرد اعالم جهانی سیاسی عرصه در ایران دعاوی از را خود حمایت و. نمود تشکر ایران
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 نیویورك از بازگشت هنگام مصدق دکتر. ستود را ایران تصمیم( 4322 -4302 مارس)عرب اتحادیه دبیرکل

 مورد و کرد دیدن مصر از 4322 نوامبر 43/  4334 انآب 27 در مصر وزیر نخست پاشا نحاس دعوت به

 لغو را انگلستان با خود م 4330 قرارداد مصر دولت همزمان... گرفت قرار کشور این دولتی مقامات استقبال

 .نهاد منفی اثر ایران با نفت مسئله حل در نوعی به و شد انگلیس دولت شدید اعتراض موجب امر این. کرد

 رژیم دو میان ابطرو بازسازی مرحله

 .نمود اقدام صهیونیستی رژیم با روابطش بازسازی به شاه رژیم ش هـ 4332 مرداد 27 کودتای از پس

 به فردی شدند، ایران رهسپار مرداد 27 کودتای از پس بالفاصله که صهیونیستی عوامل میان در: نخست گام

 آژانس معاونت ظاهراً وی. شد تهران وارد ش هـ 4330 ماه دی ام سی تاریخ در که بود نیمرودی یعقوب نام

 وسادم شبکه هدایت شخص این فردوست، حسین ارتشبد اظهارات بر بنا اما نمود، راتصدی تهران در یهود

 .است کرده ایفا ساواك سازماندهی و تشکیل در کلیدی نقش بعد، های سال در و بوده دار عهده ایران، در را

 گرفت قرار شاه و سنا ملی، مجلس دو تصویب مورد ش هـ 4332 اسفندماه در ساواك سازمان تشکیل قانون

 ساواك یسازمانده در تجربیات کسب جهت بختیار و گردید منصوب آن ریاست به بختیار تیمور سپهبد و

 ادموس. کرد مذاکره موساد وقت رئیس هارل ایزك جمله از موساد مقامات با و شد اشغالی فلسطین رهسپار

 جهت د،بو پاریس در موساد سازمان ایستگاه رئیس که کاروز یعقوب نام به را خود زبده ناسانکارش از یکی

 تتشکیال انداختن راه و سازماندهی در مؤثری نقش نیمرودی همکاری با کاروز. کرد معرفی ایران با همکاری

 روابط تقویت و بازسازی روند شاه، رژیم با گرا قومی اعراب سرد جنگ. داشتند ساواك مخوف سازمان

 .کرد می تسریع را صهیونیستی رژیم و شاه میان روابط تقویت و بازسازی

 40 در اسمق عبدالکریم ژنرال رهبری به عراقی آزاد افسران کودتای پی در دوم فیصل سلطنتی خاندان سقوط

 و اوضاع این و کرد نگران بیشتر را شاه و تشدید را عرب رادیکالیزم جنبش ش، هـ 4337/  4327 ژوئیه

 ایران ویس از صهیونیستی غاصب رژیم شناسایی به نسبت علنی طور به شاه آنکه از پیش واقع در شرایط

 دسامبر 42/  ش هـ 4337 آذر 24 تاریخ در را ایران رسمی نماینده نخستین خارجه امور وزارت نماید، اعتراف

 سفارت. دبو داشته اعزام اسرائیل به سوئیس، سفارت در ایران به مربوط کنسولی امور اداره منظور به. م 4323

 آن رد ایران نمایندگی دفتر و داشت عهده به را کشور آن در ایران منافع حفاظت ها مدت اسرائیل در سوئیس

 تأسیس موضوع بررسی با زمان هم. شد می شناخته« 2 برن» عنوان با ایران خارجه امور وزارت در سفارت،

 و ناخشنودی مراتب مختلف های شیوه به اعراب ایران، دولت سوی از آویو لت در ایران نمایندگی دفتر

 مورد کی در. داشتند ابراز صهیونیستی رژیم و ایران میان روابط گسترش روند به نسبت را خود اعتراض
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 تهران در زنان المللی بین کنفرانس در ش هـ 4333 تیرماه اول هفته در صهیونیستی رژیم نماینده هنگامی

 .گشت ور روبه دولتی مقامات تند واکنش با متقابالً که گشود اعتراض به لب! مراکش سفیر کرد، کتشر

 خاورمیانه امنیتی - نظامی صحنه در مشترك نقش ایفای

 منض شاه. است ملل سازمان عضو کشور یک اسرائیل که شد یادآور اعراب اعتراضات رد ضمن ن ایرا دولت

 شناختن رسمیت به ضمن سعدآباد کاخ در ش هـ 4333 مرداد دوم تاریخ در خود ماهانه مطبوعاتی مصاحبه

 و نمود تلقی غیردوستانه عملی را ایران دولت اقدام تـُند، واکنشی در عرب اتحادیه اما. کرد تصریح اسرائیل

 20/  ش هـ 4333 مرداد 0 اسکندریه در خود شدیداللحن نطق در مصر جمهوری رئیس عبدالناصر جمال

 شاه! ؟ ایران با مقابله در مصر توانایی بر تأکید ضمن و خواند استعمارگران همکار را ایران شاه 4304 ژوئیه

 .است نموده گیری موضع مصر علیه سوئز، کانال بحران جریان در که کرد متهم را

 هرانت. گردید صادر قاهره در ایران کبیر سفیر قریب جمشید اخراج دستور مصر خارجه امور وزارت طرف از

 وزارت به را تهران در مصر سفیر حماد محرم محمود و دانست توطئه یک از ناشی را مصر اقدامات متقابالً نیز

 روابط قطع. گوید ترك را ایران خاك ساعت 20 مدت ظرف که شد اخطار وی به و فراخواند خارجه امور

 دامها دهه یک مدت به و بود ایران و مصر میان سرد جنگ مرحله تشدید آغاز قاهره و تهران میان دیپلماتیک

 با وابطر برقراری خاطر به ایران، و مصر بین روابط قطع که نیست مناسبت بی نکته این به اشاره... داشت

 شپی در را شاه راه هم آنها روزه، شش جنگ در اعراب و ناصر شکست از پس متأسفانه و شد انجام اسرائیل

 رسمیت به مصر طرف از اسرائیل ناصر، معاون سادات، انور زمان در ها، تمالقا و مذاکرات سرانجام و گرفته

 که نمود هرابط قطع مصر با -( ره)خمینی امام - رهبری مستقیم دستور به اسالمی ایران بار، این و شد شناخته

 .دارد ادامه! امروز به تا همچنان
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 (سوم قسمت)دوم پهلوی دوره در صهیونیستی رژیم و ایران

 

 اسرائیل و ایران اطالعاتی و امنیتی نظامی، مشترك هایهمکاری

 تماس ضرورت بر مشترك تهدیدات با مقابله و مشترك منافع تأمین منظور به صهیونیستی رژیم و شاه

 و تیامنی ارتباطات توسعه در نیز دیگری عوامل و هازمینه. داشتند تأکید کشور دو اطالعاتی هایدستگاه

 :بود مؤثر ورکش دو اطالعاتی

 اطالعات سازمان عملیات با مقابله جهت - انگلیس – 0mi و سیا سازمان با موساد و ساواك همکاری -4

 K.G.B شوروی

 منطقه در عرب گرایانقومی تحرکات درباره. اطالعات آوریجمع زمینه در موساد و ساواك همکاری -2

 .ایمنطقه کمونیسمم تبلیغات پیرامون نیز و خاورمیانه

 .اطالعاتی مختلف هایزمینه در موساد تجربه از ساواك استفاده -3

 فناوری از ایران استفاده همچنین موساد اطالعاتی کارشناسان کارآیی و تخصص از ساواك استفاده -0

 .اطالعات آوریجمع جهت موساد فنی تجهیزات

 مناسب بستر میلیتاریسم، سمت به وی گرایش و ایران نظامی و دفاعی توان توسعه به شاه خاص توجه -2

 4332-4304 هایسال فاصله در... بود صهیونیستی رژیم و شاه میان نظامی همکاری توسعه برای دیگری

 مبلغ به شاه 4300-4303 فاصله در و نمود آمریکا از تسهیالت خرید صرف دالر میلیون 004 از بیش ایران

 .خرید نظامی اتتجهیز آمریکا از دالر میلیون ششصد و میلیارد یک

 ملهج آن از داشت ایران نظامی بنیه توسعه و اسلحه خرید به شاه گرایش در مهمی نقش چند، عوامل البته

 :است

 خود! طرفیبی آمریکا ش هـ 4300 سال در پاکستان و هند جنگ در) سنتو پیمان کارآیی از ایران ناامیدی -4

 .(نمود قطع پاکستان به را خود تسلیحاتی هایکمک و اعالم را

 هـ 4324 پایان تا فارس خلیج از انگلیس نیروهای خروج بر مبنی 4300 ماهدی در انگلیس تصمیم اعالم -2

 ژاندارم کی عنوانبه ایران ظهور موجبات تسلیحاتی و نظامی بخش در شاه بیشتر گذاریسرمایه بنابراین ش

 نیکسون ریندکت پرتو در وعربستان شاه رژیم نقش !نماید تأمین را فارس خلیج امنیت! شد قرار که بود مقتدر
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 ریدخ با آمریکا طرف از نمایندگی به شاه و. بود شده مشخص فارس، خلیج منطقه امنیت پایه دو عنوانبه

 .شود تثبیت منطقه ژندارم عنوانبه توانست نظامی تجهیزات و تسلیحات

 ورهایکش بود، عربی گرائیقومی طرفدار که مسال عبداهلل سرهنگ توسط یمن در. ش 4304مهر 0 در کودتا -3

 از ات پرداخت یمن طلبانسلطنت کمک به موقع این در شاه. کرد نگران را ایران جمله از منطقه کارمحافظه

 .کند جلوگیری یمن خواهانجمهوری پیروزی

 محسوب هند اقیانوس و خاورمیانه منطقه در راهبردی و ارزشمند متحد دو اسرائیل و ایران آمریکا، نظر از -0

 .شوندمی

 رائیلاس و ایران آمریکا راهبردی دیدگاه از. بود اهمیت حائز آمریکا لحاظ از دو، آن جانبههمه تقویت بنابراین

 :توانندمی

 .کنند عمل سدی همچون آفریقا و خاورمیانه در شوروی نفوذ و ایمنطقه کمونیزم توسعه مقابل در: الف

 در. ندباش غرب صنعتی کشورهای سویبه خاورمیانه از نفت آزاد جریان نگهبان انندتومی کشور دو این: ب

 :جمله از داشت اسرائیل رژیم با گوناگونی هایهمکاری نظامی زمینه در شاه میان این

 .رژیم دو از یکی به عربی کشورهای از یکی حمله صورت در نظامی راهبردی هایهمکاری -4

 .ایران نظامی تجهیزات کردن مدرنیزه زمینه در هاونیستصهی تجارب از استفاده -2

. تیصهیونیس رژیم ساخت نظامی اقالم برخی خرید و صهیونیستی رژیم نظامی مشاورین از گیریبهره -3

 و سلیحاتیت خریدهای برای اطمینان قابل و معتبر منبع عنوانبه را صهیونیستی رژیم نقش زمینه این در ایران

 .بود ذیرفتهپ نظامی مشاوره

 ریدخ جمله از کرد، منعقد رژیم آن با قرارداد چندین صهیونیستی رژیم از تسلیحات خرید زمینه در ایران

 ضد 440 توپ خرید ،40F. نوع از جنگنده هواپیماهای سرویس و تعمیر قرارداد. «یوزی» خودکار اسلحه

 .میلیمتری 424 سنگین خمپاره خرید تانک،

 رژیم دو میان ایتوافقنامه بود، صهیونیستی رژیم دفاع وزیر پرز شیمون که زمانی ش هـ 4320 سال بهار در

 امضا به! بود نیز اتمی کاربردی دارای که کیلوگرمی 724 کالهک با بالستیک موشک تولید پروژه زمینه در

 .رسید
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 خام نفت دالر یلیاردم یک صورتبه را همکاری این هزینه ایران و بود موسوم! یاگل «فالور» به مزبور پروژه

 یبرا محلی همچنین و موشکی برد دور آزمایش برای پرتاپ سایت و فرودگاه یک همچنین و پرداختمی

 حسن دارتشب شاه موضوع، این پیگیری برای. گذاشتمی صهیونیستی رژیم اختیار در موشک کردن سوار

 مرژی دفاع وزیر عزروایزمین، ژنرال با یانطوفان. کرد اعزام اشغالی فلسطین به 4320 تیر 27 در را طوفانیان

 .نمود مذاکره و مالقات رژیم آن وقت خارجه وزیر دایان موشه و صهیونیستی

 رژیم دو میان نفتی و عمرانی فنی، هایهمکاری توسعه

 جدید هاییفناور کارگیری به و خیز حاصل مناطق به یزرع لم هایزمین تبدیل در صهیونیستی رژیم موفقیت

 .آمدمی شمار به اسرائیل و ایران روابط توسعه و برقراری در مهمی عامل کشاورزی، مینهز در

 یهیأت تا کرد دعوت ایران کشاورزی وزیر از صهیونیستی کشاورزی وزیر دایان موشه ش هـ 4304 سال در

 منظور نهمی به را یهیأت نیز ایران. دارد اعزام کشور آن به اسرائیل، آبیاری و زراعی تأسیسات بازدید برای را

 به رانته تمایل ایران، از اسرائیل کشاورزی وزیر دایان موشه دیدار از پس. داشت اعزام اشغالی فلسطین به

 وبوئین قزوین دشت در ،4304 سال هولناك زلزله. یافت افزایش هاصهیونیست کشاورزی فناوری از استفاده

 .ساخت فراهم هاستصهیونی فعالیت برای را دیگری مناسب زمینه زهرا،

 ازسازیب جامع برنامه یک تا گرفت تصمیم ایران کشاورزی وزارت و گشت ویران روستا سیصد زلزله این در

 ربوطم مناقصه در «تاهال» هاصهیونیست شرکت راستا این در. بگذارد اجرا مورد به را منطقه این در توسعه و

 و بود مرحله چهار شامل قزوین عمرانی پروژه! شد برنده ایران کشاورزی وزارت پروژه کردن اجرائی به

 به وام دالر میلیون 24 پرداخت برای را جهانی بانک نظر آمریکا، در خود نفوذ با بودند توانسته هاصهیونیست

 .نمایند جلب مزبور طرح اجرای برای ایران،

 224 حدود به( ش هـ)چهل دهه اواخر در آویوتل و تهران میان بازرگانی مبادالت حجم تجاری زمینه در

 ویژهبه. بود اهمیت با بسیار رژیم آن امنیت تأمین برای اسرائیل به ایران نفت صدور. گردید بالغ دالر میلیون

 خرید قبال در را خود نفت شاه رژیم. م 4373 رمضان جنگ پی در اعراب، توسط نفت تحریم دوران در

 امنیتی هاینهزمی در ویژهبه اسرائیل مختلف هایتخصص از ریگیبهره و امنیتی و نظامی تسلیحات و تجهیزات

 در که را خود داخلی نیاز کل % 72صهیونیستی رژیم 4322 سال در. دادمی تحویل کشور آن به اطالعاتی، و

 آغاز 4337سال از رژیم دو میان نفتی روابط. نمودمی تأمین ایران از شد،می روز در بشکه هزار 424 حدود

 هایشرکت از گروهی و ایران نفت ملی شرکت از متشکل«  آزیاتیک ترانس» نامبه را مشترك شرکت یک و شد

 .شد تأسیس ایران نفت حمل برای صهیونیست نفت کنندهتوزیع
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 صهیونیستی رژیم و اعراب سازش روند گذاریپایه در شاه نقش

 جمهور سرئی سادات انور با تباطار برقراری به نسبت شدت به اسرائیل صهیونیست، رژیم و جنگ از پس

 .کردمی نیاز احساس مصر،

 فرهنگی تعامل در صهیونیسم و سلطنت

 به را تهران - موساد محور ش هـ 4322 رمضان جنگ از پس شرایط و تاریخی مقطع این در هاصهیونیست

 أموریتم صهیونیستی دولت وزیرنخست سوی از موساد جاسوسی دستگاه رئیس زامیر. کردند فعال شدت

 آویوتل و قاهره میان تفاهم برقراری به میانجی و واسطه عنوانبه کند، وادار را شاه ساواك، ترغیب با تا یافت

 سپ و کرد مذاکره و مالقات تهران در ساواك، رئیس نصیری با موساد رئیس زامیر زوی. کند اقدام و تالش

 ورویش مواضع از نگرانی ابراز و هاصهیونیست و شاه مرژی دو میان توافقات و همکاری هایزمینه به اشاره از

 امحمدرض شخص و کند وساطت ها،اسرائیلی و هامصری میان دیدار برای ایران تا کرد تقاضا عرب، جهان در

 .کند ابالغ مصر جمهور رئیس سادات انور به را رژیم آن پیام اسرائیل! واقعی دوست عنوانبه پهلوی

. کرد نکال گذاریسرمایه مختلف ابعاد در صهیونیستی وزیرنخست بگین و سادات مالقات برای شاه رژیم

 زمان هاصهیونیست دفاع وزیر دایان موشه ژنرال. بود هاوساطت این محصول مصر به ایران کالن هایوام

 دایجا پیرامون و مالقات شاه با ایران به سفری طی 4320 در اسرائیل وقت خارجه وزیر و. م 4373 جنگ

 .کرد مذاکره اسرائیل و مصر میان سازش

 هایتالش و رسید صهیونیستی دولت وزیرینخست به لیکود حزب از 4320 اردیبهشت در بگین مناخیم

 و گرفت فزونی روز به روز اسرائیل و اعراب میان سازش ایجاد برای پنهان، دیپلماسی قالب در محرمانه

 سادات سازش. درآورد اجرا مرحله به المقدسبیت به را خود نگینن سفر 4320 آبان اواخر در سادات سرانجام

 بغر به وابسته عرب هایدولت و ارتجاعی هایحکومت بقیه سازش روند برای ایپایه هاصهیونیست با

 .گردید

 صهیونیستی رژیم و ایران فرهنگی روابط

. ودب منفور شاه حاکمیت دوره در قدس اشغالگر رژیم و ایران روابط دیگر ابعاد از یکی فرهنگی مناسبات

 :است زیر شرح به که بوده مختلف هایزمینه در رژیم دو میان فرهنگی روابط
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 بوده توجه قابل ساله 2244 هایجشن برگزاری و طراحی در هاصهیونیست نقش: ساله 2244 هایجشن -4 

 سالگرد و ساله 2244 هایجشن باره در متعددی مقاالت چهل، دهه هایسال در صهیونیستی مطبوعات. است

 رژیم اهداف جمله از. انداختند راه به ایگسترده تبلیغات زمینه این در و نوشتند ایران شاهنشاهی تأسیس

 :از بود عبارت فوق اقدام در اسرائیل

 . شاه با صهیونیستی رژیم مناسبات تقویت - الف

 کوروش شایان خدمات خصوص در ویژهبه تبلیغات ینا با آنها خود، نفع به تبلیغات این از برداریبهره - ب

 احیا را هودی قوم و ایران میان باستانی پیوندهای داشتند سعی بابل، پادشاه یوغ زیر از یهود قوم کردن آزاد در

 .کنند

 بالفور» عنوان با کوروش اعالمیه از و! صهیونیست اولین عنوانبه کوروش از خود تبلیغات در هاصهیونیست

 هالیاسرائی از نتوانست اسالم، جهان و ایرانی جامعه عمومی افکار فشار تحت شاه اما! برندمی نام «انیباست

 مقامات دعوت عدم خاطر به را شاه صهیونیستی، مطبوعات و آورد عملبه دعوت جشن این در شرکت برای

 .دادند قرار نکوهش و انتقاد مورد اسرائیلی

 ویتتق و توسعه را جهانگردی زمینه در کشور دو میان همکاری بودند تالش در هاصهیونیست: جهانگردی -2

 مرداد 0 روز در. داشتند فعالیت و حرکت فرهنگی بعد این در اقتصادی، و سیاسی اهداف راستای در و کنند

 و اسرائیل جهانگردی اتحادیه رئیس «کولک تدی» وقت وزیرنخست علم اسداهلل دعوت به ش هـ 4304

 صنعت توسعه برای ریزیبرنامه پیرامون ایران، در توقف روز ده طی و شدند تهران وارد اههمر هیئت

. ندکرد گفتگو ایرانی مقامات با ،!جهانگردی زمینه در کشور دو میان همکاری ریزیپایه و ایران جهانگردی

 2244 هایجشن ریبرگزا برای هائیطرح شاه، دولت مقامات با مذاکره در کولک تدی که بود سفر همین در

 همؤسس توسط اسرائیلی جهانگردی گروه نخستین 4303 ماهفروردین پنجم در. داد ارائه مختلفی هایطرح ساله

 اماکن از و شده تهران وارد «ام.ال.ك»  هواپیمایی شرکت همکاری با و «اشل» مدیریت به «اشل» سیاحتی

 .کردند دیدن ایران باستانی

 دوره در نایرا در گراییباستان فکری جنبش: شاهنشاهی ایران در گراییانباست و صهیونیستی جنبش -3

 ایران فرهنگ مختلف ابعاد در آن توسعه و جنبش این در زدهغرب روشنفکران نقش. شد آغاز اول پهلوی

 در وششک دنبال به و فلسطین در خود اشغالگر رژیم تشکیل از پس هاصهیونیست. است بوده مهم بسیار

 باستانی یوندهایپ ایران، باستان تاریخ تحریف و نماییبزرگ با داشتند سعی ایران، با روابطشان تقویت راستای

 .دهند جلوه گسترده و عمیق را یهود قوم و ایرانیان میان
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 یهودی، هایافسانه طبقه. گشت ترویج و تبلیغ اسرائیلی اساطیرشناسان و مورخین توسط «استر» افسانه

 یجلوگیر خود اعظم وزیر توطئه از( او مشاور)مردخای و( همسرش)استر نفوذ تحت ایران پادشاه خشایارشا

 یهودیان لهساهمه تاکنون تاریخ آن از! شدندمی عام قتل یهودیان کلیه بایستمی وزیر نقشه اساس بر که کرد،

 اقدام هب اشاره ودیانیه مذهبی متون در همچنین. کنندمی برگزار «پوریم» نامبه مذهبی جشن مناسبت این به

 اقدام این خاطر به را کوروش یهودی روحانیان بابل، پادشاه اسارت از بابل یهودیان رهایی برای کوروش

 تقدسی و ایاسطوره هایجنبه یهودیان آزادی و بابل به کوروش حمله جریان به صهیونیستی مورخان. ستودند

 .اندداده

 الس در اسرائیل ارتش اطالعات سازمان رئیس مایرآمیت: ایران ادبی و فرهنگی هایشخصیت از دعوت -0

 تیصهیونیس بلندپایه مقامات به گزارشی طی ایرانی، مقامات با مالقاتش و ایران از دیدارش از پس ،4304

 مرژی که کند می توصیه او لذا. منفوراست ایران ملت عمومی افکار در اسرائیل رژیم که کندمی یادآوری

 ژیمر گزارش این پی در. شود برقرار تماس ایران فرهنگی مراکز و مطبوعات و هادانشگاه اب صهیونیستی

 مناسب هاینهزمی و کند برقرار تریصمیمانه رابطه ایران روشنفکران و مطبوعات با کندمی تالش صهیونیستی

 .کندمی فراهم اسرائیل به را ایران مطبوعاتی و فکری فرهنگی هایشخصیت و مقامات سفر جهت

 دربار، به وابسته روشنفکران فعال نقش و موساد ریزیبرنامه با 4304 دهه آغاز و 4334 دهه دوم نیمه در

 سفر هتج تسهیالتی و شد آغاز ایران نشریات در العادهفوق شکلی به!« اسرائیل فاضله مدینه» تز ترویج

 افکار طرفدار روشنفکران از دادیتع. گردید فراهم اسرائیل به ایران مطبوعاتی و روشنفکری عناصر

 عازم دیگران و «احمدآل جالل» ،«آشوری داریوش» ،«ملکی خلیل» چون ایران روشنفکر و سوسیالیستی

 یالیسمسوس» روشنفکران از برخی و آشوری داریوش و ملکی خلیل بازگشت در که شدند اشغالی فلسطین

 نگارش با احمد،آل جالل مرحوم ولی. کردند تبلیغ و معرفی سوسیالیسم پیشرفت از اینمونه را «کیبوتصی

 شش نگج در ناصر شکست از پس او مقاله آخرین که... پرداخت صهیونیستی رژیم ماهیت افشا به مقاالتی

 قالهم این... گردید نامههفته این همیشگی توقیف موجب و شد منتشر «هنر جـُنگ» روزنامه در و نوشت روزه

 امضای اب و اینجانب از ایمقدمه با نذیر نشر سوی از «امپریالیسم عامل اسرائیل» انعنو تحت انقالب از پیش

 .گردید منتشر قم از «ابورشاد» مستعار

. شدمی انجام اسرائیل به دانشجویی و علمی هایکنگره در شرکت قالب در نیز بسیاری سفرهای همچنین

 جهت 4304 خرداد در( ایران در گراییباستان یانجر مؤسسین از یکی) پورداوود ابراهیم سفر مثال طوربه

 چهارمین در شرکت جهت 4327 اردیبهشت در شاطر یار احسان سفر و یهود علوم جهانی کنگره در شرکت
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 در رکتش برای آنها از اسرائیل که بودند مدعوین جزو نیز صدربنی ابوالحسن... المقدسبیت کمیته اجالس

 .بود آورده عملبه دعوت دانشجویان المللیبین سمینار

 معاصر تاریخ در عتیقه و باستانی آثار و اشیا خرید در مهمی نقش ایران یهودیان: ایران ملی میراث تاریخ -2

 دهگستر و وسیع حضور با دوم پهلوی دوره در. یافت تشدید پهلوی دو دوره در اقدام این و داشتند ایران

 از یکی تصور به اسرائیل و کرد پیدا بیشتری شتابی ایران ملی میراث تاراج روند ایران در هاصهیونیست

 مناطق رد شناسیباستان هایکاوش در هااسرائیلی. درآمد ایران باستانی آثار فروش و خرید المللیبین مراکز

 هایمجموعه ترینبزرگ از یکی سال هاده طی در ربانو ایوب چون افرادی و داشتند حضور نیز ایران مختلف

 در تفردوس حسین ارتشبد. بودند نظیربی جهان در آنها از بعضی که کرد آوریجمع را ایران باستانی ارآث

 ستانآ تاراج زمینه در را تهران در صهیونیستی رژیم نظامی وابسته نیمرودی یعقوب فعالیت خود خاطرات

 .سازدمی فاش ایران باستانی

 کشور ود میان روابط روند در مختلف ابعاد در اسرائیل ورادی فارسی بخش: اسرائیل رادیو فارسی بخش -0

 کاربه شروع 4307 سال در صهیونیستی رژیم دولت تأسیس از پس بالفاصله بخش این. است بوده تأثیرگذار

 ودهب رادیوئی بخش این تأسیس اهداف جمله از اسرائیل به مهاجرت جهت ایرانی یهودیان با ارتباط و کرد

 روند رد ارزنده نقش و بوده ایرانی یهودیان با صهیونیستی رژیم ایرسانه رابط اسرائیل ورادی واقع در. است

 انیایر یهودیان تشویق جهت در گریهدایت نقش رادیو این همچنین و داشته زبان فارسی یهودیان مهاجرت

 .است داشته خاورمیانه کشورهای دیگر و عراقی یهودیان مهاجرت به کمک صحنه در حضور برای

 سرائیلا پارلمان مهاجرت بازگشت کمیته در اسرائیل رادیو فارسی بخش شدن تعطیل مسئله 4327 تیرماه در

( تاکنون 4373 سال از صهیونیستی رژیم جمهور رئیس و کاتزا موشه) قصاب موشه. گرفت قرار کنکاش مورد

 عدم همچون دالیلی ارائه با مزبور بخش کار ادامه از دفاع در لیکود، حزب از پارلمان االصلایرانی نماینده

 هودیی هشتادهزار از بیش با روزانه ارتباط ادامه و حفظ لزوم و اسرائیل در فارسی زبان به اینشریه انتشار

 .آورد عملبه جلوگیری بخش این تعطیل از شد موفق زبانان فارسی سایر و االصلایرانی

 عالف هااسرائیلی صهیونیستی، ورژیم شاه رژیم میان یهنر مناسبات زمینه در: ورزشی - هنری هایهمکاری

 برگزار تهران در ش هـ 4302 سال در که نوجوانان و کودکان هایفیلم جشنواره در فیلم سه با آنها. بودند

 .رفتند اسرائیل به هاییکنسرت اجرای جهت هم! ایرانی خواننده چند 4304 اسفند در. جستند شرکت شد،

 رارق ایران ضداسرائیلی جامعه عمومی افکار فشار تحت همواره دوم پهلوی حکومت زشیور روابط زمینه در

 ونهگهیچ و! دهدنمی دخالت ورزش در را سیاست ایران که داشتمی اعالم روابط گونهاین قبال در ولی داشت
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 ژیمر و ایران تیم دو میان فوتبال بازی خاطره هنوز. ندارد وجود اسرائیل با ورزشی روابط ادامه در مخالفت

 ایران لتم چگونه که است زنده ایران ملت تاریخی حافظه در آسیا فوتبال هایبازی چارچوب در صهیونیستی

 .زدندمی فریاد یکصدا صهیونیست، رژیم علیه و فلسطین مردم از حمایت به

 (ره)خمینی امام اسالمی حرکت مؤثر نقش

 می عیوس شدمی داشته نگاه محرمانه کامالً صهیونیستی رژیم و شاه رژیم میان اطالعاتی و نظامی مناسبات 

 از رژیم دو یکدیپلمات و سیاسی روابط. بماند استتار در رژیم دو میان نفتی و صنعتی بازرگانی، روابط که شد

 اخت،پردمی فلسطین قضایای و اعراب از لفظی حمایت به ایران که حالی در. بود برخوردار دوگانه ماهیتی

 :گرددیم باز زیر عوامل به مالحظات و سیاست این علل. داشتمی گسیل اسرائیل به را خود پنهانی ایهکمک

 .او ضد بر مسلمانان و اعراب تـُند واکنش برانگیختن از شاه رژیم اجتناب -4

 و هدایت در روحانیون و علمیه هایحوزه و مذهبی تشکیالت که ایران اسالمی جامعه از مستمر هراس -2

 .داشتند اساسی نقش آنها هبریر

 این دداشتن سعی مختلف مناسبات در هاصهیونیست البته(... ره)خمینی امام نهضت از شاه رژیم وحشت -3

 رد بزرگی چالش امامخمینی رهبری به ایرانی جامعه مذهبی نهضت ولی! کنند علنی شاه رژیم با را روابط

 .است بوده رژیم دو میان روابط

 با روابطش واسطه به را رژیم موقعیتی، هر از استفاده با و مختلف هایمناسبت در( ره)نیخمی امام حضرت

. دادمی قرار شدید انتقاد و سرزنش مورد ایران، در اسرائیل عوامل دست گذاشتن آزاد و صهیونیستی رژیم

 مهر 40 ختاری در یتیوال و ایالتی هایانجمن نامهتصویب سر بر که هاییمخالفت با مزبور انتقادات و حمالت

 مجال. شد شروع سفید انقالب گانهشش مواد خصوص در سال، همان بهمن 0 رفراندوم و ش هـ 4304

 یهفیض مدرسه به رژیم دژخیمان یورش جریان در خصوصاً هاپیام و بیانات اغلب در و کرد پیدا شدن مطرح

 آبان چهارم کاپیتوالسیون احیای به عتراضا و 4302 خرداد 42 خونین واقعه سپس و 4302 فروردین 2 در قم

 .گرفت قرار تأکید و اشاره مورد ،4303

 در که بود شخصیتی تنها خمینی امام رژیم، مخالف سیاسی - مذهبی هایشخصیت و هاچهره میان در

 را تیصهیونیس رژیم و و شاه رژیم مناسبات مسائل و فلسطین قضیه شدت با خود هایسخنرانی و هااعالمیه

 ضیهق این به را مردم نظر و گذاشته انگشت آن روی بر رژیم، حساسیت و ضعف نقطه یک عنوانبه و مطرح

 از نیخمی امام اسالمی نهضت طول در فلسطین قضیه. است ساخته متوجه مسلمانان، همه برای حیاتی و مهم
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 و شاه با ایشان مخالفت اساسی محورهای از یکی 4327بهمن در اسالمی انقالب پیروزی تا 4302 خرداد 42

 و کرده حمایت فلسطین قضیه از ایران اسالمی جمهوری هم اسالمی انقالب پیروزی از پس. بود رژیمش

! امور جوانب همه حساس، مسائل قبیل این در که امیدواریم البته. دارد تداوم هاحمایت این نیز اکنونهم

 هایحرکت از معنوی و مادی پشتیبانی غیرعلنی، یعمل اقدامات با و شعارزدگی از دور به و شود رعایت

 .انشاءاهلل... آید عملبه فلسطین بخشآزادی
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 ( اول قسمت) صدر موسی امام و امل جنبش

 

 ارشیگز اکونومیست انگلیسی نامةهفته خبرنگار لبنان، در داخلی هایجنگ شروع با و ،4372 سال آغاز در

 آن زا قسمتی در وی. پرداخت شیعیان نقش به مفصالً آن در و کرد، تهیه لبنان در ردرگی هایطرف دربارة

 احتمالی کمونیست یک لبنان در شیعه فرد هر ؛شد یادآور بود، شیعه دربارة غربیش دیدگاه گویای که گزارش

 .است پیش سال نه به مربوط گفته...  است

 جنوب مجلس وقت رئیس ،کنعان حسین دکتر با ــ منطقه به یکاییآمر فرستاده ــ حبیب فیلیپ دیدار هنگام

 است حد هچ تا شیعیان نزد طلبی شهادت اهمیت که پرسید؛ وی از حبیب امل، جنبش سیاسی دفتر رئیس و

 امروز لبنان در سپس و ایران در را طلبیشهادت نتایج حبیب. اندآورده روی آن به!« عجیب شکل این به» که

 و است بهشت به رسیدن معنای به مسلمان یک دیدگاه از شهادت به نیل داد پاسخ کنعان. بودکرده لمس

 بیبح برسد، پایان به دکتر سخن ازآنکه پیش...  و حورالعین و میوه هایباغ و عسل رودهای یعنی بهشت

 درعرف یعهش یک که نظر این میان.! کنید ثبت شیعه نفر یک عنوان به مرا نام اکنونهم از پس:  برآورد فریاد

 رب،غ فرستادة دید از بهشت، سوی به راهی عنوان به شهادت انتخاب و است، احتمالی کمونیست یک غرب

 هایراه گوناگون، هایشیوه با ملی مبارزه مدت این طی. لبنان بحران عمر اندازة به است، فاصله سال نه

 ربغ. نشد دگرگون آن، ابزارهای تعدد وجود با صلی،ا نیروهای قبال در غرب موضع ولی. پیمود را متعددی

 طرحم هاییحلراه بار هر رواین از. دریابد نیک را کشمکش واقعی راز تا نکرد تالش هم بار یک برای حتی

 .بود بیگانه کامالَ یکپارچه و واحد میهن ماهیت با که کرد می

 مریکاآ به لبنان از هامارونی کرد، پیشنهاد وقت جمهوررئیس فرنجیه، سلیمان به براون دین 4370 سال در

 ونریزی،خ ادامة و درگیری استمرار وجود با هالبنانی اما. باشند امان در مسلمانان خشم برابر در تا شوند منتقل

 پندار این رب هنگام آن در آمریکا. کردند رد عربی و لبنانی حلی راه به دستیابی امید به را آمریکایی حلراه این

 بنانل در را خود سفارت آمریکا نیز امروز. شوند کنریشه باید و هستند ها«مارونی» زامشکل بیماری که بود

 «شیعیان» نآفریمشکل بیماری بار این آمریکا نظر از. کند تشویق لبنان از مهاجرت به را شیعیان تا گشایدمی

 .شوند برکنده ریشه از باید و هستند

 م4373 در شاهنشاهی نظام بر ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس آمریکا آیا که است مطرح پرسش این حال

 تحلیل و بررسی خود تاریخ در بار نخستین برای را اسالمی هایحرکت و مسلمانان تاریخ تا است نکوشیده

 کند؟
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 دهد، قرار بررسی مورد هاواقعیت و هاآرمان خالل از را اسالمی هایحرکت نکرد سعی هرگز غرب البته

 هرفترفته و بماند، امان در آنها شر از ــ خود قول به ــ تا کند رخنه آنها از ایپاره در کوشید همواره بلکه

 به خود موردنظر جهت در دلخواه زمان در را آنها از ایپاره کرد،تالش همچنین. کند نابود و تجزیه را آنها

 ابراینبن کوشد،می کردنشانمخدوش برای بیشتر هاحرکت این شناسایی جای به غرب چون اما. گیرد کار

 با هدف و رفتار مشی، خط در که را هاییحرکت از دسته آن ویژهبه. کند درك را آنها توانست نخواهد

 .ورزدمی دشمنی اسالم با عملی و فکری نظر از همچنان، غرب که نیست تردیدی. دارند ستیز غرب

 به تا چهآن بیان و صدر، موسی امام آن، بنیانگذار اندیشه و امل جنبش پیدایش یتاریخ بررسی با رو این از

 آوریممی یادبه را نزدیک ایگذشته است، مانده ناشناخته و پنهان آنچه و است، روشن و شده شناخته امروز

 .است تشیع انقالبی ماهیت از بخشی و خورده پیوند عصیانگری و انقالب دیرین تاریخ به که

 لبنان در شیعیان

 شمال، هایاستان این، از پیش او. کرد اعالم را «بزرگ لبنان» موجودیت «گورو» فرانسوی ژنرال م4324 در

. بود ساخته ملحق شد،می شناخته «لبنان» نام به که جبل به و کرده جدا سوریه از را بیروت و بقاع جنوب،

 اهجایگ تقویت جهت در را آن زیرا شدند، شادمان میمتص این از دیگران از بیش جبل در مارونی مسیحیان

. نندک تأسیس ایویژه دولت دادمی اجازه آنان به سرانجام که دانستند، می وسیع منطقه یک بر حکومت و خود

 دند؛آم گردهم کنفرانس یک برگزاری برای بیروت و بقاع جنوب، شمال، در( شیعه و سنی) مسلمانان ولی

 ظحف بر و شد، سوریه بیرق زیر در ماندن خواستار و کرد محکوم سوریه از را آنان جدایی که کنفرانسی

 .داشت تأکید لبنان و اردن فلسطین، کنونی، سوریه یکپارچگی

 ــ سایکس 4340 توافقنامه با که ایشده انجام عمل تثبیت عنوان به ــ بزرگ لبنان دولت موجودیت اعالم با

 ستعمارگرا دولت دو میان عثمانی تسلط از خارج عربیِ میهن تجزیه بر بنیم فرانسه و انگلستان میان پیکو

 بیروت. کردند برخورد آن با شده انجام عمل یک عنوان به همگان آن، مخالفان شکست و ــ بود شده شروع

 ادی،اقتص آموزشی، فرهنگی، دولتی، تجاری، هایسازمان و نهادها همة و درآمد بزرگ لبنان پایتخت عنوان به

 آن سوی به ارک یافتن برای دیگر مناطق نیازمندان سیل رفتهرفته و گردید، متمرکز آن در تبلیغاتی و مالی

 .شدند سرازیر

 شمال عازم الحوله دشت و الجلیل مزارع در کار برای جدید، لبنان جنوب در شیعیان م4307 تا 4324 از

 .شدند بیروت راهی کاریابی برای لسطین،ف اشغال از پس ویژهبه و م4307 از و شده فلسطین
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 م4303 سال

 دعوت زا مسلمانان شد قرار توافق، این موجب به. شد اعالم لبنان استقالل مسیحیان، و مسلمانان توافق با

. ندده رضایت فرانسه از استقالل به هامارونی مقابل، در و بردارند، دست سوریه با اتحاد بر مبنی خود

 و ــ بود کسروان هایمارونی با بیروت تسنن اهل توافق حاصل که ــ ملی اصطالح به منشور سرانجام

 دو نای میان کشور منشور، این مفاد براساس. یافت حاکمیت لبنان در آن، از گرفته نشأت قانونیِ نهادهای

 «گراییرقهف» یرشپذ مورد معیار تنها چراکه نیاوردند، دست به مناسبی سهم هافرقه دیگر اما. شد تقسیم گروه

 .بود

 برابر در باز درهای سیاست اتخاذ همچنین کار، جویای هایجنوبی روی به درها بستن و فلسطین اشغال با

 رارویف مهاجرت درهای گشودن با سیاست این. نهاد وخامت به رو شیعیان اقتصادی وضعیت مصر، و جنوب

 شاناوضاع که بیندوزند ثروتی توانستند هامارونی .شد همزمان التین آمریکای به عزیمت برای هامارونی

 هان،ج و هاعرب با اقتصادی و تجاری ستدوداد از ساحل، فرزندان ها،سنی. بخشید می بهبود را لبنان در

 .شدند مندبهره عربی کشورهای از ایپاره در نفت پیدایش از پس ویژهبه

 ی،رفتگر چون پستی مشاغل به و آوردند بیروت به رو مستمند جنوبِ از فرار برای شیعیان روایناز

 ایهس در و شهرها اقتصادی شکوفایی دوران در آنان. شدند مشغول هاخیابان و بندر در باربری و زنیواکس

 زا شماری. دادندمی تشکیل را قیمت ارزان کار نیروی یک شدن، صنعتی جریان آغاز در وجودشان به نیاز

 کارهای ای سازیساختمان بخش در اشتغال جهت کویت ویژهبه عربی کشورهای برخی و آفریقا به نیز آنان

 فراوان ولدوزاد با تربیتی، و دینی اجتماعی، شرایط دلیل به شیعیان. کردند مهاجرت تجاری افتاده پاپیش

 کردن فراهم و ورکش اقتصادی باز درهای سیاست از گیریبهره با آنان از شماری رفتهرفته. شدند متمایز

 هاپیمانکاری بیروت، هایکارخانه در را خویش اموال توانستند تجارت و آموزش مدیریت، اشتغال، هایزمینه

 هایسرمایه شد باعث امر این. بود یافته تمرکز پایتخت در هافعالیت همة زیرا گیرند، کار به هامغازه و

 ننشیشیعه بقاع و ازجنوب ابتدا مهاجرت. کنند فراهم را دیگری داخلی مهاجرت زمینة و شود جذب مهاجران

 ینیرو به نیازمند مسیحی هایکارخانه. شدند متمرکز آن حومة و بیروت در مهاجران رفتهرفته و شد آغاز

 مربندیک سانبدین. یافت تأسیس ،«شویفات» و «درمکلس» صنعتی شهر منطقة در ویژهبه قیمت،ارزان کار

 منا به بقاع و جنوب اهالی از کمربند یک آن  نزدیکی در که گرفت شکل بیروت رداگردگ هاکارخانه از

 .داشت قرار جنوبی حومة و نبعه منطقة دو در «فقر کمربند»
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 م4307 - 03

 هموافقتنام موجب به و لبنان، در آن حضور و فلسطین مقاومت پیدایش و اعراب 4307 سنگین شکست درپی

 عملیات و .یافت ایتازه موقعیت فلسطین با مرزیهم و جغرافیایی موقعیت دلیل به لبنان جنوب قاهره، 4303

 .داشت درپی را اسرائیل سریع پاسخ منطقه این از آغازشده چریکی

 و قرف و اسرائیل، ازسوی ویرانگری و بمباران: کردمی سنگینی هاجنوبی سینةبر مسأله دو زمان این در

 د،ش سرگرفته از مرکز سمت به خارج و داخل از مهاجرت دیگر بار رو، این از .دولت سوی از عمدی بینوایی

 گر،دی سوی از. درآمد جمعیتی دژ یک صورت به منطقه این بیروت، حومة در بینوایی و فقر افزایش با و

 یروتب از مهاجرت به را منطقه این مردم از ایپاره اجتماعی، گیریانتقام خوی و بقاع منطقه به توجهیبی

 .واداشت نبعه و شهر حومه سوی به

 یعیانش عبدالناصر، جمال دوران در عربی امت گراییقوم نهضت پرتو در و اجتماعی واقعیت این مبنای بر

 هایانجری میان شیعیان توجه جهت بدین. دادند تشکیل را برهه آن سیاسی هایگیریسمت اصلی پایگاه

 هوادار یعیانش است گفتنی. بود شده تقسیم( گرااسالم و گراچپ)اقومیفر و( بعث حزب و ناصریسم) گراقوم

 آنتوان ظرن مورد سیاست با مسأله این پروراندند،می سر در را عربی سوریه به پیوستن سوری، گرایی قومیت

 .نبود سازگار چندان سعاده،

 عربی گراییومق نفع به اقدام این. تندشناخنمی رسمیت به را لبنان که پیوستند احزابی به شیعیان است، آن مهم

 با وردبرخ برای را زمینه و انجامید،( اسالمی تحریر حزب و هاکمونیست) جهانی گراییملیفرا یا سوری یا

 و انلبن جنوب در فلسطین مقاومت از شیعیان اصولی حمایت از پس ویژهبه ساخت؛ فراهم لبنان دولت

 یضون،ب االسعد،) شیعه سنتی رهبران که داد رخ زمانی جریان این. آن به عهشی جوان هزاران پیوستن و بیروت

 رفتهرفته هنگام آن از. کردند نشینیعقب خود مواضع از جدید هایاندیشه نفع به( عسیران الزین، الخلیل،

 .گرفت قرار خطر معرض در سنی ـ مارونی نظام

 شیعیان اسالمی اعالی مجلس و صدرموسی امام

 رفتههرفت ایشان. شد جنوب در صور شهر ساکن و لبنان رهسپار ایران از همیشه برای صدرموسی امام 4323 در

 به الًمفص ایویژه بخش در. کرد می آماده لبنان شیعیان میان در مهمی جایگاه گرفتن دست به برای را خود

 .پرداخت خواهیم صدرموسی امام هایفعالیت و زندگی شرح
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 به صدرموسی امام م،4307 در شیعیان اعالی مجلس تأسیس بر مبنی لبنان جمهوری ریاست انفرم صدور با

 ور،جمه رئیس فرنجیه، سلیمان و رسید پارلمان تصویب به 40/2/4307 در فرمان این. شد برگزیده آن ریاست

 د،خال حسن شیخ به پیشتر که است یادآوری به الزم. کرد اعالم را آن رسمیت 42/42/4307 مورخ فرمان در

 ولی...  ودب شده باشد، هافرقه تمام دربرگیرندة که اسالمی مجلس یک تأسیس پیشنهاد لبنان، جمهوری مفتی

 .نکرد استقبال پیشنهاد این از وی

 ولتد ضد بر شیعیان بسیج در تن هزار صدها شرکت با مسلحانه هایگردهمایی طریق از صدر موسی امام

 دست به سالح قبضه هزار 74 که شهروند هزار 344 شرکت با بعلبک در دهماییگر نخستین. )شد سهیم

 قرار.( شد تشکیل سالح قبضه هزار 34 با شهروند هزار 424 شرکت با صور در گردهمایی دومین و داشتند،

 امام روز همان از. گردید لغو دولت هایدخالت با که شود، برپا بیروت در 4370 در دیگری گردهمایی بود

 از «محرومان» عنوان ولی است، شیعیان جمله از هافرقه تمام محرومان سخنگوی وی کرد اعالم صدرموسی

 .شد اطالق شیعیان بر زمان همان

 4372 سال در شیعیان

: گفت صدرامام به اده ،4پاریس در توینی غسان و سابق، چپگرای وزیر اده، میشل با صدرموسی امام دیدار در

 اکثریت و دهستی وحشتناك فرقه یک شما. هستند لبنان در جنگ مسبب شیعیان که بدانید ایدب امام حضرت

 بلکه ید،نیست مستمند فرقه یک شما. دارند حضور هازمینه همة در شما استعداد با افراد از بسیاری. شماست با

 ربرگزا کارمندان گزینش آزمون وقتی. دارید دست در را بازار شما. اندشیعه کشور میلیونرهای چهارمسه

 سیاسی کار به ایگسترده طور به سپس...  است باالتر دیگران از همواره شیعه شدگانپذیرفته میانگین شود،می

 و دگذاشتی سرتان روی را عبدالناصر ریختید، فرو را نظام مخالف سیاسی احزاب تمام پایة و آوردید روی

 د،دادنمی انجام انتحاری عملیات که برآوردند سر چپگرا جوانانی شما میان از. کشیدید آغوش در را مقاومت

 در ادیاقتص شکوفایی وقتی عالوه،به. افتاد اتفاق( شعیب علی توسط) م4373 در آمریکا دربانک که همچنان

 و هاخانهتجارت در و گزیدید سکنی آن حومة و بیروت در کردید، چینیمیوه شیعیان شما شد، فراگیر بیروت

 شما. گزینند اقامت هامغازه و هاساختمان در تا بازگشتند خارج از شما مهاجران. شدید مشغول هارخانهکا

 و اختهس محروم دریا در پایی جای داشتن از را کسروان اهل مارونی سانبدین کنید،می پشتیبانی یکدیگر از

 را قومی و ملی سیاسی، هایدرخواست و رهبری، را عمومی تظاهرات...  ایدکرده اشغال را او جای عمالً

 میان از نآ مستمندان و لبنان توانگران...  کنید تهدید را نظام و بجنگید اسرائیل با خواهیدمی...  کردید مطرح

 ... شمایند



313 

 

 دیگر تحلیلدر مگر باشد، نداشته توضیح به نیاز مارونی چپگرای یک سوی از شده ارائه توصیف این بسا چه

 بیشتر در دستان به سالح. شد آغاز 4372 در جنگ عمالً هرحال به. نیست حقیقت تمام بیانگر که جنگ علل

 تمام در دنجنگی برای شیعیان سپس(. اشرفیه رویاروی نبعه الرمانه،عین مقابل در شیاح) بودند شیعه مناطق

 و شدند داشته نگه اطراف در همچنان کوهستان فرزندان آنکه حال رفتند، مناطقشان از بیرون به هامیدان

 به گردی جایبه جایی از انتقال و جنگیدن. ندرتبه مگر نگذاشتند، پا شهر مناطق خارج به شهری فرزندان

 نظر به چنین 2آن سقوط سپس و نبعه محاصره با 4370 در. شد واگذار شمال و بقاع جنوب، مناطق فرزندان

 از پس اًخصوص. دارد وجود متقابل سوءتفاهم یک عیانشی اکثریت و جنگ سیاسی رهبری میان که رسیدمی

 به هدتع این انتظار، برخالف. نشود نبعه متعرض که کرد تعهد و داد فریب را صدر امام فاالنژ حزب اینکه

 ماما آنگاه. شد مبدل آنان اموال مصادرة و ساکنان اخراج و منطقه ایریشه پاکسازی  بر مبنی دیگر تعهدی

 هزار صدها اجتماعی مصیبت با که است خورده خنجر پشت از ناجوانمردانه که کرد ساساح صدر موسی

 جنوب سوی به جنوبی حومة و نبعه از شدند ناچار جنگ، خاطر به شیعیان دیگر بار یک. بود شده توأم مهاجر

 .بود دیگری مصیبت آنجا در...  کنند مهاجرت

 جنوب در شیعیان

 این در. سرگذرانید از را غیرعادی شکوفایی دوران یک لبنان جنوب ،4370 راکتب تا مارس زمانی برهه در

 آرامش وضعیت با دوران این. بود اجتماعی وضعیت و عمران مصرف، نحوة در پیشرقتی شاهد جنوب دوره

 .بود ایفرقه جنگ شاهد محورها همة در لبنان تمام زمان آن در. بود همراه انگیزیشگفت بسیار امنیت و

 الطیب دارالج

 که رسیدیم نظر به چنین هنگام آن در ولی بود، لبنان در داخلی کشمکش اصلی علل از یکی اسرائیل اینکه با

 افر روابط سازیعادی به را آنان و داده امان جنوب مردم به. است خشنود گذردمی لبنان در آنچه از اسرائیل

 متعزی اجازه شرایطشان که هاییلبنانی از استقبال جهت یاویژه دروازه مطله منطقة در اسرائیل. خواندمی

 ها،درمانگاه مرزی نوار در همچنین. بود نامیده «الجدارالطیب» را آن و گشوده داد،نمی را مناطقشان به

 درحالی این. بود کرده دایر رفاهی مراکز دیگر و هابنزینپمپ و فروشارزان هایمغازه آب، هایخانهتلمبه

 مه اهم اواخر از نیروها این. بود رسیده خود اوج به عرب بازدارندة نیروهای با تضاد بروز با محاصره که است

 تیدند،فروغل صهیونیستی دشمن با ناپسند دادوستد دام در هالبنانی از ایپاره. شدند لبنان وارد سال همان

 نای. بود شده غیرعادی جمعیت تراکم یدا،ص مشخصاً و جنوب، روستاهای و شهرها اغلب در آنکه ویژهبه

 زرگب شهری به جنوب، به ارتباطی راه یک از که طوریبه بود، شده مبدل بزرگ مصرفی بازار یک به شهر
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 که زمانی در. دآممی حساب به لبنان بزرگ شهر سومین شایستگی، به طرابلس و بیروت از پس که شد تبدیل

 بلق تا صیدا برد،می رنج «زغرتا» با رویارویی مشکالت از طرابلس و ودب محاصره در 4370 ژوئن در بیروت

 .بود رسیده اقتصادی رونق اوج به ماه، همان در درگیری صحنة به مجدد ورود از

 دوباره مهاجرت

 سر رب کنفرانس این در. شد برگزار لبنان بحران بررسی منظور به عرب سران محدود کنفرانس 4370 اکتبر در

 ملع به توافق لبنان داخلی مشکالت حل برای مذاکره و عرب بازدارنده نیروهای اعزام و لبنان در بسآتش

 .آمد

 را یرویاروی از ایتازه مرحله جنوب. شدند وارد جنوب، استثنای به لبنان، مناطق تمام به بازدارنده نیروهای

 درجة اب لبنان ارتش افسر یک از همکاری جلبدر خود فیزیکی حضور تقویتاز پس اسرائیل. کرد آغاز

 دشمن به ای،فرقه رویارویی پوشش زیر و ورزید خیانت خود کشور به وی. بود شده کامیاب سرگردی

 آن از پس. بود آن نخست صحنة جنوب، روستاهای که شد شروع ایتازه هایدرگیری آنگاه. پیوست

 ومیند اینکه تا. شدمی بیشتر لحظه به لحظه ها،درگیری اوجگیری باو شد آغاز هاجنوبی جدید مهاجرت

 جنوب از بزرگی بخش اسرائیل. داد رخ 42/3/4377 در 4372 سپتامبر تجاوز از پس لبنان به اسرائیل تجاوز

 جدید تجاوز در. کرد پیدا افزایش مهاجران شمار دیگر بار. داشت ادامه صور شهر حومه تا که کرد اشغال را

 مناطق این. گزیدند سکنی آن حومة و بیروت در جنوب ترك از پس جنوبی روندشه هزار 424 به نزدیک

 جنوب، در انشیعی بارمصیبت وضعیت بر عالوه. است آنان از بزرگی بخش اصلی زیستگاه امروز به تا همچنان

 پی رد پی تجاوز و لبنان جنوب در خونریزی استمرار آن و شد، افزوده ایتازه مصیبت بیروت، حومة و نبعه

 و فلسطین مقاومت جناحهای از ایپاره اشتباه هایسیاست و هاکاریندانم سایه در. بود هاصهیونیست

 اینیروه و جنوب در ملی و فلسطینی مسلحانه مقاومت مخالف، نیروهای هایسوءاستفاده لبنانی برخی

 بود قومی و ملی دینی، تعهدات آتش یکی. آمدند گرفتار آتش دو میان و شدند سردرگمی دچار شیعه مردمی

 حرکت عمالً بعدها و شد سهیم آن خاص مفاهیم گیریشکل در حکومتی و اجتماعی سرکوب شرایط که

 یرحمانةب تجاوز دیگر، آتش و داد، تشکیل صدرموسی امام رهبری به سیاسی حرکت  یک عنوانبه را محرومان

 سوی هر از که تجاوزاتی از جنوب زمان دراین. کردمی دیلتب خاکستر به را چیز همه که بود هاصهیونیست

. وندش درگیر نیز خودشان با هاجنوبی که بود شده مهیا چنان شرایط. شدمی پارهپاره بود، کرده احاطه را آن

 ملا مسلحانه جنبش رشد در و گرفتمی اوج رفتهرفته و شدمی شروع داخلی هایدرگیری روگاهی این از
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 ریدرگی به جنبش رشد مقابل، در. شدمی سهیم( پرداخت خواهیم آن گیریشکل آغاز به یگرید بخش در)

 .زدمی دامن نیروها دیگر با

 صدر موسی امام

 که نیزما وی. است نشده تحریف صدر موسی سید اندازة به سیاستمداری یا روحانی هیچ حال شرح تاکنون

 رکدامه خاصِ ویژگی با فرهنگ و دین سیاست، آن در که کرد ازآغ را گسترده مردمی حرکت یک آمد لبنان به

 .آمیخت درهم

 که اسالمی تحادا طرح زیرا است، بوده لبنان شیعیان برای ایرانی فرستاده یک او که گفتندمی چپگرایان برخی

 لباس در راچپگ سیاستمدار یک او گفتندمی گرایانراست بعضی. خورد شکست بود آن ستون ترینمهم شاه

 دین با را سیاست خواهدمی رسیده راه از تازه این گفتندمی نیز روحانیون از ایعده. است روحانی یک

 دینش هب عیسی نیامد؛ خوش سیاستمداران از بعضی مذاق به سیاسی، امور به روحانی یک پرداختن. بیامیزد

 هایتوده نظر!  خدا به است خدا آن از آنچه و کن واگذار تزار به است تزار آن از آنچه دینش، به موسی و

 تثبیت لبنان در را خود پای جای روزروزبه صدرموسی امام. بود نوسان در نظر آن یا این میان ابتدا مردم

 مطبوعاتی، هایمصاحبه در ،... البراجنهبرج حسینیة و یسوعی دانشگاه کلیسا، و مسجد در کرد؛می

 صدر موسی. منازلشان در و کار و کسب محل در مردم با روزانه دارهایدی دینی، ـ فرهنگی هایسخنرانی

 این شاید. دادمی حضور دیگران منازل در را خویشتن نیست، آن با پرواز از گریزی که رویا یک چونان

 .بورزند مخالفت او با و بهراسند صدر امام از بسیاری، که شد باعث خصوصیات

 روحانیون سطح در. 4

 با هم آن ه،گسترد تحرك این با و شیوه این به که است روحانی اولین صدرموسی سید لبنان عاصرم تاریخ در

 سر از عاملجبل القدرجلیل علمای از بعضی که آنجا تا شده، سیاست میدان وارد قدرت و نفوذ اعمال

 از گاهدید اختالف رو، این از. کردند مخالفت روزمره سیاسی درکار شدید درگیری گونه این با کاریاحتیاط

 تا هم عضیب. رسید سیاسی کار سر بر اختالف به درنتیجه و اجتهاد در اختالف به تا شد آغاز رفتار و شیوه

 در سخنرانی ایراد به چرا که گرفتندمی خرده او بر نیز گروهی. اندمانده خویش موضع بر همچنان لحظه این

 را راندیگ باید ایم،شده معرفی آوروحشت فرقه یک ما:  بود این او همیشگی پاسخ. ورزدمی اصرار کلیساها

 .رداریمب میان از را شیعه باره در ناآگاهی و هراس تا کوشیممی ما فهمند،نمی خوبی به را ما آنان سازیم، مطمئن
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 سیاستمداران سطح در. 2

 جزو ار آنان جویند، مشورت وحانیونر بعضی از آنکه از پیش که اندکرده عادت لبنان سیاستمداران بعضی

 قشن ایفای آمد، لبنان به وقتی صدر امام ولی قراردهند، سیاسی گیریموضع در خود حامیان و دارودسته

 .برنداشت دست اندیشه این از گذارد کوچک کشور این به گام که زمانی از و پروراند،می سر در را رهبری

 این رابرب در. کندزندگی فراوان نعمت و ناز در و بلندباال کاخ یک در ات بود او روی پیش هافریبندگی تمام

 روز همان از و تافت بر روی اولی از رو، این از. برگزیند را یکی رهبری یا پول میان بایستمی او وضعیت

 خشم و کینه که است بدیهی سانبدین. بود مردم به خدمت برای رهبری، نقش اندیشة در لبنان، به ورود اول

 ایراد دشاه میالدی شصت دهة اوایل و شد، بدل شده اعالم جنگ و دسیسه به توزیکینه. برانگیزد را دیگران

 هامات،ات این در که بود روشن. گرفتدربرمی را شخصیش رفتار حتی چیز،همه که بود امام ضد بر اتهامات

 .کندمی ایفا را اول نقش سیاسی نیرنگ و سیاست

 (روشنفکران) دوستان گفرهن سطح در. 3

 در شود معلوم تا کنند تکلم بدان دارندمی دوست لبنان روحانیان از بعضی که) ایرانی لهجة آن با صدرموسی

 از همواره سخنانش در. بود توانمند ادیب یک چون عرب ادبیات و زبان در( اندکرده تحصیل قم یا نجف

 عرب اشعار از هاییمثال داشتمی دوست گفتن سخن نگامه که همچنان آورد،می شاهد کریم قرآن آیات

 .بود مسلط انگلیسی و فرانسوی هایزبان به اینها درکنار. بیاورد

 در وی نام شدن عنوان با رواین از. داد قرار گوناگون هایفرقه روشنفکران توجه مورد را وی استعدادها این

 .شدمی شنونده از مملو خنرانیس محل و شدندمی جذب نفر صدها سخنرانی جلسه هر

 مردم عامة سطح در. 0

 و بجذا ایرانی، ایلهجه با توانا سخنوری سبز، چشمانی با سیماخوش و قامت بلند بود مردی صدرموسی

 مردم اب برخورد در. بود ریخته پهنش پیشانی سوییک به سیاهش عمامة زیر از که موهایی با و پوششیک

 جای مردم همه میان در رو، این از. کند صحبت چیزهمه دربارة که داشت را آن وانت او. بود ساده بسیار

 در) زدمی را ایخانه در او که دهندمی گواهی بسیاری. دارد وجود زیادی هایحکایت مورد این در و داشت

 انآن با و شدیم همنشین خانه اهل با. خواستمی ورود اجازه و( اشرافی یا فقیرنشین ایمحله یا و روستا

 اهیم کنسرو قوطی یک اگر حتی خورد،می تکلفبی بود موجود شام برای آنچه از سپس. نوشیدمی چای

 با دمیدهسپ تا حتی اینکه یا نداشت ابایی بخوابد کهنه رختخواب در اینکه از بود، دیروقت اگر...  باشد
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 را او مردم . خداحافظ و...  سیگار یک کشیدن با چای نوشیدن و نماز سپس. بنشیند گفتگو به صاحبخانه

 این با ار صدرموسی که بودند کسانی مقابل، در. گویندمی سخن آن از تعارفبی و شناسندمی صفات این با

 یشزندگ طول در وی رفتار ولی. کردندمی مالمت نبود، وی موقعیت با  مردی درخور رفتارها این که گفته

 که نندکمی فکر دیگران ولی است، راستین روحانیان و رهبران صفات اینها که دارند اداعتق مردم. بود چنین

 !است بوده عمدی سیاسی تحرکات اینها

 حکمرانان با.  2

 الزم حاکم گویندمی بعضی. است غیرضروری اصوالً یا و نامطلوب مشکوك، حکام، با روابط شیعه، نظر از

 یک ای حاکم یک وقتی که دیدیدمی را روحانیانی لبنان در رو، این از .کند رایزنی نظرصاحب افراد با است

 ناباجت مسئوالن سفره سر بر حضور از آنان از بسیاری. کنندمی وحشت گوید،می سخن آنان با مسئول

 ایهانهرس در آنان سبب،بدین. آیند هم گرد جا یک در آنان که نیست حد بدان تا اشتراك موارد زیرا کردند،می

 .اندشاخص معرفت و علم در اما ناشناخته، تبلیغاتی

 درِ راگ که اوست وظیفة این بود معتقد وی. شکست درهم را قاعدهاین آمد، لبنان به صدر موسی که هنگامی

 والنمسئ و مردم به را خویش رسالت و بازگوید را نظرش و برکند جا از باشد، بسته رویش به حاکم خانه

 .آمدمی شمار به بدیهیات جزو امر این که آنجا تا بود موفق درها این گشودن در سید. کند منتقل

 لاخال اتهام به را گراملی جوان یک صور شهر محلی مقامات داخلی، جنگ از پیش دارد؛ حکایتی مسأله این

 تأثیری اام کردند، دخالت وی آزادی برای معتمدان و سیاستمداران از بسیاری. کردند بازداشت امنیت در

 و گرفت تماس صور فرماندار با میانجیگری، برای شدهبازداشت خانوادة درخواست از پس امام. نداشت

 ونیستکم یک او! امام ولی:  گفت امام به تعجب با صور فرماندار. شد کفالت قید با جوان، آن آزادی خواستار

 تکمونیس جوان وی وساطت با سانبدین . است من فرزند و برادر این:  بود این صدر موسی پاسخ. است

 .شد آزاد

 نزاکت

 نزاکت، از ظورمن. بود بانزاکت بسیار و صدر سعه با مردی دستیارانش، از یکی توصیف بنابر صدر، موسی امام

 ستقیماًم شما رضای خاطربه ولی نباشد، عقیدههم شما با بساچه تعارف ابراز ضمن که است ایرانی نزاکت

 شما موضع اشتباه بر دال مدارکی و شواهد نماید، اعالم اینکه بدون و ورزد،می خودداری مخالف راظهارنظ از

 .دهدمی ارائه
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 و داشتنمی روا تردید بود، او دیدار خواستار که کسی از استقبال در او. دهندمی گواهی فروتنیش به همه

 دیدارهای در. کند همراهی در آستانة تا را دممر لب بر لبخندی با کوشیدمی همیشه. کردمی سالم اول خود،

 خوی و خلق از که بود، مشهود انسانیشان احساسات در شرکتبه او خاص عنایت مستمندان، منازل از وی

 .دارد حکایت ازخلفا بعضی و صحابه

 سیک راگ:  گفتمی همواره. نکند وارد ایخدشه کسهیچ اعتبار به کوشیدمی مغرضانه، حمالت تمام رغمبه

 .نیستم اینگونه من بداند، من حریف را خود

 دمکرات مردی صدر، موسی امام

 یرازغ لبنان اوضاع اگر البته. بود مجلس این تاریخ در عطفی نقطه 4372 در شیعیان اعالی مجلس انتخابات. 4

. بود رکشو کریف و اجتماعی سیاسی، جریانات میان واقعی نبرد شاهد انتخابات این. بودمی کنونی اوضاع

 جلس،م مدنی هیئت هایکرسی بیشتر در. است آن نمایانگر آمده، دست به نتایج در شیعیان هایفعالیت

 دیگری لیست دانست،می امام اینکه وجود با. یافت راه مجلس به صدر موسی امام اسم از استفاده با گراییچپ

 عمل تکاراب به بنا. گیرد انجام سالم و مکراتیکد جوی در انتخابات تا کوشید دارد، وجود وی لیست ضد بر

 کرد مالقات مخالفان لیست نامزد سرحان سید با مجلس ساختمان در حاضران با دیدار هنگام به شخصیش،

 چنانچه کنممی خواهش ولی اید،شده نامزد من لیست ضد بر شما ابوعلی، ای:  گفت وی به درنگبی و

 زنی دمکراسی دلسوز هستم، عمامه این دلسوز که گونههمان من زیرا ید،کن مراجعه من به دارید شکایتی

 .هستم

 هماوردان از صدرموسی امام که نشد آن از مانع امر این ولی شدند، موفق مخالف نامزدهای اغلب عمل در 

 از رباالت را وی عمالً برخورد، این. ننشیند مشورت به آنان با امور تمام در و نکند استقبال دوره آن در خود

 .قرارداد همگان برای و همگان

 مقاالت، انتشار طریق از حلراه ارائه برای هاگروه همه آمادگی اعالم و داخلی جنگ شدن ورشعله هنگام. 2

 بررسی مورد آن، از عمومی افکار آگاهی از پیش تا دهد ارائه ایمقاله خواست، مجلس اعضای از یکی از امام

 ردهک تهیه قبالً که را خود مختصر مقاله صدر امام شد، باعث که کرد آماده کاملی مقاله ضو،ع آن. گیرد قرار

 از کیی مقاله، بررسی هنگام. شود آن دربارة اظهارنظر و نویسنده مقاله بررسی خواستار و بگذارد کنار بود،

 نای. داد قرار انتقاد مورد بشدت را آن بندهای از ایوپاره کرد اعتراض آن در مندرج نکات از ایپاره به اعضا

:  فتگ دید، چنین را وی وضع که امام. کند عدول خود نظریات از رفتهرفته مقاله نویسنده که شد موجب امر

 یبندپا ینظر هیچ به من. کنید دفاع آن از همگان برابر در که دارید وظیفه و هستید شما مقاله نویسنده! برادر
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 نوشته ات گذاشتم کنار را اممقاله من که دیدید شما. شویم متقاعد آن به نسبت ما همگی اینکه مگر بود نخواهم

 بررسی کی به اشاره این.  است قبول قابل برادران مالحظات نظرگرفتن در با من نظر به که شود بررسی شما

 امام، که گفتیم. باشد شاننظرات بیانگر که یافتند دست ایمقاله به همگان نتیجه در که بود دمکراتیک و حیاتی

 ذکر که ایواقعه. شتافتندمی وی سوی به تردید بدون نیز مردم و رفت،می مردم هایخانه به قبلی قرار بدون

 هد با امام دوستداران از یکی جنوب، مرکبات چیدن فصل در. است مرد آن رفتار از زیبایی نمونه کنممی

 مرد نآ از امام. آمد امام منزل به نوبر میوه تقدیم عنوان به بود، ادهد جای دراتومبیلش که موز و لیمو صندوق

 به نندک توزیع بود، دیدارکرده آنان با قبالً که مستمندانی هایخانه  میان در را هامیوه داد دستور و کرد تشکر

 اوو بود تدیروق. بودند وی نزد ازدوستدارانش شماری زمان آن در. شد وی نصیب لیمو بوی تنها که طوری

 به یگرسنگ فرط از آنان از بعضی اینکه تا کرد،می تعارف مهمانان به دیگری از پس یکی را چای هایلیوان

 رفص پیشنهاد آنان به بازگشت در. رفت آشپزخانه به و برخاست جا از دید چنین چون امام. پیچیدند خود

 شام برای امشب امام حضرت: »گفت نکند ادایج مزاحمت امام برای داشت قصد که آنان از یکی. کرد شام

 مگانه آنگاه( ... زمینیسیب یعنی بطاطا منظور) ،«بتاتا: »گفت ایرانی لهجة با صدرموسی امام «دارید؟ چه

 .بروند وی منزل به و کنند اجابت فوراً را الحسنی معروف هاشم سید مرحوم دعوت دادند ترجیح

 امام نسب

 الحص سید فرزند صدرالدین سید فرزند اسماعیل سید فرزند صدرالدین سید ندفرز صدر موسی سید امام

 شد زاده3شحور روستای در ق.ه442 در الدینشرف صالح سید. است لبنان جنوب عامل جبل از الدینشرف

 «شدغیت» نام به ایمزرعه مالک رفت،می شمار به القدرجلیل علمای از که وی. گزید اقامت جاهمان در و

 .شد زاده مزرعه همین در صدرالدین سید فرزندش و بود، «معرکه» روستای نزدیکی در

 برای جزار فراگیر حمله چارچوب در امر این. شد واقع ستم مورد جزار احمد سوی از الدینشرف صالح سید

 در را صالح سید بزرگ فرزند الدینهبه سید جزار سربازان. گرفت صورت عامل جبل شیعه علمای سرکوب

 کبمرت شحور روستای در پدرش چشمان برابر در را جنایت این. رساندند قتل به سالگییکوبیست

 شد وفقم اینکه تا برد بسر عکا بازداشتگاه در ماه نه مدت که کردند دستگیر هم را صالح سید سپس. شدند

 .گزیند اقامت اشرف نجف در و بگریزد عراق به

 هاینام به را برادر فرزند دو و همسر و شد ملحق وی به اشرف نجف در یزن صالح سید برادر محمد سید

 علمای از صالح سید فرزند صدرالدین سید. آورد نجف به خود همراه به محمدعلی سید و صدرالدین سید

. برگزید ودخ اقامت برای را اصفهان سپس. کرد وصلت الغطاکاشف شیخ بزرگ، مجتهد صبیه با و شد نامبه
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 ترك ار اصفهان اسماعیل، سید آنها ترینکوچک. بودند دین علمای از جملگی که شد فرزند پنج صاحب وی

. شد وی آن از شیعه عام مرجعیت و یافت شهرت «سیدصدر» نام به و گزید اقامت اشرف نجف در و گفت

 .شدند دین علمای زا همه که ماندند جای به وی از پسر فرزند چهار و گذشت در ق.ه 4337 در وی سرانجام

 لفعا مشارکت عراق انقالب در که بود کاظمین بزرگ مراجع از یکی صدر مهدی محمد سید آنان نخستین

 0.داشت

 رعهدهب را دینی مترقی حرکت رهبری جوانی در( صدر موسی سید امام پدر) صدرالدین سید فرزند، دومین

 دگزی اقامت خراسان در و کرد مهاجرت ایران به سپس. بود خورده گره عراق ادبی نهضت با وی نام و داشت

 مرجع یزدی حائری عبدالکریم شیخ آنگاه. کرد ازدواج شیعیان مرجع قمی حسین سید صبیه صفیه، بانو با و

 بزرگ بانیان از صدرالدین سید. دهد یاری علمیه حوزه ادارة در را او تا خواند فرا قم به را وی شیعیان عام

 انجامسر و پرداخت بهداشتی و اجتماعی دینی، علمی، هایسازمان تأسیس به که شد ایرآوازهپ مرجع و حوزه

 .یافت وفات م4320 در

 

 :  نوشتها پی

 م4377 سال در. 4

 .اشتندد سکونت منطقه این در رسیدمی نفر هزار صدها به آنان شمار که شیعیان اتفاق به قریب اکثریت. 2

 .لبنان جنوب در صور شهرستان توابع از. 3

. بود عراق انقالب بزرگ رهبران از یکی و رسید عراق وزیرینخست به صدر محمد سید وی عموزادة. 0

 .داشت زعامت دُجِیْل و سامرا مناطق بر وی،
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 (دوم قسمت) صدر موسی امام و امل جنبش

 

 صدر موسی سیّد امام تحصیالت و پرورش

 یدبیرستان و ابتدایی وتحصیالت گشود جهان به چشم قم شهر در م4327 مارس 42 در صدر موسی سید امام

 تحصیالت و پرداخت دینی علوم تحصیل به قم علمیة حوزة در وی. برد پایان به جاهمان در را خود

 به تروحانی لباس با که است کسی نخستین او. کرد دنبال تهران دانشگاه حقوق دانشکده در را دانشگاهی

 و نسویفرا هایزبان با فارسی و عربی هایزبان به تسلط بر افزون وی.  آمد نایل حقوق سلیسان دریافت

 .پرداخت قم علمیة حوزة در منطق و فقه تدریس به مدتی و داشت آشنایی نیز انگلیسی

 هاسال و کرد تأسیس رفت،می شمار به قم دینی مجالت معتبرترین از که را اسالم مکتب مجلة قم در

 فقه بحث و درس در و گزید اقامت اشرف نجف در سال چهار و شد عراق عازم 4320 در. بود آن رداعهده

 ورحض خوئی ابوالقاسم سید و یاسین آل محمدرضا شیخ حکیم، محسن سید چون بزرگی مراجع اصول و

 .شد دختر دو و پسر دو فرزند، چهار صاحب و کرد ازدواج م4322 در.  یافت

 تألیفات

 :است زیر شرح به وی تألیفات

 ؛(بیستم قرن فرهنگ و اسالم) العشرینالقرن ثقافه و االسالم. 4

 ؛(مدنی تربیت و اسالم) المدنیه التربیه و االسالم. 2

 ؛(عبادات و اسالم) والعبادات االسالم. 3

 ؛(تحول و اسالم) التطور و االسالم. 0

 ؛(اسالم متعالی رسالتبه نگاهی) االسالم تعالیم بعث حول تأمالت. 2

 ؛(زن و اسالم) والمرأة االسالم. 0

 (.اسالم فقه پرتو در جدید معامالت) االسالمیتنویرالفقه فی الجدیدةالمعامالت. 7

 :است نوشته طوالنی هایمقدمه زیر تألیفات بر همچنین ایشان

 .فرانسوی پروفسور کربن، هنری اسالمی، فلسفة تاریخ کتاب. 4
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 .مروة یوسف مهندس ، الطبیعیه العلوم و الکریم القرآن کتاب. 2

 اطمةالزهراف دربارة را کتاب بهترین جایزة کتاب این. کتانی سلیمان ادیب، غمد، فی وتر الزهراء فاطمه کتاب. 3

 .است کرده دریافت

 لبنان به صدرموسی امام عزیمت

 اوندانخویش با و سفرکرد ان،لبن خویش، نیای سرزمین به بار نخستین برای 4322 در صدر موسی سید امام

 الدین،شرف سیدعبدالحسین عالمه مرحوم درمنزل مهمان عنوان به و شد آشنا معرکه و شحور صور، در خود

 خویش مجالس در صدر، امام هایویژگی و استعدادها از آگاهی از پس الدینشرف. گزید اقامت دینی رهبر

. کند القا نانلب شیعیان به اشجانشینی تصدی برای را وی شایستگی که گفتمی سخن او درباره ایگونهبه

 و کردند دعوت صدر امام از اینامه ارسال با وی فرزندان الدین،شرف عبدالحسین سید عالمه وفات از پس

 ب،ترتی بدین. کردند جلب دعوت این اجابت ضرورت به را صدر امام نظر بروجردی مرحوم العظمی آیةاللَّه

 .شد ساکن الدینشرف عبدالحسین سید منزل در صور شهر در و رفت لبنان به 4323 اواخر در صدر امام

 شیعیان اعالی مجلس تأسیس از پیش صدر امام هایفعالیت

 دامنة گسترش با وی. پرداخت اسالمی معارف و دینی علوم تدریس به صور شهر در ابتدا صدر امام

 فراتر پا ارشاد و وعظ مرز از دیدارها، و جلسات سمینارها، ها،یسخنران طریق از خود دینی هایفعالیت

 و بعلبک منطقه روستاهای از سپس عامل، جبل مختلف روستاهای از ابتدا. پرداخت جامعه امور به و نهاد

 ایرس به سفر با آنگاه. کرد لمس را مناطق این ساکنان محرومیت و ماندگیعقب نزدیک از و کرد دیدار هرمل

 و قشرها اب نزدیکی روابط وشنود، گفت و سخنرانی ایراد طریق از مردم اوضاع با آشنایی ضمن لبنان، قمناط

 فاق،ات اتحاد، به را آنان و داشت،می برحذر گراییفرقه از را مردم همواره. کرد برقرار جامعه گوناگون هایفرقه

. خواندمی فرا است، ادیان تمامی اهداف و اصول از که اخالقی مفاهیم و مبانی به توجه و مودت الفت،

 وی .کرد می دعوت الحاد و اجتماعی مفاسد با مبارزه و نژادپرستانه احساسات از اجتناب به را مردم همچنین

 ناگونگو هایفرقه شهروندان میان ایبرادرانه روابط و کند مبارزه ولگردی و گدایی با شد موفق صور شهر در

 .سازد برقرار

 فرهنگی و خیریه هایانجمن از بسیاری در و کرد مشارکت طرح هاده در اجتماعی، هایفعالیت دبُع در

 آوریجمع با داشت، اشراف آن امور بر خود و کرد سازماندهی دوباره را «االحسان و البر» انجمن. شد سهیم

 از. کرد یستأس آنان یلیتحص امور به رسیدگی و یتیمان سرپرستی برای اجتماعی بنیادی اعانات، و کمک و
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. ستا اسالمی مطالعات مرکز و «الفتاةبیت» دانشسرای پرستاری، عالی مدرسه احداث ایشان اقدامات دیگر

 هایرانسکنف در شرکت با و کرد سفر اروپایی و آفریقایی اسالمی، عربی، کشورهای از بسیاری به صدر امام

 توجه نیز یلبنان هایاقلیت به لبنان، مسلمانان اوضاع به دگیرسی کنار در. پرداخت سخنرانی ایراد به اسالمی

 رهنگیف و اجتماعی انسانی، هایزمینه در اروپا فعال محققان با اروپاییان زندگی شیوه بررسی ضمن و داشت

 کرد فهوظی احساس آنان نهادهای و مناطق و لبنان شیعیان اوضاع بر وقوف از پس وی. کرد برقرار ارتباط نیز

 زا هریک و بود حاکم کشور آن در سخت گرایی،فرقه نظام که ویژهبه دهد، سامان را هانابسامانی باید هک

 اهل ،43/4/4322 مورخ 47 شمارة حکم موجببه مثال عنوان به. داشتند را خود خاص تشکیالت هافرقه

 شده مستقل نیز هایدروز تشکیالت 43/7/4302 مورخ حکم موجب به و داشتند، مستقلی تشکیالت سنت

 که ودب مجلسی تأسیس اندیشة در صدر امام رو، این از. بودند رسمی تشکیالت فاقد شیعیان تنها و بود

 یاسیس رهبران از بعضی مخالفت با ایشان اقدامات همواره اما. کند سرپرستی را شیعیان فرق، سایر همچون

 در سرانجام و گرفتپی را خود اندیشه هاسال وی. شدمی روبرو خارجی نیروهای برخی و هافرقه دیگر

 و دردها ارقام، و آمار ذکر باو مستند طوربه بیروت، در م42/7/4300 مورخ مطبوعاتی کنفرانس

 یحت و داد شرح تفصیل به را مجلس این تأسیس درخواست علل و برشمرد را فرقه این هایمحرومیت

 نظراتفاق با دعوت این. است آن به شیعیان امید و یافته مردمی صورت درخواست این که داشت اعالم

 اعضای باالخره و نشست بار به موردنظر تشکیالت تأسیس برای قانونی پیشنهاد بر مبنی شیعیان نمایندگان

 اسالمیمجلس» آن براساس و. رساندند تصویب به را آن آرا اتفاق به 40/42/4307 مورخ جلسه در پارلمان

 فرهنگ و زندگی سطح بردن باال و مصالح، و حقوق از دفاع و شیعیان امور سرپرستی برای «شیعیان اعالی

 فرقه نماینده نعنوا به تا باشد داشته رئیس یک باید مجلس این که داشت تصریح قانون متن. شد تأسیس آنان

 .شود برخوردار ادیان و فرق سایر رؤسای امتیازات و حقوق همان از مذهب و

 شیعیان اعالی مجلس ریاست تصدی از پس امام یهافعالیت

 دورة. شد انتخاب شیعیان اعالی مجلس رئیس نخستین عنوان به م23/2/4303 در صدر موسی سید امام

 هافرقه ردیگ پیشوایان ریاست دوران که آنجا از اما بود، شده تعیین سال شش مجلس، اساسنامة طبق ریاست،

 عدیلت سالگیپنجوشصت تا شیعیان اعالی اسالمی مجلس رئیس ریاست مدت رو این از بود، العمرمادام

 صورت 23/3/4372 تاریخ در مجلس عمومی شورای اعضای موافقت با متداول اصول طبق تعدیل این. یافت

 .گرفت
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 صدر امام هایبرنامه

 مورخ بیانیه خستینن در و لبنان جمهور رئیس حضور در 23/2/4303 مورخ سخنرانی طی صدر امام

 :ردک اعالم زیر شرح به شیعیان اعالی مجلس رئیس عنوان به را خویش کاری برنامة کلی اصول 44/0/4303

 آنان؛ اقتصادی و اجتماعی اوضاع به بخشیدن بهبود و شیعیان امور ساماندهی. 4

 جهادی؛ و عملی فکری، سطوح در اسالمی نقش کامل ایفای. 2

 آنان؛ تفرقه از جلوگیری و مسلمانان کامل گییکپارچ برای تالش. 3

 کشور؛ این وحدت حفظ راستای در لبنان هایفرقه کلیه با همکاری. 0

 لبنان؛ ارضی تمامیت و آزادی استقالل، از حفاظت و قومی و ملی هایمسئولیت انجام.  2

 اخالقی؛ فساد و اجتماعی ستم ماندگی،عقب فقر، جهل، با مبارزه. 0

 هایسرزمین آزادسازی در عربی کشورهای همراه به عملی مشارکت و فلسطین مقاومت از حمایت. 7

 .اشغالی

 مردم پایداری و لبنان جنوب از حمایت در تالش

 ودب جمعیتی تراکم دارای که جنوب مرزی منطقه به اسرائیل تجاوزات با صدر امام ریاست نخست هایماه

 اب و کنند سنگربندی را مرزی روستاهای کرد، درخواست لبنان ماتمقا از تأکید با صدر امام. شد همزمان

 وظیفه، نظام خدمت قانون اجرای با و بدهد، نظامی آموزش را آنان دفاع، برای جنوب فرزندان کردن مسلح

 خطرهای به نسبت را جنوب مردم هاحرکت این کنار در وی. گذارند اجرا به منطقه در را توسعه هایطرح

 دعوت اسرائیل تجاوزات با رویارویی و مرزی روستاهای از مهاجرت عدم به را آنان و ساختمی آگاه موجود

 مناطق تقویت جهت را جامعی طرح گرفت تصمیم م42/4/4374 در لبنان حکومت فشارها، این اثر در. کردمی

 .گذارد اجرا به جنوب مرزی

 نوبج مجلس تأسیس - جنوب نجات برای صدر امام مردمی بسیج

 ملی سطح در لبنان جنوب اوضاع کردن مطرح به همچنان لبنان مناطق همة در سخنرانی ایراد با صدر امام

 .کرد بسیج جنوب نجات برای را لبنان جامعه تمام و داد، ادامه
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 تاهاروس به مالی و جانیسنگین تلفات که جنوب مرزی روستاهای به اسرائیل 42/2/4374 مورخ تجاوز درپی

 43/2/4374 در صدر امام شد، مرزی روستای سی از شهروند هزار 24 از بیش مهاجرت به منجر و کرد وارد

 «نوبج رسانییاری هیئت» آنان توافق با و آورد عمل به دعوت جنوب گوناگون هایفرقه دینی پیشوایان از

 اممق به بعدها که یش،خر آنتونیوس کاردینال به آن معاونت و وی خود به آن ریاست که کرد تأسیس را

 عهتوس و حمایت برای صدر امام هایدرخواست تمامی هیئت این. شد محول رسید، مارونی فرقه کاردینالی

 .پذیرفت را جنوب

 روزهیک فراگیر و آمیزمسالمت ملی اعتصاب یک به را مردم جنوب، از حمایت منظور به صدر امام آنگاه

 رویداد یک عنوان به 20/2/4374 در عمومی اعتصاب و دادند مثبت پاسخ دعوت این به هالبنانی. فراخواند

 .درآمد اجرا به ملی بزرگ

 امام هک رساند تصویب به را طرحی عمومی بسیج فشار زیر و داد جلسه تشکیل روز همان شامگاه پارلمان

 ودش تشکیل نوبج ویژة عمومی سازمان یک شد، قرار طرح این موجب به. بود کرده تهیه را آن مفاد صدر

 رد قانون این. باشد آن آرامش وسایل کردن فراهم و جنوب منطقه نیازهای به پاسخگویی آن، مأموریت که

 لحقم وزیرینخست به و یافت تأسیس «جنوب مجلس» آن، از پشتیبانی برای و درآمد اجرابه م2/0/4374

 .شد

 پایداری تقویت برای که رسیدلبنانی لیره میلیون دویست از بیش به م4374 سال نیمه تا مجلس این درآمدهای

 عمومی خدمات و هاطرح هایهزینه تأمین و اسرائیل تجاوزات مالی هایخسارت جبران و هاجنوبی

 .یافت اختصاص جنوب

 محرومان از حمایت در صدر امام حرکت

 این از دفاع پرچمدار همچنان صدر امام آن، از وپس م4374 در لبنان جنوب علیه اسرائیل تجاوزات ادامة با

 بر هپیوست وی. است لبنان فروپاشی معنای به منطقه این فروپاشی که کرد می اعالم همواره و بود منطقه

 سنگربندی عمومی، هایپناهگاه احداث اجباری، وظیفه نظام خدمت مورد در خویش هایدرخواست

 .کردمی پافشاری دفاعی مدرن وسایل تأمین و روستاها

 توسعه برای که خواست لبنان مقامات از تبلیغاتی حمالت انجام با صدر امام ها،درخواست این کنار در

 هایبودجه و دولتی مشاغل وزارتی، انتصابات در و کنند لغو را ایفرقه تبعیض کرده، اقدام محروم مناطق

 .کنند برخورد منصفانه شیعه اسالمی فرقه با توسعه هایطرح
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 رو، این از. کرد انکار عمومی امور به پرداختن در را شیعیان اعالی مجلس قانونی حق ،2لبنان جدید حکومت

 با خود مخالفت اعالم ضمن 2/2/4370 در صدر امام. شد روروبه دولت توجهیبی با تبلیغاتی حمله این

 :کرد تصریح لبنانی، مسئوالن و حکمرانان

 عمل ماندهعقب مناطق آبادانی و بازسازی در خود وظیفه به و گیرندمی نادیده را محرومان حقوق آنان

 بزرگ هایگردهمایی در صدر امام. اندازندمی خطر به را میهن کیان و امنیت خویش رفتار با و کنندنمی

 یکصد از بیش شرکت با صور گردهمایی و م47/3/4370 تاریخ در بعلبک عظیم گردهمایی جمله از مردمی،

 که بستند عهد صدر امام با کنندگانشرکت. بخشید اوج دولت برضد خود حمالت به شهروند، هزار

 .نندننشی پای از باشد، باقی لبنان در محروم منطقه یک یا محروم یک که زمانی تا و دهند ادامه را حمالتاین

 :کرد ترسیم زیر شرح به را آن کلی اصول صدر امام. شد زاده «محرومان جنبش» که بود چنین این

 محکوم با جنبش این. است استوار انسانکامل کرامت و آزادی و خدا به واقعی ایمان بر محرومان جنبش

 اختالف و گریسلطه فئودالیسم، استبداد، با محابابی سیاسی، گراییفرقه نظام و اجتماعی ستمگری کردن

 خود جانبهمهه مبارزات لبنان، ارضی تمامیت و ملی حاکمیت به پایبندی ضمن و ستیزدمی شهروندان طبقاتی

 پس. دهدمی ادامه اند،دوخته طمع چشم کشور این خاك و آب به که آنان و متجاوزان استعمارگران، ضد را

 24/0/4370 تاریخ در و کرد توجه هادرخواست به لبنان ارتش فرماندهی ها،گردهمایی قبیل این برپایی از

 هایواستدرخ بررسی برای صدر امام انتخابی کارشناسان و ارتش شناسانکار از متشکل مشترکی هایکمیته

 این دربارة هاییگزارش هاکمیته این. گرفت شکل آن اجرایی ابزارهای کردن مشخص و گانهبیست

 ویشخ گستردة هایفعالیت به همچنان صدر امام. ماند نتیجهبی متأسفانه که کردند تدوین هادرخواست

 حرکت تأیید خواستار حکومت به خطاب شیعه مسلمان روحانیان ناحیة از 0/7/4370 در پیامی در و داد ادامه

 .داشت برحذر توجهیبی ادامة از را دولتمردان و شد ها خواسته به توجه و

 داناندیشمن و نخبگان احزاب، و فرق رؤسای کشور، هایشخصیت با پیاپی گفتگوهای از پس سرانجام

 .کردند تأیید را مذکور هایدرخواست و کردند امضا را ایبیانیه دیشمندان 434 لبنانی،

 شرکت با ،43/3/4370 تاریخ در شیعیان اعالی مجلس عمومی هیئت جلسة تشکیل فکر به صدر امام سپس

 در نظرصاحب و فعال افراد از نخبگانی و شیعه بلندپایه کارمندان و نمایندگان علما، از نفر هزاریک از بیش

 در صدر امام مطلق تأیید با آرا اتفاق به هیئت این. افتاد فکری و اقتصادی فنی، اجتماعی، سیاسی، هایزمینه

 راتاختیا کلیة آن، به نسبت دولت انفعالی موضع کردن محکوم و ها،درخواست تحقق برای اش ملی جهاد

 .کند اتخاذ نظر وردم اهداف برای را الزم تدابیر وی تا کرد تفویض صدر امام به را
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 مثبتی ضعمو هادرخواست این برابر در که شد متعهد جدید کابینه و کرد استعفا حکومت جریان، این دنبال به

 ایندهنم سعد، معروف قتل حادثه فشار زیر که بود نگذشته جدید کابینه عمر از ماهی چند ولی. کند اتخاذ

 نگج آغاز سبب حادثه دو این بعد، چندی. شد استعفا به ارناچ الرمانهعین اتوبوس حادثه و مجلس، سابق

 یادآور را عفااست علل کرد، قرائت پارلمان در که ایبیانیه در صلح، رشید وقت، کابینه رئیس. شد لبنان داخلی

 دلمب مانعی هب دهد،می تشکیل را لبنان سیاسی نظام زیربنای که ایفرقه امتیازات: بود آمده بیانیه این در. شد

 ردنب باال و زداییومحرومیت شهروندان میان واقعی تساوی جلو و کندمی سد را پیشرفت هرگونه کهشده

 .گیردمی را محروم مناطق سطح

 (امل) لبنان مقاومت هایگروه ایجاد در صدر امام نقش

 واحدهای تشکیل به را لبنانی شهروندان عاشورا، مراسم در 24/4/4372 مورخ سخنرانی در صدرموسی امام

 که راچ. فراخواند هالبنانی ساختن آواره در اسرائیل هایتوطئه و تجاوزات با رویارویی برای لبنان مقاومت

 .شتابدب دولت یاری به شرایطی چنین در باید نیز ملت بلکه نیست، حکومت وظایف از تنها میهن از دفاع

 آن و کرد اعالم را( امل) لبنان مقاومت هایگروه والدت 0/7/4372 مورخ مطبوعاتی کنفرانسدر صدر امام

 :همچون را

 د؛انشنیده جان گوش به را زخمی میهن پیام که خواند کسانی ایثارگری و جوانمردی هایشکوفه و هانهال

 امل جوانان که داد توضیح ایشان.  دهدمی ادامه آن علیه تجاوز به وسیله هر با و سوهمه از اسرائیل که میهنی

 در ،24/4/4372 درتاریخ صدر امام. اندگفته لبیک امت حیثیت حفظ و میهن از حمایت برای را وی دعوت

 عمل ودخ وظیفه به مسئول مقامات و بود رسیده خود اوج به لبنان جنوب علیه اسرائیل تجاوزات که روزهایی

 .بپردازند مهم این به تا خواست هالبنانی همة از کردند، نمی

 هایدالوری( طیبه نبرد  در مثالً) صهیونیستی دشمن با درگیری چندیندر لبنان، جنوبدر ملا جوانان

 دیمتق شهیدانی جنوب، به اسرائیل مکرر حمالت برابر در و دادند، نشان خود از برانگیزیتحسین

 اهایروست وندانشهر پایداری نیز و مرزی نوار کردن صهیونیستی از جلوگیری– در مهمی نقش آنان. کردند

 .کردند ایفا جنوبی

 اوقاف به امالك واگذاری و هاطرح در وی دستاوردهای

 انهآبرومند ساختمان یک در مجلس مکان تأمین برای شیعیان اعالی مجلس ریاست تصدی آغاز در صدر امام

 جنوب حومة در و حازمیه محلة در که ساختمان این. کردفراوانی تالش مترمربع 0072 مساحت به طبقه چهار
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 عمومی تجلسا برای بزرگی هایسالن رسید، ثبت به شیعیان نام به آن مالکیت و بود واقع بیروت شرقی

 .داشت

 آندر سرانجامو کرد، تالش مترمربع 7340 مساحت به خلده محله در زمینی تملیک برای همچنین صدر امام

 .است شده گذارینام 0«والمهنیه الثقافیه زهراءال مدینه» که گردید تأسیس طبقه هفت ساختمان یک

 42430 مساحت به زمینی شیعیان، اعالی مجلس زیرمجموعة هایطرح اجرای برای سپس صدر،موسی امام

 بیمارستان و دید تدارك جناح، محلة بیروت، غربی جنوب حومة در غبیری روستای اراضی از مترمربع

( بیروت به صیدا جاده) وردانیه اراضی از مترمربع هزار 434 آنگاه. کرد ستأسی را مجلس به وابسته «الزهراء»

 نهمچنی وی. کرد شیعیان وقف را آن و خریداری صنعتی و فرهنگی اجتماعی، مؤسسات تأسیس برای را

 هایطرح اجرای و کشاورزی مدرسه تأسیس منظور به را بعلبک ـ اللبوه هایزمین از مترمربع هزار 344

 ودخ و است، لبنان شیعیان المنفعهعام مؤسسات از که «االحسان و البر» انجمن به آن و کرد داریخری دیگر

 رصور،د االحسان و البر انجمن تجهیزات و تأسیسات گسترش برای همچنین. کرد واگذار داشت، نظارت آن بر

 مرکز وی. گذارد بنیان را پرستاری عالی مدرسة و دهد توسعه را آن به وابسته ایحرفه مؤسسات تا کوشید

 و علبکب در و( بیروت جنوبی حومه) البراجنهبرج در شهدا فرزندان سرپرستی جهت را خوئی امام نیکوکاری

 رپاب صور و بیروت جنوبی درحومة سُلَّم کوی و البراجنهبرج در بهداشتی مراکزی همچنین.کرد احداث هرمل

 بیش به تجهیزات و تأسیسات امالك، این ارزش. کرد اندازیراه را صور در دینی آموزش مدرسه یک و کرد

 .رسد می لبنانی لیره میلیون یکصد از

 لبنان داخلی جنگ در صدرموسی امام موضع

 هایگروه همه نزد را خود خیرخواهانه هایتالش صدر امام ،43/0/4372 در جنگ این شدن ورشعله با

 رد رو این از. بخشد سامان را خانمانسوز و آشفته اوضاع و ند،ک خاموش را فتنه آتش تا کرد آغاز درگیر

 به را هالبنانی و داد هشدار دشمن برانگیزفتنه هاینقشه و هاتوطئه به نسبت پیامی، ارسال با 42/0/4372

 واستخ فلسطینی انقالبیون از و فراخواند «فلسطین انقالب هایآرمان تحقق برای تالش و میهن حفظ»

 .«دهند جای لبنان قلب در و وجود اعماق در را فلسطین لهمسأ»

 از تن 77 با ،47/0/4372 در لبنانی، هایگروه نمایندگان و اندیشمند نخبگان از شماری دعوت با صدر امام

 سازیامآر کمیته» نام به ایکمیته خود میان از آنان سرانجام و نشست مذاکره به شیعیان اعالی مجلس در آنان

 بر مبنی خویش مأموریتبهو کرد دیدار فلسطین مقاومت نماینده با درنگبی کمیته این. دادندتشکیل «ملی

. پرداخت بلندمدت و مدتکوتاه فوری، هایحلراه یافتنو جنگ علل کردن مشخص و اوضاع سازیآرام
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 و وگفتگ از استفاده ،لبنانی هایفرقه همزیستی حفظ لزوم بر مبنی را صدر امام رهنمودهای کمیته این

 سیاسی اصالحات تحقق جهت راهی عنوانبه دمکراتیک هایروش

 از ظتحفا و هافلسطینی ـ هالبنانی همزیستی حفظ ضرورت و ایفرقه سرکوب کردن محکوم اجتماعی، و

 در هاییدشواری. کرد استعفا 20/2/4372 در لبنان دولت ها،درگیری ادامه با. بست کار به فلسطین انقالب

 در 27/0/4372 در صدر امام. داشت همراه به را کشور تجزیه خطر که نمود رخ جدید کابینه تشکیل برابر

 و نانیلب برادران تا کنیم می تحصن: داشت اعالم و پرداخت داریروزه و تحصن به بیروت ی«الصفا» مسجد

 شکنیم،ب داریروزه و تحصن عبادت، با را خشونت ادامة خواهیممی ما...  ایستند باز برادرکشی از فلسطینی

 .کشاندمی تجزیه به را کشور بلکه کند،نمی حل را بحران تنهانه سالح زیرا

 کشور ات شد ملی آشتی برقراری و صلح بازگردانیدن برای ملی حکومت تشکیل در تسریع» خواستار وی

 استقبال و تأیید با وی مجدانة قداماتا سرانجام و «شود اجابت محرومان هایدرخواست و بازسازی،

 تشکیل جدید کابینه 4/7/4372 در. شد روروبه سیاسی و مردمی محافل و هافرقه تمامی دینی محافل گسترده

 خویش تحصن به آنها تحقق در تالش و شدهطرح هایدرخواست انجام وعده دریافت با وی رو این از. شد

 اوضاع و خشدب پایان «القاع» نشینمسیحی روستای محاصرة به تا شتافت هرمل ـ بعلبک منطقه به و داد پایان

 43/3/4372 مورخ جلسه در سخنانی طی صدر امام لبنان، داخلی جنگ آغاز همان از. سازد آرام را منطقه

 سیبآ فلسطین، مقاومت تضعیف لبنان، سقوط امروزبه اوضاع وخامت:  داشت اعالم شیعیان اعالی مجلس

 .انجامدمی صهیونیستی دشمن نفع به و عربیکشورهای زیان سوریه، دیدن

 پارچگییک حفظ برای جدید مبانی براساس ملی آشتی» به درگیر هایازگروه دعوت بر ابتدا، همان از رواین از

 در یو خواستة. ورزیدمی اصرار «لبنان جنوب حفظ نیز و زداییمحرومیت و اجتماعی عدالت تحقق و کشور

 هنگام و لاستقال زمان از هالبنانی:  بود استوار دیدگاه این بر کشور یکپارچگی حفظ برای جدید مبانی مورد

 موضوع این هب پرداختن از تجزیه، بیم از و نکردند توافق ملی اساسی اصول سر بر بزرگ، لبنان ایجاد تصویب

 مشکالت برای و پرداخته هلوچندپ هایعبارت کارگیری به و تعارفات به درعوض و ورزیدند اجتناب

 .شدنمی احساس لبنان ملی وحدت تقریباً که ای گونه به. برگزیدند بندنیم هایحلراه خویش

 خود از لبنان گوناگونهایفرقه دینی رؤسای کنفرانس در 0/44/4372 تاریخ در که عملی ابتکار با صدر امام

 :یافت دست زیر نتایج به کند، مفراه را ملی آشتی برقراری مقدمات تا داد، نشان

 لبنان؛ در هافرقه همزیستی استمرار لزوم. 4
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 جنگ؛ کردن متوقف و گفتگو به دعوت. 2

 اجتماعی؛ عدالت تحقق ضرورت. 3

 محرومان؛ با منصفانه برخورد. 0

 لبنان؛ تجزیه برای تالش هرگونه کردن محکوم و ملی حاکمیت اصل به پایبندی. 2

 .فلسطین همسأل از حمایت. 0

 مشخصی پیشنهادهای آن طی و کرد اعالم را ملی آشتی مبانی و اصول 27/44/4372 تاریخ در صدر موسی امام

 ختاری در لبنان وزیرنخست و جمهوررئیس که زمانی. داد ارائه هازمینه کلیة در مطلوب اصالحات برای را

 .شتافت آنان تأیید هب وی کردند، دعوت ملی آشتی به را هالبنانی 34/44/4372

 دویست به نزدیک که است 0/42/4372 در «سیاه شنبه» کشتار داد، روی دوران آن در که فجایعی جمله از

 زدن آتش و تبیرو بندر گناهبی کارگران کشتار دیگر فاجعه. شدند کشته آن در لبنان شیعیان فرزندان از تن

 رویسات سبنیه، غوارنه، هایمحله از را آنها آن،از سپ. بود 44/42/4372 در مسلمانان منازل به تجاوز و

 دخالت هاینشانه. کوچانیدند بودند، شده واقع مسیحی اکثریت دارای مناطق در که زلقا و بیاقوت عین جدید،

 یهوای بمباران و لبنان خاك به ورود و مواضع ایپاره در مرزی نوار به تجاوز در آن ارتش اقدام با اسرائیل

 ینا در. کرد تسلیم امنیت شورای به شکایتی اعتراض عنوان به لبنان. شد نمودار 2/42/4372 در هگسترد

 شده کشورآشکار تجزیه هاینشانه که کرد اعالم صور در 24/42/4372 مورخ سخنرانی در صدر امام شرایط

 به اسرائیل اوزتج و فلسطین مسأله تصفیه و لبنان در جدید اسرائیل یک برپایی خطرات به نسبت وی. است

 کشور و خویشتن از دفاع برای اسلحه حمل نظامی، هایآموزش فراگیری به را مردم او. داد هشدار جنوب

 ار نشینمسلمان مناطق در مقیم هایفرقه دیگر هایاقلیت از حمایت وی. خواند فرا تجزیه از جلوگیری و

 .داد قرار تأکید مورد

 حرکت

 شهرهای و روستاها میان کیلومتر 224 تا 244 روزانه دوم دست واگن فولکس اتومبیل یک با صدر موسی امام

. کردیم گفتگو و دیدار مردم مختلف طبقات با و پیمود می را جبل و شمال تا بقاع و بیروت سپس جنوب،

 کسانی. گذاشتمی تأثیر آنان بر داشت که کالمی نفوذ با و پرداخت می بحث به گوناگون مسائل در آنان با

 یا ردند،کمی مطرح را خود کهکسانی با. است العادهفوق مردی وی که داشتند نظر اتفاق شناختند،رامی او که

 .بود متفاوت بود، نشانده سیاسی رهبری جایگاه به را آنان وراثت
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 برای یندب شرط ببندد، شرط تو سر بر کسی نگذار نیستی بندی شرط اهل اگر: بود این وی همیشگی شعار

 !چه؟

 آغازین نقطة صور،

 یانشیع مسیحی، و سنی شیعه، اجتماعی بافت با که جایی بود؛ صور شهر از صدرموسی امام حرکت آغاز

 توانسته خود دیرینه تاریخ با و است آزاد بندر صور شهر. است جنوب شهرستان بزرگترین و دارند اکثریت

 یعهش شهرهای صدر در صور. شود بدل لبنان شهرهای رینتمهم از یکی به صیدا و طرابلس بیروت، از پس

 نخستین از صور. است توجه شایان آن پیرامون روستاهای با مقایسه در آن فرهنگ سطح. دارد قرار لبناننشین

 ریاناتج  فعالیت موج آن کنار در و فعال، صور در دینی حرکت. است اشغالی فلسطین شمال در لبنان شهرهای

 «ودالیسمفئ» هایپایگاه ــ صدر امام تعبیر به ــ نیز و گرا،چپ گرا،قومی عرب، مترقی هایوهگر و سیاسی

 .است قوی

 گرایانمیقو فعال حرکت سبیتی، شیخ حسنی، معروف هاشم سید الدین،شرف آل سادات جعفریه، شهر این در

 دکتر تعضوی به عربی سوسیالیست بعث حزب و( تضامن) همبستگی باشگاه زیات، محمد آن نامزد و عرب

 رباالت. دارند حضور دیگران و حیدر محمد اسعد، آل مروان فرزندانش، و برادر و الخلیل کاظم الخلیل، علی

 .عضوند آن در هاجریان همة از افرادی که دارد وجود صور در مردمی ناصری جناح یک همه، از

 درحالی این. برپاست خود اوجدر فرهنگی و اجتماعی سیاسی، هایکشمکش همواره هاجریان این میان

 سلیمان و شمعون کَمیل هایدوراندر شهر این. کند اعمال را خود حضور کوشد، می نیز حکومت که است

 دیگر یحزب جریانات ضد بر همواره ولی داشت، قرار اسعدکامل و خلیل کاظم نفوذ زیر ترتیب به فرنحبیه

 .بود

 سیارب هوشمندانه گزینشِاین در و برگزید خود سیاسی و دینی فعالیت برای را صور شهر صدرموسی امام

 وجبم امر این و داشت قرار بزرگ شهری و کوچکروستایی بین میانی منطقه یک در صور زیرا. بود موفق

 .شدمی سیاسی و دینی آگاهی سطح و فرهنگ رسوم، و آداب ها،ارزش دگرگونی

 ارزهمب که هنگام آن در. برگزید را لبنان آن خاطر به صدرموسی امام که بود یگزینجا طرح بارز نمونة صور

 نیز زبیح فعالیت یافت،می شدت روزروزبه حکومت از نارضایتی و چپگرا احزاب و سیاسی فئودالیسم با

 حوالتت میتاه شاید. کردمی تهدید را لبنان در سنتی هایفعالیت هایپایه آن وتحوالت کردمی رشد همچنان

 در بقاع به عمدی توجهیبی و طبیعی محرومیت. بود کشور مناطق سایر به کردن سرایت حال در جنوب،
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 اهمفر اجتماعی بُعد با سیاسی تحرکات برای را مساعدی زمینه مناطق، دیگر نیز و شمال، در عکا جنوب،

 .ودب شده نظام وحشت عامل مردم هایتوده پیاپی هایپیروزی و کردمی

 لبنان در بزرگی تأثیر و کردمی سرایت عرب جهان تمام به مصر، از عبدالناصر رهبری به عربی تحرك هرگونه

 هاموج قبیل این از برداریبهره آماده اش،تاریخی شدةشناخته هایویژگی دلیلبه کشور این چراکه. داشت

 .بود

 شهاب فؤاد

 آن مهورج رؤسای سایر از بیش شهاب فؤاد. نبود یکسان محروم قمناط با برخورد در لبنان دولتمردان رفتار

 نآ رفع برای تالش آمادة همه از بیش و کرد،می درك را لبنان دورافتادة و محروم مناطق هایواقعیت کشور

 خودداری با ،4300 در جمهوریش ریاست دورة پایان تا 4327 انقالب از پس دوران در وی. بود هامحرومیت

 زامرو به تا ظاهراً. کرد ریزیپی را جدید دولت قبول قابل زیربنای خود، جمهوری ریاست دورة یدتجد از

 .است شده تهی اصالحی محتوای از متوالی هایدوره درگذر هرچند است، برداریبهره مورد

 یک هر تا ،بوده ناخواسته و اتفاقی اصالحات انجام برای صدر امام حرکت با دولت تحرك میان همزمانی آیا

 نپیوندد؟ وقوع به انقالبی حرکتی آن از خارج و بپردازند اصالحی فعالیت به خود درچارچوب

 اب منصفانه برخورد آمادگی هادوران دیگر از بیش شهاب فؤاد دوران که دارد اعتقاد شیعه رهبران از یکی

 .شودمی بازگو زیر واقعة نظر، این اثبات برای. است داشته را شیعیان

 را لبنان واقعی وضعیت خواست، دولتی هایارگان همه از رسیدن، قدرت بهاز پس بالفاصله شهاب فؤاد

 بارةدر غیررسمی و رسمی هایگزارش بر افزون وی. بیندیشد هاییحلراه مشکالت، برای تا کنند گزارش

 دوو یک پایة کارمندان بانتصا برای که وزیران هیئت جلسه تشکیل هنگام به 4323 در لبنان، شیعیان وضع

 ندانکارم برای محدودیتی چنانآن ادارات از یکی در که شد متوجه بود، شده منعقد آنان احکام صدور و کشور

 امضای زا بود، آگاه آنان شمار و شیعیان وضع از که آنجا از. اندنیافته راه آنجا به هرگز که اندکرده ایجاد شیعه

 دسانمهن از تن سه ابتدا رو این از. کرد خودداری آشکار تبعیض این رفع و شکلم حل تا انتصابات احکام

 .کرد منتقل اداره آن به را شحص مالک و شعیتو علی فؤاز، محمود اسامی به شیعه

 درپ ریاست به فرانسه «ایرفد» هیئت تحقیق لبنان، اجتماعی و اداری هایواقعیت ارزیابی در شهاب فؤاد

 محور بر ربیشت شهاب، فؤاد با طوالنی جلسات و مکرر دیدارهای در لوبریه پدر. داد قرار ستنادا مورد را لوبریه
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 شیعیان با منصفانه برخورد ضرورت و هافرقه واقعیت اداری، هاینابسامانی اصالح محروم، مناطق وضع

 .کردمی تکیه

 حرکت به بازگشت

 دیدگاه زا کوشید می وی. بود برجسته و متمایز وناگونگ طبقات جذب و شدید پذیریانعطاف با امام عملکرد

 را قانهصاد دوستی با توأم اعتماد آنان، با وی آمیزاحترام رفتار. شود آگاه کرد،می دیدار آنان با که اشخاصی

 ردهک مالقات او با بار یک حتی یا و داشتند برخاست و نشست وی با که آنان برای امر این. کردمی تداعی

 رازهای زا یکی این. دارد عالقه دیگران از بیش  او به امام که کردمی گمان هرکس. بود رسیده اثبات به د،بودن

 .است گروهی کار ماهیت دارای که است دیگری تشکل هر یا و فرقه ، حزب دولت، رهبری در موفقیت

 در را هاسخنرانی و ارهاسمین در علنی حضور ابتدا. داشت متعددی هایشیوه خود سیاسی تحرکات در وی

 این یانگذاربن االسر میشل. شد شاخص و سربرآورد «لبنان»سمینار تریبون پشت از وی. برگزید لبنان تمام

 و شده، امام اصالحی افکار و رفتار شیفتة همه از بیش 7الجمیل موریس شیخ. بود اصلی سخنرانان از سمینار

 الک،م شارل توینی، غسان چون دیگری هایشخصیت او بر عالوه ... بود عقیده هم وی با لبنان نجات برای

 .بودند باور همین بر نیز مبارك یواکیم پدر و پیرحلو فرنجیه،سلیمان الدین،تقی خلیل

 ،هاستفرقه همة درد بلکه ،«شناسدنمی فرقه محرومیت،» شعار با و طریق آن از. یافت راه کلیساها به وی

 خنرانیس لبنان روستاهای فقیرترین از یکی در «دیراألحمر» مارونی کلیسای در. ادد قرار مخاطب را مسیحیان

 به است، لبنان شمالی مرزهای در مذهب سنی و اصیل هایلبنانی از که خالد،وادی هایعرب جمع در. کرد

 به آن محروم و فقیر طبقة با و کرد، دیدن زغرتا شهرستان در مزیاره کلیسای از همچنین. پرداخت سخنرانی

 هایرسانه مهه مطبوعاتیش هایمصاحبه و شد فراگیر لبنان مناطق تمامی در وی هایسخنرانی. نشست گفتگو

  امام. شد تبدیل کشور برجستگان از یکی به که آنجا تا. داد پوشش را تبلیغاتی

 روز هر و. دش رآوازهپ سیاسی، رهبر یک عنوان به لبنان، نشین شیعه وشهرهای روستاها بیشتر در صدر موسی

 .کردمی جلب خود به را جدیدی مردمی هایگروه و شد می استوارتر موقعیتش

 صورت به تالش و کار شد،روشن وی سیاسی و فکری اهداف و آمد فراهم صدرموسی امام رهبری که حال

 .گرفت شکل محرومان برای اندیشیچاره دیدگاه همین از و درآمد وظیفه

 که کرد یکار باید ناگزیر. نیست کارساز هرگز نباشد، قرین عمل با اگر اندیشه که بود برآن صدرموسی امام

 را محرومان مسأله وی رو این از. بربندد رخت نظام سوی از تحمیلی محرومیت و باشد استوار واقعیات بر
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 وناگونگ هایفرقه از انلبن اجتماعی بافت که آنجا از. کرد مطرح فکرفراگیر یک عنوان به گراییفرقه از دور

 یموس امام چون روحانی فردی را مذاهب و فرق و طبقات با منصفانه برخورد لزوم اندیشه و شده تشکیل

 بتنیم اقتصادی و اداری هایبازتاب و سیاسی ساختار و بافت بر میهن وضعیت و است، کرده مطرح صدر

 بیشتر عیانشی بر دعوت این که بود طبیعی دیگر، فراوان تمالحظا به بنا و بوده، استوار ایفرقه هایپایه بر

 هایرکتح در و بودند، پرشمارتر و ترمحروم فرق دیگر از و بودند، فکر این بانی شیعیان زیرا. کند تکیه

 .داشتند تر گسترده حضوری سیاسی ـ اجتماعی

 اجتماعی فعالیت

 :کرد حرکت جهت دو در محرومان با منصفانه برخورد در صدر امام

 درخواست این در که نگری،واقع حرکت با هماهنگ دیگری و محرومان، خودجوش حرکت با همسو نخست،

 مواضع بر ناظر دوم، شیوه که آنجا از. بود متبلور مذاهب و فرق باتمامی منصفانه برخورد برای دولت از مردم

 از ایپاره به پرداخت، یگرخواهیمد هایبخش در آن شرح به و بود گوناگون حکومتهای برابر در وی

 بیروت در حرکت این پیشتاز که محرومان رهبری رهگذر از نخست، مورد در او هایتالش و هافعالیت

 .پردازیممی بود،

 اجتماعی مبارزة انجمن

 اغلمش دارای فعال شیعیان انجمن، این بانیان. شد تأسیس «اجتماعی مبارزه انجمن» نام به انجمنی 4322 در

 شعارهای با انجمن این. بود النبعرأس منطقه در الخطاب عمربن خیابان بیروت، در آن مکان و بودند، آزاد

 طرح اینکه رغمبه. داشت خود اهداف سرلوحه در را شیعه محرومان از ستم رفع برابری، و اجتماعی عدالت

 اندهم دور سیاسی فعالیت صحنه از آن اصلی عناصر ولی بود، سیاسی بعد دارای انجمن عمومی و اجتماعی

 .بودند

 :از بودند عبارت انجمن این مسئوالن ترینبرجسته

 فعالیت و بود عریسی امین ریاست به ملی هیئت حزب رئیس نایب همزمان که) دبیرکل حیدر، عدنان دکتر. 4

 (.شد متوقف هفتاد دهه آغاز در حزب این

 .بدرالدین مالک و رضا، نزار عزالدین، احمد خلیفه، فؤاد: پزشکان. 2

 .زریق محمد و زینب عبدالحسین ابوخلیل، نصرت: وکال. 3
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 .فرحات محمد دکتر و حمدان حسین خلیفه، علی الزین،خلیل زیدالزین، صادق، محمدعلی: قضات. 0

 .شعیتو محمد مهندس.  2

 .بری ابراهیم شاعر. 0

 .خلیل حسن احمد و قللبیی علی کرکی، حبیب صفا، محمود: بازرگانان. 7

 .دیگران و اسیر احمد ،(کنونی نماینده) لبنان جبل وقت فرماندار.  7

. کرد آغاز را خود حرکت محروم، و مغبون شیعیان هایخواست از حمایت برای بیروت در انجمن این

 اکلیس آن به مسجد این از و مدرسه آن به مدرسه این از منزل، آن به منزل این از صدر موسی امام که هنگامی

 هایعالیتف در را الزم خبرگی و مستقیم نقش که کسانی ویژهبه فعال، شیعیان با کوشیدمی بود، حرکت در

 خویش روابط و ند،بنشی گفتگو به نیز انجمن این رهبری با که بود طبیعی بنابراین. کند دیدار داشتند، اجتماعی

 .باشد آن اصلی بانیان از یکی بعدها تا کند، مستحکم پیش از بیش آن با را

 یمحمدعل قاضی. شد شیعیان اعالی مجلس رئیس معاونان از یکی بعدها انجمن، این دبیرکل حیدر، دکتر

 لمدیرک شعیتو، محمد مهندس همچنین. دارند عضویتمجلس مدنی بخش در امروزه زیدالزین قاضی و صادق

 .ماندند وی کنار در دیگران و مجلس،

 دو، نای بعدی سازمانی روابط زیربنای باشد، انجمن این با همکاری برای امام انگیزه جتماعیا فعالیت اگر

. بود نیمبت فئودالیسم و احزاب از گزیدن دوری عنصر دو بر و بود استوار امام و انجمن مشترك درك براساس

 .شد ریزیپی لبنان در صدرموسی امام سوی از حرکتسوم خط ترتیب بدین

 آغاز

 وی. پیوست ایزدی رحمت به شیعیان، بزرگ دینی مرجع الدین،شرف سیدعبدالحسین عالمه 34/42/4327در

 گامهن آن در. داشت بلند ایآوازه دانش و معرفت و فتوا نظرصدور از و داشت واالیی اخالقی و دینی اعتبار

 فرزندان سوگواری مجالس در. دیاب انتقال اشرف نجف به عالیات عتبات در دفن برای مرحوم آن پیکر شد قرار

 کی دو، آن کنار در. بودند ایستاده بزرگ مرجع آن ارتحال تسلیت قبول برای 7سیدجعفر و سیدعبداللَّه وی

 .رسیدمی الدینشرف آل به آنان همانند وی نسب که بود صدر موسی نام به بلندقامت روحانی

 دالحسین،عب سید خأل بتواند که کسی جستجوی ایبر جدی تالش صور، به مرحوم فرزندان بازگشت از پس

 ستد به بود بازگشته نجف به که هللعبدا سید از اینامه هنگام آن در. شد آغاز کند پر را دین، و دنیا مرد آن
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 روحانی یک انتخاب مورد در کردند، مبادله که هایینامه مجموعه در برادر دو این. رسید جعفر سید برادرش

 موسی سید یعنی ، 3رضا باجناقش برادر سیدجعفر،. پرداختند رایزنی به عمل، و علم در پدرشان هرا ادامة برای

 ناختشمی را او نیز مرحوممان پدر شناسیم،می را او تو و من: نویسدمی کرده، پیشنهاد خود برادر به را صدر

 .کردمی سفارش و یاد وی از نیکی به و

 آشنا وی فرزندان با و داشت مالقات قم در صدر صدرالدین سید با 4330 در الدینشرف عبدالحسین سید

 بود شده موجب اشالعادهخارق ذکاوت و هوش. نداشت بیش سال هشت موسی سید هنگام آن در. بود شده

 .کند بینیپیش وی برای درخشان ایآینده الدینشرف عبدالحسین سید که

 هفتوبیست صدر موسی سید که آنگاه. شد تجدید صور هرش در 4322 در سال نوزده از پس دیدار این

 و راههم جعفر سید و هللعبدا سید با و برد،می بسر عبدالحسین سید منزل در مهمان عنوان به و داشت سال

 .بود مأنوس

 به را وی عزیمت واقعی تمهیدات و شناساند، همگان به را صدر موسی سید اخالقی سجایای دیدارها این

 .کرد فراهم 4323 در لبنان

 شیعیان اعالی مجلس

 داشت؟ ضرورت شیعیان اعالی مجلس تأسیس آیا

 این که نداشت اعتقاد صدر امام حتی نبودیم، فکر این به کدامهیچ: اندداده چنین را سؤال این پاسخ بسیاری

 .تیمهس کشور این نشهروندا و مسلمانان از ناپذیرجدایی بخشی ما زیرا باشد، لبنان شیعیان ویژة مجلس

 .است تأمل قابل نکته دو باره این در اما

 آنها به مجلس وشانزدهمین داشت وجود ایفرقه مجلس 42 شیعیان، اعالی مجلس از قبل لبنان، در: نخست

 شیعیان مجلس بنابراین،. بود یافته تأسیس مذهبی نهادهای اینگونه شیعیان از پیش دیگر عبارت به. شد افزوده

 فکر ینا به هرگز اندرکاران دست این از پیش. یافت تأسیس ایفرقه کشوراین در که بود مجلسی واپسین

 .بودند نیفتاده

 خشیدنب تحقق درآمد پیشمجلس این که کندمی تصریح است، تأمل قابل که مجلس اساسنامه سوم ماده: دوم

 .است لبنان تمام در فراگیرملی وحدت تثبیت و ایفرقه سطح در اسالمی وحدت به
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 ولی. تندداش اسالمی مجلستأسیس برای مسلمانان نظراتفاق در بسزایی نقش دیگران و امام امر، این تحقق در

 .نداشت وجود فعالیت این نشستن بار به برای مجالی عمالً

 4320 در تالش نخستین

 الشت از پیش. تاس مشکل بود، «شیعیان اعالی مجلس» تأسیس اندیشه در کسی چه که سؤال این پاسخ

 که 4320 در بعلبک شهر نماینده مرتضی شفیق سید تالش ازجمله. بود گرفته صورت هاییتالش سیدصدر

 و شد، روروبه شمعون کَمیل مخالفت با ولی بود، وقت پارلمان رئیس أسعد، احمد مرحوم تأیید مورد

 .شد بایگانی پارلمان در وی درخواست

 دوم ناکام تالش

 برای نهادی تأسیس برای دیگریتالش پنجاه دهه در لبنان، جنوب برجستة علمای از صادق، نقیمحمد شیخ

 .دش روروبه شکست با بودند، دلسرد آن به نسبتشیعه سران چون که داشت مبذول لبنان در شیعیان

 مجلس؟ چرا

 کند؟ تأسیس لبنان در را شیعیان مجلس گرفت تصمیم صدرموسی امام چرا اینک

 داده شیعیان مبرم نیاز به مثبتی پاسخ مجلس این تأسیس برای خود تالش در امام که باورند این بر یبسیار

 مشاغل. گیردمی انجام دینی و مدنی وسران هافرقه میان از لبنانی شهروندان با رسمی برخورد زیرا. است

 بسا چه نیمعی مذهب یا فرقه ناالیق فرد. افراد استعداد و شایستگی براساس نه هاست،فرقه انحصار در دولتی

 ایفرقه وازنت عدم یا توازن چراکه. یابد دست دیگری مذهب یا فرقه کاردان و الیق فرد بهتراز بسیار شغلی به

 داد،می قرار اجتماعی ردة آخریندر را آنان شیعیان مادی محرومیت که آنجا از. کندمی اقتضا را امری چنین

 ابانتخ برای خویش مناطق شهروندان تالش با متناسب امروز، همچون هنگام، آن در هافرقه سیاسی سران و

 ریپیگی که اجتماعی زندگی از نیز هافرقه مذهبی رهبران و کردند،نمی توجهی آنان رسانیدن ریاست به و

 دش اینگیزها مجموع در توجیهاتاین گزیدند،می دوری کرد،می اقتضا را شهروندان روزمره مصالح و مسائل

 دولت یک فقدان با که است طبیعی زیرا. باشند خود فرقه خاص مجلس ایجاد اندیشه در قویاً شهروندان تا

 .آورند روی دیگری گروهی هایتشکل به خویش مصالح و منافع حفظ برای شهروندان دادگر،

 دولت کارآیی از هافرقه این کارآیی عادی موارد در حتی که است شده موجب لبنان ایفرقه بافت تردید بدون

 اتاحساس آن طی و بود، آن شاهد هفتاد دهه آغاز در کشور که خطرناکی مرحله به رسد چه تا باشد، بیشتر

 .رسید خود اوج به 4372 در تا یافت شدت رفتهرفته ایفرقه
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 و تماعیاج وضاعا برای تالش و شیعیان امور ساماندهی «شیعیان اعالی مجلس» که نیست شگفت بنابراین،

 ینفلسط مقاومت از حمایت» بر مبنی را جدیدی بند و. دهد قرار خویش برنامه سرلوحة در را آنان اقتصادی

 خود کار دستور به «شدهغصب هایسرزمین آزادسازی برای عرب برادر کشورهای با عملی مشارکت و

 .بیفزاید

 مخالفان

 فرق از اریبسی رهبران. داشتندمی ابراز لبنان در شیعیان ویژة لسمج با را خود مخالفت بسیاری ابتدا، همان از

 نهاد نینچ تأسیس که داشتند اعتقاد و بودند، مخالف سخت مجلسی چنین تأسیس با اصولی نظر از دیگر

 .رساندمی آسیب مسلمانان وحدت به ایفرقه

 کومتح نهادهای همانند نهادهای نباید شیعیان اینکه بر مبنی نمود، رخ دیگری اعتراض مخالفت، این کنار در

 ستمگر متحکو برضد قیام وظیفة با رویه این زیرا. درآیند دولت خدمت به آن اعضای تا باشند داشته عثمانی

 راموشیف دست به سرانجام آن شدن رنگکم با و شد روبهرو فراوانی اعتراضات با نیز منطق این. دارد منافات

 :بود مواجه ذیل چهارگانه هایطرف مخالفت با مستقیماً درص موسی سید. شد سپرده

 و داشتند، رنظ اختالف صدر موسی سید با مجلس تأسیس فکر با که لبنان مختلف مناطق شیعی روحانیان. 4

 .خوردند شکست بودند، یافتهسازمان موضع فاقد چون اما. کردندمی مخالفت ابراز شکلی به هرکدام

 و سمجل با اساس براین و فکرند، این ضد بر همچنان امروز به تا آنان از برخی که عهشی سیاستمداران.  2

 .ورزندمی مخالفت آن کنونی و پیشین سیاست

 آمد، ددرخواهن مجلس این زایده صورت به عاقبت که داشتند اعتقاد فرهنگی و تربیتی اجتماعی، نهادهای. 3

 خالفتم فکر این با جهت بدین. رفت خواهد باد بر قبل، سال هاده طی آنها ویژه تالش و شخصیت نتیجه در

 رپاب همچنان مجلس خود نهادهای از بیش مراتب به موفقیتی با نهادهااین. نکردند استقبال آن از و نموده

 .هستند

 نانآ وحدت تثبیت در مسلمانان برای جدید ایفرقه مجلس وجود است معتقد که اسالمی هایمخالفت. 0

(. نباشد اسحس مسأله این پیرامون متباین هایدیدگاه ارائة برای مناسبی وقت اکنون شاید) بود نخواهد سهیم

 هایبلندپروازی و هاطرح ها،توانایی که خصوصاً. بود توجیه قابل بسیاری نظر از باشد، هرچه هامخالفت

 فاتص به توجه با. نیست معمولی ،کندمی شدوآمد لبنان عرض و طول در پرتحرك و فعاالنه که مرد این

 که است دینی و سیاسی رهبری یک مرد آن مردمی، حمایت حجم و است، برخوردار آن از «او» که رهبری
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 قهمنط و مذهبی موقعیت نظر از وی اینکه ترمهم همه از. است نشده داده قرار مستقیم مسئولیت موضع در

 رضدب مسلحانه چریکی عملیات لبنان جنوب در زیرا کرد،یم حرکت مناسب کامالً شرایطی در جغرافیایی

 محرومیت با هک داشت سکونت ایفرقه اکثریت نیز لبنان جنوب در. افتادمی جا رفتهرفته صهیونیستی دشمن

 .باشد ایثارگران و محرومان سخنگوی تا بود آمده وی. بود گریبان به دست

 مجلس تأسیس

 لبنان شیعیان محرومیت هایونشانه دردها تبیین برای که صدرموسی امام 42/7/4300 مطبوعاتی کنفرانس

 متوجه هک مصیبتی و رنج کردن عنوان با وی آنکه ویژهبه. بود مجلس تأسیس برای درآمدیپیش شد، برگزار

 .کردمی بیان را مجلس این تأسیس هایانگیزه شد،می شیعیان

 داشت، هافرقه واجتماعی سیاسی سران و معتمدان از بسیاری با که ایگسترده ارتباطات با صدر سیدموسی

 آورد، فراهم را موضوع این زمینة کههمین. بود ساخته فراهم را مجلس تأسیس نبرد به ورود هایزمینه

 تنخس دورة به را فرقه امور ساماندهی قانون پیشنهاد و دادند مثبت پاسخ وی دعوت به فرقه نمایندگان

 .کردند ارائه 4307 در پارلمان

 ایپاره. بود گوناگون ایفرقه و سیاسی جریانات شدید هایدرگیری شاهد پارلمان راهروهای هنگام آن در

 ارلمانپ کار دستور در مدتها قانون پیشنهادی طرح. کردندمی تأیید را قانون تصویب برخی و بودند مخالف

 طرح شد موفق دادگستری و اداری کمیسیون یلتشک با پارلمان وقت رئیس حماده، صبری سرانجام. بود

 برای صدر موسی سید هنگام آن در. رساند تصویب به قانون صورت به 40/2/4307 در را مذکور پیشنهادی

 .بود انیلبن لیره میلیون یک سفر این آوردره که برد،می سربه آفریقا در لبنانی مهاجران از اعانات آوریجمع

 سید ماده،ح صبری چون شیعیان شدة شناخته اجتماعی و سیاسی رهبران مجلس، أسیست برای نبرد جریان در

 مداح کنار در( سابق وزیر) زین سلیمان و( پارلمان نمایندگان از سه هر) دندش هللافضل الدین،شرف جعفر

 تا اعیلاسم احمد. بود برگزیده مالقات و حرکت اقامت، برای را وی منزل امام که داشتند، قرار اسماعیل

 بعدها و مجلس، چارچوب از خارج در و کردمی شرکت ویژه جلسات در. ماند امام راز محرم همچنان 4377

 احمد از توانمی موسی امام یاران دیگر از. شدمی واگذار او به امام ناحیه از هاییمأموریت امل، جنبش

 حسین ی،برنبیه رز، محمدعلی لدین،اجمال نجیب سویدان، عبدالعزیز قطیش، حسین شعیتو، محمد قبیسی،

 ردکت غدار، ابراهیم مرحوم حاج نصار، توفیق حاج قصیر، حکمت محمود، مرتضی حاج، ابورضا حسینی،

 .برد نام...  و بدرالدین مالک دکتر عالمه، فخری دکتر کوثرانی، ابراهیم
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 4303 انتخابات

 در انتخابات نخستین ولی. رساند صویبت به 4307 در را مجلس تأسیس قانون حلو شارل که گفتیم

 درجهت لبنان شیعة نهادهای و محافل مدت، این در. شد برگزار( بعد نیموسال یک یعنی) 23/2/4303

 تسخ درگیری از پس که هنگام آن انتخابات در. بودند فراوانی ماجراهای شاهد اسالمی، مجلس گیریشکل

 شرعی، هیئت عضو 442 میان از زیرا. بود قرار همین به وضع د،ش برگزار مجلس دینی هیئت تحریم شعار با

 صبری مرحوم پارلمان، رئیس ریاست به یونسکو سالن در که انتخاباتی در علما از تن هشتو هپنجا تنها

 ندبود نفر یک و پنجاه دهندگانرأی. داشتند شرکت شد، برگزار صدر، امام نماینده اسماعیل، احمد و حماده

 سید :شدند برگزیده علما شرعی هیئت سوی از زیر افراد سرانجام. دادند سفید برگة آنان از تن هفت که

 براهیم،ا محمدباقر سید قبالن، عبداالمیر شیخ شراره، موسی شیخ نورالدین، نورالدین سید امین، محمدعلی

 شیخ یاسین، یلخل یخش حسینی، حسین سید ،هللافضل سیدعلی یحفوفی، سلیمان شیخ سبیتی، محسن شیخ

 .ابوالحسن عباس سید و سلیمان آل سلیمان

 تالش این. رفتگ صورت آن انداختن تعویق به برای تالشی ائتالفی، لیست ارائه بهانه به انتخابات شامگاه در

 دایته» انجمن مکان در که علمایی دستور به بنا الزین عبداللطیف و الدینصفی محمد عمار، محمود سوی از

 .شدمی هدایت بودند، آمده گرد خطیب حسین شیخ رهبری به بیروت در «ارشاد و

 طالعا آنان به وی ولی. کردند دیدار صدر موسی امام با فکر این گذاشتن میان در برای گروه سه نمایندگان

 به. اشیمب تهداش لیست یک همگی تا کنید متقاعد را آنان باید و دارد دیگران با مشورت به نیاز مسأله که داد

 ،مدنی هیئت مورد در. گرفت صورت باال شرح به شرعی هیئت انتخابات و ماند ناکام تالش این حال هر

 زید ذروه، احمد دکتر حیدر، عدنان دکتر: شدند انتخاب اسامی این به نفر 42 که بودند نفر 070 دهندگانرأی

 سنج حمدم سلیم، محسن منصور، بهیج ن،بدرالدی عباس مرتضی، توفیق فرحات، عباس فیاض، سمیع زین،

 و آوردند دست به مساوی رأی 400 هریک ،(دادگستری وکیل) بری نبیه و حماده عدناندکتر. حاج حسن و

 بری بیهن ،(مطبوعاتدبیرکل) طه ریاض. شد انتخاب عضویت به بری جای به حماده ،«کبرسن» اصل براساس

 آن جلسم انتخابات در که بودند نامزدهایی از( سرشناس سیاستمدار) تامر رضا و( امل جنبش کنونی رئیس)

 .خوردند شکست سخت روز
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 حازمیه در مجلس مکان

. داد تشکیل «هالطائفبیت»نام به هیئتی امام رو این از. نداشت ثابتی مکان اما بود، شده تأسیس مجلس اینکه با

 آماده دافرا این مأموریت. بودند هیئت این اجرایی اعضای منصور بهیج و بیضون یوسف حاج اسماعیل، احمد

 .بود آن مالی منابع تأمین و هاشعبه بر نظارت و تجهیزات تهیه و مجلس برای مرکزی ساختن

 ودگاه،فر راه در دیگری وساختمان بئرحسن منطقه در جعفری داراالفتاء جمله از مکان چندین انتخاب از پس

 اصاختص خود برای را آن داشت قصد جهانی فرهنگی جامعه که شد برگزیده حازمیه در کنونی مکان باالخره

 هک پذیرفت صورت زمانی واگذاری این. کرد واگذار مجلس به را آن لبنانی لیره هزار 024 برابر در ولی. دهد

 تامارا سابق سفیر تاجر، مهدی شیخ کمک لیره هزار 04) بود لیره هزار 434 تنها مجلس صندوق موجودی

 از که اتومبیل دستگاه یک قیمت لیره هزار 24 و پارلمان نماینده حمود یوسف کمک لیره هزار 24 لندن، در

 امام مخلص نزدیکان نام به وام صورت به نیز مبلغ باقیمانده(. بود شده اهدا لبنانی مهاجر خاتون محمد سوی

 .رسید ثبت به صدر موسی

 شد زاده آن از امل که انفجاری

 .پیچید لبکبع شهرستان در البنیهعین روستای هایبلندی از یکی فضای در مهیبی انفجار صدای 0/7/4327 در

 رغمهب و بود، شدیدتر هم شاید و مشابه انفجارهای صحنه لبنان مناطق از بسیاری روزها آن در آنکه رغم به

 اوتمتف بعلبک انفجار ماهیت اما داشت، درپی را اجباری کوچ و مرگ ویرانی، خسارت، انفجارها این اینکه

 نآ صدر امام که دادمی خبر تازه چیز یک زایش از کرد،می اشاره جانی تلفات به که حال همان در زیرا. بود

 پیش مدتی از وی که باشد ایشیوه بیانگر تا کوشید، آن تحقق برای توان حد در مخفیانه و خواستمی را

 هایگروه گونه بدین. کردمی تکرار را «مردان زینت سالح» عبارت که هآنگا یعنی بود؛ آورده روی بدان

 .سربرآورد «امل» آن، مخفف و( اللبنانیه المقاومه افواج) لبنان مقاومت

 اینکه ای کند؟ رو نابهنگام را اشنشدهاعالم برگه صدر امام تا بود کافی دلیل آن جانی تلفات و انفجار آیا 

 است؟ داشته نقش خطرناك گیریمیمتص این در دیگری عوامل

 دارند نظراتفاق بود، نگذشته آن جدید انتخابات از ماه چهار از بیش که شیعیان، اعالی مجلس اعضای بیشتر

 جلس،م ویژه نظامیان شبه تشکیل ضرورت مورد در  مجلس اجرایی هیئت با دیدارهایش و گفتگو در امام که

 را میهن نظامیان شبه این که گفتمی آنان مقابل در بلکه. بود نشده متقاعد ها،فرقه ایپاره نزد معمول روال به

 سالح هیهت به هایشسخنرانی در وقتی امام. کنندنمی شرکت عمل این در شیعیان و کشید، خواهند ویرانی به
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 به هایفلسطین بازگردانیدن و اسرائیل برضد نبرد برای شدن مسلح آن و داشت شعار یک کرد، می دعوت

 .نماند باقی مناطق دیگر در نه و جنوب در نه آواره، فلسطینیهیچ تا بود، سرزمینشان

 لاسرائی. بینممی زمین و آب فراسوی لبنان، جنوب در را اسرائیل هایچشمداشت من:  کردمی تکرار امام

 رزمینشانس به بازگشت برای آنان. بخشد پایان شانمسأله به و دهد اسکان لبنان در را فلسطینیان خواهدمی

 .باشیم آنان کنار در مهم این در باید و اندگرفته دست به سالح

 لبنان رادیو از که را مطلب این عاملیه مدرسه ی«الصفا» مسجد جمعه نماز هایخطبه از یکی در 4372 در وی

 خود که بود محرومان عملی تقدر نمایانگر امام نظر از سالح تهیه این، بر افزون. کرد تکرار شد،پخش نیز

 ذیرفتپمی را سیاستمدارانی زیرا نبود، موافق وی با چندان دولت زمان، آن در. داشت عهده بر را آنان نمایندگی

 .ندپنداشتمی خویش زمامداری دوران پایان لبنان، در را او حضور و داشتند اختالف صدر موسی سید با که

 رسیدمی امام به گوناگون منابع از اطالعاتی. بود شده آغاز منطقه چند در لبنان داخلی جنگ گذشته، اینها از

 هب باید همگان و برد، نخواهد در به سالم جان ایفرقه هیچ و گرفت برخواهددر را لبنان تمام جنگ این که

 گروهی از فاعد مقام در که بود آن از ترناتوان تنها نه داشت که وضعی با هم حکومت.باشند خود از دفاع فکر

 .کردمی حکایت فروپاشی و تجزیه از گسترش به رو و آشکار سیاسی مرج و هرج بلکه برآید،

 امام عزم که عواملی دیگر اما. کند اعالم را محرومان مسلحانه قیام تا داشت آن بر را امام عوامل این مجموعة

 :از بودند عبارت کرد،می ترراسخ را

 گمانبه ات. شوند کشانده مسلحانه جنگ به شیعیان نبودند موافق که شیعه تتشکیال داخلی جریانات. 4

 :دید امرخواهیم این تشریح در. نرود باد بر آنان دستاوردهای خویش

 و درص امام منطق با متفاوت منطقی و بیامیزند سیاست با را دین خواستندنمی روحانیون از شماری( الف

 .گزیدندمی دوری وی از سیاسی هایفعالیت دلیل به هگرو این. داشتند او سیاسی نقش

. نددانستمی کارهایشان تعطیلی موجب و خود مصالح برخالف را جنگ شیعه توانگران از دیگر شماری( ب

 .شود تحمیل آنان به جنگ هایهزینه داشتند بیم اینکه بر افزون

 پنداشتندمی چنین. نگریستندمی تردید دیده به گذشته در صدر امام نقش به نسبت سیاستمداران از شماری( ج

 .ودش مسلح نظامیان شبه صاحب وی روزها این در اینکه به رسد چه تا گذارد، کنار را آنان دارد قصد وی که
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 یانم در دانست، باید. شد مطرح مجلس با مسلحانه حرکت رابطه درباره هاییپرسش شیعیان مجلس در. 2

 نای به موقع آن در امام. دادندمی سوق مسلحانه حرکت سمت به را مجلس که بودند کسانی مجلس اعضای

 است؟ داده موضع تغییر اکنون چرا که شد سؤال وی از وقتی. کردمی اعتراض امر

 اشتباهمان از ایدب کنیم اشتباه اگر. است یافته تغییر اکنون که بود خاصی شرایط در من مخالفت:  گفت پروابی

 .برداریم دست

 

 :  نوشتها پی

 .شد آغاز 4374سپتامبر در که فرنجیه سلیمان جمهوری ریاست دوران. 2

 الزهراء ایحرفه ـ فرهنگی مرکز. 0

 لبنان اسبق جمهوری رئیس و الجمیل امین شیخ دایی. 7

 .لبنان مناطق سایرو جنوبدر اسالمی هایانجمن و مدارس بنیانگذار و سابق نمایندة. 7

 .صدر رضاسید اهللآیة مرحوم. 3
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 (سوم قسمت) صدر موسی امام و امل جنبش

 

 امل جنبش پیدایش

 قوعو به انفجار وقتی.زند باال همت آستین امل تأسیس برای پنهانی امام که بود الزم عوامل این تمام با

 اما. کند اعالم را ادثهح این چگونه که اندیشید می باید اکنون. ایستاد اندوهگین حادثه برابر در پیوست،امام

 کجا؟ و چگونه؟

 قربانیان اسامی سپس. پرسید را قربانیان شمار درنگبی کردند، نقل صدر امام برای را هولناك انفجار خبر چون

 که فتح سازمان از شماری زخمی؛ تن 444 کشته، تن 32 شد؛ گذارده وی فراروی دیدهآسیب روستاهای و

 خمپاره، کارگیری به چگونگی تدریس هنگام به که بود، مربی خود آنان بین در و کردندمی نظارت پادگان بر

 نیز ای پاره و بقاع جنوب، بیروت، لبنان، بیشترمناطق از انفجار قربانیان. شد منفجر هایشدست در آن گلوله

 یبررس گامهن. اندیشید حادثه با رویارویی چگونگی دربارة دقت کمال با و درنگبی امام. بودند جبل از

 :کرد مطرح را زیر هایشیوه سکوت، یا موجودیت، اعالم دربارة یارانش، از برخی حضور در موضوع

 اده،نایست پاسر ایشان که زمانی تا دیگر هایطرف که بود این وی منظور. بخورند نارس را من خواهمنمی. 4

 .کنند سرنگون را وی نتوانند

 .بکشاند داخلی جنگ به امر پای کسی خواهمنمی حالدرعین. 2

 کنم، حرکت آن خاطر به که کندمی اقتضا وفاداری. بگیرم نادیده را قربانیان این هایخون توانمنمی ولی. 3

 تأسیس ار «امل» محرومان، جنبش نظامی شاخه گرفت تصمیم صدرموسی امام سانبدین. نرود باد بر بیهوده تا

 .کند

 و عالم،ا کیلومتری ده در «لوالیت» هتل در صدر موسی امام سوی از تیمطبوعا کنفرانس دریک تصمیم این

 .شد شروع ایتازه تحرك جاهمان از

 شیعیان مجلس با امل رابطة

 ملا جنبش تأسیس درمورد امام گیریتصمیم عوامل به را ایتازه عامل باید که دارند اعتقاد ناظران برخی

 در توانستنمی زیرا کند، پایبند داشت، دینی و مدنی ماهیت که یمجلس به را خود خواستنمی امام. افزود

 جنبش تموجودی اعالم ابتدای در. کند ایفا نقشی بود، گرفته خود به نظامی ماهیت که سیاسی هایکشمکش
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 رابطه گونه هیچ امل جنش:  گفت امام شد، سؤال مجلس با جنبش رابطه درباره وقتی ،4372 اوت در امل

 یانگرب مجلس و است، محرومان جنبش نظامی ــ سیاسی بازوی ولی. ندارد شیعیان اعالی مجلس اب سازمانی

 .گیردمی شکل طرف دو میان هماهنگی اساس براین و است، جنبش همان شرعی ــ مدنی ماهیت

. دشمی تضاد مانع و انسجام، موجب وی حضور و بود، نهاد دو هر بنیانگذار و رئیس خود امام این بر افزون

 ازند،س مخیر امل جنبش و مجلس میان مرا اگر:  کردمی تکرار نزدیکش یاران برابر در همواره صدرموسی امام

 .بود نخواهد مشکل چندان انتخاب

 را آن مجلس اعضای اغلب که را خویش مشهور عبارت مجلس جوانان از برخی با نشست چندین در امام

 از شما از بهتر طوالنی، تفکر از پس من ولی نیستید، شیعه جوانان رینبهت شما: کرد تکرار بودند شنیده

 خشی خود، قانونی جانشین به همواره امام که ای اشاره شاید. نکرد خطور ذهنم به عمل و فکر نظرموقعیت،

. داشت امل و مجلس برابر در وی موضع ماهیت بر فراوانی هایداللت کرد،می الدین،شمس محمدمهدی

 :گفتمی مجلس اعضای از بسیاری برابر در و بار ندینچ سید

 به منحصراً خود و کنم، واگذار الدینشمس محمدمهدی شیخ به را مجلس این که رسید خواهد فرا روزی

 آن از. دارم اعتماد مجلس در من نقش ایفای برای وی اخالق و علم و محمد شیخ به من. بپردازم امل جنبش

 شورای ای امل جنبش دفترسیاسی برای صدرموسی امام که کسانی از یک هیچ که نبود، اتفاقی دیگر پس

 اعضا یاسام به کنید نگاه. )نشوند نامزد شیعیان اعالی مجلس در عضویت برای بود، کرده انتخاب فرماندهی

 هر برای صدرموسی امام که کرد استدالل توانمی واقعه، همین براساس( موضوع همان از دیگر بخشی در

 الس پانزده درطول شیعه فعال افراد با وی فراوان هایتماس شاید. کردمی انتخاب را مناسبی شخص مورد

 عظیم وجم شاهد ابتدا مرحله این. بیازماید بودند، وی علیه یا له که را کسانی تا بود کرده فراهم را فرصت این

 که امیدانج داخلی جنگ به سرانجام. بود یسیاس جریانات به جوانان پیوستن و گراییملی و گراییقومیت

 و ردگی قرار آزمون مورد سیاسی فعال افراد هایدیدگاه که بود طبیعی بنابراین،. سوزانید را تر و خشک

 همچنان امل، جنبش و شیعیان اعالی مجلس تأسیس سال ،4372 سال. باشد متفاوت آنان هایموضعگیری

 .رفتمی شمار به نیز اصلی سیاسی صحنه داخل در انتخاب لسا بود، ایفرقه درون گزینش سال که

 سیاه شنبه کشتار

. داشت درپی را فاالنژ حزب خشن واکنش ،4372 داخلی جنگ عملی صحنه به امل مسلحانه جنبش ورود

 جان نآ از که است، ساخته درگیر جنگی در را شیعه فرقه که کرد متهم را صدرموسی امام پیرالجمیل، شیخ
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 ورتص پادگانی در بعلبک، انفجار نتیجه در جنبش، موجودیت اعالم آنکه ویژهبه. برد نخواهد در به مسال

 .بود فتح جنبش هایفلسطینی نظارت زیر که گرفت

 رسهمد ی«الصفا» مسجد در وی تحصن و لبنان داخلی جنگ قبال در صدر امام موضع یادآوری با جمیل پیر

 بهمثا به جدید جنگ در را امام شرکت لبنان، مناطق از تعدادی در جنگ وختنبرافر به اعتراض در عاملیه،

 .کردمی تبلیغ لبنان در آن برای همواره که دانست،اصولی از وی انصراف اعالم

 عاملیه در تحصّن

 هآنچ به بتنس را لبنان خواستمی که بود، آمریکایی فتنة یک صدر موسی سید نظر از لبنان داخلی جنگ آغاز

 ایدب بزرگ، هایجنگ وقوع از جلوگیری برای کیسینجر، نظریة طبق. سازد سرگرم دهد،می روی درمنطقه

 به هک صهیونیستی، ـ عربی کشمکش: از است عبارت مداوم بزرگ جنگ. شود برافروخته کوچک هایجنگ

 در مرا این و. افتد راه به آن پیرامون کوچکی هایجنگ باید( آمریکا وقت خارجه وزیر) کیسینجر اعتقاد

 .پیوست وقوع به لبنان

 مسجد رد تحصن به تصمیم ،اعتراض این دادن نشان برای وی. بود دلیل همین به جنگ این به سید اعتراض

 جلب خود به ار لبنان تمام توجه که شد، مبدل سیاسی راهپیمایی یک به عمالً تحصن. گرفت بیروت در الصفا

 .شتافتند مسجد سوی به غیره و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، گوناگون سطوح از نفر هزاران. کرد

 ردنک متوقف برای وی. رسید امام به «قاع» شهرك در بقاع منطقهدر جدید هایدرگیری خبر تحصن هنگام

 ای جهنتی اما داشت، ارسال خونریزی توقف برای پیامی تلویزیون و رادیو طریق از و کرد، تالش درگیری

 نماینده تا بخواهد اسماعیل احمد از و کند، عزیمت منطقه به درنگبی شد ناچار رو،این از. شتبرندادر

 کنندگانلهحم آنجا در و رفت قاع به اتومبیل یک با وی همراه به آنگاه. خواند فرا را منصور، البیر دکتر منطقه،

 کرده تجاوز من خانه به گویی کند، تجاوز روستا این در ایخانه به هرکس:  گفت و داد، قرار مخاطب را

 ارانهتجاوزک اعمال که شرط این با کرد، برقرار آشتی همسایگانش و روستا این میان روز همان در وی...   است

 .شود متوقف منطقه اهالی برضد «فاالنژها»

 دهش اعالم اصول منافی را آن وجود و کرد، اعتراض امل مسلحانه جنبش وجود به پیرجمیل شیخ رو، این از

 کرده شایع فاالنژها که آنگونه جنبش وجود آیا. دانست داخلی جنگ در مشارکت عمالً و صدر امام سوی از

 امام؟ سیاسی و تئوریک هایطرح با هماهنگ یا بود، اشتباه یک بودند،
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 امل جنبش برای سازیزمینه

 4323 از لبنان شیعیان درمیان خود یاسیس حیات در صدرموسی امام که بذری. بود نیامده پدید خأل از امل

 از وانانج کردن دور برای و سیاسی، فئودالیسم برضد وی. نشست بار به داخلی جنگ آغاز با بود، کاشته

 نبط در را، آن در احزاب گسترده شرکت و فئودالیسم، علیه اعتراض داخلی، جنگ اینک. بود آمده احزاب

 یافتةسازمان مردمی و سیاسی اعتراضات. آن حاشیة در نه بود درگیری متن در صدر امام بنابراین،. دارد خود

 هاگردهمایی این. رسید خود اوج به شد، برگزار صور و بعلبک در که هاییگردهماییسلسله در وی

 هایشدهماییگر در سالح انبوه پیدایی اینکه مضافاً. داشت او محبوبیت میزان و تأثیرگذاری ژرفای از حکایت

 اگزیرن که داشت آن از نشان جملگی سالح، تهیه به جوانان تشویق و ،«است مردان زینت سالح» وی، شعارو

 آنان فراوان خطرات که محرومی قشرهای میان در سالح نقش نمایاندن برای آیا. دارد درپی عملی اقدام یک

 دارد؟ وجود داخلی جنگ از ترمناسب شرایطی کند،می تهدید را

 .کند تکیه بدان خویش حرکت در توانست می صدرموسی امام که بود ایپشتوانه موضوع این نکهآ ترمهم

 .ساختمی دور اصلی جنگ به پرداختن از را کشور که چرا. بود داخلی جنگ در شرکت مخالف وی اوالً

 تیهیونیسص دشمن با نبرد جهت و فلسطین مقاومت با شدن همگام برای شرایط آن در اسلحه حمل ثانیاً

 کارآش کامالً لبنان جنوب به آن هایچشمداشت و دارد، اشغال در را فلسطین که دشمنی گرفت؛می صورت

 .است

 تقویت لزوم به را مردم و داد، قرار تأکید مورد را جنوب از حمایت مختلف هایگونه به بارها صدر امام

 و لبنان ارتش کمک به تواندمی که دفاعی، ـ مرزی روستاهای احداث طرح اجرای و روستاها دفاعی مواضع

 هالیا کنار در نبرد برای ارتش تجهیز ضرورت بر همچنین وی. خواند فرا کند، دفاع جنوب از عرب ارتشهای

 قدرتمندی: که بود روبرو شعار این با همواره وی اما. کردمی تکیه دشمن، ضد بر مقاومت فرزندان و جنوب

 جنوب اگر امام ای: گفتمی و شد،می رودررو او با منطق این با بارها میلج پیر. است آن ضعف در لبنان

 باتمناس و جهانی محافل در لبنان قدرت تنها. دهند نجات را آن توانندنمی نظامیان شبه و ارتش شود، اشغال

 .کندمی حفاظت لبنان از که است( امریکا و فرانسه) غرب با آن

 فلسطین

 گونگونا محافل در او ثابت مواضع. است اسالمی ـ قومی ـ ملی مسأله یک فلسطین رصدموسی امام نظر از

 در نرانیسخ ایراد برای مناسبتی هیچ از وی. است رسیده ثبت به امل، جنبش اسناد در فلسطین، از دفاع در
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. کردمین وگذارفر آن، گرفتن بازپس و دفاع در مسلمانان و عربها وظیفه و آن فرزندان حق و فلسطین از دفاع

 نطق،م همین بسا چه. اوست منطق بازگوکننده «خواهیممی صور از قبل را المقدسبیت ما» وی مشهور عبارت

 رجمیلپی که نبود شگفت بنابراین. بود جا همین از هم امل جنبش آغازین نقطه. واداشت اسلحه حمل به را او

 .داشت اعتراض همواره امل جنبش تأسیس به نسبت

 سیاه شنبه

. شد روبرو بیروت قلب در مستقیم چالش یک با 40/3/4372 در تأسیسش، از ماه پنج از پس امل جنبش

 بازارهای و هبندرگا مسلح هایگروه فاالنژ، نظامیان شبه رئیس نایب جمیل، بشیر دستور به که بود این ماجرا

 تن 344 بیرحمانه کشتار این در. داختندپر شهروندان کشتار به و درآوردند، خود تصرف به را بیروت تجاری

 تهناپیوس جنگ که شد، مستولی کشور بر آنچنان رعب و وحشت جو. شدند زخمی تن 4444 از بیش و شهید

 ردنک مثله حتی و ها،پل زیر اجساد انداختن گروگانگیری، روز همان از و گشت، بدل آمیزیجنون جنگ به

 .دارد شرم آن کردن بازگو از آدمی که ،شد آغاز وحشیانه اعمال دیگر و اجساد

 و معلوالن و شهدا بیشتر شد، معلوم که چرا. بود صدر امام برای سرگشاده نامة و پیام یک سیاه شنبة کشتار

 .دندبو جزء ورانپیشه از بعضی و تجاری بازارهای باربران و بندر کارگران آنان. بودند محرومان از مجروحان

 فاالنژ حزب با گفتگو خط پایان را سیاه شنبه روز که بود حدی به فاالنژها جنایت این زا صدرموسی امام تأثر

 تفنگ میلیون یک اکنون اگر:  گویدمی خویش نزدیکان به فاالنژها، کشتار خبر از آگاهی از پس وی. دانست

 اخلید جنگ در درگیر هایطرف از ناخواسته امل، ترتیب، بدین. شدیممی رزمنده میلیون یک دارای داشتیم،

 بنیم فاالنژها مقاصد اینکه از پس مخصوصاً. برخاست لبنان تمام محرومان از دفاع به جنگ این در زیرا. شد

 مسلمانان ودخ سیطرة تحت مناطق پاکسازی برای فاالنژها. شد فاش ایفرقه جنگ طریق از کشور بر تسلط بر

 او که بود صدرموسی امام برای دیگری پیام هم این. کردند اخراج مناطق آن از ــ بودند شیعه اغلب که ــ را

 دفاع رایب اسلحه حمل فکر به همه از بیش و باشد، لبنان یکپارچگی درصدد پیش از بیش تا داشت برآن را

 .بیفتد داشت ایمان بدان که اصلی از

 پول و سالح...  امل

 همه بر رازی. شتافتند آن صفوفبه پیوستن برای جوان نهزارا کرد، اعالم را امل جنبش تأسیس امام که همین

 اقامت محل و رهبران هایخانه. است مردان زینت واقعاً لبنان، تاریخ از مرحله آن در سالح، که شد روشن

 داوطلبانی انبوه شاهد روزانه اول، فؤاد پل منطقه در جنبش موقت مقر و اسماعیل احمد منزل در امام موقت
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 هایزینهه توانمی وچگونه کرد؟ تهیه سالح توانمی کجا از ولی. بودند نظامی آموزش و سالح ارخواست که بود

 نمود؟ تأمین را جنگ

 ایپاره دبای ناگزیر ولی. بود داوطلبانه اغلب رزمیدن یعنی نبود، امروز همانند مسأله ابتدا در که است درست

 رد؟ک تهیه سالح و پول توانمی کجا از اینک. شود تأمین انیازه و غذا شدگان،کشته ها،زخمی برای هاهزینه

 امام ولی. کرد عنوان را امل جنبش سالح تجهیز پیشنهاد فتح جنبش ابتدا گویند؛می امام یاران سالح، بارة در

 هدایای از ایارهپ فلسطین، مسأله در فتح جنبش با بودن همسنگر دلیل به سپس. نپذیرفت را موضوع این ابتدا

 .کرد قبول را جنبش این

 یا تقیممس طور به امام. شدمی تهیه شیعه توانگران زکات و خمس طریق از هاسالح بیشتر که گفت باید اما

 امام هک تسلیحاتی معامله نخستین که طوریبه. کردمی خریداری سالح رومانی از معتمدان، ای پاره وسیلة به

 د؛ش بازگردانیده وی به آن کامل سود با که گرفت، صورت جنوب انثروتمند از یکی وام با داد، انجام موسی

 و پول دادن پیشنهاد افراد از بسیاری واقع در. کردمی پرداخت عادی تجار به که هاییوام همانند درست

 ولپ و سالح تأمین پیشنهاد یاسرعرفات، معاون الوزیر،خلیل جملهاز. دادندمی صدرموسی امام به را سالح

 یکی وقتی. باشد متکی خود به دادمی ترجیح و کردمی رد را آن تشکر ضمن امام ولی داد،می را جنبش یبرا

 :داد پاسخ امام کرد، سؤال جنگ نیازهای تأمین در وی توان مورد در فرماندهان از

 . فرستدنمی پول آسمان از اینگونه خدا ولی:  گفت جوان یاران از یکی وقتی.  رساندمی خدا

 نیم،ک برگزار لبنانی لیره میلیون یک آوریجمع برای مراسمی باید وقت اسرع در پس:  داد پاسخ صدر امام

 و شد هم طورهمین قضا از.  کردیم آوریجمع هاییکمک انترناسیونال هتل ازجشن دیروز که گونه همان

 .شد جمع کالنی مبلغ

 دیگری منبع را ثروتمندان هایکمک و مالی، منبع یک عنوان به را زکات و خمس توانمی ترتیب بدین

 هایکمک گاهیگاه آنان از برخی. است ایران در شیعه مراجع اعانات گفت، باید که نیز سوم منبع. دانست

 .فرستادندمی صدر امام برای مخصوص

 برای لبنانی رهیل میلیون یک آنان مشکالت رفع و لبنان شیعیان امور سرپرستی به کمک برای گلپایگانی هللآیةا

 داریراز به که صدر امام سینه در آن راز که بود نیز دیگری مالی منابع براین افزون. کردمی ارسال صدر امام

 کهاین ولی است، مهم باشی پول صاحب اینکه:  کردمی پیروی معنادار شعار یک از وی. ماند داشت، شهرت

 .است ترمهم نکند تصاحب را تو پول
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 صلح و جنگ

 ایفا وقایع در مؤثری نقش متعددی دالیل به ،4370 ژوئن در یعنی تأسیس، از پس مدتی اندك در امل شجنب

. شود طعق همگان با نباید آن هایپل و باشد داشته دفاعی نقشی  جنبش، که بود آن بر صدر امام زیرا. نکرد

 نیروهای هب نسبت ویژه ارزیابی زا که کرد ایفا دیگری اصلی نقش صدرموسی امام رهبری به امل جنبش ولی

 .گیردمی سرچشمه فلسطین مقاومت و سوریه کشمکش یعنی کشمکش، این در عربی

 در وی. دبو سوریه با متمایز روابط منطقه، و لبنان در صدرموسی امام سیاست بنیادین و مسلم امور از یکی

 اینکه تا. ودب سوریه یعنی لبنان، نبض دلسوز همواره جنبالط. بود همسو جنبالط کمال شهید رهبر با مورد این

 ایبر عرفات یاسر. ساخت گرفتار سوریه با خونین کشمکش در را وی دروغین اطالعات ارائه با ابوعمار

 نبالطج تا دادمی طرفین به دروغین اطالعات جنبالط کمال و سوریه میان حسنه روابط برقراری از جلوگیری

 .کند ایفا انلبن در را خود نقش نتواند

 ـ اسالمی وظیفه یک عنوانبه فلسطین، مقاومت از دفاع بود، آن دلسوز صدرموسی امام که اصولی جمله از

 المقدسبیت آزادسازی خاستگاه جنوب» شعار منادی همواره وی. بود فلسطین تمام آزادسازی برای عربی،

 .بود «است

 نطرفی از هریک دوست که کردمی ایجاب نان،لب در هافلسطینی نظامی وحضور سوریه سیاسی حضور

 انهآست در نیز آنان و باشد، طرف دوهر دوست کسی اینکه به رسد چه تا کند، اتخاذ را دقیقی سیاست

 مندش با کشمکش به دادن فیصله بود آن بر امام آنکه ویژهبه. باشند جنگ قدمی چند در بل اختالف،

 جنگ تشآ برافروختن و سوریه ساختن درگیر و فلسطین مقاومت به زدنضربه طریق از تنها صهیونیستی

 .است ممکن لبنان در واردیوانه

 مقاومت زا حمایت و بود ناپذیراجتناب سوریه با دوستی. بود حساس بسیار مرحله این در صدر امام مأموریت

 بایستیم بسیاری کردند، پیدا اختالف طرف دو که زمانی. رفتمی شمار به اساسی اصول از یکی فلسطین

 بود این اب باید یا پذیرفتند؛نمی را توازن برقراری اصل گروه دو هر که بخصوص کردند،می انتخاب را یکی

 .آن با یا

 اما شد،ن میسر چیزی چنین عمل در اگر حال. باشند داشته اختالف نباید طرفین که داشت اعتقاد صدرموسی

 فاختال دامنه گسترش از کردمی تالش وی. کنند توافق ناگزیرند دو آن که بود باور این بر باطن در او
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 زیرا ند،ک برخورد مثبت سوریه موضع برابر در کوشیدمی شدت به وی. بخشد پایان بدان و کند، جلوگیری

 .دادمی ارائه مشکل برای هاییحلراه سوریه همچون وی

 طرح سوریه، خارجه وزیر خدام، عبدالحلیم همراه به صدر امام عرمون، در 4370 سال اسالمی گردهمایی در

 در و ابند،ی دست مثبتی نتیجه به تا کردند، ارائه یکپارچه اسالمی موضع یک دهیشکل جهت واحدی سیاسی

 .شود حاصل ملموسی دستاوردهای نظام حقوقی و سیاسی گوناگون ساختار و بافت

 باعث و رداخت،پ خودمنفی نقش ایفای به عرفات یاسر که بود نتایج این به دستیابی شرفدر کنفرانس این

 .بازگردد صفر نقطه به آمده دست به هایپیشرفت شد

 رئیس فرنجیه، سلیمان امضای با سند. شد تکرار نیز 4370 فوریه 40 در اساسی قانون سند در موضع همین

 ت،برداشدر لبنان مسلمانان برای مهمی دستاوردهای و شد، اعالم لبنان، وزیرنخست کرامی، رشید و جمهور

 .کرد آب بر نقش را آن خودمنفی نقش با یاسرعرفات ولی

 سریا رهبری تحت هایفلسطینی و سوریه میان تنفری و دلسردی که شد باعث دیگر عوامل و امور این

 صدر موسی ماما رو، این از. شود ترعمیق دو آن میان اختالف و شکاف دامنة و آید، وجودبه عرفات

 .نبیند آسیب لبنان و فلسطین مسأله تا کند، ایفا طرفین میان کنندههماهنگ نقش یک بایدمی

 وساطت

 رفینط موضع از که امام. آمد وی نزد سوریه، با اختالف رفع برای صدرموسی امام وساطت برای عرفات یاسر

 در و یروت،ب فاکهانی منطقة در خود دفتر در مارابوع. پذیرفت را میانجیگر نقش بود، آگاه یکدیگر به نسبت

( نبشج سخنگوی) بری نبیه ،(امل سیاسی دفتررئیس) کنعان حسین ،(وزیرنخست) سالم صائب حضور

 تالفاتاخ فصل و حل برای کرد، درخواست صدر امام از( سوسیالیست ترقیخواه حزب رئیس) جنبالط وکمال

 .کندوساطت سوریه، جمهوررئیس اسد، حافظ نزد سوریه با

 وریهس بین توافق ضرورت بر او. کرد گفتگو و دیدار اسد حافظ با ساعت یک و شد سوریه عازم صدر امام

 از اجتناب و بیشتر تلفات وقوع و خونریزی از جلوگیری برای دیگران اشتباهات گرفتن برعهده و مقاومت و

 .کرد تأکید لبنان در دیگر جنگی

 تقاعدم اینکه با. بپذیرد حضور به را یاسرعرفات تا کرد درخواست اسد از صدر پرده،بی دیداری در همچنین

 .کرد موافقت صدر امام خاطر به اما نبود، ایساده کار اسد کردن
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 نای به وکیلی اگر:  ابوعمارگفت به اسد شد، انجام صدرموسی امام حضور در که عرفات با اسد دیدار در

 .نبودی نجاای اکنون هم نداشتی، خوبی

 قومی جبهه

 وریهس مستقیم دوستان با که دادمی ترجیح سوریه با خویش متمایز روابط دادن نشان برای صدرموسی امام

 کی و هاشخصیت از برخی ملی، نیروهای اتحاد عربی، سوسیالیست بعث حزب سازمان چون لبنان، در

 سوریه سیاسی خط با هماهنگ سیاسی طخ یک جبهه این. گیرد قرار قومی جبهه چارچوب در کرد حزب

 کمال رهبری به ملی هایشخصیت و احزاب اتحاد نام به دیگری خط با خط این. کرد ترسیم خود برای

 مایندگانن یعقوب محمد شیخ و بری نبیه. بود تعارض در کردمی همدردی ابراز فلسطین مقاومت با که جنبالط

 .بودند قومی جبهه با گفتگوها در امل جنبش دائم

 لبنان جنگ

 :داشت اثر آن شدن برافروخته در حادثه، دو لبنان جنگ از پیش

 درگیری وقوع و 20/2/4372 در «صیدا» شهر در ماهیگیران، مردمی تظاهرات سوی به تیراندازی از ناشی فاجعة

 .شهر ساکنان و لبنان ارتش میان هایی

 افرادی که اتوبوس، یک سرنشینان حادثه این در. 4372 آوریل در بیروت جنوبی حومة در «الرمانه عین» کشتار

 از سپ مقاومت نیروهای. شدند کشته لبنان فاالنژهای حزب از عناصری دست به بودند، فلسطین مقاومت از

 کریات) الصه،خ عملیات در فلسطینی انقالب شهدای سالگرد نخستین مناسبت به بیروت، راهپیمایی در شرکت

 و روختبراف را لبنان جنگ آتش که بود ایجرقه کشتار این. بودند «زعتر تل» به بازگشت حال در( شمونه

 !کرد مطرح را موضوع دو

 .لبنان از فلسطین انقالب هایدرخواست و فلسطینی لبنانی همزیستی... 

 .سیاسی و اجتماعی اصالح هایدرخواست و لبنان های فرقه همزیستی... 

 و. بود تالش در آن ساختن خاموش برای دیگران، کمک با صدر ماما جنگ، این شدن ورشعله هنگام از

 ایسفره و دیدار صدها انجام با و. کرد می تأیید را هامیانجیگری و دعوت گفتگو به مناقشات حل برای

 ئولیتمس احساس فلسطین انقالب و میهن خدا، برابر در کهچرا. نکرد دریغ توانفرسا های تالش از پرخطر،
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 ولیتمسئ احساس که است هایی نمونه آید، می تاریخی ترتیب برحسب توان حد در که زیر ایعوق. کرد می

 :کند می بیان را صدر امام

 گفتگو و سازیآرام برای وی تالش و جنگ با صدر امام مخالفت: نخست

 زاباح رهبران و فلسطینی مقاومت رهبران با صدر امام ،4372 آوریل 43 در جنگ هایشعله شدن روشن با

 کردن محکوم ضمن پیامی ارسال با وی. گردد آرام اوضاع و سازد خاموش نطفه در را فتنه تا کرد، دیدار

 عالما آشکار و قاطعانه داده، هشدار آن های انگیزیفتنه و دشمن های توطئه به نسبت ،«وحشتناك کشتار»

 :کرد

 برمی امگ یکسان هدفی سوی به راه یک در. اند اصل یک از برخاسته فلسطین انقالب و لبنان ملی انقالب

 .کنند می رویارویی دشمن یک با و دارند

 ارک سازمان کمونیست، حزب سوسیالیست، ترقیخواه حزب شامل که «ترقیخواه و ملی نیروهای و احزاب»

 شکیلت» به تصمیم جنبالط کمال ریاست به شد، می دیگر های تشکل و اجتماعی ملی حزب کمونیستی،

 دبیرکل ط،جنبال کمال. گرفتند «یکسان ملی موضع یک اساس بر جنگ، تحوالت پیگیری برای متحد رهبری

 منزوی برای کوشش» بر مبنی را جبهه تصمیم 20/0/4372 در فلسطین، انقالب در کنندهشرکت عربی جبهة

 و خواند، افر جنگ از دوری به را همگان صدر امام اما. کرد اعالم را «فاالنژ حزب سیاسی تحریم و ساختن

 یانم هایی پل برقراری اوخواستار. داد هشدار فلسطین انقالب دادن قرار خطر در و میهن تجزیة به نسبت

 .شد دینی رهبران های مالقات و اندیشمندان روشنفکران، توسط لبنان، گوناگون های فرقه

 دفتر» دیدار این پی در .کرد دیدار لبنان متفکر و روشنفکر نخبگان از تن 77 با 40/0/72 در صدر امام

 های مقام نزد موجود خأل دفتر این. شد تشکیل سازیآرام روزانة کارهای پیگیری برای «ملی سازیآرام

 می عالیتف فلسطینی مقاومت و لبنان حکومت میان مشترك، هماهنگی کمیتة احیای راه در و کرده، پر را لبنان

 میان همکاری و مودت بازگردانیدن برای کردند توافق هردو و کرد، دیدار مارونی خریش با صدر امام. کرد

 طینفلس انقالب و ملی وحدت داشتننگاه منظوربه سو، دیگر از ها فلسطینی و سو، یک از ها لبنانی همة

 .کنند همکاری

 :کرد اعالم شیعیان اسالمی اعالی مجلس عمومی هیئت جلسة در صدر امام 44/2/4372 در

 هایفرانسکن در شرکت مسلمانان، دیگر برابر در باز درهای سیاست گرفتن پیش در با شیعه مسلمان فرقة

 لبنان، ظامن در سیاسی گراییفرقه لغو پیشنهاد و وحدت به نیل برای آنان با هماهنگی برای آمادگی اسالمی،
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 4370 هم ،03 آوریل در خود هایگیریموضع دلیل به همچنین. کرد ثابت را خویش ای فرقه گرایش عدم

 لسطینف مسئلة مطلق پذیرش با و ساخت، آشکار را میهن به خود شدید پایبندی و ملی تعهد 4372 آوریل و

 هایب و جبران را ها خسارت پیشگامی، و فداکاری با که کرد ثابت مانده، وفادار خویش قومی تعهدات بر

 :       افزود وی. پردازد می را قومی همگامی

 قربانی و داده رس را شعار این ها عرب دیگر پیش بیائید. بپردازیم فلسطین مسئلة به سهرا و شرم بی بگذارید

 و مدهی دست از را خویش نفساعتمادبه که بود خواهد زمان آن از کمتر بسیار راه این در ما قربانیان. دهیم

 ... شویم سرگرم کوچکمان مشکالت به کوچکمان سرزمین در

 .یزیمر می پی را آتی تمدن زیربنای و کنیم می حفظ را همزیستی و لبنان. کرد خواهیم حفظ را فلسطین

 داخلی مسائل در ارتش مداخلة با وی مخالفت: دوم

. شتافت جمهور رئیس دیدار به 4372 مه در صدر امام دکوانه، ـ زعتر تل منطقة به جنگ شعلة گسترش اثر بر

 اعاوض وخامت از جلوگیری برای سریع و الزم ماتاقدا انجام خواستار تحول، این به نسبت هشدار ضمن وی

 برانره که کنفرانس این در. کرد شرکت «االسالمیه دارالفتوی» کنفرانس در 20/2/72 تاریخ در صدر امام. شد

 حفظ برای» ، لبنان نظامی حکومت استعفای که شد گرفته تصمیم داشتند، حضور مسلمانان سیاسی و دینی

 :گفت کنفرانس این در صدر امام. گردد درخواست «عدالت و دمکراتیک دگیزن دادن نجات و ملی وحدت

 فرزندان و میهن جنوب دشمن که هنگام این در زیرا. مخالفم داخلی پیچیدة مسائل در ارتش دخالت با من

 .است میهن مرزهای از پاسداری ارتش وظیفة نخستین است، کشانده خواری به را آن

 هب وی چون اما. شد جدید کابینة تشکیل مأمور کرامی رشید و داد استعفا 4372/ 20/2 در نظامی حکومت

 لبنان افق در خطرناك شکافی های نشانه دهد، تشکیل را کابینه نتوانست ها کارشکنی دلیل

 تدس مردمی تحرك یک به فجایع، تکرار از جلوگیری برای تا واداشت را صدر امام امر این. گردید نمایان

 هایمینسرز سوی به راهی فلسطینی انقالب: کرد تأکید بزرگ، ایتوطئه نسبت دوباره ارهشد با وی. زند

 هنمی لبنان. کنیم می فشانیجان و کرده حمایت و پاسداری آن از که ماست دوش بر امانتی. است مقدس

 های هفرق و مناطق با ــ لبنان ملت وحدت. کنند ویرانش کرده، تجاوز آن به که پذیریم نمی. است همه

 .یابد تجلی همگان، روی پیش ها فرصت کردن فراهم و اجتماعی عدالت در باید ــ گوناگون

 کلمش برای صدر امام پیگیر های تالش که دارند، توافق نکته این سر بر درگیر های گروه همه حال هر به

 شاپیشپی در صدر ماما حضرت:  گفت امام با دیدار از پس «جنبالط کمال» ازجمله. است تقدیر شایستة جنگ
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 با وی. است متعهد محروم های خانواده و اجتماعی طبقات های خواسته به نسبت و دارد، قرار خیرخواهان

 گام مسیر یک در کنند، می رهبری را ها توده سخت دوران این در که اخالص با رهبران همة و ملی حرکت

 .دارد برمی

 صدر امام الرمانه،عین و شیاح مناطق در خونین رویدادهای ریسرگی از و کابینه، تشکیل بحران ادامة از پس

 تا کنیم می تحصن:  گفت وی. کرد تحصن پرداخته، داریروزه و عبادت به( بیروت) «الصفا» مسجد در

 می ما. واداریم رود، می کار به برادرانشان و ها لبنانی ضد بر که سالحی از کردن دوری به را شهروندان

 حرانب اسلحه، زیرا. برسانیم پایان به داری روزه و تحصن عبادت، صفحة با را خشونت ةصفح این خواهیم

 .کند می پارهپاره را میهن پیش از بیش بلکه. کند نمی حل را

 اریخت در. گردید روروبه مردمی و سیاسی های فرقه سایر و دینی محافل گستردة تأیید با امام اقدام این

 ویشخ تحصن به امام شده،مطرح های خواسته انجام قول دریافت و جدید ینةکاب تشکیل از پس 4/7/4372

 را منطقه و کرده، تالش «قاع» روستای محاصره پایان برای تا شتافت، هرمل ـ بعلبک منطقة به وی. داد پایان

 .سازد آرام

 .فلسطین بانقال و لبنان خود، از دفاع و لبنان، تجزیه برابر در مقاومت به صدر امام دعوت: سوم

 رانبمبا را نهرالبارد و بداوی های اردوگاه جنوب، در نبطیه مناطق اسرائیل های جنگنده 4372 دسامبر اوایل در

 مورد در لبنان.گذاشت جای بر فراوانی های ویرانی و زخمی 244 و کشته 04 از بیش هابمباران این. کردند

 در ائیلاسر مستقیم دخالت سرآغاز عنوان به تجاوز این. کرد تسلیم امنیت شورای به شکایتی رویداد این

 .شد تفسیر لبنان جاری رویدادهای

 رویدادهای آغاز از که زد، دست «کشتاری» به فاالنژ حزب( شد نامیده سیاه شنبة روز این) 0/42/4372 در

 مرفأ منطقة کارگران و شیعیان از بیشتر که لبنانی، یکصد از بیش «کشتار» این در. بود سابقه بی لبنان در خونین

 روز هس گذشت از پس و شد، سرگرفته از بیروت های درگیری بعد روز دو. غلتیدند خون و خاك در بودند،

 .یافت گسترش( الرمانهعین ـ شیاح) جنوبی حومة به

 عرضم در( هستند ساکن مسیحی ای منطقه در که هستند شیعه آن ساکنان) ایطلیاس در «غوانه کوی» سپس

 ازماندگانب مهاجرت و ساکنان از برخی شدن کشته و منازل تمام ویرانی و گرفتن آتش به که گرفت، ارقر حمله

 نشین،یحیمس منطقة در واقع «زلقا بیاقوت، عین جدید، رولیسات» مناطق و «سبینه» منطقة آن دنبال به. انجامید

 .شدند خود کاشانه و خانه ترك به مجبور آنها شیعه ساکنان همة و. شد مشابهی های رویداد شاهد
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 47/42/4372 تاریخ به مطبوعاتی کنفرانس یک در تا واداشت را صدر امام جدید، تحوالت و ها رخداد این

 رد مسیحیت رسالت نابودی و میهن به خیانت به» را آنها عامالن و کند، محکوم را «وحشیانه های کشتار»

 یهمزیست امکان عدم به: جهانی دین دو اتهام» و «شرق رد دوم اسرائیل یک برپایی برای تالش» ،«عرب جهان

 .کرد متهم «مسیحیت و اسالم

 ادثةح وقتی:  گفت آورده، مسیحیان یاد به را نشینشیعه منطقة در مسیحی شهرك یعنی ،«قاع» حادثة امام

 لیساک وارد. شتافتم آنجا به شبانه خطرها، موج در و شکسته، را خودم تحصن داد، روی بقاع در قاع دردناك

. دادم آرامش ها دل به و کردم وصل را شهر شده قطع آب. کردم محکوم را حادثه و دیدار، مردم با و شدم

 که گویم، می همچنان و ام گفته جاهمه و جنوب و بقاع مردم به من:  افزود امام نکرد مهاجرت کسهیچ

 رایب شما اصلی جنگ. ندارد سازگاری شما جایگاه و تاریخ با و نبوده شما اصلی جنگ ای فرقه اختالفات

 ر،اخی حوادث از پس امروز: داد ادامه او. است فلسطینی مقاومت و جنوب از خطر دفع یا تجزیه از جلوگیری

 ایبر را خواری آیا خواهید؟ می چه من از است، گشته نمایان افق در طلبی تجزیه های نشانه اینکه از پس

 . حسینم زادة من هرگز، نه، بپذیرم؟ امتم و میهن برای را خطر و فرزندانم،

 و امت و میهن بقای. است خطر در ما کرامت و میهن سرزمین، بگویم، صراحتاً:  کرد تأکید سپس امام

 دست در حسال و ببینید آموزش. شوید مجهز. باشید آماده پس. دارد اولویت دیگر هرچیز بر لبنان یکپارچگی

 .نیدک تکیه خودتان به. باشید نداشته کمک چشمداشت کسهیچ از. هیدبد اسلحه ما به نگوئید. گیرید

 وردم مناطق برخی در روستاها از ای پاره وقتی مردم از بعضی باشید، هوشیار ولی:  داد هشدار پایان در امام

 در امر نای. شوند می متعرض مسیحی گناه بی افراد به و کنند می تالش انفعالی طور به شود، می واقع حمله

 نند،ک می زندگی منطقه این در که مردمی. ماست  آن از منطقه این. نیست پذیرفته مان رسالت و درك منطق،

 سرب رسمی حکومت بدون ما زیرا. کنیم حفاظت آنان از باید. هستند ما نزد الهی، امانت ها، اقلیت مخصوصاً

 ام! خوردگان زخم ای. است ردهک تعرض پیامبر و خدا به شود متعرض گناهبی یک به هرکس. بریم می

 ها نایتج بر جنایتی ولی اند، شده کشته فرزندانم از نفر هزار دو که شمایم از یکی من نیستیم، انتقامجو

 .نیستیم جنایتکار که ما...  گرفت نخواهم انتقام بیگناهان از و افزود نخواهم

 «امل: »چهارم

 هایآموزش هایدوره گذرانیدن با شیعه مسلمان نانجوا از بعضی صدر، امام دعوت و تحوالت این پی در

 پی در ،4370 سال اواخر در ها نیرو این ایجاد. یافتند سازماندهی( امل) «لبنان مقاومت هایگروه» در نظامی

 غازآ اسرائیل پی در پی تجاوزات برابر در خویش، از دفاع و نظامی فنون فراگیری برای مردم از امام دعوت
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. شوند «لبنان مرزهای فدائیان» یافتگانآموزش تا داشت، نظارت ها آموزش این بر فلسطین ومتمقا. بود شده

 حال در تشکلِ این شدگانکشته فلسطینی، مقاومت

 بردن گونههیچ در زمان، آن تا داخلی جنگ آغاز از تشکل این. دانست فلسطینی انقالب شهدای را، تأسیس

 یبه،ط» مرزی روستاهای به صهیونیستی دشمن تجاوز هنگام آن، از پیش بلکه. بود نکرده شرکت داخلی

 .بود پرداخته آن با مقابله به( لبنان جنوب) مرجعیون، بخش در «کفالکال

 بندی جمع

 اعالم و سوریه عمل ابتکار تا 4372 نخست ماهة سه در لبنان، داخلی جنگ ابتدای از امام، اینکه خالصه

 :بود پایبند زیر اصول به ،(سیاسا قانون سند) ملی میثاق پذیرش

 .شکلی هر به و عنوان   هر با میهن، تجزیه از جلوگیری برای تالش و لبنان، طوائف همزیستی حفظ

 .فلسطین انقالب از پاسداری و فلسطینی ـ لبنانی همزیستی حفظ

 رد و یاجتماع و سیاسی اصالحات به بخشیدن تحقق و ها،کشمکش حل راه عنوان به گفتگو از استفاده

 .ها هدف این به رسیدن برای ای وسیله عنوان به جنگ

 .دیگر ای فرقه بر لبنان فرقه یک پیروزی تحقق برای جنگ، و ای فرقه سرکوب رد

 .خود از مشروع دفاع دانستن مجاز

 کار ردنک یکسره خطر و جنوب به اسرائیل تجاوز ویژهبه آن، به تجاوز خطر و جنوب، تجزیة ضد بر ستیز

 .راه این در رسیدن شهادت به و رزمیدن و فلسطین، مقاومت تهدید یا فلسطین بانقال

 هیونیسمص نژادپرستی بر غاصب اسرائیل که چرا. آن علیه مداوم رویارویی و صهیونیستی، دشمن ضد بر مبارزه

 مامت و لبنان تهدید و تجاوز استمرار معنای به رژیم این وجود. رود می شمار به مطلق شرّ و است استوار

 .است اعراب

 

 

 

 



358 

 

 (اول بخش) شیعه و المسلمین اخوان

 

 بالاستق و ها صهیونیست ـ فاشیستی نیروهای برضد روزه 33 جنگ در لبنان اهلل حزب پیروزی از پس: مقدمه

 اسالمی مقاومت یاری و کمک شدن روشن از پس و اهلل، حزب مبارزاتی روش از اسالم دنیای جوان نسل

 یلجستیک همکاری و« غزه» در اسرائیل، و مصر سوی از شده محاصره فلسطینی مسلمان برادران به لبنان

 و امپریالیسم قبال در «اسالمی مقاومت» ضرورت به گرایش گیری اوج از پس و حماس، با اهلل حزب

 کتحرب عرب دنیای کنار و گوشه در! «السلطان علمأ و البترول فقهأ... »اعراب جدید نسل میان در صهیونیسم

 اهل دنیای به تشیع!! هجوم از خطر اعالم و!!« شیعی تبشیر» مورد در هشدار و شیعه تکفیر ضمن و درآمدند

 هب وابسته علمأ) وهاب آل کروکور فقیان توسط اهلل حزب پیروزی برای کردن دعا تحریم حتی و سنت

 ربیبالدع ساکنان یا و االزهر معتدل باصطالح علما از بعضی ناگهان(... تزویر و زور و زر ارتجاعی حاکمیت

 ربراد و دوست متأسفانه آنها، همه رأس در و پرداختند شیعیان خواندن«! مبتدع» و «رافضی» به هم دیگر

 و هاجمت خطر از و آمد میدان به و گردید! مستبصر ناگهان که گرفت قرار القرضاوی یوسف شیخ ما، قدیمی

 به و! ادد خبر ساخت، منتشر که کتابهای و ها کنفرانس در و عودس آل های ماهواره در! «مبتدع» شیعی تبشیر

 .پرداخت!« اسالم جهان مسلمان علمای اتحادیه» دبیرکل باصطالح عنوان به آنهم شیعه، با جنگ

 تحت مه کتابی و پرداخت تاریخ تحریف به تقوائی بی اوج در و بحران همین در قرضاوی شیخ متأسفانه

 های تفاله یهبق و یزید سفیان ابی بن معاویة از دفاع به درآن که ساخت منتشر «علیه یالمفتر تاریخنا: »عنوان

 رجستهب های شخصیت به راستا این در و... پرداخت ثقفی یوسف بن حجاج حتی و عباس بنی و امیه بنی

 و نپاکستا اسالمی جماعت امیر و موسس مودودی سیدابواالعلی موالنا بویژه معاصر، اسالمی های حرکت

 باس،ع بنی و امیه بنی حکومت روش از آنان انتقاد و کرد حمله بشدت سیدقطب، شهید و محمدغزالی شیخ

 و سیدقطب «اسالم در اجتماعی عدالت» و مودودی «سلطنت یا خالفت» کتاب و! نامید حقیقت خالف را

 .یدنام گویان «افتراء» را آنان و کرد تلقی! ضاله کتب جزء را محمدغزالی شیخ کتاب

 یراژت در... و مصر و کویت بعد و عمان سپس و بیروت در نخست امیه بنی از قرضاوی شیخ دفاعیه این

 .گردید توزیع رایگان بطور و چاپ وهاب آل هزینه با وسیعی

 مصری، وفمعر شیعیان از و اسکندریه پزشکی دانشکده استاد النفیس، راسم احمد دکتر عزیزمان برادر البته

 پاسخ خیتاری مستندات با را شیخ اباطیل و برخواست حق از دفاع به «امیة بنی وکیل رضاوی،الق» کتاب در
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 را یالقرضاو یوسف شیخ که کوشیدند سعود، آل که است نکته این است مهم میان این در که آنچه ولی داد،

 ...سازند تیره را اخوان و شیعیان روابط تا کنند قلمداد «المسلمین اخوان رهبران» از

 و پرداختند شیعه از دفاع به مصر، در المسلمین اخوان «االرشاد مکتب» اعضا اغلب آنان خواست علیرغم اما

 هک نمود اعالم لبنان، به اسرائیل تجاوز بحران در پیامی، ارسال ضمن عاکف، مهدی شیخ «مرشدعام» حتی

 مقاومت و اهلل حزب کنار در تا دارند اعزام لبنان به را خود رزمنده میلشیای از نفر هزار ده حاضرند اخوان

 غضب که گردید باعث آمادگی، و همدردی اعالم همین سفائه مناء و! بجنگد متجاوزان، ضد بر لبنان، اسالمی

 اناخو اعضا و رهبران از نفر دهها و گردد تشدید اخوان به نسبت مزدور، های حاکمیت و عرب ارتجاع کینه و

 بازداشت ودن،ب شیعه دلیل به تنها مصر شیعیان از گروههایی سپس و بروند دانزن به و دستگیر مصر، المسلمین

 اخوان، رهبران از دیگر نفر 47 دستگیری ضمن مصر، امنیت سازمان قبل، هفته چند سرانجام و شوند زندانی و

 این به یننسوبم دیگر بازداشت و تعقیب خواستار -الدولی التنظیم – المللی بین سازمان یک تشکیل اتهام به

 راقع اسالمی حزب رسمی عضو که عراق، ملی مجلس فعلی رئیس السامرائی، ایاد دکتر جمله از – تنظیم

 غزه، مردم به کمک در که را مصری جوانان از گروهی مذبوحانه، های تالش این بموازات و...گردید -است

 که دافکن زندان به و بازداشت« اهلل حزب مصری هسته» در عضویت بهانه به داشتند، همکاری اهلل حزب با

 ...اند گردیده تحویل مصر نظامی دادگاه به محاکمه برای اکنون هم

 یرنامهتکف صدور و آن اخوانی هواداران و تشیع و شیعه علیه دشمنان وسیع تبلیغات و عظیم بحران این در

 و «المؤمنین ام» گویا که! ها رافضی قتل وجوب در سعود آل «البسترول فقهاء» سوی از متعدد و مکرر های

 با سپتامبر، 44 جریان از پس که مشکالتی علیرغم راستین، اخوان تبار از مردی! کنند؟ می «سب» را «صحابه»

 اخوان دعقای و شیعیان با روابط چگونگی و پرداخت شیعه از دفاع به روشنگر ای مقاله در است، روبرو ها آن

 .نمود تشریح را المسلمین

 در «التقوی بنک» تأسیس و جهان سطح در اقتصادی -اجتماعی های فعالیت علت به ندا، یوسف مهندس

 - «ماللیمی» «الجزیره» در او خود بقول) بود آن عمده سهامداران از هم قرضاوی شیخ جناب که سوییس،

 نرهبرا از یکی عنوان به!( بود «مالیین» ندا، یوسف بقول و داشت سهام آن در – مصر ریز پول واحد ملیم

 .است شده معروف -الدولی التنظیم – اخوان المللی بین سازمان

 انکب ولی شد، تبرئه آمریکا آی-بی-اف اتهامات از ایتالیا، و سوییس دادگاه در اینکه علیرغم ندا یوسف

 علیرغم دان یوسف اما. گردید توقیف یا «مصادره» هم او اموال و شد ورشکستگی دچار او توسط یافته تأسیس
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 «الین ان اسالم» در را شیعه از اخوان دفاعیه «لوگانو» در خود منزل در ساله 7 اجباری اقامت و فشارها این

 .گرفت قرار جهان مسلمانان توجه مورد که ساخت منتشر

 وی با تلفنی قبل هفته دو درازمدت، فرهنگی روابط و ما بین اخوت و دوستی دهه چند سابقه به توجه با... 

 دهد ازهاج خواستم وی از ند، ا آورده پیش او برای که شرایطی به نسبت تأسف ابراز ضمن و گرفتم تماس

 قح از دفاع و اسالمی، مذاهب بین تقریب و مسلمین وحدت ایجاد راستای در را، وی شده منتشر بحث که

 رایدج در و ترجمه تشیع، و شیعه به نسبت المسلمین اخوان رسمی گیری موضع شدن روشن و حقیقت و

 سازم؟ منتشر ایران

 ران،ای در ها آن با قدیم از که دوستانی و ایران شریف ملت به احترام و سالم ابالغ ضمن ندا، یوسف مهندس

 نوشته فارسی ترجمه اینک! «شماست با هم ما اختیار: »گفت ترجمه، مورد در دارد، روابطی و است آشنا

 رگانا «التقریب رسالة» مجله آینده شماره در را آن عربی تنم و سازیم می منتشر «اطالعات» در را ندا یوسف

 .فرمائید مطالعه اسالمی، مذاهب بین تقریب جهانی مجمع

 کفراً أشّد» مجید قرآن تعبیر به که – عرب ارتجاع و سعود آل خصمانه های گیری موضع که نیست تردیدی

 سرانجام شه،همی مانند تبهکاران، تقریبی ضد و مسلمین وحدت ضد تبلیغات و تکفیرها و باشند می «نفاقاً و

 هبآیات کذّب او کذباً اهلل علی افتری ممّن أظلم فمن: »دهد می وعده خداوند و داشت نخواهد آنان برای نیکی

 «المجرمون الیفلح انه

 هـ 4034 شعبان 42 جمعه: تهران

 خسروشاهی سیدهادی

 

 شیعه و المسلمین اخوان - اول بخش

 ندا یوسف

 که آن از یشب شیعیان، با آنان سیاسی و اعتقادی روابط میزان و المسلمین اخوان اندیشه جغرافیایی یگستردگ

 شیعی اهبمذ پیروان که چرا کند؛ می تبعیت «تاریخی وخیزهای افت» از باشد، جغرافیایی موانع تأثیر تحت

 .دارند قرار آن رونِد در همچنان و اند زیسته و کرده رشد اسالمی امت جغرافیایی محیط داخل در
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 می هدید تفاوتهایی اند، پذیرفته خویش اندیشه مرجع عنوان به را اخوان مکتب که هایی گروه میان هرچند

 رددگ بازمی ها اخوانی متفاوت نسلهای در جهشی ابداعهای و دائمی دگرگونیهای به تفاوت، این ولی شود،

 .ستا مختلف های محیط و نقاط در آنها تربیتی ـ فرهنگی تفاوتهای و زیستی های محیط تفاوت زاده که

 «یوح» فرستادن با که است جهان مقدس و پاك پروردگار «اهلل» که است آن اخوان عقاید در ثابت اصول از

 زج به و بخشید ایشان به خویش قداست از( ص)اکرم رسول حضرت سرورمان بر مقدس کالمی قالب در

 هستند؛ قداست نوع این فاقد همه دیگر، مخلوقات و آدم فرزندان از د،دار قرار زمین روی بر هرچه دو، این

 شود، می فهمیده اخوان های دیدگاه و سخنان از که گونه آن. باشند زمین روی بر خدا جانشینان که هرچند

 هایسنت از که است ما بر و برسد ما دست به تا کردند محافظت خدا دین این از که «راشدین خلفای» حتی

 نبوده دور به نهایشا استدالل و تفسیر در اشتباه از و داشته متفاوتی دیدگاههای و نظریات کنیم، تبعیت آنان

 انایش همسران و اصحاب و اکرم رسول خاندان مورد در. هستند نبوی قداست فاقد انسانهایی آنها بلکه اند،

 رسول به خدماتشان و آنان اخالص و جهاد و عملکرد از و هستند احترام سزاوار آنان که شود می گفته نیز

 .هستند نبوی قداست فاقد انسانهایی همگی ولی کنیم؛ می دفاع وحی علوم از آنان مندی بهره و خدا

 خصش پرهیزکارترین و ترین صالح ـ( ع) ـ علی حضرت که است آن اخوان اندیشه در ثابت اصول دیگر از

 نمی لنق خود از را آن اخوان که است ثابتی تاریخی تحقیق یک موضوع، این و بود راشدین خلفای میان در

 کنشیوا شان، نسب و اصل و زینب و( ع)زهرا فاطمه بانو کردار و سخنان و فاخر منش برابر در همچنین. کنند

 و بزرگ نسب، و علم و دین و اخالق نظر از حسن، امام سرورمان و داشت توان نمی تکریم و احترام جز به

 واالترین یشانا. بربست رخت دنیا این از شهادت با و کرد زندگی تقوا و شرافت با حسین امام و بود بلندمرتبه

 .بود خدا راه در شهادت و دین از دفاع در نمونه

 مذاهب میان در فقهی آرای و نظریات اختالف از چه آن و «فقه» که استوارند باور این بر المسلمین اخوان

 مامت بزرگوار، فقیهان که است زمینی ذهن پرداخته و ساخته و بشری مسائلی همگی دارد، وجود اسالمی

 این تکامل در و اند کرده فدا آن ایجاد راه در فراوان دقت و اخالص با را خود فکری تالشهای و زندگی

 اصل و باور این. اند برده بهره نظر و بحث و حدیث و تاریخ و لغت در علمی های پژوهش تمام از مسیر،

 که نآ چه شمرد؛ می الزم را دانش این متصدیان و فقیهان بزرگداشت و نهادن احترام اخوان، اندیشه در ثابت

 .تاس ربانی نه و بشری تولیدی آنها، تالش نتیجه لیکن داشتند، پاس نابودی از را اصلی متون آنان
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 یکنل است؛ اخوان ثابت لاصو و باورها از نیز قیامت روز تا آن داشتن نگه باز لزوم و اجتهاد باب بودن باز

 و باال شناخت و درك و تاریخ و لغت دانش از را الزم ابزارهای که دارد را منصب این تصدی حق کسی تنها

 .باشد دارا روشن، اندیشه و دقت

 تاریخی درباره فقیهان و دینی پیشوایانِ اجتهادیِ تالشهای که است آن المسلمین اخوان ثابت اصول دیگر از

 به تصمخ توان می اند داشته پی در که را تفسیرهایی و فتواها از بخشی و گرفته صورت ودیمحد و معین

 توان نمی اساس این بر. نیست درست حاضر زمان به آنها تمام استمرار و تعمیم و دانست خاص زمانی

 نبهتری. بود بند پای ها آن به مکان و زمان هر در هستند دین ضروریات از ظاهر به که دلیل این به همچنان

 دست رد ابزاری به که است «امر ولی» از اطاعت لزوم درباره قیم ابن و تَمیمه ابن آرای فتاوا، گونه این بر مثال

 آن که هبهان این به و شد تبدیل مردم، بر فرزندانشان و خود سلطه تداوم برای ها حکومت غاصبان و طاغوتان

 نیز زمینه این در. است واجب آنان از اطاعت و کنند می نهی و مرا دین نام به و هستند مسلمانان امر ولی ها

 فتهگ ها آن قوت یا ضعف درباره چه آن یا آنها قیود به و دانسته مطلق را آنها که کردند استناد احادیثی به

 اولی و الرسول اطیعوا و اهلل اطیعوا: »کردند استناد کریمه آیه این از بخشی به همچنین. نکردند توجهی شده،

 که حالی در( 23/نساء...« )کنید اطاعت[ نیز] را خود امر اولیای و پیامبر و کنید اطاعت را خدا: ... منکم االمر

[ دینی] امری در هرگاه پس: »است اختالف زمان در معیار را آن و کند می بیان را اصلی ای قاعده آیه، ادامه

 عرضه[ او] پیامبر[ سنت] و خدا[ کتاب] به را آن دارید نایما بازپسین روز و خدا به اگر یافتید نظر اختالف

 رجعم یافته، خاصی قداست وحی واسطه به خداوند سوی از که پیامبرش و خداوند اساس این بر...« بدارید

 کردم، اطاعت خداوند از شما بین در که زمانی تا: گفت اول خلیفه دلیل همین به و. اند شده معرفی اختالفات

 .برید فرمان من از

 نشیعیا درباره که است زایی تنش و نظرانه تنگ های دیدگاه و سخنان اخوان، نزد در مردود فتاوای و آرا از

 ـ «عمتبد» گاه و!! «رافضی» را آنان گاه که هایی دیدگاه همان. انجامد می شکاف و تفرقه به و شود می گفته

 سنت هلا بیشتر که بدانجا تا است شده تالیف ینهزم این در ها کتاب از عظیمی سیل! خواند می ـ گذار بدعت

 بتنس شیعیان به گذاری، بدعت و دستکاری در مبالغه و دروغ و افترا از کتابها این در چه آن کردند گمان

 یا ابهاکت گونه این مؤلفان که است آن حقیقت اما. هستند انکاری غیرقابل و ثابت حقایق همگی شده، داده

 فرصت یا و ندنادان و خورده فریب یا بستانند، باز اند نتوانسته را عزیزانشان بهای خون هک هستند توزانی کینه

 از ربدت و سازند خشنود را حاکمان تا فروشند می را خود دین که هستند سودجوئی سیاستمداران و طلبان

 !وندش می داده ترجیح شیعیان بر کتاب، اهل و کافران گاه ـ! ها بعضی طرف از ـ که این همه
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 که نشده ابتث اصوالً تاریخی لحاظ از که است سبأ ابن به شیعیان انتساب تاریخی، جنایات بدترین از یکی

. باشد یانشیع بر کفر برچسب زدن برای ای بهانه تا است بوده ای افسانه شخصیتی یا داشته خارجی وجود

 سبأ نب عبداهلل اما: »کنیم نقل لغطاا کاشف محمدحسین اهلل آیت عالمه از را سخنی جا این در است شایسته

 و مردهش ملعون شیعه های کتاب تمام در دهند، می نسبت او به را شیعیان یا و چسبانند می شیعه به را او که

 سبأ بن اهللعبد که است این شده گفته او حق در شیعه کتابهای در که چیزی کمترین و اند جسته بیزاری او از

 ...«قبیل این از دیگری نفرینهای و لعن و شود؛ برده نامش که است آنی از تر ملعون

 کفر یا یستمکار اتهام ایراد یا و صحابه بزرگان و پیامبر همسران از بدگویی المسلمین اخوان اندیشه همچنین

 رضایت و خرسندی و آنان عدالت بر معتبر رواییِ و قرآنی نصوص. تابد برنمی کسی هیچ سوی از را آنان به

 مؤمنان که هنگامی خدا راستی به: »است قرآن آیه این جمله، آن از و دارند داللت آنان جملگی از خداوند

 زیر در نفر چهارصد و هزار زمان آن در( 47/فتح...« )شد خشنود آنان از کردند می بیعت تو با درخت آن زیر

 شود می هگفت آنان تابعانِ و نصارا و مهاجران از بردن نام از پس اساس همین بر. کردند بیعت پیامبر با درخت

 از نخستین پیشگامان و: »است آمده دیگری آیه در(. عنهم اهلل رضی) شود می خشنود آنان از خداوند که

 او از[ نیز] آنان و خشنود ایشان از خدا کردند، پیروی آنان از نیکوکاری با که کسانی و انصار و مهاجران

 و صحابه درباره دهند می اجازه خود به دیندار افراد چگونه دانستم می کاش ای( 444/توبه...« )خشنودند

 بخوانند؟ عبادت را آنان لعن حتی و بدهند کفر نسبت آنان به و بگویند بد پیامبر همسران

 و آنها بین گاه و است متفاوت سنت اهل چهارگانه مذاهب پیروان میان در عبادی آداب و مناسک از برخی

 آن مگر دشو نمی یافت انصافی با فرد هیچ ولی. دارد وجود اختالفاتی زمینه این در نیز امامی دوازده شیعیان

 و فسیرهات به استناد با که نیست جایز و بپذیرد را پنجگانه مذاهب آداب و روشها از یکی به تعبد امکان که

 واهیم،بخ کافر و میاسال امت از خارج را پنجگانه مذاهب از یکی روش به کنندگان عبادت بشری، قیاسهایی

 که است آمده حدیث در. داد نشان پیامبر به را آن( ع)جبرئیل که کند می حرکت چارچوبی در که مادامی

: فرمود پیامبر چیست؟ «اسالم» خدا رسول ای: پرسید و شد وارد پیامبر بر اعرابی مردی هیأت در( ع)جبرئیل

 رمضان ماه داری روزه و زکات پرداخت و نماز پاداریِبر و من پیامبریِ و خداوند یگانگیِ به شهادت اسالم

 «مانای: »پرسید سپس. گفتی درست: گفت اعرابی. است استطاعت صورت در خدا خانه حج به رفتن و

 باور تاخیزرس روز و پیامبرانش و کتابها و فرشتگان و خداوند به که است آن ایمان: داد پاسخ پیامبر چیست؟

: پرسید آن زا پس و گفتی درست: گفت اعرابی. باشی داشته اعتقاد شر، چه و خیر هچ «قدر» به و باشی داشته

 را او اگر و بینی می را او گویا که است صورتی به خداوند پرستش احسان: فرمود پیامبر چیست؟ «احسان»
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 خواهد پا هب زمان چه «قیامت: »پرسید سپس و گفتی درست: گفت اعرابی. بیند می را تو او که بدانی ندیدی،

 .داند نمی پرسشگر از بیشتر چیزی پاسخگو: داد پاسخ پیامبر شد؟

 در معاصر مراجع و علماء مهمترین از یکی خود که خسروشاهی سیدهادی استاد شیعه، غالیان مورد در اما

 مسأله ینا به توجه: »گوید می خود تاریخی ـ تحلیلی تحقیق در است، سنت اهل فقه همچنین و جعفری فقه

 فرقی هیچ و اند نکرده کوتاهی آنان از جویی بیزاری و لعن و غالیان رد در شیعه دانشمندان که است زمال

 ابهایکت تمام در حتی. ندارد وجود دیگران و ـ شخصیت این بودن واقعی فرض بر ـ سبأ بن عبداهلل میان

( هـ043د) مفید شیخ نمونه عنوان به اند؛ کرده حکم دین از آنها خروج و غالیان نجاست به شیعه فقهی و کالمی

 اهرظ به غالیانِ: است آورده «غلو» عنوان تحت «االعتقاد تصحیح» کتاب در شیعه دانشمندان بزرگترین از

 و دهند می نسبت او خاندانِ از امامان و امیرمؤمنان به را پیامبری و خداوندی مقام که هستند افرادی مسلمان،

 راهانیگم اینان. است خارج اعتدال حد از که کنند می دنیا و دین در آنان تفضیل و مقام از توصیفاتی چنان

 البته .دانستند اسالم از خارج و کافر را آنان امامان، و کرد صادر را آنان قتل حکم مؤمنان امیر که هستند کافر

 بلکه ؛نیست اهناآگ و جاهل شیعیان از برخی مختص فقط گونه افراط و غلوآمیز باورهای این، که گفت باید

 یعیانش از برخی غالیانه عقاید گر تداعی که دارند بزرگانشان مورد در باورهایی نیز سنت اهل میان در افرادی

 کاتن این بر توجه با(.دارالهدف قاهره، چاپ سیدهادی، الخیال، و الواقع بین سبأ بن عبداهلل...« )است ناآگاه

 .شود نمی دین از خروج باعث دین فروع در اختالف که ارندد قطعی باور مسأله این به المسلمین اخوان

 هب و هستند دین فروع از فرمانبرداری، و شریعت و دین، اصول از او یگانگی پذیرش و خداوند معرفت

 بکتا در شهرستانی. است «فقه علم» موضوع دین فروع و «کالم علم» موضوع دین اصول دیگر، عبارتی

 و رددگ برمی امامت و والیت مسأله در اختالف به تنها شیعیان ماجرای: »است هگفت «النحل و الملل» مشهور

 سرورمان هک است سیاسی اختالفی موضوع این دیگر، بیانی به.« ندارد وجود دین های پایه و اصول در اختالفی

 رد عباسیان و امویان زمان در دوباره اختالف این و کنند مهار را آن توانستند راشدین خلفای و ـ(ع)ـ علی

 تقویت هتج در فقهی و دینی مختلف جوانب و یافت توسعه و کرد باز سر( ص)پیامبر بیت اهل با آنها مبارزه

 از باید ست،ا داشته سیاسی آغازی که اختالفی باوریم این بر درنتیجه. کردند فعالیت به شروع آنان، رویکرد

 دو که گاه هر. اسالم امت جرگه از گروهی کردن خارج و شرعی های اتهام با نه شود؛ حل نیز سیاسی روش

 هر شپذیر از ای چاره کنند، استناد انکار غیرقابل تاریخی اصول و پذیرش مورد مصادر بر مختلف دیدگاه

 ردمم و سرزمین برکت و خیر و شود می تقویت پیشرفت و نوآوری که است جا همین از. نیست آنها دوی

 .دارد دنبال به را
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 سالما دین به که مختلفی های قومیت و نژادها میان اسالم که است آن اخوان اندیشه در ثابت لاصو دیگر از

 در خداوند. نکرد لغو و نفی را آنها از کدام هیچ و کرد جمع را ها آن همه و آورد بوجود وحدت گروند، می

( 43/جراتح...« )کنید حاصل ییشناسا یکدیگر با تا گردانیدیم ها قبیله و ها، ملت را شما و: »فرماید می قرآن

 ترك ای و یکدیگر تحقیر و دشمنی نه و متقابل شناسایی آیه این در نژادها و قبایل تنوع به اشاره از هدف

 .است شده دانسته ها ریشه و اصول

 با الفتمخ مسلمان، مختلف های ملت میان در ایرانی و عربی نژادپرستانه و گرایانه قومی فریادهای بنابراین

 خوبی هنمون «بخاری. »پرهیزکاری و تقوا در مگر نیست، عجم بر عرب برای فضیلتی هیچ. است خداوند رادها

 زا عظیمی مجموعه و گردد برمی زبانان فارسی مناطق دورترین به اش ریشه و اصل که است زمینه این در

 ارجمندترین حقیقت در» :فرماید می قرآن در خداوند. گشت غیرعرب و عرب مرجع که آورد گرد را احادیث

 (43/حجرات.« )شماست پرهیزگارترین خدا نزد شما

 ها سنت به نهادن ارج و گذاردن احترام المسلمین، اخوان اسالمی اندیشه در ثابت و اصولی باورهای دیگر از

 با ومرس و آداب این که جایی تا البته. اند گرویده اسالم دین به که است ملتهایی و قبایل رسوم و آداب و

 هاندیش و فرهنگ در نمونه عنوان به. نگیرند قرار اسالم عرض هم و باشند نداشته مغایرتی اسالمی اصول

 زمینه مامت در توانند می شود، دیده صورتشان و دستان مچ تنها که صورتی به اسالمی حجاب با زنان اخوانی،

 .نشود اردو ای لطمه آنها پاکدامنی و عفت و یدین تعهدات به که جایی تا... باشند داشته فعالیت اجتماعی های

 آداب با اه ملیت و ها فرهنگ دیگر از گروه به وابسته زنان بر خود نظر تحمیل برای تالشی المسلمین اخوان

 رتیمغای اسالم دین با و بوده راضی خویش سنتی وضعیت از آنان که مادامی و کنند نمی متفاوت، رسوم و

 ای چادر که ها فرهنگ برخی در هرچند کنند؛ نمی ها آن امور در دخالتی نیز سلمینالم اخوان باشد، نداشته

 دمع اساس بر اخوان اندیشه و فرهنگ اما شود، می دیده نیز هایی روی زیاده پسندند، می زنان برای را روبند

 یا چادر از تفادهاس به را زنان رویکرد، این حفظ جهت در بنابراین،. است پوشش از خاصی نوع به زنان اجبار

 مینهز این در اخوان سخن تنها صورت، و دستان مچ بودن باز بودن جائز و کنند نمی دعوت آن غیر یا روبند

 .است

 و شهاندی به رسد نمی قرن نیم به که زمانی طول در و بود محدودی جمعیتی نخست المسلمین اخوان البته

 رهبری یا پردازی نظریه ادعای نگارنده. است ما بحث مورد اکنون که شد تبدیل ویژه فرهنگی و نهضت

 هیچ و ندارد را اخوان جمعیت اداره یا فقه دانش در ـ بزرگ یا کوچک ـ ای درجه و مقام داشتن یا و فکری

 سازمان اب خود ساله شصت تجربه از بلکه است؛ نبوده او وظایف یا ها فعالیت یا تخصص جزو اینها از کدام
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 و تجمعات در ها، اردوگاه و نظامی اردوهای یا گردانها در جمعیت، اداری کادر و ها نمایندگی در اخوان،

 در اجتماعی، خدمات و خیریه کارهای در زندانها، و ها بازداشتگاه در سیاسی، های راهپیمایی و تظاهرات

 انکداریب و تجارت و صنعت و اقتصاد در همچنین و المللی بین و کشوری یا و ای منطقه های گذاری سیاست

 رایشیگ با اخوان گسترده های فعالیت. گوید می سخن المسلمین اخوان حرکت فعالیت های زمینه تمام در و

 اه ضربه این تمام و شد آنها فعاالن و رهبران از بسیاری ـ اعدام و ـ شدن زندانی و بازداشت به منجر دینی

 رایب متعال خداوند از. بودند پذیرفته را ها آن و ددانستن می پیش از خدا، راه به دعوت مسیر در را ها زخم و

. ریمخواستا را راه این زندانیان تمام آزادی و کنیم می آرامش طلب داد، رضایت مسیر این مصایب به که آن هر

 .ستایش شایسته و است یگانه خداوند همانا

 آن اصول نه است، دین فروع در اخوان و شیعیان اختالف ـ دوم بخش

 پرسشی هک کردم دریافت فراوانی های نامه نگاشتم، شیعه با اخوان اندیشه ارتباط درباره که تاریجس از پس

... تاس کرده اعتراض شما اقدام و روش بر ـ سازمان مرکزی کمیتة ـ ارشاد دفتر: کردند می مطرح را شگفت

 :است چنین هاآن به من پاسخ است؟ ارشاد دفتر اعضا با شما رویارویی آغاز موضوع، این آیا و

 واناخ نامش که هستم المعارفی دایرة در سطری تنها من گفتم که گونه همان زیرا نیست؛ درست سخن این

 به که تاس افرادی تمام گرایش و راه بیانگر ،«عام مرشد» ریاست به ارشاد دفتر تصمیمات و است المسلمین

 با اناخو دیگر اعضای یا و من دیدگاه میان دنبای که نیست معنا آن به مسأله این. اند وابسته جمعیت این

 «ارشاد دفتر اعضای» عبارت بر است الزم. باشد نداشته وجود اختالفی ارشاد، دفتر اعضای از یک هر دیدگاه

 روهیگ و من عقیده هم گروهی البته و. گرفتم قرار اعتراض مورد نفر یک سوی از تنها من زیرا کنم؛ تأکید

 است برخوردار ها زمینه همه در تخصص و فقهی و علمی عظیم امکانات از واناخ جمعیت. هستند مخالف

 ایه گرایش این تواند می جمعیت رهبری لیکن کنیم؛ ساکت و سرکوب را بخشی که نیست حکیمانه و

 .است آن اعضای تک تک نه و عام، مرشد ریاست به ارشاد دفتر رهبری، از منظور. کند هدایت را متفاوت

 شیعیان با آنها طهراب و اخوان

 به تهمم تا کنم می تکرار بفهمند خواهند نمی بگویم بهتر یا فهمند نمی که افرادی به خطاب را خود مطلب

 آنان یاسیس و اعتقادی ارتباطات میزان و المسلمین اخوان اندیشه جغرافیایی گستردگی: نشوم پردازی نظریه

 آن چه کند؛ یم تبعیت تاریخی خیزهای و افت از باشد، یاییجغراف موانع تأثیر تحت که آن از بیش شیعیان، با

 نآ درون همچنان و اند زیسته و کرده رشد اسالمی امت جغرافیایی محیط داخل در شیعی مذاهب پیروان که

 «اهلل» ام، شده بزرگ آنها با که اخوان باورهای در ثابت اصول طبق کنم اضافه باید همچنین. دارند قرار
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 رسول حضرت سرورمان بر مقدس کالمی قالب در وحی ارسال با و است جهان مقدس و پاك پروردگار

 فرزندان از دارد، قرار زمین روی بر چه هر دو، این جز به و بخشید ایشان به خویش قداست از( ص)اکرم

 زنی راشدین خلفای های دیدگاه و آرا که دانیم می و. هستند قداست نوع آن فاقد همه دیگر، مخلوقات و آدم

 .اند نبوده مصون اشتباه و خطا از و داشته تفاوت یکدیگر با

 یتمشخص و یافته رشد باورها این با جمعیت، با ام همراهی طول در که اخوان ثابت و اساسی باورهای دیگر از

 سپس و کرد غصب را خالفت که بود ای معاویه از پرهیزکارتر و تر صالح( ع)علی که است آن گرفته، شکل

 موارد، این. گذاشت جای بر فاسدش وارثان برای را خویش تملک و نمود خود دست بازیچه را نانمسلما

 ستوارندا باور این بر اخوان همچنین. شوند نمی نقل المسلمین اخوان توسط فقط که هستند تاریخی حقایقی

 احترام بتهال و بوده بشری محصولی همگی مذاهب، میان در فقهی بزرگ و کوچک اختالفات و فقه که

 از نیز قیامت روز تا آن داشتن نگه باز لزوم و اجتهاد باب بودن باز.است الزم و ضروری دانش، این متصدیان

 و معین تاریخی دوره در فقیهان و دینی پیشوایان اجتهادی های تالش و است اخوان ثابت اصول و باورها

 توان نمی و اند بوده زمان آن مختص که اند داشته پی در را تفسیرهایی و فتاوا که گرفته صورت محدودی

 ابن و تمیمه ابن آرای فتاوا، گونه این بر نمونه بهترین. گرفت پی و داد تعمیم نیز حال زمان در را آنها همة

 تا شد تبدیل حکومت غاصبان و طاغوت دست در ابزاری به که است امر ولی از اطاعت ضرورت در قیم

 .بخوانند مسلمانان رام ولی را فرزندانشان و خود

 هب آنان توصیف و شیعیان به نظری تنگ و سری خیره و تعصب اتهام اخوان، نزد مردود فتاوای و آرا از

 آنان به یهای نسبت دروغ به و شده نوشته فراوانی های کتاب زمینه این در. است( برگشته دین از) «رافضی»

 در مبالغه و دروغ و افترا از ها کتاب این در چه آن دکردن گمان سنت اهل بیشتر که جایی تا است شده داده

 در. ندهست انکاری غیرقابل و ثابت حقایق همگی شده، داده نسبت شیعیان به گذاری، بدعت و دستکاری

 ناتوانند انشانعزیز خونبهای ستاندن بر که هستند توزانی کینه یا ها کتاب گونه این ناشر یا نویسنده که حالی

 تا وشندفر می را خود دین که هستند طلبی سود سیاستمداران و طلبان فرصت یا نادانند، و خورده فریب یا

 .سازند خشنوند را! سلطان

 آنان به رکف یا ستمکاری اتهام ایراد یا و صحابه بزرگان و پیامبر همسران از بدگویی اخوان، اندیشه همچنین

 دارند داللت آنان از خداوند رضایت و خرسندی و آنان برعدالت معتبر روایی و قرآنی نصوص. تابد برنمی را

 زا کردند می بیعت تو با درخت آن زیر مؤمنان که هنگامی خدا راستی به: »است قرآن آیه این جمله، آن از و

 (47/فتح...« )شد خشنود آنان
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 همسأل و ودش نمی دین از خروج باعث دین فروع در اختالف که دارند قطعی باور المسلمین اخوان همچنین

. داردن ارتباطی دین های پایه و اصول به و گردد برمی امامت و والیت مسأله در اختالف به تشیع در اساسی

 .است سیاسی امر یک اختالف، موضوع دیگر عبارتی به

 سلفی فریبنده و خوانده خویش نام با گروهی که نیست فکری تهاجم ایده درباره اینجا در من سخن

 و یزغلوآم و سطحی و ظاهرنگر ای اندیشه که نیست آنان شایسته نام این. پردازند می آن به( اصولگرایی)

 و شد راهمف آنان برای که مساعدی شرایط کنار در سلفی اندیشه صاحبان تالش. کنند می ترویج را گزینشی

 با مقابله در را آنان گرفت، قرار اختیارشان در هایشان کتاب چاپ جهت که مالی منابع و سخنرانی مجالهای

 برکنار خود راه جلوی از را خواه زیاده و آمیز تعصب های اندیشه تمام که المسلمین اخوان معتدل جریان

 نام عقیده و توحید خط گویا که کردند حرکت مسیری در وار رمه مهاجمان، این و ساخت توانا بود، کرده

 علماء راه در و آن مضمون با همگام بلکه گذاری، نام این ظاهر براساس نه المسلمین، اخوان واقع در!گرفت

 اساس، برهمین و دادند می اهمیت ظاهر فقط نه و باطن به آنان. کند می حرکت پیشین پرهیزکار پیشوایان و

 همواره نکردند؛ تکفیر را کسی و دانستند مسلمان همه نکردند؛ دفع را کس  هیچ و کرده جذب را همگان

 همگان با د؛ندادن راه دل به را بیزاری و کینه و کاشتند دوستی بذر جا همه کردند؛ن سختگیری و گرفتند آسان

 .ندانستند روا تندی و بودند نرمخو

 می هک هستند کاری تازه گرایان دین اند، چسبانده خویش به و کرده مصادره را «سلفی» نام زور به که آنان اما

 تقادان باد به ترشرویی با را خود غیر و اند شنیده و ندهخوا متفاوت ای شیوه به هرکدام دهند نشان خواهند

 هنشانذ که بوده فکر و اندیشه یک تنها اند دیده و خوانده و شنیده چه آن که دانند نمی حال این با. بگیرند

 نسخ همواره آنان. است نداده قرار دیگری مانده پنهان حقایق و مخالف رأی شنیدن برای مجالی و کرده پر را

 تعصب و بیزاری، و کینه تخم با را آن جای و ساخته تهی را عقلشان که کنند می تکرار را خود سرور یا رهبر

 اتاظهار.است پرکرده معرفت، و علم پوسته دریافت و اندیشه کوری و نگری سطحی غلو و خواهی زیاده و

 ن،دی اصول نه و فروع هب آن اختصاص و امامی دوازده شیعیان و سنت اهل میان اختالف درباره من پیشین

 ردمو هایشان سخنرانی و ها نوشته با مرا و داشت پی در را خواه زیاده و نگر سطحی گروه این تند واکنش

 بزرگانشان یا خود از خویش، سطحی و عمق کم اظهارات از پیش کدام هیچ. دادند قرار خود حمالت آماج

 .بدانند را ندی فروع و اصول تفاوت تا نکردند تجوجس گذشته فقهی پیشوایان های کتاب در یا و نپرسیدند
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 (دوم بخش) شیعه و المسلمین اخوان

 

 اخوان رهبری و شیعه

 ندا، وسفی مهندس بودم، شده «ایتالیا» مقیم ،«واتیکان» در ایران سفارت در اشتغال علت به که پیش، سال 22

 و دهش مریض التلمسانی، عمر شیخ اخوان، عام مرشد که زد زنگ «لوگانو» از اخوان، المللیبین تنظیم مسئول

 .است شده منتقل شهر آن به «قاهره» از معالجه برای

 عدم و اقتصادی خاص شرایط علت به و است سویس و ایتالیا بین ایمنطقه که شدم «لوگانو» عازم قطار با

 .است شده هم المیاس و عربی مختلف بالد تجار از ایعده تجمع محل بازرگانان، از مالیات دریافت

 ایران ضاعاو از و نمود استقبال ما از دست، در شده وصل «سرم» با رفتم شیخ دیدار به «لوگانو» بیمارستان در

 پس ها،گفتگو آن عربی متن که گفت سخنانی سنی، و شیعه مسلمانان وحدت ضرورت و انقالب موفقیت و

 خاصی رتأثی که گردید توزیع وسیعی سطح در و چاپ یاایتال در ما فرهنگی مرکز طرف از نوار، از استخراج از

 .داشت سنت اهل عمومی افکار در

 هعالق توجه مورد که شد منتشر «اطالعات» روزنامه در ایران، به مراجعت از بعد گفتگو آن فارسی ترجمه

 .گرفت قرار «اسالمی مذاهب بین تقریب» به مندان

 مسائل این به باز هم قاهره چاپ ـ المذکرات ذکریات ـ خود خاطرات در گفتارها، آن بر عالوه شیخ

 تناسب هب آن، خالصه ترجمه که است کرده نقل مطالبی البنا حسن شیخ شهید قول از و پرداخته آفرینوحدت

 :شودمی نقل اینجا در اسالمی، و عربی بالد حوادث و روز مسائل

 مرشد نخستین و مؤسس البنا نحس شیخ شهید دیدگاه اخوان، مرشد سومین عمرالتلمسانی شیخ

 رایب خاصی توجه ـ علیه اهللرضوان ـ البنا امام: »کندمی بیان چنین سنی و شیعه درباره را المسلمیناخوان

 خواهند وحدت این راه در نیز آینده در و امروز، و گذشته در المسلمیناخوان و داشت اسالمی وحدت ایجاد

 .بشوند مشکالتی دچار ،بزرگ هدف این در اینکه ولو کوشید،

 در که دارم خاطر به من. «واحده امه امتکم، هذه وان: »هستند واحدی امت قرآن صریح نص طبق مسلمانان

 داشت اقامت میهمان عنوان به اخوان، مرکزی ساختمان در ـ بود شیعی عالم یک که ـ قمی آقای م 04 سالهای

 زا نتوانند دشمنان تا کوشیدمی اسالمی مذاهب بین ریبتق راه در جدی طوربه شهید، امام هنگام آن در و

 .ببرند بین از را اسالمی امت وحدت و کرده سوءاستفاده مسلمانان جدایی و دوری
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 ائلمس قبیل این در ورود از را ما ایشان. کردیم سؤال سنی و شیعه بین اختالف مسئله درباره امام از روزی

 دشمنان هک باشند متوجه باید و کنند مشغول مسائل قبیل این با را دخو نباید مسلمانان که گفت و کرد منع

 !گیرندمی بهره فتنه ایجاد و افروزیآتش برای مسائل قبیل این از اسالم،

 را وضوعم این مسلمانان، بین اختالف دامنه گسترش برای یا و تعصب روی از ما: گفتیم ایشان حضرت به

 طرحم سنی و شیعه درباره کتابها در که مطالبی چون است؛ حقیقت زا آگاهی ما هدف بلکه نکردیم، مطرح

 منابع و کتابها این درباره تحقیق و بررسی به توانیمنمی طبیعی طوربه ما و نیست شمارش قابل هست،

 !بپردازیم؟

: دحیتو کلمه و اندمسلمان همگی شیعه و سنت اهل که بدانید: فرمود ـ علیه اهللرضوان ـ البنا حسن امام

 و شیعه عقیدتی، اساسی اصل این در و آوردمی هم گرد را آنان همه اهلل،رسول محمد ان اشهد و اهلل،االالاله

 وانیمتمی که است مسائلی در و فروع در جناح، دو این میان در اختالف اما رسند؛می هم به و اند یکسان سنی

 .کنیم نزدیک هم به هم را آنها

 کنید؟ ذکر اینمونه توانیدمی: پرسیدیم

 امامیه، شیعه مثالً است؛ گوناگونی هایفرقه دارای سنت، اهل چهارگانه مذاهب مانند نیز شیعه: گفت امام

 یعتشر حافظ امام اینکه برای یابد، تحقق باید حتماً که دانندمی اسالم در ضروری امر یک را امامت مسئله

 واجب مطلق، طوربه وی اطاعت و است نهایی حکم و فصل کلمه شرعی، احکام درباره او سخن و است

 .است

 یا و موقت ازدواج مسأله مانند کرد؛ برطرف را آنها توانمی که هست اختالف هم فقهی مسائل بعضی در

 اهل نبی جدایی برای ایوسیله را اینها نباید ما که اینها، امثال و شیعه فرق از بعضی نزد در همسران تعداد

 دونب و همدیگر درکنار سال صدها مذهب، دو هر که باشیم داشته توجه باید بلکه دهیم، رقرا شیعه و سنت

 و امامان هک دانیممی باز و اندنداشته مشکلی یکدیگر با ـ جاتنوشته و کتابها در مگر ـ برخوردی گونههیچ

 مسلمانان هایهکتابخان در هاییگرانب ثروت واقع در که اندگذاشته یادگار به خود از بسیاری آثار شیعه پیشوایان

 .است

 هرگز ما که است آن در آخرت، و دنیا خبر دارم عقیده هم من و البناست حسن شهید امام از سخن اینجا تا

 اسالم دشمنان مهم هدف این، که زیرا نرویم؛ گردد،می سنی و شیعه بین اختالف موجب که اموری دنبال



371 

 

 به سفر بخش «صفوی نواب مبارزه و زندگی: »جانب این کتاب به زمینه این در بیشتر توضیح برای.«است

 .شود مراجعه اطالعات، موسسه چاپ مصر،

                                                                                *** 

 اخوان وبسرک حوادث از پس مصر، المسلمیناخوان مرکزی کادر اعضای از ندا یوسف مهندس:  مقدمه

 یک بر مخفیانه شدن سوار با توانست اعدام، به محکومیت علت به م 4320 سال از پس عبدالناصر توسط

 وزهح کشورهای عربی بنادر از یکی در و کند فرار «قاهره» از کرده،می عبور سوئز کانال از که باری کشتی

 ...شود پیاده فارسخلیج

 امر به ت،داش که هاییتخصص به توجه با و برود اروپا به توانست بسیار، هایسختی و آوارگی مدتها از پس

 .بپردازد اسالمی ـ عربی کشورهای از صادرات و واردات و تجارت

 به همزمان و نکرد فراموش را هدف ولی شد؛ سرمایه و ثروت صاحب تالش مدتی از پس ندا یوسف

 اخوان ارشاد مکتب و عام مرشد هدایت با توانست و پرداخت مصر از خارج در اخوان تشکیالت سازماندهی

 رکتهایح رهبری و اخوان بین روابط و بخشد سامان راـ  الدولی التنظیمـ  «اخوان المللیبین سازمان» قاهره، در

 اخوانی هزاران شده پایمال حقوق از دفاع به ها،آن موازات به و دهد توسعه را اسالم جهان در معاصر اسالمی

 .نورزد ریغد کوششی و تالش هیچ از راستا این در و بپردازد عربی بالد از دیگر بعضی و رمص در شده زندانی

 و اناخو مکتب به را او وفاداری بودم، تلمسانی شیخ کنار در و ندا یوسف منزل در لوگانو در که روزی چند

 رهنمودهای به توجه با و رابطه همین در او. دیدم عیان به را ـ عام مرشد ـ رهبری دستورات از کامل پیروی

 برادران هنذ از اشکاالت رفع و اسالمی مذاهب بین تقریب اندیشه نشر به تلمسانی، شیخ و البناحسن شهید

 یاران و همکاران از که قرضاوی یوسف شیخ با حتی راه، این در و پرداخت شیعه عقاید درباره سنت اهل

 رد که طورهمان و رشد در اعتدال راه از قرضاوی شیخ متأسفانه که چرا کرد؛ پیدا اختالف بود، او قدیمی

 موجب و برخاست نامیدمی «شیعی تبشیر» را آن او آنچه علیه علنی مبارزه به حتی کردیم، اشاره قبل شماره

 در را او منطق قرضاوی، شیخ به احترام ادای ضمن یادداشت، این در ندا یوسف اما گردید؛ خرد اهل تأسف

 .کندمی انتقاد آن از و پذیردنمی شیعه علیه تبلیغ

 شیخ همکاری اب را ـ التقوی بنک ـ «تقوا بانک» لوگانو در موجود شرایط از استفاده با بود توانسته ندا یوسف

 زیر وا،تق ربای بدون بانک شرعی امور و کند تأسیس بود، شده بانک عمده سهامداران از که قرضاوی یوسف

 .شدمی اداره( قرضاوی معاون) یداغقره شیخ و قرضاوی شیخ نظر
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 به و گرفت قرار تعقیب تحت «القاعده به مالی کمک» واهی اتهام به سپتامبر، 44 حوادث از پس ندا یوسف

 کشیده تگیورشکس به نیز تقوا بانک و گردید متوقف وی بازرگانی فعالیتهای آمریکا، پلیس فشارهای علت

 !رفت دادگاه به ـ زادیآ و بشری حقوق غرب در بار این و خود و شد

 پیش سال هفت از همچنان آمریکا، پلیس اتهام از سوئیس، و ایتالیا دادگاههای در تبرئه رغمعلی ندا یوسف

 .دارد قرار اجباری اقامت تحت و است «الخروج ممنوع»

 «مسلمینلااخوان و شیعه» مقاله نشر از پس که کسانی به پاسخ در را ندا یوسف یادداشتهای دوم بخش ترجمه

 محمود ردکت» نام به آنان از یکی و اندتاخته «الین اون اخوان» و «الفجرالثقانی» و «الین اون اسالم» سایتهای در

 از را، مصر در او همفکر برادران و ندا یوسف خداوند خوانیدمی اینجا در است، االرشاد مکتب عضو «غزالن

 .بخشد رها آن مزدوران و طواغیت زندان

 خسروشاهی سیدهادی

 هـ 4034 شعبان نیمه: تهران

40/2/77 

 

 ایران موضوع و قرضاوی با من رابطة

 به تر،بیش آگاهی عالقمندان و شد ارائه شیعه درباره متمرکز و خالصه صورت به مطالبی پیشین، بحث در

 اطالعاتی به ایدنب هالبت و شدند داده ارجاع شیطانی و ناپاك هایسلطان شیوخ تألیفات نهـ  تاریخ و فقه کتابهای

 دام رد من که اندپنداشته برخی. بردمی راه باورها و افکار سازیمسموم و انحراف به که شود اکتفا ناقصی

 ستقل،م یا اخوان به وابسته فرهیختگان و دانشمندان به دادن گوش از ناتوانم و امآمده گرفتار «گمانیخوش»

 االتمق طی و شده بیدار بعد ولی بوده «گمان خوش» من، مانند نیز او گویا که قرضاوی یوسف دکتر مانند

 .است ساخته برمال دنیا در را شیعیان هاینقشه خود، آتشین

 ایغریبه و آشنا هر بر دارم، او نگاه عمق و علم و او برای که احترامی و قرضاوی دکتر با من آشنایی میزان

 حتی و کردم رویپی خود دنیای و دین در نظراتش از من هک بود پیشوایانی ترینمهم از ایشان. است آشکار

 زا بعضی در که است من حق حال این با. نمودم پیروی او از نیز خویش اقتصادی و خانوادگی زندگی در

 از. باشم داشته را خود خاص دیدگاه دارم، تخصص و اطالعات که ایزمینه در و بوده مخالف او با مسائل
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 گاه،دید اختالف این که داندمی خود قرضاوی دکتر. کرد اشاره «ایران و شیعه» موضوع به توانمی دست این

 او، بینش و دانش که است قرضاوی دکتر همان او و کاهدنمی او به نسبت من احترام و محبت و عالقه از

 دندشمر عبادت را تخریبش و او به هجوم هم آنان مقابل در و کرد مار و تار را ها«سلفی» نام به موذی حشرات

 صدق که کنندمی فرهیختگی ادعای چنان حال، این با و اندنخوانده کتاب سه یا دو از بیش آنها داناترین و

 .دارند را قرضاوی دانش کوه از عبور

 آشنا هاآن با اخوان، میان و اخوان مکتب در که بود باورهایی و هااندیشه هایم،گفته که کردم تکرار بار چندین

 با ار خود نگاه دامنه بلکه نکرد؛ خویش اندیشه پذیرش به ملزم را کسی هیچ اخوان. زیستم آنها با و شدم

 واهانخ ولی باشند، آنان جزو داشتند تمایل و کردند همراهی آنان با که داد گسترش کسانی تمام بر تسامح

 فاوتمت اخوان باورهای و اصول با شاید که رسومی و آداب. بودند خود طایفه و ایل رسوم و آداب به پایبندی

 مسامحه اب حتی اکنون. کردم اشاره زنان حجاب به نمونه، عنوان به و نداشت اسالم شرع با تعارضی البته بود

 هاسخنرانی از شده گزینش هایقطعه شنیدن یا مسموم، کتابهایی سطحی مطالعه با کسی که بپذیریم توانمنمی

 مدت به 4377 سال از من آنکه چه! بیفزاید ایران و شیعه درباره من اطالعات بر بخواهد تلویزیون، و رادیو در

 اصفهان، یزد، کرمانشاه، قم، تهران، در را فراوانی زمان و بودم ایران پرونده مسئول سال سی به نزدیک

 ایران و عودیس انگلستان، آمریکا، پاکستان، در شیعی هایشخصیت با و گذراندم آبادان خوزستان، بلوچستان،

 نیز سرشناس تاجران و وزیران و سیاسی و دینی هرم هایدرجه باالترین در سیاسی هایشخصیت برخی که

 و هاحسینیه در و کردم بحث عظام آیات و شیعه روحانیون از بسیاری با و کردم مالقات بودند، آنها میان در

 .کردم شرکت نیز پادگانها در «اصالح و بیداری» جلسات در حتی و شدم حاضر عزاداری دستجات

 دو: از رتندعبا ام،کرده مطالعه که کتابهایی آخرین از برخی نمونه عنوان به و نیستم ناآگاه شیعی تألیفات از

 تألیف «سةالسیا و الفقه» شیبانی، اهللآیت تألیف «الجدیدة الصیاغة» آن، فروع جلد پنج و «کافی اصول» جلد

 وسوی،م الدیناشرف اهللآیت تألیف «المراجعات» منتظری، اهللآیت تألیف «فقیه والیت» شیرازی، اهللآیت

 یان،شیع از بسیاری و من میان. دیگر بسیاری و مغنیه محمدجواد شیخ عالمه تألیف «الخمسة المذاهبفقه»

 دیمیال 2444 نوامبر از که آن وجود با و برجاست پای همچنان و گرفته شکل اسالمی برادری و دوستی رابطه

 مه آنها از بعضی و. هستم جویا را احوالشان همواره حال این با برم،می سر به خانگی بازداشت در تاکنون

 تدبر و هاندیش با شیعه به نسبت امعقیده گویممی که است اساس همین بر. اندشده من احوال جویای تلفنی

 هرسید راه از تازه نوجوانی حال این با ام؛نشنیده کسی زبان از و است شده حاصل مستقیم صورت به و

 !ای؟شنیده یا خوانده چیزی آیا: پرسدمی
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 الفخ مواردی به اجتماعاتشان، از بازدید و آنان با گفتگوهایم یا و شیعیان آثار مطالعه در که کنمنمی ادعا

 اختالف هک کنممی یپافشار موضوع این بر لیکن باشم؛ نکرده برخورد غلو از هاینمونه یا اعتقاداتم و باورها

 نکهآ از پیش واردتازه گرایاندین است الزم. اصول در نه است دین فروع در تنها تشیع، غالب جریان با ما

 الحاتاصط» موضوع در کتابهایی خویش، نادانی رغم به و کنند تکرار را سطحی و عمقکم سخنانی وار،طوطی

 دین وعفر در اختالف که بدانند تا بپرسند دین فروع و اصول مورد در نظرانصاحب از کنند، تألیف «فقهی

 .شودنمی اسالم امت از خروج و کفر باعث

 ار روبند و نقاب کندمی جرأت( ص)محمد گسترده امت میان در کسی چه پرسندمی نگرسطحی گروه این

 بود این سخنم هاتن. نکردم ادعایی چنین من ولی دارد؛ وجود نظر این هرچند بخواند؟ غیرضروری و افراط

 وانندتمی گروه این آیا. داندمی مجاز را حجاب با زن صورت و دستها مچ نبودن پوشیده ما، عقاید و فرهنگ که

 و شتهدا کاملی حجاب نقاب، از استفاه بدون که را مسلمانی زن یا نکردم امر نقاب از استفاده لزوم به که مرا

 ام؛تهنگف که دهندمی نسبت من به را سخنانی بدانند؟ اسالم ندی از خارج نپوشانده، را دستهایش و صورت

 ریدیگ موضوع و کنندمی پنهان را بحث اصلی موضوع. آورندمی هجوم من بر هاشایعه همین پایه بر سپس

 .دهندمی تعمیم محمد امت بر را خویش فقهی درك و فهم خودساخته، موضوع از دفاع در و کنندمی مطرح را

 هک کسی هر با شود،می حرمتهتک مألعام در شخصی ناموس وقتی که کندمی اظهار چنین یدیگر معترض

 از است، مسلمانان همه ناموس که المؤمنینام اگر حال کرد؛ خواهد دشمنی گوید، سخن ناموسش درباره

 کرد؟ باید چه حال این در خواند،می رومیانه را آنها ندا یوسف که شود حرمتهتک گروهی سوی

 مؤمن مردان و زنان تمام ناموس و خود ناموس از دفاع برای و گردد خشمگین معترض این که است طبیعی

 و فرک به را خطایی و گناه چنین مرتکب دارد حق ولیکن خیزد؛ پا به است، ترمحترم خویش ناموس از که

 ینا رفتارهای از نداراندی تمام. است بس تکفیر. نیست کافر اریگناه هر و کند متهم محمد امت از خروج

 .اندکرده تباه را غیرمسلمانان و مسلمانان زندگی و خدا دین که اندآمده ستوه به تکفیری گروه

 اختهس دستاویزی بود، ایران خاك جزو روزگاری بحرین اینکه بر مبنی نوریناطق آقای سخنان از دیگر فردی

 نیز ما یاآ. کند تبدیل بحرین و ایران یا و ایران و ورینناطق موضوع به را شیعه و سنت اهل رابطه موضوع تا

 ؟بگذریم کنارش از «سالم» و خاموشی با اینکه یا برانیم؟ حماس و ایران رابطه از سخن و شده او با همگام

 گذاشته رکنا تشیع مذهب نشر در مخالفت و رسید ثمر به وحدت برای تالشمان اگر اندگفته افرادی همچنین

 زا ناآگاهانه جانبداری اتهام برابر در سنت اهل بزرگان از دفاع جهت بود خواهیم مجبور صورت این در شد،

 .بپردازیم گذشتگان هاینوشته از زیادی بخش توجیه و شرح به دیگر، مذهبی
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 توجیه واندتنمی شود، خوانده اشتباه اگر حتی اشتباه هستید؟ کی شما مگر! ایست: گفت افراد این به باید

 .باشد دیگر اشتباه کننده

 شیعی مذهب و اخوانی فرهنگ

 بیآشو و فتنه با هرگاه المسلمیناخوان. است اخوان فرهنگ از خارج تهدیدآمیز و تند برخوردهای گونه این

 ار اخوان رفتاری الگوی الهی سخنان این. داردبرمی گام آن افروختن نه و ساختن آرام راه در کند، برخورد

 به آنان با» و( 422/نحل.« )کن دعوت پروردگارت راه به نیکو اندرز و حکمت با» :که دهندمی تشکیل

( 73/بقره.« )بگویید سخن خوش[ زبان به] مردم با و» و( 422/نحل.« )نمای مجادله است، نیکوتر که[ ایشیوه]

 (00/طه.« )گویید نرم سخنی مردم با»  و

 را ایرادهایی تمام و است کرده دفاع شیعه مذهب زا و شده نافرمان ندا یوسف که است گفته دیگر شخصی

 الاقل یا کندمی تبلیغ تشیع پذیرش به گویا. است کرده انکار اند،گرفته شیعیان از سنت اهل دانشمندان که

 به ار پیامبر بزرگ صحابه سب و تکفیر دیگر سوی از و شودنمی قائل سنت اهل مذاهب و آن میان فرقی

 تمام من که گویمب باید ابتدا! است آمده گرفتار تناقضی در ترتیب این به که دهدمی نسبت شیعیان از بعضی

 درك و فهم سخن، این مدعی نظر از آنکه مگر کنم،نمی انکار اند،آورده جمع سنت اهل دانشمندان را آنچه

 .باشد سنت اهل دانشمندان تمام مصداق او

 گشته عوض بحث موضوع رسدمی نظر به. است تناقض در گرفتاری واقعیت، بیان چگونه دانمنمی همچنین

 دانشمندان دستاوردهای تمام انکار به مرا جدید، موضوع این از دفاع در و است شده ایجاد جدیدی بحث و

 مذاهب و آن میان فرقی الاقل یا کنم،می دعوت تشیع به من شوندمی مدعی اینکه یا و کنندمی متهم سنت اهل

 با تدااب که هاستتکفیری نگرسطحی و ریشهبی جریان از کاملی الگوبرداری روش، ینا. گذارمنمی سنی

 با مخالفت اتهام به را او سپس و دهندمی نسبت گناهبی شخصی به را سخنی سازی،تهمت و پردازیدروغ

 .خوانندمی اسالم امت از خارج و کافر علما، اجماع

( ع)رئیلجب آن، در و کردم نقل را آن قبلی بحث در که کنم طرحم شریفی حدیث مورد در را پرسشی است الزم

 یرندگمی قرار هاگروه این جزو شیعیان حدیث، آن طبق آیا. داد شرح مسلمانان برای را احسان و ایمان و اسالم

 تاس نموده أییدت نیز جبرئیل و کرده تعیین( ص)اسالم پیامبر که دارند دیگری کلیدهای ما تکفیری دوستان یا

 آیا و! کنند؟می خارج آن از نخواهند را هرکه و کرده احسان و ایمان و اسالم عرصه وارد بخواهند را هرکه و

 از یا و دهد تشخیص را کفر و گناه میان فرق تواندنمی خواند،می خدا سوی به بینش و آگاهی با که کسی

 اشدب راضی آنان از خداوند – پیامبر كپا اصحاب سب و توهین در گناه میدان فرق تواندنمی دیگر، نگاهی
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 و دین صولا توضیح به که نیست ترشایسته مسلمانان برای آیا و دهد؟ تشخیص را پیامبر امت از خروج و –

 جمع و شبهات نابودی و تزلزل باعث اند،پنداشته برخی که گونههمان کار این اینکه یا بپردازند شبهات رد

 اسالم دبای آیا و کنیم نابود را آن که زنیم فریاد را حق که ماست بر آیا و ود؟شمی سنت اهل از بسیاری شدن

 و ناقص و! مجاز دینیِ کتابهای و اطالعات نمود؟ حرکت رایج جریان با آنکه یا کرد ترویج و شناخت را

 ناختهش عیتجم مهمترین بر که اینابکارانه و مستمر هجوم و مغرضانه و شده هدایت سیاسیِ اطالعاتِ انتشارِ

 یکیژنت ترکیب در شیمیایی تغییر برای را مجالی اینها همه گیرد،می صورت جدید عصر در اسالمی شده

 آنکه شگفت. است نگذاشته بای جمعیت این پاك بدنه در فاسد سلولهای ساختن وارد یا و المسلمیناخوان

 و بوده کامل و جامع -من مطلب هدربار - شده، ارائه ناقص گزارش و شرح هاده از برخی شودمی تصور

 که گوییمب دوستان این به باید! است جهان تمام در اخوان وابستگان از نفر میلیونها فرهنگ و اندیشه بیانگر

 .برندنمی منزل به راه گونه این

 رهبری یا فقه دانش در بزرگ یا کوچک ایدرجه و مقام یا و فکری پیشوایی یا پردازینظریه ادعای من

 جربهت از بلکه است؛ نبوده من وظایف یا فعالیتها یا تخصص جزو اینها از کدام هیچ و ندارم اخوان یتجمع

 و نظامی هایگروه یا گردانها در جمعیت، اداری کادر و هانمایندگی در اخوان، گروه با خود ساله شصت

 و خیریه کارهای در زندانها، و هابازداشتگاه در سیاسی، هایراهپیمایی و تظاهرات و تجمعات در ها،اردوگاه

 کداریبان و تجارت و صنعت و اقتصاد در و المللی،بین یا و ایمنطقه هایگذاریسیاست در اجتماعی، خدمات

 این در ینید گرایشی با اخوان گسترده فعالیتهای. گویدمی سخن المسلمین،اخوان فعالیت هایزمینه تمام در و

 نای تمام و شد آنها فعاالن و رهبران از بسیاری شدنِ اعدام و زندانی و ازداشتب به منجر متفاوت، هاعرصه

 رایب متعال خداوند از. بودند پذیرفته و دانستندمی پیش از خدا، راه به دعوت مسیر در را هازخم و هاضربه

 را اهر این انیانزند تمام آزادی و کنیممی سالمتی و آرامش طلب داد، رضایت مسیر این مصایبِ به که هرآن

 .الحمد هلل و اکبر اهلل. ستایش شایسته و است بزرگ خداوند همانا. خواستاریم

 :توضیح

 ضوع غزالن محمود دکتر به پاسخ در المسلمین،اخوان المللبین روابط سابق سرپرست ندا یوسف مهندس

 .است رستادهف پیامی بود، رداختهپ «اخوان و شیعه» درباره ندا یوسف مقاله بر پاسخگویی به که االرشاد مکتب

 از دور به و عقالنی و منطقی ندا، یوسف از شده منتشر مطلب گویدمی قاهره چاپ «الیوم المصری» روزنامه

 .است برده کار به آنها او به پاسخ در غزالن که بود تندی الفاظ
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 و است من سیاسی و فقهی و تاریخی و شرعی باور از ناشی شیعه از من سخن که گویدمی ندا یوسف

 از دور و کنم تکفیر را آنان توانمنمی هرگز رسوم، و آداب و امور بعضی در شیعه با نظراختالف رغمعلی

 دستور توانمین زنند،می طلبانهوحدت و تقریبی حرفهای «تقیّه» راه از شیعیان گویا اینکه بهانه به و بنامم اسالم

 .شویم منحرف راست راه از و بگیریم نادیده ،باشیم برادرانی باید همه که را قرآن

 ردمم به اهللحزب کمک حوادث از پس مصر، مطبوعات و نویسندگان و مصری نظام که داریم خاطر به البته

 انتقادهای هک بویژه اند،پرداخته تبلیغ به شیعه علیه وسیعی مقیاس به و شدت به مصر، طریق از غزه مسلمان

 غزه هب اسرائیل تجاوز در آن ناجوانمردانه موضوع با رابطه در مصر رژیم علیه اهللنصر سیدحسن گزنده و تند

 صرم رژیم و اهللحزب بین روابط شدن تربحرانی موجب آن با همکاری نوعی حتی و آن مردم عام قتل وقتی

 .گردید

 !کردند راضاعت پیشینم جستارهای بر که برادرانی تمام و غزالن دکتر امفرهیخته برادر: ندا یوسف پیام اینک

 ظرن و بحث هنگام – من درباره آنچه از پس ویژه به شوی؛ زدهشگفت من سوی از نامه این دریافت از شاید

 .داریم یکدیگر مخالف دیدگاهی آن در که گفتی -موضوعی در

( انسلفی) اصولگرایانِ را خود که کنممی و کرده صحبت گروهی درباره گزنده و تند ایگونه به که دانممی

. ستنده سختی و فشار در آنان کافرخوانی و اندیشیتنگ از دینانبی از پیش دینداران و اندنهاده نام معاصر

 آنان از و شویمن سیراب پیشینیان غشِبی و زالل دانش منبع از که نیست معنا این به گریسلفی از اندیشه نقد

 گریزیعقل و شده پنهان نام این پشت در که است جریانی از من سخن بلکه ننماییم، پیروی یا و نکنیم تجلیل

 و درك از خارج یا مخالف فکر و اندیشه هرگونه جریان این. کندمی ترویج دین این در را غیر از بیزاری و

 و درك از خارج یا مخالف فکر و اندیشه هرگونه جریان این. کندمی ترویج دین بدعت را خویش شناخت

 آتش در گمرانی هر و است گمراهی بدعتی اینکه و خواندمی( دین در نوآوری) دعتب را خویش شناخت

 لیدهایک اگر. است گناهکار و فاسق باشد، بلند پیراهنش و شلوار یا و باشد کوتاه ریشش که هر یا است،

 برایم اندشخو شیوه به آنان پیشوایان از یکی! دادندنمی راه را کس هیچ تردیدبی بود، آنان دستان در بهشت

 !«بشکند را کمرش یا و کند هدایت را ندا یوسف خداوند: »است گفته و کرد دعا

 خأل در سیاست، و فقه و تاریخ و شرع عرصه در قاطعم باورهای و شیعه درباره سخنانم دانممی همچنین

 و توجهیب دارد، وجود فرهنگ و اندیشه زمینه در آنها و ما میان که اختالفاتی به نسبت و است نگرفته شکل

 .خواند اسالم امت از خارج و کافر را آنها تواننمی سبب این به کنممی ادعا بلکه نیستم؛ غافل
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 موضوع، این و باشد داشته ای،تفاوتگرفته فرا و شناخته تو آنچه با امگرفته یاد اخوان میان در من آنچه شاید

 هایتجربه دارای و متفاوت فرهنگهایی و نسلها از ما دویِ هر آنکه چه، آید؛نمی حساب به ایرادی و عیب

 .هستیم مختلفی

 یزن معنوی و روحانی مسائل در بلکه نیست مادیات زمینه در تنها بشر، نسلهای از نسلی هر تعامل راههای

 شباهت باهم تجربه، و دانش از میزانی هر ایاندیشه و فرهنگ هرگونه با تمدنها تمام زمینه این در و هست

 نانآ شناخت و درك نحوه در تفاوت از گوناگون شکلهای به معنوی مسائل با تعامل در نسلها تفاوت. دارند

 در یا نوآوری و تغییر ایجاد و پذیرش در تفاوت و ماده، غیر رد یا پذیرش در تفاوت و معنوی، مسائل از

 عرصه این وارد تو که بود زمانی از شپی تنها نه اخوان با من همراهیِ و تربیت. یابدمی بروز تغییر، هرگونه

 این و !باشی آمده دنیا به تو که بود زمانی از پیش حتی که گیرد، شکل اخوان درون در شخصیتت و شوی

 .است داشته ادامه همچنان امروز تا من تربیتی و همراهی

 و قامم یا و فکری ِیپیشوای یا پردازینظریه ادعای من که امگفته روشنی و صراحت به بارها این از پیش

 تخصص جزو اینها از کدام هیچ و ندارم را اخوان جمعیت رهبری یا فقه دانش در بزرگ یا کوچک ایدرجه

 آنها با که یعمر و گویممی اخوان گروه با خود ساله شصت تجربه از بلکه است؛ نبوده وظایفم یا و فعالیتها یا

 .امکرده سپری

 و است بوده متفاوت ای،دانسته آنها از و ایکرده تجربه اخوان میان در تازه تو آنچه با من تجربه قطع طور به

 هم با ما که گفت توانمی تنها است؛ تو از بدتر یا برتر من اخوانی شخصیت که نیست آن معنای به سخن این

 گونه این! ذیراپتغییرن و سخت قالبهایی نه و هستند چندبعدی انسانهایی المسلمین،اخوان البته و متفاوتیم

 نیست نآ در ابداع و تجدید امکان که گیردمی قرار خاصی فکریِ قالبِ در بپیوندد، اخوان به هرکس که نیست

 .است قبلی افراد تکرار تنها و

 نیست نآ معنایِ به نیز سخن این. تابدبرنمی را فکری فضای بستن و گذاردمی باز خردورزی بر را راه اسالم

 جدید، رویکردهای و باورها یا و ندارند را خویش نوسازی و اندازیپوست امکان میقدی باورهای که

 شری،ب هایگروه و انسانها که آن چه ندهند؛ پیشرفت و تغییر را آنها نگنجانده، خود در را گذشته هایتجربه

 ...نیز هاجماعت و هستند ایپیوسته هم به زمانیِ هایِحلقه

 با نهات و شرعی دلیلی و نص به استناد بدون و ایکرده وارد بحث این در را خود رزو به که تو متأسفانه اما

 هیچ و است تو حق اظهارنظر، که بدانی است الزم! ایبرخاسته اعتراض به نامستند آرایی و هادیدگاه به اشاره

 شخصی الفیاخت به را موضوعی اختالفی تو که نیست درست این لیکن بگیرد؛ تو از را حق این تواندنمی کس
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. یاوریب زبان بر گناهکاری به اتهام و دشنام با همراه مرا نام که برداری گام مسیر این در چنان و کنی تبدیل

 در دوباره حال این با. دادم را تو پاسخ بیاورم، تو از نامی که این بدون و موضوعی بحثی ضمن در من ولی

 صلا ترتیب به و ایکرده تکرار ناسزاگویی و دشنام با را تهگذش اتهامات و برده نام من از هایتسخنرانی

 .شد گم دشنامها میان در موضوع

 م؛نکرد اعالم آنان هایاندیشه انعکاس و جمعیت زبان از را سخنانم نوشتم، را جستار اولین که هنگام آن من

 نینهمچ. کردم حذف بود،ن نظرش موافق که مواردی ایشان و فرستادم مرشد برای انتشار از پیش را آن ولی

 اجازه بدون را خود که کردم مراعات را انضباط و شود منتشر جمعیت سایت در جستارم که خواستم او از

 .باشم نخوانده جمعیت سخنگوی خویش، مرشد و مرجع

 و فکری شرعی، هایموضوع درباره عمومی گفتگوی و بحث که باورم این بر همچنان من نیز اکنون هم

 و رویکرد این منفی نکات. شودمی نوآوری و نوسازی استعداد همزمان رشد و افکار بلوغ ثباع سیاسی

 یادز منفی نکات هم قدر هر که ایمرسیده نتیجه این به و است گرفته قرار بررسی مورد ایرسانه حرکت

 .است بهتر مطلق تاریکی و اطالعیبی از این با باشند،

. است نادرست قَرَضاوی دکتر اظهارات و جمعیت باورهای با شیعه هدربار من سخنان مخالفت ادعای اما

 سیکچه این، جز به اما گرفت؛می صورت سنت اهل میان در مذهب انتشار راستای در قَرَضاوی دکتر جنبش

 مودن بازخواست گذشته مصرف تاریخ و کهنه ادعاهای یا غالیانه باورهای به را شیعه معاصر هایگروه تمام

 ستا دستورهایی مخالف و نادرست ادعاها این تمام! کرد؟ حکم نیتها و قصدها براساس «تقیه» بهانه به یا و

 هایآیین و باورها که ماست بر. دهدمی فرمان یکدیگر با برادری رابطه برقراری و خدا بندگی به را ما که

 جناب زا را سخنانی زمینه این در. رددا باز پراکندگی از و کند متحد را ما که دهیم تغییر ایگونه به را خویش

 صفار نحس شیخ هایپاسخ به همچنین شوی؛ آشنا ایشان دیدگاه با تا کنممی نقل قَرَضاوی دکتر و عام مرشد

 .است سعودیعربستان در شیعی شخصیتهای مهمترین از که کنممی اشاره

 از شد، صادر جمعیت این رسمی تسای در 24/44/2440 تاریخ در اخوان جمعیت سوی از که ایبیانیه در

 دمور موضوعهای برابر چندین – سنی و شیعه – مذهب دو میان مشترك نقاط: است آمده مرشد شیخ زبان

 و تفسیر نحوه و هادیدگاه اختالف به شود، یافت که مجالی هر در مذهب دو میان اختالف. است اختالف

 برای شرعی لحاظ از بنابراین. ندارد وجود اسالم ارکان و ایمان اصول در اختالفی و گرددبرمی نصوص تأویل

 .کند تکفیر را دیگری که نیست جایز مذهب دو این طرفداران از یک هیچ
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 قَرَضاوی دکتر از نقل به 47/7/2440 تاریخ در «آنالیناسالم» سایت فتاوای بانک از شرعی مسائل بخش در

 :است آمده چنین

 موضوعهای از و نموده تمرکز اشتراك نقاط بر که است آن شیعه با ما تعامل و گفتگو در مهم اصول از

 آنها بدون ندی که است اساسی اموری در اتفاق و اشتراك نقاط بیشتر آنکه ویژه به کنیم؛ دوری انگیزاختالف

 شیعه میان اشتراك نقاط از. گرددبرمی فرعی مسائل به آنها بیشتر که اختالف نقاط برخالف. شودنمی استوار

 :آورد نمونه را زیر موارد توانمی سنی و

 به اعتقاد و( ص)محمد حضرت پیامبری رسالت به ایمان و جزا روز و متعال خدای به ایمان در همگان -4

 خاتم( ص)دمحمحضرت که داریم اعتقاد همچنین و. هستیم مشترك پیامبران تمامی و پیشین آسمانی کتابهای

 تونهایس و ایمان اساسی هایپایه موارد این. کند تمام را آسمانی هایپیام تا شده مبعوث و است بوده پیامبران

 .هستیم همعقیده آنها به باور و اعتقاد بر همگی که است دین

 خداوند سخن دارد، قرار قرآن جلد دو میان آنچه و تحریف از آن مصونیت به باور و کریم قرآن به ایمان -2

 .ندارد مخالفتی حقیقت این با ـ سنی چه و شیعه چه ـ مسلمانان از یک هیچ و است

 یِپیامبر و خداوند یگانگی به گواهی و شهادت مانند اسالم عملی ارکان و اصول به پایبندی و التزام -3

 ـ گروه دو هر که خداوند خانه حج به رفتن و رمضان ماه داریِروزه و نماز برپاییِ و( ص)محمد حضرت

 .کنندمی عمل هاآن به و دارند اعتقاد هافریضه و اصول این به ـ سنی و شیعه

 باورم این رب: »گویدمی ایمصاحبه در سعودی عربستان در شیعه شخصیتهای مهمترین از صفار حسن شیخ اما

 و صحابه از بدگویی آنکه چه گیرد؛نمی نشأت صحابه مورد در نظر اختالف از سنی و شیعه مشکل که

 ربارهد همگی شده، گفته شیعه کتابهای مورد در آنچه و نیست شیعیان روزانه برنامه جزو آنان، کافرخوانیِ

. شودمی رتروشن حقیقت این شیعیان، کنونیِ رفتارهایِ و اعمال به نگاهی با. است قدیمی و کهنه کتابهایی

 نیتیام و یاسیس لحاظ از که عراق شیعیان حتی یا دهند؟می دشنام را صحابه لبنان، و بحرین شیعیان آیا

 «است؟ شده شنیده صحابه ضد بر آنان از دشنامی آیا دارند، مشکالتی

 بگیرد؟ صورت شما خصوصی پرورشی و آموزشی مرکز در شاید صحابه به ناسزاگویی و دشنام *

 دشنام و توهین. است آشکار و دارد وجود که بپرس چیزی از. مکن بازخواست احتمال یک براساس مرا -

 جودو شیعیان سوی از واکنشهایی تاریخی، مراحل برخی در. است گذشته مصرفش تاریخ که است عملی

 دارید؟ توقع این از بیشتر چیزی دیگر. ندارد وجود دیگر اکنون که داشته
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 (ص)پیامبر اصحاب درباره شیعیان دیدگاه

 چیست؟ گرداند، خشنودشان و شود خشنود آنان از خداوند که شیخین درباره شما دیدگاه *

 دیثح تصریح به بنا امامت که باورند این بر آنان. است واضح و روشن امامت موضوع در شیعیان دیدگاه -

 نودخش او از خداوند که علی امام گویدمی تاریخ حال این با. بوده السالمعلیه علی حضرت حق( ص)پیامبر

 که یستن شایسته بنابراین. نمود فعالیت آنان خالفت سایه در و کرد بیعت عثمان و عمر و ابوبکر با شود،

. داشت توقع شیعیان از نباید این از بیشتر و دانممی حرام را بدگویی نیز من. گیرند قرار بدگویی و توهین مورد

 به ار دیگران ندارد حق جریانی هیچ و داریم خلفا و خالفت و امامت موضوع در قطعی باورهایی ما بنابراین

 انباورهایش که پذیریممی همگان برای را حق این البته کند؛ محاکمه خویش یقینی و قطعی باورهای خاطر

 رنتابند؛ب خویش مقدسات به را شیعیان توهین که دارند حق سنت اهل. بمانند مصون بدگویی و توهین از باید

 .ندارد ارتباطی کسی به شانپیرامونی مسائل در شیعه درونی و شخصی دیدگاههای اما

 نسانِا. است شده توهین صحابه به آنها در گفتی و کردی اشاره آنها به که گردمبرمی نوارهایی وعموض به

 ادعاهای کند، بررسی و تحقیق آن مضمون درباره آنکه از پیش دهد،می گوش نواری به که هنگامی خردمند

 را سنت اهل از یکی رستناد نظر دارد حق شیعیان از فردی آیا. دهدنمی تعمیم بزرگ ایجامعه بر را آن

 است؟ سنت اهل همة نظر این بگوید و دهد تعمیم آنها برهمه

 رباو مسلمانان دستان در موجود قرآن این به که کنندمی اعالن صراحت به شیعه دانشمندان سو یک از *

 اما ت؛اس قرآن از جدای آن، غیر و فاطمه مصحف و ندارد وجود مهدی امام نزد دیگری قرآن هیچ و دارند

 عباراتی زا آکنده رسند،می چاپ به نیز امروزه که شیعه تفسیری و اعتقادی و حدیثی کتابهای دیگر سوی از

. نندکمی اجماع ادعای مسأله این بر و دارد آن در نقصانی یا زیاده آمدنِ وارد و قرآن تحریف بر داللت که است

 کرد؟ برقرار سازگاری و رابطه رویکرد دو این میان توانمی چگونه

 در یقاطع نظر شیعه دانشمندان. برداشت دست قرآن تحریف عدم یا تحریف درباره گفتن سخن از باید -

 قبول غیرقابل و غیرصحیح روایاتی به که است ربطیبی و شاذ نظر قرآن، تحریف ادعای و دارند زمینه این

 .است سنت اهل دستان در که است آنیقر همان شود،می تالوت شیعیان میان در که قرآنی. دارد استناد

 ضرتح که است قرآن از آیاتی تفسیر یا و دعاها بلکه نیست؛ خدا کالم و قرآن از بخشی فاطمه، مصحف اما

 .است کردهمی یادداشت داشت، که اینسخه در و شنیدهمی پدرش از را آنها فاطمه
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 این رد منیع عبداهلل شیخ از که هنگامی. اندداده را نظرشان و کرده صحبت صراحت با زمینه این در شیعیان

 شیعیان هک کنیم اعتراف است الزم و برداریم دست سخنان این از باید: داد زیبایی پاسخ شد، پرسیده موضوع

 این« )...است گفته قَرَضاویشیخ که است سخنی همان پاسخ این و ندارند ماست، نزد که آنچه از غیر قرآنی

 .است بوده نامه این نگارش در متعددی اهداف! برادرم(. است صفار حسن شیخ مصاحبه از ایخالصه

 گریبن نوشته آن در دوباره اینکه یا بودند شده حذف ماجرا صورت از که بود اموری مجدد توضیحِ اول، هدف

 ررشاس من قلب که بدان. نمایی بخشش طلب خداوند از است، زده سر تو از اشتباهی که کردی احساس اگر و

 .است بخشش و گذشت از

 طهراب نباید اینکه و فراخواند موضوعی بحث اصول رعایت به را ما دعوت، این که باش داشته یاد به دوم

 نیطوال سفرهایی و دراز سالهای. ماست ویژگی مهمترین رابطه این که بگسلیم هم میان را برادری و مودت

 و نادان یا و مؤدب چه و شتابزده، یا و عاقل چه و بزرگ، یا و کوچک چه برادرانت، با و توست روی پیش

 روی پیش راه یک تنها هستی، مسیر این در تداوم و ثواب خواهان اگر. داشت خواهی تعامل و گفتگو ادببی

 .است حسنه موعظه و حکمت آن و توست

 زور هب برادرم و من میان شیطان شاید و امگرفته قرار عمر سراشیبی در که بگویم باید خود درباره اما سوم

 مرا چهآن در را تو و بگیرم نادیده را تو گناه یا خویش گناه خواهمنمی سخنان این با و باشد انداخته فاصله

 از ،پذیرفتی را لطف دو این اگر و کنممی مغفرت و بخشش طلب تو از و خواهممی عذر ای،پنداشته خطاکار

 .دارم دعا انتظار تو

 م0/2/2443 لوگانو، ندا، یوسف
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 جالل ازدیدگاه اسرائیل

 

 حصحی تعبیر این اگر!  _ وراست چپ جرائد «احمد آل جالل» درگذشت سالگرد مناسبت به پیش، چندی

 منتشر وا «سالروزتولد» عنوان به مطالبی ها روزنامه از یکی.... . ساختند منتشر مقاالتی وی ی درباره! _باشد

 رادواف ها شخصیت بزرگداشت در موجود رسم خالف بر که این وآن بود تقدیر قابل جهت یک از که نمود

 با _ ونویسندگان نخبگان حتی_ ما جامعه جمعی ذهن مؤانست دهنده نشان که)  وفات روز مناسبت به

 !بود داده قرار یادبود برای فرصتی را تولد روز(.... است افراد درگذشت روز و سوگواری

 4342 آذرماه یازدهم پنجشنبه روز بلکه نبوده آذرماه سوم روز جالل مرحوم تولد که نمود یادآوری باید البته

 نظر از که ای نکته: هرحال به.  است بوده قمری هجری 4302 شعبان ویکم بیست با مطابق شمسی هجری

 درافشای ، احمد آل جالل نقش به متأسفانه جرائد، از یک هیچ که است این.  است مهم خیلی نگارنده

 ، صهیونیستی رژیم با «پهلوی ایران پیمانی وهم همکاری: » دوران درآن هم ،آن صهیونیستی رژیم یاتجنا

 اشدب کسی اولین شاید ما، عصر روشنفکران میان در احمد آل جالل تردید بی که درحالی!  نکردند ای اشاره

 یبوتصک به نسبت ! سوسیالیستی شیفتگی دردام هرگز ، نخستین گرایانه چپ گرایشهای علیرغم که

 فشایا و نقد به روشنفکری و سیاسی محافل بر حاکم جو علیرغم ، ای بهانه هر وبه نیافتاد «اسرائیل»های

 شجاعانه و پرداخت هست، و بوده غربی امپریالیستی محافل که آن اصلی واربابان صهیونیستی رژیم مظالم

 «برادر چشم از» نام به خود درکتاب «احمد آل شمس» جناب گرانقدر وعزیز ارجمند دوست. نمود افشاگری

 می رانقل آن نخست که دارد ای اشاره زمینه دراین( نشد چاپ تجدید دیگر متأسفانه که 4303 ، قم چاپ)

 امضای به ای مقدمه با«  امپریالیسم عامل اسرائیل،:»عنوان تحت ،4327 مهرماه در که ای رساله متن وبعد کنم

 جالل دیدگاه از جدید نسل وآگاهی اطالع جهت _ مقدمه باهمان _ساختم منتشر ، ازقم «ابورشاد»مستعار

 :بخوانیم را احمد آل شمس جناب اشاره نخست:  کنم می نقل صهیونیستی فاشیسم درباره

 یروسس دکتر «امروز هنر جنگ» در جالل ، نشسته فرنگ ایرانی دوست یک نامه پوشش زیر که ای مقاله» _4

 ودرنسخی 4300 تیرماه درسوم ساخت گرفتار ابدی توقیف به را «جدید دنیای» نامه هفتهو کرد، چاپ طاهباز

 آن.  ندانست توجه درخور را آن یا و ندید را آن ایام درهمان ، جماعت روشنفکر یا که. شد منتشر معدود

 یا و وی خود که.  داشت را«  نفرت یک آغاز:»  نام. بگیرد را ساواك زور و ضرب تا ، جالل ساختگی نامه

 را سورسان وعصبیت حساسیت عنوانی، باچنان بودند ندیده مصلحت ، آن اولی ناشر طاهباز سیروس دکتر

 بلکه رد،ک راجمع آن نسخ اکثر تنها نه وساواك ، درنیامد درست مراعاتشان و مالحظه این البته که.)برانگیزند
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 هب ونسبت. دید آگاه روحانیت نیز را مقاله آن که نای روزگار ظرایف از اما.( نمود راتعطیل مزبور نامه هفته

 «نذیر نشر» وتوسط «ابورشاد» امضای با ای صفحه سه مقدمه یک افزایش با. کرد مسئولیت احساس آن تکثیر

 درویکبار.  نسخه هزار پنج در یکبار. ساخت منتشر رقعی ای صفحه 32 رساله یک صورت به درقم را دوبارآن

 ریالیسم،امپ عامل «اسرائیل» نام _محتوایش به متکی البد _ رساله آن برای آنکه تر ریفوظ. نسخه هزار پنجاه

 «ذیرن نشر» که کرد نقل برایم ، واتیکان سفارت از دربازگشت خسروشاهی هادی سید عزیزم. برگزید را

 قمدر طاغوت سالهای در که جوان روحانیان از گروهی روشنگرانه های فعالیت روی است بوده پوششی

 . است بوده ایشان خود مستعار نام هم «ابورشاد»و. اند داشته فعالیت

 شیفتگی دچار هیچگاه داشت، ملک مهندس برادرش و ملکی خلیل مرحوم به که ارادتی تمام با جالل _2

 داشت المیاس اصیل فرهنگ به او که واعتقادی عالقه جوهر. نبود اسرائیل به نسبت ایرانی های سوسیالیست

 لدرشک اسرائیل، کشاورزی آمیز توفیق دستاوردهای به خویش، یاران دیگر چون که داد نمی اجازه او به ،

 همواره را جالل های نوشته که بود اصولی وتردیدهای شک وهمین. آید وجد به دل صمیم از ها، کیبوتص

 تبلیغ در که یا گانه چند های وقفه که است آن من پندار. کرد می تفکیک ملکی مرحوم های نوشته از

 از اندتو می است، افتاده اتفاق( زندگی ونبرد وزندگی علم) ملکی مرحوم مجله در اسرائیل های کیبوتص

 اورمش یک چشم به ، درجالل ملکی. است داده می ملکی به جالل که باشد بوده تحذیرهایی علت به جمله

 یزن کتابهایش از یکی درمقدمه رحومم آن خود کنم می خیال را، مطلب واین. نگریست می وصدیق هوشیار

 اول برای 4300 درسال ایرانی روشنفکران بین از جالل، وقتی( .وآراء عقاید برخورد مقدمه)  است کرده یاد

 یهودی زا گروهی _غرب بورژوایی تمدن سرسبد گل این _نازیسم اینکه مناسبت به: » که درآمد فریادش بار

 اردن وغرب وغزه فلسطین عربهای میلیون سه دو امروز _پخت پزی _ آدم های کوره درآن را زده فلک های

 انروشنفکر حضرات وچون. بشوند وآواره کشته روچیلد وبانک استریت وال داران سرمایه درحمایت باید

 انهدرخاورمی یهودیها همان به حاال ، برنیاوردند دم ساعت ودرهمان اند بوده شریک هیتلر درجنایتهای اروپایی

 را غرب استعمار ضد مبارزه خیال ودیگر بخورند شالق وعراق والجزایر وسوریه مصر ملل تا اند داده سرپل

 اعثب ملکی مرحوم استادش با را داغی مجادله!« نبندند متمدن ملل به رو را سوئز کانال ودیگر درسرنپرورند

 صفحه در،برا چشم از.« )باشد داشته بیاد فریاد، آن ناشر طاهباز سیروس دکتر کنم می خیال کم دست که شد

 (. 073و077

 :جالل رساله بر اینجانب مقدمه اما... 

 خدا بنام
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 : رساله براین یادداشتی

 ودمب درتبریز ومن... گردید منتشر تهران در «جنگ» بنام وار روزنامه ای نشریه اول شماره که بود 4300 تیرماه

 جدیدت شماره همان که دانم ونمی... نرسید ما وبدست ردیدگ نایاب گویا آن های نسخه ولی شنیدم آنرا نام که

 ... نیافت ونشر چاپ اجازه هرگز آن دوم شماره که دانم می ولی نه یا شد چاپ

 یشب ، نسخه همان که بود چنین تقدیر هم وشاید شد پذیر امکان «جالل» لطف با ، ازآن نسخه یک تهیه... 

 حوادث» از وسپس!« ها زدگی دزد»از نخست ،!سطور این اقمر ی مضره وکتابهای اوراق دربین ازدهسال

 می چون والبته... منتشرگردد مستقل ای جزوه بشکل «جالل» خود مقاله امروز، آنکه تا بماند درامان!« دهر

 ها اوریب دیر همه با ما ، است گشته آسان هم کتاب نشر اجازه وتحصیل شده لغو مطبوعات سانسور گویند

 استفاده مورد ، منتشرگردید اگر که سپاریم می چاپ بدست! خبر یاسقم صحت بررسی بعنوان را مقال این ،

 هک فهمیم می بار هزارمین برای شد، بایگانی اجازه بانتظار ، چاپخانه در هم واگر گیرد می قرار دوستان

 ...! است خطا آزمودن را «آزموده»

 ناصر انندم درمقال، شده یاد افراد از بعضی ، فترت راینود شده نوشته پیش دهسال مقال این که بینید ومی... 

 زنیمب ای حاشیه شان باره در ما که نیستند حیات عالم ویادر کار مصدر در دیگر حبشه، وامپراطور یمن وامام

 «اسرائیل» نخواهدبودکه مناسبت بی امر باین اشاره است، آمده 34 صفحه در که ای نکته توضیح برای ولی! 

 انقالبی هوالبت پشتیبانی! مارکسیت باصطالح! ماریام هایله سرهنگ جانب از حبشه، امپراطور بجای هم امروز

 اقمارش، ازانوسرب شرق امپریالیسم سوسیال با _امپراطور اربابان _غرب امپریالیسم با همکاری بجای بار، این

 وهم کردند تارومار آنها یاری با را اوگادن صحرای مسلمانان که دارد همکاری _ جمهور رئیس اربابان _

 ناپالم و ای هخوش بمب با را اریتره مسلمانان ، سوسیالیستی طبعاً!  ودوستانه دستجمعی همکاری بایک اکنون

 می عام قتل _ سوسیالیسم نگهبان _کوبائی خلبانان هدایت با شوروی ساخت هواپیمای و اسرائیل اهدائی

 ...!کنند

 لتشکی» که کند می پیشنهاد ویهود اعراب بین اختالف رفع برای حلی راه ،20 درصفحه «جالل» آنکه دیگر

 ههایگرو که داشت بیان همانطور باید را حل راه این! است«  فلسطین باسم _ویهود عرب فدرال حکومت یک

 اصیل هودیانی درآن که است فلسطینی دولت تشکیل وآن هستند آن هوادار فلسطین، آزادیبخش جنبش اصیل

 میزیآ ومسالمت آزاد زندگی بتوانند _اقمارشان ودیگر وشوروی ازآمریکا شده صادر های تحفه نه _ فلسطین

 دارد درازی یاربس فاصله عمل مرحله تا حل راه این والبته. باشند داشته ومسلمان مسیحی: فلسطینیان دیگر با

 وجودب خود تجاوزات پایگاه ابهبمث اسالم جهان درقلب ، شرق همکاری با غرب را «اسرائیل» که داریم وتوجه
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 نوشته طبق آنکه مگر بردارد، پایگاه ازاین دست که شد حاضرنخواهد هم آسانی این وبه است آورده

 وانت می تبر با فقط را استعمار است داده نشان» که را «الجزائروچین تجربه» نشریه ودرهمین« _جالل»خود

 یادآور نیز را هنکت این درپایان.! باد بهمراهشان خدا دست...!  دان گرفته که بگیرند بکار نیز فلسطین در «برید

 ابورشاد ، قم 4327 مهرماه.  است ما از ، رساله این کلی عنوان انتخاب که شد

 امپریالیسم آلت بمثابه اسرائیل

 گرازن فوالدم دل غلطان درخون گنه بی پیچان درخون ناروا برادرهایم درخون که است این فکرم زمان وین

 ریش یخب وپالهاش پرت.  ام افزوده آن به چیزهائی من که است پاریس از دوستی نامه متن این دیگرگون کند

 . ازاو حسابش وحرف من

 احمد آل جالل

 فهدرفلس را وسیاحت سیر این نتیجه وحاال.  ها روزنامه به وچشمم است رادیو به گوشم که است هفته دو

 باراتوع کلمات که است حاد واجتماعی سیاسی های بحران در تنها.  سمنوی می برایت دل درد بصورت اروپا

 و فرقه هر شود می معلوم که است ها سربزنگاه تنها.  کنند می راپیدا خود واقعی مفهوم واقدامات واعمال

 ودشمن دوست نیروهای بدقت توان می که است بگیری خر پلهای سر وتنها است حالج مرده چند هرکس

 را ها وداغ داد نشان را ها ومهره آمد پیش خاورمیانه جنگ مناسبت به اخیراً شرایطی وچنین.  دکر بررسی را

 چپو وکالن خرد از فرانسه مردم.  نیست میسر هم نامه خوردن باگه کردنش پاك چنانکه آن زد پیشانی بر

 الجزایر داغ که _کمتر ازهمه من _ کرد نمی را فکرش کس هیچ! عربند ضد وچه پرست نژاد چه وراست

 انتقال به چنین آن ماندن وناکام 4320 در سوئز کانال لشکرکشی وماجرای.  باشد مانده ها این بردل چین

 همه .استعمارند جرار لشگریان رنگارنگ حیوانات این همه زر سه امه بقول.  باشد کرده تحریصشان کشی

 قتو آن.  کشید طول عمومی افکار کردن آماده تمام هفته دو. بدهکار انقالب به شان وهمه فروشند برده شان

 می فکر خود پوسیده درمغز که آنهایی _ جهانی وجدان حضرات! ها چپی دست ؟ جست میدان به اول که

 .دارند دنیا درتمام را حق از دفاع رسالت که کنند

 کی آنها همه !کنند می محکوم انسانیت نام به عالم بالد دراقصا را ونقی وتقی وحسین حسن که هایی آن

 یونسکو ژناو خوکی یا تاکرگدنی(  دیگران همه از کمتر یکی واین) گرفته سارتر از. ریختند میدان به مرتبه

 های اردوگاه در است سال بیست که فلسطین وطن بی آورگان کرد ادعا که آنجارساند به را وقاحت که _ نام

 دخواهن می همگی کنند می دریافت ملل سازمان هازرا را معمولی آدم نصف غذائی وجیره برند می بسر جنگ
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 مایندهن راکه وآمریکایی اروپایی وارنگ و رنگ های یهودی این خواهند می یعنی. نکرد هیتلر که بکنند کاری

 تان» هدارودست جزو که «النزمن»نام به دیگری مالیخولیایی.!  کنند عام قتل عربی ممالک دروسط غربند تمدن

 یدرم علیلش چنته از آنچه هر که دررفت ازکوره اعراب خیالی وحشیگری ازاین چنان نآ است سارتر« مدرن

 آبروتر وبی وقیحتر اما دارند، خود جای که فرانس مندس وحضرت چپ فدراسیون. کرد مردم نثاراین آمد

 عهدهب که ای تاریخی رسالت نام وبه!  است بشر حقوق از دفاع مجمع رئیس که بود مایر دانیل جناب ازهمه

 به لیو متنفرم هم خود بودن انسان از متنفرم خود)!!(  بودن سوسیالیست از من:  که فرمود تخم چنین دارد

 چهو بود وسیاسی ادبی اراذل این بدست دور جوری این هفته یک مدت به.  کنم می افتخار بودنم یهودی

 هک اصلی کارهای صاحب آنوقت دکر کف کشی عربده از اینها دهن اینکه از پس اما خالی جایت!  سیرکی

 مه خودشان که ها کمونیست منهای) فرانسه چپ. بود آماده زمینه.  شدند گود وارد است بدستشان سرنخ

.  بودند کرده آماده بعدی ماهیگیری برای را احساسات پارچه یک بطور!(  خورند می گهی چه دانند نمی

 بانداوطل نویسی اسم. رفتند باال! چپ روشنفکران نای دوش از ومنفعت پول وارگانهای بورژوا مطبوعات

 تینگمی در اسرائیل طرفداران اتحادیه کل دبیر دوروچیلد ادمون بارون حضرت.  کردند جمع وپول شد شروع

 مکک به باهم همه.  گرفت قرار چپ دست عناصر نامدارترین درکنار_عربی ضد وراسیست هیستریک های

 . شتافتند!  وحشی و جاهل باعرا جنگ به! _ متمدن اسرائیل

 ماه پنج. دهم می دستت نمونه یک فقط نکنی اغراق بر راحمل وحرفهایم باشد دستت حساب اینکه برای

 پیدا سمشا از هدفش که کند می فعالیت دارد ویتنام برای فرانک میلیارد یک نهضت بنام ای کمیته که است

 فرانسه در که پولی میزان ساعت 07 درعرض اما دهکر جمع پول فرانک میلیون دویست فقط بحال وتا است

 «لندن»و«پاریس» روچیلد حضرات را آن نصف فقط که!  گذشت فرانک میلیارد 3 از شد جمع اسرائیل برای

 بدست طور این! دوستان بشر این چرا. خوب......  مجمل ازاین بخوان مفصل حدیث وتوخود کردند هدیه

 بیست.  است ساده جواب ؟ کرد تظاهر اسرائیل با عمومی همبستگی جوری این مرتبه یک چرا ؟ اند افتاده وپا

 هیونص تروریستی های سازمان برکت وبه المللی بین های سرمایه کمک به زورگو مشت یک که است سال

 که ستا سال بیست.  اند ریخته رابیرون آن ساکنان میلیون ویک اند کرده اشغال را فلسطین خاك «هاگانا»و

 آوارگان خواهدکه می ازآنها ملل سازمان که است سال بیست. کنند می تصرف را اعراب ازخاك ذره ذره مرتب

 یازده درست مدت این درعرض. کنند می رد کلفتی گردن با وآنها برگردند وطنشان به رابگذارند فلسطین

 دان کرده تجاوز ایگانهمس خاك به عمالً مرتبه سه و.اند شده تجاوز به محکوم ملل سازمان طرف از مرتبه

 چنین غربی اندوست بشر حاال که است این بدلیل اند نداشته قبول اسرائیلی را فلسطین مقیم اعراب وهیچوقت
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 یهود وزامر کردند یهود با نازیها دیروز راکه رفتاری اند، کرده قیام آنها از دفاع برای واحد تنی چون مرتبه یک

 . کند می اعراب با دارد وآمریکا اروپا ناراحت وجدان کمک به

 کوره ادرآنر زده فلک یهودی میلیون شش _ غرب بورژوایی تمدن سرسبد گل این _ نازیسم اینکه بمناسبت

 سرمایه حمایت در باید اردن وغرب وغزه فلسطین های عرب میلیون دوسه امروز _ ریخت پزی آدم های

 ایه جنایت در اروپایی روشنفکران حضرات نوچو.  بشوند وآواره روچیلدکشته وبانک استریت وال داران

 اند داده سرپل درخاورمیانه یهودیها بهمان حاال.  اند بوده برنیاورده دم ساعت ودرهمان اند بوده شریک هیتلر

 ورندنپر سر رادر غرب استعمار ضد مبارزه خیال ودیگر بخورند شالق وعراق والجزایر وسوریه مصر ملل تا

 ضراتیح که کنم می تعجب من! بورژوا گند تمدن این بر تف! نبندند متمدن ملل وبهر را سوئز کانال ودیگر

 خوابند می رامآ وجدان با شب االن آیا است سوسیالیستی کشور یک اسرائیل که کردند فرو ما بگوش سالها که

 آن قالبیان وضد جاسوسی شبکه تمام دارد االن «سیا» و امپریالیسم خاورمیانه شعبه بعنوان که اسرائیلی ؟

 ستا کرده انتخاب ها فلسطینی به کجی دهن عنوان به را اسمش حتی که اسرائیلی ؟ کند می اداره را اطراف

 را ربع میلیون صدواندی باید است شکرآب ما باحکومت اش میانه مصر حکومت رئیس که علت باین ؟آیا

 اعراب ازترس ایران حکومت وقت وآن دهد می ایران را اسرائیل نفت درصد 34 االن ؟ کرد فدا قضیه درین

! « فروشند می بخواهند که بهر را نفت خودشان ایشان ایم هیچکاره کمپانی درمقابل ما» که دهد می اعالمیه

 آوارگان هراب سرخ وخورشید شیر های کمک یا ببینیم را خروس دم این آخر نیست؟ گناه از بدتر عذر این وآیا

 حرایص در عرب فراری سربازان. رود نمی فراتر سیاسی شرایط داغترین در یفریب عوام یک حدود از که اردن

 _ازناصر نگرفت انتقام از است پر فارسی مطبوعات تمام آنوقت میرند می تشنگی از دارند دسته دسته سینا

 ارینگهد برای تا اند بریده آبرا های لوله اندکه متمدن های اسرائیلی این آقایان که بنویسد نیست وهیچکس

 بود فتهر استلژ به که برگشت نام ویت از پیش ماه شش همین دایان موشه! نشوند بیشتر خرج دچار اسرا از

 قتل پرانو افشان های بمب و ناپالم رابا نام ویت!  وحشی و گرسنه ملت چگونه آمریکا متمدن ملت ببیند تا

 ..... بگذریم!  کند می عام

 های بنگاه دیگر همچون که فرانسه مطبوعات.  است ای موعظه و دپن هر از تر کننده بیدار حوادث شالق

 تا را نظیرش که اند کرده وتخدیر رامسموم افکار چنان است دار سرمایه یهودیان دردست ملک این انتشاراتی

 آن نهمگر. گردد می اینها تبلیغات پول با که هم ودولتی خصوصی های رادیو. دید توان نمی دیگر های سال

 مایهسر دست در «رنو»و«هاشت»امور وزمام ؟ است روچیلد بانک رئیس فرانسه مملکت وزیر نخست که است

 نهاییآ بدست وتبلیغاتش_؟ کشید لشگر سوئز به که همان _موله گی قدرت، درید چپ جناح وتمام ؟ داران
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 وشنفکرانر وجدان که است این عجب.  نیست عجب اینها بینند؟ می را «الجزایرفرانسه»خواب هنوز که

 یفارس مطبوعات درسراسر. بیزارم خودم دانستن ازفارسی روزها این من. سازند می ها این راهم ایران مملکت

 اگر. هنوشت ایرانی یک را آن گفت بشود که ندیدم دیگری چیز هیچ وسیاه سپید مجله دریک مقاله یک جز

 گوید می چه ایرانی روشنفکر داده ضایتر ها یهودکشی آن به چرا که است ناراحت اروپایی روشنفکر وجدان

 یروشنفکرایران وجدان اش؟ امامزاده نبی ودانیال! اش هخامنشی شاه وزیر «مردخای» و بود اش ملکه «استر» که

 ار مسلمانش و عرب برادران که سوزد می هواپیمایی و تانک در ایران نفت چرا که باشد ناراحت ازین باید

 و ها تانک در وکویت سعودی نفت چرا که باشد ناراحت این از باید یایران روشنفکر وجدان کشد می

 روشنفکر دانوج که است گفته کسی چه.  اند بسته توپ رابه ویتنام فقیر ملت که سوزد می هلیکوپترهایی

 ای کهنه وسخن حرف این ؟ والنزمن روچیلد مالیخولیاهای و ؟ بسازد فرنگ مطبوعات باید هم را ایرانی

 بحث_ بدهیم خاورمیانه شوشتر در ما باید کرد واروپا آلمان بلخ در ای دیوانه راکه گناهی کفاره اچر که است

 یهسرما که _ درخاورمیانه غرب واستعمار داری سرمایه اول دست نشانده دست این _اسرائیل که است درین

 راگ اسرائیل خرید؟ تومان هزار به خارك در نفت کمپانی را نخلی اصله هر که داند نمی مگر ، دارد فراوان

 . نباشد دمکراتیک های ضدنهضت توطئه مرکز باید کند زندگی آرام خاورمیانه در خواهد می

 _ اشدب زخم الی استخوان اینکه جای به باید بشناسندش برسمیت عرب برادران که خواهد می اسرائیل اگر

 قایعو رمز حاال بگذار. نفت وغارت است عماراست نفوذ بزرگترینش که.را خاورمیانه دردهای باشد نهنده مرهم

 چیزی مدان می و کند می چه فارسی مطبوعات با سانسور ام دیده که چرا بنویسم برایت بسرعت را مدت این

 آویو درتل اصالً انگار مدت این فارسی مطبوعات که ام دیده چون. دانی نمی باب دراین وحسابی درست

 .است شده می چاپ

 از هک وانگلیس آمریکا هواپیمای کمک با اسرائیل هواپیمای. اینجا وقت به صبح شش تساع دوشنبه روز

 مصر های رودگاهف تمام( کرد آنها بستن به تهدید لیبی دلیل این به و)  خاستند می بر لیبی های پایگاه و مالت

 بمباران های رودگاهف این جزو که کردند اعالم مصری ومحافل ، کردند رابمباران عراق وحتی واردن وسوریه

 رمص دولتی مقامات فقط آن وجود از و بود نشده تمام هنوز که ومصر سودان مرز در بوده یکی حتی.  شده

 بمباران ار آمریکایی «لیبرتی» کشتی که شد ساختگی مانور یک هم بعد! آمریکایی مقامات و اند داشته اطالع

 نوای. اند رفته می سمت کدام به سمت ازکدام که کند ضبط هواپیماها حرکت از خبری نتواند که کردند

 وآن. بود معلوم اول ازهمان ونتیجه ، کارافتاد از زمین روی اول ساعت درهمان اعراب هوایی نیروهای جوری

 انکت ششصد اسرائیل شدید زیربمباران.  شد اشغال روز دردو سینا صحرای.  شد شروع ها تانک حمله وقت
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 تر ومهم. نفر هزار44 تا7 بین کشته عده نداشتند، هوایی حفاظت چراکه.  شیدپا ازهم مصری لشگر وهفت

 ینکها مثل)میرند می تشنگی از ودارند سرگردانند سینا درصحرای االن هستندکه نفری هزار پانزده ده ازین

 به یداب صورت درآن که چرا. کند می ابا آنها ازاسیرکردن حتی اسرائیل فاتح ارتش وقت وآن(  کردم تکرار

 می قدیم از را واین.  هست هم مقتصد که البته جماعت ویهودی. بدهد وارودگاه وخوابگاه ونان آب آنها

 !بدهد جمعی دسته گور یک شاید فقط ایشان به جوری این.  دانیم

 مینز بر کشته هزار چهارده و.نتوانستند مقاومت بیشتر روز سه ها اردنی اسرائیل زیربمباران ، اردن درجبهه اما

 دارند را عرب دیگر میلیون یک واالن کردند یهودتصرف های متمدن را اردن غرب نواحی تمام. گذاشتند

 هک) اسرائیل ورادیوی مطبوعات که حال درهمان که اینجاست وجالب کنند می بیرون شان وکاشانه ازخانه

. دکردن می معرفی لاسرائی ومتمدنان مسلمان متعصبان بین مذهبی جنگ را جنگ( ام کرده گوش بدقت

 می وزاری گریه داشتند المقدس دربیت ندبه دیوار پای اسرائیل ارتش وامرای دولت هئیت تمام حال درهمان

 تهییج استعمار درمقابل ودفاع سالح برداشتن برای را انقالبی کارگر طبقه قاهره رادیو حال ودرهمین.  کردند

 یلیاسرائ اما. افتادند راه دفاع وبرای شدند هم مسلح هیچ، که شدند آزاد قاهره سیاسی زندانیان تمام. کرد می

 وسیله ندکهبده استعمار بدست گزکی خواستند نمی چراکه. توانستند می گرچه. نکردند عبور سوئز ازکانال ها

 رمانف کردکه اعالم دنیا همه وحیرت بهت درمیان مصر چهارشنبه روز صورت هر به کانال بستن برای اید شده

 تماماز که داد اطالع خود ساعته نیم درنطق الناصر عبد جمال بعد روز و پذیرد رامی امنیت شورای بس آتش

 یفارس درمطبوعات نطق این از مطلبی کوچکترین که دارم حتم ومن.) دهد می استعفا خود های مسئولیت

 گرفت اش وگریه واندبخ آخر تا نتوانست قاهره رادیو گوینده را ناصر استعفای خبر!(  است نشده منتشر

 اعتس نیم ودرعرض شد غوغا عربی درکشورهای که بودند درنیامده خبر این ازتعجب هنوز متمدن واروپائیان

 باید ناصر ایاستعف که خیابان به ریختند درقاهره نفر هزار پانصد( نویسم می دقت به) اسرائیل رادیو گفته به

 لحظه ندچ درعرض فارس خلیج کنار تا اطلس اقیانوس کرانهاز اسرائیل رادیوی بقول باز.  بشود گرفته پس

 جنگنددر کردندکه فراموش همه شدکه مبدل کار سر بر ناصر برگرداندن به اراده به چنان شکست پریشانی

 مجلس تا گیرد می راپس خود استعفای فردا تا که داد اطالع ناصر بعد ساعت یک.اند باخته راهم وجنگ

 رهرنوعب را راه ازآدم دریایی مجلس تا ازمنزل. برود مجلس به نتوانست ناصر وفردا. کند روشن اورا تکلیف

 سراغ وانت می درپکن فقط را تظاهری چنان نظیر.  دید شد می درتلویزیون که آنطور بود بسته مرور و عبور

. آمد ندب زسوئ کانال. شد قطع وانگلیس باآمریکا عربی های دولت تمام سیاسی روابط مدت این درعرض. داد

 ومتمدنان دوستان بشر وخیال شد مسجل که اعراب نظامی شکست. شد بسته عربی ممالک تمام نفت وشیرهای

 چراکه . نفت بسراغ رفتند همه وتلویزیون وروزنامه رادیو فرانسه درتمام آنوقت. شد آسوده که لحاظ این از
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 رانسهف انتشاراتی های دستگاه افادات از آنچه است واین ؟ بماند نفت بی وفرنگ شود جدی قضیه نکند

 شود می طعق وانگلیس آمریکا برای نفت که بخوابید آسوده فرانسه ملت:  شد من دستگیر نفت مسئله درباره

( زنند یم حرف خیلی ازآن که) ایران ونفت دنیااست نفت ارزانترین خاورمیانه نفت اینکه وبعد. شما برای نه

 نیکمپا محلی مقامات آن کردن جایگزین وبرای. بازاست ما همه روبه نفت واین خاورمیانه نفت ارزانترین

 درویتنام هک هستند هاهم آمریکائی برما عالوه وبعد بجنبد بیشتر هردستگاهی که اند کرده معین جایزه هاحتی

 که هانی است شده منعکس هم آنجا دانم نمی.)بیاورند دوام لحظه یک توانند نمی فارس وخلیج ایران نفت بی

 تنف اینکه دیگر!( .شده خراب پمپ تا دو که اند برده نفت فروشگاههای به هجومی چنان مردم درسایگون

 مرتبه ستبی و پاناما حوزه نفت از است ارزانتر مرتبه وده الجزایر ازنفت است ارزانتر مرتبه هفت خلیج حوزه

 شان نگیج بودجه برسانند ویتنام به نفت نخودشا ها آمریکایی باشد قرار واگر. آمریکا نفت از است ارزانتر

 است داده لوقو دارد نفت ایران هنوز که کنید شکر را خدا پس ورشکسته اقتصادشان ناچار شود می برابر پنج

 درملی هک کاری همان عین.  باشد کرده عربی های نفت کمبود جبران که باالببرد چنان را نفتش استخراج که

 سالها درآن هم که مسلمان برادران همبستگی عالمت بزرگترین است این به. ندکرد ها کویتی. ما نفت شدن

 !شود می تمام وآمریکایی ویهودی اروپایی های متمدن نفع به فقط اکنون هم و

 جنگ گوید می دمشق رادیو. دارد ادامه جنگ سوریه درجبهه.  است نشده کارتمام هنوز اما.  درست اینها

 نواحی هب وازقاهره لبنان به فرستند می دارند ازدمشق هارا وبچه زن تمام.  افتاده تعویق به بلکه نشده تمام

 دهش مسلح علیل غیر اهالی تمام.  شود می دنبال دارد اداره وهر وعمارت خانه هر درمقابل سنگربندی. دیگر

 کنیم یم مبدل را جنگ بخوریم شکست ها جبهه در بازهم اگر حتی که کنند می تبلیغ عربی رادیوهای و اند

 جنگی تهیمن. گیرد می بخود را مجدد صلیبی جنگ ریخت دارد قضیه بینم می من اینطور پارتیزانی جنگ به

 حیمسی ملل میان همان اما.  است آن محرك وگرسنگی سیری بلکه نیست محرکش مذهبی اصول دیگر که

 جنگ اگردرآن و مسلمان للم وسردمدار است استعمار جنگ دراین مسیحی ملل سردمدار ، مسلمان وملل

 علم مانه کمک باربه واین بردند غنیمت رابه اسالم عالم وصنعت علم درعوض باختند اروپائیان صلیبی های

 از دباش عبارت که کوچک نوچه ویک است المللی بین استعمار که دیگر بزرگ یاور کمک به و وصنعت

 جدید جنگ دراین عالم مسلمان های ملت که است ممکن وآیا اند، آمده جنگ همان به نو از صهیونیسم

 خود طقن در الناصر عبد.  کنم دنبال را وخبرها.  بگذرم بستانند؟ باز بودند داده غرب به یکی درآن راکه آنچه

 من هب وشوروی آمریکا نمایندگان.  شد شروع اسرائیل حمله فردایش که ژوئن چهارم شب درست که گفت

 سئلهوم کرد نخواهد حمله هم اسرائیل صورت این در که دادند واطمینان نکنم لهحم به اقدام که کردند توصیه

 غرب از ولی بودیم وشمال شرق از اسرائیل حمله منتظر ما که گفت وبعد.  شد خواهد حل سیاسی راه از
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 ولی است آمریکا ارتش اختیار در درست که است درلیبی مهمی هوائی های پایگاه) گرفتیم قرار موردحمله

 . قبیل این واز.  است بوده دخیل شک بی درماجرا ا.ای. سی که وگفت( نبرد اسم بصراحت ناصر

 

 الرد میلیارد یک تا میلیون پانصد به( جانی ازخسارات غیر)  مصر جنگی خسارت اینکه اخبار آخرین اما

 رمص به فوری ککم بعنوان گندم تن هزار پنجاه وصدو نقد وجه دالر میلیون ده چین. شود می زده تخمین

 است سپلی حمایت در عربی درممالک شوروی های سفارتخانه تاکنون ناصر استعفای ازشب ، است فرستاده

 آنها آمدن وازشل. دادند بس آتش ها امریکایی باتوافق که.شورویها ترك ازعدم عربی ممالک مردم چراکه.

 ستنی معلوم اما است...  شده تکرار بار صد تلخ تجربه همان دیگر بار یک این وگرچه. خشمناکند سخت

 باحزا روسای العاده فوق جلسه اینکه گو. آورد بدست دوباره را رفته آبروی این تواند می چطور شوروی

 کجا طرواب قطع ولی بریدند بااسرائیل را خود روابط وهمه شد تشکیل بسرعت شرقی اروپای کمونیست

 کجا؟ مستقیم کمک به اعراب وانتظار

 عربی حاکمه جناح ترین مترقی بعنوان تا رفت مسکو به که میدانی نپذیرفت را بس آتش که حواری «بومدین»

)!( خواهآزادی بازمطبوعات علت همین وبه. کند روشن زحمتکشان سابق ستاد با را عربی های دولت تکلیف

 میتیوح غیرت که کنند می خیال هنوز چون. کردند ترش سابق انقالبی سرباز این افروزی ازآتش فرنگی

 یکس بحال تا هم اعالمیه و.  است اعالمیه بازهم باال دست. اند وکورخوانده موجوداست زحمتکشان درستاد

 خواسته ازروسها فوری کمک تیتو راه ناصراز)بود گفته تیتو به کوسیکین که ام شنیده. نرسانده وآبی نان به را

 آن.دگفتن می هم راست و) ؟ بدهیم قربانی مصریها طرخا به کانال کنار رویم می ما کنند می خیال که( بود

 خودشان هستند ای کاره اگر ایم داده بهشان اسلحه.( بردارند قدمی نکردند جرات ویتنام در حتی حضرات

 الحس آزمایش برای است مجدد البراتوار یک سینا صحرای که یعنی. کمک جواب است این!  دیگر بجنبند

 هوفرانس امریکایی وسالحهای. اند راباخته خود اعتبار شوروی سالحهای که تاس این مهمتر وآبروریزی ها

 .اند یافته اعتبار وانگلیسی

 رددگ بازنمی گذشته که اند کرده اعالم صراحت به ها اسرائیلی. دارد وخیمی عاقبت جنگ این صورت بهر

 ردهک هم شروع که.  کنند می ونبیر راهم آن عرب ساکنان هیچ که داد نخواهند پس را اشغالی مناطق که یعنی

 شک ولی سوارند مراد برخر که هم وانگلیس وامریکا هستند جدی بقبوالنند که زنند می زور روسها. اند

 که آمده وارد قرون رفتگان بخواب گرده به شالقی.  داده رخ عمیقی دگرگونی عرب دردنیای که نیست
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 انیکمپ مستقیم نشانده دست اغلبشان که عربی هحاکم های هیات اگر. شد خواهد آشکار بزودی نتایجش

 .نگهدارند بسته را نفت وشیر باشند داشته عرضه اند نفتی های

 تروای ازقرار و اند داده تشکیل مقاومت های کمیته نو از اسرائیل اشغالی مناطق سراسر در ها فلسطینی

 به وای و.  کنند می مینگذاری دارند چینی های مین با را ها زمین اند آمده ازآنجا که ملل سازمان نمایندگان

 این ارک اساسی عیب و. ای شنیده راهم شان هیدرژن بمب خبر والبد!  بازشود ناحیه باین چین پای که روزی

 وركدرنیوی گفت می مسافری) ها شدن خاورمیانه وژاندارم قلدربازیها این با اسرائیل ترسم می من که است

 جازده همه که بود شده ایجاد یهودیان طرف از تروری محیط چنان واقعه هایدرروز اش یهودی میلیون باسه

 چرا تاس خطرناك که است صهیونیسم بخواهی را وراستش. کنند تحریک را یهود ضد نهضت یک ازنو!( اند

 اس یها دسته با من برای «هاگانا» یک. کند می عمل طریقه بهمان و.است وفاشیسم ناریسم سکه پشت که

 از ای دهع درفرانسه اینجا که است آور شرم که بود نوشته سوسیالیست فیلیپ آندره.ندارد فرقی هیچ اس.

 فرانسه اتمطبوع که بینیم می ومتأسفانه ، فرانسه نه است اسرائیل وطنمان ما که وگفته اند نوشته یهودیها

 مطبوعاتی زنجیره وتمام است ایشان زبان که _ش «شرایور سروان»با اکسپرس،) است یهودیها دردست

 تلویزیونی های فرستنده تمام اینکه بر عالوه....(  والخ ماچ پاری_ ماچ_ال_سوار فرانسه با «ها الزارف»

 . را ها وروزنامه انتشاراتی امور اغلب و کنند می اداره یهودیها( فرستنده زنجیر 43) را نیویورك

 یا اروپا زا اسرائیلی. است تاریخ قبل وما تمبیس قرن میان فرق واعراب اسرائیل میان فرق که است درست

 «ایدول»ساز اهرام مرد همان ای خاورمیانه عرب و است قرن این تکنیک مرد کرده مهاجرت امریکا

 7 بین فلسطینی آوارگان روزانه وخرج دالر 72 با واعراب درسال دالر هزار سرانه درآمد با واسرائیلی.پرست

 اهرام رادردوره مردعرب کسی چه اما. برد می اسرائیلی ناچار ؟ نیست آور وحشت. قران 7.7یعنی سنت 44 تا

 داده نشان وچین والجزایر کوبا وتجربه وانصارش؟ اعوان وجز کمپانی؟ وجز استعمار؟ جز ؟ نگهداشته سازی

 ! وستید وانسان بشری واصول وقرار وقول ووعید وعده با نه برید توان می تبر با فقط استعماررا دست که

 . اند فهمیده هم خاورمیانه اعراب که حتمی واقعه است این

.... ونگ که ام کالفه چنان این از ومن!  باد بسالمت نفت های لوله محافظ های ژاندارم پس.  است اینجا وخطر

 اآی ؟ ای خوانده کور که دانی نمی آیا بروی جنگ بچنین خواهی می سعودی وامیر!  حسین ملک با توکه

 مایندهن که است این جالب ؟ رسید توان نمی ای چشمه سرهیچ به وقطر کویت حکومت امید به که نمیدانی

 ربیشت مزد که کند رامی آن وخدمت است واجیر است لبنانی مسیحی یک ملل سازمان در سعودی حکومت

 فتنر گجن بچاه ای پوسیده طناب چنین با.است یهودی گلدبرگ آرتور امریکا نماینده که درحالی.  دهد می
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 ایدب را درسی چنین که حقا زدن دست خطری بچنین زحمتکشان ستاد فوری های کمک واهی امید به وتازه

 اند؟ شده بیدار اعراب وآیا ؟ داشت می پی در

 را اسرائیل های پیشرفت و عمرانی اقدامات سنگ مدام والیت این چپ روشنفکران حضرات که است جالب

 یستن هیچکس ولی دارد واسرائیلی ندارند لیاقت اعراب پس که گیرند می ونتیجه. زنند می اعراب سر توی

 رمایهس کمک وحاالبه بود لوت کویر یک دیروز تا کویت به بکنید هم نگاهی!  حضرات که بگوید بهشان

 هر پای هک سعودی پایتخت ریاض در شاهی باغهای به بکنید هم نگاهی بعد و است شده عربی بهشت نفت

 کسی چه که نیست ازین بحث. زند می ها درخت تن به خنک هوای و است باز کولر هدهن یک درختش

 جان تا شیرمرغ بکنی جاکه هر را کالن گذاری سرمایه که است این از بحث ندارد، کسی وچه دارد لیاقت

 . است حاضر آدمیزاد

 رسیپ می البد.  گیرند می دارند اعراب از فعالً را آدمیزادش وجان است ها اسرائیلی برای شیرمرغش منتهی

 سخرهم فریبی عوام یک دنبال به که دیگران و ناصر الدروم است ساده خیلی کرد؟ باید چه تو نظر به خوب

 .است بیهوده کنند می اسرائیل ریختن دریا به از صحبت مداوم

 هک حرفی همان.  فلسطین وباسم است ویهود عرب فدرال حکومت یک تشکیل فقط آن مسائل حل وراه

 که ینمب می من اینصورت درغیر. زد اسرائیل حکومت ازتأسیس پیش سالها یهودی فیلسوف بوبر مارتین

 حکومت که است خطرناك اندازه همان صهیونیسم کند می تیزتر را سرنیزها دارند طرف دو ازهر حضرات

 وریهس الجزایرو و ومصر کند جدا صهیونیسم از را خودش سرنوشت باید اسرائیل. عربی نشانده دست های

 .کنند جدا عرب نفتی های حکومت از را خودشان سرنوشت باید

 درآنجا هم شما که دارد امکان. جنگیم های زخمی برای دارو آوری جمع درتکاپوی جا درین ما ودرآخراینکه

 نگرفته جدی گویا هیچکس که دهد می دراردن دارد هایی نمایش ایران حکومت کنید؟ شروع را کاری چنین

 طرف از . توزیهاست کین آن کردن مخفی وبقصد است کمکی نوع چه که نیست پوشیده برهیچکس چون .

 روکارس هم اسالمی وهمبستگی همکاری با ناسالمتی مسائل برهمه عالوه آخر. شود برداشته قدمی باید مردم

 . داریم

 00 تیرماه سوم شنبه

 Talmy Givonسخنرانی متن ترجمه

 .آمریکا اسرائیلی شجویاندان مستقل انجمن منشی
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 *کشورها وسایر اسرائیل برروابط تفسیری*

 لمحف درین امشب تا اید داده فرصت من به که متشکرم وآقایان خانمها.  محترم نمایندگان.  رئیس آقای

 وسایر لاسرائی روابط متخصص من اینکه یکی. کنم روشن را نکته دو مقدمه بعنوان است الزم.  بگویم سخن

 شکیالتت هستم آن منشی من که درآمریکا اسرائیلی دانشجویان مستقل انجمن اینکه دوم و نیستم کشورها

 یاتأیید نظارتیا کمک اسرائیل دولت تاسیسات از یک هیچ وسیله به طبعاً و نیست اسرائیل دانشجویان رسمی

 مسئول جا درین شما دانشجویی انجمن که بشنوید اگر بود خواهد آور تعجب درحقیقت.  شود نمی وپشتیبانی

 تمهاجر ادامه اقدامات درقضیه شما دانشجویی انجمن با من.  است بوده ما تشکیالت کشف مستقیم غیر

 ضمن که شد سطرحذف 3 وازینجا)  شدیم آشنا آنجلس لوس مقیم ایرانی دانشجوی..... حسین علیه بر آمریکا

 .(ندک می اشاره کننده همکاری به که آشنائی این جزئیات به آن

 ئیلاسرا حکومت وناچار. دارد سیاسی روابط اسرائیل با که است عالم مسلمان کشورهای ازمعدود یکی ایران

 دست نباید چرا مانده تنها همسایگانش بوسیله که کشوری نباشد؟ وچرا. خوشنوداست قسمت قضیه ازین

 ادرر واسرائیل ایران روابط وقتی !کند؟ رد. شود می دراز او بسوی خاورمیانه سمت ازآن که را مسلمانی کشور

 می شکل ییرتغ وهمکاری دوستی بیگناه قیافه این که بینیم می کنیم مطالعه اسرائیل خارجی سیاست مجموع

 .ها نمونه واینها. است زننده سخت خارجی سیاست مجموعه این چراکه. شود می بغرنج وکمی دهد

 .سوئز کانال ماجرای درزمان اسرائیل حکومت.4

 .کرد همکاری سخت اضمحالل درحال استعماری دوقدرت با. 4320

 .وردآ بعمل مداوم طرفداری کرد می وارد الجزایر انقالبیون به فرانسه که فشارهایی از اسرائیل حکومت. 2

 علت اینوب است بوده کننده خدمتی خوش همیشه آمریکا سیاست به نسبت ملل درسازمان اسرائیل نماینده.3

 . است مانده دورتر روزبروز یافته استقالل تازه ملل زصفا اسرائیل حکومت

 ازشسرس هرگز فلسطین آوارگان مسئله یعنی. درخاورمیانه صلح عمده مشکل درمقابل اسرائیل حکومت. 0

 . نداشته

 بعنوان.  تاس کرده ونظامی سیاسی پشتیبانی عالم سراسر در نظامی دیکتاتورهای ازتمام اسرائیل حکومت. 2

 . بشمارم را تا دچن نمونه

 درکنگو وموبوتو چومبه از _ الف
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 درآنگوال واستعمارشان ها پرتقالی از _ب

 دومنیکن درجمهوری! مرحوم ازتروخیلوی _ج

 . یمن وامام حسین وملک حبشه امپراطور از _د

 دفاع ارتوز معاون که بشنوید وقتی بود نخواهد آور تعجب چندان تاریکی زمینه باچنین که کنید می مالحظه

 رمقابلد کشورها وسایر وحبشه وسعودی اسرائیل حکومت میان کند می عمل وحدت نوعی وپیشنهاد اسرائیل

 .کند می پیدا دیگری معنی اسرائیل با روابط که البته تاریکی زمینه درچنین. مصر حکومت

 هک تاتوریودیک خفقان های حکومت سراسری زنجیره از ، است دیگری حلقه روابط این که رسد می بنظر

 نانکهچ اسرائیل که کنم روشن را نکته این ایرانی دانشجویان شما برای خواهم می من. شده کشیده عالم بدور

 نفکرانروش از اسرائیل مردم از بسیاری.  نیست پارچه یک دولت یک کند، می ادعا ها صهیونیست تبلیغات

 و گونه جنگ این مخالف. مخالفند خود حکومت فعلی سیاست با وجوانان کردگان وتحصیل ومتفکران

 قتصادیوا سیاسی فشار این مخالف.  گرفته بخود فلسطین آوارگان مقابل در حکومتشان که اند سبعیت

 که ندا واقعیت این مخالف.  کند می اعمال اسرائیل ساکن عرب اقلیت بر اسرائیل حکومت که اند وفرهنگی

 کمک به خواهیم می ما. درآورد جهان یکتاتوریود فاسد های حکومت درصف را خود اسرائیل حکومت

 همدردیو همکاری تنها نه دیگران به نسبت اسرائیل حکومت سیاست که بداریم اعالم شما دانشجویی انجمن

 فعلی تسیاس که کنیم می احساس بشدت ما ، است مخالف آن با ما ملت بلکه انگیزد برنمی را اسرائیل ملت

 ایجر عوامانه اعتقاد برخالف که بدانید شما خواهیم می ما. نیست اسرائیل تمل عالقه مورد اسرائیل حکومت

 مین شمرده محترم صورت بهیچ اسرائیل در فردی حقوق. نیست دموکرات دولت یک اسرائیل حکومت _

 دص که امنیتی قانون ، کند می سانسور را مطبوعات بخواهد دلش که صورت هر به اسرائیل حکومت شود

 ودر تنیس شده تأمین مذهب آزادی. شود می برده بکار آزادی علیه بر اکنون اند کرده وضع اترکه پیش سال

 احساس ما ، شده گذاشته پا زیر خودسرانه های اقلیت ونژادی مذهبی حقوق. است شده فراموش حقیقت

 که منیک می احساس ناچار.  است اسرائیل کلی سیاست وجودخود بلکه نیست تصادفی ها این که کنیم می

 هیچ دخو دموکراسی به رسیدن در اسرائیل ملت با دموکراسی به رسیدن برای خود مبارزه در دیگر های ملت

 ناحیه نآ های ملت که شد خواهد مستقر درخاورمیانه وقتی ورفاه صلح که معتقدیم بشدت ما. ندارد اختالفی

 سیاست دخالت از بتوانند راه ازاین ات باشند داشته را خود واقعی نماینده و دموکرات های دولت کدام هر

 ( آ. ج مخلص ترجمه. ) کنند ممانعت ناحیه آن در بیگانه های
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 : نوشت پی

 دهش ایراد کالیفرنیا آنجلس لس در ایرانی دانشجویان انجمن سمینار 4307 اوت22 جلسه در سخنرانی این* 

 که است شده منتشر انجمن مینه یکبار روز 42 نشریه. 4307 آوریل شماره Iran Reportدر آن ومتن

 .شود می چاپ ماساچوست درکمبریج

 (اول بخش) المسلمین اخوان مرشد و مؤسس «البنا حسن شیخ» اجتماعی ـ فکری میراث به نگاهی

 

 اخوان جمعیت مرشد و مؤسس البنا حسن شیخ تولد سال یکصدمین با مصادف ،2440 میالدی سال: اشاره

 ربیع کشورهای از بعضی و مصر در که ای ویژه مراسم بر عالوه مناسبت، نهمی به و... مصربود المسلمین

 البنا حسن درباره ای نامه ویژه و برگزار خاصی مراسم «اسالمی جماعت» سوی از نیز پاکستان در شد، برگزار

 .گردید منتشر المسلمین اخوان و

 میناریس در شرکت برای پاکستان میاسال جماعت مرشد و رهبر «احمد حسین قاضی» موالنا که قبل چندی... 

 شناخت هب توجه با البنا، حسن شیخ درباره جماعت، نامه ویژه برای که خواستند اینجانب از بود، آمده تهران به

 ویژه آن در ،«انگلیسی» و «اردو» های زبان به تا کنم ارسال و تهیه مقاله دارم، زمینه این در که هایی آشنایی و

 ...گردد درج نامه

 که یستن مناسبت بی اینک و شد ارسال پاکستان «اسالمی جماعت» برای و تهیه مناسبت این به مقاله این... 

 خسروشاهی هادی سید. گردد منتشر ایران مسلمان مردم بیشتر آگاهی جهت آن، فارسی متن

                                                                              *** 

 و جهاد کوشش، تالش، سال چهار و چهل شهادتش روز تا( 4340 ـ 4303) البنا حسن تولد میان: مقدمه

 و سیاست عرصه وارد «جهادگر صوفی» یک روحیه با. است فاصله ثمربخش، و جوش و پرجنبش حیات

 نگیفره و معنوی تأثیر ولی گشت خارج صحنه آن از ظاهر به نستوه، مجاهدی شهادت فیض با و شد جامعه

 ...است «اخوان» راهنمای همچنان او فکری میراث و باقی همچنان عرب، و اسالم جهان در او

 رانرهب از نادری نمونه حقیقت در بود، ما عصر در قبله اهل بیدارگران از یکی حق به که البنا حسن شیخ

. است دهبو ناپذیر تگیخس اسالمی، معارف و اندیشه ترویج و نشر در که است دینی اندیشمندان و سیاسی

 میاسال جوامع مختلف های طیف و قشرها حرکت و فکر محور که مردمی، رهبر و اجتماعی مصلح البنا حسن
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 هم زهنو که گذاشت بنیان و نموده تأسیس را اسالمی تشکیالت و سازمان یک زمانی اندك در بود، عربی ـ

 سازمانی... رود می شمار به عرب و اسالم و جهان فکری و سیاسی جریانات در مؤثر، و اصلی عامل عنوان به

 .باشد می مصر کشور سیاسی معادالت در توجهی قابل عنصر همچنان که

 زا ستودنی الگوی یک و داشت ای العاده فوق قدرت مصر مسلمان مردم سازماندهی و بسیج در البنا حسن

 هب تاریخی و سیاسی پژوهشگران و وی معاصرین اغلب و بوده جنبشی و فکری رهبر و اسالمی عالم یک

 صهعر در حضورش تجربیات نوجوانی، دوران از. دارند اذعان او کاریزماتیک رهبری العاده فوق قدرت و نبوغ

 روشن، نستوه، زعیمی و رهبر یک او از مذهبی، و خیریه های جمعیت و اجتماعی های سازمان و فرهنگی

 .ستا بوده زا تحول و اثربخش کشورش فرهنگی و تماعیاج و سیاسی تحوالت در که ساخت آگاه و بیدار

 «الحصافیه اخوان طریقت» و «المنکر عن النهی جماعت» ،«االخالق و السلوك جماعت» در وی حضور سوابق

 مؤسس و برره یک عنوان به البنا شخصیت تکوین برای بسزایی تأثیر که بود همراه ای ارزنده تجربیات با

 ار اسالمی اخالق اصول تا کرد، رهبری را «للبر الحصافیه جمعیت» البنا حسن نی،نوجوا دوران در... داشت

 به یحیتمس تبشیر برای که غربی، مذهبی میسیونرهای های فعالیت با و بدارد پاس مصر مسلمانان جامعه در

 «سلمانم جوانان جمعیت» تأسیس در را کلیدی نقش 4327 سال در. کند مقابله بودند، شده گسیل عربی بالد

 .نهاد بنیان را «المسلمین اخوان جمعیت» یارانش از نفر شش با سالگی، دو و بیست سن در و داشت

 معارف و اخالق مربی و عربی زبان معلم عنوان به مصر پرورش و آموزش در البنا حسن جوانی، ابتدای از

 لتکمی هم را اسالمی احکام و آیین تعلیم و تبلیغ فنون و ها مهارت رهگذر این از و داشت حضور اسالمی

 محب» اب همکاری و آشنایی از پس. داشت وی شخصیتی و روحی توان و فکری تکوین در تأثیری که کرد

 و ینگار روزنامه فنون و یافت تکامل وی معرفتی و علمی شخصیت ،«رضا رشید شیخ» و «خطیب الدین

 که آن عجیب و گرفت یاد وقت اسالمی ریانج به وابسته مطبوعات در کردن کار با را ای رسانه کار آیین

 بعد چه و آنها با همکاری دوره در چه اسالمی، مذاهب درباره دو، آن تندروانه های روش تأثیر تحت هرگز

 .داد قرار خود حرکتی برنامه جزو را مذاهب بین تقریب منطقی روش و نگرفت قرار آن، از

 و ها انهرس پیشگام و دار طلیعه اسالمی، مطبوعات و نامه ههفت نشر و چاپ و دقیق سازماندهی با البنا حسن

 داشت «مسلمان زن» بیداری به اهتمام در کلیدی نقش المسلمین اخوان نشریات. گشت اسالمی متعهد نشریات

 که ـ البنا حسن توسط ـ مسلمان خواهران. «المسلمات االخوات» تشکیالت در مسلمان زنان سازماندهی و

 هبود وی فراگیر نهضتی اندیشه های شاخص از شد، می اداره الغزالی زینب نظر زیر ی،و دعوت به بعدها

 .است
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 و البنا سنح عربی، کشورهای در فرانسه و انگلیس استعمار با ستیزجویی و مبارزه جنبش و مبارزه عرصه در

 دوراندیشی و وتذکا در. است بوده مقدم جبهه در همیشه و فعال و حاضر همواره المسلمین اخوان سازمان

 یاتمقتض مطابق آنها، از یک هر با و بوده معاصر مصر، دولت کابینه دوازده با وی که است کافی همین وی

 ها، یستصهیون سلطه یوغ از آن آزادی و فلسطین قضیه. است داشته مختلفی متناسب تعامل و رفتار زمان،

 مسلمانان مامیت قضیه فلسطین که داشته تأکید ههمیش او و داشت البنا حسن سیاسی اندیشه در محوری جایگاه

 و زور انقالب،» زبان آن و فهمند می زبان یک تنها ها صهیونیست و انگلیس که بود معتقد و است جهان

 .است «اسلحه

 فلسطین آزادی برای «مقدس جهاد» فتوای م، 4307 مه شش در المسلمین اخوان مرشد عنوان به البنا حسن

 بسیج ـ عراق و اردن سوریه، مصر،: ویژه به ـ عرب جهان سراسر در را مجاهدین های ردانگ و نمود صادر را

 را ها صهیونیست مسلمان مجاهدین نبود، عرب های رژیم سران و رهبری خیانت اگر و نمود سازماندهی و

 .ساختند می آزاد را فلسطین و سرکوب

 اسالمی سرزمین از آنها جانانه دفاع و ها تصهیونیس علیه نبرد در المسلمین اخوان مجاهدین حضور با

 را مصر دولت ها انگلیس فشار. یافت افزایش وی سازمان و البنا حسن علیه ها دسیسه و ها توطئه فلسطین،

 جبهه از اخوان، مجاهد و رزمنده نیروهای همه و کند صادر را المسلمین اخوان انحالل حکم که ساخت وادار

 توسط 4303 فوریه 42 در البنا حسن مدتی، اندك از پس و شدند سالح خلع و شده خوانده فرا نبرد های

 استعمارگران اب مبارزه و فلسطین قضیه شهید البنا حسن حقیقت در. شد شهید استعمار به وابسته دولت ایادی

 نتوانستند لیو نندک ترور را البنا حسن شیخ توانستند ظاهر به آمریکا، و انگلیس به وابسته عناصر البته. گردید

 هنوز ت،کاش البنا که ای مبارکه درخت و سازند متوقف یا و ببرند بین از را او جنبش سیر و اندیشه و فکر

 .دهد می ثمر

 معاصر اسالمی اندیشه جریانات در البنا حسن جایگاه

 ودب پیشین اسالمی جریان مکمل حقیقت در آن، شده مطرح مفاهیم و اصول در البنا حسن نهضت و جنبش

 جمال سید. است بوده آن آغازگر نوزدهم قرن اواخر در «افغانی» به معروف حسینی الدین جمال سید که

 محافل رد سخنرانی ایراد و افراد تربیت و تدریس به و یافت اقامت آنجا در و کرد سفر مصر به بار دو الدین

 ریکتح یا و تشکیل در واقع در و نمود برپا آنجا در عظیمی بس فکری جنبش واقع در و پرداخت مجامع و

 و مورخان اغلب. داشت عهده به را رهبری نقش عربی کشورهای دیگر و مصر در روشنفکری محافل

 العاده قفو نبوغ با سید. اند داشته تأکید جمال سید نقش بر اسالمی احیاگری نهضت تاریخ پژوهشگران
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 و کند جمع اسالمی احیاگری های اندیشه گرد زیادی مریدان و شاگردان توانست زمانی اندك در خویش

 .نماید بنیانگذاری را فراگیری پایداری نهضت

 :نمود خالصه توان می چنین را نهضت این اصول و ارکان

 .اسالمی امت صالح سلف از پیروی و اسالم دین مبین آئین و مبادی به تعهد و التزام 

 .یخارج و داخلی استبداد از اسالمی امت رهایی و آزادی 

 .اسالمی امت اقتدار کسب جهت جدید فنون و علوم فراگیری 

 جدید علوم و تمدن چرخه از اسالم جهان دوری و مسلمانان گرایی خرافات و جهل حسینی الدین جمال سید

 هب را امت این عقالی و دانشمندان دلیل همین به و دانست، می امت این انحطاط و بیماری ریشه و اساس را

 .نمود می دعوت خرافات، و جهل از رهایی برای اسالمی جامعه تشویق و بسیج

 و کرد یم خارجی استعمار و داخلی استبداد برابر در مقاومت و مقابله بر فراوانی تأکید خود نهضت در سید

 زادآ اسالم» طرح و داشته اسالمی سیاسی اندیشه تکامل در اساسی نقش وی های اندیشه و ها تالش واقع در

 و غیانط مخالف و مبارز سیاسی اسالم» طرح و «اجتهاد باب» بودن باز بر تأکید و «کورکورانه تقلید قیود از

 ودهب اثربخش بعدی، اسالمی جریانات روند بر که بوده او فکری های تراوش از «خارجی و داخلی استبداد

 کملم و فرهنگی و یاجتماع مصلح عنوان به حسینی الدین جمال سید همگام شاگرد عبده محمد شیخ. است

 اسالمی جنبش به «آموزشی و فرهنگی اصالحات» نظریه طرح با و نهاد اسالمی نهضت عرصه به پا سید مسیر

: جمله از آفریقا شمال کشورهای و مصر جامعه حیات مختلف ابعاد در عبده محمد شیخ. بخشید تکامل و غنی

 یاصالح های برنامه در او های اندیشه و داشته فعالی حضور لبنان و سوریه یا و مغرب و الجزایر و تونس

 .آورد بار به ای جاودانه و سودمند نتایج مصر، االزهر دانشگاه

 سید از پس نویسد، می «الداعیه و الدعوه مذکرات: »نام به خود خاطرات کتاب در که همانطور البنا حسن

 او. بود دو آن روش و راه و سالمیا احیاگری نهضت دهنده ادامه عبده محمد شیخ و حسینی الدین جمال

 .بود ـ عبده محمد شیخ خاص شاگرد ـ المنار تفسیر صاحب رضا رشید شیخ و خطیب الدین محب شاگرد

 به االبن. شوند نمی جدا هم از هرگز که هستند پیوسته هم به واژه دو المسلمین اخوان جنبش و البنا حسن

 سالمیا نهضت به بخشیدن غنا در ای برجسته نقش اسالمی تنظریا ارائه با آموزگار و مصلح مرشد، عنوان

 شگامپی گروه عنوان به المسلمین اخوان تردیدی هیچ بی و واقع در. است داشته سیاسی، اسالم جریانات و
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 ایه پایه تقویت و اسالمی نهضت نمو و رشد در ای ارزنده نقش بیستم، قرن اسالمی های سازمان و احزاب

 .است داشته اسالم، و عرب جهان در سکوالر و غربی های فرهنگ یورش مقابل در ماسال علمی و فرهنگی

 یشهاند و آثار و او درباره که است اسالمی شخصیت ترین بزرگ البنا عرب و اسالم جهان معاصر تاریخ در

 ناخوا حرکت تأسیس از سال 72 مرور از پس ـ هنوز و شده نوشته فراوان های پژوهش و ها کتاب وی های

 .ندنویس می بسیار های کتاب و بیشمار مقاالت المسلمین اخوان و او درباره پژوهشگران و نویسندگان ـ

 یشرفتپ و تطور در مؤثری نقش البنا حسن شخصیتی ابعاد بررسی و ها اندیشه نقد و پژوهش تردید بی

 و یسیاس جریانات یگیر شکل در او البنا، حسن کوتاه عمر علیرغم. است داشته اسالمی سیاسی اندیشه

 نفر شش با م 4327 سال در او که را تشکیالتی و داشته اثربخشی نقش عربی، بالد بقیه و مصر کشور اسالمی

 و ها اختناق و فشارها و ها اعدام و ها سرکوب تمامی وجود با هم اکنون هم بود نموده سازماندهی یارانش،

 در را عمومی افکار عبدالناصر، جمال سرهنگ سپس و فاروق ملک زمان از حاکم های دولت استبدادهای

 اداستبد همکاری و غرب های دسیسه اگر و باشد می مصر پارلمان در حاکم حزب رقیب حتی و دارد اختیار

 در بلکه داشت، دست در را مصر جامعه رهبری فقط نه المسلمین اخوان جریان اکنون هم نبود داخلی

 .بود اقتدار و حاکمیت رد نیز دیگر اسالمی و عربی کشورهای

 ورزیده، کادرهای با اکنون هم داشته رهبری و اصلی نقش آن تشکیل در البنا حسن که المسلمین اخوان

 کشورهای از دیگر برخی و مصر در اسالمی حکومت تشکیل مقدمات آوردن فراهم قدرت و توانمندی

 صهخال که گذاشته جای به افکاری و آثار ودخ از عمل و اندیشه عرصه در البنا حسن. دارد را عربی و اسالمی

 :کرد بیان توان می زیر شرح به وار فهرست را آن

 اصالح مفهوم

 و اهیممف و غرب از تقلیدی و باشد داشته محلّی و بومی محتوای و شکل باید «اصالح» البنا حسن نظر به

 .ندارد را الزم کارائی شرقی، جوامع رد غربی های نمونه و الگوها و نظریات وی نظر به زیرا نباشد، آن فلسفه

 نهضت مفهوم

 اساسی نرک سه مفهوم این وی دیدگاه از و داشته وسیعی جایگاه البنا، حسن اندیشه در نهضت مفهوم گستره

 :از عبارتند که دارد

 امت نابال نظر به. است متعال خدای به ایمان آن اساس و است قرآنی همانا الگو این البنا دید از: برتر نمونه

 .بیاورد ایمان تعالی و تبارك خداوند به که رسد می خود کامل سیادت به زمانی اسالمی
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 دیما قدرت به آنکه مگر شود نمی پیروز و متکامل اسالمی امت نهضت البنا، حسن دیدگاه از: مادی قدرت

. «وهق من استطعتم ما لهم واواعد: »سازید آماده و نیرومند را خود توانید می تا: یابد دست آن مختلف ابعاد در

 .است بسته نقش ای برجسته طور به المسلمین اخوان آرم در شریفه آیه این

 رکانا رهبری، و افراد در معنوی و روحی قدرت به دسترسی و درونی تغییر بدون البنا نظر از: معنوی اقتدار

 شروع «خود» از باید نخست پس. «همبانفس ما یغیر حتی بقوم ما ال اهلل ان. »گردد نمی کامل اسالمی نهضت

 .باشیم جامعه تغییر فکر به آن، از پس و کنیم

 سیاست و دین

 دین دائیج نظریه با او دلیل همین به و است معاصر مشکالت و زمان مقتضیات جوابگوی اسالم البنا منظر از

 ظریاتن به که دیگران و حسین طه دکتر نظر با ما: »گوید می و ورزد می مخالفت آشکار طور به سیاست از

 هک باوریم این بر و هستیم، مخالف معتقدند، «گرایی ملی و دین» و ،«علم و دین» ،«سیاست از دین جدایی»

 .«است نداشته منافاتی هرگز گرایی ملی و علم و سیاست با اسالم

 نهضت سیاسی زیرساختارهای

 یم نهضت این سیاسی ساختارهایزیر جستجوی به اسالمی جهانی نهضت یک برپایی جهت البنا حسن

 :از عبارتند نهضت این اساسی های پایه او، نظر به و... پردازد

 .است اسالم گرامی پیامبر همانا رهبری این الگوی البنا دید از: رهبری

 شتتت عناصر و عوامل برداشتن میان از بدون و است نهضت اساسی پایه «وحدت» البنا حسن نظر از: وحدت

 .نیست میسر اسالمی نهضت پیروزی اسالمی، امت تفرقه و

 و کند می استفاده «استعمار» واژه جای به( ویرانخواهی) «استخراب» واژه از البنا: استعمار سلطه از آزادی

 همین به و داند می اسالمی، نهضت یک ایجاد اساسی مانع و اسالمی امت وحدت مخرب عنصر را استعمار

 یک گذاری پایه مقدمات تا شوند رها آن بندهای از و مبارزه استعمار با دخواه می اسالمی جوامع از دلیل

 .آورند فراهم را «فراگیر نهضت»

 و تسن و قرآنی احکام های پایه بر اسالمی حکومت برپایی البنا حسن منظر از: اسالمی حکومت برپایی

 .است اسالمی نهضت یک نمودن برپا جهت الزم و حیاتی ضرورت یک نبوی، سیرت
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 (دوم بخش) المسلمین اخوان مرشد و مؤسس «البنا حسن شیخ» اجتماعی ـ فکری میراث به نگاهی

 

 اسالم سیاسی اندیشه رشد در اخوان نقش

 نگارنده که است ای مقاله گذرد، می گرامی خوانندگان نظر از پی در آن دوم بخش که، حاضر مطلب:اشاره

 سال نیکصدمی مناسبت به و پاکستان اسالمی جماعت رهبر ،احمد حسین قاضی موالنا درخواست به محترم،

 .است آورده در تحریر رشته به المسلمین اخوان مرشد البنا، حسن شیخ تولد

 و تولد یرس با ممکن نحو بهترین به خواننده تا است کرده کمک موضوع، بر مقاله نویسنده تسلط و شناخت

. شود شناآ اسالم جهان سیاسی تحوالت و اندیشه سیر بر آن شگرف تأثیر و المسلمین اخوان مکتب تکامل

 .داند می روند این در کننده تعیین بسیار عاملی را البنا حسن شیخ شخصیتی ساختار نویسنده،

                                                                                   *** 

 اسالمی جهان انحطاط علل

 و علل هدربار پژوهش به البنا حسن فراگیر، اسالمی نهضت یک ایجاد چگونگی پیرامون ندیشها راستای در

 و گذشته اشتباهات و ها آفت مطالعات، و ها پژوهش این پرتو در تا پردازد می اسالم جهان انحطاط اسباب

 تلخ اتتجربی تا کند، یاری و کمک اسالمی نهضت نمودن برپا روند به و تبیین اسالم جهان انحطاط تجربه

 «وموالی االمس بین» رساله در المسلمین اخوان مرشد. نشود تکرار دگربار اسالم جهان فروپاشی و انحطاط

 زیر عوامل وی دیدگاه از و پردازد می اسالم جهان ماندگی عقب علل جستجوی به( امروز و دیروز میان)

 .اند تهداش آن تمدن در درنگ و اسالمی دولت گرد عقب در مؤثری نقش

 جاه و مقام سر بر منازعه و نژادی و سیاسی اختالفات

 تتشت و تفرقه های زمینه و شده قومی و سیاسی اختالفات دچار گذشته های قرن طی اسالمی های دولت

 .اند آورده فراهم را اسالمی امت

 اختالفات
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 نموده متزلزل را اسالمی توحد ارکان اسالمی، مذاهب: مذهبی و ای فرقه و ها فرقه میان مذهبی اختالفات

 .است نموده مهیا را اسالمی اتحاد های پایه فروپاشی بستر و

 

 دنیوی های لذت در رفتن فرو و طلبی دنیا

 آخرت به اعتقاد از دوری و مسلمانان «طلبی دنیا» او، دیدگاه از اسالم جهان ماندگی عقب عوامل ترین مهم از

 دگاهدی از مسلمانان ضعف اساسی علت. است بوده دنیا این در دگیزن تنظیم در اسالمی تعالیم کردن رها و

 اهدتمج و طلبی شهادت و اخروی حیات راستا دراین که است بوده «مرگ از بیزاری و ترس و دنیا حب» البنا

 ها دولت و ها انسان ضعف عوامل دنیوی زودگذر های لذت در فرورفتن او دید از. سپردند فراموشی به را

 .کند می فراهم را

 جدید علوم و فنون و ها مهارت کسب و انسانی تمدن چرخه از شدن دور

 هانج فضیلت، و علم های خانه تعطیلی و ها کتابخانه شدن مهجور و فکری و علمی مراکز شدن بسته با

 یمعق های فلسفه و علوم در اسالم جهان اندیشمندان رفتن فرو و ماند عقب تمدنی و فکری لحاظ از اسالم

 .ساخت داخلی بحران با را اسالم جهان فکری و علمی اوضاع دیگران، نابارور و

( وبج دانش گور تا گهواره ز) «اللحد الی المهد من العلم اطلبو: »همچون احادیثی کردن فراموش با مسلمانان

 واقع رد و هماند عقب علم و تمدن قافله از( بجو باشد چین در گرچه را دانش) «الصین فی ولو العلم اطلبو» و

 .است بوده اسالمی امت انحطاط در کلیدی عامل جهالت، چیرگی

 مسلمین امور به اهتمام عدم و مسلمان حاکمان شدن مغرور

 دندکر فراموش را مسلمانان امور به اهتمام و گشته مغرور خود ظاهری تسلط و اقتدار به مسلمان دولتمردان

 ناالب حسن دیدگاه از اسالمی امت رهبری خطیر وظایف و اتتعهد و ها مسئولیت کردن رها دیگر سوی از و

 .است بوده امت این ضعف و شکست اصلی عوامل

 زورگو و قدرتمند های دولت از کورکورانه پیروی

 از المیاس بالد کورکورانه پیروی برای را زمینه بیگانه و استعماری های قدرت برابر در مسلمانان شکست

 امت انحطاط مایه غربی فرهنگ از بررسی، بدون تقلید و ساخت فراهم ها، درتق این های اندیشه و اهداف

 .گردید اسالمی
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 اسالمی نهضت برپایی در البنا حسن روش

 جریانات با مصر، جامعه و سیاست عرصه در عینی حضور با المسلمین اخوان مؤسس و رهبر البنا حسن

 مصر جامعه مختلف قشرهای مطالبات و ها استهخو از و شده آشنا جامعه این در حاکم فرهنگی و سیاسی

 در ای هویژ روش اسالمی، پیشین های جریان رهبران و صالح سلف تجربیات از گیری بهره با و گشته آگاه

 رایطش با کامالً تواند می که است نموده اتخاذ مردمی و اسالمی نهضت یک برپایی و اسالمی دعوت راستای

 های پژوهش و تاریخی مطالعات با و اسالمی عمیق بینش با وی. باشد اسبمن و سازگار زمانه مقتضیات و

 :است رسیده زیر نتایج به صالح سلف و مصلحان های شیوه از آگاهی با خود، فکری و فرهنگی

 .است کرده برقرار پذیری انعطاف پیوند انقالبی، و اصالحی های شیوه میان اسالم ـ

 .باشد جامعه انقالب تغییر طرح و جدید زندگی خدمت در باید اصالحی های شیوه و ابزارها تمام ـ

 .باشد الهی شریعت جایگزین و بدیل نباید جویی، مساوات و خواهی آزادی و طلبی عدالت ـ

 .باشد اسالمی شورای نظام ناتیو آلتر نباید دموکراسی ـ

 .باشد اسالمی جامعه و دولت جانشین و بدیل نباید غربی، مدنی جامعه و گرا انسان دولت ـ

 :از عبارتند گفت توان می که گیرد می شکل چندی مراحل در البنا، حسن روش هویت و ماهیت البته

  نهضت مراحل

 . شود می تبلیغ و معرفی جامعه به اسالم، آیین معارف و افکار مرحله این در: دعوت و تبلیغ مرحله 

 یتتقو ضمن تا شوند می سازماندهی و انتخاب اسالمی نهضت پیروان و یاران مرحله این در: تشکل مرحله

 .سازند فراهم جامعه و سیاست عرصه در اسالمی دولت ظهور برای را زمینه اسالمی، تبلیغات روند

 شریعت و احکام و شود می برپا جامعه در اسالمی سیاسی نظام مرحله این در: اسالمی دولت ایجاد مرحله

 .گردد می عملی و اجرا الهی

 ـ فراگیر اسالمی حکومت ـ اسالمی خالفت یاحیا مرحله

 نهضت مراحل های برنامه

 را خود ابزارهای و ها اولویت و اهداف و ها برنامه فوق، چهارگانه مراحل از کدام هر البنا حسن دیدگاه در

 .دارد
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 :اسالمی دعوت و تبلیغ مرحله: الف

 :است زیر شرح به البنا حسن دیدگاه از مرحله این های اولویت و اهداف ـ

 .اسالمی امت پرورش و تربیت ـ

 .امت سازی آگاه و نمودن بیدار ـ

 .مسلمانان جامعه غیراسالمی های نظام و عرفها تغییر ـ

 .اسالمی جامعه در اخالق رشد و نفوس تهذیب ـ

 .اسالمی فضیلت و جهاد حق، اصول و مبادی ترویج و نشر ـ

 :مرحله این افزارمندی و راهکارها

 جامعه اسالمی آگاهی و دانش رشد جهت حقایق بیان و مذهبی مجالس و محافل و ها کالس ننمود برپا ـ

 .مسلمان

 رد شرعی وظایف و ها مسئولیت شدن دار عهده برای مسئول، و صالح و فعال عناصر انتخاب و برگزیدن ـ

 و اقدامات به نبخشید نظام جهت سازمانی، الگوهای و ها قالب در آنها تشکل و آن ارکان و اسالم خدمت

 .اسالمی نهضت نخست مرحله های مسئولیت و اسالمی امت سازی آگاه عملیات

 .اسالمی جامعه معنوی و مادی مشکالت رفع و مردم رفاه برای المنفعه، عام و اجتماعی خدمات سازماندهی ـ

 نخبگان انتخاب و دعوت مرحله: ب

 ننخبگا و برجسته های شخصیت با روابط قراریبر مرحله، این اساسی هدف: مرحله این اهداف و اولویت

 این عمل در البنا حسن. است جامعه اجتماعی ـ سیاسی مختلف جریانات و ها طیف و قشرها در جامعه

 رقرارب مؤثری و محکم نزدیک، ارتباط مصری جامعه نخبه های شخصیت با توانست و کرد تجزیه را مرحله

 از. نمود کسب فراوانی های موفقت آن نهضت و اسالم عالیه دافاه به خدمت راه در رهگذر این از و کند

 اسالمی جامعه و سیاست عرصه در فعال حضور مرحله، این کردن عملی راهکار مهمترین البنا حسن دید

 گرایشات که جامعه مهم های شخصیت و نخبگان با مذهبی و انسانی و سیاسی ارتباطات ایجاد و است

 .باشند نداشته اسالم با خصمانه و مخالف

 :اسالمی دولت کردن برپا مرحله: ج
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 تمل» ایجاد مرحله اسالمی، جامعه تکوین مرحله و تبلیغ مرحله در موفقیت از پس البنا حسن دیدگاه از

 :از عبارتند شده بینی پیش البنا توسط که مرحله این های اولویت و اهداف جمله از. رسد می فرا «اسالمی

 قتصادیا سیاسی، ابعاد در باید استقالل و آزادی این. مسلمان غیر بیگانگان سلطه از میاسال کشورهای آزادیـ 

 .باشد فرهنگی و

 یوهش البته و برسد موردنظر اسالمی دولت مرحله به تا آن مختلف نهادهای و موجود دولت ساختار اصالح ـ

 ولی... و موجود دولت ارکان ارشاد و نصیحت با اصالح آغاز جمله؛ از دارد مختلفی مراحل دولت اصالح

 هاریک از را آن زور، و قدرت سرانجام و سیاسی مبارزات بکارگیری با باید نشد، اصالح موجود دولت اگر

 .نمود برکنار قدرت

 :اسالمی خالفت بازگرداندن مرحله: د

 میاسال یکشورها ابتدا. کند می ترسیم چنین را مرحله این نظری چارچوب البنا حسن نهایی هدف و غایت

 به رحله،م به مرحله و گام به گام فرهنگی و اقتصادی امنیتی، سیاسی، های ائتالف و ها اتحادیه تشکیل با

 تشکیل با مسلمانان و. نمود خواهند حرکت «اسالمی خالفت» واحد پرچم تحت انسجام و ادغام سوی

 و اسالمی شریعت به آگاه و تعهدم و صالح افراد میان از را، خود خلیفه یا رهبر «اسالمی واحد حکومت»

 .مودن خواهند انتخاب ـ آن سرزمین یا و ملیت داشتن نظر در بدون ـ نبوی، سیره و قرآنی احکام به پایبند

 موجود های حکومت با تعامل در البنا روشمندی

 دوم مرحله راهبردی اهداف و اقدامات از بخشی که موجود های حکومت با تعامل جهت البنا حسن شیخ

 :است کرده تبیین چنین و مطرح را قواعدی و اصول است، اسالمی نهضت

 به که باشد آماده آن شدن دار عهده برای کسی اگر و خواهیم نمی «خود» برای را حکومت و قدرت ما ـ

 و سربازان همگی ما شرایط، این در و کنیم می انتخاب را او باشد، وفادار و پایبند اسالم شریعت و احکام

 کومتح تشکیل نکردیم، پیدا اسالمی دولت رهبری برای کسی که صورتی در ولی بود، خواهیم او رانهوادا

 .بود نخواهیم فروگذار تالشی هیچ از آن، به نیل و رسیدن جهت ما و بود خواهد ما عهده بر

 و ادبیات همان با دولت با و کنیم می پیشنهاد دولت به مسلمانان امور اصالح جهت را خود های طرح ما ـ

 الزم وگفتگ و دولت با تماس خود، پیشنهادات کردن مطرح برای البته و کرد خواهیم گفتگو خودش زبان

 .است
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 و ورام اصالح راه در ما مطالبات و ها خواسته به اند، یافته پرورش استعمار دامن در که کسانی دانیم می ما ـ

 هتوج ما مشروع های خواسته به آنها که نداریم نتظارا ما و داد نخواهند فرا گوش اسالمی، دولت کردن برپا

 و نیمک تمام آنها بر را حجت تا داد خواهیم ادامه ها دولت این با گفتگو و موعظه و نصیحت به ما ولی کنند،

 .باشیم داده انجام را خود شرعی وظایف

 دهیم اننش انعطاف و نرمش دخو از باید ما صورت این در کند، رفتار ما با خشونت با دولت است ممکن البته

 .گشت خواهیم باز مقاومت و مبارزه عرصه به ما بار دیگر و کند فروکش! حاکمه دولت خشم توفان تا

 آن افزارمندی و تحول و تغییر برای البنا حسن روش

 :پارلمانی مبارزه: الف

 مرشد نخستین البنا حسن حیات در المسلمین اخوان: اند کرده تجربه را امر این المسلمین اخوان و البنا حسن

.... اختندپرد رقابت به فاروق پادشاهی نظام در سیاسی احزاب با و شده حاضر انتخاباتی کارزار صحنه در آن،

 سادات انور حکومت دوران در ناصر، سرهنگ های زندان از ها اخوانی آزادی از پس و وی شهادت از بعد

 فشارهای و ها محدودیت علیرغم و داشتند فعالی حضور پارلمانی انتخابات عرصه در مبارك، حسنی و

 4.رسیدند شگفتی پیروزی به حاکم، های رژیم پلیسی و امنیتی های دستگاه گوناگون

 :کودتا راه از قدرت به رسیدن: ب

 زا اثری حرکت این تاریخ در و است حکومت به رسیدن و قدرت تصاحب جهت روش ترین خشن کودتا

 .است نداده قرار استفاده مورد یا و تأیید را روش این هرگز المسلمین ناخوا و نشده دیده آن

 :دولت برکناری برای زور از استفاده: ج

 مندی بهره ولی است، نکرده نفی را غیرمشروع دولت برکناری برای زور و قدرت کارگیری به البنا حسن البته

 صهخال. داند می شیوه و وسیله آخرین را یاسالم بالد در قدرت و حکومت به رسیدن برای خشونت و زور از

 اسالمی دولت تشکیل به رسیدن جهت سیاسی، ـ اجتماعی تغییر و تحول نظریه درباره البنا حسن دیدگاه

 در است ممکن. کند می استفاده ها روش همه از جامعه تغییر ابعاد و ها زمینه کلیه در اسالم: است چنین

 .شود استفاده اصالحی روش از زمانه، مقتضیات و اوضاع مطالبات اساس بر و شرایط از برخی

 خشونت و انقالبی روش به البنا حسن اسالمی، جامعه یک به مصرف سکوالر جامعه تغییر اهداف به نیل برای

 و زور از استفاده روش.  است کرده می توصیه را اصالحی و ای مرحله شیوه همیشه و نبوده معتقد آمیز
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 سختی و معین ضوابط و شرایط تابع البنا حسن دید از مصری جامعه شرایط در تحول و ایجاد برای خشونت

 تخریب و کور ترور اجازه هرگز خود، دشمنان ادعای علیرغم البنا، حسن هم مرحله این در حتی و باشد می

 جویزت الیت،فع امکان صورت در را پارلمانی مبارزات قدرت، به نیل برای البنا حسن.  است نداده را انفجار و

 .است نموده

 البنا حسن سیاسی نهضتی اندیشه در زن جایگاه

 طرح در وی. دارد ای ویژه مکان آن، مقام و جایگاه ارتقای و زنان امور به اهتمام البنا، حسن نهضتی طرح در

. ستا بوده تاریخی ضرورت یک متعهد گوی پاسخ واقع در و بوده پیشگام مسلمان زنان امور به ویژه اهتمام

 مایتح با که بوده عرب زنان آزادی جنبش های هسته فعالیت عرصه مصر بیستم، قرن نخست دهه اوایل در

 .گشتند پدیدار گرایی غرب و روشنفکری های نهضت پوشش در انگلیس استعمار جانبه همه

 عقب و مطلق جهالت در عربی، و اسالمی کشورهای زنان سایر همچون شرایط آن در مصری، زنان جامعه

 واقع در رمص مسلمان زن مقام ارتقای در البنا حسن عمل ابتکار و بودند گرفته قرار فرهنگی ـ فکری ماندگی

 .است بوده زمان آن مصر سیاسی و اجتماعی مقتضیات به پاسخگو و پیشگامانه اقدام یک

------------------------------------------------------------------------ 

 قومی، گرا، ملی چپ، احزاب و آوردند دست به مصر ملی مجلس در کرسی 74 اخوان اخیر انتخابات رد. 4

 البته هم الوطنی حاکم حزب تکلیف!... کردند اشغال را کرسی 42 فقط( حزب 0 جمعاً) سکوالر و ناصریست

 !بود روشن پیشاپیش
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 (سوم بخش) المسلمین اخوان مرشد و سمؤس «البنا حسن شیخ» اجتماعی ـ فکری میراث به نگاهی

 

 اسالمی های جنبش اهداف خدمت در مذاهب تقریب نهضت

 اسالمی هبمذا تقریب جنبش تقویت سوی به مثبتی های گام سنت، اهل اندیشمند یک عنوان به البنا: اشاره

 .باشد اسالمی مذاهب میان تفرقه عامل نباید فقهی اختالفات وی زعم به. برداشت

 نهضت در مهمی گام المسلمات اخوات تشکیالت تأسیس با البنا: گیریم می پی هم با را مقاله از ریدیگ بخش

 ایجاد و تأسیس با و برداشت مصری جامعه زنان اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، فکری، سطح ارتقای

 .آورد فراهم مصر نسوان جامعه تحول جهت مناسبی های زمینه خیریه، و آموزشی مراکز

 و ناالب حسن های فعالیت تاریخ در مهمی عمل ابتکار المسلمات اخوات نام به خواهران ویژه سازمان تأسیس

 اسالم و عرب جهان در زنان نهضت پیشگام و الگو عنوان به بعدها تشکیالت، این زیرا بوده المسلمین اخوان

 االن،نونه و کودکان تربیت به ماماهت و مسلمان زنان سازی آگاه نهضت و بیسوادی با مبارزه. گشت مطرح

 .تاس بوده مصر زنان جامعه ساختن متحول جهت البنا، حسن عملی اقدامات و تربیتی های آموزه از بخشی

 امعهج تغییر و تحول عملیات روند از بخشی مسلمان، زنان انسانی و معرفتی سطح ارتقای البنا دیدگاه از

 رتقاءا بدون البنا حسن دید از. کرد خواهد کمک اسالمی حکومت و جامعه تشکیل فرآیند به و است اسالمی

 هبود ناممکن مصری، جامعه در اسالمی نهضت پیروی و موفقیت( زنان یعنی) جامعه نصف جایگاه و مقام

 .است

 لفمخت های طیف با ها!سلفی غیرمنصفانه حمله عوامل و ها انگیزه از یکی: اسالمی مذاهب تقریب جنبش

 اخوان رهبران دیگر و البنا شیخ اهتمام المسلمین، اخوان جماعت و او های اندیشه و بناال حسن به آن،

 خوانا مناسبات ،!جدید های سلفی ادبیات در. است بوده اسالمی مذاهب بین تقریب نهضت به المسلمین،

 نحرافاتا ادله زا یکی را آن و است مردود شیعیان؟ بویژه! سنت مخالفان اصطالح به با آن رهبران و المسلمین

 .دانند می جماعت این! گذاری بدعت و
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 وحشیانه حمله اخیر حوادث در گری، سلفی مدعی جریانات و المسلمین اخوان میان اختالفات عمق

 از یبعض متأسفانه که آنجا تا شد هویدا و ملموس اسالمی مقاومت اهلل حزب و لبنان علیه ها صهیونیست

 اهلل زبح بالمنازع و چشمگیر حضور خاطر به را لبنان اسالمی مقاومت وزیپیرِ برای دعا حتی سلفی علمای

 در ویژه به ـ آن رهبران و المسلمین اخوان مقابل طرف در و دانسته مردود و!(؟)حرام جبهه، این در لبنان

 نهفت مایه و مردود را سعودی علمای فتاوی و کردند ای گسترده حمایت لبنان در اسالمی مقاومت از ـ مصر

 .دانستند فساد و

 رد که است اسالمی وحدت نهضت گستره از بخشی اسالمی مذاهب تقریب نهضت البنا حسن دیدگاه از

 اخوان مرشد و مؤسس و سنت اهل اندیشمند یک عنوان به البنا. است اسالمی نهضت عالیه اهداف خدمت

 قویتت سوی به هایی گام و برقرار آنها، علمیه های حوزه و شیعه علمای با را خود روابط، دیرباز از المسلمین

 و یو از تاسی به المسلمین اخوان مرشدان و رهبران نیز او از پس و برداشت اسالمی مذاهب تقریب جنبش

 .برداشتند مثبتی های گام او، مسیر در

 مایه ندتوا می اختالفات تشدید و باشد اسالمی مذاهب تفرقه عامل نباید فقهی اختالفات البنا حسن نظر به

 .شود اسالمی جامعه تشتت ساز زمینه و اسالمی امت ضعف

 مامیها شیعه مذهب آن، تمدن و اسالم اعتالی در شیعه ارزنده نقش و ها واقعیت به توجه با البنا حسن شیخ

 البته و شلتوت محمود شیخ مرحوم مانند ـ االزهر بزرگ علمای از رهگذر این از و شناخت رسمیت به را

 مسلمانان پنجم مذهب عنوان به جعفری، شیعه مذهب شناختن رسمیت به در ـ وی مشهور وایفت از قبل

 .است کرده پیروی

 می بمحسو اسالمی مذاهب تقریب نهضت پیشگامان جمله از شیعه، علمای با حسنه روابط داشتن با البنا

 یخش عالمه کنار در مصر رهقاه در االسالمیه المذاهب بین التقریب جماعه نخستین مؤسسین جزء خود و شود

 .است بوده قمی محمدتقی

 را البنا سنح شیخ مرحوم تقریبی نقش درباره تاریخی خاطره و نکته سه دو اینجا در که نیست مناسبت بی

 :کنم نقل

 و صدر صدرالدین سید اهلل آیت مرحوم فرزند) قم علمیه حوزه معروف علمای از صدر رضا سید اهلل آیت

 های سخنرانی مجموعه) داشت اخالق درس خود منزل در پنجشنبه های شب( صدر موسی امام بزرگ برادر

 که شب یک ـ پیش قرن نیم ـ قمری هجری 4372 سال در( است شده چاپ جلد چند در ها، شب آن
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 میاسال وحدت ایجاد در آن نقش و حج اجتماعی آثار و اسرار درباره بحث ضمن داشتم، حضور نیز اینجانب

 :گفت سلمین،م فرق بین

 از یبعض داشت، حضور نیز البنا حسن که حج مراسم یک در سعودی، های سلفی سوء تبلیغات دنبال به

 مرحوم! دکردن می اعتراض حج، در کننده شرکت شیعیان به تشیع، حقیقت با آشنایی عدم علت به مصریان

 روشنایی سخنرانی یک در و تیاف حضور مصری حجاج تجمع مرکز در امر، این از اطالع از پس البنا حسن

 لاه از بعضی که فرقی: افزود بعد و ندارد دیگر مسلمانان به را تعرض حق هیچکس که داد هشدار بخش

 اوالد و (س)زهرا فاطمه وی دختر یعنی( ص)پیامبر بیت اهل ها، شیعه که است این در دارند شیعیان با سنت

 به که مصریان ما سرمشق باید و دارند آنها که است مزیتی یک امر، این و دارند دوست آنها از بیشتر را او

 نسبت شرو تغییر در اساسی نقش سخنرانی این: افزود صدر اهلل آیت بعد. گیرند قرار داریم، عالقه بیت اهل

 .داشت شیعیان به

 در ـ خود خط با ـ اینجانب به ای نامه در مصر، المسلمین اخوان پیشین مرشد مشهور، مصطفی شیخ مرحوم

 را، مهه البنا، حسن امام خود، بزرگ مرشد توسط تأسیس آغاز از المسلمین اخوان: »نویسد می چنین باره این

 نای و است فراخوانده مسلمانان تمامی وحدت به دینی، های گرایش و مذهبی های اختالف از نظر صرف با

 گفتار در بناال حسن شهید و تفرقوا وال اًجمیع اهلل بحبل واعتصموا: فرماید می که است الهی دستور یک درواقع

 ...«داشت توجه نکته این به کامالً خود، کردار و

 می نقل مصر، در «االسالمیه المذاهب بین دارالتقریب» مؤسس قمی، محمدتقی عالمه مرحوم را دوم خاطره

 الیس چند حج، یبرا ایرانیان سفر ها، سعودی توسط حجاز در «یزدی ابوطالب» قتل حادثه از پس که کرد

 اساس بر «حج مناسک» چاپ به اقدام دارالتقریب شبهات، رفع برای و فراوان کوشش از پس و... شد قطع

 وحدت نیز حج مسائل در که گردد روشن کامالً تا نمود امامیه شیعه مذهب و سنت اهل چهارگانه مذاهب

 دیدگر حجاز به مناسک این نقل مانع ودیسع مقامات متأسفانه ولی دارد، وجود اسالمی مذاهب میان کلی نظر

 البیج حل راه کردیم، مطرح بوده دارالتقریب مؤسسین جزو خود که البنا حسن شیخ با را موضوع وقتی و

 ارگان رسمی روزنامه در حج، مسائل همه که داد دستور و کرد پیدا «خمسه مذاهب» حج مناسک نقل برای

 حجاج میان در و فرستاد حجاز به مصری حجاج توسط را، ها روزنامه سپس و شود چاپ المسلمین اخوان

 ...داشت مسلمانان بین وحدت ایجاد در درخشانی و مثبت اثر که گردید توزیع و پخش

 مذاکراتی، از پس که بود حج سفر این در کاشانی اهلل آیت با البنا حسن شیخ مالقات رابطه، این در دیگر نکته

 تا ودش برگزار تهران در اسالم، جهانی های شخصیت شرکت با اسالمی سکنفران یک که گیرند می تصمیم
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 به و ردیدگ روبرو وقت دولت مخالفت با متأسفانه ولی... گردد تر مستحکم مسلمانان، بین صمیمانه روابط

 راجعتم از پس هم البنا حسن آنکه، تر عجیب و... آمد عمل به جلوگیری آن برگزاری از!! بودجه نداشتن بهانه

 مصری، اننویس تاریخ نوشته طبق و... شد ترور فاروق، شاه حکوت توسط که نگذشت کوتاهی مدت مصر، به

 هانج گیری تصمیم و مالقات همین فلسطین، قضیه بر عالوه آن، اساسی علل از یکی موجود، اسناد طبق

 ...بود «وحدت» برای سنت اهل دنیای و تشیع

 بناال حسن عمل و اندیشه در فلسطین قضیه

 لمینالمس اخوان و البنا حسن مبارزاتی و سیاسی اندیشه در محوری قضایای جمله از آن، مسائل و فلسطین

 رایب مبارزه از مهمی بخش عنوان به اخوان، مرشد اندیشه در ها صهیونیست و انگلیس با مبارزه. است بوده

 .باشد می اسالمی امت وحدت و اسالمی دولت تشکیل به رسیدن

 غاصب دولت تأسیس و فلسطین تقسیم حادثه و اعراب و صهیونیستی رژیم جنگ در شد اشاره که همانطور

 های ظرفیت و امکانات تمام اخوان، رهبر و نستوه مجاهدی عنوان به البنا حسن م، 4307 سال در اسرائیل

 هیچ از عرب مجاهدین و مسلمانان بسیج راه در و داد قرار فلسطین آزادی خدمت در را سازمان تشکیالتی

 .نمود فدا مقدس راه این در را خود جان هم سرانجام و. نکرد فروگذار تالشی

 های جبهه در المسلمین اخوان مجاهدین حضور و انگلیس استعمار با آن رهبری و المسلمین اخوان مبارزه

 اخوان جماعت انحالل فرمان صدور در اصلی عامل م، 4307 سال در ها صهیونیست علیه فلسطین نبرد

 شرمنت اسناد و ها کتاب و موجود های پرونده طبق مصر، مزدور دولت توسط البنا حسن ترور و المسلمین

 بر سالم .است بوده مصر، پادشاهی فاسد دربار موافقت و قاهره در آمریکا و انگلیس سفارت دستور به شده،

 .گردید ـ اسالمی امت ضیهق ترین مقدس ـ «فلسطین» قضیه و «اسالمی وحدت» طرح شهید که باد او
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 (پایانی بخش) المسلمین اخوان مرشد و مؤسس «البنا حسن شیخ» اجتماعی ـ فکری میراث به نگاهی

 

 اسالمی نهضت رهبری نادر های نمونه

 با رندهنگا. پردازد می مودودی ابواالعلی و البنا حسن نگرش اشتراکات بررسی به مقاله از بخش این: اشاره

 در گرفیش نقش مودودی و البنا که است معتقد اسالم، جهان بزرگ اندیشمند دو این مشترك فصول بر تأکید

 .اند داشته اسالمی امت اعتقادی اصالح روند

                                                                          *** 

 مودودی ابواالعلی و البنا حسن

 این که ـ اسالمی جماعت سوی از پاکستان در البنا حسن تولد سال یکصدمین اسممر برگزاری مناسبت به

 به ،اسالمی جماعت حرکت به هم ای اشاره که بود نخواهد مناسبت بی ـ گردید تهیه تناسب آن به نیز مقال

 و هبرانر از نادری های نمونه دو، هر مودودی و البنا. باشیم داشته مودودی، ابواالعلی سید موالنا رهبری

 راه در جهاد و اسالم حاکمیت برای تالش وقف را خود زندگی و حیات که اند بوده معاصر اسالمی داعیان

 .نمودند آن اعتالی

 :است جلمه آن از که دارد وجود فراوانی های شباهت و اشتراکات اسالمی، رهبر دو این میان

 متعهد و مذهبی های خاندان در والدت

 به تقوی و علم و فضیلت با خاندانی در 4340/  هـ 4320 سال در البنا و 4343/  ـه 4324 سنه در مودودی

 بناال و مودودی والدین. اند داشته آنان اسالمی شخصیت تکوین در کلیدی نقش دو، هر والدین. آمدند دنیا

 پرورش معارف و اصول این چارچوب در را خود فرزندان و بوده اسالمی اخالق و سلوك و عرفان اهل خود

 .دادند

 پرورشی محیط
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 و علمی مفاهیم و اصول با حیات آغاز در و یافته پرورش معنوی و عرفانی محیط در دو هر البنا و مودودی

 دو هر. نمودند پیروی اصول آن از روزمره حیات در ممارست در و شده آشنا اسالمی اخالق و عرفان نظری

 و علوم های اندوخته با و آموخته را جدید علوم و ها وزهآم و پیوسته نوین پرورشی و آموزشی نهادهای به

 .آمیختند هم در اسالمی افکار

 آنها مشکالت و مردم با نزدیک ارتباط و مطبوعاتی کار

 هر اشتغال داشته، دو این رهبری شخصیت گیری شکل در فراوانی تأثیر که البنا و مودودی اشتراکات از یکی

 شده مطبوعات عرصه وارد سالگی پانزده سن در مودودی. است بوده وانیج دوران آغاز در مطبوعات در دو

 أسیست در دو، هر سپس و نوشت می مقاله المنار روزنامه در نیز البنا و نوشت می مقاالتی مدینه روزنامه در و

 .اند بوده پیشگامان از پاکستان و مصر اسالمی مطبوعات و جرائد

 اسالمی های جمعیت و ها انجمن در زودهنگام حضور

 در ار تشکل و سازماندهی البنا حسن و پیوسته اسالمی خالفت احیای جنبش به جوانی اوایل در مودودی

. کرد تجربه منکر و فساد با مبارزه و اخالقی های انجمن و صوفیه خیریه های جمعیت در فعال حضور

 ود این در نوجوانی دوران در باورها این و داشته اعتقاد یافته سازمان و گروهی کار به دو هر البنا و مودودی

 .است یافته شکل و نضج

 اسالمی تشکیالت تأسیس در پیشگامی

 را پاکستان اسالمی جماعت مودودی و نمود تأسیس مصر در 4327 سال در را المسلمین اخوان جمعیت البنا

 برای دعوت و بوده گهماهن کامالً اسالمی تشکل دو این های آرمان و اهداف. داد تشکیل 4304 سال در

 جماعت و المسلمین اخوان اولیه اهداف از مسلمان، یک حیات جوانب کلیه در راستین، اسالم بازگشت

 .است بوده پاکستان اسالمی

 اسالمی جماعت و المسلمین اخوان عمل و اقدام مراحل تشابه

 هب راسخ اعتقاد دو وهر داشته یفراوان اشتراکات اسالمی امت و جامعه اصالح درباره البنا و مودودی دیدگاه

 هسته و ربانی و الهی جماعت تکوین که بود باور این بر مودودی همچون البنا. داشتند اصالح بودن ای مرحله

 دو هر البنا و مودودی. است امت و جامعه اصالح سوی به حرکت اول مرحله و مقدمه اسالمی، داعیان اولیه

 .داشتند تأکید قاطع، و اولیه اصول و راهنما عنون هب نبوی سنت و کریم قرآن مرجعیت روی
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 شمن و اخالق اصالح سوی به است گامی اولین مسلمانان نفس تهذیب و اصالح مودودی و البنا دیدگاه از

 یمرکز هسته را مسلمان فرد اصالح: یعنی است اسالمی ملت و جامعه کامل اصالح برای ای مقدمه و خانواده،

 اسالمی دولت و جامعه بر اسالم حاکمیت و بازگشت حرکت زیربنای و اسالمی متا اصالحی های برنامه

 .دانستند می

 ها حکومت آمیز خشونت رفتارهای و سرکوب تجربه

 مصائب و ها رنج اسالمی، دولت و اسالم به دعوت برای مبارزه مختلف مراحل در دو هر مودودی و البنا

 بهتجر را غیرانسانی و خشن رفتارهای انواع خارجی، استعمار و داخلی استبداد سوی از و کشیده فراوانی

 به مجاهد های انسان برای خوبی الگوهای که بودند نستوهی و مؤمن های انسان البنا و مودودی. نمودند

 .روند می شمار

 هب حکم این سپس و! گردید محکوم مرگ به بار یک حتی و چشیده را زندان و شکنجه مزه بارها مودودی

 گیری،دست و توقیف بر عالوه اسالمی تعالیم نشر راه در هم البنا و شد تبدیل( م 4322ـ4322) زندان الس سه

 رسمی دستور به و فاروق شاه مزدور ایادی توسط 4303 سال در و نمود اسالم راه فدای را عزیزش جان

 .شد ترور( شده منتشر اسناد طبق) قاهره در آمریکا و انگلیس سفارت

 شده حساب اقدامات به اعتقاد

 یاران ههمیش و نداشتند اعتقاد برنامه، بدون و نشده حساب اقدامات و شتابزدگی به هیچوقت البنا و مودودی

 و دگیشتابز عاقبت به نسبت و کردند می توصیه شتابزدگی عدم و مقاومت و صبر به را خود پیروان و

 ازگشتب برای دعوت مراحل اساس را افراد سالمیا تربیت و دادند می هشدار نشده، حساب و تند انقالبیگری

 .دانستند می الهی شریعت حاکمیت و اسالم

 خالفت بازگشت

 با و کردند می زندگی «اتاتورك کمال» توسط عثمانی خالفت انحالل و فروپاشی دوران در مودودی و البنا

 شرکت ها جنبش این در ود هر و اقدام اسالمی، خالفت از دفاع جهت جانبه، همه اعتراضات و مبارزات

 جنبش هر های آرمان و اهداف غایت الهی شرع حاکمیت و خالفت بازگشت دو، این دیدگاه از. داشتند

 اسخر اعتقاد اسالمی، خالفت بازگشت اولیه گام عنوان به اسالمی امت وحدت به دو هر. باشد باید اسالمی

 .داشتند

 قطب سید و مودودی ابواالعلی
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 و یاسالم های جنبش روی مودودی نظریات و ها اندیشه: کنیم اشاره نیز دیگر نکته یک به باید پایان در

 عقیدتی و فکری پایه سه بر مودودی اندیشه اساس و اصول. است داشته گوناگونی تأثیرات هم آن پیشگامان

 داریا اصول مقابل در گانه، سه های پایه این «اسالمی تربیت و دموکراسی الهی، حاکمیت: »است شده برپا

 سید میان!« الئیک های اندیشه اساس بر تربیت و دموکراسی سکوالریم،: »یعنی است، معاصر های حکومت

 دتیعقی و فکری اشتراکات و روابط دیدار، و حضور بدون اسالمی پرداز نظریه دو عنوان به مودودی و قطب

 .است بوده برقرار

 و خوانده روز یک ظرف را قطب سید «الطریق فی معالم» کتاب مودودی استاد: »گویند می مودودی دوستان

 هب نسبت پاکستان، اسالمی جماعت و مودودی!!« ام کرده تألیف من خود گویا را کتاب این که داشته اظهار

 و نیعل طور به را خود خشم و نگرانی و داشتند اعتراضاتی ناصر سرهنگ حکومت توسط قطب سید اعدام

 خود وبهن به هم قطب سید. داشتند ابراز عبدالناصر، جمال جنایتکارانه اقدام لیهع مطبوعاتی حمله صورت به

 از ار خود اندیشه نظری های پایه و مفردات از بعضی و داشته قرار مودودی نظریات و افکار تأثیر تحت

 .است کرده اخذ مودودی فکری اصول

 طبق سید فکری مسیر روی مودودی، «الدین ـ العباده ـ الرب ـ االله: القرآن فی االربعه المصطلحات» کتاب

 :از بارتندع برگرفته مودودی از قطب سید که فکری عناصر مهمترین.است داشته عمیقی و گوناگون تأثیرات

 حاکمیت

 عتشری و قانونگذار تنها اوست و است جهان و کون این بر مطلق حاکم متعال خداوند فقط اینکه معنای به

 .است غیرشرعی و باطل نیست، او از که قوانین، ردیگ و... جهان این ساز

 آن تأویل و جاهلیت

 با حکومت و اسالم راه و روش از انحراف جاهلیت، قطب، سید و مودودی سیاسی و عقیدتی گفتمان در

 در که حکومتی نوع هر و... است اسالمی جنبش و نهضت اساس جاهلیت با مبارزه و است غیرالهی قوانین

 .است کلی حکم این شامل باشد قراربر اسالم دنیای

 تکفیر

 رد مودودی استاد ولی! است «کفر» و ارتداد الهی، حاکمیت و شریعت از جامعه و فرد خروج مودودی نظر به

 و ستا بوده بیشتری بررسی و احتیاط خواهان و ورزید امتناع جامعه، یا فرد ضد بر تکفیر احکام صدور

 و تاس کرده رخنه مودودی آثار مطالعه طریق از قطب سید نظریات و یاتادب در: جامعه و فرد تکفیر مفهوم



418 

 

 آن در که ضدانسانی و وحشیانه های شکنجه و بوده حاکم ناصری رژیم های زندان در که وضعی به توجه با

 که گردید موجب واقع در شد، داشته روا قطب، سید خود و مسلمان زنان حتی و اخوان جوانان به دوران

 معالم» کتاب نشر از پس هم سرانجام و... کند اقدام آن، ضد بر قیام وجوب و موجود حاکمیت تکفیر در سید،

 فی جلدی 34 تفسیر صاحب ـ اخوان رهبران از دیگر تن دو همراه عبدالناصر، صریح دستور به «الطریق فی

 ...شد اعدام قاهره در ـ القرآن ظالل

 به «هادج فریضه» به عمل و طاغوت ضد بر مبارزه و تکفیر هوممف قطب، سید اعدام و مودودی مرگ با البته

 ابب این در را اجتهاد و تفسیر توانمندی و قابلیت چون ولی کرد، نفوذ مسلمان جوانان از برخی ادبیات

 افاتانحر سرآغاز این و نمودند تکفیر را مسلمان جامعه و افراد همه و شده افراط وادی وارد متأسفانه نداشتند

 اقدامات با و شدند آن دچار هند، قاره شبه و عرب جهان در ،!اسالمگرا های گروه از برخی که بود یشدید

 انهمتأسف که زدند سختی ضربات جهالت، روی از و آگاهی بدون اسالمی جنبش به خود، انسانی غیر گاهی

 «تکفیری» عناصر همین توسط ـ شیعیان ویژه به ـ مسلمانان عام قتل در را آن بربریستی و وحشیانه های نمونه

 .هستیم شاهد ،...پاکستان و افغانستان و عراق در روزه همه
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 .کردند نهی را خارج انقالبیون ضد ترور امام: خسروشاهی استاد

 

 «خمینی امام عملی سیره و مبارزات تاریخچه از هائی ناگفته»

 در را نشده منتشر و نایاب اسناد و خاطرات پایه بدان شاهی خسرو استاد غنی آرشیو و فعال ذهن: درآمد

 یایجو آن، در اگر ویژه به یافت؛ نصیب بی و تهی را آن توان می موضوعی کمتر در که است داده جای خود

 ورتص این در که باشیم خمینی امام سیاسی و اخالقی منش همسنگ موضوعی در هایی نایافته و ها گفتنی

 و آغاز یبازگوی به بار نخستین برای خسروشاهی آقای حاضر، شنود و گفت رد. داشت خواهیم وافر نصیبی

 و اسالمی نهضت اولیه های ماه در خمینی امام از بازجویی و احضار در شاه رژیم قضایی دستگاه طرح انجام

 ای ارهپ به اشاره ضمن نیز ادامه در استاد. است پرداخته سربازخانه به دختران اعزام مقوله به ایشان اعتراض

 از ای ناشناخته ابعاد کشور از خارج انقالبیون ضد به تعرض به امام نگاه درباره محرمانه نیمه خاطرات از

 مالوف شیوه هب ایشان. است ساخته نمایان را نظام مخالفین با برخورد در فقهی موازین به ایشان وثیق پایبندی

 آن رب متنوعی اسناد و نکات بار هر و داده قرار بازبینی مورد بار چندین را گو و گفت مکتوب متن خویش

 .گوییم می سپاس را لطفشان که افزودند

 راگ اید داشته عینی حضور قم علمیه حوزه اخیر قرن نیم حوادث اغلب در عالی جناب اینکه به توجه با

 معاصر ونسل یختار اهل آگاهی برای دارید قم دادسرای به( ره) خمینی امام احضار مسئله درباره اطالعاتی

 .بفرمائید بیان

 به اطالعات و اخبار رساندن مبارزات، آغازین های سال در قم در جانب این وصدای سر بی کارهای از یکی

. تنداش قرار حوزه طالب دیگر اختیار در اخبار اینگونه که بود( ره) خمینی امام حضرت ویژه به عظام مراجع

 به هم گاهی و گرفت می انجام آقایان عمومی مالقات ساعات در و حضوری و شفاهی طور به اغلب امر این

 وستاند دیگر شاید ولی رفت نمی شمار به محرمانه و سری اخبار، نوع این البته. شد می عرضه مکتوب طور

 راخبا من اصلی منابع. دادند نمی آنها به اهمیتی شدند می مطلع اگر یا و کردند نمی اخبار آن به توجهی

 اگر و بود! حرام نیمه هنوز ـ 04تا 32 سال ـ دوران آن در رادیو البته... بود داخلی جرائد و خارجی رادیوهای

 و حجتیه مدرسه از خروج از پس من ولی گرفت نمی قرار حوزویان قبول مورد خیلی داشت رادیو ای طلبه
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 اخبار و داشت مختلفی ایه موج که بودم کرده تهیه را بزرگی رادیوی یک! مخفیانه مستقل، منزل در سکونت

 من یعنی. بود امام از اجازه کسب از پس هم آن تهیه ماجرای! نمود دریافت شد می را عالم رادیوهای اغلب

 ویستد حدود مبلغی تهران در انتشار سهامی شرکت توسط «مذهب دو» کتاب چاپ بابت بار نخستین برای

 هک کردم سوال و رسیدم امام خدمت قم در روزی و دمکر دریافت محترم ناشر از!( البته تومانی تک) تومان

 از گرا جنابعالی: »فرمودند پاسخ در ایشان بخرم؟ رادیو نیست شرعیه وجوهات از که پولی با توانم می آیا

 یشانا به شرعیه مسائل اغلب در نبودم امام مقلد اینکه با من البته. «ندارد اشکال بخرید هم شرعیه وجوهات

 ار موج پر بزرگ رادیوی همان «ارم» خیابان فروشی رادیو از روز همان ایشان بیان این با و مکرد می مراجعه

 ،«تحف» مانند خارجی رادیوهای از اخبار پیگیری طبیعی طور به و گرفت می قرار استفاده مورد که خریدم

 دچن هر میان آن از و ادد می اختصاص خود به مرا شبانه اوقات از بخشی غیره و «قاهره رادیو» ،«ایران پیک»

 از عضیب البته. شد می عرضه عظام مراجع به کتبی یا شفاهی طور به رسید می نظرم به مهم که آنچه بار یک

 و امام بیت به مأمورین یورش از پس که ساواك اسناد بین در بعدها( ره) امام خدمت من مکتوب گزارشهای

 .دارم اشارتی آنها به «مستند خاطرات» در که شد پیدا بود افتاده آنها دست به ها نامه و اسناد آوری جمع

 بهانه به هم را دختران است قرار ظاهراً که گفتم و رسیدم امام خدمت روزی راستا همین در حال هر به

 و هنمود پذیر آسیب را مسلمان های خانواده شود عملی اگر امر این و ببرند ها سربازخانه به حقوق تساوی

 امانج خواستند که کاری هر اینها که ندارد صاحب مملکت مگر: »فرمودند امام. کرد خواهد یجادا را مشکالتی

 .«شود عملی گذاریم نمی و کنیم می اقدام اهلل انشاء دهند

 روز دو یکی ولی سازد منصرف را رژیم و کند اقدام تا فرستند می تهران به را کسی امام که کردم فکر من

 دودیمح تعداد برقعی یحیی سید مرحوم توسط قم، حکمت چاپخانه در نخست که شد هآماد امام اعالمیه بعد

 دمع برای که ای اعالمیه در امام. گردید توزیع و تکثیر وسیعی مقیاس به تهران در بعد و شد چاپ آن از

 اهدستگ: »نوشتند و دادند ای ویژه اهمیت مطلب این به کردند صادر سال، آن در نوروز عید مراسم برگزاری

 ار ایران ملت و ننگین را عفیف های زن خواهد می اساسی قانون و شرع خالف های نامه تصویب با جابره

 ها انهسربازخ به و ببرد اجباری نظام به را ساله هیجده های دختر دارد نظر در جابر دستگاه. کند سرافکنده

 .«ببرد فحشا کزمرا به را مسلمان عفیف جوان دخترهای سرنیزه زور با یعنی بکشد

 روز چند امام البته و است آمده «ندارد عید امسال اسالم روحانیت» معروف اعالمیه ضمن در جمالت این

 به خطاب سال آن در نوروز عید سرور و جشن مراسم برگزاری عدم درباره ای اعالمیه شوال 40 یعنی قبل

 ...بودند کرده صادر بالد علمای
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 کردند؟ صادر را اعالمیه شما گزارش به اتکا با امام یعنی

 تردید بی. اندمرس می ایشان به را اخبار که نبودم اینجانب فقط یا و نبودند تا دو یکی امام اطالعاتی منابع البته

 من ولی رساندند، می امام به دیدند می الزم که را اطالعاتی و اخبار شهرها دیگر و تهران و قم دوستان همه

 داشته معروض ایشان خدمت گزارشی هم دیگران آیا که دانم نمی هم مورد این در و ندارم آنها از شناختی

 .است بوده اینجانب طرف از فقط خبر ابالغ ظاهرا امر، بعدی مراحل به توجه با ولی نه؟ یا بودند

 اطیارتب هب توجه با سره، قدس امام حضرت کنم اشاره که نباشد مناسبت بی!« عمل از بعد ریا» عنوان به شاید

 اب واقع در و ـ داشتند خسروشاهی احمد سید آقا اهلل آیت مرحوم بزرگوارم، اخوی با طلبگی دوران از که

 و کردند می محبت و لطف اظهار خیلی اصل، همین روی و داشتند حقیر از شناختی ـ بودند دوره هم ایشان

 به ایشان های نامه اجازه و ها نامه رد امر این و بودم ایشان «وثوق مورد» ها، طلبه ما اصطالح به واقع در

 .است مشهود کامال اینجانب

 برهاخ وقتی من ولی نه؟ یا بود داده گزارشی ایشان به هم دیگری کس باره این در که دانم نمی من حال هر به

-حضوری گزارش ضمن در دیگر موارد از بعضی در چون شنیدم هم قبال که نفرمودند دادم ایشان به را

 !دارند اطالع موضوع از که کردند می اشاره نجانبای شفاهی

 کرد؟ کار این به اقدام کسی چه و گردید قم دادسرای به امام احضار به اقدام موجب چرا اعالمیه این

 از! ارثی بداخالقی و فحاشی ضمن خود سخنرانی در مقدس مشهد در امام دوم اعالمیه انتشار از پس شاه

 البته! هندد قرار قانونی پیگرد تحت کنند می اکاذیب اشاعه که را کسانی ستخوا قضایی اصطالح به مقامات

 احضار وی، هدف که ساخت روشن قم دادگستری بعدی احضاریه و بود معلوم هدف ولی نبرد امام از نامی

 .است بوده اکاذیب نشر «پسند شاه» ومسخره موهوم اتهام آن با هم آن امام محاکمه و

 روشن ضوعمو بخوانیم را اعالمیه متن نخست اگر که رسد می نظر به بپردازیم ماجرا نگیچگو به اینکه از قبل

 .بود خواهد تر

 :بود قرار بدین شد چاپ قم در که امام اعالمیه متن! تردید بی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 راجعون الیه انا و هلل انا

 ندارد عید امسال اسالم روحانیت
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 سنوامی و دارد تجاوز قصد قرآن مسلمه احکام به و کرده تجاوز اسالم مقدسه ماحکا به ایران حاکمه دستگاه

 نز خواهد می اساسی قانون و شرع خالف های نامه تصویب با جابره دستگاه. است هتک شرف در مسلمین

 ار مرد و زن حقوق تساوی دارد نظر در جابره دستگاه. کند سرافکنده را ایران ملت و ننگین را عفیف های

 را الهس هیجده دخترهای یعنی بگذارد پا زیر را کریم قرآن و اسالم ضروریه احکام یعنی کند اجرا و صویبت

 مراکز به ار مسلمان عفیف جوان دخترهای سرنیزه زور با یعنی بکشد ها سربازخانه به و ببرد اجباری نظام به

 .ببرد فحشا

 قرآن دارد قصد ها دولت قبیل این دست با اجانب ناپاك های دست. است روحانیت و قرآن اجانب، هدف

 برویم، ندانز به شویم، هتک فلسطین و آمریکا یهود نفع به باید ما و کند پایمال را روحانیت بردارد میان از را

 و مضر خود مقاصد اجرای برای را روحانیت و اسالم آنها شویم، اجانب شوم اغراض فدای گردیم، معدوم

 .شود شکسته مستبد های دولت دست به یدبا این و دانند می مانع

 ایبر را عید این من. شود سرکوب باید روحانیت و قرآن. است سد این شکست رهین دستگاه موجودیت

 گاهآ است پیش در قرآن مملکت و قرآن برای که خطرهایی از را مسلمین تا کنم می اعالم عزا مسلمین جامعه

 نیت، سوء ای سوءتعبیر با ها دستگاه. هستم نگران پائین از انقالب و سیاه انقالب از تعالی خدای به من. کنم

 .کنند می فراهم را آن مقدمات گوئی

 ،اساسی قانون به تجاوز و اسالم احکام از تخلف جرم به مستبد دولت این که بینم می این در را چاره من

 خود علیف تکلیف من! بارالها. بیاید شد،با ایران ملت غمخوار و اسالم احکام به پایبند که دولتی و برود کنار

. کرد خواهم ادا خداوند خواست به را خود بعدی تکلیف ماندم زنده اگر و «بلغت قد اللهم» کردم ادا را

 .بده نجات اجانب شر از را مسلمین ناموس و کریم قرآن! خداوندا

 الخمینی الموسوی اهلل روح

 دختران و زنان عفت شدن دار لکه مسئله بر اعالمیه این در امام تکیه بیشترین کنید، می مالحظه که طور همان

 نندک می اشاره «فعلی تکلیف» به نخست اصل، همین روی و است ها سربازخانه به اعزام صورت در مسلمان

 دساتمق و قرآن حریم به تجاوز صورت در که بداند جابره دستگاه تا شوند می یادآور را «بعدی تکلیف» و

 ...بود خواهد آنها انتظار در تری سخت مبارزه و نشواک اسالم،
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 واهدنخ مناسبت بی بحث تکمیل برای دوران، آن در امام، به جنابعالی کتبی های گزارش از ای نمونه نقل

 هم زری نکات به که دارد اهمیت بسیار و است تاریخی گوی و گفت یک ما گوی و گفت که ویژه به! بود

 .شود اشاره

 کوتاه نهنمو یک عالقمندان و دوستان آگاهی برای ولی طلبد، می را مستقلی بحث خود موضوع این تردید بی

 ساواك ماموران توسط قم، در ایشان منزل بازرسی از پس که را امام به اینجانب مکتوب های گزارش از

 :کنم یم نقل است، شده ضمیمه ساواك در اینجانب پرونده به مربوطه، مسئول دستور طبق سپس و «کشف»

 «جدید خبر چند»

 العالی مدظله خمینی آقای العظمی اهلل آیت انور محضر

 امور رایب پنج صدی سود با آمریکا از قرضه است، تومان هشت ایران پول به دالر هر که دالر میلیون دویست

 .شد تصویب مجلس در دیروز آن الیحه و شده اخذ نظامی و دفاعی

 هشت، تا نیم و هفت ساعت از شب هر و کرده کار به شروع که است هفته سه مدت انجیل صدای رادیوی

 رقش کلیساهای شورای طرف از آن های برنامه ولی است، حبشه در رادیو مرکز. کند می پخش فارسی برنامه

 .است 2232 پستی صندوق تهران: آن آدرس و شود می تهیه نزدیک،

 است افیک جوان، نسل کردن خراب برای که کند می پخش وقیحی بسیار های برنامه آمریکا ارتش تلویزیون

 برنامه. ودب خواهد کافی پاسال ثابت تلویزیون برنامه ضمیمه به برنامه، همین نباشد، هم دیگری برنامه هیچ و

 .است انگلیسی زبان به ها آمریکائی

 صفحه 447 در کشور، لیدیوانعا دادیار مهدوی، ابراهیم قلم به «ازدواج میثاق یا مقدس پیمان» نام به کتابی

 حقیر را کتاب... است کامل تساوی خواستار و دارد را خانواده طرح مطالب همه و شده منتشر اخیراً بزرگ،

 خسروشاهی هادی سید.  کنم می تقدیم باشد، الزم اگر خریدم، تهران در اخیرا

 .شود می وارد اهیخسروش هادی سید پرونده به آمده دست به خمینی منزل از بازرسی در نامه این

 که امیدوارم و است خمینی امام حضرت به جانب این های نامه و مکتوب های گزارش از ای نمونه این

 .بیاورم «مستند خاطرات» در را آنها مجموعه
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 المیهاع امام که کردید اشاره. بخوانیم شما خاطرات در هم را بقیه که اهلل شاء ان. است جالبی مکتوب گزارش

 چه اعالمیه آن. کرد خواهند عزاداری نوروز، عید سال آن که کردند صادر موضوع این مورد در نیز دیگری

 بود؟

 شامل که شد منتشر «ندارد عید امسال اسالم روحانیت» عنوان تحت شد، نقل که طور همان دوم اعالمیه

 و بود دبال علما به خطاب که دیگری مستقل اعالمیه قبل، روز چند و بود دختران رفتن سربازی به موضوع

 عصر امام به تسلیت و عزا روز عنوان به فقط نوروز عید در ایشان، مانند هم آنها که بودند خواسته آن در

 .باشند داشته «جلوس( »عج)

 دختران، نرفت سربازی مسئله به خاص اهتمام و موضوع یک درباره وـ  تاریخ لحاظ ازـ  اعالمیه دو تقارن البته

 رعتس به را آن و بودند قائل ـ دختران سربازی مسئله ـ موضوع این برای امام که است یتیاهم دهنده نشان

 دعی مسئله به علما اهتمام و موضوع تکمیل برای این و... کردند مطرح عید، بودن عزا دوم اعالمیه ضمن در

 :ودب چنین آن متن و بود شده صادر قبل روز چند که بود قبلی اعالمیه در سال، آن نبودن

 4372 شوال 40

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 برکاتهم دامت اسالم حجج و اعالم علماء حضرات ذیشرافت خدمت

 ریهضرو احکام هدم به کوشش تمام با خواهد می حاکمه دستگاه دارید اطالع چنانچه اجورکم، تعالی اهلل اعظم

 عزا انعنو به را نوروز عید اینجانب لذا زد،اندا می خطر به را اسالم که است مطالبی آن دنبال به و قیام اسالم

 .نمایم می خطر اعالم مردم به و کنم می جلوس فرجه تعالی اهلل عجل عصر امام به تسلیت و

 اسالم رب واردة های مصیبت از مسلمان ملت تا فرمایند اتخاذ را رویه همین نیز آقایان حضرات است مقتضی

 الخمینی الموسوی اهلل روح برکاته و اهلل رحمت و علیکم والسالم. نمایند حاصل اطالع مسلمین و

 .دهیدب بیشتری توضیح است، بوده شاه دستور به البد مقدمات این با که امام قضایی پیگیری درباره

 کل انیشهرب حال، هر به و رفتیم حاشیه به کمی که بود مساله همین بررسی گفتگو، این در ما هدف البته

 یشانا احضار سپس و امام طرف از اعالمیه صدور صحت درباره تحقیق موضوع م،ق شهربانی رئیس کشور،

 پرتو سرهنگ 42/4/02 تاریخ در کل شهربانی در موجود اسناد طبق. کند می مطرح را قم دادگستری توسط

 صحت مورد در خمینی آقای از: »دهد می گزارش کشور کل شهربانی اطالعات و اداره به قم شهربانی رییس
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 پیگرد، تحت قضیه. است نداده پاسخی تاکنون استعالم 40/4/02-430/2 شماره طی مزبور اطالعیه مسق و

.«! شود عالما قضایی مقامات به قانونی تعقیب جهت مراتب آن، وصول از پس که باشد می نامبرده پاسخ منتظر

 ولی ،است امام از ستعالما خواستار و است شده فعال مرکز دستور به قم شهربانی که دهد می نشان سند این

 هم اسخیپ بلکه نشدند مربوطه مسئولین با خصوصی مالقات به حاضر تنها نه امام دانم، می بنده که آنجا تا

 از ییک که هم بار یک و. کردند خودداری ارسالی ورقه قبول از حتی و ندادند شهربانی کتبی! استعالم به

 پس شانفرزند توسط و نپذیرفته را آن امام بود، برده اندرونی به و گرفته را استعالمیه ورقه بیت، خادمین

 ربانیشه رییس به خود گزارش در استعالم نامه ابالغ مامور کل، شهربانی در موجود اسناد طبق... فرستادند

 :نویسند می چنین قم

 22/4/02-224/2 شماره نامه محتوی پاکت که شدم مامور 22/4/02 روز 43 ساعت دارد می معروض محترماً»

 الارس دفتر با را نامه و رفتم له معظم منزل درب به دهم، تحویل خمینی اهلل آیت آقای به را قم شهربانی

 و آورد ار پاکت و دفتر خمینی اهلل آیت آقازاده سپس برد اندرون داخل به دادم منزل پیشخدمت به مراسالت

 محمدی احمد. رساند می عرض به گزارشاً ار مراتب. گیرند نمی تحویل اهلل آیت آقای را پاکت فرمود

 می مق شهرستان دادسرای به هم ای نامه ویژه، جلسات تشکیل و استعالمیه اقدامات موازات به پرتو، سرهنگ

 آن نمت که! گیرند قرار تعقیب مورد «عمومی اذهان تشویش و اکاذیب نشر لحاظ از خمینی آقای» تا نویسد

 :است چنین سند

 43/4/02 تاریخ

 قم شهربانی: از

 قم شهرستان دادسرای: به

 اعالمیه: درباره

 به و( ندارد عید امسال اسالم روحانیت) عنوان با ای اعالمیه 02 فروردین اوایل و 04 اسفندماه اواخر در

 یم... ایران حاکمه دستگاه) عناوین با آن در و گردیده منتشر شهر در( الخمینی الموسوی اهلل روح) امضاء

 زن حقوق تساوی دارد نظر در جابره دستگاه... کند سرافکنده را ایران ملت و ننگین را عفیف های زن خواهد

 با عنیی بکشد، ها سربازخانه به و ببرد اجباری نظام به را ساله هیجده دخترهای یعنی... و تصویب را مرد و

 نمسلمی جامعه برای را عید نای من... ببرد فحشاء مرکز به را مسلمان عفیف جوان دخترهای سرنیزه و زور

 طی آن سقم و صحت برای. گردیده عمومی اذهان تشویش موجب مزبور اعالمیه که( کنم می اعالم عزا
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 ولی خیر؟ یا شده منتشر او طرف از مزبور اعالمیه آیا که شد استعالم خمینی اهلل آیت از 40/02ـ430/2 شماره

 عنوان هب صادره نامه رونوشت و اعالمیه برگ یک عین موضوع، اهمیت نظر از بنابراین. نداده پاسخی تاکنون

 پیوست به عمومی اذهان تشویش و اکاذیب نشر لحاظ از اعالمیه کننده صادر تعقیب جهت خمینی آقای

 .گردد می ارسال

 رضایی 2 سرهنگ ـ پرتو حسین سید سرهنگ ـ قم شهربانی رئیس طرف از

 می ایفاد کشور کل شهربانی اطالعات اداره به استحضار تجه 42/4/02ـ437/2 شماره پیرو در رونوشت

 .گردد

 قم شهربانی رئیس

 پرتو حسین سید سرهنگ

! «بتعقی» خواستار قم دادگستری از شهربانی و شود می جدیدی و حاد مرحله وارد موضوع ترتیب بدین و

 کند می مقاومت یا شود می تسلیم آیا است؟ چگونه قم دادگستری واکنش که دید باید حاال... شود می امام

 رئیس هادوی، مهدی آقای جناب تاریخ آن در دارد؟ می اعالم قانونی غیر را اساس بی اتهام این پیگرد و

 یگیریپ به حاضر دادگستری رئیس عنوان به قم، دولتی نهادهای و مرکز فشار رغم به که بود قم دادگستری

 به را! «متهم» تعقیب پرتو سرهنگ اصل، همین روی. دارد می اعالم قانونی غیر امری را آن و شود نمی امر

 پاسخ در 22/4/02 تاریخ در هم او و دهد می حواله حقیقی، آقای نام به ـ قم دادسرای اول شعبه بازپرس

 :نویسد می چنین قم شهربانی رئیس

 «قم شهربانی ریاست پرتو سرهنگ سرکار»

 به خمینی اهلل روح آقا حاجی آقای به نسبت جرم اعالم بر مبنی 43/4/02ـ404/2 محرمانه گزارش به عطف

 نامه تعقیب در جانب این از نمایندگی به شخصاً موضوع اهمیت نظر از که رساند می استحضار

 زا شخصاً ندهند کتبی پاسخ چنانچه و استعالم دیگر بار متهم عنوان به اداره آن از صادره 40/4/02ـ430/2

 .مایندن ارسال شعبه این به مستقیماً را خود اقدامات نتیجه و تنظیم زمهال مجلس صورت و تحقیق ایشان

 قم دادسرای اول شعبه بازپرس

 حقیقی
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 اعتراض امهن طی پرتو سرهنگ سرانجام و یابد می شدت قم دولتی های دستگاه بین اختالف ترتیب بدین و...

 استعالم رغم به که دارد می اعالم و کند می ارسال مرکز به را امر گزارش قم، دادسرای نامه لحن به آمیزی

 بدون مالقات به حاضر و «نموده خودداری نامه گرفتن از خمینی آقای» ـ! نداشت موردی چه گر ـ مجدد

 که دکن می شکوه قم دادسرای اول شعبه بازپرس از سپس قم شهربانی رئیس! باشد نمی اشخاص حضور

 یم رهنمود بازپرس آقای نامه آخر قسمت مورد در آنگاه و! «کرده محول شهربانی به را خود قضائی وظیفه»

 .نماید می! «آموزش کسب» طلب او، قول به و خواهد

 :.است چنین شهربانی رئیس نامه متن

 22/4/02: تاریخ

 قم شهربانی: از

 اطالعات اداره ریاست ـ کشور کل شهربانی: به

 خمینی آقای اعالمیه: درباره

 دادسرای اول شعبه بازپرس آقای 22/4/02ـ02 شماره نامه رونوشت 43/4/02 ـ404/2 شماره پیرو محترماً

 نداشت، موردی گرچه خمینی اهلل آیت از مجدد استعالم درمورد ایفاد، پیوست به استحضار جهت قم شهرستان

 آقای مربوطه مأمور گزارش طبق ولی گردید، تسریع تقاضای مجدداً 22/4/02ـ224/2 شماره طی الوصف مع

 ائیقض وظیفه بازپرس آقای فرمایند می مالحظه که طوری به ضمناً. نموده خودداری نامه گرفتن از ینیخم

 اریهاحض صدور و تحقیق به مبادرت باید سابقه، اعالم از پس اینکه با و نموده محول شهربانی به را خود

 کلیه دبای شهربانی رئیس فقط نموده محول اینجانب به کاری محافظه لحاظ از را مشارالیه از تحقیق نماید،

 فاهاًش اینکه به توجه با معروض مراتب علیهذا شهربانی، با دادسرا همکاری معنی است این. دهد انجام را امور

 متقس درباره. باشد نمی اشخاص حضور بدون مالقات به حاضر خمینی اهلل آیت رسیده استحضار به هم

 .نماید می آموزش کسب بازپرس آقای نامه آخر

 قم شهربانی رئیس

 پرتو سرهنگ

 تریدادگس رئیس عنوان به را اقداماتی چه ایشان ولی بود، حساس میان این در هادوی آقای نقش واقع در پس

 دادند؟ انجام قم
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 !بود قم وقت دادگستری رئیس هادوی مهدی آقای جناب جریانات این اصلی محور که داشت توجه باید

 حقوق رشته در تحصیالت اتمام از پس و شده متولد تهران در روحانی ای ادهخانو در 4342 سال در که ایشان

 انشهرست و مرکز عدلیه در ایشان قول به مراحلی طی از پس بود، درآمده «عدلیه» استخدام به 4334 سال در

 یختاری وقایع با مصادف که شد اعزام شهر این به قم دادگستری رئیس عنوان به 4332 سال در سرانجام ها،

 خواهد می حکمی هادوی آقای از هم مورد این در باز رژیم که... بود امام تبعید و بعدی حوادث و خرداد 42

 خود هک نماید می مخالفت آن با و اعالم قانونی غیر را تبعید حکم مشروح، طور به و کند می مقاومت باز که

 .دارد دیگری داستان آن

 یافت؟ ادامه کی تا آشنائی این و شدید آشنا ایشان با زمانی چه از شما

 دادستانی رد ایشان مسئولیت دوران تا و گردد برمی قم دادگستری ریاست دوران همان به ایشان با بنده آشنائی

 در نزلشانم به ایشان عیادت و دیدار تجدید برای قبل سال اتفاقاً. یافت ادامه( انقالب پیروزی از پس) انقالب

 الصهخ که کردند نقل تفصیل به را دوران آن خاطرات ایشان و رفتم تهران غرب در! «معمور غیر کوهی» باالی

 :کنم می نقل تاریخی، جریان این چگونگی تکمیل برای را آن از ای

 سالن در و آمد قم به 02 فروردین اواسط و بود شده کشور وزیر بود دادگستری قاضی قبال که پیراسته دکتر

 و مق کشتارگاه افتتاح برای ظاهراً او.. رفتم طبعاً بودند، کرده دعوت هم نم از داشت سخنرانی فرمانداری

 ها امهبرن قبیل این در شرکت با را خود وقت که نداشتم ای عالقه من ولی بود آمده قم به دیگر برنامه چند

 دو که ردک تلفن فرماندار نهار از بعد... نرفتم ایشان همراه و یافتم حضور وی سخنرانی در فقط کنم تلف

 اینکه از لقب ولی است نشسته ای عده همراه اتاقی در پیراسته که دیدم و رفتم من! بروم؟ فرمانداری به مرتبه

 ربارهد ای پرونده است قرار: »گفت که شدم روبرو قم شهربانی رئیس پرتو سرهنگ با بشوم اتاق آن وارد

 ئیسر و فرماندار آنجا در شدم اتاق وارد بکنم نظری اظهار اینکه بدون من «بفرستم شما برای خمینی آقای

 نخواستم من که ساخت مطرح را مطالبی پیراسته داشتند حضور پیراسته همراه افسر یک و قم امنیت سازمان

 و ستمنی مسائل این وارد خیلی من: »گفتم «زنید؟ نمی حرف شما چرا: »گفت اینکه تا بشوم مسائل آن وارد

 دیگر هم او!« کنم می عمل خود حقوقی وظایف به و هستم قاضی من دانم نمی چیزی سیاست از اصوالً

 آمد قم به نینائی جاللی او از پس ولی برگشت مرکز به پیراسته دکتر و گذشت خیر به جلسه آن و نزد حرفی

 شده ادرص تعقیب منع قرار چرا که بداند و کند مطالعه -شد می محسوب شاه مخالف که- را تولیت پرونده تا

 است؟



429 

 

 کار یک نروید تهران به امروز شما: »گفت و زد زنگ جاللی که بودم تهران عازم من و گذشت روز دو یکی

 به رظه از بعد و ماندم قم در ببرم دکتر به را ایشان خواستم می و بود مریض مادرم اینکه با «داریم فوری

 اگر است خمینی آقای با مذاکره ولمشغ اکنون فرماندار: »گفت جاللی او همراه و قطب رفتم وی مالقات

... شود ازداشتب ایشان که است این دولت نظر و دادگستری به فرستیم می صبح فردا را او پرونده نشود تسلیم

 اتهام به: »گفت «اتهامی؟ چه به: »گفتم!« کنم می ابالغ شما به من که است دادگستری وزیر دستور این البته

 وانیمت نمی هم را عادی فرد یک حتی اتهام این با! جاللی آقای: »گفتم!« ومیعم اذهان تشویش و اکاذیب نشر

 بر نیخمی آقای اقدامات: »گفت تندی لحن با پاسخ در او!« تقلید؟ مرجع یک به رسد چه تا کنیم بازداشت

 «کند می عصیان به تحریک را مردم و است مشروطه سلطنت اساس و کشور امنیت و جامعه نظم خالف

 الحیتص دادگستری که دانند می حتماً دادگستری وزیر آقای باشد داشته صحت امری چنین هم اگر»: گفتم

 بعد نیدک بازداشت شما: »گفت جاللی!« شود رسیدگی نظامی محکمه در باید و... ندارد را امر این به رسیدگی

 او و «ندک دخالت که نیست دادگستری صالحیت در این حال هر به: »گفتم من «نظامی دادسرای فرستیم می

 الحیتص در که کنید نظر اظهار و بدهید صالحیت عدم اعالم یعنی!« بنویسید را همین: »گفت تندی با باز

 !است نظامی دادگاه

 ات کن حفظ خودت! خدایا گفتم خود با و بودم شده گیج واقعاً آمدم بیرون وی اقامت محل بهار هتل از... 

 بودم حلی راه فکر در. برگردد نتوانست دیگر و برداشت را نخست گام که منکن پیدا را «سعد ابن» سرنوشت

 ای جمله همچو منتظر و دادگستری صالحیت عدم اعالم خواستار آنها چون... نرسد مرحله این به کار که

 لهعج با ستانداد رفتم دادگستری به که صبح فردا. شود احاله نظامی دادگاه به موضوع تا بنویسم من که بودند

 هربانیش از: »بود شده نوشته پرونده روی کردم مطالعه را پرونده و رفتم او اتاق به! اند آورده را پرونده که آمد

 «43/4/02-2/ 430 شماره خمینی اعالمیه درباره محرمانه، -قم شهرستان دادسرای به قم

 «کنم می ماقدا من: »داد پاسخ او «کرد؟ باید چه: »گفتم دادستان به! نبود بیشتر صفحه سه شاید پرونده کل

 از و «م؟کنی دخالت امر این در توانیم می چگونه است تقلید مرجع خمینی آقای نیست مصلحت! آقا: »گفتم

: گفتم داشت گیطلب سابقه که حقیقی آقای نام به بازپرسی به و رفتم بازپرسی شعبه به و آمدم بیرون او اتاق

 کامل را تشانتحقیقا باید نیست کامل پرونده که بنویس و برگردان شهربانی به فردا و دار نگه امروز را پرونده»

 کند نمی تطبیق قضایی قوانین با اصالً و است سیاسی پرونده این چون دهند گزارش و کنند استعالم مجدداً و

 هرانت روم می هم من... بکنیم کار این آلوده را خود نباید ما و نیست هم کشور صالح و قانون و حق مطابق و

 آنکه از پیش هالبت... «است تغییر قابل لحظه هر سیاست چون بدهم تغییر را مسئولین و وزیر نظر بتوانم شاید
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 هب خطیب آقای مرحوم و جنابعالی توسط موضوع خواستم و آمدم حجتیه مدرسه در شما نزد بروم تهران به

 !داشت وجود کامل مراقبت کنم گزارش و بروم خودم که نبود صالح چون برسد امام اطالع

: گفت و برگشت و رفت داخل به وی دفتر رئیس رفتم دادگستری وزیر دیدار به زود صبح فروردین 24 روز

 .شود می مطرح مسئولیت از فرار برای اغلب ادارات در که ای مسخره حرف همان!« دارند جلسه ایشان»

 بود؟ کی ایام آن در دادگستری وزیر

 توسط اننمای چپ بقیه مانند و بود توده حزب جوانان سازمان عضو قبالً که بود باهری دکتر دادگستری وزیر

 !بود رسیده وزارت به و شده شکار دربار وزیر علم

 !کنیم پیگیری را هادوی آقای خاطرات

 اشتد نامناسبی برخورد آمدم وزیر دفتر به مجدداً ظهر از بعد و رفتم و برگشتم گفت می هادوی آقای! بلی

 ضاوتق شغل ولی! نه: »گفتم «هستید؟ تهران در که دارید مرخصی مگر شما: »گفت اعتراض حال به حتی و

 اینجا هم دیگری کسان شما از پیش: »افزودم بعد و «بیایم مرکز به بتوانم هم مرخصی بدون که کند می ایجاب

 و ودب نکرده من به تراضیاع چنین حال به تا کسی و آمدم می بود ضروری کاری وقت هر من و نشستند می

 «شناسید؟ نمی را قضاوت مقام که است آن از حاکی واقع در شما پرسش

 این مق ویژه شرایط و موقعیت به توجه با نه: »که آورد عذر است کرده اشتباه که فهمید وقتی باهری دکتر

 معاون هدایت) داشتیم جلسه قطب آقای و هدایت آقای با بودید آمده شما که هم صبح! زدم را حرف

( کنند الغاب را وزیر پیام تا بود آمده قم به نایینی جاللی همراه که بود کارگزینی رییس قطب و دادگستری

 روندهپ ماهیت به توجه با ولی کنیم بازداشت را خمینی آقای ما که بود آمده قم به شما طرف از قطب گفتم

 این با را کسی شود نمی و «جنحه» حد در است جرمی ارتکاب صحت صورت در اکاذیب نشر اتهام یعنی

 .«کرد توقیف اتهام

 قائقح از بسیاری اینها است؟ نکرده منتشر و ضبط و ثبت را تاریخی خاطرات این هادوی آقای چرا راستی

 .سازد می روشن را آقایان حکمرانی چگونگی و است دوران آن

 سن لتکهو به توجه با ولی کنند؛ منتشر و تنظیم را آنها که کردم اصرار من و دارند هایی یادداشت گفت می

 در که دخترشان از من و نداشت را آنها تنظیم آمادگی ظاهراً قوی، هوش و حافظه رغم به ،(سال 74 حدود)

 تشرمن تا برساند هادوی آقای نظر به بعد و کند اقدام کار این به او که کردم خواهش داشت حضور ما مالقات

 .هستند خود پدر خاطرات مقدماتی کارهای و آوری جمع مشغول که گفتند ایشان و گردد
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 از مطالبی است، شده چاپ و تهیه باقری علی آقای جناب توسط که «خرداد 42 خاطرات پنجم دفتر» در البته

 خود، شده خالصه های یادداشت نقل جای به خود بحث تکمیل برای ما که شده نقل باره این در ایشان

 :گوید می هادوی آقای. کنیم می نقل دفتر آن از را آن آخر قسمت

 استعفا ناال همین باشید مایل اگر بمانم، باقی خود سمت در ندارم قصد وضع این با من گفتم او به باالخره... »

 تهدید هب کرد شروع بعد. «است این خالف استنباطم و نیست یکی شما با نظرم بمانم، باقی اگر اما دهم، می

 ازیب رفیق و شود منحرف کسی اگر. هستم دادگستری و شما کارهای ناظر من که بدانید: »تگف و من کردن

 ظرین این. بود نخواهم خوبی وزیر واال کرد، خواهم تنبیه شدت به دهد، دخالت قضائی کار در را آن و بکند

 صحت، رضف به موضوع این جهت هر به: »دادم جواب من. «دادگستری به است ای لطمه دارید، شما که

 زیچی از. کنم موافقت کار این با توانم نمی وجه هیچ به من بلکه نیست، بازداشت حکم صدور اش الزمه

 برای یشههم که بینید می کنید، مراجعه من سابقه به اگر. گیرم می تصمیم قاطعیت کمال با و ترسم نمی هم

 کوه فیروز در من که موقع آن ـ مردم حقوق به متجاوزین که جا آن تا ام، کرده مبارزه عدالت و قانون اجرای

 ازندران،م جنایی دادگستری در پرونده االن که بکشند مرا خواستند می محل، شهربانی رئیس کمک با ـ بودم

 ممحک و قرص من که دید او. «نرفتم کسی تحمیل بار زیر و نشدم منحرف حق از گاه هیچ اما است، موجود

 ادگاهد رئیس نباشد، محل در بازپرس که موقعی چون ،«؟!نداریم ازپرسب قم در ما: »گفت کنم، می صحبت

 صمیمت باره این در باید خودم من نیست، بازپرس که حاال کرد فکر دهد، می انجام را بازپرس کار شهرستان

 داشتباز قرار بناست اگر. دارد بازپرس نفر سه االن چرا،: »گفتم «ندارد؟ بازپرس جا آن: »پرسید من از. بگیرم

 نمی قراری چنین با هم من و من پهلوی آید می پرونده و شود می شکایت قرار این از مسلماً کنند، صادر

 هم من .برنگردم قم به فعالً من که کرد عالقه اظهار ولی نکرد، موافقت من استعفای با. «کنم موافقت توانم

 نینچ دادگستری از که نبود مصلحتشان هک شدند متوجه اینها چندی از پس. ماندم تهران در مدتی و نرفتم

 دادستان هب کند می تلفن وزیر بعد دادسرا، به گردد برمی شهربانی از اقدامی هیچ بدون پرونده. بخواهند چیزی

 با روزی دیگر قضیه این از بعد. ماند طور همان پرونده این و بگذارید مسکوت را پرونده این که گوید می و

 نکته دو جا این در. کرد می صحبت دادستان با مستقیماً خودش دیگر داشت که یکار هر. نگرفت تماس من

 ازداشتب به او بعدی اصرار ولی است، نداده پیغامی چنین که بود مدعی وزیر که این اول: است توجه شایسته

 اشم با بود قرار: »اینکه مثل بود، راست هایش حرف از بعضی. کرد ثابت را حرفش خالف امام حضرت

 ادگسترید در هنوز کارش که جاللی آقای ولی ؛«شد می مذاکره بایست می جاللی آقای با بلکه نکنند، صحبت

 نای علت به کردیم، مالقات هتل در شخص آن با که روزی همان بماند، قم در بود قرار و بود نشده تمام قم

 نقل ایمبر خودش. برگشت تهران به شود، کشیده ماجرا این به پایش خواست نمی و بود تقوایی با مرد که
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 امپیغ این واسطه من که خواست می من از و کند مالقات شما با خواست نمی بود آمده که شخصی آن: »کرد

 .«ندک صحبت شما خود با که شد ناچار او پذیرم نمی من است مهم خیلی موضوع چون گفتم من ولی بشوم،

 به من .نکنند تعقیب را پرونده که کرد تلفن ادگسترید وزیر: »کرد نقل برایم خطیب مرحوم که این دوم

! دارم یخوش خبر امروز گفتم ایشان به و رسیدم امام خدمت. شدم مطلع جریان این از و بودم رفته دادگستری

 کردم مانگ من بود؟ همین خوشتان خبر گفتند محکم خیلی ایشان. گفتم را جریان من! بگو فرمودند ایشان

 .«برود دبای باالخره شخص این که دانستند می ایشان من استنباط به. رفت مردك این بگویی خواهی می که

 هب خطیب مرحوم برگشتم، قم به که این از بعد. شد مختومه قم دادسرای در موضوع، این پرونده خالصه،

 مجله. نددکر تعجب خیلی ایشان دادم، خمینی آقای به را پرونده تشکیل خبر که موقع آن: »گفت و آمد دیدنم

: تندگف و دادند نشان من به بود، شده چاپ مجله آن در که را خبر این و برداشتند تاقچه روی از را خواندنیها

 خبر هک شد معلوم «است کرده منتشر است، دستگاه حامیان از محتویاتش شهادت به که ای مجله را خبر این»

 دوران آن در. است درست خبر که شد ثابت هم بعد و اند دیده هم مردم و اند کرده اعالم ها روزنامه در را

 دیعیب سرهنگ و ژاندارمری رئیس میرفخرائی سرگرد شهربانی، رئیس پرتو حسین سید فرماندار، فروغی

 .«بودند قم امنیت سازمان رئیس

 .بود ماجرا این در هادوی آقای خاطرات از ای خالصه این

 بودید؟ داده امام به را خبر این منبعی چه روی از شما و بود چه شما توسط خبر نقل داستان

 .جراستما این در بنده نقش آن و «بیت این خاطر به مگر ام، نخوانده را همه این» منبری دوستان قول به اتفاقاً

 شد، یعشا بازداشت و احضاریه داستان و کردند منتشر را اعالمیه ایشان و دادم امام به را خبر من اینکه از بعد

 انایش خدمت! دارند کار شما با آقا حاج: »گفت و آمد ما منزل در به صانعی حسن شیخ آقای صبح زرو یک

 .«بیائید

 صد یکلنگ یا کاهگلی منزل یک. دیوار به دیوار یعنی بود، امام بیت به متصل «قاضی یخچال» در من منزل

 مقاس شیخ آقا مرحوم با من و بود لوالچیان محمودآقا حاج محمود حاج آقای به متعلق که اتاق دو با متری

 من و بود حجتیه مدرسه ندبه دعای و کمیل دعای اصحاب از و حوزه پرهیزکار و خوب طالب از که تهرانی

. داشتیم سکونت آنجا در بودم، شده دوست و آشنا مجالس آن در ایشان با مدرسه آن در سکونت هنگام به

 به .کردند می زندگی درآنجا ابطحی حسن سید آقا جناب و دنژا هاشمی عبدالکریم سید شهید هم ما از قبل

 .رسیدم ایشان خدمت و رفتم امام بیت به بالفاصله و پوشیدم لباس من منزل، قرب همین علت
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 نآ:» کردم عرض من «بودید؟ شنیده کسی چه از را اجباری نظام به دختران اعزام خبر آن شما:» فرمودند امام

 نم برای را شماره آن: » فرمودند امام.« بودم خوانده است دربار به وابسته که «دنیهاخوان» مجله در من را خبر

 االن ولی. دهم می پس و خوانم می را آن من( بود! ریال 44) است گران مجله چون: »کردم عرض!« بیاورید

 و مگیر می و( داشت جراید توزیع ارم خیابان در محمدیه مسجد مقابل) بدوی آقای مطبوعاتی سراغ روم می

 قکموف: »فرمودند.« آورم می و کنم می تهیه تهران در مجله دفتر از ای نسخه باشد کرده تمام اگر و... آورم می

 .«اهلل

.« است دهش تمام شماره آن: »گفت. گیالن اهالی از بود شریفی مرد که رفتم بدوی آقای سراغ به بالفاصله من

 کی شماره هر از من: »گفت او.« بخواهید مجله، دفتر تهران، از ای نسخه شما است، ضروری خیلی: »گفتم

 خواهم می خودم برای و آورم می شما برای فردا را آن دارید الزم شما اگر. دارم می نگه خودم برای نسخه

 .«بفرستند تهران از که

!« االن همین! ودش نمی فردا است، فوری هم خیلی دارم الزم االن همین را شماره این من! بدوی آقای: »گفتم

 فتر و سپرد من به را مغازه!«. بیاورم بروم من باشید جا این شما پس: »گفت. بود اش مغازه نزدیک منزلش

 هفاصل این در. شدم امام بیت رهسپار تشکر وضمن پرداختم را آن ریال 2 من و برگشت مجله با بعد دقایقی و

 شستهن عمومی، مالقات ساعت در بیرونی در ایشان یدیمرس «آقا حاج» منزل به وقتی. بود رسیده 44 به ساعت

 24 شماره 2 صفحه. )دادم نشان بود، شده درج آن در خبر که را مجله صفحه و نشستم ایشان خدمت. بودند

 «باشد؟ من پیش شماره این: »فرمودند و خواندند را کوتاه خبر آن امام(. 4304 اسفند 22 شنبه مورخ 23 سال

 اعطای از پس: »بود چنین «ها خواندنی» مجله خبر!« دهم می بعداً را ریالش 44 البته: »تندگف لبخندی با اول

 ردها،م با اجتماعی و سیاسی حقوق در آنان تساوی کلی طور به و ها زن به شدن انتخاب و کردن انتخاب حق

 دوره خدمت شود می گفته. شوند دعوت وظیفه نظام خدمت به نیز زنان که است تنظیم دست در این الیحه

 مدیر ،«امیرانی» را خبر این البته! «بود خواهد المنفعه عام و بهداشتی های سازمان و دانش سپاه در زنان وظیفه

 اکنشو ببینند تا بود کرده نقل روز اخبار صفحه از ای گوشه در بود شاه سرسخت هواداران از که خواندنیها

 رد ایشان سریع اقدام و قضیه از امام موقع به اطالع بختانهخوش و بود؟ خواهد چگونه مذهبی محافل و علما

 ناسزا ارنث ضمن مشهد سخنرانی در خود از دفاع برای شاه و کرد خنثی را رژیم برنامه اصل توطئه، این افشای

 .ندیدخوا را آن کامل ماجرای که گردید! اکاذیب کنندگان اشاعه قضائی تعقیب خواستار ،!«سیاه ارتجاع» بر

 خاطرات آخر بخش در که بودند داده نشان خطیب آقای به را آن( سره قدس) امام که بود ای شماره نای و

 .است شده اشاره آن به هادوی آقای
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 داشتند؟ خبر امام به رسانی اطالع در شما نقش از هادوی آقای

 که را چیزهایی ما چون ،نداشتند اطالعی ام داده امام به من را خبر اینکه از دیگری، کس نه و هادوی آقای نه

 برخ هم دوستان به که نداشت ضرورتی و دادیم می اطالع دیگر مراجع یا امام به خواندیم، می و شنیدیم می

 در که «خبرها» گونه این از همگان ولی شدند می افشا زودتر و بودند تر علنی اخبار از بعضی البته! بدهیم

 اراخب یا مجله و روزنامه خواندن به! اکثریت در ای عالقه چون شدند نمی مطلع شد می نقل جرائد الی البه

 حوزوی مقبولیت خیلی! «خوان روزنامه طلبه» کردم اشاره قبالً که همانطور اصوالً و نداشت وجود آنها،

 هک بزرگوار دوستان گاهی و خواندیم می و کردیم می تهیه را مجله یا روزنامه مخفیانه نوعاً هم ما و نداشت

 همان ـ! «است طلبه شأن خالف روزنامه» که کردند می! نصیحت شدند حوزه اعاظم از بعداً آنها از بعضی

 تشخیص به زمینه این در آنان، به احترام ضمن ما ولی ـ!! بود مروت خالف چندی لباس پوشیدن که طور

 .است بوده ما با حق که شد معلوم عاقبت ظاهراً و کردیم عمل خود

 طتوس را پرونده موضوع که کردند اشاره خود خاطرات ضمن در هادوی آقای اینکه باره نای در سئوال آخرین

 ندارید؟ زمینه این در توضیحی رساندند امام به خطیب آقای و شما

 و وبمکت طور به ایشان به را توضیح این( قبل سال ماه تیر) هادوی آقای جناب با مالقات آخرین در اتفاقا

 :است چنین آن متن. بود الزم حقیر، خاطرات «سازی مستند» برای واقع در که ددادن من به «شده امضا»

 تعالی بسمه

 تم،داش عهده به را قم دادگستری ریاست اینجانب که ای دوره در امام بازداشت صحنه پشت مسئله مورد در»

 شب من! «اکاذیب رنش علت به» امام بازداشت لزوم در اینجانب به مرکز دستور ابالغ از پس که کردم اشاره

 ...کرد؟ باید چه که نخوابیدم صبح تا را

 جتیهح مدرسه به که بود دمیده تازه آفتاب شاید شب، همان روز صبح که کنم اشاره است ضروری جا این در

 که مگفت را داستان و کردم مالقات بود درس سر به رفتن حال در که را خسروشاهی هادی سید آقای و رفتم

 برخ با موضوع از ایشان وقتی... است امام به عالقمندان و شاگردان از که دانستم می چون دهد اطالع امام به

 مجله را خبر این و ام داده آقا حاج به نخست من را آن خبر نیست، اکاذیب نشر موضوع این: »گفت شد،

 .«است ساخته منتشر است، مرتبط دربار با که خواندنیها
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 از لیو بود نجف کرده تحصیل روحانیون از که خطیب آقای بعد و گرفت رامآ دلم کمی من توضیح، این با

 موضوع زودتر چه هر که دادم اطالع بود، من عمه پسر و امام دوستان از و بود، آمده بیرون روحانیت لباس

 .«هادوی مهدی بودند، کرده اقدام فوراً بزرگوار هردو که برسانند آقا حاج اطالع به را

 در ماجرا، نای درباره شهربانی اسناد و مکاتبات که است این نیست مناسبت بی جا این در آن رذک که ای نکته

 دهش نقل امام آثار نشر و تنظیم موسسه انتشارات از ،«اسناد آیینه در امام» جلدی پنج مجموعه از اول جلد

 داشته ندتوا می ای ویژه نقش معاصر تاریخ دیگر حقایق شدن روشن در اسناد این انتشار تردید بی که است

 .باشد

 مایه دست تواند می که است نهضت آغاز دوران مهم مقوالت از یکی از برداری پرده کردید بیان تاکنون آنچه

 امام یاسیس سیره نمایانگر که را خاطراتتان از بخشی مایلیم پس این از. باشد انقالب پژوهان تاریخ تحلیل

 .گردد می باز انقالب پیروزی از پس وراند به بیشتر طبیعتاً که بشنویم است

 ود یکی به که بود نخواهد مناسبت بی ولی طلبد، می را دیگری وقت دوران، این شمار بی خاطرات نقل

 .کنم اشاره دوران، آن از انگیز بحث و جالب خاطره

 مایندهن عنوان به سره، قدس امام حضرت رسمی حکم با اسالمی، انقالب پیروزی از پس اینجانب که دانید می

 مهندس مرحوم وزیری نخست دوره با مصادف دوران این. شدم منصوب «ملی ارشاد» وزارت در ایشان

 اسالمی انقالب با قلباً و بود! «لیبرال» دوستان، اصطالح به ارشاد، برای ایشان انتخابی وزیر. بود بازرگان

 نیهحسی مسئله در مطهری مرتضی اهلل آیت شهید مرحوم با برخورد نوع در هم او سابقه و نداشت هماهنگی

 و فردی های تصرف خاطر به وی از شدیداً مطهری، شهید و نبود درخشان چندان آن، اداره و ارشاد

 در جداگانه آن بحث که داد استعفا ارشاد حسینیه از هم دلیل همین به و بود خاطر رنجیده ها خودمحوری

 در یتخصص هم وی سیاحتی و فرهنگی ـ المللی بین مطبوعاتی، :معاون سه اتفاقاً. است آمده دیگری جای

 زشکپ: »گفت می دیگری و! بود «داروساز» یکی نداشتند، ارشاد وزارت وظایف شرح با سنخیتی و امور آن

 کردهاعمل. بود شده گماشته سیاحت امور به مهندس؟ لقب با هم سومی و بود آمده آمریکا از تازه و است «زنان

 به من و بودند خود «گرائی ملی» اهداف دنبال نبود، انقالب اساسی اصول با هماهنگ هم، اینها اقدامات و

 آقای دولت و کرد تغییر اوضاع اینکه تا... کردم می تحمل را آنها روش انقالب، اوایل برتر مصالح خاطر

 به و رفتند کشور از خارج به فوق معاون سه هر هم بعد. رفتند کنار هم آقایان و داد استعفا بازرگان مهندس

 !هستند اپوزیسیون جزو گویا هم هنوز و پیوستند!« مقاومت» به اصطالح
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 یکباره به! امور اصالح برای و بود «تندرو» دیگر، جناح دوستان اصطالح به و اصولگرا برادران از بعدی وزیر

 دهش تربیت! توریستی امور برای هاینک عنوان به هم را کارمندان اغلب و کرد اعالم «منحله» را ارشاد وزارت

 که فتادا اینجانب دوش بر نسنجیده، و ساز بحران اقدام این سنگین بار. گذاشت کنار هستند، طاغوتی و اند

 دخالتی هیچگونه خود که حالی در بودم؟ می «ها تظلم» اظهار پاسخگوی باید و بودم امام حضرت نماینده

 بر محاک های روش به توجه با بعد مدتی ولی کردم صبر عمومی صالحم خاطر به باز من. نداشتم امر این در

 وزیر جناب متوجه کالً امور مسئولیت و بروم کنار نمایندگی از امام حضرت اجازه با گرفتم تصمیم وزارت

 تلقی ودخ نابسامان و انگیز اسف وضع مسئول مرا ـ مالی و فکری نظر از ـ مستضعف کارمندان و باشد جدید

 الحص االن اقدام این: »گفت ایشان. کردم مطرح «آقا احمد» با را موضوع و رفتم «جماران» به که بود این نکنند

 یجهنت و کنم مشورت من تا کنید صبر روزی چند شما و دارد جدید دولت درون در اختالف از نشان و نیست

 .«بدهم خبر را

 رفاقت و دوستی ایشان با هدایت مسجد از و معلمی دوران از که رجائی شهید مرحوم هفته دو یکی از پس

 استوار ایامض منتظر و اید شده انتخاب واتیکان در ایران سفارت برای شما که گفتند من به داشتم همکاری و

 می نآ به ای اشاره فقط اینجا در که دارد دیگری داستان خود این که! هستیم جمهور رئیس آقای توسط نامه

 :کنم

 مضایا لزوم بر امام دستور و جمهور رئیس توسط سفرا های نامه استوار امضای عدم لهمسئ شدن علنی از پس

 ماست دارد کار شما با صدر بنی آقای: »گفت و زد زنگ آقا احمد که بودم قم در من وی توسط ها نامه استوار

 آقای ات کردم صبر روزی چند! عمد به و است سفارت درباره که شدم متوجه من!« بروید دیدنش به و بگیرید

 با تمرف وی دیدن به که روز چند از بعد. هستیم! صدارت و سفارت «مشتاق» ما که نکند خیال جمهور رئیس

 «مگر؟ چطور: »گفتم «نکردم؟ امضا من و آوردید من برای کی را نامه استوار این شما! آقا: »گفت ناراحتی

 نامه تواراس من که کرد شکایت رفسنجانی آقای داشتیم مشترك جلسه امام نزد هاشمی آقای با! هیچی: »گفت

 ماشین» من ولی! کنم امضا که دادند دستور و شدند ناراحت امام. برد را شما نام هم اول و کنم نمی امضا را ها

! صدر بنی آقای: »مگفت!« کنم امضا فقط من و کنند اقدام و بگیرند تصمیم آقایان و بنشینم اینجا که نیستم «امضا

. بفرستد دبای خارجه وزارت تشریفات کل اداره و بیاورد جمهور رئیس برای نباید سفیر خود را نامه ستوارا اوالً

 الثاًث! آمدم هم من و دارید کار من با شما که زد زنگ آقا احمد. ام نیامده جا این به امضا گرفتن برای من ثانیاً

 و ندک امضا باید فقط و ندارد سفیر یینتع در نقشی جمهور رئیس شماها، خود مصوب اساسی قانون طبق

 امضا نماشی فقط نباید جمهور رئیس که کردید می اعتراض باید اساسی قانون تصویب موقع در جنابعالی

 !«.باشد
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 نظر هب خسته و بود آمده جبهه از تازه! گشت می ماده این دنبال و برداشت را اساسی قانون صدر بنی آقای

 و رجوع بخش آن به!« است جمهوری ریاست وظائف بخش در ماده این: »فتمگ کرد نمی پیدا و رسید می

 امام دستور چون را شما نامه استوار من! است غلط این خوب: »گفت و خواند و کرد پیدا را مربوطه ماده

 است، جمهوری رئیس نماینده سفیر دنیا همه در چون کرد نخواهم امضا را بقیه ولی کنم، می امضا است،

 ختیاریدا صاحب جنابعالی: »گفتم «باشد؟ نداشته خبر سفیرش انتخاب از جمهوری رئیس که است چگونه

 .«ندارم مشکلی من نکنید، امضا هم را من استوارنامه

 شما با! یدبنشین کمی: »گفت کنم، خداحافظی که شدم بلند من ولی کرد، امضا را استوارنامه ایشان بین این در

 و دبگویی و باشید شاهد هم شما اما ام، گفته بار چندین خودم گرچه. دارم آقایان این برای پیامی. دارم کار

 پست و نهادها. باشد آنها اختیار در امور همه خواهند می آقایان. نیست مملکت اداره راه این که کنید اخطار

 ایآق: »گفتم. «تاس ممکن غیر این و باشم! «الحطب حماله» فقط من و باشد آنها خود دوستان اختیار در ها

 هم که شما محترم ابوی به عالقمند و دانشجویی دوران از شما، قدیمی دوست عنوان به هم من! صدر بنی

 نآقایا با شما که کنم می پیشنهاد بودم، رسیده خدمتشان همدان در هم دوبار و بودند من بزرگ اخوی دوره

 بنی آقای.« دباش داشته استمرار و بیابد دوام کارها که کنم نمی فکر نکنید اگر و کنید همکاری و بیایید کنار

 طالبم سپس و. «کرد روشن را تکلیف باید و بکنم کار توانم نمی... اینها با من: »گفت ناراحتی با صدر

 ای و تحمل یا کنم دعوا باید یا دیدم من و کرد مطرح رفسنجانی آقای و بهشتی شهید درباره نامربوطی

 مورا این درباره. شوم می مرخص من بدهید، اجازه اگر: »گفتم و شدم بلند ایشان ایحرفه وسط... خداحافظی

 شد بلند .کردم خداحافظی و «کنند روشن را تکلیف ایشان تا کنید صحبت امام حضرت با که است بهتر هم

 یسرئ ایآق نه: »گفتم.« ببرید خود با! کردم امضا را شما استوارنامه: »گفت و داد دست! مطلق سردی با و

 !«.بفرستید خارجه وزارت تشریفات اداره به لطفا! جمهور

 دادید؟ انجام اقداماتی چه واتیکان سفارت برای انتخاب از پس

 به. ودب اشاره عنوان به فقط و جوان نسل آگاهی برای انقالب اوایل مشکالت چگونگی درباره من سخن البته

 دیدارهای هم من و داد انجام خارجه امور وزارت را کار تمقدما خبر، رسمی اعالم و انتخاب از پس حال هر

 حضرت خدمت رهنمود، اخذ و خداحافظی برای سپس و دادم انجام مربوطه مسئولین و وزراء با را مرسوم

 همخوا پاپ با دیداری و هستم واتیکان عازم مستحضرید که همانطور: » کردم عرض ایشان به و رفتم امام

 و انیدبرس سالم هم! بلی: »فرمودند «برسانم؟ سالم پاپ جناب به حضرتعالی طرف از هستم مجاز آیا. داشت

 واقع رد چون من و بود شدید و صریح خیلی که فرمودند بیان را خود شفاهی پیام ی خالصه بعد و.« پیام هم



438 

 

 ورط هر: »فرمودند ایشان. نکنم نقل صراحت آن با را ایشان پیام خواستم اجازه بودم، «مهمان» و آنها بر «وارد»

 ایشان به ار خود استوارنامه که پاپ با مالقات نخستین در من اتفاقاً و. «کنید عمل بینید می اسالم صالح که

 هم را امام پیام و دیدم مناسب را موقع ـ الیستکبرون هم و ـ دیدم را ایشان غیرمستکبرانه و نرم روش و دادم

 یول. شد چاپ تهران و ایتالیا های روزنامه در ایام همان در امام یامپ. کردم ابالغ ایشان به مستقیم طور به

 خالصه و پرداخت دیدار تشریفاتی مراسم شرح به فقط واتیکان، یومیه و رسمی روزنامه ،«رومانو ابزرواتوره»

 الوهع تهران جرائد در ولی نکرد، ای اشاره امام پیام به و آورد را پاپ عالیجناب پاسخ و جانب این سخنان ی

 بالغا شفاهی طور به جانب این توسط که هم امام حضرت پیام محتوای به اینجانب و پاپ سخنان نقل بر

 آمده ماما پیام این دریافت به ای اشاره پاپ پاسخ در بینیم می که همانطور البته و! رفت اشاراتی بود شده

 جمهوری سفیر خسروشاهی هادی دسی: »... است چنین دارد تاریخی جنبه که آن گزارش ی خالصه. است

 بیان یسخنان جهان، های کاتولیک رهبر پاپ، جناب به خود استوارنامه تسلیم ضمن واتیکان در ایران اسالمی

 نامهروز اول صفحه در پیام دو هر که داشت بیان مطالبی ایشان، سخنان به پاسخ در نیز اعظم پاپ و نمود

 دو هر ی خالصه اینک. گردید درج 74 نوامبر 42 مورخ واتیکان، رسمی و یومیه روزنامه «رومانو ابزرواتوره»

: فتگ ای مقدمه بیان ضمن خسروشاهی االسالم حجت. گردد می منتشر ایران مسلمان مردم آگاهی برای پیام،

 زمینه رد بتوانیم غربی و شرقی دشمنان دست کردن کوتاه و اسالمی ایران در مشکالت رفع با امیدواریم ما»

 ردم،م همه برای و جهان سراسر در واقعی عدالت و صلح برقراری و بشریت معنوی ارتقاء به بخشیدن عمق

 .باشیم داشته هایی کوشش

 و غرب و شرق به وابستگی عدم ایران، اسالمی جمهوری سیاست که دارید آگاهی کامالً شما! عالیجناب

 انمسلم از اعم جهان مستضعف ملل برای اهدخو می اسالمی جمهوری. ابرقدرتهاست مقابل در کامل استقالل

 می شرق، الیسمامپری یا غرب امپریالیسم بر تکیه بدون که بدانند و ببینند تا باشد الگویی مسلمان، غیر یا و

 سیاسی و معنوی کمک هرگونه ایران اسالمی جمهوری زمینه، همین در. داشت آزادی و مستقل زندگی توان

 مکتب دستورات از ناشی و ما انسانی اخالقی وظیفه این زیرا داند، می اجبو و ضروری محروم ملل بر را

 .است اسالم

 یهنم استقالل و حاکمیت حق از نخست طرفی، هر از فشار رغم به ما که است طبیعی اصول، این سایه در

 اشتهد ادامه دلیل همین به نیز عراق با ما جنگ و کنیم مقابله تجاوزی هر با اسالم دستور طبق و دفاع، خود

 با را دفاع بی شهرهای ما میهن خاك از قسمتی اشغال ضمن اسالمی، ایران به خود تجاوز با عراق. است

 میلیون دو به نزدیک و کرده عام قتل را سالح بی مردم از نفر هزار ها ده و ساخته ویران بزرگ های موشک

 .کنند می زندگی چادرها زیر در اکنون هم که است ساخته آواره را خوزستان عرب مردم از نفر
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 ویران و بمباران آبادان و اهواز و خرمشهر و دزفول در را مدارس و ها بیمارستان و کلیساها و مساجد عراق...

 .است نکرده مراعات را المللی بین و انسانی و اخالقی اصول از یک هیچ و کرده

 ایبر که هایی تروریست با مبارزه و داخلی مشکالت با برخورد و عراق تجاوز مقابل در دفاع! عالیجناب

 مسلمان و گناه بی مردم و کردند عام قتل جا یک را کشور فرهیخته و برجسته های شخصیت از نفر 72 نمونه

 و المقدس بیت مسئله از را ما بندند، می گلوله به مساجد و ها خیابان در پیرمرد، و کودك و زن از اعم را

 و اسالم و مسیحیت احترام مورد که قدس آزادی بدون خاورمیانه، در صلح. است نساخته غافل فلسطین

 هب توجه با. بود نخواهد پذیر امکان فلسطینی آواره مردم میلیون 2 برای میهنی تشکیل بدون است، یهودیت

 صلح که سوم جهان محروم ملل کشورهای به غرب، و شرق امپریالیسم تجاوز با ما اسالمی، اصول همین

 .کنیم می مقابله افکند، می خطر به را جهانی

 تحضاراس به اند، کرده ابالغ جنابعالی به اینجانب توسط که را امام پیام خالصه که دهید می اجازه! عالیجناب

 هک ندارند انتظار شما، و ما از جهان سراسر مردم و بشریت: »فرمودند سالم ابالغ ضمن خمینی امام. برسانم

 به ی،مذهب رهبران عنوان به ما که دارند انتظار آنها بلکه بپردازیم، کردن دعا و قیاخال مسائل بیان به فقط

 حضرت گرا و کنیم مقابله مستضعف، ملل مقابل در جهانی، استکبار با و کنیم توجه آنان اجتماعی مشکالت

 به که نمک می تخاراف پایان در... «. گرفتند می قرار مستضعفان کنار در قطعاً بودند، امروز( ع) مسیح عیسی

 مهوریج سفیر اولین عنوان به مرا که این از. کنم وظیفه انجام واتیکان در ایران اسالمی جمهوری نماینده عنوان

 گام رق،ش الحاد و غرب پرستی ماده از بشریت نجات راه در بتوانیم امیدوارم و متشکرم پذیرید، می اسالمی

 .«جهان مستکبرین بر تضعفینمس پیروزی امید به... برداریم مؤثری های

 :داشت اعالم پاسخ در را زیر مطالب پاپ جناب فوق سخنان پایان از پس

 مسرورم زنی اینجانب اید، نموده آغاز واتیکان در را خویش دیپلماتیک مأموریت قبالً شما گرچه! سفیر آقای »

 مایندهن و العاده فوق سفیر عنوان هب را شما نامه استوار و شده جنابعالی پذیرفتن به قادر شخصاً امروز که

 و تاریخ به و آنان سعادت به ایران، مردم تمام به امروز مراسم اهمیت. دارم دریافت ایران اسالمی جمهوری

 ینکها به شما میهنان هم امید از ایست نشانه مکان این در جناب آن حضور. است مرتبط آنان فرهنگی میراث

 هموطنان میان در. شد خواهند مند بهره انسانی شرافت و حقیقی صلح تقاءار به مربوط مساعی از هم آنها

 شتال مشتاق آنها نمایند، می زندگی برخوردارند ملت یک کامل حق از که نیز کاتولیک جامعه اعضاء شما،

 سعادت هب نیل جهت در آنان رفاه به نسبت را خود عمیق تمایل جانب این. آنند ارتقای و حقیقی سعادت برای

 به تعرض و جنگ از حاصل های رنجیدگی عالی جناب. دارم می اعالم شما کشور مردم کامل سعادت یعنی
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 آن همواره ب،اینجان پیشینیان و جانب این که هستند شیاطینی تروریسم و جنگ. فرمودید بیان را سرزمینتان

 انسانی خانواده اعضاء بین قعمی عالقه و عشق و عدالت لزوم قدرتمند و دائمی تکرار. ایم کرده محکوم را

 زا توان می که است مذهبی اصول از ملهم دیپلماتیک های فعالیت طرف از. ندارد فوق اعالم از کمی دست

 واتیکان نموده حاصل اطمینان صلح، و عدالت انضمام به مقدس های ارزش سیاسی مطمئن گذاری پایه

 بیفزاید بشری حیات افتخارات بر که ارزشمندی اتابتکار از و کند تعقیب را اهداف آن است گرفته تصمیم

 خیر تعالیحضر به جانب این که است کالم همان روح با ارتباط در. کند پشتیبانی نماید یاری آن توسعه به و

 جانب این. دارم می دریافت هستید پیام آن موثق حامل جناب آن که را خمینی امام حضرت پیام و گفته مقدم

 اسخپ جمهور رئیس جناب و ایشان حضرت برای آرامش و سالمت استدعای و دعا با قابالًمت را پیام آن نیز

 .«نمایم می مسئله را آرامش و صلح همان نیز شما کشور برای مهربان خداوند از و گویم می

 بود؟ چگونه مسیحیت روحانیت و پاپ و واتیکان مورد در امام حضرت کلی موضع

 مسئله مورد در( ره)امام حضرت نمونه، برای. است روشن کامال( ره) امام بیانات و ها پیام ها، نامه از امر این

 که اشتندد بیان را مطالبی و پذیرفتند حضور به را پاپ اعزامی نماینده فقط ایران، در شده اسیر آمریکائیان

 طور به «رنو صحیفه» در آن متن و است مسیح حضرت پیروان و واتیکان پاپ، قبال در ایشان موضع بیانگر

 .است شده چاپ کامل

 سمنعک آمریکایی های گروگان مورد در پاپ نماینده با مالقات در ایشان بیانات در که مهم پیام این از غیر

 نداشتند؟ پاپ برای دیگری خاص پیام امام حضرت آیا است،

 ار آن فرمودند و ندکرد اشاره هم دیگر حساس مسئله و مهم نکته یک به جانب این خداحافظی موقع در امام

 به: »ندفرمود امام. بود ایشان سرنوشت و صدر موسی امام شدن ربوده مسئله آن و کنم گیری پی پاپ توسط

 حدتو موجب و کرد می کمک غیره و مسیحی و مسلمان اقشار همه به لبنان در صدر آقای بگوئید پاپ آقای

 .«گردد روشن ایشان وشتسرن تا کنند اقدام هم پاپ آقای. بود شده لبنانی جامعه

 با نایشا صمیمانه روابط و لبنان در صدر موسی امام نقش مورد در بیشتر توضیح با هم را نکته این من

 ما برای باًکت را موضوع این شما: »گفت پاسخ در ایشان و گفتم پاپ به...  و کلیسا در سخنرانی و مسیحیان

 دو از پس. کردم مطرح را موضوع ، رسمی ای نامه طی سفیر، عنوان به هم من و!«.کنیم اقدام ما تا بنویسید

 که اردد اعتقاد واتیکان خود، دوستان از تحقیق دنبال به: »که رسید واتیکان محرمانه و رسمی پاسخ ماه سه

. «دادیم را الزم تذکر خود لیبیایی دوستان به مورد، این در ما. است نشده ایتالیا وارد هرگز صدر موسی آقای

 غربی عاتیاطال محافل البد که خود! دوستان از تحقیق از پس واتیکان، که داد می نشان دیپلماتیک پاسخ این
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 الزم تذکر «یلیبیای» دوستان به هم دلیل همین به و نشده ایتالیا وارد موسی امام که رسیده نتیجه این به بودند،

 رتحض برای مکتوب طور به را پیگیری نتیجه چگونگی و امر گزارش وقت همان من البته! است؟ داده را

 .فرستادم خارجه امور وزارت و امام

 فارتس موارد قبیل این در نوعاً یا شد می انجام شما طریق از پاپ دستگاه به دیگر، های پیام و ها نامه ارسال

 کردند؟ می اقدام ها

 که ورط همان. شد می ارسال پاپ هدستگا به واتیکان در ایران سفارت توسط بود، ایران از پیامی یا نامه اگر

 تردک شهادت از پس. گردید می ارسال مرکز، یا امام به واتیکان، در ما سفارت توسط آنها، های نامه و ها پیام

 ود،ب واتیکان وزیر نخست اصطالح به یا و پاپ کاره همه واقع در که «کازارولی کاردینال» رجائی، و باهنر

 با و ماما دفتر از پاسخی مدتی از پس. فرستاد امام حضرت برای پاپ طرف از را تسلیتی جانب این توسط

 .فرستادیم پاپ دستگاه برای را آن شده ترجمه متن ما که رسید محالتی رسولی آقای حضرت امضای

 بود؟ نشده ارسال دیگری پیام پاپ سوی از قبلی، تروریستی اقدامات درباره

 آن نهنمو یک که... شد می ابالغ تهران در واتیکان سفارت توسط هم اقدامات و ها پیام این از بخشی البته

 برجسته ایه شخصیت شهادت درباره امام حضرت به کازارولی، کاردینال امضای با باز پاپ تسلیت پیام ارسال

 وشترون واتیکان، توسط مرکز، به ارسال از پس که بود اسالمی جمهوری حزب مقر به تروریستی حمله در

 .کردیم منعکس مرکز به را آن مجدداً نیز ما که رسید ارتسف به آن

 یدگذاشت می میان در ایشان با را مطالبی چه امام حضرت با خود های مالقات در سفارت، دوران در جنابعالی

 کردید؟ می دریافت رهنمودهایی چه و

 خالصه گزارش و یدمرس می امام حضرت خدمت حتماً آمدم، می ایران به که سفرهایی در دوران آن در من

 طور به خارجه، امور وزارت طریق از قبالً را مهم های گزارش اغلب چون کردم، می عرضه را کارها از ای

 .نبود دیدارها در مجدد تفصیل به نیازی قاعدتاً و فرستادم می ایشان خدمت مکتوب

 شد؟ نمی صحبتی بود، نیاز امام رهنمود به و شدند می مطرح خارج در که خاصی مسائل درباره

 ار موضوع مورد دو یکی در من که کردند می مطرح را سؤاالتی ایرانی یا عرب برادران از بعضی گاهی چرا،

 .بدهم را «شرعی» پاسخ آنها به بتوانم تا پرسیدم امام شخص از

 مسائلی؟ نوع چه مثال
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 راه از گاهی و داشت بسیاری یجنجال های مصاحبه خلخالی، آقای انقالب اوایل که دارم خاطر به نمونه برای

 می راه به زیادی جنجال و بحث موارد این در غربی مطبوعات و کرد می صادر «اعدام» فتوای هم! دور

 ند؟بکن باید چه که کردند می مراجعه من به تکلیف، کسب عنوان به «ها مسلمان بچه» هم گاهی و انداختند

 شخص از سؤال به موکول را آن و کردم نمی نظر اظهار و منداشت دخالتی امور قبیل این در هرگز من البته

 .نمودم می امام

 هب خارجی، و داخلی جرائد ارباب حضور با مطبوعاتی مصاحبه یک در خلخالی، آقای بار یک نمونه برای

 هب وابستگان از دیگر نفر چند و اشرف و فرح و شاه اعدام حکم اسالمی انقالب های دادگاه رئیس عنوان

 البته و یافت خارج در خاصی منفی انعکاس زمان، آن حاد شرایط به توجه با که بود کرده صادر را سابق رژیم

 پیدا خارج در ای ویژه موقعیت ایام آن در خلخالی آقای. گرفت قرار هم افراطی گرایان اسالم توجه مورد

 االسالمی الفکر ملتقی- مورد یاسالم اندیشه کنفرانس در شرکت برای که سفری در زمینه همین در بود، کرده

 ودمب رفته الجزایر و بودند آمده تهران از که معزی عبدالحسین االسالم حجت و تسخیری اهلل آیت همراه ـ

 دیجها های گروه با ظاهراً و بود تحصیل مشغول کشور آن در که...  عالء دکتر نام به مصری جوانان از یکی

 بش هر او. کنیم اعدام را «فرح» خواهیم می ما ، خلخالی آقای توایف طبق: »گفت من به داشت، ارتباط مصر

 می مسجد در دم پلیس مأمور چند چون ولی یابد، می حضور قاهره الرفاعی مسجد در «هایش بچه» با جمعه

 را کینارنج! موتور با سریع حرکت ضمن توانند می اما بشوند، مسجد داخل توانند نمی ؟!ما برادران ایستند؛

 در نم... بود خلخالی آقای مصاحبه بر او تکیه!«شوند می «نفله» هم ها بچه تبعاً که بیندازند مسجد داخل

 این ثالثاً. کنم صادر کسی حق در غیابی هم آن حکمی، توانم نمی ثانیاً و نیستم قاضی من اوالً: » گفتم پاسخ

. «گفت خواهم شما به را پاسخ گرفتید تماس اگر بعد و کرد خواهم سؤال امام حضرت شخص از را موضوع

 لسؤا ایشان از را موضوع جزئیات، ذکر بدون امام حضرت با دیداری در و آمدم تهران به من و گذشت مدتی

 .«نیدک شان نهی شما حتماً! نخیر چیست؟ ها بچه گناه داند، می مفسده را زن کسی اگر: »فرمودند ایشان. کردم

 بود؟ امام جمالت عین این

 اسخپ تلفنی مصری برادر همان روم، به مراجعه از پس بود کاست و کم بدون ایشان، جمالت عین دقیقاً بله،

 زا پس عالء دکتر آنکه عجیب.« نشود اقدامی حتماً. کردند نهی و ندادند اجازه: »گفتم من و پرسید من از را

... !شد ترور قاهره های بانخیا از یکی در روشن روز در االهرام دولتی روزنامه نوشته طبق مصر به مراجعت

. روندب المجالس بین کنفرانس به که بودند آمده روم به اسالمی شورای مجلس از هیئتی ایام همان در اتفاقاً

 محمود سید آقای عزیزمان، برادر. کردم نقل را موضوع این غذا سرمیز من و بودند ما مهمان ناهار روزی
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 حضور جلسه آن در بود، هم حقیر قدیمی دوستان از و مجلس نماینده و امام یاران خواص از که دعایی

 باشند، هفرمود چیزی مصلحتی شاید امام حاال! نکنید نقل جائی در را مطلب این آقا: »گفت ناراحتی با. داشت

 اًقاعدت کنند می که نظری اظهار فقهی، ـ شرعی مسئله یک در امام: »گفتم من «شود؟ نقل دارند لزومی چه

 ماما حضرت از گردید، می بر ایران به زودتر که جنابعالی: »افزودم و «کردن مخفی برای نه است نقل برای

 از مانز گذشت با. «نه؟ یا کند نقل جایی در مجدداً تواند می آیا کرده، نقل را مطلب این فالنی که کنید سؤال

 اهلل آیت حضرت اتفاقاً رسیدم، امام خدمت ایران به که دیگری سفر در من و! نشد خبری دعایی حضرت

. شتنددا حضور فرزندشان همراه هم قم علمیه حوزه در فعلی تقلید مراجع از زنجانی شبیری موسی سید آقای

 ماما «چیست؟ ها بچه گناه فرمودید حضرتعالی و کردم سؤال را موضوعی پیش چندی: » گفتم امام به من

 زن آن اگر فرمودید عالی حضرت! بلی: »افزودم من «؟نگفتم هم را زن من: »فرمودند و کردند قطع مرا حرف

 بود نای من سوال: »گفتم «است درست این بلی: »فرمود امام «چیست؟ ها بچه گناه بداند، مفسده کسی هم را

 بود قدمعت دعائی آقای چون کنم، نقل یا بنویسم جایی در توانم می بنده را عالی حضرت ی نظریه این آیا که

 .«کنید نقل هم و بنویسید توانید می هم. ندارد اشکالی! نخیر: »فرمودند امام. «شود نقل نباید

 توجه موضوع به دقتی چه با امام حضرت اوالً که است «کشور از خارج» به مربوط جالب خاطرات از یکی

 ار «ها بچه» نام فقط و کنم اجازه کسب آن نقل برای خواستم می من که ها مدت از پس ثانیاً، و کردند می

 سائلم در ایشان عجیب احتیاط و دقت دهنده نشان این و!« نگفتم هم را زن من: »فرمودند بالفاصله امام بردم

 .است شرعی

 هست؟ خاطرتان در مسائل، قبیل این از دیگری ی نمونه

 .دهم می خاتمه بحث به شما اجازه با و کنم می نقل هم را دیگر نمونه یک

 «رتهج در اسالمی انقالب» نام به ای نامه هفته پاریس در رجوی همراه به ایران از فرار از پس صدر بنی آقای

 هنام هفته این در صدر بنی. شد می توزیع وسیعی سطح در سازمان کمک و همکاری با که انداخت راه به

 ـ فقیه والیت مسئله کلی رد ضمن که نوشت می...«  پرورش یا فقیه والیت» عنوان تحت را مقاالتی سلسله

 ماما به ـ! است معتقد و پایبند آن به و است گنجانده اساسی قانون در را ماده این او بود مدعی ایران در که

 .کرد می اهانت هم( سره قدس)

 درص بنی زیرا! چنان و کنیم چنین باید که گفت و آمد من نزد خارج مقیم اسالمی دانشجویان از یکی روزی

 مجاز زمینه این در اقدامی گونه هیچ امام حکم و اذن بدون: »گفتم او به من است، شده فقیه والیت منکر

 «مایید؟فر می چه! دارد قصدی چنین دانشجویی: »گفتم امام حضرت به ایران، به سفری در سپس و!« نیست
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 ردندک عقط مرا حرف امام...«.  و نویسد می فقیه والیت رد در مقاالتی برده نام: »گفتم «چی؟ برای: »گفتند امام

 زاناس من به اوالً آنجا. ام خوانده را آنها از بخشی من و بودید فرستاده من برای را آنها جنابعالی فرمودند و

 ویا گویدب ناسزا من به کسی اگر حاال. ندارد قبول گوییم، می ما که نحوی آن به را فقیه والیت ثانیاً. گوید می

 کسی اگر هک نیستند دین اصول جزو که اینها رساند؟ قتل به ار او شود می باشد، نداشته قبول را فقیه والیت

 ینا با را امر این هم فعلی و پیشین فقهای از گروهی که دانید می شما البته و بشود مرتد شد آنها منکر

 .«کنید نهی جنابعالی حال هر به. ندارند قبول گوییم می ما که عمومیت

 او های نوشته از جایی در شما آیا بخوانم، را آدم این کتابهای منداشت وقت که من: »فرمودند سوال امام بعد

 بگوید خبیث آن مثل یا و باشد شده آن مانند یا حجاب مسئله مثال دین، ضروریات از یکی منکر که اید دیده

 همیتا درباره کتابی ایشان اتفاقاً: »کردم عرض من «نباشد؟ سارق ید قطع درآن که داریم قبول را اسالمی ما

 امام.« ندیدم فرمودید، اشاره آن به که چیزی بنده، هم دیگرش آثار در و است نوشته آن ضرورت و حجاب

 بود ربهت نوشت می را کتابش و نشست می اگر. است خبر چه که کرد خیال و شد مغرور آدم این: » فرمودند

 .«کند ضایع چنین این روزه چند ریاست برای را خود که

 ایعاتش رغم به که بدانند عرب دوستان تا بودم کرده نقل عرب برادران از ای جلسه در را مطلب این من قبالً

 اعمال قبیل این با و کور اقدامات این با اصوالً و دارند دقت چقدر خود فتاوی در امام دشمنان اکاذیب و

 داشت حضور هم یهوید فهمی آقای ما مصری برادر کردم نقل را آن که ای جلسه در اتفاقاً. هستند مخالف

 آن از صدر بنی آقای آنکه عجیب و است کرده نقل قاهره، چاپ «الداخل من ایران» خود کتاب در را آن و

 هوادار هم ار بنده و پرداخت امام حضرت به گویی ناسزا به باز و گرفت منفی نتیجه امام نظر اظهار و استفتاء

 !!نامید «تروریسم»

 پس د،بو طور این اگر است؟ تروریسم مخالف ایشان یعنی کرد؟ روریستت به متهم را شما صدر بنی آقای

 اهپن آنها به و کرد همکاری اسالمی جمهوری حزب مقر انفجار در منافقین سازمان های تروریست با چگونه

 ...و داد رجوی به را دخترش و کرد فرار آنها با و برد

 به متهم مرا مکانی و زمانی در صدر بنی آقای! کند می توجیه را وسیله هدف آقایان این منطق در متأسفانه

 در مخلوع، شاه ویژه خلبان با و رجوی مسعود با همراه ایران از فرار از پس خود که کند می «تروریسم»

 سه مدت در قدرت به برگشت برای ـ را همراهان و خود تاکتیک و استراتژی اروپا، در خود های مصاحبه

 خمور ـ دهم چاپ الریپابلیکا، ی روزنامه با مصاحبه در صدر بنی آقای. کرد الماع ترور بودن ضروری! ماه

 و «است خمینی رژیم سرنگونی برای ضرورت یک تروریسم: »گوید می صریحاً 40 صفحه. م 43/3/4372
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 های ترور عدب و «شد متوسل تروریسم به باید اسالمی رژیم استقرار و تثبیت از جلوگیری برای: »گوید می

 رئیس جناب همین که حالی در! نامد می!« بخش آزادی نبرد» را! دهنده پناه سازمان توسط ایران در شده جامان

 مجاهدین سازمان های اندیشه علیه کتابی بود پاریس در وقتی!  علم نوع404 به آگاه و دموکرات جمهور

 تروریست ای» عنوان تحت «اسالمی انقالب» روزنامه 07 شماره در هم ایران در و ساخت منتشر و نوشت

 نهاآ و کرد محکوم را ها تروریست و ورزیده مخالفت تروریسم با شدت به آن در که نوشت ای سرمقاله «ها

 از پس وقت آن ،!«کنند می عمل ایران استقالل ضد بر» که نامید «ایران دشمنان تبهکارترین خدمت در»  را

 رهوادا را بنده بعد و! دهد می «فتوا» آن ضرورت به و داند می مشروع تنها نه را تروریسم جناب، همین فرار

 !نامد می «تروریسم»

 هر ت،داش که «شخصیت کیش» بیماری به توجه با و نداشت ابا دروغی هیچگونه از اصوالً صدر بنی آقای

 توسط صدر بنی آقای جمهوری ریاست حکم تنفیذ جریان در. شمرد می جایز خود مسائل راه در را دروغی

 تدس ایشان داشتم، حضور نیز من و گرفت انجام ـ امام کسالت موقع ـ بیمارستان در که( ره) خمینی امام

 ویندگ می که هست طور آن خمینی اگر که پرسید وی از نگاری روزنامه اروپا، در وقتی ولی ، بوسید را امام

 کمال با صدر بنی آقای ی؟بوسید را وی دست چرا پس شناختید می را او هم اول از که هستید مدعی و

 آن در من که حالی در! است شده منتشر مالیان! رژیم طرف از که نامد می دروغ و شایعه را آن بیشرمی

 هم مراسم آن های عکس و بودم صدر بنی آقای کنار در و( سره قدس) امام سر پشت در دقیقاً لحظات

 زا دیگر «کند توجیه را وسیله هدف» وقتی حال هر به. است دروغ این که است مدعی وی ولی است موجود

 قول به و! شد چنین صدر بنی آقای متأسفانه و بود نخواهد خبری... و ها ارزش و وجدان و اخالق و منطق

 سازمان با منافع تضاد علت به هم بعد و کرد، ضایع را خود مطلق، ریاست روز چند برای( سره قدس) امام

 تعجب حال عین در و آموز عبرت بسیار آن داستان که شدند طرد آنها یسو از دخترش و خود دهنده، پناه

 .بشویم آن وارد خواهیم نمی گفتگو این در ما و است انگیز

 چیست؟ امام از جنابعالی خاطره ترین شیرین بدانیم مایلیم گفتگو پایان در

 میلیون کی معادل ما. بود کننده مدلگر و است شیرین بسیار من برای که دارم یاد به زمینه این در جالبی خاطره

 ستاندو یا خودم از را مبلغ این ایران در و کردیم هزینه بود، مانده باقی سفارت قبلی بودجه در که را تومان

 واقع در و دادم خارجه وزارت مالی امور معاون عرب آقای به والیتی، دکتر آقای موافقت با و کردم تأمین

 و نههزی از پس سال دو حدود یعنی برگشتم، ایران به که مأموریت پایان از پس اما نداشتیم، اداری مشکل

 در ندس یا قبض نگهداری برای وجه کننده پرداخت دوستان از نفر سه دو مالی، معاونت به آن ریالی پرداخت
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 را مرا این امام حضرت که دادم احتمال من. شدند امام حضرت «قبولی قبض» خواستار خود محاسباتی دفتر

 یم قبض اکنون و بودم کرده هزینه خارج در و گرفته نفر چند از را پولی من پیش سال دو چون نپذیرند،

 انجری در امام حضرت گرچه نپذیرند، را امر این ایشان که رسید می نظر به طبیعی خیلی ظاهراً خواستم؟

 روزی حال هر به. کردند می دعا و تقدیر رسیدم، می خدمتشان وقت هر و داشتند قرار ما فرهنگی کارهای

 آقای حضرت المسلمین و االسالم حجت به را موضوع و رفتم جماران در امام دفتر به! جیب در چک دسته

 می متقدی و است آماده من چک نفرمودند، قبول دلیلی هر به ایشان اگر که افزودم و گفتم محالتی رسولی

 اندرونی به دیگر کارهای همراه و نوشته نظر مورد اشخاص نام به «قبولی قبض» چهار رسولی جناب. کنم

 حق: »گفتم هم نم!« نپذیرفتند را ها قبض امام حضرت: »گفتند لبخند با و برگشتند بعد دقیقه چند ولی بردند،

 ایشان میز روی و نوشتم را مبلغ و درآوردم را خود چک دست بالفاصله و «سال؟ دو از پس قبض است،

. داریدبر هم را چک! بخورید دیگر چائی یک دارید؟ ای عجله چه حاال: »گفتند خنده با رسولی آقای. گذاشتم

 البته. «بزنند هرم تا قبولی قبض نه ببرم خدمتشان وصولی قبض فرمودند و نپذیرفتند را ها قبض امام حضرت

 هوممف. است قبول مورد ولی نرسیده، من دست به پول یعنی اولی، که است این در قبض نوع دو این فرق

 تحضر لطف اظهار و اعتماد نوع این. است رسیده ایشان خود دست به اصالً پول گویا که است آن دوم نوع

 را شرعیه وجوهات از مبلغی من چون بود، کننده دلگرم و افتخار موجب واقعاً و شیرین خیلی من برای امام،

 یم قبولی قبض و ام آمده اکنون و ام کرده فرهنگی امور هزینه خارج در و کرده تهیه ایران در پیش سال دو

 تلقی ان،خودش دست به «وصول» عنوان به را آن قبلی، سوابق و شناخت به توجه با البته ـ ایشان ولی خواهم،

 دوم رهشما «معاصر فرهنگ و تاریخ» فصلنامه در هم قبالً و دارم آرشیوم در را ها قبض فتوکپی من. فرمودند

 هزینه ردمو در شیرین و انگیز دل بسیار خاطره این حال هر به... است شده نقل تناسبی به آنها متن 4374 سال

 .کنم نمی فراموش را آن وقت هیچ من که ایتالیاست فرهنگی امور به مربوط های
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 کیست؟ برای ما دعوای

 

 هر مفاهیم... بود شده خالصه اسالمی جمهوری استقالل، آزادی،: همگانی شعار در اسالمی انقالب اهداف

 روزیپی از پس استقالل، و آزادی: نخستین شعار دو من نظر به... است درك قابل و روشن کامالً هم شعار سه

 .یافت تحقق اسالمی انقالب

 لورتب آن انصار و اعوان و سلطنتی استبداد در که آن داخلی ایادی و استعمار یوغ از آن مردم و ایران یعنی

 دارند الماع را خود نظر آزادانه آزادی، پرسی همه نخستین در شرکت با توانستند و شدند رها و آزاد بود، یافته

 یا مجلس یا حکومتی مناصب برای را موردنظر افراد خود، تشخیص با گوناگون انتخابات در نیز بعدها و

 ...کنند انتخاب شوراها،

 2244 رژیم برچیدن سپس و کشور در نآ جانبه همه حضور نفی و امپریالیسم ید قطع و طرد با آزادی این

 و تعماراس طرد جز هم ای بازدهی هیچ انقالب اگر: بزرگان از یکی قول به و یافت تحقق شاهی استبداد ساله

 اقتصادی، مفاسد همه منشأ چون... بود کافی آن اهیمت و ارزش اثبات برای همین نداشت، استبداد نفی

 .است استعمار و استبداد وابسته، عجوام در... و فرهنگی سیاسی، اجتماعی،

 و نشد عملی میاسال انقالب شعار نخستین که پذیرفت باید تفصیل، و توضیح در ورود بدون و ترتیب بدین

 بی که دوم مسئله. اند بوده پیروزی از پس آن تکاملی های دوران و مراحل چگونگی شاهد خود نیز مردم

 هر رد تکامل و پیشرفت ریشه و اساس که است استقاللی وضوعم بود، برخوردار ای ویژه اهمیت از تردید

 ...رود می شمار به ای جامعه

 د،آور می روی غرب یا شرق به و یافت نمی «استقالل» عمل در ولی شد می پیروز انقالب اگر تردید بی

 تبعاتی و وازمل آن، یا این به وابستگی. بود جدید شکلی و لباس در قبلی، دوران به برگشت آن نهایی دستاورد

 ...بود نخواهد آنها از گریزی پیدایش صورت در که دارد

 کجا هر در.. .است ملت یک و جامعه یک شکوفایی بنیادی پایه و اصلی ستون کلمه واقعی مفهوم به استقالل

 جامعه و کرد خواهد پیدا شیوع «زدگی شرق» یا «زدگی غرب» ویرانگر مسری های بیماری نباشد، استقالل که

 و اقتصادی اجتماعی، زندگی های زمینه همه در ـ شرق یا غرب اختیار بی مقلد دیگران، پیرو هویت، بی ای

 ...شد خواهد هم آمده دست به «آزادی» انهدام موجب کل در که آمد خواهد وجود به ـ فرهنگی
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 یعنی م،سو مرحله به ات شد تکمیل «غربی نه ـ شرقی نه» شعار با «استقالل» شعار که بود اصل همین روی و

 وردم در. است اسالمی انقالب هدفی و ارزشی مرحله ترین عالی درواقع که برسیم اسالمی جمهوری تشکیل

 این هب کامل طور به هنوز ما که گفت باید متأسفانه ـ انقالب هدف ترین اصلی ـ اسالمی جمهوری تشکیل

 افکار صاحبان و ها گرایش و ها جناح همه عینی حضور بدون «اسالمی جمهوری» چراکه... ایم نرسیده هدف

 ...بود نخواهد پذیر تحقق اند، پذیرفته را اسالمی نظام کلی چارچوب که متفاوت، های اندیشه و

 و بود تهیاف تحقق عمل در نوعی به آفرین نقش جمهورگرایی این انقالب، پیروزی از قبل که کرد اشاره باید

 و ایمان با ـ اسالم کلی چارچوب در ـ مختلف های اندیشه و ها گروه ،احزاب ها، سازمان همه که دیدیم

 امور و شئونات همه در را «مردم جمهور» توانستند، و آمدند میدان به فداکاری، و ایثار و همکاری و تعاون

 هسال هشت مقاومت انقالب، پیروزی اصل بر عالوه آن، ثمره از نمونه یک که دهند شرکت و دخالت کشور

 مپریالیسما دشمن، از جهانی مقابل در توانستیم نمی نبود، تعاون و ایثار و ایمان این اگر که بود مقدس دفاع در

 .کنیم مقاومت... و داخلی ای اجاره مزدوران عرب، ارتجاع غرب، و شرق

 افعمن و خصوصی دعواهای و شد کمرنگ آفرین، پیروزی نیک صفات این تدریج به بعدها، متأسفانه اما

 ورط به تاکنون ـ اسالمی جمهوری ـ انقالب اصلی هدف که شد باعث قومی حتی و حزبی اهداف و صیشخ

 تمامیت و انحصارطلبی واقع در. شود رو روبه مختلف های زمینه در مشکالتی با کشور و نیابد تحقق کامل

 و ـ را خود همگان و نیابد تحقق نهایی، هدف تاکنون که شده باعث ـ استثنا بدون ـ ها جناح همه! خواهی

 قح که کسانی تنها و! اسالم به ملتزم تنها و مؤمن تنها انقالب، مدافع تنها انقالب، صاحب ـ را خود حزب

 است قرآنی دستور که ـ مشورت اصل به توجه بدون و خواهند می خود که طور آن را، کشور امور همه دارند

 !...کنند اداره و بگیرند دست در ـ

 ستمرارا ـ! نحوی به هربار ـ نیز امروز تا و شد آغاز موقت دولت تشکیل زمان از انحصارگرایی این متأسفانه

 افاهد با هماهنگ همگان، عملی و عینی حضور بدون که هستند آن از غافل برادران، و دوستان و است یافته

 ...آمد نخواهد دست به نهایی موفقیت اسالمی، نظام چارچوب در و انقالب

 بدون برادران، و دوستان همه اکنون هم. داشت نخواهد مطلوبی سرانجام همفکر، غیر عناصر فین و طرد و

 مشکالت به توجه بدون و نامند می و دانند می «حق صاحب» را خود فقط و زنند می را خود «ساز» استثنا،

 امام که حالی در کوشند می ،!اسالم نام به هم آن اندیشان، هم غیر طرد در دشمن، های توطئه و مردم

 :فرماید می باره این در انقالب این بنیانگذار( ره)خمینی
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. تخداس برای ما دعوای که کنیم بیرون گوشمان از ما همه... باشد خدا برای که نیست دعوایی ما دعواهای...  »

 خودشان رایب همه کنند، می دعوا که کسانی همه و شما و من دعوای!... کنیم می دعوا اسالمی مصالح برای ما

 ...«است

 (073 صفحه ،40 جلد امام، صحیفه)
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 اسالمی حکومت و دموکراسی پیوند

 

 ودخ به متفاوتی اشکال و شده ظاهر گوناگون های قالب در عمل در که است ای گسترده مفهوم دموکراسی

 «مردم حکومت» از است عبارت شود، می محسوب ها دموکراسی همه مشترك ویژگی آنچه اما. است گرفته

 و مسلمان متفکران و اندیشمندان اختالف و نزاع محل همواره دموکراسی و اسالم نسبت. «انتخابات» و

 ماسال که است این آن و دارد وجود ظریف نکته یک دموکراسی و اسالم مقایسه در. است بوده غیرمسلمان

 «موکراتیکد نظام» و «اسالمی نظام» میان باید یسهمقا بنابراین بشری؛ است روشی دموکراسی و است الهی دینی

 .شوند می محسوب دموکراسی و اسالم یافته تعین و عملی صورت در این زیرا شود انجام

 مینتض و قوا تفکیک جمهوریت، قانون، اصالت: از عبارتند دموکراتیک نظام و اسالمی نظام مشترك وجوه

 نظام در نویسنده عقیده به. تحزب و اجتماعات عقیده، ن،بیا آزادی قبیل از عمومی های آزادی و حقوق

. است دموکراتیک نظام یک اسالمی نظام جهت این از و گرفته قرار مدنظر فوق اصول اسالمی جمهوری

 ی،محل شوراهای اعضای عمومی آرای به مراجعه و انتخابات طریق از شان سرنوشت تعیین در مردم مشارکت

 .شوند می انتخاب مردم نظر و رأی با همگی خبرگان مجلس اعضای و ورجمه رئیس مجلس، نمایندگان

 کند می تضمین را شهروندان اجتماعی و سیاسی های آزادی و حقوق ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون

 رهبری مورد در. است داده قرار مدنظر خودکامگی گونه هر از جلوگیری منظور به را قدرت بر نظارت اصل و

 عملکرد رب نیز خبرگان مجلس و گرفته قرار مدنظر نظارت درونی مکانیسم عنوان به تقوا و دالتع شرط نیز

 یممستق طور به نیز قضائیه قوه و جمهوری ریاست مجلس، جمله از قدرت نهادهای سایر. دارد نظارت رهبری

 وردم در اسالمی نظام گفت توان می شد، گفته آنچه اساس بر.دارند قرار مردم نظارت تحت غیرمستقیم و

 ودهرب دموکراسی بر مبتنی های نظام از را سبقت گوی مردم مشارکت تحقق و ملت منافع و حقوق حفظ

 .است

 احبص و اندیشمندان از بسیاری و نهادند بنا را آن متفکران از برخی که است ای گسترده مفهوم دموکراسی

 ارائه یمتنوع و متعدد تفاسیر و تعابیر وکراسیدم مفهوم از. دادند گسترش را آن ها قرن طی سیاسی نظران

 و اشکال این بین اما. شود ظاهر گوناگون صور به عمل در دموکراسی است شده موجب امر همین و شده

 این و آید می شمار به دموکراسی اساسی و اصلی رکن منزله به که دارد وجود مشترکی وجه مختلف مضامین

 و راهکارها و است وسیعی مفهوم نیز مردم حکومت. مردم کومتح: شود می خالصه کلمه دو در رکن

 .تاس عمومی افکار به مراجعه و انتخابات آنها ترین شایسته و بارزترین که طلبد می متعددی ابزارهای
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 در «ردمم حکومت» یعنی آن رکن با که گیرد می بر در را سیاسی و عقیدتی فلسفی، مضامین دموکراسی واژه

 غیره و مشروعیت و رهبری و حاکمیت چون موضوعاتی به ایدئولوژیک و فلسفی مضامین نای. است ارتباط

 میان بتنس مسأله اینجا در. دارد تنگاتنگ ارتباط حکومت راهبردی ابعاد با آن سیاسی مفاهیم و گردد می بر

 منداناندیش از بسیاری ذهن که است برانگیزی مناقشه مسائل از که آید می پیش اسالمی نظام و دموکراسی

 .است کرده مشغول خود به را ها الئیک و تلفیقی نظریات صاحبان و گراها اسالم از اعم اسالمی

 روش» دموکراسی و «الهی دین» اسالم که است این گرفت یی مقایسه چنین بر توان می که یی عمده اشکال

 که است اهمیت حائز نکته این دآورییا. است برانگیز اشکال آنها میان مقایسه بنابراین و بوده «مادی سیاسی

 ایدب مقایسه. رسد نمی نظر به درست منطقی نظر از دموکراسی و اسالم مقایسه صورت به مسأله این طرح

 «موکراتیکد نظام» بین باید مقایسه این پس گیرد، صورت هستند، جنس یک از که مصداق دو یا مفهوم دو بین

 امنظ و است اسالمی قانون( عملی و) تطبیقی صورت اسالمی امنظ چراکه گیرد، صورت «اسالمی نظام» و

 ظامن و اسالم اقتصادی نظام و اسالم سیاسی نظام آنها بارزترین که گیرد می بر در را متعددی فرعی های

 از سیاریب در بسا چه و یافته تکامل آنها از برخی که هستند هایی نظام اینها و هستند غیره و اسالم اجتماعی

 .باشد شده اجرا مناطق

 جادای ای ویژه اجتماعی محیط در که سیاسی روشی عنوان به نه را دموکراسی نظری و فلسفی مفاهیم اگر

 ومتحک برپایی در ابزاری عنوان به بلکه اند، کرده بررسی را آن خود خاص های دیدگاه از اندیشمندان و شده

 البته. یافت خواهیم اسالم سیاسی نظام و موکراسید میان بسیاری هماهنگی و اشتراك وجوه بگیریم، نظر در

 را خود خاص اجرایی ابزار اسالمی حکومت زیرا نیست، دموکراتیک لزوماً اسالمی حکومت این ابعاد تمامی

 همین اما .هستند متفاوت دیگر برخی و بوده یکسان دموکراتیک حکومت ابزار با ابزار این از برخی که دارد

 :کرد خالصه زیر صورت به توان می را تمطابق و اشتراك وجوه

 قانون اصالت ـ 4

 اختالف نباید البته. دارند تأکید قانون برتری و اصالت بر جامعه امور اداره در دموکراتیک و اسالمی های نظام

 جهت را اصولی دموکراسی،. بگیریم نادیده را( دموکراتیک و اسالمی) نظام دو در قانون منشأ در موجود

 قوقح متضمن که اساسی قانون وجود از عبارتند آنها ترین مهم که کرده وضع حکومت نونمندیقا تضمین

 به و فردی آزادی و حقوق از حمایت و قضایی نظارت قوا، تفکیک است، ملت و دولت متقابل تکالیف و

 .سیاسی های آزادی و حقوق خصوص
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 عنیی است، گمارده همت درآمیخته، اسالم اولیه مبانی با که اصول این اجرای بر تأسیس زمان از اسالمی نظام

 کرد، ریزی پی بود، برگزیده منظور همین به را آنها که خبرگانی واسطه به را پایداری اساسی قانون ملت ابتدا

 درجه و ونقان برتری مبداء و گرفته قرار مدنظر قوا تفکیک اساسی قانون در. داد رأی اساسی قانون به سپس

 اینهاده همچنین. است شده تصریح اجتماعی و فردی های آزادی و حقوق از حمایت بر و است قوانین بندی

 که اساسی قانون از 447 اصل شاید و.شد تشکیل اساسی قانون و شرع اصول از پاسداری برای الزم قانونی

 در «قانون» تریبر از بارز ای نمونه( است برابر جامعه افراد تمامی با قانون برابر در رهبر: )کند می اشاره

 .باشد نهایی داور و مرجع عنوان به اسالمی حکومت

 جمهوریت ـ 2

 برگزیدن و حکومت ایجاد در مردم دخالت معنای به که جمهوری عام مفهوم در دموکراتیک و اسالمی نظام دو

 رایب ار( بودن اسالمی) قید اسالمی نظام که تفاوت این با. دارند اشتراك هم با است، آن محتوای و شکل

 پس. است اسالم نظر از جمهوریت برای واقعی مفهومی( بودن اسالمی) زیرا است، داده قرار خود جمهوری

 نام انتخاب و بوده آن محتوای و مضمون «بودن اسالمی» و اسالمی حکومت شکل و نحوه «جمهوریت»

 آن شعار و کردند تأکید آن بر اسالمی انقالب دوران در مردم که است هدفی و خواسته «اسالمی جمهوری»

 .دادند رأی آن به انقالب از بعد عمومی انتخابات اولین در و دادند سر را

 قوا تفکیک ـ 3

 یو،مونتسک فرانسوی، متفکر به را آن گذاری پایه که است دموکراسی اصول ترین مهم از یکی اصل این

 ومتحک و آمده شمار به دموکراسی ضروری لوازم از همواره قوا تفکیک منتسکیو از بعد. کنند می منسوب

 فتهگر قرار تأکید مورد نیز اسالمی جمهوری اساسی قانون در اصل این. اند پذیرفته را آن دموکراتیک های

 ایران اسالمی جمهوری در حاکم قوای: »گوید می ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 27 اصل. است

 این یندهآ اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه والیت نظر زیر هک قضائیه قوه و مجریه مقننه، قوه از عبارتند

 .«یکدیگرند از مستقل قوا این. شوند می اعمال قانون

 تحکوم حرکت بر قدرت این اینکه بدون داند، می قوا این از برتر را امت امام قدرت اساسی قانون همچنین

 مریا گانه سه قوای بر ناظر قدرت وجود. است نداده قرار قانون از برتر را قدرت این اما باشد داشته اشراف

 یزن دموکراسی طرفداران حتی که است امری این است، بشری های مقیاس در حتی اهمیت حائز العاده فوق

 .کنند می احساس را آن ضرورت گانه سه قوای ناهمگونی و تناسب عدم به توجه با
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 عمومی های آزادی و حقوق ـ 0

 و نهاآ قانونگذاری و حقوق و آزادی های ریشه پیرامون سیاسی اندیشمندان بین ختالفا از ها دیدگاه برخی

 و ارندد توافق یکدیگر با معین یی مرحله به رسیدن هنگام به آنها اما کند، می حکایت آنها بودن قانونمند

 ات آمد وجود به معاصر( انقالب) تجربه و است گرفته پیشی ها آزادی و حقوق این گذاری پایه در اسالم

 .کند اجرا است، کرده ریزی طرح( حکومت) زمینه این در را آن قانون اسالم که را تحولی

 تا 23 اصول و کرده تأکید برابری و مساوات حق بر خود 24 تا 43 اصول در اسالمی جمهوری اساسی قانون

 التزام حق بر 23 اصل و دادخواهی حق بر 30 تا 30 اصول و دارد اشاره سیاسی های آزادی و حقوق به 27

 های آزادی و حقوق زمینه در. دارد داللت خصوصی مالکیت حق بر 07 و 00 اصل دو و اجتماعی امنیت و

 و سیاسی های آزادی حدود و التزام: است آمده اساسی قانون در اجتماعی و سیاسی مشارکت و سیاسی

 از اجتماعی و سیاسی های آزادی زمر و حد ترسیم و تعریف. شود می مشخص قانون طریق از اجتماعی

 .است اسالمی حکومت یک ضروریات

 قالب در اسالمی جمهوری نظام در که شود اداره مردم آرای به مراجعه با کشور امور است الزم همچنین

 از یا... و شورا مجالس دیگر اعضای و اسالمی شورای مجلس اعضای و اسالمی جمهوری رئیس انتخاب

 هانج بر مطلق حاکمیت» اسالمی جمهوری اساسی قانون اساس بر.یابد می تحقق میعمو پرسی همه طریق

 نمی کس هیچ. است ساخته حاکم خویش اجتماعی سرنوشت بر را انسان او هم و خداست آن از انسان و

 حق این ملت و دهد قرار خاص گروهی یا فرد منافع خدمت در یا کند سلب انسان از را الهی حق این تواند

 به نسبت را دیدگاهش اسالمی اساسی قانون.« کند می اعمال آید می بعد اصول در که طرقی از را ادخداد

 رینت مهم که کند می تقسیم دسته چند به را آن و سازد می روشن مشروع سیاسی های آزادی و اولیه حقوق

 :از عبارتند آنها

 خاص ای عقیده به بودن پایبند صرف به نتوا نمی را کس هیچ و است ممنوع عقاید تفتیش: عقیده آزادی ـ4

 .کرد مؤاخذه و داده قرار تعرض مورد

 انجمن و صنفی و سیاسی های انجمن و ها جمعیت احزاب، فعالیت: ها گروه و احزاب تشکیل آزادی ـ2

 و استقالل اصول با اینکه به مشروط است، آزاد شده، شناخته رسمیت به دینی های اقلیت و اسالمی های

 نمی که طوری به باشد، نداشته مخالفت اسالمی جمهوری های پایه و اسالمی ارکان و ملی وحدت و آزادی

 .ساخت مجبور دیگری در شرکت به را آنها اینکه یا کرد منع آنها در اشتراك از را کس هیچ توان
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 قوقح و اسالم مبانی به که زمانی تا آزادند، ها دیدگاه و مواضع بیان در مطبوعات و انتشارات: بیان آزادی ـ3

 .نکنند وارد یی خدشه دیگران

 .است آزاد سالح حمل بدون راهپیمایی انجام و اجتماعات تشکیل: ها راهپیمایی و اعتراض آزادی ـ 0

 که جینتای به اگر. کند می تصدیق را آنها نیز دموکراسی که است حقوقی و ها آزادی از اشکالی و صور اینها

 وجود به را آن که غربی جامعه ساختار به یا دهد می ارائه ـ فلسفی مضامین از اجد ـ مدنی جامعه مفهوم

 ارد؛د مطابقت داده، ارائه اساسی قانون آنچه با آمده دست به نتایج این که یابیم می در کنیم، نگاه ، آورده

 لمقاب در مردم که مدنی جامعه های سازمان وجود آن، مقابل در افراد برابری و قانون برتری همچون مضامینی

 ...و اجتماعی نظم و آزادی و سیاسی توسعه اند، داده تشکیل سیاسی جامعه

 المیاس دولت قلمرو در و اجتماعی و سیاسی حیات در مردم که نقشی میزان یا اسالمی نظام در ملت مشارکت

 که افتهی تجلی صیخا بسیار شکل در مردم مشارکت اسالم در. است توجه قابل نکات از یکی کنند، می ایفا

 هوممف در را آن اسالم که است چیزی همان این و است نادر نیز دموکراسی بر مبتنی های نظام بین در حتی

 برای. رسد نمی آن پای به ملی مشارکت متداول های روش از دیگری مفهوم هیچ و کند می خالصه «شورا»

 جمهوری ملی مشارکت در آن عملی و یقیتطب های نمونه به نشود، محصور نظری چارچوب در سخن اینکه

 :پردازیم می گذشته سال 24 طی اسالمی

 رسیپ همه شکل به حکومتی نظام تعیین برای گیری رأی اسالمی انقالب پیروزی از بعد ماه دو از کمتر ـ4

 .دادند رأی اسالمی جمهوری نظام به کنندگان شرکت از درصد 2/37 و گرفت صورت عمومی

 انونق تدوین وظیفه که کردند، انتخاب اساسی قانون خبرگان مجلس در را خود نمایندگان آن از پس ملت ـ2

 .گرفتند عهده به را آن تقریر و وضع و اساسی

 آن ونمضم آن از پیش که دادند مثبت رأی اساسی قانون به نظرسنجی در کنندگان شرکت از درصد 2/33 ـ3

 کمک به و ها خیابان و مساجد و ها دانشگاه در و مجالت و ها روزنامه توسط ملت های گروه تمامی برای را

 .بودند کرده تشریح جمعی ارتباط وسایل

 ستریا انتخابات آنها آخرین که اند برگزیده انتخابات دوره هفت در را جمهور رئیس پنج تاکنون مردم ـ0

 آن در داشتند رأی حق که کسانی درصد 74 از بیش و واداشت شگفتی به را جهان که بود اخیر جمهوری

 ظامن دارای که کشورهایی در واقعی انتخابات تمامی بین در( کننده شرکت) نسبت این و کردند شرکت

 .است نظیر کم هستند، دموکراسی
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 .اند کرده شرکت اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره پنج در تاکنون مردم ـ2

 زلع مجلس این وظیفه که است برگزیده ورهد سه طی( رهبری) خبرگان مجلس در را نمایندگانش ملت ـ0

 .اوست عملکرد بر نظارت و رهبر نصب و

 زیدند،برگ غیرمستقیم انتخابات با نیز را او جانشین ،(ره)خمینی امام رهبری با مردم همه موافقت از پس ـ7

 خود دوم دوره در نیز مجلس این و کردند انتخاب را رهبری خبرگان مجلس اعضای مردم که صورت بدین

 .کرد انتخاب.  ش.  هـ 4307 سال در را ای خامنه علی سید اهلل آیت

 مجاری ترین مهم از یکی عنوان به ـ محلی شوراهای در را خود نمایندگان گذشته های ماه طی مردم ـ7

 ودشانخ سرنوشت بر مردم حاکمیت نهایی مراحل جمله از انتخابات این و کردند انتخاب ـ سیاسی مشارکت

 .کند می مطرح را آن اسالمی نظام که است سختاری با مطابق و است

 نیفراوا اهمیت نظام این که کند می آشکار کامالً اسالمی نظام در مردم جانبه همه و وسیع سیاسی مشارکت

 پشتوانه که است ای قاعده این و است استوار مبنا این بر آن سیاسی پیکره چراکه است قائل اصل این برای

 است، اسالمی حکومت پایه و عمود فقیه والیت پس. شود می محسوب فقیه والیت و دولت رایب قدرتمندی

 اسالمی حاکمیت جوانب همه حکومت اجرایی ابزار عنوان به شورا. است آن قاعده و اساس شورا که حالی در

 هم به مجریه و قضائیه قوه مجلس، از اعم اسالمی نظام اجزای تمامی با را آن که طوری به دارد، بر در را

 سازمان تمامی در را حضورشان آنها طریق از مردم که هستند مراکزی شوراها این حقیقت در. بینیم می پیوسته

 ده،فرمو مقرر اسالم که چارچوبی در خویش سرنوشت تعیین در را خود اراده و کنند می ابراز حکومتی های

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می اسالمی جمهوری در شورا نمودهای باالترین از. کنند می اعمال

 جهت در عمومی های سیاست آن طریق از و است شورا ترین عالی که نظام مصلحت تشخیص مجمع ـ4

 .است شده تشکیل مملکت سران ترین مهم از و شود می ترسیم کشور منافع

 .شد اشاره آن به پیشتر که رهبری خبرگان مجلس ـ2

 .است قانونگذاری قوه منزله به که اسالمی شورای مجلس ـ3

 .است اسالمی شورای مجلس مصوبات بر نظارت مرجع منزله به که اساسی قانون نگهبان شورای ـ0

 انبیج شوراهای از تعدادی شامل خود و است شده تشکیل کشور سران و بزرگان از که ملی امنیت شورای ـ2

 .شود می( فرعی)
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 .است مجریه قوه منزله به که دولت هیأت ـ0

 .روستاها و شهرها شوراهای یا محلی شوراهای ـ7

 هعرص اسالمی نظام کند، می محدود حزبی های گروه به را سیاسی مشارکت دموکراتیک، نظام که حالی در

 هم .بازیابند را خود مطلوب جایگاه تا گذارد می باز مستقل فردی و اجتماعی های فعالیت تمامی برای را

 ست،ا ناتوان کرده، رشد آن پیکره در که دیکتاتوری و استبداد سرطانی های غده الجهمع از دموکراسی اکنون

 فردی و تبلیغاتی های انحصارطلبی انواع رقبا، مقابل در آرا آوردن دست به خاطر به که حزبی های گروه بعد

 گروه نیز میان این در و دهند می انجام درست مسیر از آن انحراف و انتخابات در تقلب انجام کمک به را

 حزابا. کنند می تخطئه را آنها افکار اجتماعی، نهادهای در و دولتی های دستگاه در وسیع نفوذ با فشار های

 ستورات،د اجراکننده و پردازند می شده، تنظیم آنها برای که دستوراتی اجرای به قدرت کسب از پس سیاسی

 .کنند می حمایت آنها از که هستند نیروهایی

 یعقیدت سیاسی نیروهای یا ملیتی چند های شرکت و ها کارتل و اقتصادی های سازمان شامل وهانیر این

 «کثریتا طغیان» یا «اکثریت دیکتاتوری» را آن غربی متفکران از برخی که است چیزی همان و هستند پنهان

 ـ مکنی می نظر قتد آنها سیاسی جریانات در که هنگامی ـ «اکثریت» این که است این حقیقت. اند نامیده

 .کنند می جدال آن سر بر دموکراسی در موجود احزاب که هستند اقلیت همان

 ستا متوازن صورت به قوا تقسیم داد، نشان ایران در اش تجربه که گونه همان اسالمی، سیاسی نظام در اما

 ورتص بدین و ستنده ملت نظارت تحت دیگر سوی از و فقها از فرمانبرداری به ملزم سو یک از قوا این و

 انبج از یا باشد فقیه جانب از سلطه این چه رود، می میان از دیکتاتوری و استبدادی سلطه هرگونه امکان

 شیارانههو شرعی ضوابط برکت به این و کند نمی تفاوتی قضائیه، قوه یا مجلس جانب از یا جمهور رئیس

 که مودهن وضع زمینه این در را روشنی قانونی وابطض نیز اساسی قانون. دارد وجود زمینه این در که است یی

 بطضوا ترین مهم از برخی به اینجا در و سازد می ممنوع حکومت قلمرو در را خودکامگی و استبداد هرگونه

 :کنیم می اشاره اساسی قانون

 که تاس امعن بدین شرط این نبود و کرده وضع( امر ولی) رهبر برای را تقوا و عدالت شرط اساسی قانون ـ4

 و فسق و استبداد و ظلم با متناقض عدالت و کند می اقدام او برکناری به نسبت بالفاصله خبرگان مجلس

 شخیصت مجمع نام به گرفته نظر در رهبر برای را مشورتی مجلس اساسی قانون همچنین و است دیکتاتوری

 و عملی های نمونه دو، ینا. گیرد می صورت نظام های مشی خط ترسیم آن واسطه به که نظام مصلحت

 .کند می منتفی( فقیه ولی) رهبر سوی از را استبداد امکان هرگونه که است ضوابطی اجرایی
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 اند کرده انتخاب را آن مردم که اسالمی شورای مجلس سوی از مجریه قوه کلی طور به و جمهور رئیس ـ2

. است پذیر امکان رهبر موافقت از بعد و مجلس رأی با جمهور رئیس عزل عالوه به. دارد قرار نظارت تحت

. ندک عزل را او تواند می بدهد، جمهور رئیس محکومیت به رأی کشور عالی دیوان که هنگامی رهبر عالوه به

 مهورج رئیس ندارد امکان ترتیب بدین و هستند نظارت تحت شورا مجلس سوی از نیز وزرا دیگر طرف از

 .شوند استبداد فتارگر خود تصمیمات در وزرا از یک هیچ و

 و دارد قرار نگهبان شورای نظارت تحت نیز اسالمی شورای مجلس قوانین و مصوبات دیگر سوی از ـ3

 که است یضمانت نیز این و کند تصویب را یی الیحه یا مصوبه تواند نمی نگهبان شورای تأیید بدون مجلس

 .کند می منتفی ـ دارد که یی گسترده اختیارات رغم به ـ را مقننه قوه استبداد امکان

 به امر همان که شرعی واجب ادای طریق از آن قوای و دولت بر را ملی نظارت وظیفه اسالمی ملت ـ0

 شود می موجب اصل این طریق از مردم نظارت ترتیب این به. آورد می جا به است منکر از نهی و معروف

 و ببینند خود رفتار و اعمال گر نظاره و مراقب همواره را مردم بیدار چشمان قدرت صاحبان و حکمرانان که

 .کنند دوری اقتصادی و سیاسی فساد از

 آزادی و حقوق از حمایت در و ملت مصالح اجرای در اسالمی نظام که یابیم می در گذشت آنچه خالل در

 به این و هربود دموکراسی نظام از را سبقت گوی مشارکت انواع ترین مهم به بخشیدن تحقق نیز و آنها های

 به یدنرس برای دنیا این راه کردن هموار برای که کسی برکت به نیز و است اسالمی نظام اصلی هدف برکت

 موکراسید گرفتن قرار معیار عدم بر تأکید شاید و خاست پا به آن، نیک پاداش و اجر به یافتن دست و آخرت

 حققم هر بر آن به پایبندی که است یی هشد ثابت های روش ترین مهم از یکی اسالمی، نظام برپایی در

 اش سیاسی فلسفه و فقهی مبانی و اعتقادی های پایه در اسالمی نظام که چرا است، واجب سیاسی مسائل

 می بیان آن الهی غایات و اهداف و اسالمی نظام های واقعیت مجموع در را ها این همه و دارد استقالل کامالً

 لتع به نه و بیند می زیان نظری های عرصه بعضی در دموکراسی با مخالفت خاطر به نه نظام این و دارد،

 .شود می تقویت حکومت اجرای ابزار در دموکراسی با هماهنگی
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 تشیع درباره اسالم جهان علمای گیری موضع

 

 مالک مصطفی بدست ـ عثمانی خالفت دولت ـ اسالمی دولتهای سیاسی نظام آخرین فروپاشی زمان از

 که گذراند سر از را مصیبتها و شکستها وگوناگون متوالی امواج اسالمی سرزمینهای ،4320 سال در ،آتاترك

 راوشت که ،الئیک نامشروع دولت شاید و. گردید موجب را غربی خشن سلطه و نفوذ حضور تداوم سرانجام

 طریق زاکه زیرا. باشد خصوص این در غرب ابزارهای مهمترین از یکی ،است امپریالیسم جدیدطرح از یافته

. است افتهی تثبیت ،قرن سیزده طول در یکپارچه ومیهن واحده امت برابر در ،گرایی ومنطقه تجزیه مسئله ،آن

 قد توعز صلح راه ،حق هرا یعنی اسالم روش و توحید برابر در آن ویرانگر آثار و  غربزدگی روشهای سپس

»  که آنگاه آمد، در اجرا به غرب حمله هدف خطرناکترین و مهمترین روند، این سایه در همچنین. کرد علم

 .شد ایجاد اسالم جهان درقلب «عبری دولت

 به یرانا در اسالمی قالبگرا،انملی هایدولت وپیدایی خالفت فروپاشی از قرن نیم از بیش گذشت از پس

 بنیان شاه مانز ایران در امپریالیسم که ناسیونالیستیدولت زنجیره هایحلقه مهمترین از یکی و رسید پیروزی

 سیاسی ناظران که شد شدید دگرگونیهای دچار آنچنان منطقه در نیروها موازنه و گسست هم از بود، نهاده

 و شدبرافراشته ایسابقهبی طور به منطقه آسمان در اسالمی وشعارهای پرچمها. نداشتند را آن انتظار هرگز

 حالت در اسالمی میهن هایتوده: داد قرار مهمی دوراهی برسر را منطقه تمام( م4373) هفتاد دهه سال واپسین

 کردندیم همدردی ابراز آن به نسبت و نمودند تایید ومرز حد بدون را اسالمی انقالب ،وسرمستی التهاب شور

 و پرید سرمستی. گردید رنگ کم والتهاب شور و شد آغاز نیز سنگین ،سالهایآن وبا آغاز هشتاد دهه اینکه تا

 غربی بلیغاتتبا نتیجهبی گفتگوی ساماندهی جهت تالش به مسلمانان وخردگرائی شد گود وارد وعقل اندیشه

 .پرداخت وعربی

 اماته قفس در را غرب توسعه الگوی خمینی امام ":نمودمی اعالم مسلمان فرانسوی اندیشمند گارودی روژه

 امقی این از که وسرسپردگانش غرب کهزمانی در درست آنهم بخشید معنا ایرانیان زندگی به او. داد قرار

 از مانع کوشیدند ابتدا. کردند حرکت انقالب به زدن ضربه جهت محور چند در بودند، شده گیج وانقالب

 و بانقال ضد ایرانی گروههای از... انگیختند بر را قومی اقلیتهای... شوند قدرت به مذهبی رهبران رسیدن

 تصادیاق محاصره به سپس کردند، یبانیپشت الئیک سازمانهای برخی و ساواك ،طلب سلطنت گروهکهای

 آغاز را جنگ تا دادند دستور حسین صدام به خورد، شکست هاتوطئه این تمام ووقتی زدند دست وسیاسی

 واز ایندنم محاصره را جهادی ـ انقالبی موج تا برانگیختند را فتنه ،وتشیع تسنن اهل میان وسرانجام! کند
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 بعمل جلوگیری ـ اسرائیل با رودرو مناطق یا خیز نفت مناطق خواه ـ نشینسنی مناطق به آن تاثیر رسیدن

 .بود( فلسطین)  اشغالی ومیهن سعودی عربستان در انگیزی فتنه اوج دلیل بهمین و. آورند

 زیرا ،یافت دست موفقیتهاایپاره به ـ یزیانگ فتنه ـ اخیر تالش باشد، انجامیده شکست به تالشها تمام اگر

 رهبری را آن درباری وآخوندهای وعاظ از بزرگوستونی گیردمی انجام ایران سرزمین از خارج در عمدتاً که

 تردیدی کهـ  صهیونیستی توطئه این در را آنان طاغوتی نظامهای ،غزالی زینب مجاهد بانوی گفته به که کنندمی

 از را آن فتنه که ـ امت نابسامان وضع چگونگی از ما که امروز 4.اندگرفته مزدوری به ـ نیستآن ماهیت در

 وزاند،س می را خشک و تر که برانگیزی تاسف هیاهوی این برابر در ،ایمنشسته سوگ به ـ آوردمی در پای

 عشری اثنی امامی شیعه هابعضی که ایمشنیده حتی ما البته...نداریم گریزی بینانه قعوا و علمی اندیشی چاره از

 ایمشنیده هم را این ،مقابل در ولی ندارد، تمایزی سنت اهل ازدیگرمذاهب که دانندمی اسالمی مذهب یک را

! زندیق و زر و کفر گروهی را آنان و نیستند قائل ،فرقیغالت وفرقه عشری اثنی امامی شیعه هامیانبعضی که

 !.شمارندمی گناهکار زرتشتیان و مجوس یا

 عاصرم اسالمی حرکتهای ورهبرانسنت اهل علمای ومواضع نظرات با کرد خواهیم تالش سریع بررسی این در

 یکسان ما اب اعتقادی اصول در آن پیروان و است اسالمی قهفریک عشری اثنی امامیه دارند تاکید که شویم آشنا

 از خروج یا کفر آنها، درباره نظر اختالف که مسائلی دارند، نظر اختالف مسائل برخی در تنها و هستند

 !.گرددنمی تلقی اسالمی امتجرگه

 طلبد،می ار دیگری بحثاین که نیست آنها رعیش دالیل و دیدگاهها درباره تفصیلی بحث یک ،بررسی این

 "اصوال. کرد خواهیم انتخاب یادآوری و دقت جهت را ایپاره ،ومواضع نظرات از بسیاری میان از تنها ما ولی

 مجتهد و دخوانفرامی سازندگی و گفتگو به... کندمی دعوت خردگرائی و تفکر ،تامل به که است دینی اسالم

 این .گیردمیپاداش دو باشد، کرده اجتهاد درست اگر که... داندمی وپاداش اجر دارای کند، اگراشتباه حتی را

 بود، تسامح فکری خالقیت نظیربرایبی الگویی که تمدنی ،است بوده سهیم عظیم تمدنی بنیانگذاری در امر

 خود میان بلکه ،جامعه ضد بر حکومت سوی از تنهانه ،فکری ترور از استثنایی هاییدوره ،امّت اینحال با

 وضع ینا... گفتگو درهای تمام وبستن نظری تنگ همراه به فکری تروریسم...سرگذرانید رااز جامعه قشرهای

 و بود منفورحاکم وتعصب آگاهانه نا تبعیت که زمانی. بود مان تاریخ در وشکست انحطاط هایبادوره همراه

 بکارگیری اب گاهی که شدند تبدیل احزابی به بودند، آن بانی بزرگ پیشوایان و رهبران که فکری های مکتب

 صحنه از را دیگری ،تروریسم طریق از یک هر ،اجتماعیمحافل در انگیزی فتنه با دیگر گاهی و تکفیر سالح

 .کردندمی درب
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 ندیشها تاریخ مغزهای هردو ،تیمیه ابن ،االسالم شیخ کتابهای همانند غزالی ابوحامد االسالم حجت کتابهای

 گرایدیم تصوف سوی وبه است اشعری «غزالی »البته. شد کشیده آتش به مسلمان علمای بدست ـ اسالمی

 تروریسم هک دارد را تاکید این دو هر قبال در واکنش واین دارد، گرایش گری سلفی سوی به «تیمیه ابن»  ولی

 را «الدینعلوم احیاء» کتاب وقتی. است! سازندگی ضد بر بلکه بود، نشده داده جهت خاصیطرف ضد بر

 بدانجا عصبمت شافعیان برخی گرکاردی هاییبرهه در! دانستند سنت با مخالف بدعتی را کتاب زدند، می آتش

 در او ؟چیست باشد افتاده آن در شراب قطره یک که غذایی حکم: پرسیدند شافعی یک از وقتی که رسید

 جایز حنفی کی برای آیا: پرسیدند متعصب حنفی یک از که وآنگاه ؟حنفی یک یا سگ یک برای: گفت پاسخ

 دیگری و! است تردید مورد زن آن ایمان زیرا ،نیست جایز: داد پاسخ کند؟ ازدواج شافعی دختر کبای که است

 کندمی قلن خود کتابهای از یکی در غزالی محمد شیخ! نیست جایز او با ازدواج ،کتاب اهل بر قیاس با: گفت

 برگزار چهارگانه مذاهب طبق ،جداگانه نماز چهار شدمی مسجد وارد وقتی که است دیده را روزگاری وی که

 !دش آن و این از دفاع یا هازدن تهمت وسیله( ص)پیامبر احادیث که کشید آنجا به کار باالخره و!... شدمی

 نم امت چراغ ووا ابوحنیفه بنام آمد خواهد مردی امتم در: » کردند جعل روایت هاحنفی از بعضی که وقتی

 زاده الماس در که است مولودی بدترین او ":استگفته ابوحنیفه درباره مالک که شدند مدعی دیگران! " است

 !"بود تر تحمل قابل و آسانتر شدمی خارج امت این علیه شمشیر با اگر او و شد

 مراد اگوی که ،"سازدلبریزمی علم از را زمین تمام قریش عالم "کردند روایت خدا پیامبر از هاشافعی همچنین

 آن ضرر که ادریس بن محمد بنام بود خواهدمردی امتم در ":دادند پاسخ هاوحنفی بود شافعی امام ،آن از

 شیخ حتی ،آوریممین کم متاسفانه بیاوریم بیشتری مثالهای بخواهیم اگر 2!"است بیشتر ابلیس از امتم برای

 وکفر،بهره فسق به دیگران واتهام تکفیر برای او فتواهای از کوشندمی بعضی امروز که تیمیه ابن االسالم

 3!شد متهم کفر به روزی خود کنند، برداری

 ایبنده تیمیه ابن":گویدومی آورده تیمیه ابن درباره عجیبی گفتار "الحدیثه الفتاوی "کتاب در حجر ابن حافظ

 روغد و کار تباهی و کرده تصریح امر بدین امامان.است کرده وخوار وکر کور ،گمراه ،ناکام را او خدا که است

 ،امامت که را مجتهد امام سخنان یابد، آگاهی امر این بر بخواهد کس وهر اندکرده رابیان گفتارش بودن

 بن عز خوشی التاج وفرزندش سبکی الحسن ابو یعنی ،است توافق مورد اجتهادش رتبة بلوغ و بزرگواری

 تیمیه ابن برای اینامه ذهبی امام 0!"کند مطالعه هاـومالکی هاشافعی از ـ دیگران و روزگارشان مردم و جماعه

 ":است آمده عسقالنی حجر ابن الدرالکافیه درکتاب. ندارد شد، نقل آنچه از کمی دست بدگویی در که فرستاده

 برخی در حتی 2!"است مباح وی ومال خون باشد، معتقد تیمیه ابنعقیده به کس هر زدند جار دمشق در



461 

 

 شیخ جناب یول بود، موجود مشابهی سخنان شد،می تدریس االزهر دانشگاه در پیش چندی تا که کتابهائی

 امروزه اآی. است آورده او واصالحگری اجتهاد درباره جالبی سخنان االزهر اساتید از یکی صعیدی عبدالمتعال

 ؟است تیمیه ابن ضرر به تکفیرها، آن

 سعی هاعضیب مثالً. باشدمحتاط آن به نسبت باید مسلمانی وهر است خطرناك غایت به ایمسئله تکفیر، روند

 کفر به ،عشری اثنی امامیه شیعه کردن متهم منظوربه! "ها رافضی " ضد بر االسالم شیخ فتواهای از کنندمی

 کوتاه ررسیب در ما!. جاست همین نکته اصل که کنند استفاده سوء ،درایران اسالمی انقالب! تکفیر نتیجه ودر

 شیخ که گیرند؟قرارمی "!هارافضی عنوان "پوشش تحت عشری اثنی امامیه آیا که ببینیم خواهیمخود،می

 .شمارد؟می مردود را آن کتابش در خود االسالم

 افغانی سعید استاد 0. "هستندوشیعیان هاسنی از غیر هارافضی ":گویدمی خود، کتاب در الجندی انور استاد

 «السیاسهو عائشه» کتاب "اجماال":گویدمی که کندمینقل خطیب الدین محب از "سیاسهوال العائشه " کتاب در

 ":کندمی تصریح خود، کتاب دوم چاپ در وافغانی "است شده تالیف ما دردوران که است کتابهایی بهترین از

 گروهی نآ بلکه ،شیعیان نه ،است انگیز نهفت غالت منظورشان ،«هارافضی»  گویندمی وقتی ازعلماء وبرخی

 7"...سازند تباه را مردم ودین تضعیف آنرا تا شدند اسالم وارد که

 ":نویسدمی ازمشایخ یکی درباره ایمقاله در«  والسلطان القرآن»  کتاب نویسنده هویدی فهمی استاد

 وطبقه وردآ بشمار هاوباطنی هارافضیردیف در را شیعیان که بود این ـ له اهلل غفر ـ وی گفتار خطرناکترین

 7!"کرد بندی

 در را ضرف پیدایش ":گویدمی که کنیم نقل "النبویه السنه منهاج "کتاب در تیمّیه ابن خود از را آخر سخن

 3".دیابیمی هاطریقت وملحدان باطنیه ،نصیریه: چون هافرقه بدترین

 وجوددارد؟ مدرکی روشنتر این از آیا برد،نمی عشری اثنی امامیه شیعه از نامی هرگز وی

 ـ تیمیه ناب عصر در شیعیهایفرقه از برخی بررسی به ،"تیمیه ابن"بنام خود کتاب در زهره ابو محمد شیخ

 ایارهاش دو آن قبال در تیمیه ابن منفی موضع یچگونهه به آنکهبی پردازد،می ـ وزندیه عشریه اثنی چون

 از خیبر ضد بر تیمیه ابن که است ایفرقه همان این ":گویدمی اسماعیلیه ذکر هنگام به وی ولی بنماید،

 دلیل به ابوزهره 44".جنگید آنان با شمشیرش و زبان ،قلم با وی. است کرده موضعگیریهایی آن به وابستگان

 44.پردازدمی فرقه این بررسی به تفصیل به ،تیمیه ابن گیریموضع
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 ،شیعه ربارهد انگیزانازفتنه یکی نظر وتضعیف توضیح در «النبویه السنه منهاج»  کتاب در خود تیمیه ابن

 چندین چند، هر ـ ندارد وجود ناپسند کردارهای و گفتارها از شیعه نوع در که شود روشن باید ": گویدمی

 خصوصیات این از بسیاری بلکه ،نیست زیدیه ودر عشری اثنی اینهاامامیه ولی ـ باشد شد، گفته آنچه برابر

 42.است شده دیده آنان عوام مردم میان ودر غالت فرقه در

 دین ماحکا در مطلب مهمترینامامت مسئله که باشد این به قائل که کس آن": گویدمی خود کتاب در باز وی

 ،است کفر نای بلکه ،است دروغگو ،وشیعی سنی نظرمسلمانان اتفاق به ،است مسلمانان مسائل شریفترین و

 43. «است روشن بخوبی ،اسالم دین در امر واین است مهمتر امامت ازمسئله وپیامبر، خدا به ایمان زیرا

 مهمترین هردو، دیدگاه در که شوندمی تقسیم ،وسنی شیعه گروه دو به ،تیمیه ابن خود نظر از مسلمانانبنابراین

 .است پیامبری مسئله وسپس خدا به ایمان نخست ،اسالم در مسئله ترین واساسی اصل

 منصور بوا او ،زیستاومی از پیش قرن چند که رسیممی بزرگی اصولی عالم یک به بگذریم که تیمیه ابن از

 بزرگ انامام از رازی فخرالدین امام اینکه رغمبه "الفرق بین الفرق " کتاب ،نویسنده. است بغدادی عبدالقاهر

 شخیصت به را علم اهل مکاتب که است ابیکت شهرستانی والنحل الملل کتاب ": گویدمی ،است سنت اهل

 استاد فتالی "الفرق بین الفرق" کتاب از را اسالمی مذاهب وی زیرا ،نیست معتبر ولی آورد،خودمی وانتخاب

 ورط هب را آنان مذاهب و بود متعصب بسیار مخالفان به نسبت استاد واین ،است آورده بغدادی منصور ابو

 در دلیل همین به ،کرده نقل کتاب آن از را اسالمی هایفرقه عقاید شهرستانی وچون کرد،نمی نقل صحیح

 ."40 است آمده پیش اختالل مذاهب این نقل

. بشنویم همامیا شیعه درباره را "الفرق بین الفرق" نویسنده نظر بیائید ،رازی امام موضعگیری این رغمعلی اما

 نمودمی هممت کفر به را دیگری فرقه هر شدند، پراکنده هاییفرقه بصورت وغالت امامیه ،زیدیه ": گویدمی وی

 به امت هایفرقه جزو ،امامیه و زیدیه هایفرقه اما اند،خارج اسالم هایفرقه از ،غالت هایفرقه وتمام

 42."آیندشمارمی

 االزهر شیخ البنا، شهیدحسن امام شرکت با که "اسالمی مذاهب بین تقریب " جماعت معاصر دوران در

 استاد ید،گرد تشکیل شلتوت محمود وشیخ عبدالرزاقمصطفی وامام عبدالمجید اکبر امام افتاء، اعالی ومرجع

 تاسیس زمان از": گویدمی آن درباره خود کتاب در ـ المسلمین اخوان ازاندیشمندان یکی ـ بهنساوی سالم

 اریهمک بودند، سهیم آن در قمی ـ تقی محمدـ  وامام البناء حسن امام که اسالمی مذاهب بین تقریب جماعت

 م 4320 سال در قاهره از صفوی نواب دیدارشهید به امر واین است برقرار شیعیان و المسلمین اخوان میان
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 هر مشی خط زیرا ندارد، شگفتی جای واین: ».. نویسدمی خود ازکتاب صفحه همان در باز وی 40"انجامید

 ".انجامدمی همکاریاین به ،گروه دو

 برای االبن حسن دلسوزی":نویسدمی «البنا حسن ـ الموهوب: » کتاب در اخوان کل مرشد تلمسانی عمر استاد

 ار اسالمی مذاهب همة رهبران که داشت راکنفرانسی برگزاری قصد وی که بود حد آن تا مسلمانان اتحاد

 شود، کفر به یکدیگر اتهام از مانع که کند هدایت راهی به را خداوندآنان رهگذر این از شاید آورد، گردهم

 شیخ حضرت از منظور بدین وی. است یکی ما همة خدای و( ص) ما پیامبر ما،دین ما، قرآن آنکه بویژه

 47."کرد پذیرایی ،کوتاه چندان نه مدتی به ،تشیع رهبران و علما بزرگان از یکی قمی تقی محمد

 آن میان فاهمیت و دیدارکرد ـ م 4307ـ ّحج هنگام به نیز کاشانی اهلل آیت با البنا امام است معروف چنانکه

 عبدالمتعال استاد نام به شهید، امام وازشاگردان المسلمین اخوان امروز شخصیتهای از یکی. آمد پدید دو

 درباره "جاکسون روبیر " از نقل به ـ شد ترور البنا حسن چرا "البناحسن اغتیل لماذا" خود کتاب در جبری

 ایسرزمینهبرای بسیاری کارهای شد،می طوالنی ـ البنا حسن ـ مرد این عمر گرا ":گویددیدارمی این اهمیت

 وسنی یعهش میان اختالف که شدندمی موفق کاشانی اهلل وآیت البنا حسن اگر بویژه ،گرفتمی انجام اسالمی

 و یافته دست تفاهم به ظاهرا و کردند اردید هم با حج مراسم در م4307 سال در دو این بردارند، میان از را

 ":دهدمی توضیح سپس جبری استاد 47".شد ترور هنگام زود البنا حسن اما رسیدند، اصلی توافق نقطة به

 افتهدری را اسالمیمذاهب میان تقریب در امام تالشهای نتیجة ،سیاسی درك آن با و گویدمی راست روبیر

 اهآگ ـ نیست آن بحث فرصت دراینجا که ـ زمینه این در امام بزرگ نقش از نزدیک از وی اگر ولی ،است

 43."؟گفتمی چه شد،می

 ،ارمد یاد به من که تاآنجا": نویسدمی ،است شده چاپ اخیرا که خود خاطرات کتاب در تلمسانی عمر استاد

 شهید امام زمان آن در بود، مرکزی دفتر در اخوان میهمان چهل ،دهه در ـ است ذهبم شیعی که ـ قمی آقای

 رد مذاهب بین پراکندگی از اسالم دشمنان تا کرد،می تالش اسالمی مذاهب بین تقریب جهت در مجدانه

 میان فاختال میزان درباره وی از وزیر. نکنند استفاده سوء ،اسالمی وحدت تجزیهبرای وتالش نفوذ راستای

 یستن سزاوار: وگفت کرد، نهی ایپیچیده مسائل چنین در ورود از را ما وی ،کردیم سئوال وتشیع تسنناهل

 ماسال ودشمنان هستند جدایی حال در آنهاخود حالیکه در سازند، سرگرم مسائل این با را خود مسلمانان که

 میان اختالف ةفاصل گسترش برای یا تعصب دلیل به ما: گفتیم ایشانبه! کنند ور شعله را آن آتش کوشندمی

 وتشیع تسنن هلا بین که آنچه البته ،پرسیممی بیشتر آگاهی برای بلکه ،کنیمنمی سئوال ازموضوع ،مسلمانان

 شهید امام. کنیم تحقیق منابع آن در بتوانیم که نداریم زیادی وقت وما است آمده شماریبی تالیفات در ،است
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 اهلل سولر ومحمد اهلل اال الاله کملة و مسلمانند جملگی وتشیع تسنن اهل که بدانید: گفت( علیه اهلل رضوان) 

 در واختالف دارند، وتوافق یکسانند آن در یانشیع و هاسنی که است اعتقاداصل واین آوردمی گردهم را آنان

 24".است پذیر امکان آنها، میان تقریب که است مواردی

 :است ودهب چنین این البنا،حسن شهید امام موضع که رسیممی نتیجه این به خود جمعبندی در ما واقع در پس

 .بداند خود مسلمان ادربر را یکدیگر باید ،وشیعه سنی فرد هر ـ4

 بیدار اسالمی حرکتهای وظیفه  این و است وممکن مقدور کامال ،اختالفات ورفع آنان بین وحدت و تفاهم ـ2

 .بکوشند آن تحقق در که است معاصر وآگاه

 موسی اسحق دکتر " ،را موضوع این چگونگی و زد دست وسیعی کوشش به راستا، این در شهید امام خود ـ3

 24.است کرده نقل خود، کتاب در "الحسینی

 "عام مراقب" یا رهبر که کنم اشاره نیست بد ،بپردازیم «التقریب جماعة»  مسئلة به دیگر یکبار آنکه از پیش... 

 الس در ،قبل چندی که ندانیز استادعبدالمجید نام به است زیدی شیعه یک ،"یمن " در المسلمین اخوان

 لبتها. نمود ایراد را پرارزشی وسخنرانیهای شد دعوت قاهره به ،اعجازقرآن درباره سخنرانی ایراد برای ـ 4327

 22.هستند تشیع اهل از ،شمالی یمن در المسلمین اخوان سازمان اعضای از بسیاری ،وی بر عالوه

 قریبت اندیشه به ،صحیح روش یک عنوان به: » گویدمی شلتوت محمود شیخ امام ،قریبت جماعت مورد در

 اینک: »دهدمی ادامه چنین خود گفتار به وسپس. «جستم شرکت جماعت آن در اول روز واز آوردم ایمان

 داردمی مقرر و گوناگون مذاهب دارندگان نمیا تقریب اصل کند،می عمل اصل این به اعتقاد اساس بر االزهر

 مورد ،بهمان و فالن به تعصب از دور وبه وبرهان دلیل اساس بر ،شیعی وچه سنی چه اسالمیمذاهب فقه که

 23.«گیرد قرار مطالعه

 مذاهب ندمان فقهی سائلدرم شیعه مذهب از تقلید جواز درباره)  سلتوت فتوای توضیح در غزالی محمد شیخ

: گفت افروخته بر حالتی وبا آمد من نزد عوام ازمردم یکی: » نویسدمی "... العقیده عن دفاع" کتاب در( اربعه

 دهش شناخته مذاهب سایر مانند اسالمی مذهب یکی شیعه که کرد راصادر خود فتوای االزهر شیخ چگونه

 هک همانطوری گیرندمی وروزه گزارندمی نماز که امدیده و شناسممی را آنان من!  برادر: تمگف وی به ؟است

 مانند انآن! بلی: گفتموی به ؟است ممکن طور چه: گفت شگفتی با وی! گیریممی روزه و گزاریممی نماز ما

 که اندگفته من به: گفت...! روندمی الحرام اهلل بیت حج هوب دارندمی بزرگ را وپیامبر خوانندمی را قرآن ما

 شما: مگفت وی به دلسوزی سر از نگاهی با! کنند تحقیر را آن تا روندمی کعبه وبه دارند، دیگری قرآن آنان
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 او جایگاه واز بتخری را او شخصیت تا دهدمی رواج دیگر بعضی درباره شایعاتی ما از بعضی! معذورید

 ام گویی روسها، با آمریکاییها و آمریکاییها با روسها که کنیممی را کاری همان درست هم ما بکاهدیعنی

 که است ـ اسالم پرچمداران ـ ما بر: گویدمی سپس وی«  واحده امت یک نه هستیم یکدیگر دشمن ملتهایی

 در بزرگ گامی شلتوت محمد شیخ استاد فتوای کنممی وگمان ببریم بین از را توهمات و  تصحیح را اوضاع

 ینیب پیش که باشد علم واهل رهبران همه از اخالص با افراد تالشهای سرگیری از تواندمی که است راه این

 خود امک در را آن آید، گرد پرچم یک زیر امت هایصف آنکه از پیش هاکینه»  اینکه بر رامبنی شناسان خاور

 20.«است کار شروع و راه آغاز فتوا این من نظر به... سازدمی برآب نقش «برد فروخواهد

 امدهایپی از متأسفانه عقاید:» نویسدمی «کنیم درك را اسالم چگونه»  خود دیگر کتاب در غزالی محمد شیخ

 یطلب برتری هوسهای زیرا ،است نبرده در به سالم جان ،بوده هاحکومت سیاست تخواس که آشوبهایی

 زرگب بخش دو به مسلمانان سان بدین ،نیست آن اصول از که کرده وارد باورها در مطالبی جویی وانحصار

 دارند رباو را( ص)محمد ورسالت دارند مانای یکتا خدای به گروه دو هر اینکه با اند،شده تقسیم وسنی شیعه

 ریبرت دیگری بر یک هیچ گردد،می نجات وموجب گرداندمی کامل را دین که اعتقادی عناصر آوریجمع ودر

 رنظ فاقات شیعیان با خود ،فقهی احکام از بسیاری در من اینکه با: » گویدمی کتاب همان در سپس وی ،«ندارد

 مرتکب آن با مخالفت صورت در دیگری که دانمنمی منزل وحی عنوان به راخودم نظر هیچگاه ولی ،ندارم

 .«است همین نیز سنت اهل میان رایج فقهی آرای از ایپاره قبال در من موضع!شود گناه

 دو ،پارچهیک دین تا! دادندربط اعتقادی اصول به را وسنی شیعه میان شکاف سرانجام: »گویدمی سپس غزالی

 22!«درآورد پای از را تااو ،است نشسته دیگری کمین در یک هر که آنجا تا! شود پاره

 عرفیم را آنها شریفهآیه که است کسانی جزو کند کمک پراکندگی این به ،سخن یک با کس هر تردیدبی

 یفعلون واکان بما ینبّئهم ّثم اهلل الی انّماأمرهم ءشی فی منهم لست شیعا، وکانوا دینهم فرّقوا الّذین ّان: کندمی

 هب را دیگری توانمی وآسان سرعت به ،بحثی هر مورد در که دانیممی والبته(. 423 آیه ،انعام سوره قرآن... ) 

 ماید،نمی ابراز بحث گرماگرم در وی که نظری نتیجه در ،ورزی کفر به یفحر کردنوملزم! نمود متهم کفر

 نظرات یانم فقهی واختالف شویممی تطبیقی فقه عرصه وارد وقتی: » افزایدمی سپس وی...« است کارآسانی

 میان فاصله هک بینیممی ،کنیم لمس ازنزدیک را دیگر حدیث وتضعیف حدیث یک دانستن صحیح یا گوناگون

 داریم داعتقا ما... است شافعی یا مالک فقهی ومذهب حنیفه ابوفقهی مذهب میان فاصله همانند ،وسنی شیعه

 20.«اندگوناگون روشها چند هر برابرند، حقیقت جستجوی در همگان که
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 ،تقریب جماعت در وی نقشپیرامون سئوالی به پاسخ در ،میاسال نشریه یک با مصاحبه در غزالی محمد شیخ

 :نمایدمی تصریح

 کاری ،قاهره در دارالتقریب جماعت ودر امبوده اسالمی مذاهب بین تقریب همکاران جزو من آری... »

 زنی «اهلل رحمه»  مغینه جواد محمد شیخ وباقمی تقی محمد شیخ وبا امداده انجام ومداوم ناپذیر خستگی

 میان که تلخی شکاف یا جدایی خواهممی واقعا ،دارم دوستانی ،تشیع وبزرگان علماء بین در و داشتم دوستی

 27.«آنان کنونی سقوط و بحرانی روزهای در بویژه برود، ازمیان شده رایج مسلمانان

 ابقمط آنچه جز نیز،آنان شیعه امامان احادیث در: » گویدمی «الشریعه الممع»  کتاب در صالح صبحی دکتر

 میان در هک دارد واال جایگاهی آنان نزد پیامبر سنت: » افزایدمی سپس وی. اندنکرده روایت است پیامبر سنت

 27.«دارد قرار خدا کتاب از پس دوم مرتبه در ،تشریع منابع

 دالیل : »گویدمی خود کتاب در ،عراق المسلمین اخوان رجال ترین برجسته از یکی ،زیدان دالکریمعب دکتر

 مذهب : »گویدمی سپس وی. «وعقل اجماع ،(پیامبر)  سنت ،(قرآن)  کتاب از عبارتند جعفری مذهب در فقهی

 قهف میان اختالفات دارد، وجود کشورها دیگر و شام ،نلبنا ،پاکستان ،هندوستان ،عراق ،ایران در جعفری

 بارهدر جعفری مذهب ولی ،نیست دیگری با سنی مذهب هر میان اختالف از بیشتر دیگر، ومذاهب جعفری

 متعه اجزدوا بودن جایز شاید که است رفته جداگانه راهی ،ایمگفته سخن آن به راجع که اندك بسیار مسائل

 23.«باشد آنها مشهورترین ،سنت اهل مذاهب در آن جواز عدم و جعفری مذهب در ـ موقت ازدواج یعنی ـ

 اسالمی فرقه یک شیعه تردیدبی:» گویدمی اسالمی مذاهب تاریخ کتاب در ،ابوزهره محمد امام بزرگوار، شیخ

 اثنی ،تاس معروف وچنانکه ـ بگذاریم کنار را آنها ومانند انددانسته خدا را علی که «سبائیه»  اگر البته ،است

 شیعه نچهآ تمام تردیدبی ـ شمارندمی پنداری و  موهوم موجودی را سبنا ابن و دانندمی کفر را سبائیه ،عشریه

 آنها: » یدگومی سپس وی. «شودمی مربوط مبر،پیا به منسوب حدیث یا قرآنی نص یک به ،است قائل آن به

 34.«جویندنمی دوری آنها از و ورزندمی مهر شان سنی همسایگان به

 رادرانب اصول کتاب به مااگر: »گویدمی( ع)صادق امام زندگی درباره خود دیگر ارزش کتاب در ابوزهره شیخ

 همان در وسپس. «کنندمی تکیه واجماع وعقلوسنت کتاب به آنها که نیمبیمی ،کنیم رجوع خود عشریاثنی

 وآن دداننمی اعتقادی امری را امامت ـ عشریه اثنی ـ ما برادران اگر »:گویدمی امام مسئله بررسی ضمن کتاب

 با محمدی ورسالت توحید اصل در نآنا کنند،می بندی رده اندکرده بیان که شکلیبه تاریخی نظر از را

 موجب را ما ازسوی اعتقادات از بخش این پذیرش عدم که داریم خواهش آنان از مصرانه وما ماهمراهند

 دیگر که آوریممی زبان به را راستین سخن این سرانجام و نشمارند ما، بودن گناهکار موجب یا ایمان نقصان
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 اهیجایگ عمل در که تاریخی ـ نظری اختالف آن بجز ،است مانمانده عشریاثنی برادران و ما میان اختالفی

 ارج انمومن سوی از امامت نظریه به والبته است مربوط تاریخ رویدادهای سر بر اختالفبه وبیشتر ندارد

 شباهت آنها، به ونگرش رویدادها بیان در مورخان نظر فاختال وبا است آسان اختالف واین شودمی گذارده

 34.«نیست اعتقاد در واختالف دارد

 جمهور عشری اثنی امامیه:» نویسدمی مسلمان پژوهشگر شکعه مصطفی دکتر ،«مذاهب بال اسالم»  کتاب در

 به را هاآن ،مذاهب بین تقریب جهت در الشوت گذشت رابطة و کنندمی زندگی ما میان در که هستند شیعیان

. «دهدنمی را جدایی اجازه و دارد اصالت آن ولب است یکی دین زیراجوهره دهد،می پیوند( سنت اهل)  ما

: گویدیم ،آناناعتدالی وروش دهندمی تشکیل را ایران جمعیت اکثریت امروزه که فرقه این به راجع سپس وی

 و کفر را وآن جویندمی بیزاری ،است آمده هافرقه از ایپاره زبان بر که گفتارهایی از آنان» 

 32.«شمارندمیگمراهی

: » و «تاس اسالمی هایفرقه ترین قدیمی ،شیعه: » گویدمی....« العقائد تبسیط»  کتاب در ایوب حسن شیخ

 بر( ع) علی ترجیح به روها میانه دارند، وجودمعتدل و عالی افراد آنها بین در بودند،ن درجه یک به شیعیان

 33.«اندکرده بسنده ،فسق یا کفر به کسی کردن متهم بدون اصحاب سایر

 و گسترش دوران در «االسالم دار»  در اداری بندیهای تقسیم درباره «االسالم»  کتاب در حوی سعید شیخ

 مذهب هر. است شده تشکیل فقهی ازمذاهب اسالم جهان که است این عملی واقعیت: » نویسدمی ،آن سلطة

 از مانع که دارد وجود شرعی اشکال آیا واقعیت این برابر در و دارد، غلبه ایمنطقه در اعتقادی مذاهب یا

 ایالت دارای دارد، واحدی مذهب و زبان که ایمنطقه شود؟می اداری دیهایبن درتقسیم معانی این به توجه

 هر و دیگر؟ ایالت دارای یکسان فقهی مذهب دارای منطقه و باشد ایالت دارای نشین شیعی منطقه و شودمی

 خلیفه یعنی ،مرکزی کومتح تسلیم حال عین در و کندمی انتخاب همانجا از را خود حکمرانان ایالت

 30.«شودمی

 المیتاس اساس بر ،شیعهجمله از مذاهب تعدد اینکه بر مبنی حوی سعید شیخ از است روشنی اعتراف این

 اداست! باشند داشته امیری خودشان از باید درداراالسالم شیعیان و کندنمی وارد ایخدشه ،شاندین و مردم

 زاختالفاتا سرشار اسالم تاریخ: » گویدمی «التاریخ حرکة و االسالم»  کتاب در مسلمان اندیشمند ،جندیال انور

 به تا لیبیص جنگهای دوران از متجاوز، بیگانگان. بود شیعه و سنی میان سیاسی وکشمکش فکری وانتقادات

 حرکت. نشود یکپارچه اسالم جهان تا سازند تر عمیق را آن تاثیر و زده دامن اختالف این به اندکوشیده امروز،
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 توجهم همگی شیعیان و هاسنی. بود آنان دشمنی و جدایی و وسنی شیعه میان دستگی دو عامل گرایی غرب

 .«اندکوشیده ،اختالف فاصله کردن کمتر وبرای شده هاتوطئه این

 تاداس جوید؟می سودازآن کسی چه و انگیزدمی بر را حرام فتنه این گروهی چه که شودمی معلوم اکنون آیا

 رد پژوهشگر که است حق: » نمایدمی ـدعوت غالت ـ گویان گزافه از شیعیان سازی جدا به سپس جندی

 و انداختهت آنها بر شیعه امامان خود که هستند همانهایی اینان باشد، بیدار باید وغالت شیعیان میان جداسازی

 32.«اندداده هشدار آنهادسائس به نسبت

 ازاین: » دارد دتاکی نکته برهمین خود کتاب در هم بغداد دانشگاه اسالمی فلسفه استاد عبدالحمید عرفات دکتر

 مینه از و نیست آور ننگ تحریف جز چیزی ،شیعیان اصطالح زیر غالت و گویان گزافه تعلیمات درج رو

 نانآ از که واقعی غیر تصویرهای و اندکرده صادر شیعیان برضد هابعضی که ایظالمانه  احکام بطالن جا

 ،تشیع درباره ـ دیگران و امین احمد فردلندر، ،وینبرگ گولدزویهر، سخنان ازجمله اند،نموده ترسیم

 30.«گرددمینمایان

 ـ «؟ هم من..  المسلمون »عنوان تحت کتابی ،است بسیاری اسالمی آثار صاحب که ،زین عاطف سمیح استاد

 آن ضمن در و پردازدمی سنی و شیعه موضوعبررسی به آن در و نوشته ـ هستند؟ کسانی چه..  مسلمانان

 :گویدمی

 موجود کورکورانه دودستگی شده کتاب این تالیف موجب آنچه که کنمنمی پنهان گرامی خواننده شما بر »

 همراه به بایستمی که سنی مسلمان و شیعه مسلمان میان موجود دودستگی بویژه. ماست امروزی جامعه در

 دارد، وجود بیمار افراد دربین آن هایریشه از ایپاره هنوز متاسفانه ولی ،بستبرمی رخت ما میان از ناآگاهی

 اسالم برجهان ،دین این دشمنان بازی دسیسه و دودستگی اساس بر که گروهی سوی از آن زیراکاشت

 و دبو محکم و دقیق بسیار گذراندند،می زندگی دیگران خون با زالووار که جویانی سود و راندند حکومت

 بر اختالف هیچگاه راکه اختالف واقعیتهای مهمترین! سنیمسلمان برادر ای و! شیعی مسلمان رادرب ای من

 37.«کرد خواهم بازگو بود، سنت و قرآن درك سر بر اختالفبلکه نبود، سنت و قرآن سر

 هم زا را امت این که دالیلی ینمهمتر اینکه از پس: » گویدمی خود کتاب پایان در زین عاطف سمیح استاد

 ،دوران این در هبویژ مسلمان افرادی عنوانبه ما که رسانیممی پایان به سخن این با را کتاب این ،شناختیم پاشید

 رارق یدترد و شک افزایش و سازی گمراه برای ایوسیله را اسالمی مذاهب که کسانی انحراف داریم وظیفه

 در صومتخ که کسانی روی به را راه و نمائیم پاکسازی را ناپسند گرایی فرقه روحیه و کنیمتصحیح اند،داده
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 در ایکصد و یکدل و یکپارچه گروهی صورت به بودند، چنانکه ،مسلمانان تا ببندیم دهندمی رواج را دین

 37.«متخاصم و گسیخته هم از و متعدد گروههای نه آیند

 هب وی. شود ایجاد نزدیکیسنی و شیعه میان که کندمی آرزو هند، معروف علمای از ندوی ابوالحسن استاد

 اندیشه یدتجد تاریخ در نظیربی انقالبی شود،انجام ـ تقریب ـ کار این اگر: » گویدمی اسالمی مجله یک مدیر

 33.«پیوست واهدخ وقوع به اسالمی

 اختالفی یسن و شیعه میانکلّی اصول در که شود گفته است حق: » گویدمی خود کتاب در طعیمه صابر استاد

 الفاتاخت با که است فروع در آنها اختالف نظردارند، اتفاقـ  اصول وـ  توحید سر بر همگی آنان ندارد، وجود

 قرآن در آنچنانکه را دین اصول آنان. دارد همانندی...( و حنفی و شافعی) سنی مذاهب خود بین در موجود

 یند ضرورتاً احکام آن از خروج و ـ داشت ایمان بدان باید آنچه هر به و دارند قبول ،است آمدهسنت و کریم

 سنت از و خدا ازکتاب که اسالمند مذاهب از مذهب دو وسنی شیعه واقع در. دارند ایمان ـ سازدمی باطل را

 04.«گیرندمی الهام پیامبر

 فی سالماال شهداء»  کتابوموءلف اسکندریه دانشگاه در اسالمی فلسفه کرسی استاد نشار، سامی علی دکتر

 ،است ضمح اسالمی لگیجم عشری اثنی شیعهفلسفی هایاندیشه:» گویدمی خود دیگر کتاب در «النبوه عهد

 در انهبیگ نفوذگر عناصر برای متعددی مسلکهای ،کنیم نظر صرفشیعه هایفرقه از گروه این از اگر ولی

 عصرما شریهع اثنی اعتقادات که بگویم توانممی: » افزایدمی سپس نشار دکتر. «یافت خواهیم اسالمی اندیشه

 خلف ذهبم به سنت اهل هایتوده از نفر میلیونها و ندارد تفاوتی سنت اهل پیشینیان اعتقادات با تقریبا

 04.«دارند اعتقاد

 ،عراق دینی امور و اوقاف وزارت مشاور و اسالمی فرهنگی میراث احیای کمیسیون رئیس شریف محمد دکتر

 با یتاریخ ارتباطی ما ،همسایگی و دین پیوندهای با و مانندمسل ما همانند هاایرانی:» گویدمی ایمصاحبه در

 زیری پی المللی بین عرفهای و دینی اخوت اساس بر ،ایران و عراق ملت دو میان روابط باید و داریم آنان

 02.«شود

 لحاص نکنند موافقت درآن همگی شیعه مجتهدان اگر «اجماع»  که دارند اعتقاد «فقه اصول علم»  دانشمندان

 استاد... نکنند موافقت امری در جملگی سنی مجتهدان اگر شودنمی حاصل اجماع همچنانکه شود،نمی

 تحقق شرعی نظر از که دارد رکن چهار اجماع:» گویدمی «الفقهاصول علم» کتاب در خالف عبدالوهاب

 همه ،ایواقعه درباره ،شرعی حکم در که است این ،رکن دومین و رکن هارچ آن تحقق با مگر یابدنمی

 رددرمو اگر یعنی. آنان فرقه یا نژاد یا کشور از نظر صرف کنند، توافق آن وقوع وقت در مسلمانمجتهدان
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 ،سنت اهل مجتهدان یا حجاز انمجتهد یا عراق مجتهدان تنها یا حرمین مجتهدان تنها ،ایواقعه شرعی حکم

 منعقد «اجماع»  زیرا کند،نمی صدق شرعا ،اجماع مورد در اتفاق این نکنند، توافق ،شیعه مجتهدان بدون

 غیر نظریه البته و. واقعه حدوث دوران در  اسالمجهان مجتهدان همه میان عمومی توافق با مگر شودنمی

 03.«نیست معتبر زمینه نای در مجتهدان

 کافرانی ةبمثاب هم ازاین پس آنان آیا ،است الزم مسلمانان اجماع به دستیابی برای شیعیان موافقت اگر پس

 !شوند؟می دعوت جهنم آتش به که مانندمی! گمراه

 در خود...«  الفقه اصولعلم»  کتاب در ـ خالف و ابوزهره و شلتوت استاد ـ بک ابراهیم احمد بزرگ استاد

 هر و قرآن و پیامبر خدا، به که هستند مسلمانانی امامیه شیعه: » گویدمی ـ قانونگذاری ـ تشریع تاریخ فصل

» : افزایدمی سپس و «است حاکم ایران سرزمین در آنان مذهب و دارند ایمان ،است آورده( ص) محمد آنچه

 رب ایرشته هر در بسیاری علمای و بزرگ بسیار فقهای معاصر، و قدیم دورانهای در امامیه شیعه میان از

 یاریبس بر من و رسدهزارمی صدها به آنان تالیفات دارند، وسیعی اطالعات و انداندیش ژرف آنان. اندخاسته

 شوندمی یافت هم غالتی شیعیان میان در: » گویدمی صفحه همان شیهحا در سپس  وی «امیافته آگاهی آن از

 توجه مورد ،امامیه شیعه هایتوده سوی از آنها ولی اند،رفته بیرون اسالم حوزه از خود اعتقادات با که

 00.«نیستند

 ناسیش جامعه جهانی عضومجمع و زهراال دانشگاه تربیتی علوم دانشکده رئیس وافی عبدالواحد علی دکتر

 هر انآن و ما میان ،تعصب بدون بحث این در: » نویسدمی«السنه اهل و الشیعه بین»  خود ارزشمند کتاب در

 .«شودنمی خارج مجاز اجتهاد دایره از خود، وضعیت باالترین در رسدمی نظر به بزرگ ظاهر نظر از قدر

 هایفرقه و سنت اهل هایفرقه میان تقریب هدف: » گویدمی خود کتاب نگارش از هدف به راجع وی

 استقبال آن از بلکه جایز را آن اسالم که است اجتهادی اختالفی آنان میان اختالف اینکه بیان و است جعفری

 .«کند دعوت دوری یا رابطه قطع به که نیست درست این و است نموده

 واقعیت یجستجو وبرای خاصی جانبداری و تعصب بدون بحث این در: » گویدمی وافی دکتر ،کتاب پایان در

 هر رب و گذاردیم صحه شود شناخته صحیح باید آنچه هر شیعیان برای و ایمنورزیده دریغ تالشی هیچ از

  02.«ندک خارج اسالم دایره از را آنان که ایمندیده چیزی اخیر دربخش ولی ،یمگرفت ایراد نیست صحیح آنچه

 عشریه یاثن امامیه شیعه: »نویسدخودمی کتاب در کراچی عربی زبان دانشکده رئیس اعظمی حسن محمد استاد

 او چون چیز هیچ و است شده زائیده نه و یدزامی نه ،ویکتاست واحد او و االاهلل الاله:  که دهندمی شهادت
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 آنها.است داده گواهی پیامبران صدق بر و است آورده را حق او، نزد از که خداست پیامبر( ص) محمد و نیست

 آنچه مامت و الهی پیامبرانهمه به و کنندنمی بسنده تقلید به و دانندمی واجب برهان و دلیل با را آن شناخت

 دیگری کس هر بر خالفت در وی فرزندان یازده و علی که گویندمی و دارند ایمان اند،آورده خداوند از

. ستا جهان دو زنان بانوی زهرا فاطمه و هستند( ص)خدا ازپیامبر پس خدا خلق بهترین آنان و دارند برتری

 00.«سقف نه شودمی کفر موجب نه ،آنان گفتار ،وگرنه نیست بحث جای ندباش برحق حرف این در اگر آنان

 انکار ولی دانند،می راواجب خود گانه دوازده امامان امامت چه گر آنان ،شیعیان اما و: »گویدمی سپس وی

 احکام اخذ وجوب به آنان ،است ریجا او براحکام تمام و نیست خارج اسالم از ،آنان نظر از امامان کننده

 مورد افراد روایت یا تواتر طریق از( ص) پیامبر سنت از هرآنچه همچنین و... اندقائل خود کتاب از دین

 در اینکه فرض به ،زنده و اعتماد مورد مجتهدان سخنان یا گانه دوازده امامان ومذاهب است شده ثابت اعتماد

 : »گویدمی صفحه همان در سپس وی «شودنمی اسالم از آنان خروج موجب امر این باشند، کرده اشتباهآن

 رایب یا بدارد، روا تردید( ص) پیامبرنبوت یا او، یکتایی و متعال خداوند وجود در کس هر گویندمی آنان

 یا بیت اهل افراد از یکی مورد در کس هر و است جخار اسالم دین از دهد، قرار شریک نبوت در پیامبر

 از چیزی یا و آن در شرکت یا یانبوت بداند، خارج متعال خدای بندگی ازدرجه را آنها و بورزد غلّو دیگران

 ،آن وامثال مفوضه غالت همة از شیعیان ،است خارج اسالم دایره از نماید اثبات آنها برای را الهیصفات

 07.«جویندمی بیزاری

------------------------------------------------------------------------ 

 .الغزالی زینب با گفتگو ،4372 مارس مورخ ،27 شماره لندن چاپ ،العالم مجله ـ4

 علی رجخ لووانه االسالم فی ولد مولود شر انه. » «امتی سراج هو. ابوحنیفه له یقال رجل امتی فی سیکون »ـ2

 مدمح له یقال رجل امتیفی سیکون. » «علماً االرض طباق یمال قریش عالم. »«اهون لکان بالسیف االمه هذه

 3! «ابلیس من امتی علی أضرّ ادریس بن

 تقی امام تالیف «احمد االمام ،الجلیل السید الی ذلک ونسب دوتَمرّ شَبّه من شُبه دفع: »کتاب به کنید نگاه ـ3

 االشعریین برائه»  کتاب در و. 02صفحه «تیمیه ابن بکفر االربعه المذاهب علما افتاء»  باب ،المشقی ابوبکر الدین

 که وی وفتاوی عقاید آن در که اردد «تیمیه ابن عقیده»  عنوان تحت بحثی 72 ص ،4ج« المخالفین عقائد من

 .است شده نقل ،است مخالف مسلمانان اجماع با

 .70 صفحه حجر، ابن حافظ «الحدیثه الفتاوی»  ـ0
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 .407 صفحه 4 ج ،رالکافیه الدّر ـ2

 .022 صفحه ،الجندی انور ،«التاریخ وحرکة االسالم»  ـ0

 .330 صفحه ،دوم چاپ ،االفغانی دسعی ،«والسیاسة عائشه»  ـ7

 .م4373 مارس مورخ ،کویت چاپ ،«العربی»  ماهنامه ـ7

 .407 ص ،4ج ،تیمیه ابن: تالیف ،«النبویة السنة منهاج»  ـ3

 .474 ص ،قاهره چاپ ،ابوزهره محمد شیخ تالیف ،«تیمیه ابن»  ـ44

 .اسماعیلیه فرقه به مربوط فصل ،همان ـ44

 .43ص 4ج ،السنه منهاج ـ42

 .47 و 40 صص " " همان ـ43

 .33ص ،دوم چاپ ،قاسمی شیخ تالیف «والمعتزله الجهمیه تاریخ»  به کنید نگاه ـ40

 .24 ص ،شهرستانی ،«الفرق بین الفرق»  ـ42

 .27،صقاهره اپچ ،البهنساوی سالم تالیف ،«علیها المفتری السنّة»  ـ40

 .77ص ،قاهره چاپ ،اخوان عام مرشد ،التلمسانی عمر شیخ:تالیف ،«البنا حسن الموهوب الملهم»  ـ47

 .32ص االعتصام دار ،قاهره چاپ جبر، المتعال عبد ،«البناء حسن اغتیل لماذا»  ـ47

 .همان ـ43

 .224 و 203 صص( م4372)،قاهره داراالعتصام ،4چاپ ،نیالتلمسا عمر شیخ ،«مذکرات ال ذکریات»  ـ24

 حقاس دکتر تالیف ،«الحدیثة االسالمیة الحرکات کبری ،المسلمون االخوان: » کتاب به کنید نگاه ـ24

 چاپ قلمست اطالعات موسسه توسط واخیرا شده ترجمه ما توسط کتاب این)  بیروت چاپ ،الحسینیموسی

 (.استشده

 وهمچنان دارد بعهد یمن در را االصالح حرکت رهبری اکنون هم ،الزندانی عبدالمجید شیح: توضیح ـ22

 (مترجم.) داراست را بارزی نقش ،یمن کنونی حکومت سازمان ودر است مشغول مردم ارشادبه
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 صص ،قاهره چاپ «االسالم رساله»  مجله مقاالت مجموعه ـ «االسالمیه الوحده»  کتاب به شود رجوع ـ23

 .23و 24

 220 ص ،قاهره چاپ ،الغزالی محمد شیخ تالیف «المستشرقین مطاعن ضد والشریعه العقیده عن دفاع»  ـ20

 .227و

 .403 و 402 صص قاهره چاپ ،الغزالی محمد شیخ «االسالم نفهم کیف»  ـ22

 .400 ص ،همان ـ20

 .لندن چاپ ،م4372 مارس مورخ ،20 شماره ،«االسالمیة الطلیعه»  ماهنامه ـ27

 .22 ص ،بیروت چاپ ،الصالح صبحی دکتر شهید ،«االسالمیة الشریعة معالم»  ـ27

 .477 و 470 صص ،بیروت چاپ ،زیدان عبدالکریم دکتر ،«االسالمیة الشریعة لدراسة المدخل»  ـ23

 .22 و 33 صص قاهره چاپ ،ابوزهره محمد شیخ: تالیف ،«االسالمیة المذاهب تاریخ»  ـ34

 .270 و 240 صص قاهره چاپ ،زهره ابو محمد تالیف ،«وفقهه وعصره حیاته الصادق االمام»  ـ34

 .477 و 473 صص ،بیروت چاپ ،الشکعه مصطفی دکتر تالیف ،«مذاهب بال اسالم»  ـ32

 . 344 ص ،قاهره چاپ ،ایوب حسن شیخ تالیف ،«االسالمیه العقاید تبسیط»  ـ33

 .402 ص ،2 ج ،حوی سعید شیخ تالیف «االسالم»  ـ30

 .024 و 024 صص ،قاهره چاپ ،الجندی انور استاد تالیف ،«التاریخ حرکة و االسالم»  ـ32

 .32ص بغداد، چاپ عبدالحمید عرفات دکتر تالیف ،«االسالمیه العقائد و الفرق فی اتدراس»  ـ30

 .3ص ،بیروت چاپ ،الزین عاطف تالیف( ؟هم من.... المسلمون)  ـ37

 .33 و 37 صص ،همان ـ37

 .الندوی والحسناب استاد با گفتگو ، ه 4337 محرم مورخ ،قاهره چاپ ،(االعتصام)  ماهنامه ـ33

 . 24 و 43 صص 2 ج ،بیروت چاپ ،طعیمه صابر تالیف ،«االسالم و العروبه امام تحدیات» ـ04

 .همان ـ04
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 .م2/0/4372 جمعه مورخ شماره ،قاهره چاپ «االسرا» روزنامه ـ02

 .00ص ،چهاردهم چاپ ،خالف عبدالوهاب تالیف ،«الفقه االصول علم»  ـ03

 ارد چاپ ،بیک ابراهیم احمد استاد تالیف ،«االسالمی التشریح تاریخ ویلیه الفقه االصول علم»  ـ00

 .22و 24 صص ،االنصار،قاهره

 .74 و 2 و 0 صص ،قاهره چاپ ،وافی الواحد عبد علی دکتر ،«السنه اهل و الشیعه بین»  ـ02

 اپچ ،االعظمی حسن محمد استاد تالیف ،«عشریه و االثنی و الفاطمیه لشیعها عن الخفیه الحقائق»  ـ00

 .443 ص ،پاکستان

 .240 ص ،همان ـ07
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 مسلحانه نبرد پیشتازان اسالم؛ فدائیان

 

 نبرد» و «اصناف: »مانند هوادار، هاىروزنامه مطالعه راه از صفوى نواب شهید و اسالم فدائیان با من آشنایى

 اعالمیه» کتاب از نسخه یک ارسال با و گردید آغاز «برادرى منشور: »آنان رسمى روزنامه سپس و «ملت

 نوالمسلمی االسالمحجة مرحوم توسط صفوى نواب شهید طرف از «حقایق راهنماى کتاب یا اسالم فدائیان

 ...گردید کمیلت ،( 2)اىنامه همراه( اسالم فدائیان سوم نفر) حسینى هاشم سید آقا

 یشترىب آشنایى نزدیک از «برادران» با آمدم، قم به که بعد. بودم تبریز در و داشتم سال 40-42 هاوقت آن من

 ظامىن پیمان این به ایران الحاق و «بغداد پیمان» مسئله اینکه تا شد آغاز همفکرى و همکارى نوعى و یافتم

 نوکر قره و وزیر نخست ـ «عالء حسین: »یعنى خیانت، این ملعا که شد این بر قرار و آمد پیش امپریالیستى

 .نگردید موفق خود اقدام در ولى گرفت، عهده به «ذوالقدر مظفر» را اعدام حکم اجراى و شود، اعدام ـ شاه

! شده باندپیچى رس با غرب، امپریالیسم به شاه اربابش و خود بیشتر هرچه نوکرى اثبات براى بالفاصله، «عالء»

 عازم اهواز، - قم راه از دیگر، برادرى همراه هم، واحدى عبدالحسین شهید برادر ولى گردید، بغداد معاز

 .درآورد اجرا مرحله به بغداد در را صادره «حکم» تا شد بغداد

 ردک بیتوته من اتاق کنار اتاقى در ،«حجتیه مدرسه» در و قم در اهواز، به حرکت از قبل شب واحدى شهید...

 و شناسائى اهواز به ورود هنگام به گویا امّا. گردید اهواز راهى بعد و رفت حرم به زیارت براى ودز صبح و

 و ـ مپریالیسما عامل جنایتکار ـ بختیار تیمور ژنرال دفتر در تهران، در و یافت انتقال تهران به و شد دستگیر

 .رسید شهادت به او، خود دست به

 آنچه رب بنا بردند،مى سر به طالقانى اهللآیت منزل در که واحدى محمد شهید و صفوى نواب شهید آن از پس

 بعد، ساعت یک و. رفتند و شدند خارج منزل از زود صبح: »کرد نقل اینجانب به طالقانى اهلل آیت مرحوم که

 !«نیافتند را کسى ولى کنند، دستگیر را برادران تا ریختند طالقانى مرحوم منزل به مأمورین

 ـ نظامى محاکمه از پس و شدند دستگیر «ذوالقدر حمید» منزل در یارانش و صفوى نواب شهید ،سرانجام

 ... شدند تیرباران جالد، شاه دژخیمان دست به 4330 دیماه 27 صبحگاه در ،!سفارشى

                                                                             *** 

 المى،اس حکومت برقرارى و تأسیس قراوالنپیش - اسالم فدائیان - او وفادار یاران و فوىص نواب شهید... 

 پهلوى استبدادى - سلطنتى رژیم با تئورى لحاظ از تنها نه آنها راه، این در. بودند 4324 شهریور از پس
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 نکشتـ و گلوله، یک حتى دادن هدر یا وقت، دادنِ دست از جاى به نیز عملى لحاظ از بلکه بودند، مخالف

 اکمح طاغوتى نظام برده و شده کشیده استضعاف به هایىانسان نوعاً آنها خود که - ژاندرام یا و پاسبان یک

 بر ب،غاص رژیم هاىپایه تحکیم ضمن آنها بقاى یا وجود که پرداختندمى کسانى انقالبى اعدام به - بودند

 حساب به سدّى «اهلل» حکومت بنیاد ریزىپى برابر در و زدمى لطمه ما اسالمى - ملى استقالل و حاکمیت بنیاد

 .آمدمى

 از استعمار، هب وابسته کامالً ماهیت با! «پاکدینى» ضدشیعى و ساختگى آئینِ و جدید فرقه بنیانگذارِ «کسروى»

 هب وابسته وزیر نخست «آراءرزم ژنرال» و دیگر، سوى از شاه، کارههمه و دربار وقت وزیر «هژیر» و سو، یک

 نندهک امضا عامل و دربار نوکر قره «عالء حسین» و دیگر سویى از نفت صنعت شدن ملى مخالف و استعمار

 به و المىاس انقالب دادگاه حکم به که بودند کسانى جمله از - سنتو - بغداد نظامى پیمان به ایران پیوستن

 وردم صفوى، نواب شهید حضرت ایران، لمانمس امت کبیر مجاهد فرمان به و اسالم برومند رزمندگان دست

 .گرفتند قرار هدف

 جاى اند،دهش منتشر اخیراً آنها از بعضى و است دست در که اسنادى به اتکاء با و تاریخى، منصفانه تحلیل در

 ودندب گروهى نه ایران، در طاغوتى ضد و استعمارى ضد مسلحانه نبرد آغازگران: که ماندنمى باقى تردیدى

 این بلکه! نامندمى «پیشتاز» را خود امروز که کسانى نه و دادند کشتن به را خود «جنگل» حادثه از سپ که

 واقعى ازانپیشت پیشگام، اصطالح به چریکى هاىگروه رهبران تولد از پیش هاسال که بودند «اسالم فدائیان»

 «نصورم حسنعلى» نام به دیگر خائنى ىانقالب اعدام با آن استمرار و تداوم که بودند ما ملت مسلحانه نبرد

 در مریکایىا بیگانه مستشاران به دادنمصونیت و ایران در کاپیتوالسیون احیاى عامل و شاه دیگر وزیر نخست

 ...داد نشان را خود 4303 سال در اسالم، فدائیان مکتب در یافته تربیت افراد همت به اسالمى، میهن

 این در را رهبرى نقش که بودند اسالم فدائیان باقیمانده اعضاء از عراقى مهدى و امانى صادق این واقع در

 ،هرندى صفار رضا بخارایى، محمد: همچون دیگر برادران همراه امانى صادق. داشتند عهده به مسلحانه حرکت

 نتهرا در قبل سال یک احسان، پسرش همراه هم عراقى مهدى و گردید تیرباران 03 سال در نژادنیک مرتضى

 ...رسید شهادت به «فرقان: »ما عصر خوارج گروهک توسط

 شهر در بانک سالحبى مأمور حتى و پاسبان چند یا ژاندارم چند کشتن اگر ما، ملت قهرآمیز نبرد تاریخ در... 

 - دارد وجود راگ - انقالبى صداقت با باید شود، قلمداد یا تلقى مسلحانه! انقالبى اقدام یک مثابه به روستا، و

 لىم ضد هاىفتنه عامل یا که منصور و آراءرزم هژیر، کسروى،: چون خائنینى انقالبى اعدام: که کرد اعتراف

 شمار هب ما میهن در صهیونیسم و امپریالیسم نوکران قره و استبداد اصلى هاىمهره و بودند کار رأس در یا و
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 شهداى و مات،اقدا این پیکارگران طبعاً و است بوده ضدامپریالیستى و انقالبى صد در صد اقدام یک رفتند،مى

 حساب هب چنین باید و باشند توانندمى ما ملت قهرآمیز و مسلحانه نبرد حق به و راستین پیشتازان راه، این

 ...آیند

                                                                             *** 

 و پسرش و رضاخان برابر در صفوى نواب شهید عزیزشان رهبر و اسالم ئیانفدا قاطع و مشخص موضع... 

 نیست اىمسئله اصوالً خائن، حاکمه طبقه با مبارزه در آنان اىریشه و بنیادى اقدامات و ما میهن دشمنان دیگر

 .بشوند آن منکر بتوانند دشمن یا دوست که

 کتاب یا اسالم، فدائیان اعالمیه: »عنوان تحت ش، 4323 ماهآبان تاریخ در یکبار که اسالم فدائیان کتاب مطالعه

 براى گردیده، منتشر و چاپ آنان خود طرف از ش، 4332 خردادماه تاریخ در دوم بار و(  3)«حقایق راهنماى

 این روشنگر تواندمى و است ضرورى ،24 شهریور از پس ایران اسالمى حرکت آغاز چگونگى از آگاهى

 تنهض تاریخ از صحیحى بندىجمع تواننمى حرکت، این در آنان نقش ارزیابى ونبد: که باشد حقیقت

 .آورد دست به ما مسلمان ملت مستمر و معاصر اسالمى

 4327 سال - تابک تدوین تاریخ به توجه ولى است، بیشترى فرصت نیازمند کتاب، محتواى کامل تحلیل البته

 میهن استقالل و آزادى راه راستین مجاهدین بینش عمق هندهدنشان تواندمى - 4323 سال - آن انتشار و -

 شهریور از عدب که صفوىباشد نواب مجتبى سید حضرت ما، خلق کبیر شهید آنها، پاکباخته رهبر و ما اسالمى

 گام راه این در خود و کرد پیشنهاد خود میهن و ملت رهایى راه تنها مثابه به را، مسلحانه و قهرآمیز نبرد ،24

 به و نوشید شهادت شربت برادرانش، همراه هاآرمان خاطر به سرانجام ها،پیروزى و نبردها از پس و دنها

 .پیوست مالءاعلى

 اسالمى ومتحک یک مترقّى سیستم و کامل شکل دهندهنشان «اسالم فدائیان» کتاب که نیستیم مدعى ما البته

 است برادرانى پُرارج هاىهدف و هاایده تمام ملشا کل، در که هستیم آن مدعى ولى باشد،مى حاضر عصر در

 هادام را ما ملت راستین و پیشتاز مجاهدین راه و نهاده گام مسیر این در کتاب، این نشر از پس هاسال که

 طبقه» ،«ضدانقالب و انقالب: »مانند شعارگونه عبارات و هابندىجمله نظرنقطه از کتاب دیگر، طرف از. دادند

 ،«هانخوارج امپریالیسم» ،«توحیدى اقتصاد» ،«استثمار و استعمار» ،«طبقهبى جامعه» ،«زحمتکشان» ،«پرولتر

 با!!... و «لقخ راه در پیکار» ،«توده حاکمیت» ،«دموکراتیک اصول» ،«سوسیالیسم» ،«شرق امپریالیسم سوسیال»

 یونانقالب» که است محتوایى نهما محتوا کل، در ولى نیست، هماهنگ گرددمى منتشر امروزه که هایىکتاب

 .هستند آن خواستار «امروز واقعى
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 ستعمارا سلطه توسعه از ناشى که ما ایرانى جامعه ویژه به بشرى، جامعه در موجود مفاسد بررسى ضمن کتاب

 اىدهع میان در ثروت شدنانباشته در آن آثار و است داخلى استبدادى و طاغوتى حاکمیت و غربى فرهنگ و

 تریاك، الکل، به اعتیاد عفتى،بى و فقر گسترش رباخوارى، رواج: نیز و گیر،چشم اکثریتى بین در فقیر و خاص

 غیره و فساد و فحشاء و برانگیزشهوت موسیقى و فیلم پخش و اخالقى غیر مفاسد شیوع و قمار هروئین،

 «مرجعیت و روحانیت» از و پردازدمى «طبقات عموم و جامعه اصالح طریق» دادن نشان به است، گرجلوه

 کشاورزى، بهدارى، دارایى، کشور، دادگسترى، فرهنگ،: هاىوزارت در دگرگونى لزوم سپس و کندمى آغاز

 کیفیت و شورا مجلس از آنگاه و شودمى یادآور را غیره و راه تلگراف، و پست جنگ، خارجه، هنر، و پیشه

 .کندمى بحث اسالمى، مجلس یک انتخابات

 بازار شدن برچیده بنیادى، ارضى اصالحات طبیعى، منابع همه و(  0)نفت شدن ملى از صراحت به کتاب، در

 در و آیدمى عمل به حمایت طبقات، دیگر و روستائیان و کارگران حقوق اعطا تبذیر، و اسراف مصرف،

 نای. گرددمى اعالم صریح و رسمى صورتِ به و شفاف طوربه «شاه حکومت بودن غیرقانونى» جا چندین

 شاه به را خود همسرش، و شاه بوسىِدست ضمن! «نماهاچپ» و «گرایانملى» که است زمانى در درست

! وینن طراز کارگر طبقه حزب یعنى «گرایانچپ» و گیرند دست به روزى چند را حکومت تا سازندمى نزدیک

 «السلطنهقوام» نظیر کسانى با حتى راه این در و باشندمى! خلق متحد حکومت تشکیل و ائتالف فکر در هم

 ...بگذریمکه! دهندمى تشکیل ائتالفى کابینه هم،

 بدون و مستقیم مبارزه همین خورد،مى چشم صفوىبه نواب شهید کتاب و زندگى در که مهمى نکته اصوالً

 نگرروش دتوانمى کتاب، این از بخش چند از جمالتى نقل. است استبدادى سلطنت و شاه با واهمه و ترس

 رسمیت هب هرگز را پهلوى سلطنتى منحوس رژیم تنها نه بوم، و مرز این مسلمان فرزندان که باشد حقیقت این

 :کنید دقت. کردند مبارزه آن ضد بر همواره بلکه نشناختند،

 همه گرسنه، و خانمانبى و بیمار فقرا... است درّندگان سرزمین خائن، حکومت وجود! برکت به ایران... »

 مملکت، چیز همه بى دزدان و رجال و اشراف کر هاىگوش و کنندمى ناله گرسنگى و فقر از و بیکارند

 ( 2...«)نیست بدهکار

 ترفضعی مردم بسیارى از او فکرى و روحى و جسمى قواى که «شاه» نام به ضعیف مخلوقى پرستیدن:»... 

 وسىچاپل و جابى است وزیر یا شاه نامش که کسى به نسبت مداحى... است احمقى و نادانى از و موهوم است،

 ( 0.)«است نادانى سند وزیر، یا جمهور رئیس یا شاه نام به کسى حق در سخنان این. باشدمى
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 وبىخ به را آنان که کارگردانانى سایر و دولت شاه، ;اسالم حکومت غاصبین و اسالم دشمنان به ما اعالم:»... 

 را ىاسالم حکومت که هستید غاصبینى و دزدان شما و است اسالمى مملکت ایران! خائنین اى: شناسیممى

 ( 7...«.)هستید فرار آماده روز هر و ایدنموده غصب

 و ودهنب ملى و قانونى حکومت ایران کنونى حکومت: که کنیممى اعالم دنیا به ایران، و اسالم فرزندان ما:»... 

 نغاصبی سایر و دولت و شاه ;ایران اسالمى حکومت غاصبین جنایات از همیشه ایران ملت. ندارد رسمیت

 ینا اعمال که نداند و ندهد تشخیص را ایران حکومت و شاه بودن غیرقانونى که انسانى هر... کنندمى فریاد

 ( 7...«.)است نموده امضاء عقل پیشگاه در را خود دیوانگى سند است، اسالم با دشمنى سراپا ناپاك، غاصبین

 مى،اسال حکومت غاصبین و اسالم دشمنان به بار آخرین براى: »... است چنین اخطار آخرین کتاب آخر در و

 ىیار به ننمایند، اجرا مو به مو را اسالمى مقررات چنانچه که شودمى ابالغ کارگردانان سایر و دولت و شاه

 اجرا رسراس را اسالم احکام و] . داد[ تشکیل قانونى و اسالمى صالح حکومت و کنیممى نابودشان توانا خداى

 ( 3.«)دهیممى خاتمه جهان خداى یارى به ایران مسلمان ملت دیرین هاىبدبختى به و نمائیممى

                                                                             *** 

 «حقایق رهنماى کتاب یا اسالم فدائیان عالمیها: »عنوان تحت 32 و 23 هاىسال در کتاب، این که شد اشاره... 

 توسط ارب سومین براى انقالب، پیروزى از پیش ماه چند. بود شده منتشر اسالم فدائیان سازمان طرف از بار دو

 ...شد چاپ تجدید «اسالمى حکومت و جامعه: »عنوان تحت قم در و اینجانب از اىمقدمه با و ما

 رىرهب و خدا یارى به ایران «اسالمى جمهورى» حکومت تشکیل براى ما لمانمس مردم مستمر نبرد که اکنون

 یشگاهپ میهمان آنان اما. است خالى ما عزیز شهیدان جاى است، رسیده پیروزى به امت پشتیبانى و خمینى امام

 .شماریممى بزرگ را خاطرشان و داریممى گرامى را آنان یاد همواره ما و هستند تعالى حق

 . «ینتظرمن منهم و نحبه قضى من فمنهم علیه ماعاهدواهلل صدقوا رجال ؤمنینالم من»

                                                                              *** 

 در - کتاب متن همراه و نوشته 4327 دیماه در کتاب سوم چاپ براى که را مقدمهاى نیست، مناسبتبى...

 هتج ساختیم، منتشر احتمالى خطرات همه علیرغم و شاه رژیم توسط مردم عام قتل و فشار و اقاختن اوج

 .کنیم نقل «صفوى نواب شهید مبارزه و زندگى» بحث نخستین تکمیل
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 در 4302 سال در و بعدها که است نکاتى همان واقع در مقدمه، این از بخشى است یادآورى به الزم البته

 تاریخ هب توجه با «تکرارى» مطالب نقل ولى است، آمده نیز - اسالم فدائیان اُرگان - «ادرىبر منشور» نامههفته

 استبداد، با مبارزه راه در ما که بود تواند آن دهندهنشان شد، اشاره که همانطور - 4327 - آن نخستین نشر

 .سازدمى روشن را مسئله این مقدمه، در دقت. بودیم پذیرا را خطرى هرگونه

 اسالمى حکومت و معهجا

 هوالعزیز

 خرداد و 4323 آبانماه تاریخ در این از قبل - حقایق راهنمائى - «اسالم فدائیان اعالمیه» عنوان تحت که کتابى

 حکومت و جامعه: »عنوان تحت اکنون هم بود، شده منتشر و چاپ «اسالم فدائیان» طرف از بار، دو 4332

 سالمىا حرکت پیشتاز رهبرى تفکر چگونگى شناخت براى آن، مجدد نشر. گرددمى منتشر نو از «اسالمى

 انتونمى حرکت، این در اسالم فدائیان نقش ارزیابى بدون که چرا است، ضرورى 4324 شهریور از پس ایران

 .آورد دست به ما خلق مستمر اسالمى نهضت از صحیحى بندىجمع

 - شمسى 4327 - آن تدوین تاریخ به توجه با ولى ،است بیشترى فرصت نیازمند کتاب، محتواى تحلیل البته

 انبازج و بزرگ رهبر و ایران، مسلمان خلق آزادى راه راستین مجاهدین بینش عمق دهندهنشان تواندمى اثر این

 مسلحانه و قهرآمیز نبرد ،24 شهریور از بعد که باشد صفوى نواب مجتبى سید حضرت ما، خلق کبیر شهید آنها

 و نبردها از پس و نهاد گام راه این در خود و کرد پیشنهاد مسلمان هاىخلق رهایى راه تنها مثابه به را

 سید واحدى، عبدالحسین سید: برادرانش همراه نیز خود سرانجام امامى حسین سید شهادت و ها،پیروزى

 .نوشیدشهادت شربت ذوالقدر و طهماسبى خلیل واحدى، محمد

 اضرح عصر در اسالمى، حکومت نوع و نظام کامل شکل دهندهنشان کتاب، این که نیستیم آن مدعى ما البته

 سال هاده که است کسانى پُرارج هاىهدف و هاایده ها،آرمان شامل کل، در که هستیم آن مدعى ولى است،

 .دادند ادامه را مسلمان خلق پیشتاز مجاهدین راه و نهادند گام مسیر این در کتاب، این نشر از پس

 لداخ صفحات شهادت به محمدرضا، پسرش و رضاخان برابر در «اسالم فدائیان» قاطع و مشخص موضع.. .

 هک نیست اىمسئله خائن، حاکمه طبقه با مبارزه در آنان قهرآمیز اقدامات ما، میهن دشمنان دیگر و کتاب

 .شودآن منکر بتواند دشمن یا دوست

 و عمل لهمرح در بلکه بودند، پهلوى استبدادى سلطنتى رژیم الفمخ تئورى لحاظ از تنها نه اسالم فدائیان

 ودخ که - ژاندارم یا پاسبان یک کشتن در گلوله یک دادن هدر یا وقت، کردن تلف جاى به نیز پراتیک
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 بقاى یا جودو که پرداختندمى کسانى انقالبى اعدام به - بودند حاکم طاغوتى نظام برده و مستضعف انسانهایى

 :زدمى لطمه ما اسالمى - ملى استقالل و حاکمیت بنیاد بر آنها

 انگلیس، هب وابسته و وقت دربار وزیر هژیر استعمارى، کامالً ماهیت با ضدشیعى، مذهبى بنیانگزار کسروى

 عامل و دربار نوکر قره عالء حسین و نفت صنعت شدن ملى مخالف و استعمار نخستوزیر آراءرزم ژنرال

 دست به و اسالمى انقالب دادگاه حکم به که هستند کسانى جمله از( سنتو)بغداد نظامى مانپی به ایران پیوند

 حمله مورد صفوى نواب حضرت ایران، مسلمانان خلق کبیر مجاهد فرمان به و اسالم، برومند رزمندگان

 .اندشدهواقع

 که ماند نخواهد باقى تردیدى جاى ـ شد خواهد منتشر بعداً که ـ اسنادى به اتکاء با و تاریخى تحلیل در

 که دندبو «اسالم فدائیان» این بلکه دیگران، نه و اندبوده سیاهکل گروه نه ایران، در مسلحانه نبرد آغازگران

 انقالبى اعدام با آن، تداوم تبلور و زدند دست مسلحانه نبرد به طلبکار، و مدعى هاىگروه رهبران تولد از قبل

 افراد هوسیل به( کاپیتوالسیون احیاى عامل و شاه وقت نخستوزیر) منصور ىحسنعل نام به دیگرى خائن

 اعضاء از عراقى مهدى شهید و امانى صادق شهید. شد داده نشان 4302 سال در «اسالم فدائیان» باقیمانده

: جاهدم نبرادرا همراه امانى صادق. داشتند عهده به اخیر جریان این در را رهبرى نقش که بودند اسالم فدائیان

 این تا آن اعضاى بقیه و رسیدند شهادت به 02 سال در نژادنیک مرتضى و هرندى صفار رضا بخارائى، محمد

 .بردندمى سر به زندان در اواخر

                                                                             *** 

 در اكساو مأمور و پاسبان چند یا و! سیاهکل در ژاندارم چند کشتن اگر ایران، ملت قهرآمیز نبرد تاریخ در... 

: کرد عترافا اخالقى - انقالبى صداقت با باید شود، تلقى مسلحانه! نبرد و انقالبى اقدام یک مثابه به شهر،

 و استبداد اصلى هاىمهره و بوده کار مصدر در که منصور و آراءرزم هژیر،: چون خائنینى انقالبى اعدام

 دست به که تاس امپریالیستى ضد - انقالبى کامالً بنیادى اقدام یک رفتند،مى شمار به ما میهن در امپریالیسم

 .است پذیرفته انجام اسالم رشید فدائیان

 که تابک محتواى کامل تحلیل و آنان، انقالبى مبارزات آثار شرح و «اسالم فدائیان» پیدایش تاریخ بررسى

 است بهترى امکانات و بیشتر فرصت نیازمند نماید، معرفى جوان نسل به را ما خلق نبرد ازپیشت گروه تواندمى

 نشر اب بتوانیم روزى آنکه امید به. هستیم دو هر فاقد کشور، بحرانى شرایط در و اکنونهم ما متأسفانه که

 شده گرفته نادیده هاگروه تمام طرف از تاکنون که - را خود شهید برادران حق ،«اسالم فدائیان نهضت اسناد»

 ...کنیم ادا - است
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 (44)اسالم فدائیان - توانا خداى یارى به

 تهران - 4327 دیماه

------------------------------------------------------------------------ 

 4302 ماهبهمن 0 شنبه ،22 شماره 32 سال برادرى، منشور روزنامه - 4

 . میباشد مقاله ضمیمه pdf فایل در 2/7/4332 مورخ نامه، متن - 2

 .میباشد مقاله ضمیمه pdf فایل در آن، اصلى نام شامل کتاب، اول صفحه - 3

 2... تاس نفت صنعت شدنملى به مربوط جریانات آغاز از قبل چهارسال آن انتشار تاریخ که کنید دقت - 0

 .کتاب - 43 ص -

 .22 - 24 ص - 0

 .03 ص - 7

 .73 - 77 ص - 7

 . 77 ص - 3

 طتوس کتاب و شد نوشته برادران دیگر اطالع بدون و اینجانب توسط 4327 دیماه اوائل در مقدمه این - 44

 توزیع ایران سراسر در وسیعى سطح در و رسید چاپ به قم در نداشت، خارجى وجود که!« نذیر نشر»

 مدیر و نگارنده محاکمه و تعقیب ماه بهمن در ایران، اسالمى انقالب پیروزى با حق، یارى به و... گردید

 بود،ن غیرمنتظره حاکم اختناق و ترور جوّ به توجه با که ـ برقعى یحیى سید آقا مرحوم ـ حکمت چاپخانه،

 .شد منتفى

 غییرىت گونههیچ بدون تاریخى، سند یک عنوان به کتاب، این نشر که است ضرورى هم نکته این به اشاره

 براى آن از آگاهى بلکه نبود، آن مندرجات تمامى با ما کامل موافقت مفهوم به آن دمجد چاپ یافت انجام

 مورد کهآن امید به. رسیدمى نظر به ضرورى ایران اسالمى حرکت پیشتازان اندیشه نوع شناسائى و شناخت

 .گیرد قرار اسالمى ایران جوان نسل استفاده

 خسروشاهى هادى سید
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 مصر در المسلمین اخوان نفش بررسی

 

 های دولت حاکمیت با تعامل در ها اخوانی چالش: داشت بیان خسروشاهی استاد المسلمین و االسالم حجت

 تأثیرات چالش، این با مقابله در جمعیت این موفقیت عدم و آورده وجود به را ای عدیده مشکالت مستبد،

 .است گذاشته سازمان این تعاملی حرکت و روند بر منفی

 استاد والمسلمین االسالم حجت از ای مقاله عنوان که را «اخوانی جنبش» خود، 02 شماره در جرهپن نشریه

 .کرد منتشر است، المسلمین اخوان جمعیت اندیشه و تاریخ بررسی در خسروشاهی هادی سید

 :است شرح این به مقاله این متن

 است اسالمی دنیای در معاصر تاریخ اسالمی های حرکت ترین مهم از المسلمین اخوان جنبش نیست شکی

 لبتها. است داشته عرب و اسالم جهان و خاورمیانه منطقه حوادث در شگرفی تأثیرات گذشته، سال 74 طی و

 هک کرده سپری را مختلفی تاریخی مراحل سیاسی، جریانات و احزاب سایر همچون سازمان یا جمعیت این

 :کرد اشاره زیر شرح به ها آن ترین مهم به توان می

 می شروع البنا حسن شهید توسط م 4327 سال در آن بنیانگذاری از دوران، این(: تأسیس) اول مرحله -4

 آن مؤسس و اول مرشد رهبری با سازمانی ساختار و تئوریک لحاظ از المسلمین اخوان مرحله، این در. شود

 و انگلیس دستور به و فاروق ملک ملعوا توسط م 4303 فوریه 42 در البنا حسن ترور با و گرفت شکل

 .رسید پایان به ظاهر به - موجود اسناد طبق - آمریکا

 منحوس نظام سقوط و دوم مرشد عنوان به الهضیبی حسن انتخاب با مرحله این(: همکاری) دوم مرحله -2

 کامل وفاق و هیهمرا آزاد، افسران و اخوان رهبران میان مرحله، این در. شود می شروع مصر در پادشاهی

 دتردی بدون و کرد، همکاری آزاد، افسران گروه با کامال رژیم، تغییر در اخوان، نظامی سازمان و داشت وجود

 .شد نمی همراه موفقیت با کودتا کرد، نمی همکاری آنان با ارتش در اخوان، نظامی سازمان اگر

 خوانا رهبران دستگیری با عبدالناصر، مالج سرهنگ سرکردگی به «آزاد افسران(: »تقابل) سوم مرحله -3

 در دیگران، و «فرغلی محمد شیخ شهید» و «عوده عبدالقادر شهید» همچون آنان، از برخی اعدام و المسلمین

 هک دهند قرار خود انحصار در را سلطه و قدرت و کنند نابود را اخوان مردمی مقاومت پایگاه که بودند تالش

 با مرحله این. بود همراه آن، رهبران اعدام و اخوان اعضای از نفر هزاران کردن انیزند و وحشیانه سرکوب با
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 جنایات آخرین از «عشماوی صالح» و «قطب سید شهید» اعدام. کند می پیدا خاتمه 4374 سال در ناصر مرگ

 .بود مرگ از قبل ناصر

 برای سادات... شود می آغاز سادات انور رسیدن قدرت به با مرحله این(: تاکتیکی آزادی) چهارم مرحله -0

 در المسلمین اخوان. کرد آزاد زندان از را ها اخوانی ها، کمونیست و ها ناصریست کودتای توطئه با مقابله

 اگریافش و تشکیالت سازماندهی و ترمیم به سوم، مرشد «التلمسانی عمر شیخ» رهبری تحت مرحله، این

 .پرداختند وی، حاکمیت دوران و ناصر دیکتاتوری و فردی حکومت جنایات

 آغاز سادات توسط 4373 سال در ها اخوانی مجدد دستگیری با مرحله این(: تضاد و تقابل) پنجم مرحله -2

 رژیم با ننگین صلح برقراری و سادات سازشکارانه  سیاست از شدیدی انتقادات المسلمین اخوان. شود می

 پیوستن روند مخالفین دیگر و ها آن سرکوب و امنیتی و سیاسی ترفندهای با نظام و کردند فلسطین اشغالگر

 .شد مخالفان و اخوان از مملو نو از مصر، های زندان زمان، از برهه این در و کرد هموار را ،«دیوید کمپ» به

 و مبارزه در ناصر و سادات سیاست از چنان هم نیز، مبارك حسنی مصر کنونی جمهوری رییس... 

 ترفندهای با کند می تالش و پیروی المسلمین، اخوان جنبش اجتماعی های پایگاه فرآیند رشد دودسازیمح

 جانبه همه کمک و همکاری با که دارد نگه دور مصر سیاست صحنه از را المسلمین اخوان! حقوقی و سیاسی

 به اخوان حرکت مستمر، ایه سرکوب و فشارها همه باوجود ولی است، همراه اسراییل و آمریکا کامل و

 تشکل برای تاریخی، همچنان الگوی مصر در المسلمین اخوان تشکیالتی ساختار و دهد می ادامه خود فعالیت

 روی سنتی طور به و رود می شمار به اسالم و عرب جهان در اسالمی احزاب و ها سازمان و ها گروه

 ...گذارد می تأثیر ،سیاسی اسالم تشکیالت فکری و سازمانی جریانات

 ای فرامنطقه سطح در هم و - مصر - محلی سطح در هم را المسلمین اخوان تشکیالتی مشکالت باید البته

 مصر در المسلمین ن اخوا سازمانی مشکالت واقع در. نداشت دور نظر از - اخوان المللی بین تشکیالت -

 :ددا قرار بررسی مورد زیر محور سه در توان می را

 امنیتی همکاران و ناصر سرهنگ ظالمانه حاکمیت: المسلمین اخوان فعلی رهبری تاریخی مشروعیت: الف

 الهضیبی حسن شیخ درگذشت. کرد وارد المسلمین اخوان تشکیالت به ای خردکننده و سخت های ضربه وی،

 ساختار به ضربه یچگونگ و فاجعه عمق اخوان، تشکیالت در رهبری انتخاب بحران و حزب دوم مرشد

 رهبری در تشکیالتی نهاد دو که کرد فراموش نباید البته. داد نشان خوبی به را ناصر دوران در حزب تشکیالت

 النظام) ویژه تشکیالت و( ارشاد مکتب) مرکزی کمیته: دارند کلیدی تأثیر المسلمین اخوان مرشد تعیین و

 درگذشت پی در دارند؛ جمعیت مشی خط تعیین و رهبری و هدایت در مؤثری نقش یک هر که( الخاص
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 کرد، دستی پیش خود موردنظر مرشد تعیین در - الخاص النظام - ویژه سازمان رهبری الهضیبی، حسن شیخ

 تگاهدس در واقعی بحران و نپذیرفتند را تعیین این مصر، خارج و داخل تشکیالت و کادرها از بخشی ولی

 عضو مؤسس «ترین مسن» عنوان به التلمسانی عمر شیخ مرحوم انتخاب با که آمد وجود به اخوان رهبری

 رقابت در کشمکش. کرد فروکش موقت طور به رهبری مشروعیت بحران مرشد، سومین سمت در اخوان

 یم آشکار را رهبری تاریخی مشروعیت معضل همیشه ،«ویژه سازمان» رهبران و «ارشاد مکتب» رهبران میان

 برای ها، حاکمیت سوی از هم خوبی بهانه و کند، می رو روبه فراوانی مشکالت با را تتشکیال و سازد

 ...است اخوان سرکوب

 اسالمی جمعیت یک عنوان به البنا حسن توسط 4327 سال در اخوان جمعیت: اخوان تشکیالت ماهیت: ب

 از پس اخوان، سازمان اما. شد تثب رسمی طور به مصر، 4323 سال اساسی قانون پرتو در - تربیتی خیریه، -

 توسط قومی، و گرایی ملی های اندیشه از پیروی عدم دلیل به «آزاد افسران» دوره در و البنا حسن شهادت

 پرتو در. کرد تغییر 4374 سال و 4320 سال در بار دو مصر اساسی قانون. شد اعالم منحل ناصر، سرهنگ

 های جمعیت قانون یا( 4377) احزاب قانون طبق) عمومی و عیاجتما های فعالیت جدید، اساسی قانون

 هم اخوان، ترتیب بدین و. است شده تنظیم ،(یافت تغییر 2442 و 4333 های سال در که 4300 سال خیریه

 اساسنامه در: دیگر عبارت به. شدند محروم سیاسی فعالیت هرگونه از حکومتی، - قانونی پوشش با چنان

 شده معرفی «ارشادی و اجتماعی تربیتی، خیریه،: جمعیت» عنوان به سازمانی ساختار ماهیت ینالمسلم اخوان

 و ساختاری ماهیت لذا کنند، تجدیدنظر خود اساسنامه در که برسند توافق به اند نتوانسته هنوز ها اخوانی و

 .است آفرین مشکل سیاسی، های فعالیت برای هنوز اخوان تشکیالت نامه اساس

 به سادات زندان، از 4374 - 72 های سال در ها اخوانی آزادی با: المسلمین اخوان قانونی فعالیت معضل: ج

 یبرکنار سیاست، از دین جدایی داد؛ را جمعیت احیای و مجدد فعالیت برای مشروط اجازه المسلمین اخوان

 شرط ملهج از جمعیت، نام تغییر و رکزیم کمیته یا ارشاد مکتب از( مخفی تشکیالت) «ویژه سازمان» رهبران

 پیشنهادهای با اخوان رهبران. بود مصر سیاست صحنه در المسلمین اخوان نوین حضور برای سادات های

 .یافت ادامه و شد آغاز نو از ها دستگیری و اتهام و فشار و سرکوب نتیجه، در و نکردند موافقت سادات

 به اسماعیلیه شهر در 4327 سال در المسلمین اخوان اصلی هسته: لیالمل بین سطح در تشکیالت مسائل: د

 شعاع و گذشت مصر مرزهای از حزبش و البنا حسن های اندیشه و افکار کوتاه، مدتی از پس که آمد وجود

  فعالیت نوع تنظیم و سازماندهی. کرد پیدا امتداد «رباط» تا «جاکارتا» از جنبش، این سازمانی و فکری تأثیر

 ایجاد اندیشه و بود تشکیالت رهبری های دغدغه از یکی عربی، کشورهای در المسلمین اخوان های گروه
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 اولویت ناصر، گری سرکوب ولی آمد، وجود به پنجاه دهه در اخوانی های گروه برای المللی بین سازمان یک

 - پنجم مرشد - مشهور مصطفی حوممر بودن فراری دوران در اما انداخت، تعویق به را تشکل این ایجاد

 در درازمدت اقامت و آلمان و کویت از «مشهور» دیدارهای... کرد پیدا اجرا و یافتن تحقق برای چهارچوبی

 از المسلمین اخوان المللی بین تشکیالت. کرد ریزی پی را المسلمین اخوان المللی بین سازمان شالوده ها، آن

 :از عبارتند که شده تشکیل اساسی نهاد دو

 های سازمان و است المسلمین اخوان المللی بین کنگره مثابه به که: المللی بین تشکیالت شورای مجلس -4

 این به را خود اعضای از تعدادی خود، حزبی تشکیالت حجم و جمعیت براساس توانند می عضو، اخوانی

 .کنند اعزام و معرفی کنگره

 از همچنین و - مصر - مادر کشور از عضو هشت و عام مرشد از نهاد این: ارشاد المللی بین مکتب -2

 شوند، می برگزیده المللی بین تشکیالت شورای مجلس توسط که المسلمین اخوان مختلف شعبات اعضای

 رد نیز پژوهشی و صنفی فنی، اقتصادی، مؤسسات و تشکیالت نهاد، دو این بر عالوه. شود می تشیکل

 .اند داشته فعالیت المسلمین اخوان المللی بین شکیالتت چهارچوب

 المسلمین اخوان حرکت احیای برای ها تالش

 که افرادی از برخی حتی یا بودند المسلمین اخوان جریان به منسوب که اسالمی های شخصیت از بسیاری

 سازمان املتک و رشد و اصالح ایبر انتقادهایی و پیشنهادها نبودند، اخوان تشکیالتی و سازمانی عضو اصوال

 ضرورت و چگونگی باب در را خود افکار هایی،مقاله و کتاب تنظیم و تهیه با ها آن... کردند ارائه اخوان

 سعید شیخ ،(مصر) شادی صالح رزق، جابر التلمسانی، عمر محمدغزالی، شیخ: کردند تبیین جنبش اصالح

 تحیف ،(تونس) غنوشی راشد ،(مصر) هلباوی کمال ،(کویت) فیسین... عبدا ،(سوریه اخوان رهبران از) حوی

 .بودند افراد این جمله از... و( الجزایر) نحناح محفوظ و( لبنان) مولوی فیصل شیخ ،(لبنان) یکن

 کترد عماره، محمد دکتر العوا، محمدسلیم دکتر البثری، طارق: همچون مستقل اسالمی روشنفکران همچنین

 هتج را خود انتقادی و اصالحی آرای( مصر از همگی) ابوالمجد کمال دکتر و عطیه مالج دکتر دسوقی، سید

 - اناخو رهبری سوی از پیشنهادها این بیشتر ولی. کردند پیشنهاد و ارائه المسلمین اخوان حرکت اصالح

 سازمان، نام یرتغی حتی یا پیشنهادها این قبول با بودند معتقد ها آن. نشد واقع قبول مورد - ارشاد مکتب

 به توجه با و داد نخواهد ها آن به مصر در سیاسی فعال حضور اجازه موجود، امنیتی - دیکتاتوری حاکمیت

 ...است اخوان رهبری با حق ظاهرا حاکم، وابسته نظام ماهیت
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 جهت هایی تالش ساختاری، اصالح زمینه در و اندیشه بعد در عرب جهان های اخوانی از برخی همچنین... 

 :جمله از اند کرده اخوان ساختاری و فکری روند اصالح

 المسلمین اخوان رهبری از همگان تبعیت و پیروی اندیشه با مخالف او: سودان در الترابی حسن دکتر -4

: شد منشعب گروه دو به بعدها الترابی، حسن های اندیشه اعالم با سودان اخوان های سازمان البته. است مصر

 حسن گروه و - ماجد شیخ رهبری به - المسلمین اخوان نام همان با مصر تشکیالت از پیروی واداره گروه

 سودان در - الشعبی المؤتمر عنوان تحت اکنون و - گوناگون های سازمان و مختلف های نام با که الترابی

 .دارد فعالیت

 اختالف باوجود و شود می رهبری الغنوشی شدرا افکار و ها اندیشه با سازمان این: تونس «النهضه» جنبش -2

 لندن در تبعید حالت به همچنان راشد، شیخ خود البته. دارد ها اخوانی عموم با خوبی ارتباطات دیدگاه، در

 .است( ره)خمینی امام و ایران اسالمی انقالب از طرفداری وی عمده اتهام و برد می سر به

 اصالحی های دیدگاه توانست ذنیبات، عبدالحمید تالش با جناح این: دنار المسلمین اخوان اصالحی جناح -3

 را اخوان قبلی مرشد خلیفه، عبدالرحمن محمد جناح سنتی های دیدگاه و کند مسلط سازمان بر را خود

 .سازد منزوی و محدود

 در را اردن ناخوا اصالحی روش نحناح، محفوظ مرحوم رهبری به اخوان اسالمی حرکت نیز: الجزایر در -0

 که رستادف پارلمان به نمایندگانی و کرده همکاری الجزایر بر حاکم دولت با منظور همین برای و گرفت پیش

 .گرفت قرار الجزایر تندرو اسالمی های حرکت اعتراض مورد

 و است اشغالی های سرزمین در اخوان جمعیت شعبه واقع در جنبش این: فلسطین در حماس جنبش -2

 و سیاسی اندیشه در سازمان این ولی دارد، مصر المسلمین اخوان با نیرومندی و جانبه همه ارتباط مه هنوز

 اشغالگران دض بر مسلحانه جهاد به توانسته تحوالت، همین سایه در و داده تغییراتی خود ایدئولوژیکی ادبیات

 .کند برقرار تهران، و دمشق قطر، ارا،آنک قاهره، سیاسی های نظام با را خوبی روابط همزمان، و دهد ادامه

 مرشد فوت دنبال به و موجود ای منطقه شرایط پرتو در: مصر المسلمین اخوان داخل در اصالحی جناح -0

 و گذشته ساختاری پیله از خروج هوادار جناح، این... کرد رشد جناح این 4370 سال در ها اخوانی سوم

 رگذشتد ولی. است بوده جهان و منطقه و محلی شرایط و زمانه ضیاتمقت با متناسب منطقی رفتار انتخاب

 تشکیل ممنوعیت و - شوند می انتخاب ها ترین مسن میان از همیشه که - انتخابی رهبران درپی پی های
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 زمان از - حاکم رژیم توسط مکرر های محاکمه و ها دستگیری و ها سرکوب و ارشاد مکتب عمومی جلسه

 .شود آماده موردنظر اصالحات شرایط شده باعث - امروز تا ناصر

 تشکیالت نیرومندترین هم اکنون هم کشور این المسلمین اخوان ها، سرکوب و فشارها همه باوجود ولی

 خلق مجلس به نماینده 74 تنهایی به توانست مصر، انتخابات آخرین در که جاآن تا... است مصر سیاسی

 دتوانستن جمعا احرار، و وفد اشتراکی، تجمع چپ، ناصری،: دیگر مخالف گانه پنج اباحز ولی بفرستد، کنونی

 و( مصر) داخل سیاسی گران تحلیل که است اصل همین روی و!... بفرستند مجلس به نماینده چهارده فقط

 المسلمین اخوان جانشینی، برای گزینه تنها فعلی، حاکمیت سقوط صورت در که باورند این بر خارجی ناظران

 به از ترس مسئله همین آمریکا، سوی از مصر، بر حاکم نظام حفظ اصلی دالیل از یکی البته و... بود خواهد

 .است ضدصهیونیسم و غرب مخالف گرای اسالم سازمان یک آمدن کار روی

 آن فکری اصول و المسلمین اخوان حرکت بینش

 و شیوه ترین روشن عرب، و اسالم دنیای در فعال گرای اسالم های گروه و احزاب میان المسلمین اخوان

 زمان از حرکت این های اندیشه و ها شیوه. رود می شمار به ها آن روترین میانه واقع در و دارد را بینش

 می کلی طور به و... است گرفته قرار بررسی و بحث مورد مختلف، فکری جریانات سوی از تاکنون، تأسیس

 اخوان جنبش عقیدتی جریان و فکری تکوین روی اندیشه، مرجعیت و فکری مشی خط ود گفت توان

 .است واقعی تأثیر دارای هم هنوز و بوده تأثیرگذار گذشته، سال 74 طی المسلمین

 سیدقطب افکار

 قعاو در قطب سید اندیشه که هستند باور این بر المسلمین اخوان قضایای به آگاهان و پژوهشگران از بسیاری

 طول در البنا حسن. نیست زیادی بنیادین اختالف دو این فکری اصول میان و البناست حسن فکری امتداد

 روهگ عقیدتی و فکری ساختار به قطب سید و داد اهمیت جمعیت سازماندهی و اصالح و ایجاد به حیاتش

 که کرد بندی تقسیم جاهلی معهجا و اسالمی جامعه به را جامعه قطب سید که پذیرفت باید اما. ورزید اهتمام

 اسالم مبین دین شریعت جاهلی، جامعه در اما و شود می اجرا اسالم احکام و شریعت اسالمی، جامعه در

 و کرده مطرح خوبی به را اسالم های اندیشه( القرآن ظالل فی) تفسیرش در سیدقطب. ندارد جایگاهی

 .است کرده تعریف را قرآنی تعالیم پرتو در اجتماعی حیات چگونگی

 جناح که طور همان یافتند، پرورش ناصر های گاه شکنجه و ها زندان در اغلب قطب سید فکری پیروان البته

 اخوان دوم مرشد الهضیبی حسن اما. آمدند وجود به ناصری استبداد و خفقان جو در تکفیری و جهادی های
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 دعاه» کتاب و کرد بازبینی را المسلمین اخوان حرکت افکار و ها اندیشه - م 4303 سال در - زندان در

 مرجعیت به دگربار واقع در و نوشت اول مرشد «گانه بیست اصول» العشرون اصول کتاب اساس بر را «القضاه

 .برگشت بنیانگذار فکری

 و سلفی اتجماع تکفیری جریان افراطی اندیشه و فکر نقد به اخوان، اعتدالی اندیشه تبیین ضمن کتاب این

 .آمدند وجود به قطب سید افکار تأثیر تحت هستند مدعی ها بعضی که است پرداخته جهادی

 قدرت و دولت با المسلمین اخوان تعامل

 که هستند باور این بر اسالمی های جنبش مورخین و سیاسی اسالم جریانات و مسائل به آگاهان از برخی

 متأسفانه ولی داشته، را مصری ها میلیون بسیج توان همواره کهاین با معاصر تاریخ در مصر المسلمین اخوان

 عنوان به را آزاد افسران با جمعیت این روابط. است پرداخته سوزی فرصت به حساس لحظات در همیشه

 ولی. اند داشته فاروق پادشاهی نظام سرنگونی در کلیدی نقش ها اخوانی. کرد ارائه توان می تاریخی نمونه

 در ها اخوانی. دادند دست از آزاد، افسران با تند تعامل یا و انحصارطلبانه، برخورد با را خود تاریخی رصتف

 دقیق ارزیابی عدم خاطر به اخوان. شدند تاکتیکی خطای و فکری دگماتیسم یک قربانی تاریخی، دوره این

 زمانه سیاسی های واقعیت فهم در توجهی بی و ای مرحله و آینده اهداف بین خلط ای، مرحله های اولویت

 :افتادند تاریخی اشتباهات این در آزاد، افسران گروه با تعامل در

 های نیرنگ و مصر نظامی فرماندهی داخل در ناصر سرهنگ نفوذ میزان از واقعی درك بدون ها آن: الف

 افسران رهبری و بود مصر نیقانو جمهوری رییس نجیب محمد ژنرال ظاهر به گرچه - وی جویانه سلطه

 مقابل در نجیب محمد ژنرال از - بود ناصر سرهنگ اختیار در واقعی قدرت ولی داشت دست به را آزاد

 ...کردند حمایت ناصر سرهنگ

 دولت و آزاد افسران توسط که مصر از انگلیس ارتش خروج قرارداد مورد در ناصر اقدامات به اعتراض: ب

 وابستگی اتهام ساز زمینه کردند؛ اعالم ملی منافع مخالف را آن شرایط. اخوان و بود دهرسی امضاء به بریتانیا

 تر آماده ناصر، پلیس توسط ها آن سرکوب و دستگیری برای را شرایط و شد غرب به المسلمین اخوان

 وئزس کانال در را انگلیسی نیروهای ضد بر مسلحانه و چریکی جنبش که دانیم می همه که حالی در. ساخت

 نیروهای حضور و غرب هوادار هرگز ها آن و... داشتند عهده به فرغلی محمد شیخ رهبری به ها اخوانی

 .نبودند کشور در خارجی
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 پیشنهاد ظاهر به لذا و بود آگاه کامال المسلمین اخوان سیاسی وزنه و اجتماعی پایگاه از ناصر مقابل، در: ج

 استقبال سیاسی همکاری این از اخوان رهبران اما ساخت، مطرح قدرت، و دولت اداره در را ها آن مشارکت

 آن استعمار و فاروق ضد بر مبارزه و رژیم سرنگونی برای نبرد اصلی صاحب که بودند معتقد بلکه و نکردند

 دست در را امور کل جریان تدریج به دولت، در شرکت ضمن توانستند می ها آن که حالی در... هستند ها

 ...کرد ناصر که کاری همان... بگیرند

 و سازمانی معضل عنوان به ها اخوانی برای هنوز قدرت با تعامل حدود ترسیم و دولت با رابطه تنظیم... 

 متناقض اصل دو به المسلمین اخوان سازمان که شود می ناشی جاآن از معضل این. است مطرح سیاسی،

 :از عبارتند که دارد اعتماد تاکتیکی - راتژیکیاست یا ای مرحله و راهبردی

 ؛(استراتژیک و راهبردی اصل) فاسد دولت تغییر وجوب: الف

 (.تاکتیکی یا ای مرحله مشی خط) ها دولت با آمیز مسالمت همزیستی ضرورت: ب

 نوع یک استبدادی های دولت با مقابله کامل، آمادگی و نیروها بسیج بدون که باورند این بر ها اخوانی البته

 هرگونه با! اسالم و عرب جهان استبدادی های دولت که است کرده ثابت تاریخی تجربه و است خودکشی

 مردم، عام قتل و کامل سرکوب سرحد تا ها آن با و هستند؛ مخالف!( آمیز مسالمت حتی) سیاسی رقابت

 دولت با همکاری وضعیت در ها اخوانی لذا...( و سوریه عراق، مصر،: های نمونه) کنند می مقابله و مبارزه

 .هستند سردرگم غیرقانونی، معاوضه عنوان به تقابل وضعیت و مستبد های

 عدم و آورده وجود به را ای عدیده مشکالت مستبد، های دولت حاکمیت با تعامل در ها اخوانی چالش

 ذاشتهگ سازمان این تعاملی حرکت و روند بر منفی تأثیرات چالش، این با مقابله در جمعیت این موفقیت

 مطالبات افزایش و جدید نسل های جناح پیدایش و کوچک، انشعاب یا فردی های جدایی یا و دوری. است

 .است تأثیرات این اشکال و وجوه از طلبانه، اصالح
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 نخست بخش - قطب سید و خمینی امام اندیشه در اسالمی حکومت طرح

 

 الدعوه حزب» شده شناخته اعضای از عبدالمهدی عادل دکتر آقای جناب ما عزیز برادر پیش، هاسال: مقدمه

 اعضا دستگیری و حزب بر بعثی رژیم فشار دنبال به – عراق جمهوری ریاست فعلی اول معاون - «االسالمیه

 در سرانجام ،«یآوارگ» مدتی از پس و گردید عراق از «هجرت» به مجبور آن، رهبران از گروهی اعدام و

 .پرداخت «دکتری» مقطع در تحصیل ادامه به و افکند اقامت رحل – پاریس – فرانسه

 خود اصلی هدف از نیز غربت دیار در معاش، برای تالش و کار و تحصیل موازات به اما عبدالمهدی عادل

 به سهفران در «سالمیاال التوثیق و الدراسات مرکز: »عنوان تحت اسالمی مرکز یک تأسیس با و نماند غافل

 را نگلیسیا و فرانسه عربی،: زبان سه به «المنتقی» نام به اینامهفصل نیز و داد ادامه خود فرهنگی هایفعالیت

 .ساخت منتشر پاریس در

 واتیکان، در اسالمی جمهوری سفارت در سیاسی نمایندگی وظایف انجام موازات به اینجانب برهه، آن در

 که بودم کرده تأسیس – ایتالیا – رم در را «اروپا اسالمی فرهنگی مرکز: » عنوان تتح فرهنگی مرکز یک

 مؤسسات با انگلیسی و فرانسه ایتالیائی، فارسی، عربی،:  هایزبان به نشریه و مجله و کتاب هاده چاپ بر عالوه

 انآن با «ثقافی تبادل» به و کرده برقرار ایصمیمانه روابط اروپا، در موجود فرهنگی – اسالمی مراکز و

 .بود آنها از یکی پاریس اسالمی دراسات مرکز که پرداختمی

 از هائیابکت ارسال. داشتیم مطبوعاتی مبادله و فرهنگی همکاری نیز «المنتقی» نامهفصل با راستا همین در

 با را روابط اروپا، فرهنگی مراکز به اساتید دیگر و شریعتی دکتر مطهری، شهید طباطبائی، عالمه خمینی، امام

 آنها ارانهمک یا و فرستادیممی ما که مقاالتی نشر و درج به مراکز آن در مسئول برادران. نمود ترمستحکم آنها

 صالح» و «مکنی حبیب» ، «الغنوشی راشد» برادران این جمله از. کردندمی اقدام ما ارسالی منابع از استفاده با

 .بودند «عوض

 به را «هالحصاری الدراسات البشیر مرکز» مدیریت اکنون که - فلسطینى پژوهشگر و نویسنده عوض، صالح

 اعىاجتم و سیاسى مسائل زمینه در بسیارى هاىکتاب و آثار او از. است میالدى 4302 سال متولد - دارد عهده

 النظام» ،«الفلسطینیة االنتفاضة» ،«الجزائریه الثورة: »است جمله آن از که است شده منتشر اسالم و عرب دنیاى

 «البشیر» هاىروزنامه در نیز مقاله صدها او. «یکى االمر والتحدى االمة» ،«االسالمى و العربى الفکر فى السیاسى

 عوض صالح. است ساخته منتشر الجزائر «الشروق» و ـ لندن ـ «العربى الترس» و ـ فلسطینى ـ «الحیات» و
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 تشرک اروپایى و اسالمى عربى، کشورهای در سمینار و کنفرانس هاهد در فلسطین، هاىآرمان از دفاع براى

 .است کرده سخنرانى و

 نامهفصل در و درآمده تحریر رشته به او توسط که است مباحثى از یکى قطب، سید و خمینى امام بحث

 .است گردیده درج شد،مى منتشر پاریس در فرانسه و عربى به که «المنتقى»

 مشروع» بحث گردیده، منتشر پاریس چاپ «المنتقی» نامهفصل در «عوض صالح» برادر زا که مباحثی از یکی

 بود – 04 تا 32 صفحه هـ، 4047 اول، شماره پنجم، سال - «المعاصر االسالمی الفکر فی االسالمیه الحکومه

 چگونگی با رابطه در قطب سید شهید و خمینی امام طرح و اندیشه نوع از دقیق بررسی یک واقع در که

 .است اسالمی حکومت

 اثر در و! ودب شده «مفقود» حقیر مکتبة جرائد و اوراق بین در که بودم کرده ترجمه پیش سالیانی را بحث این

 اسالمی ایهنهضت اسالمی بیداری مسائل با رابطه در کائینی رضا محمد آقای عزیز برادر مستمر هایپیگیری

 الگردس نامهویژه در نشر برای عربی، متن با مجدد تطبیق و قیقد ویرایشی از پس و آمد دست به معاصر

 .گرفت قرار جوان روزنامه اختیار در سره قدس خمینی امام ارتحال

 ریقط از همچنان برادران با ما روابط ایران، به بازگشت از پس که شود اشاره نیست مناسبت بی پایان در

 هفرستاد قم آدرس به پاریس از که عبدالمهدی عادل دکتر دارجمن برادر هاینامه و یافت استمرار مکاتبه

 را هانامه آن از یکی ترجمه نمونه برای. بود تواند «ثقافی تبادل»  و فرهنگی روابط این عمق نشانگر شد،می

 .کنممی نقل اینجا در است، پیش قرن ربع یک به مربوط و دارد تاریخی جنبة واقع در که

 خسروشاهی هادییدس - 34/2/34 جمعه تهران

 :عبدالمهدی دکتر نامه

 هـ 4047 رمضان 2

 اهلل حفظه خسروشاهی آقای حضرت

 ایران قم، – اسالمی هایبررسی مرکز

 برکاته و اهلل رحمه و علیکم السالم

 در را ودخ بسیار سپاس مؤکد، طوربه ما. کردیم دریافت بودید، فرستاده لندن از که را اینامه فراوان مسرت با

 ندگفت ما به صادق محمد برادر طور همین و بشیر برادر. داریممی اعالم شما هایهمکاری و توجهات با بطهرا
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 مشکالت اب استمرار و توسعه علت به متأسفانه اکنون هم که «المنتقی» با همکاری برای ایویژه تالش شما که

 .دارید آن روش تقویت و است روبروشده بسیاری

 ربیشت همکاری به مسلمین، و اسالم به خدمت راه در و فرستاد خواهیم شما آدرس به نانهمچ را مجله این ما

 و یانگلیس عربی،: هایزبان به هائیکتاب نشر و چاپ به داریم قصد مجله، بر عالوه ما. عالقمندیم شما با

 همکاری البته. ئیمآ فائق م،هستی مواجه آنها با که مشکالتی بر کوشیممی بینیخوش با البته و کنیم اقدام فرانسه

 .گرددمی ما پیشرفت موجب و کندمی تشویق راه ادامه در را ما شما

 اشتد برهه آن در هافعالیت تکامل و استمرار در بزرگی تأثیر بودید، رم در که هنگامی در ما با شما همکاری

 داوندخ از و کنیممی تشکر رانتانبراد با همکاری به شما عالقه و هاکوشش از دیگر بار یک دلیل همین به و

 .کنیممی طلب توفیق و خیر شما برای قادر و عالی

 فرانسه زا دیداری داشتیم انتظار. است شده منتقل «وان» شهر به ایشان. رسانندمی سالم شما به حسینی برادر

 اشتهد گفتگوهائی همگان مصلحت راستای در و کار تکامل در بسیاری امور باره در شما با تا باشید داشته

 .یابد تحقق آینده در امر این امیدواریم و باشیم

 مجدداً. کنیم لتعطی را پاریس دفتر داریم قصد چون کنید، مکاتبه باال آدرس به ما با پس این از که داریم انتظار

 .داریم موفقیت و سالمتی آرزوی شما برای و سپاسگزاریم

 برکاته و اهلل رحمه و علیکم السالم و

  مرکز مدیر – مهدی یدس

                                                                               *** 

 گذشته به نگاهى

 روح دوری و جدایى که شد سپرى حالى در اسالم، تاریخ از قرن چندین «راشدین خلفاى» دوران از پس

 مرور به ىجدای این. گرفت مى خود به وسیعترى بعادا روز به روز مسلمین، خلیفه انتصاب مسئله از شریعت

 نچهآ با متفاوت کامالً هایىشیوه و حکومت مورد در را اى تازه سیاسى معیارهاى و گردیده دارتر ریشه زمان

 هاىتعصب از آمده وجود به موروثى هاىرژیم. ساخت مطرح کرد، مى اقتضا شرعى سیاسى اصول که

 نبود ىاختالل مشکل تنها نقص این. بودند کرده خوش جا سیاسى هرم قله در ومى،ق یا و اى قبیله خانوادگى،

 ىسیاس دستگاه به امت اقتصادى هاىارگان نمودن وابسته بلکه آمد، پیش «اسالمى جامعه» حرکت در که
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 به قضاوت و فتوى دائره کردن وابسته جهت فرمانروایان هاىتالش کنار در که بود دیگرى اختالل حاکم،

 .زد مى دامن ایفزاینده بطور راستین، اسالم خط از انحراف به روزگار، آن در حاکم سیاسى اراده

 یدنبخش تداوم به را اسالمى حرکت داران طالیه جامعه، درون از برخاسته مکتبى جوشان روحیه همه، این با

 أسیست سوى به را یروهان تالش و برانگیخت خطرها و گزندها مقابل در مکتب از نگهبانى جهت مبارزه به

 .داد سوق متنوع، هاىخالقیت با متمدن بنیانى

 جاهلى ساختارهاى حیات به تا واداشت را اسالم سربازان خروش، و پرجوش روحیه این خارجى، زمینه در

 وارد ومتحک تئوریک مبانى بر که انحرافى فشارهاى درنتیجه ولى دهند، پایان گذشته هاىدوران از باقیمانده

 .گرفت پیش در را نزولی سیر و افول راه رفته رفته روحیه این د،ش

 و ممسلّ امورى شکل به که انجامید هایىواقعیت پیدایش به جدید مفاهیم رخنه تاریخى، ادوار این طول در

 بهترین در و کردن موعظه و فتوى صدور به فقط زمان مرور به دین علماى نقش جمله از. آمد در قطعى

 عدرواق و گشت محدود و منحصر آنان، با ظاهری کردن مخالفت یا و امور اولیاى به دادن اندرز و پند شرایط

 ود،ب کرده تحمیل آنان بر را آن سیاسى هاىواقعیت تراکم که محدود، نقش این ایفاى به تنها دین علماى

 .کردند بسنده

 اههمر مسلمانان از کشته هزاران با که شد ایجاد امت صفوف در هایىشکاف «بزرگ فتنه» دادن روی پى در

 را فتنه نای پیامدهاى ـ قبول عنوان به نه و خونریزى از پرهیز و مصلحت به بنا ـ دین علماى از بسیارى. بود

 این علیه یامق و ایستادگى و پایدارى به دین علماى از دیگر برخى درحالیکه. پذیرفتند واقعیت یک عنوان به

 را انحراف این هرگز( ص)محمد امت که شدند امر این تاریخى شاهدان ترتیب ینبد و دادند ادامه انحراف

 .داد نخواهند در تن آن به و نپذیرفته

 نتیجه در و یافت فزونى اسالمى هاىسرزمین به صلیبی غرب تجاوز جهان، و اسالم تاریخ از اخیر هاىقرن در

 و دهکر فروکش پادشاهان از دین علماى انتقاد شرایط این در... کرد سقوط «خالفت» سرزمین از هایىقسمت

 مامىت. گردید متمرکز اسالم ثغور و سرحدات از دفاع براى مسلمانان برانگیختن محور بر عمدتاً هاتالش

 تجاوز اثر بر عثمانى خالفت که هنگامى! زد مى دور صلیبی غرب تجاوز رفع چگونگى در علما اهتمام

 و جهاد و امت رهبرى در ـ غیرارادى بطور ـ دین علماى نقش مجدداً پاشید، فرو هم از غرب وحشیانه

 یعلما و الجزایر در «عبدالقادر امیر» و قفقاز در «شامل شیخ» مبارزات. بازیافت را خود جایگاه استقامت

 ابن» و فلسطین در «قسام عزالدین» و مراکش در «خطابى عبدالکریم» بعدى مرحله در سپس و مصر در االزهر
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 روحانیون و علما قیام و عراق در م 4324 در شیعه علمای قیام و مصر در «البنا حسن» و الجزایر در «یسبار

 .کند مى ترسیم را صحنه در دین علماى مجدد حضور از نمودارى تنباکو، نهضت در ایران

 رد ربغ شبیخون با رویارویى روند در شیعه علماى و سنت اهل علماى که اینست است ذکر شایان آنچه

 شاند،ن قدرت مسند بر را سرسپردگانش غرب که هنگامى... شدند امت پیشگام فرهنگى و جنگى هاىزمینه

 شیخ بدست مهم این و زدند باال را هاآستین غرب، شده مطرح الگوهاى ماهیت افشاى براى امت علماى

 آن اما. درسی انجام به - پاکستان و نایرا و مصر در – مودودى ابواالعلى موالنا و کاشانى اهللآیت و البنا حسن

 یعنى تر، شاخص و متمایزتر دورانى سوى به انتقالى اى مرحله بلکه نبود، نهایى رویارویى مرحله مرحله،

 و کالئی هاىدولت و سو یک از اسالمى جبهه مشعلداران قطب، سید و خمینى امام مستقیم رویارویى مرحله

 !بود مقابل جبهه در و دیگر سوى از غربى متجاوزان با همسو و غرب به وابسته سکوالر

 قرن شاهدان قطب، سید و خمینى امام

 ىف معالم» کتاب در را اسالمى امت تمدنی نهضت و اسالمى حرکت «راه هاىنشانه» قطب سید آنکه از پیش

 فروپاشى دوران طى در امت که را بزرگى تحوالت کند، ترسیم م 4300 سال به[  راه در هایىنشانه] «الطریق

 اول جهانى هاىجنگ رخدادهاى و بوده آن شاهد اسالمى حرکت سرکوب و فلسطین شدن ضایع و خالفت

 مکتب خاستگاه از او. بود کرده لمس و احساس وجود تمام با بود، گذرانده سر از را پیامدهایشان و دوم و

 حمالت چگونه و چرا که دریافت وجود تمام با قطب سید. برافراشت قد تحوالت این روى در رو اسالم

 پیدا تداوم آن هاىارزش و غربى فرهنگى مفاهیم گسترش و غیرمذهبى هاىدولت تثبیت منظور به هاغربى

 شخصى، و عینى حضور درباره اما و.. قطب سید موضوعى و فکرى حضور حضور مورد در این. کند مى

 دجدی هاىشیوه کشف سمت به را او جهانى، و محلى هاىستمگرى مختلف هاىشکل علیه پیکار و مبارزه

 ینع در و روشن دیدى با قطب سید کریم، قرآن از الهام با اینکه تا شد رهنمون انقالب هاىسنت و عملکرد

 در[ «آنالقر ظالل فى»پربهاى تفسیر قرآنى، خط ماهیت و اسالمى تحرك چگونگى به نسبت استوار، حال

 ىو اجتماعى ـ تاریخى هاىپژوهش بر عالوه کار، این البته و ساخت نتشرم و نمود تألیف را]  قرآن سایه

 به امر این و کرد افشا وى، دیدگاه در را امت حرکت روند در اختالل و ضعف نقاط که هایىپژوهش. بود

 .بخشید ترتیب و نظم مبارزه هاىاولویت به نسبت او فکرى مبانى

. انستد مردود بن و بیخ از را طاغوتى ـ جاهلى واپسگراى اوضاع نیرومند، و رسا صدایى با همواره قطب سید

 ضورح به وى شهادت دلیل همین به و نمود مخالفت قاطعانه! ملى آشتى یا طلبانه اصالح روش نوع هر با و

 یدس شهادت. بخشید خاص اى جلوه آن، به وابسته دولت و غرب علیه اسالمى مبارزات صحنه در تابناکش
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 جهادگراى جریانات برآوردن سر و عربى منطقه در اسالمى دگرگونى ایجاد جریان یافتن تبلور در قطب

 .است کرده ایفا را اى عمده نقش کشور چندین در انقالبى،

 با ار جهانى تحوالت که بود همت بلند و نظیر بى شاهدى خمینى امام ـ شیعه ـ اسالمى امت دیگر بخش در

 تثبیت و مسلمانان سرکوب فلسطین، رفتن دست از خالفت، فروپاشى :بود گر نظاره نزدیک از شدید تأثر

 ....اخص بطور ایران در و اعم طور به اسالم جهان در طاغوتى هاىرژیم

 در چگونه اینکه و بود بزرگ واقعه دو این مهم پیامدهاى شاهد و برده سر به جهانى جنگ دو دوران در امام

 هاىثروت کرده، قبضه اسالمى کشورهاى در را هاحکومت دستگاه اختیارات غرب، سرسپردگان فرایند، این

 یداخل علمى و فرهنگى هاىسازمان که آلود شرك هاىبرنامه با را مسلمان مردم و دادند مى باد بر را مسلمانان

 !کشاندند مى بردگى به بودند، آن مجرى

 ریخىتا شرایط کامل درك با اجتهاد، ینا و رسید فتوى و اجتهاد قله اوج به خمینى امام شمسی 4302سال در

. بود اسالمى روش اصیل هاىسنت و قرآنى خط قوانین به خدمت راستاى در و همراه اسالمى امت حقایق و

 هر و بود کرده اعالم مردود بن و بیخ از را جاهلى ـ طاغوتى واپسگراى اوضاع ابتدا همان از خمینى امام البته

 حکومت که داد مى نشان عمل در طاغوت، مقابل در ایستادگى با و نستدا مى غیرممکن را سازشى نوع

 مبارزات صحنه در خمینى امام حضور گونه این و است شرعی واجب یک آن نابودى و شرك نوعى طاغوت

 حورم عنوان به امر همین و... کرد پیدا خاص درخششى آن، به سرسپرده و وابسته رژیم و غرب علیه اسالمى

 .کند مى جلوه طاغوتى، رژیم سازى کن ریشه روند در ایران، مانانمسل جذب اصلى

 با که. هستند قرن این دهنده آگاهى و بخش روشنایى اسالم سمبل دو قطب، سید و خمینى امام درواقع

 ژیمر در یافته تبلور درونی شرك و محلى و جهانى طاغوت و اى منطقه و جهانى هاىستمگرى با رویارویى

 .باشند حاضر قرن شاهدان که آورد بوجود را آن تگىشایس بحق حاکم

 قطب سید و خمینى امام اجتهاد

 درتق مسند از الئیک الگوى زدن برکنار و ـ رهبرى ـ شرعى مسئولیت انجام سوى به اسالم علماى اینکه

 را نچهآ سپس و کند قانونگذارى دلخواه، به و بداند خدا غیر آن از را حاکمیت که الگویى یعنى کنند، حرکت

 که است نای معنایش اتفاقى، اینچنین! خداوندست شریعت این: بگوید است کرده قانونمندى خود پیش از که

 در آمده بوجود پندارهاى که بسیارى رسوبات و هاتراکم از و شده! نوگرا سنت اهل و شیعه نزد در دین

 تعظم و حساسیت واحد، آن در و اینجا رد. است یافته رهایى کرده، تحمیل را آن بار مرارت و دشوار شرایط
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 آخرین زا پس اسالم، سیاسى اندیشه تاریخ در بار نخستین براى چه،. شود مى آشکارتر بزرگوار دو این کار

 حکومت دکترین(( 4)ابوحنیفه امام ـ زید امام) امت سیاسى مسیر تصحیح براى اسالم فرزندان عملى تالش

 عصر و( ص)اکرم پیامبر دوران در همانگونه، و کرده طرح خداوند که آنچه اساس بر حکومت و اسالمى

 صحنه در و شده خارج فقه دائره و تئورى چهارچوب از عملى طرحى صورت به بوده، هم راشدین خلفاى

 .است نهاده بیش به پا طاغوت، حاکمیت با رویارویى

 دوران تا( ع)آدم حضرت دوران از تاریخى، هاىواقعیت گستره در «اجتهاد» این در نگرى ژرف و تأمل با

 اسالمى، اندیشه جوهر به نسبت بزرگوار دو آن نگرش طرز از نمودهایى ـ( ص)محمد ـ خاتم حضرت

 .نمود مشاهده توانمی

 پس باز براى را اسالم و انداخت راه به عظیمى اجتماعى جریان خود بزرگ، اجتهاد و جهاد با البنا حسن شیخ

 «جتهادا» این اگر. ساخت مطرح جدید لباسى در بود، رفته دست از خالفت وطسق با که مشروعیتى گیرى

 تثبیت را اپوی اجتماعى سازمان و تشکیالت برپایى اندیشه سنت، اهل اسالمى بینش درون در است توانسته

 هاداجت این و شده ظاهر اسالمى بیدارى روند در فعال واقعیتى صورت به اسالمى حرکت نتیجه در و نموده

 نخست شبخ است توانسته «البنا» اجتهاد اگر... است رفته شمار به عربى جامعه در دینى مشروعیت عنوان به

 ورد تشکیالت این حرکت پیرامون در که ـ اجتهاد از دوم بخش که رسد مى نظر به دهد، انجام را مأموریتش

 از یا و ودبر پیش دموکراتیک روفمع ابزارهاى با باید آیا که است گشته سرگشتگى و ابهام دچار ـ زند مى

 استبداد، رد ور غوطه کشور یک در که نمود تالش البنّا» است معتقد الغنوشى راشد استاد انقالبى؟ عملکرد راه

 زا پرهیز» سنت اهل سنتى موضع از وى شدن متأثر امر این علت شاید... کند عمل دموکراتیک صورت به

 م 4322 ژوئیه 23 کودتاى بحبوحه از پیش البنا، حسن شیخ شهادت از پس سرگشتگى اما(« 2.)باشد «فتنه

 بیش سازمان مرحله، این در... است کرده بازگشت مجدداً ،«هاسرهنگ» رسیدن قدرت به و فاروق ملک علیه

 .نهاد سپ پا طاغوتى، و الئیک و سکوالر رژیم با رودرویى در انقالبى حل راه بکارگیرى اندیشه از پیش از

 چگونگى رب بیشترى نورتاب و بخشید تکامل را دکترین البنا، اجتهاد زمینه از استفاده با قطب سید سپس

 یتحاکم و ربوبیت: »اعالم افکند، طاغوت رژیم قبال در و جامعه درون در زیربنایى تشکیالت این حرکت

 و ساختارها و ودهانم تمامى در بشرى حاکمیت علیه فراگیر انقالب معناى به جهانیان، بر یگانه، خداوند

 اکمیتح انحاء، از نحوى به زمین کره سرتاسر در که اوضاعى علیه تام عصیان و قیام و.. وابسته تشکیالت

 خداوند هب آن بازگرداندن و الهى شده غصب حاکمیت گرفتن پس باز: »بود این اعالم این مفهوم.« است یافته

 هایىر براى عام ایست اعالمیه و برنامه گفتیم نیز قبالً که همانگونه اسالم( »3.«)حاکمیت این غاصبان راندن و
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 نسانا بر انسان حاکمیت مبناى بر که را هایىدولت و هانظام خواهد مى آغاز از اسالم. بندگان بندگى از انسان

 (0.«)براندازد است، انسان توسط انسان کشیدن بند به و

 به اسالمى عملکرد گیرى جهت اصوالً که کند ىم مشخص نحو بدین را اسالمى عملکرد راه قطب ،سید

 اعالم مخالف، هاىواقعیت زدودن جهت ضرورتاً اسالم بنابراین: »است جاهلیت ساختارهاى انهدام سمت

 رستشپ جاى به که سیاسى نیروهاى پیکر بر را ضرباتى و است ساخته قرین کردار و گفتار با را عمومى

 چه و محض سیاسى چه حاکم، نیروى انهدام از پس... سازد مى وارد د،کنن مى پرستش را هاانسان خداوند،

 و اجتماعى امنظ برپایى راه باشد، گزیده استتار واحد عنصر یک درون در طبقاتى یا و نژادپرستى چتر زیر در

 ىم پیدا را پویایى و مانور قدرت آزادیبخش، حرکت که شود مى هموار طورى اسالمى، سیاسى و اقتصادى

 (2«).کند

 شریتب رهبرى از جاهلیت برکنارى اسالم وظیفه بنابراین: »گوید مى هانشانه از دیگرى جاى در قطب سید

 هاىیصهخص و مستقل هاىگونه داراى که خود مستقل و ویژه خط مبناى بر رهبرى این گرفتن بدست و است

 (0.«)است ناب

 هاىعیتواق تغییر ما وظیفه اولین: »گوید ىم «قرآنى همتاى بى نسل: »کتاب اول فصل در قطب سید شهید

 هایتواقع این. است بنیادین بطور جاهلیت، بر مبتنى هاىواقعیت این تغییر ما وظیفه. است جامعه این

 به زیستن از ارعاب و فشار و سرکوب با را ما و دارد اسالمى بینش و الهى مشى خط با اساسى اصطکاکى

 جامعه این بر که است این ما راه در هاگام نخستین. دارد مى باز است، دهکر معین را آن الهى خط که نحوى

 و جرح زیاد، چه و کم چه خود، هاىهدف و هاارزش بر و جوئیم برترى پندارهایش و هاارزش و واپسگرا

 قرار راهىدو سر بر جامعه این و ما! هرگز! نه. نرسیم سازش به جامعه این با راه، نیمه در تا نکنیم وارد تعدیل

 خواهیم گمراه همه و داد خواهیم دست از را خود اصول تمامى شویم همگام آن با قدم یک اگر و داریم

 (7.«)شد

 عرف کی صورت به ـ پیش سال صدها از ـ تشکیالت شیعه، مسلمانان نزد در «امت» پیکره از دیگر بخش در

 امر نای. بود داده دست از را سیاسیش طعیتقا و برندگى تشکیالت این اما. است آمده در استوار اجتماعى

 بود داده قرار الشعاع تحت را طاغوت ساختار با برخورد چگونگى مسئله که است متعددى علل معلول

. بود ادهد در تن موجود واقعیت به «انتظار» امید به اوقات اغلب در طاغوتى، نظام با مقابله جاى به بطوریکه

 اجتماعى منظا یک برپایى از هدف پویا، سیاسى تحرك با و صحنه در حضور با خمینى امام شرایطى، چنین در
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 هکرد نازل خداوند که آنچه اساس بر کردن حکومت و اسالمى نظام یک برقرارى هدف: ... نمود بیان را نوین

 ...حکومت دستگاه از استبدادگر، غاصب زمامداران برکنارى و است

--------------------------------------------------------------- 

 را زید روجخ ابوحنیفه. است گرفته قرار ابوحنیفه پشتیبانى و حمایت مورد زید قیام آنکه توجه شایان( 4

 .است دانسته( بدر در( ص)خدا رسول بزرگوارش جد خروج با مشابه)

 .47 ص 44 ،44 شماره المنتقى مجله( اسالمى حرکت رهبران) الغنوشى راشد( 2

 .07 ص الطریق فى معالم( 3

 .74 ص منبع همان( 0

 منبع همان( 2

 402 ص منبع همان( 0

 22 ص منبع همان( 7
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 دوم بخش - قطب سید و خمینی امام اندیشه در اسالمی حکومت طرح

 

 هداشت مهمى و گیر چشم مبارزاتى حضور هجرى، چهاردهم قرن دوم نیمه در بویژه نجف و ایران علماى البته

 .ماندند ناکام واپسگرا، هاىنظام براندازى چگونگى و «اسالمى حکومت اندیشه طرح» در آنان همگى اما اند

 و ببریم بین از را مفسد و فاسد حکومتى هاىدستگاه که این جز نداریم اىچاره ما: »گوید مى خمینى امام

 مسلمانان همه و اسالم علماى وظیفه: »و( 7.«)کنیم سرنگون را جائر و ظالم و فاسد و خائن حاکمه هاىهیئت

 هاىحکومت است، انسان میلیون صدها سعادت راه که راه این در و بدهند خاتمه ظالمانه وضع این به که است

 (3.«)دهند تشکیل را اسالمى حکومت و کنند سرنگون را ظالم

 مایند،نن تخطى آن از و کنند رفتار ماسال عادالنه برطریقه افراد همه و شود برقرار اسالمی نظام باید اگر: »و

 نفوذ باید گرا شود، گرفته قالبى هاىمجلس توسط اسالمى ضد قوانین تصویب و بدعتگزارى جلوى باید اگر

 و حکومت بدون کارها این. است الزم «حکومت» یک ایجاد برود، بین از اسالمى کشورهاى در بیگانگان

 (44.«)شود نمى انجام دولت، تشکیالت

 غیر یا و اسالمى ضد صورت همین به هاحکومت وضع بگذاریم نباید که کند مى حکم عقل و شرع»: و

 معنى به اسالمى غیر سیاسى نظام برقرارى چون. است روشن و واضح کار این دالیل. کند پیدا ادامه اسالمى

 آمیز كشر نظامى مى،اسال غیر سیاسى نظام هر که دلیل این به همچنین. است اسالم سیاسى نظام ماندن کنار

 کنیم دور آنان حیات از و مسلمانان جامعه از را شرك آثار موظفیم ما و ـ است طاغوت حاکمش چون ـ است

 (44.«)ببریم بین از و

 اسالم هب آن بازگرداندن و غاصبان یوغ از حکومت دستگاه رهاسازى سوى به عملى پیشروى ترتیب بدین

 .دهد مى تشکیل را خمینى امام و قطب سید اجتهاد، مبناى راستین،

 ات واداشت را شخصیت دو آن امر این. است شده مواجه ما اسالمى میراث در پندارها تراکم با اجتهاد این اما

 مطرح مکان خصوصیت اینجا در البته. بکشند بطالن خط اجتهاد، این مقابل در برافراشته قد پندارهاى تمام بر

 یرتفس پیامدهاى از ناشى کرد، بروز «سنت اهل» نزد در اسالمى اندیشه انمید در که اختاللى اگر. شود مى

 اندیشه میدان در نیز دیگرى اختالل مقابل در... باشد مى «فتنه از پرهیز» و منکر از نهى و معروف به امر ناقص

 کردن موکول و «موعود مهدى» آمدن به بستن دل پیامدهاى از ناشى که کرد بروز «شیعه» نزد در اسالمى
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 یتواقع پذیرش: انجامید واحد اى نتیجه به آنجا، و اینجا در اختالل درواقع و باشد مى ظهور به امور، اصالح

 آینده؟ امید به کردن خوش دل و امر

 حرکت ا،هاولویت حسب بر نوین مبناى ریزى پى و اسالم فکرى مبانى غبارزدایى روند در شخصیت دو این

 نیانب درون در اسالمى، حرکت فقه و اسالمى عملکرد پندارهاى تصحیح ایندفر در قطب سید شهید. کردند

 گزارىبنیان» و «زندگى مشى خط اهلل اال اله ال: »هاىفصل. شد وارد سنت اهل مسلمانان سیاسى اندیشه فکرى

 وترس ورشکستگان به است محکمى پاسخ ،«راه در هایىنشانه» کتاب در «خدا راه در جهاد» و «اسالمى جامعه

 .پذیرند مى را بند نیم هاىحل راه فقط که آنهائى و

 نبطال خط موجود، هاىواقعیت پذیرفتن و موعود مهدى حضرت ظهور به بستن دل اندیشه بر خمینى امام

 دهش اسالم احکام اجراى ضرورت منکر. ندارد ضرورت اسالمى حکومت تشکیل که کند اظهار که هر: »کشید

 (42.«)است کرده انکار را اسالم مبین دین انگىجاود و احکام جامعیت و

 به راجع احکام و اقتصادی احکام اجراى: »براى دارد ضرورت اسالمى حکومت برقرارى خمینى امام باور در

 تحقق و قصاص و حدود و دیات احکام و اسالم امت استقالل و ارضى تمامیت از دفاع و اسالم نظام حفظ

 نجات براى و نشانده دست هاىرژیم ساختن سرنگون و ستعمارگرانا راندن بیرون و اسالمى وحدت

 (43.«)محرومان و ستمدیدگان

 :کنیممى مرور را ذیل متن اسالمى حکومت برقرارى لزوم بر خمینى امام تأکید میزان کافى درك براى

 در ،کند ظهور ـ عج مهدى ـ حضرت که نکند اقتضا مصلحت و بگذرد دیگر سال هزار چند است ممکن»

 هرج بکند؟ خواست کارى هر کس هر و نشود؟ اجرا و بماند زمین باید اسالم احکام مدید، مدت این طول

 طاقت متزح سال سه و بیست آن اجراى و نشر و تبلیغ و بیان راه در اسالم پیغمبر که قوانینى است؟ مرج و

 و کرد؟ محدود سال دویست هب را احکامش اجراى خداوند آیا بود؟ محدودى مدت براى فقط کشید، فرسا

 دترب آنها، اظهار یا و مطالبى چنین به اعتقاد است؟ کرده رها را چیزش همه دیگر اسالم صغرى، غیبت از پس

 (40.«)است اسالم شدن منسوخ اظهار و اعتقاد از

 اجتهاد آغازین نقطه

 در و برده بکار را آن خاص بیانى با کدام هر شخصیت، دو آن که است اصطالح دو اجتهاد، این آغازین نقطه

 همتاى بى نسل» برده بکار قطب سید که اصطالحى. اند کرده تکمیل را یکدیگر مقصود و هدف واقع

 این کردن مشخص. است( 40)«اسالم صدر» نسل فرموده بیان خمینى امام که اصطالحى و است( 42)«قرآنى
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 آن رد عباسیان و امویان خالفت هاىدوران سیاسى انحراف که است تاریخى مرحله یک بیانگر اصطالح، دو

 یند پیکره بر اصول، یا و فروع مورد در که است رسوباتى از رهایى مرحله مرحله، این. است نداشته نمودى

 و نهضت ماهیت مورد در سؤال این پاسخ در خمینى امام لذا. است نداشته دین با هم ربطى هیچ و نشسته

 رد باشیم بود اسالم صدر در که همانگونه خواهیم مى ما: »گوید مى ت؟اس سنى یا و شیعى آیا که حکومت

 (.47)«سنى نه و بود شیعى نه زمان آن

 یک هیچ( ص)اکرم رسول رحلت از پس: »است داده قرار خود اجتهاد منبع را تاریخى مرحله این خمینى امام

 و منداری الزم حکومت نگفت کس چهی و نداشتند تردید است، الزم «حکومت» که معنى این در مسلمانان از

. ندداشت نظر اتفاق همه حکومت، تشکیل ضرورت در درواقع یعنى. نشد شنیده کس هیچ از حرفى چنین

 (47.«)شود امر این دار عهده که بود مقامى در فقط اختالف

 نظریه مینه بود، یافته گسترش مسلمین بالد سرتاسر در که هایىفرقه و مسالک و هافرقه مورد در قطب سید

 صمشخ در دو، هر یعنى. کند مى رجوع خیزش الگوى و منبع عنوان به «قرآنى همتاى بى نسل» به او: دارد را

 عنایت آن ودنب زالل و منبع بودن یکى به یعنى کنند، مى اشاره الگو آن تبلور سرمنشأ به اقتدایى، الگوى کردن

 هاآن به خود کمال و سعادت براى بشر که است امىاحک و دستورات همه شامل سنت و مجید قرآن: »دارند

. قرآن فقط. بود قرآن سرچشمه شد، سیراب آن از همتا بى نسل که اى سرچشمه: »و( 43.«)دارد احتیاج

 (24.«)بود اصلى سرچشمه آن نمودهاى از نمودى هم رهنمودهایش و( ص)خدا رسول احادیث

 دخداون سوى از دین این! برگرداندند دین این «اصلى منبع» سوى به را هانگاه بزرگوار دو آن گونه، این و

 به کدیگر،ی اتفاق به و کردند زنده را قرآن نصوص روانى بار دوباره ترتیب، بدین و است آمده یگانه و یکتا

 و دادند هشدار و کرده رد را آلود شرك هاىرنگ و هاگونه تمام و رسیدند، «عرفان» یعنى ایمان اوج نقطه

 و الهى قوانین از که کسى آن نیست یگانه خداى بنده: »است شرك الهى غیر قوانین از پیروى که زدند نهیب

 و شرع نهاآ بر مشرکان، باطل خدایان آیا: »نکند تبعیت کرده ابالغ ما به پیامبرش وسیله به خداوند که آنچه

 (24.)- «ورىش سوره 24 آیه ترجمه - «اند؟ کرده جعل نفرموده، اجازه خدا که احکامى

 ـ اعلى حاکمیت ـ حق زیرا است کرده اطالق «مشرك» کلمه اشخاصى چنین بر خداوند دور هاىگذشته در»

 مه آنان و کردند مى قانونگذارى خودسرانه هم اینان. بودند کرده واگذار پارسایان و بزرگ کشیشان به را

 قح چه شوند، خوانده کافر و مشرك اولى، باب از افراد قبیل این که است سزاوار امروزه... پذیرفتندمى

 (22.«)قماشند یک از آنان همگی.... واگذاردند پارسا، نه و هستند کشیش نه که مردمانى به را قانونگذارى
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 فسادى همین اش الزمه است، آمیز شرك نظام و «طاغوت» حاکمیت از ناشى که اجتماعى شرایط این: »و

 (23.«)بینید مى که است

 به دادن راف گوش با یا و قطب سید ـ قرآن هاىسایه در ـ «القرآن ظالل فى» تفسیر مطالعه با سنج هنکت افراد

 «قمطل قدرت» دارنده بر بزرگوار دو هر که یابندمى در بخوبى ایشان، رهنمودهاى و خمینى امام هاىسخنرانى

 غبار و کرده بنا تجدید نو از را وحیدىت تفکر لذا. اند داشته اتکاء و اتکال ـ متعال خداوند ـ «مطلق علم» و

 داراى اسالمى، حکومت برقرارى که نمودند ثابت روشنى به و زدودند آن پیکره از را ماندگى عقب هاقرن

 وضوعم این. است الهى هاىخصوصیت ترین ویژه به تجاوز حقیقت در آن، برقرارى عدم و است ویژه اولویت

 اال اله ال» فصل و خمینى امام «اسالمى حکومت» کتاب در «اسالمى حکومت تشکیل لزوم دالیل: »فصل در

 .است شده بیان شفاف بطور قطب، سید «راه در هایىنشانه: »کتاب در....« اهلل

 ،است قطب سید و خمینى امام عمده و دائمى وعده طاغوتى حکومت برانداختن و اسالمى حکومت برقرارى

 از و دگیر مى الهام اسالم صدر از زیرا است، دور به کامالً دینى نگیزا تفرقه مسائل طرح از حکومت نوع این

 سالما علماى چنانچه و است شرعى تکلیف یک اسالمى حکومت برقرارى. گردد مى سیراب وحى زالل منبع

 .هستند گناهکار نگمارند، همت آن انجام به

 ذیرفتنپ از و ایستادند قاطعانه اسالم، به نبىج و ثانوى نقش واگذارى علیه آغاز، همان از و آشکارا سید، و امام

 ارزهمب و. نمودند خوددارى فلسفى، و «نظرى معارف» یا و «طهارت» مثالً درباره افتاء زوایاى به محدود نقشى

 هعرض اش سرسپرده واپسگراى هاىحکومت و کافر غرب که اسالمى و دربارى آخوندهاى علیه سهمگین اى

 تئورى تصور به اسالمى ایدئولوژى اینکه! اشتباهى چه هم آن و است اشتباه: »کردند آغاز هستند، آن کنندگان

 چه هم آن و است خطر این بلکه شود، گرفته بکار فرهنگى آگاهى افزایش و ذهنى تحقیقات مورد در تنها و

 (20!«)خطرى

 ریزى قالب را زندگى انینقو و نظام هاىچهارچوب و هاتئورى که خواهند مى اسالم از امروزه که آنهائى: »و

 را هىال قوانین حاکمیت فقط عمال که شود نمى پیدا اى جامعه هنوز زمین کره صفحه بر که حالی در نمایند،

 کرده یداپ را کارى چنین اجرایى قدرت اصوالً اینکه و باشد گذاشته کنار را دیگر قوانین تمامى و پذیرفته

 آن ـ را زندگى در آن عملکرد طرز نه و را دین این ماهیت نه اهند،خو مى را این اسالم از که آنهائى باشد،

 (22.«)اندنکرده درك ـ است گرفته تعلق آن بر الهى مشیت که گونه

 اصطالح هب مبتذل مسخرگى و آیند فائق آن بر و کنند افشا را روانى جنگ مانور که است الزم تبلیغ اهل بر: »و

 هک است آنان بر. سازند رسوا را ننهاده گردن الهى شریعت به هنوز که ىا جامعه در «اسالم فقه کردن پویا»



514 

 

 رد بذر کاشتن وسیله به سرگرمى... کنند دور خود از است شده مجدّانه کار جایگزین که را سرگرمى این

 (20.«)نمایند افشا را خبیثانه نیرنگ این که است آنان بر!.. هوا

 حثب آن از فقط همیشه که احکامى همین را اسالم و باشید داشتهن کارى استعمارگران سیاست شما اگر: »و

 نهاآ بخوانید؟ نماز خواهیدمى هرچه شما. ندارند کارى شما با نکنید، تخطى آن از هرگز و بدانید کنید، مى

 همین آثار. کنید نگاه علمیه هاىحوزه به شما: »و( 27)«دارند؟ کار چه شما نماز به خواهند،مى را شما نفت

 که بینید مى را همتىبى و تنبل و بیکاره و مهمل افراد. کرد خواهید مشاهده را استعمارى تلقینات و تبلیغات

 افکار گونه این: »و( 27.«)نیست ساخته آنها از این جز کارى و کنندمى دعا و گویندمى فقهى «مسئله» فقط

 کشورهاى وضع که کند مى کمک جائر هاىدولت و استعمارگران به دارد، وجود بعضى ذهن در که ابلهانه

 ستا جماعتى افکار اینها .کنند جلوگیرى اسالمى نهضت از و دارند نگه صورت و وضع همین به را اسالمى

 تکلیف و کنیم اصالح را آنها افکار باید. مقدس نه هستند «نما مقدس» حقیقت در و معروفند! «مقدسین» به که

 اسالم فقهاى از هااین: »و( 23.«)هستند ما نهضت و اصالحات مانع اینها ونچ. سازیم روشن آنها با را خود

 اینها اگر.. ..کرد رسوا باید را اینها ....باشند دعاگو تا کرده معمم ایران دولت عوامل را اینها از بسیارى و نیستند

 اینها عمامه ما هاىجوان باید کنند، مى ساقط را اسالم کنند، مى ساقط را زمان امام نشوند، ساقط اجتماع در

 را مسلمین و اسالم نفوذ جلو ساختگى مقدسین که شده طورى مسلمین جامعه امروز: »و( 34.«)بردارند را

 هاىحوزه در دارد، وجود جامعه در که جماعت این ریشه. زنندمى صدمه اسالم به اسالم، اسم به و گیرند مى

 نمایى مقدس روحیه که هستند افرادى ها،حوزه دیگر و مشهد و قم و نجف هاىحوزه در. است روحانیت

 کی اگر که هستند اینها .دهند مى سرایت جامعه در اسالم نام به را خود سوء افکار و روحیه اینجا از و دارند

 لیسانگ نگذارید کنیم، زندگى دیگران پرچم زیر ما نگذاریم بیایید و باشید زنده بیایید بگوید و شود پیدا نفر

. کنند ىم مخالفت او با کند، فلج را مسلمانان طور این اسرائیل نگذارید کنند، تحمیل ما بر قدر این آمریکا و

 که یدبیننمى مگر بینید؟نمى را خطر مگر: گفت آنها به کرد، بیدار و نصیحت باید ابتدا را جماعت این

 ماش و کنندمى کمک آنها به هم آمریکا و انگلیس و برندمى بین از و کشندمى و زنندمى دارند هااسرائیلى

 تنهایى به احثهمب باشید، مردم هاىبدبختى عالج فکر به شوید، بیدار باید شما آخر. کنیدمى تماشا اید نشسته

 بساط ند،بر مى بین از را اسالم دارند که شرایطى در. کندنمى دوا را دردها تنهایىبه گفتن مسئله. ندارد فایده

 صحبت تثلیث و القدسروح باره در و نشستند که مسیحیان مانند و ننشینید خاموش زنند، مى هم به را ماسال

 روز مسائل هب. کنید توجه هاواقعیت و حقایق این به و شوید بیدار. بردند بین از گرفته را آنها آمدند تا کردند،

 «حهاجن» مالئکه که خواهید مى هاکارىاهمال این با شما. نیاورید بار مهمل اندازه این تا را خودتان. کنید توجه

 ندارید، ىتکلیف گفتن مسئله جز که شما براى.... پرورند؟ تنبل مالئکه مگر. کنند پهن شما پاى زیر را خود
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 هوظیف انجام به و نشده بیدار مکرر، هاىنصیحت و ارشاد و تذکر از بعد هرگاه. ندارد مورد و معنى خضوع

 طور انحسابش وقت آن. دارند دیگرى درد بلکه نیست غفلت از ناشى قصورشان شود مى لوممع برنخاستند،

 (34.«)است دیگرى

 شىکوش اسالمى، حکومت برقرارى و اسالم صدر به بازگشت بر مبنى قطب سید و خمینى امام اراده و عزم

 اجتهادشان. درساندن انجام به لتشکّ و تبلیغ خالل از بزرگواران آن که بود اسالم سیاسى اندیشه در پیشگامانه

 مفاهیم در سرگشتگى و اراده تزلزل دچار روزها آن در «امت» که گذاشت مبارزات عرصه به پا اى مرحله در

... ودب افکنده تشتّت و پراکندگى گرداب در را مسلمانان غربى هاىاندیشه نفوذ و بند نیم هاىحل راه و شده

 .ردیدگ هموار بردند، مى سر به دشوارى شرایط در که مسلمان نیروهاى اتحاد راه اجتهاد، این پیدایش با ولى

 المقدس بیت تا قاهره تا تهران از اسالمى کشورهاى در که جهادى به دعوت هر و اعتراضى نهیب هر امروزه

 دّتش به تقوى، اسوه دو این. است گرفته منشأ قطب سید و خمینى امام اجتهاد از عمدتاً شود، مى داده سر

 المى،اس حکومت نبود نابسامان، اوضاع این منشأ سر که کردند اعالم و تاختند موجود واپسگراى اوضاع بر

 و ختهسا وضعى قوانین تحمیل طریق از مردم کشیدن بند به و الوهیت خصوصیات ترین ویژه به تجاوز

 حکومت یا: »دانستند مردود حاکم جاهلیت با را سازشى نوع هر ابتدا همان از و( 32.)است انسان پرداخته

 و( 30)قرآنى مشى خط ماهیت از منبعث شدند حکومتى تشکیل خواستار و( 33)«اهلل حکومت یا و جاهلیت

 امعه،ج سیاست،: دهد قرار پوشش تحت را بشر زندگى متعدد جوانب تواند مى که اسالمى اعتقادى بینش

 مبتنى تفسیرهاى و هاتأویل بند و قید از را اسالم سیاسى اندیشه بزرگوار دو آن گونه این... دانش هنر، اخالق،

 .ساختند رها گمان و حدس بر

 نهضت فقه: قطب سید و خمینى امام

 بشمار ون اجتهادى اسالم، سیاسى اندیشه در قطب سید و خمینى امام شیوه به حاکم قدرت مقابل در پایدارى

 و ركش دولت برکنارى شعار تا طلبید مى بزرگوار دو آن از را نهضت فقه ارائه موضعگیرى این اما. رود مى

 که دکر اعالم ابتدا قطب سید. بپوشد خود به عمل جامه و شده خارج تئورى مرحله از اهلل حکومت برقرارى

! هُبل هُبل،» کند نمى حکومت است، کرده نازل خداوند آنچه به که طاغوتى فرمانرواى این و حکومت این

 احکام که حکومت این که نمود اعالم خمینى امام( 32.«)است فریب و گىسرسپرد و سرى سبک سمبل

 (30.)است «طاغوتى حکومت» یک کند نمى جارى را خداوند

 د؟ش مى محدود خاصى جغرافیایى منطقه یک به بود، بزرگواران آن نظر مورد که اسالمى حکومت آیا ولى

 طحس در اسالم نشر و گسترش تداوم و اسالمى متحکو برقرارى پایه بر را خود هاىتالش تمام آنان! هرگز
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 ارب اسارت بشری وضعى قوانین زنجیر و غل از را رنجور بشریت دین، این تا... بودند کرده استوار جهان

 طهنق که منبعى از بودند، گرفته الهام اسالم صدر و وحى زالل منبع از قطب سید و خمینى امام. دهد نجات

 بهشائ بى و یکرنگ افکار و گردآورى یکجا انقالبى اسالم و امروز جهان هاىواقعیت مورد در را آنها نظرهاى

 عموض بزرگوار دو آن «راه در هایىنشانه» و «اسالمى حکومت» صفحات نخستین در. بود داده تالقى را شان

 هم مریخ کره به آنها: »گوید مى خمینى امام.... اندکرده مشخص آن ماهیت و غرب تمدن قبال در را خود

 ستندنی قادر و دورند معنوی و روحی تعالى و اخالقى فضائل و سعادت از باز بروند، هم هاکهکشان به بروند،

 ورشکستگى علت به بشریت امروزه: »گوید مى قطب سید و( 37.«)کنند حل را خود اجتماعى مشکالت

 داشته منطقى پیشرفتى و سالم رشدى دتوان مى آنها به احترام سایه در انسانى حیات قاعدتاً که هایىارزش

 غرب، هانج زیرا است، شده آشکار کامال غربیان براى حقیقت این و.. است گرفته قرار پرتگاه لبه در باشد،

 در اندبتو که ندارد هم را چیزى حتى بلکه ندارد، اختیار در بشریت به عرضه جهت هایىارزش تنها نه دیگر

 غربیان توسط بشریت رهبرى: »و( 37.«)کند قانع آن با را خود وجدان د،وجو اظهار براى شایستگیش مورد

 و اقتصادى نیروى نظر از یا و شده ورشکست مادى نظر از غرب تمدن اینکه نه.... است رسیده خط آخر به

 به که آن ارزشى هاىاندوخته که زیرا است، رسیده پایان به غرب نظام نقش بلکه گشته، انحطاط دچار نظامى

 جوامع شک بى جوامعى، چنین: »و( 33)«ندارد وجود دیگر بگیرد، دست در را رهبرى داد مى اجازه تمدن نآ

 (04)«است مانده عقب

 و درد زا بشریت بخش نجات داروى تنها عنوان به را اسالمى تفکر و اندیشه قطب سید و خمینى امام سپس

 مى مطرح را اش سرسپرده عمال و ـ دارى یهسرما و کمونیسم ـ غرب هاىاندیشه بار محنت تسلط و رنج

 اعتقادى هاىحل راه محتاج آنها هاىبدبختى و اجتماعى مشکالت حل چون: »گوید مى خمینى امام... سازند

 (.04.«)آید نمى بر آن حل عهده از فضا و طبیعت تسخیر و ثروت یا مادى قدرت کسب است، اخالقى و

 این و هاارزش آن که است اسالم تنها و.... دارد جدید رهبرى یک به نیاز بشریت: »گوید مى قطب سید و

: یدگو می و داردمی بیان شفاف طوربه مسئله این قبال در را خود موضع خمینى امام(. 02.«)داراست را قدرت

 اطبس و کشیده بطالن خط آن بر اسالم که است چیزى همان - موروثی حکوکت – والیتعهدى و سلطنت»

 را خود موضع قطب سید و( 03.«)است برچیده یمن و مصر و شرقى رم و ایران در اسالم درص در را آن

 اعاوض و هانظام و پندارها در که را مردم شهوات که است نیامده اسالم: »کند مى بیان چنین مسئله این درباره

 کند، وخمنس و برچیند را هااین همه تا است آمده بلکه... نماید تثبیت است، نهفته شان جاهلى رسوم و آداب و

 (00.«)نهد بنیان ویژه، ارزشى مبانى اساس بر را بشرى حیات که است آمده



517 

 

. نندک مى معرفى اسالمى حکومت اصلى ویژگى عنوان به را دادگرى و عدل سپس قطب، سید و خمینى امام

 و سرمایه، سیطره زا هاملت و افراد کشى ستم و واپسگرا هاىنظام در سرخوردگى: »گوید مى قطب سید

 لهىا حاکمیت به تجاوز از هستند هایىنشانه تنها،... و دارى سرمایه هاىرژیم در موجود کشى بهره و استثمار

 تحقق ماسال مکتب و تفکر سایه زیر در فقط کرامت این. است کرده عطا انسان به خداوند که کرامتى انکار و

! دکنن مى پرستش ـ اى گونه به یک هر ـ را همدیگر اسالمى، نظام از غیر نظامى هر در مردم زیرا.... یابد مى

 خضوع و یگانه خداوند پرستش به و شوند مى فارغ یکدیگر پرستش از مردم همه اسالمى ایدئولوژى در ولى

 (02.«)آورند مى روى آن برابر در

 مثال. نیست جودمو هاىحکومت طرز انواع از یک هیچ مشابه اسالمى حکومت: »گوید مى خمینى امام

 حکومت: »و( 00.«)بگیرد بازى به را مردم جان و مال باشد، خودرأى و مستبد دولت رئیس که نیست استبدادى

 خدا حکم و فرمان قانون و است خدا به منحصر حاکمیت حکومت، طرز این در. است قانون حکومت اسالم،

( ص)اکرم رسول از افراد همه. دارد تام سلطه سالمىا دولت بر و افراد همه بر خدا، فرمان یا اسالم قانون. است

 و باركت خداى طرف از که قانونى همان هستند، قانون تابع ابد، تا افراد سایر و حضرت آن خلفاى تا گرفته

 (.07.«)است شده بیان اکرم نبى و قرآن لسان در و شده نازل تعالى

 واقعیتى در عینى حضورى با اینکه مگر کند، ایفا خوبىب جامعه رهبرى در را خود نقش تواند نمى اسالم البته و

 دیگر عبارتى به( 07)«اسالمى حکومت اسالمى، جامعه» اسالمى نظام برقرارى یعنى. یابد تبلور ملموس،

 بشریت ىرهبر در را خود واقعى نقش دوباره بتواند اسالم تا بخشید «موجودیت» ،«امت» به دیگر بار بایستى

 !بازگردد «شهود» به «تام» تا... بازیابد

 هب لحظه تا خیزش و بیداری روند آغاز میان که بودند دریافته واالمقام مجاهد دو آن ابتدا، همان از واقع در

 و لیغاتتب که ندارد انتظار عاقلی هیچ: »گویدمی خمینی امام. است بسیار فاصله رهبری، زمام گرفتن دست

 به اسالمی تحکوم ستقرار در یافتن توفیق برای. شود منتهی یاسالم حکومت تشکیل به بزودی ما تعلیمات

 که مدانمی من: »گویدمی قطب سید و.« دارد زمان به نیاز هدف این. داریم نیاز مستمر و گوناگون هایفعالیت

. یستن اسالمی رستاخیز جز ای چاره اما است، طوالنی رهبری، گرفتن دست به تا رستاخیز آغاز میان فاصله

 نخستین اسالمی رستاخیز چه...باشد، طوالنی رهبری گرفتن دست به تا رستاخیز آغاز میان مسافت هم درق هر

 24.«کرد نظر صرف آن از تواننمی و است گام

------------------------------------------------------------------------ 

 .04 ص م 4374 تاریخ جیبى، عقط قم، چاپ ،(رض) خمینى امام تألیف اسالمى، حکومت( 7
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 02-00 ص منبع همان( 3

 24 ص منبع همان( 44

 04 ص منبع همان( 44

 34 ص منبع همان( 42

 .شود رجوع 00 الى 30 ص به منبع همان( 43

 34-34 ص منبع همان( 40

 .40 ص الطریق فى معالم( 42

 474 ص اسالمى حکومت( 40

 2 شماره األمان مجله( 47

 34 ص اسالمى حکومت( 47

 33 ص منبع همان( 43

 42 ص الطریق فى معالم( 24

 30 ص منبع همان( 24

 444 ص منبع همان( 22

 04 ص اسالمى حکومت( 23

 00 ص الطریق فى معالم( 20

 33 ص منبع همان( 22

 24 ص منبع همان( 20

 20 ص اسالمى حکومت( 27

 430-432 ص منبع همان( 27

 430 ص منبع همان( 23
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 242-244 ص منبع همان( 34

 433-437-437 ص منبع همان( 34

 .بعد به 40 ص اسالمى حکومت و الطریق، فى معالم کتاب از «اسالمى جامعه منشأ سر» فصل( 32

 400-22-24 ص الطریق فى معالم( 33

 بعد به 20 ص اسالمى حکومت( 30

 .قریش بت ینبزرگتر به دارد اشاره هبل قطب، شهید سروده( هبل... هبل) نام به اى قصیده از( 32

 04 ص اسالمى حکومت( 30

 24 ص منبع همان( 37

 2 ص الطریق فى معالم( 37

 0 ص منبع همان( 33

 422 ص منبع همان( 04

 24 ص اسالمى حکومت( 04

 0 ص الطریق فى معالم( 02

 (باختصار) 43-42 ص اسالمى حکومت( 03

 400 ص الطریق فى معالم( 00

 44 ص منبع همان( 02

 22 ص ىاسالم حکومت( 00

 20 ص منبع همان( 07

 02 ص اسالمى حکومت و 7 ص الطریق فى معالم( 07

 7 ص الطریق فى معالم( 03

 44 ص منبع همان( 24
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 پایانی بخش - قطب سید و خمینی امام اندیشه در اسالمی حکومت طرح

 

 خمینی امام است؟ جایز دین اصول مورد در تقیه و سوت آیا کرد؟ سازش توانمی آیا رستاخیز مرحله در

 عتراضا آن از و کنند ترك را مباحات از بسیاری باید دارند، که فقاهی مقام خاطر به اسالم فقهای: »فرمایدمی

 مذهب و الماس حفظ برای تقیه. نکنند تقیه است، «تقیه» دیگران برای که موردی در باید اسالم فقهای. نمایند

 این را ضوو مثالً استف فروع به مربوط تقیه. گذاشتندنمی باقی را مذهب اصل کردند،نمی تقیه اگر که بود

 (24.« )تنیس سکوت و تقیه جای است، خطر در اسالمئ حیثیت اسالم، اصول وقتی اما بگیر، طور آن یا طور

 نآ باید حقیقت این...است لجنزار حاضر حال در چه و گذشته در چه جاهلیت این: » گویدمی قطب سید و

 گفتن در مردم، به اسالم ارائه هنگام به که باشد نیرومند و شفاف و بدواند ریشه ما انج و روح در چنان

 ستفادها سوء با ما...نیندازیم تردید و شک به گفتارمان صحت در را مردم و نشویم زبان لکنت دچار حقیقت

 مدارا منحرف رهاىپندا و شهوات با و کرد نخواهیم پا و دست را جائی مردم بین در خودمان برای اسالم از

 پاك ورید، غوطه آن در شما که جاهلیت این... گفت خواهیم سخن صراحت نهایت در آنان با... کرد نخواهیم

 واهدخ مى خداوند و است خوارى و ذلت. است پستى برید مى سر به آن در شما که وضعیتى این... نیست

 سالما... سازد خوشبخت داشته ارزانى را تشرحم شما بر و بکاهد کند، مى سنگینى ما دوش بر که بارى از

 سوق دیگرى زندگی طرف به را شما و ساخت خواهد دگرگون را شما هایخواست و اوضاع و پندارها

 .شوید گردان روى برید، مى بسر آن در که وضعى این از داوطلبانه خودتان بطوریکه داد، خواهد

 اندشمن ـ شما دشمنان که است این دلیلش اید، ندیده ار اسالمى زندگى واقعى سیماى تاکنون شما اگر... 

 خدا ارىی به ما ولى یابد، تجلى حیاتى، چنین واقعى سیماى نگذارند تا اندشده متحد ـ دین این خورده قسم

 به دستیابى در که روشنى آینده به خالقمان نگرش و تاریخمان و شریعتمان و قرآنمان خالل از را سیما این

 واقعیت رازی... بگوییم سخن مردم با چنین این اسالم معرفى هنگام به باید... ایم دیده نداریم، دىتردی هیچ آن

 زا دفاع خاطر به یا و باشیم داشته شرم آن بابت از که ندارد وجود چیزى اسالم در: »و( 22.«)است همین امر

 (23.«)یفتیمب لکنت به مردم، براى آن ردنک بازگو حین در یا و بزنیم جا مردم بین در را خودمان باشیم مجبور آن

 چگونگى مورد در را مردم و نمود؟ خواهند برخورد جائر حکومت هاىمؤسسه با چگونه داران طالیه این اما

 ودخ ایمان طریق این از بتوانند مردم تا... کرد خواهند دعوت چیزهایى چه انجام به هامؤسسه این با برخورد

 دولتى مؤسسات با را خود روابط ـ4: »فرماید مى خمینى امام بیاالیند؟ را خود ركش از و ساخته استوار را

. کنیم پرهیز شود مى محسوب آنها به کمک که کارى هرگونه از ـ3 نکنیم همکارى آنها با ـ2. کنیم قطع آنها



511 

 

: ویدگ مى قطب سید و( 20.«)آوریم بوجود جدیدى سیاسى و فرهنگى اقتصادى، مالى قضائى، مؤسسات ـ0

 این به و گروند مى اسالم به که افرادى... نمود محدود محض تئورى هاىچهارچوب در توان نمى را اسالم»

 واپسگراى جامعه عضوى ساختار متن در آنان حضور پردازند، مى عبادات به تنها ولى اندآورده ایمان آئین

 رنظ از که افرادى چه... درآورد «بالفعل» حالت به «بالقوه» حالت از را اسالم عینى حضور تواند نمى موجود

 همواره حتم بطور اند،شده ذوب واپسگرا جامعه عضوى ساختار در و شوند مى قلمداد مسلمان تئوریکى

 .دهند در تن جامعه این تمایالت و خواسته به بود خواهند ناچار

 سازمان ضوىع تجمّع یک در بایستى ا،ابتد همان از ناگزیر ـ ایدئولوژى ـ اسالم تئوریکى زیربناى بنابراین... 

 اسالم دفه ـ است «واپسگرا» یافته سازمان عضوى تجمع از غیر مستقل، و مجزّا تجمع این. گیرد شکل یافته،

 پس و( ص)خدا پیامبر سنت جدید، تجمّع این گیرى شکل محور. ـ است دوم نوع تجمع موجودیت الغاى

 شریعت و حاکمیت و ربوبیت و الوهیت به مردم گرداندن زبا آن هدف که است اسالمى رهبرى هر آن از

 جمعت از تبعیتش و پیروى باید دهد، گواهى «اهلل رسول محمد اهلل، اال اله ال: »به کس هر. باشد مى خداوندى

 ترهبری شکل به خواه. نماید قطع باشد که اى قیافه و شکل هر در را آن رهبرى و واپسگرا یافته سازمان

 اقتصادى ای و اجتماعى و سیاسى رهبریت شکل به یا... و جادوگران یا و هابتخانه داران پرده ان،پیشگوی دینى

 جمعت در منحصراً را خود تبعیت بایستى فرد آن این، بر عالوه. بود آن داراى «قریش» که رهبریتى چون

 ـ بافضیلت و مؤمن ادافر این( 22.«)کند محدود آن، مسلمان رهبریت و جدید اسالمى یافته سازمان عضوى

. دهند ادامه خود راه به باید ـ قطب سید تعبیر برحسب ـ مؤمن داران طالیه و ـ خمینى امام تعبیر برحسب

 و نمایند فکر و بحث آن اطراف در آینده نسل و حاضر نسل است الزم و کردیم طرح را موضوع اصل ما»

 (20.)کنند پیدا را آن آوردن دست به راه

 که وندش متحول اى گونه به باید «واپسگرا جامعه» درونى اجتماعى و اقتصادى و سیاسى هاىگانار بنابراین،

 .براندازند را آن بنیاد و بریده مذکور جامعه از

 بسا هچ حق، راه به آنها دعوت و طاغوت علیه آنان برانگیختن و هاتوده با ارتباط به بخشیدن تداوم طرفى از

 .گردد منجر «اسالم بسوى» آن آوردن روى و عهجام درونى فراگیر تحول به

 هک بود خواهد دارا را شرعى حق این یابد، تشکل هرگاه «بافضیلت و مؤمن افراد» اسالمى تجمع هرحال به

 کند اپید موجودیت اسالمى تجمع هرجا: »کند منهدم مشروع وسایل تمام از استفاده با را ستمگر هاىحکومت

 دست به ار قدرت زمام اینکه تا بخشد مى آن به پیروزى و شکوفایى خداوند بیابد، تجلى امکان الهى قوانین و

 همین اش الزمه است آمیز شرك نظام و «طاغوت» حاکمیت از ناشى که اجتماعى شرایط: »و( 27.«)گیرد
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 اعمال سزاى هب آن مسبّبین و برود بین از باید که است «االرض فى فساد» همان این بینید مى که است فسادى

...  ـ زمین روى بر انسان نوع ـ... «انسان» رهاسازى اعالم با مکتبى یک اینکه تصور: »و( 27.«)برسند خود

 ـ ارک این. است لوحانه ساده کند، مقابله مشکالت و موانع با بیان، و زبان وسیله به بخواهد زمین، سراسر

 تحمیل دونب افراد، با آزادانه گفتگوى شرایط هک شود مى میسر زمانى ـ بیان و زبان وسیله به مقابله یعنى

 عموان این که وقتى اما ،...دارد وجود «الدین فى اکراه ال» چون... باشد شده فراهم هایى،شرط پیش هیچگونه

 و غل از رسته انسان عقل و قلب توان مى. شود برداشته میان از زور با است الزم کنند، اندام عرض مادى

 (23.«)داد قرار طبهمخا مورد را زنجیر

... اسالمى قوانین اجراى با و مسلمانان رهبرى به اسالمى جامعه برپائى و اسالمى حکومت برقرارى از پس

 اب دهند ترجیح آن در اسالم دشمنان که رسد فرا روزى شاید: »زیرا دهد، ادامه خود پیشروى به اسالم باید

 مدارا نکند، انسان توسط انسان کشاندن بردگى به و هاآن ناشایست اعمال در دخالتى اینکه شرط به اسالم

 رودف تسلیم سر قدرتش برابر در اینکه مگر! دهد نمى را دشمنان این با سازش اجازه اسالم لیکن!... نمایند

 طور به واپسگرا جامعه است ممکن: »و( 04.«) بپذیرند را اسالم دشمنان این از برخى بسا چه: »و( 04.«)آورند

 اب واپسگرا جامعه است ممکن همچنین نپذیرد، صورت کارى چنین است ممکن و بپیوندد اسالم به کامل

 (.02.«) بجنگد آن ضد بر یا و کند مخاصمه ترك اسالمى جدید جامعه

 قدامىا انحرافى و فاسد خطوط از بشریت رهایى براى بایستى مآالً شود عملى اسالمى کشورهاى وحدت اگر

 لیکن. است آن بر حاکم مشى خط و جامعه باور از دفاع ،«اسالم خطه» از دفاع تحقیق در: »داد صورت را

 براى تاس خاستگاهى اسالم خطه... است «اهلل» مملکت تشکیل آن از دفاع پیامد بلکه. نیست این غایى هدف

 فعالیت نمیدا زمین و است دین این موضوع انسان، نوع زیرا ها،انسان تمام آزادى و هاسرزمین تمام رهایى

 (03.«)است آن

 و اندنموده خدا، براى خالص را خود نیت که دارانى طالیه: گیرد مى صورت منوال بدین کار بنابراین،

 را ژرف پیوستگى این تواند مى مرگ فقط که اندزده گره اسالم سرنوشت با طورى را خویش سرنوشت

 شود، کارزار وارد خدا راه در جهاد جهت آنکه از پیش مسلمان: »دارند مى بر را نخست هاىگام... بگسلد،

 با.. .تمایالتش و هاچشمداشت با... هوس و هوى با... شیطان با و خود نفس با را اکبر جهاد مرحله تر پیش

 طهسل تحقق و خدا بندگى جز اى، انگیزه هر و است گذرانده سر از را قومیش و خانوادگى منافع و منافعش

 (.00.«)است ریخته بیرون اش مخیله از را غاصب طاغوت سلطه نداختنبرا و زمین روى بر الهى
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 ویمش پارسا پیش از بیش باید. کنیم تر کامل زندگى طرز حیث از و روحى لحاظ از را خودمان است الزم: »و

 جهزم الهى امانت حفظ براى را خود باید ـ روحانیون به خطاب ـ آقایان شما... بگردانیم رو دنیوى حطام از و

. شوید ىتعال حق به متوجه کنید، تزکیه را خود نفوس... بدانید کوچک خود نظر در را دنیا. شوید امین. کنید

 (.02.«)باشید پرهیزکار و باتقوا

 اغوتط هاىمؤسسه و نهادها از روند، مى پیش به که ـ بافضیلت و مؤمن افراد ـ داران طالیه و پیشتازان این

 وندر مى پیش به.... اندنموده برقرار ارتباط اندشده واقع طاغوت سلطه تحت که مردمى با و اندگزیده دورى

 هایشانجنایت و طواغیت فساد و نمایند معرفى مردم به را دین مفاهیم. کنند بیدار غفلت خواب از را مردم تا

 جاهلیت با سازش و مبارزه ترك و کنند نمى عدول خود اندیشه و باور از اى ذره راه این در و کنند افشا را

 پس از که شد نیرومند اى اندازه به هرگاه: »نمود رشد و شد برقرار اسالمى تجمع هرگاه... پذیرند نمى را

 و کلتش و خودسازى با و خالقیت قدرت و اعتقاد نیروى با موقع آن برآمد، قدیمى واپسگراى جامعه فشار

 در داقلح یا و کند غلبه آن بر و نموده رویارویى راواپسگ جامعه فشار با تواند مى جمعى، دسته سازندگى با

 مستقل و برجسته موجودیت نقطه به اسالمى جامعه هرگاه یعنى(. 00.«)کند استقامت و پایدارى آن مقابل

 نقطه به رسیدن تا آغاز نقطه میان موجود فاصله در. گیرد پس باز را الهى شده غصب حکومت بایستى رسید،

 ینا آهنگ و مدار بر و گیرد مى خود به ترى گسترده ابعاد جامعه، دو میان درگیرى ى،ارزش و واال موجودیت

 .شود مى روشن وى، تکلیف و اسالمى جامعه در فرد هر موقعیت نبرد، گیرودار در و حرکت

 طالیه و نمود طرفدار و هوادار افراد جذب به شروع و کرد آغاز را خود حرکت اسالمى نهضت اینکه از پس

 از رىگی بهره با و نهاده گام اسالمى رستاخیر روند در و کرده پیدا تشکل ـ بافضیلت و مؤمن افراد ـ داران

 تکلیف کی یابد مى تحقق آن انجام با تنها تکلیف که، چیزى هر ـ شرعى مقوله این بر مبتنى شرعى ابزارهاى

 براى مآالً اسالم زمان، آن رد.... نهاد وجود عرصه به پا جغرافیایى خطه یک در اسالمى حکومت ـ است

 همه رهاسازى سوى به شتابان سپس نموده حرکت امت کردن متحد و قدرت اریکه از طواغیت برکنارى

. باشد که جایى هر در انسان رهاسازى: است عمومى اعالم یک اسالم زیرا رفت خواهد پیش به هاانسان

... دارد پرهیز قبیل این از هایىروش یا و نظامى کودتاى روش بکارگیرى از مشى خط این است پرواضح

 عوتد آوازه و شود شناخته اسالم رسالت تا گردد مى آغاز برانگیختن، و بیان و استدالل وسیله به مبارزه

 .بپیچد افق در شجاعت و اخالق «اسوه» و الگو عنوان به اسالم، به کنندگان

 ئلهمس طرح بر عالوه خمینى امام. اندکرده بیان قطب سید و خمینى امام که آنگونه است نهضت فقه این... 

 ضرورت و کند نمى جارى را الهى مقررات و حدود که حکومتى برکنارى لزوم» و جهاد در پیشتازى
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. یستن کمتر دیگر شده یاد موارد از آن اهمیت که دارد برمى نیز را دیگرى گام «اهلل به حاکمیت بازگرداندن

. است واجبات از آن از تبعیت اسالمى، حکومت به رسیدن براى که مشیى خط ماهیت مورد در مهم گام این

 از نىخمی امام و است معروف «بودن سنى» به که برخاست اى خطه از قطب سید که است صحیح گفته این

 این از رفژ بینشى با بزرگوار، دو هر که است گفتنى اما است، مشهور «بودن شیعى» به که برخاست اى خطه

 گرامى یاران حضور با و( ص)پیامبر دامن در و آوردند روى اسالم، صدر سوى به آمده، پیش هاىتمحدودی

 ریمک قرآن به و یافتند آموزش ایشان دست زیر در و... نشستند ادب کمال در مطهرشان بیت اهل و ایشان،

 این جتهادا. نشناختند پا از سر الهى فرامین انجام براى پس. شود مى نازل قلبشان بر گویى. دادند فرا گوش

 یروزىپ و شهادت ـ «حسینین» دو هر بزرگوار دو این اجتهاد... بود مبتنى اهلل سوى به حرکت بر بزرگوار دو

 .رسید پیروزى به خمینى امام و رسید شهادت به قطب سید بخشید، تحقق را ـ

 آنها یک یک به واهیمبخ اگر که است موجود بزرگوار دو این میان عجیبى همفکرى و روحى همسویى

 رد طاغوتى حکومت قبال در آنها موضع از اى نمونه ذکر به اینجا در. کشید خواهد درازا به سخن بپردازیم،

 ماما است، داده دست طاغوت با خمینى امام که بودند کرده شایع که هنگامى. کنیم مى بسنده مصر و ایران

 فته دستش، که کنم دراز فردى سوى به را دستم نهچگو: فرمود اساس، بى شایعه این کردن محکوم ضمن

 کند؟ مى نجس را دریا

 امضاء را خود اعدام حکم تخفیف تقاضاى که بودند خواسته قطب سید شهید از که هنگامى به صحنه همین

 اهلل وحدانیت به موقع پنج در که اى سبابه انگشت: گفت عمل این کردن محکوم با او. گردید تکرار کند،

 .ورزند مى امتناع گردنکشان، برابر در کلمه یک اقرار از دهد، مى گواهى

 تاس بدیهى لذا. داد انجام را تکلیف و رفت پیش به «خمینى امام» و آمد نائل شهادت به «قطب امام» آرى،

 هیدش معلم به که را اى عالقه و عشق همان آن، رهبر به و بجوشند اسالمى انقالب با قطب سید شاگردان که

 :است اهمیت حائز مسئله دو بین این در و کنند، ابراز داشتند، مى ابراز خود

. گراستجاهلیت رژیم با رویارویى و نبرد در عربى، کشورهاى در جهادگرانه نهضت محور روزها این ـ 4

 «طبق سید» شهید معلم هاىاندیشه از منبعث عرب کشورهاى از بسیارى و فلسطین و مصر در حرکت این

 .است

 فرقهت سخنان و اى طایفه مسائل گرد راستینش پیروان که است آن از واالتر شهید معلم دوستداران مقام ـ 2

 اتفاق ثال،م بى رهبر و نوپرداز مجاهد عالم یک عنوان به خمینى امام با سایرین از بیش اینان. بگردند برانگیز،

 .دارند نظر
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 ىوقت و... کردند خم کمر آن گستره زیر در همگان شد، حاکم واپسگرائى، و «ماندگى عقب» که هنگامى آرى،

 .برخاستند غفلت خواب از همگان رسید، راه از اسالمى بیدارى نوید که

 زا و اندنهاده سو یک به را تشتّت هاىقرن فرهنگ که است شدن آفریده حال در اسالمى نسلى اینک آرى

 یکتاى نسل با همگام اسالم، صدر بر خود وابستگى بر نموده، اعراض نظرانه، تنگ اى طایفه عالئق و روابط

 فعال از اکنون هم که. است اسالمى انقالب رشد به رو نسل امروزین وضعیت این. مىورزد تأکید قرآنى،

 ار خود تا است، ما امت براى تاریخى فرصت یک این... آید مى شمار به صحنه در حاضر جریانات ترین

 و نامب بى روابط از را خود باید نیز امت داران طالیه... برهاند بندگان بندگى و هارژیم ستم از زودتر هرچه

 .سازند پاك و منزه باشد، که اى جلوه و رنگ هر در انگیز، تفرقه هاىفرهنگ

 و أوتوا ممّا حاجة صدورهم فى یجدون وال الیهم هاجرمن یحبّون قبلهم من واالیمان الدار تّبؤوا والذین»

 بعد من جاؤا والذین. المفلحون هم فاولئک نفسه شُحّ یوق من و خصاصة بهم کان ولو سهمأنف على یؤقرون

 رؤف انک ناربّ آمنوا للّذین غالً قلوبنا فى تجعل وال باالیمان سبقونا الذین ألخواننا و لنا اغفر ربّنا یقولون هم

 در و دارند مى دوست آمدند هاآن ىسو به که را کسانى دادند، قرار ایمان خانه را مدینه آنهائیکه -: «رحیم

 خود بر چیز آن در را آنان باز باشند، نیازمند چیزى به اگر و یابند نمى هاآن ضد بر چیزى هیچ خود سینه

 بعد که آنان. رستگارانند حقیقت در آنان بدارد، دور حرص و بخل از را خود که کس هر و دارند مى مقدم

 ما هاىدل در و بفرست را خود مغفرت اند،آورده ایمان ما از پیش که را ىآنان و ما خدایا گویند مى آمدند،

 .اىبخشاینده و مهربان تو که نده قرار اند،آورده ایمان که کسانى به نسبت اى کینه هیچگونه

------------------------------------------------------------------------ 

 470 ص اسالمى حکومت( 24

 04 ص منبع همان( 22

 44 ص الطریق فى معالم( 23

 473 ص اسالمى حکومت( 20

 3-7 ص الطریق فى معالم( 22

 244 ص اسالمى حکومت( 20

 472 ص منبع همان( 27
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 407 ص الطریق فى معالم( 27

 470 ص منبع همان( 23

 42 ص منبع همان( 04

 472 ص اسالمى حکومت( 04

 240 ص منبع همان( 02

 27 ص الى 22 ص از هایى گزیده ریق،الط فى معالم( 03

 473 ص اسالمى حکومت( 00

 434 ص الطریق فى معالم( 02

 477 ص منبع همان( 00

 470 ص اسالمى حکومت( 07

 34 ص الطریق فى معالم( 07

 04 ص اسالمى حکومت( 03

 70 ص الطریق فى معالم( 74

 77 ص منبع همان( 74

 432 ص اسالمى حکومت( 72

 37 ص یقالطر فى معالم( 73

 72 ص منبع همان( 70

 70 ص منبع همان( 72

 77 ص منبع همان( 70

 02-00 ص اسالمى حکومت( 77

 02 ص ،473 شماره ،«الخمینى االمام: »مقاله تهران، چاپ: الشهید مجله( 77
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 70 ص الطریق فى معالم( 73

 240 ـ 243 ص اسالمى حکومت( 74

 37 ص الطریق فى معالم( 74
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 سکوالریزم؟ یا اسالمیزم اردوغان؛ جناب با سخنی

 

 وعض او که دورانی در بار، نخستین برای را ترکیه کنونی محترم وزیرنخست اردوغان، طیب رجب جناب

 .دیدم وی دفتر در کرد،می فعالیت «اربکان الدیننجم» رهبری به و بود «رفاه حزب»

 هب بودم، آنجا بودم، ایران از «مسافری» که نیز من و آمد نامید،می «خوجام» را او که اربکان دفتر به اردوغان

 شتدرگذ مناسبت به اخیراً را دیدار آن شرح و( نامندمی «مسافر» را «میهمان» ترکیه در) بودم رفته وی دیدار

 .شد منتشر اطالعات شریفه جریده در که نوشتم اربکان

 از بعد و گذاشت میان در اربکان با را مطلبی بود، مؤدبی و متین و شاداب جوان که اردوغان طیب رجب

( است استادـ و مادر و پدر از اعم ـ بزرگترها به نسبت ترکیه مردم نیک عادات از که) «خوجام» دست بوسیدن

 وحدت خواستار» که «یمز مسافر ایرانلی» عنوانبه را بنده اربکان مرحوم هنگام، آن در و شد رفتن عازم

 .کرد معرفی او به ،«داندمی خود کشور هم را یهترک و است اسالمی

 و دادم ایشان به بود، قم در امنشانی و نام شامل که را کارتم من نخستین، و کوتاه و عبوری دیدار این در

 .رفت و کرد خداحافظی «افندیمز اردوغان»

 بود، شده( شباکانیبا بلدیه)اسالمبول شهردار اردوغان جناب که شمسی 4370 سال اواخر در بعد، سالها

 یک خود و داشت همکاری «گریشم» گرایاسالم ماهانه مجله با که «متین» برادرمان توسط اینامهدعوت

 به هوری،ال اقبال المللیبین کنفرانس در شرکت برای بود، اسالمی کتب ناشر و کردمی اداره را نشر مؤسسه

 یفرهنگ مرکز یک همکاری با اردوغان، جناب ییعن اسالمبول، شهردار توسط کنفرانس این. رسید دستم

 .گردیدمی برگزار مستقل،

 حسین تردک جناب و( الهیات دانشکده استاد) اهللحفظه گوگانی حسین شیخحاج اهللآیت بنده، از غیر ایران از

 ندداشت شرکت همایش این در و بودند شده دعوت( مشهد فردوسی دانشگاه ادبیات دانشکده استاد) رزمجو

 انمسلم مردم از نفر هزار از بیش اضافه به اسالمی، کشورهای دیگر اندیشمندان و اساتید از هم نفر دهها و

 .بودند یافته حضور آن جلسات در ترکیه،

 جستهبر اعضای از یکی همچنان بلکه بود، اسالمبول شهرداری رئیس تنها نه زمان آن در اردوغان جناب البته

 .شدمی اداره اربکان الدیننجم مرحوم رهبری به که رفتمی ارشمبه «رفاه» اسالمی حزب
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 رگزارب روز سه مدت به و «اقبال روزهای» عنوان تحت و «الهوری اقبال هفته» در که کنفرانس این مناسبتبه

 الحقانعام آقای و اردوغان آقای نخست روز جلسه در. بود «اقبال اندیشه و جهان» همایش، کلی عنوان شد،

 .کردند سخنرانی ـ الهوری اقبال مرحوم فرزند ـ اقبال جاوید آقای و ترکیه در پاکستان سفیر

 از او. است شده آبیاری اسالم سرچشمه از که بود اقبال جهانی اندیشه درباره اردوغان آقای سخنرانی

 تاس بیمارگونه و مادی دارد، که را آنچه غرب: »که داد هشدار و گفت سخن اقبال قومیتی ماورای هایدیدگاه

 کیتر ترجمه قرائت با اردوغان که آیدمی نظرم به و «است روحانی زندگی و اسالم در معنویت و حقیقت و

 :بود این رباعی آن فارسی اصل و داد پایان را خود سخنان ،«فرنگ» مشکالت درباره اقبال معروف رباعی یک

 است افتاد در نوا از فرنگ ساز که بیا

 است فریاد نیست، مهنغ او پرده درون

 آراست بار هزار را بُتان کهنه زمان

 است بنیاد پُخته که نگذشتم حرم از من

 در. نمودند شرکت فاتح، مسجد در اسالمبول، جمعه نماز در حضار همة نخست، جلسة پایان از پس... 

 ن،ایرا کشورهای از ایبرجسته اندیشمندان و هاشخصیت یافت، ادامه همایش جلسات که سوم و دوم روزهای

 که آنها از یبعض اسامی که کردند سخنرانی... و آلمان و انگلستان ایتالیا، لیبی، مصر، اردن، ترکیه، پاکستان،

 ینغالمحس حاتمی، حسین پرفسور اوغلو، عیوض بشیر اقبال، جاوید: است زیر قرار به ام،کرده یادداشت

 پرفسور ،ایدین محمد دکتر ترکمان، ارکان دکتر فرات، حیصب احمد دکتر اوغلو، شاهین نظیف دکتر ذوالفقار،

 دکتر ول،تایر کریستین دکتر لقا، لحار ربکر دکتر اسرار، احمد دکتر هاشمی، الدینرفیع خان،قره عبدالقادر

 ...و خلیفه صباح دکتر نائف،علی عارف دکتر دوزن، ابراهیم

 بازگشت آغاز از روشنی نمود واقع در اردوغان، آقای دعوت به و رفاه حزب سوی از «اقبال روزهای» برگزاری

 و راگملی شاعران بزرگداشت برای مراسمی برگزاری جای به دوستان که چرا بود؛ اسالم سوی به ترکیه

 «الهوری اقبال» چون گراییاسالم شاعر اندیشه و خاطره بزرگداشت به( آتاتورك) کمال مصطفی مداحان

 اندیشه حیایا آغاز و ترکی ناسیونالیسم و سکوالریسم اندیشة عملی افول از وشنیر نشان این و بودند پرداخته

 .بود آن بینیجهان و اسالمی
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 سالمگرایا برادران دیگر، فرهنگی مستقل سازمان همکاری با اسالمبول شهرداری فرهنگی دائره بر عالوه البته

 تقدیری قابل و ارزنده نقش همایش این برگزاری در نیز هارون و چامورجو کنعان قز، متین: چون جوان،

                                                     .            داشتند

                                                                                  *** 

 رد را اقبال اندیشة از فرازهایی ـ شتمدا عهده به نیز را آن ریاست که ـ دوم، جلسه در جانب، این سخنرانی

 و شیعه سیاسی، اندیشه اسالمی، وحدت( عرفان) خودی فلسفه: جمله از شد؛می شامل مختلف هایزمینه

 وناگونیگ مسائل آنکه علت به جانب این سخنرانی(... ص)پیامبر بیت اهل و غرب قبال در گیریموضع سنی،

 هب الهوری اقبال تامه ارادت به که اشپایانی بخش ویژهبه رفت؛گ قرار حضار توجه مورد ساخت، مطرح را

 ضمن در که نمودم قرائت علیها اهللسالم زهرا فاطمه حضرت درباره را وی اشعار و کرده اشاره نبوت خاندان

 :گویدمی آن

 عزیز زهرا حضرت نسبت، سه از عزیز عیسی، نسبت یک از مریم

 آخرین و لیناو امام آن للعالمین رحمه چشم نور

 خدا شیر گشا،مشکل مرتضی، «أتی هل» تاجدار آن بانوی

 عشق ساالر کاروان آن مادر عشق پرگار مرکز آن مادر

 حسین از آموز حریت حق، اهل حسین از سوز زندگی نوای در

 که ار اتابی همة کنفرانس، در ولی کردم؛ نقل اینجا در را بیتش چند فقط من و است طوالنی اشعار این البته

 شرکت مردان و زنان از ایعده که دیدم رسیدم، اشترکی ترجمه نقل به وقتی و خواندم است، فارسی به

 .ریزندمی اشک کننده

 ننشست برای کافی جای» که اجالس مسئوالن از انتقاد ضمن و کرد گوش سخنرانی چند به اردوغان جناب

 و سرپا بطور و سالن از بیرون در که بودند شده ورمجب مردم و «بودند نکرده بینیپیش کنندگانشرکت همة

 رفت و دکر خداحافظی ما با سخنرانان، و اساتید از تشکر ضمن سپس و... دهند گوش هاسخنرانی به ایستاده

 .بود دیدار دومین این و

                                                                                 *** 
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 ما تأسف موجب ـ خوجا اربکان خود مرشد از و ـ «رفاه» مادر حزب از افندی اردوغان انشعاب یا و جدایی

 داد، قرار مسیر همان در «پارتی آك»یا ـ توسعه و عدالت ـ او حزب که بودیم خوشحال اما گردید؛ ایران در

 یاسیس فعالیت از اربکان مرحوم که ویژهبه باشند؛ فعالتر خواهندمی و هستند رفاه حزب جوان نسل واقع در و

 .بود شده اعالم! قانونی غیر و منحله آتاتورکی، هایژنرال دادگاه سوی از نیز رفاه حزب و بود شده محروم

 فعالیت به و دهند تشکیل را «سعادت حزب» بالفاصله ترکیه، قانون طبق اربکان یاران و دیگر دوستان البته

 دیدج حزب رهبر حتی و نداشتند توسعه و عدالت حزب با موافقی نظر اما دهند؛ ادامه ترکیه سراسر در خود

 ختندپردا جدید، حزب برنامه و مشی خط از انتقاد به آن معروف اعضای از دیگر بعضی و کوتان رجائی آقای

 ود،خ انارگ روزنامه در یا و نامیدند ترکیه در گرایاناسالم پیروزی وحدت علیه ایتوطئه را آن تأسیس حتی و

 یمعرف «جدید سکوالریسم» به گرایش با منطقه در «آمریکا اهداف» مجری و غرب به وابسته را جدید حزب

 .کردند

 ویژهبه حزب، رهبری خاص هایگیریموضع اضافه به توسعه، و عدالت حزب گرایانهاسالم شعارهای ولی

 کشورهای اغلب مسلمانان و هترکی مسلمان مردم توجه مورد حزب که گردید باعث اردوغان، آقای شخص

 آقای و دادند رأی توسعه و عدالت حزب به دوم بار برای دلیل همین به ترکیه، مردم و گیرد قرار اسالمی

 .رسید وزیرینخست به اردوغان

 و اسالمبول، بزرگ میدان در و عاشورا روز در گذشته سال و داد ادامه خود گرایانهاسالم روش به اردوغان

 شد اعثب که نمود ایراد حسینی نهضت درباره جالب بسیار و تاریخی عمیق سخنرانی یک شدید، بارانی زیر

 سفری در و داد ادامه را تقریبی روش این او و... دهند رای وی حزب به نیز ترکیه علویان و شیعیان از بسیاری

 مرجع ی،سیستان اهلل آیت با سپس و رفت نجف در السالم علیه علی حضرت شریف مرقد زیارت به عراق، به

 بالد یعیانش عموم افکار و انظار جلب در بسیاری مثبت تأثیر باعث اقدام این و.. نمود مالقات شیعیان تقلید

 .گردید

 هایکمک کشتی اعزام و «غزه» شده محاصره مردم ویژه به و فلسطین ملت از او شفاف دفاع این، بر عالوه

 موضع و صهیونیست دژخیمان دست به ترکیه مردم از نفر 3 شدن کشته و غزه به «مرمره» دوستانه انسان

 مضاعف محبوبیت باعث صهیونیستی، رژیم جنایت این قبال در ترکیه دولت مناسب و تند بسیار گیری

 تنظیم و کشور اساسی قانون در نظر تجدید در که رفتمی امید و گردید اسالم و عرب جهان در اردوغان

 آن زا سکوالریسم مسأله داد،می وعده خود انتخاباتی تبلیغات در را آن اردوغان قایآ که جدید اساسی قانون

 سلمانم انقالبگران به لیبی، و تونس مصر، عربی هایکشور به سفری در اردوغان آقای ناگهان اما شود؛ حذف
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: سکوالر نظام در که زیرا! کنند انتخاب کشور اداره برای را! خواه آزادی «سکوالر رژیم» که داد پیشنهاد

 !«کنند عمل خود مذهب به آزادانه توانندمی مسلمان و مسیحی یهودی، ادیان همه صاحبان»

 گرا،سالما سازمانهای شدید اعتراض و انتقاد مورد غیرمنطقی، و سست استدالل این با معقول غیر پیشنهاد این

 کسب که را ایویژه اجتماعی موقعیت اناردوغ آقای متاسفانه و گردید مصر در «المسلمیناخوان» ویژهبه

 سیارب بدرقه با او قاهره، فرودگاه در وی، از گرایاناسالم پرشکوه استقبال رغمعلی و داد دست از بود، نموده

 .کرد ترك را کشور آن شکوه،بی و سرد

 طتوس ترکیه رکشو که نظامی همان از گوید؟می سخن سکوالر آزادیخواه رژیم کدام از اردوغان آقای راستی

 سلمانم مردم گریبانگیر آن سوء آثار نیز امروز تا و شده آن دچار صلیبی، غرب ترغیب به و کمال مصطفی

 فراموش اردوغان آقای گویا هستند؟ مسلمان مردم، این درصد33 اردوغان آقای قول به که است ترکیه

 بربست رخت ترکیه مسلمان کشور از آنیقر ـ عربی خط تورکی، آتا سکوالر نظام همین سایه در که استکرده

 قطع خود، گذشته فرهنگ و تاریخ با ترکیه مسلمان مردم پیوند و رابطه و شد آن جایگزین التین غربی خط و

 و فرهنگی کتب و آثار مطالعه و عربی زبان به قرآن خواندن از ترکیه مردم که است سال هشتاد و گردید

 ...شدند محروم خود مذهبی و تاریخی

 حق نوزه ترکیه مسلمان دختران سکوالریستی، نظام همین سایه در که است کرده فراموش گویا اردوغان آقای

 در آنجا تا امر این و کنند شرکت و یابند حضور دانشگاهها و فرهنگی مراکز در اسالمی حجاب با ندارند

 برای ار دخترش که شده مجبور خود گفته به اردوغان آقای که است کرده پیدا رسوخ ترکیه سکوالر جامعه

 رسمی مجالس در وی همراه ندارد حق همچنان هم، ایشان «محجبه همسر» و بفرستد آمریکا به تحصیل، ادامه

 !یابد حضور و کند شرکت دولتی

 اریخت تعویض و جمعه روز جای به یکشنبه، روز تعطیلی تغییر توطئه که ندارد بخاطر اردوغان آقای آیا

 است؟ آتاتورکی سکوالر رژیم آثار از میالدی تاریخ به قمری، هجری

 رحومم ترکیه، مسلمان وزیر نخست سکوالریستی، نظام همین در که است کرده فراموش اردوغان آقای گویا

 در محاکمه و سازیپرونده از پس و واهی های بهانه به ولی مذهبی، هایگرایش علت به مندرس، عدنان

 ودتایک با هم اربکان آقای گرایاسالم دولت و گردید اعدام آتاتورکی، سکوالر ایژنراله دست به نظامی دادگاه

 ردوغانا آقای کمک به غربی دوستان بار این اگر و شد سرنگون سکوالریستی، نظام محصول ژنرالهای همین

 ورگتت شتسرنو به حداقل ویا شدنمی پیشینیانش سرنوشت از بهتر نیز ایشان خود سرنوشت بودند، نیامده

 !!.رفت می دنیا از ناگهانی بطور شاید و! گردیدمی دچار اوزال،
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 در صهیونیستی غاصب رژیم با جانبه همه همکاری و صمیمانه روابط که کرده فراموش اردوغان آقای آیا

 است؟ ترکی سکوالر نظام نتیجه فلسطین، سرزمین

 پیش الس هشتاد از ترکیه مسلمان مردم ریسم،سکوال سایه در که بالهائی و مصائب از اردوغان آقای تردیدبی

 نوع این که دهدمی اجازه خود به چگونه که است تعجب موجب و است آگاه همه از بیشتر اند،شده آن دچار

 کند؟ پیشنهاد جدید، نظام گیری شکل حال در اسالمی بالد دیگر و مصر مردم به را حکومتی ـ اجتماعی نظام

 در ار ترکیه رژیم مشابه سکوالر های رژیم لیبی، و تونس و مصر مسلمان مردم هک داند می خوب حالیکه در

 یآقا دخالت اصوال و اند کرده تجربه خود کشور در قذافی دیوانه سرهنگ و علی بن مبارك، حسنی دوران

 امظن و حکومت نوع انتخاب در گرایان،اسالم برای تکلیف تعیین و دیگر کشورهای داخلی امور در اردوغان

 .بود اسالمی ارزش و منطق و عقل از دور خود، آینده اجتماعی

 خود مذهب طبق خود کارهای در توانندمی ادیان صاحبان او سکوالر درکشور است مدعی اردوغان آقای

 ددارن حق ابراهیمی و آسمانی ادیان پیروان و صاحبان اسالمی، نظام در که کندمی فراموش ولی کنند؛ عمل

 میاسال جمهوری کنونی نظام سیستم، این برتر نمونه. کنند عمل خود مذهب تعلیمات طبق یآزاد کمال در

 در کند،می اعالم مذاهب آزادی هوادار را سکوالریسم فقط که اردوغان آقای ادعای رغمعلی که است ایران

 اروفاد خود مذهب به اهمسلمان و هامسیحی ها،زرتشتی ها،یهودی: مانند آسمانی ادیان صاحبان اسالمی ایران

 حتی و باشند می آزاد خود زندگی روش و راه انتخاب در نیز دیگر افکار و عقاید صاحبان و هستند پایبند و

 .دارند( اسالمی شورای مجلس) پارلمان در نمایندگانی

 خود، نانسخ در ایران، اسالمی جمهوری گذاربنیان( ره)خمینی امام که اندکرده فراموش گویا اردوغان آقای

 در ها،مارکسیست حتی دگراندیشان و سازمانها و گروهها همه که کردند تکرار همواره تهران، و پاریس در

 اینکه تا ،بودند استوار و وفادار انقالب پیروزی از پس نیز روش این بر و هستند آزاد خود عقاید و افکار بیان

 یاسالم نظام و گردید آغاز نماچپ هایگروه وسطت و امپریالیسم دستور به مسلحانه اقدام و توطئه طرح

 .سازد خنثی را دشمنان توطئه و کند برخورد آن با شد مجبور

 مسلحانه اقدامات و نظام ضد هایحرکت قبال در ـ او پیشینیان و ـ اردوغان آقای سکوالریستی نظام آیا

 و دهند انجام خواهندمی که را کاری هر که اند داده اجازه آنها به و شده ساکت ك،.ك.پ جمله از ها،گروه

 آنها بسرکو به مسلح، نیروهای و هواپیما و تانک و توپ با اینکه یا نمایند؟ تجزیه را ترکیه کشور مثالً

 اند؟ پرداخته
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 راراستق قبول اضافه به «دریم تلویزیون» با مصاحبه در و مصر کشور در اردوغان آقای سخنان حال هر به

 رهایکشو امنیت و آرامش ضد بر تردید بی که ترکیه، اسالمی کشور خاك در ناتو موشکی یرادارها سامانه

 گرایاناسالم شدید انتقاد موجب که است نامبرده سیاسی زندگی در بزرگ اشتباه یک است، همجوار اسالمی

 یشههم برای را ودخ پیشنهاد این مجدد، ارزیابی و اجمالی بررسی یک با اردوغان، آقای امیدواریم ما و گردیده

 دیگران داخلی امور در که ندهد اجازه خود به حداقل یا و برچیند را ناتو های موشک مقر و بگیرد پس

 دوران انندم ها،سلطنت قبیل این دوران که نیفتد عثمانی خالفت نوع از خالفتی احیای فکر به و کند دخالت

 .است رسیده پایان به دیکتاتورها

 ماسال جهان رهبری فکر به و بماند باقی مسلمانان دیگر کنار در همچنان اردوغان آقای که آرزومندیم هنوز ما

 از خالفتی یاحیا فکر در اگر و نباشد ـ! مشابه ایرانی مکتب مانند ـ سکوالریسم «ترك مکتب» تئوری ارائه با

 ثمانیع سالطین که دباش داشته توجه باید ـ نیست سازگار ما عصر با هرگز که ـ است عثمانی خالفت نوع

 ...تورکیسم پان و سکوالریسم پرچم زیر نه داشتند، خالفت داعیه قرآن و اسالم لوای زیر هم

 الدیننجم ات نورسی مالسعید تا بگیرید «ولی بکتاش حاج» از ترکیه، مردم روحی مرشدان و معنوی رهبران البته

 و( ص)اکرم پیامبر از پیروی و مسلمانان توحد اسالمی، نظامی خواستار همواره و همگی خوجا، اربکان

 :کندمی ترسیم چنین خود اشعار ضمن در را اهداف این نیز ترك، شاعر که اندبوده مجید قرآن رهبری

 !کوالریز بوداغین بیر داالریز جین آغا بیر

 پیغمبر حق جیمز، یاردیم! بَن یاندا بیر سن، یاندا بیر

 !بَن یاندا بیر سَن، یاندان بیر رهبر ایدلیم قرآنی

/ ماست مددکار ما حق بر پیامبر./ من طرف یک تو، طرف یک./ هستیم درخت یک هایشاخه و ریشه از ـ

 !من طرف یک تو، طرف یک/ دهیم قرار خود رهبر را قرآن

…Vardimcimz Hak Peygmber Kurani edelim rahber 

Bir yanda sen, bir yanda ben 

 :گویدمی یکم و بیست قرن درباره ترکیه دیگر شاعر

 یاغاجاق رحمات له نوری یوزیال برنجی ایرمی

 یوزیال برنجـی ایرمی ودُروالجاق مُهری اسالم
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 ایـزنه پیغـمبرین گل گِـدریسن؟ ریه نه

 فایدا یوقدور یولدان باشقا قورتاراجاق بزی دور او

 دیر رهبری ینانسانلیق دیر سروری لرین عالم

 ایزنه پیغامبرین گل

 کجا. یکم و بیست قرن در/ خورد خواهد اسالم مهر. بارید خواهد رحمت و نور/  یکم، و بیست قرن در ـ

 عالمیان سرور او. است فایدهبی دیگر، راه/ ماست دهنده نجات او. پیامبر روش و راه به بیا/ روی؟می داری

 .پیامبر روش و راه به بیا/ انسانیت رهبر و/ است

Virmi birnci yuz yila 

Nur ile rahmet yagacak 

Islam muhru vurulacak 

Vihmi birnci yuzvila 

 هبرر و عالمیان سرور خود، دهنده نجات سایه و پناه در یکم و بیست قرن در شاعر، گفته به که امیدواریم

 یرز میاسال پاك نظام برقراری و خدا خلق و قرآن و اسالم به خدمت راه در بتوانیم حق، بر پیامبر انسانیت،

 .بگیریم قرار تعالی حق رحمت و نور باران

 به را ما نصیحت این ایران، در ترکیه محترم سفیر(  umit yardim) یاردیم امید آقای که داریم انتظار و

 هک امیدواریم داریم، او روحیه و سابقه از که شناختی با و برساند افندیمز اردوغان طیب رجب آقای گوش

 .گردد افکن پرتو ما همه زندگی بر حق، رحمت نور تا بپذیرد را حق سخن
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 برادری منشور مفاهیم تجلّی

 

 که را اهللحفظه دعایی برادرم سخنرانی متن ،42/7/34 پنجشنبه روز مورخ «اطالعات» روزنامه 40 صفحه در

 هب کمی واقع در و. شدم مسرور بسیار و خواندم بود، شده ایراد قم علمیه حوزه در برادری منشور همایش در

 این ایکاش که کردم آرزو و! بازگشتم پیشین، معنوی روح و قدیمی صفای و انقالب اوائل هوای و حال

 تحت نفسانی، هواهای و دعواها و. کند حکومت ما جامعه بر نو از همدلی و برادری و اغماض و عفو روحیه

 نشود، حاکم ما بر «انقالب: »برای و «هازشار از دفاع» راه در و!« خدا برای» ،«اسالم برای» موهوم، عناوین

 :فرمایدمی سخنرانی یک در خمینی امام که چرا

 خدا برای ما دعوای که کنیم بیرون گوشمان از ما همة. باشد خدا برای که نیست دعوایی ما دعواهای... »

 برای همه کنند،می دعوا که کسانی همة و شما و من دعوای... کنیممی دعوا اسالمی مصالح برای ما است،

 آمده ببعد و 073 صفحه «امام صحیفه» چهاردهم جلد در( ره)خمینی امام بیانات کامل متن.« )است خودشان

 (.کنند مراجعه عالقمندان. است

 

 اداست ،(ره)خمینی امام ،(تبریز مبارز علمای از) تبریزی ای دروازه سیدمهدی حاج اهلل آیت مرحوم: راست از

 خسروشاهی استاد منزل در ، 4302 سال - خسروشاهی
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 و اصولگرا راست، و چپ: انگیزتفرقه عناوین و دعواها این از تعالی، حق عنایت با که امیدوارم بهرحال

 اقعیو مهرورزی و صفا صدق، و برادری به و برداریم دست اینها، امثال و! لیبرال و طلباصالح! کارمحافظه

 !...برگردیم انقالب اوائل

 اوائل در انسانی برخوردهای و اغماض و گذشت در انقالب، واقعی هایارزش از نمونه چند به دعایی آقای

 ممفاهی تجلی و سره قدس خمینی امام از خاطراتی که را دیگر نمونه دو یکی من و بود کرده اشاره انقالب

 :کنممی ـ اشاره ـ باشدمی ایشان عملکرد در برادری منشور

 :نخست خاطره

 نبردی را «ایران در ترور! »قرن بزرگ اندیشه جناب خارج، به وی فرار و صدر بنی عزل ماجرای از سپ... 

 عنوان تحت را ایران اسالمی نظام غربی، هایرسانه با خود گفتگوهای در روز هر و نامید بخش آزادی

 باصطالح و نفاق فرقه با تگیهمبس اعالم ایام، آن در... دادمی قرار هجمه و اتهام مورد!« تاریا ملّا حکومت»

 ملحق آن به ایبهانه به بماند، غرب در خواستمی که کسی هر و بود شده رایجی امر! مقاومت ملی شورای

 اسالمی انجمن عضو و کردمی تحصیل «جنوا» شهر در که دانشجو برادران از یکی میان، این در!. شدمی

 و دشو ملحق! «مقاومت» به و برود پاریس به خواهدمی که داد عاطال و آمد من نزد بود، ایتالیا در دانشجویان

 وزمج» روحانی، یک عنوان به من از ضمن در او البته!... کند «ترور» را صدربنی آن سران اعتماد جلب از پس

 شرع قاضی نه بنده که گفتم او به من اما... نبود دیگری نهاد یا مرکز موافقت بدنبال و خواستمی «شرعی

 هازمینه این در بود قرار اگر و امور، قبیل این در فتوی و حکم اهل نه و انقالب دادگاه حاکم نه و مهست

 را نقالبا هایدادگاه از یکی سرپرستی برای را قدوسی اهللآیت شهید دعوت ایران در بپذیرم، را مسئولیتی

 ا فرهنگی کار من، کار و است ختهسا کاری برای خداوند را کسی هر چون نپذیرفتم، من اما کردممی قبول

 .کنم دخالت که ندارم هم قصد و امنداشته دخالتی دیگر، امور در و ست

 فرایس سمینار در شرکت برای: بگویم او به من که شد باعث خود تصمیم ساختن عملی بر نامبرده اصرار

 فقط را امر این «شرعی حکم» و هستم ایران عازم شد، خواهد منعقد تهران در آینده هفته که خارج، در ایران

 دانشجو برادر! آورد خواهم شما برای را پاسخ و پرسید خواهم هستید، ایشان مقلد شما که «خمینی امام» از

 و گشت خوشحال خیلی شد، خارجه امور وزارت رسمی کادر جز هم بعدها و نبود شکی او خلوص در که

 ...دباش خمینی امام نظریه و پاسخ منتظر که شد قرار
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: مودندفر امام. کردم مطرح شرعی سئوال یک بعنوان را موضوع امام، با دیدار در و آمدم ایران به که بعد هفته... 

 یحضرتعال علیه زیادی هایمصاحبه خارج، در صدربنی آقای گفتم دهد؟ انجام خواهدمی را کار این چی برای

 ...نویسدمی فقیه والیت علیه خود، «اسالمی انقالب» مهروزنا در نیز مقاالتی و دهدمی انجام اسالمی نظام و

 کی معتقدیم آن به ما که هم فقیه والیت کشت؟ توانمی زند،می حرف من علیه که را کسی مگر: »فرمود امام

 هک خود مقاالت در آدم، آن البته و دارند مختلفی نظرات آن باره در هم فقهاء آقایان و است فقهی مسئله

 به که را کسی آیا و دهد،می فحش من به خواندم، را هاآن از بعضی من و بودید فرستاده من ایبر جنابعالی

. بود «اریاستنک استفهام» هاطلبه ما، باصطالح امام بیانات این البته رساند؟ قتل به توانمی دهدمی فحش من

: افزودند امام ولی کردم، سکوت اناتبی این از پس من... رساند قتل به اتهامات، این با را کسی شودنمی یعنی

 در طلبیم آیا اید،کرده مطالعه جنابعالی اگر. بخوانم را آدم این هاینوشته و کتابها همه نداشتم وقت من البته

 هک سارق ید قطع حکم منکر که خبیث آن مانند باشد؟ شده حجاب مثالً دین، ضروریات منکر که دارد آنها

 انکار یعنی این نباشد، سارق ید قطع آن در که خواهدمی را اسالمی او که گفت و شد است الهی حکم یک

 است؟ کرده ابراز نظریاتی چنین خود، نوشتجات در هم آدم آن آیا... قرآنی احکام از یکی

 من که آثاری آن در نامبرده. امخوانده هاگذشته در را صدر بنی آقای آثار اغلب بنده که کردم عرض امام به

 هم کتاب حجاب، حفظ ضرورت مثالً مورد در بلکه و نشده دین ضروریات از یک هیچ منکر ام،خوانده

 !..است نوشته

 انجام را کار این که ندهید اجازه و کنید نهی من طرف از را فرد آن شما پس است، اینطور اگر فرمود امام

 او نجات برای داشت قرار سقوط یبیسراش در و بود شده مغرور او که آخر روزهای در من: افزودند و... دهد

 دارد، منطقی نظری اگر و بنویسد مقاله و کتاب بنشیند همینجا در که بود آن قصدم و بیاید من نزد که خواستم

 ضایع را ودخ ابد برای و برد پناه منافقین به و نیامد او ولی کند، بررسی را آن نظام تا کند عرضه معقول بطور

 زود لیخی امام بینی پیش این البته... )گذاشت خواهند تنها را او هم منافقین زود یا ردی دارم یقین من و کرد

 !..(گردید «مخلوع» نیز دخترش و «مطرود» خود سازمان، طرف از صدر، بنی آقای و یافت تحقق

 هانتاها ترینناجوانمردانه و ترینزشت که بود کسی درباره خمینی امام علوی منش و روش از اینمونه این

 اجازه او به امام، علوی منش و روش ولی. ساخت می مطرح خارجی، هایرسانه در رهبری و نظام علیه را

 سقوط از او نجات فکر در هم پایانی مرحلة در حتی و کند صادر وی بودن الدم مهدور بر حکمی که دادنمی

 را هاآن دارد، نظراتی اگر و کند کار نگیفره حوزة در و بماند ایران در و برود ایشان نزد که خواستمی و بود

 برازا مکتوب بطور هم قم آقایان از یکی مورد در را نظریه همین امام که دانیممی و... سازد مطرح منطقی بطور
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 حوزه و بپردازد علمی پردازینظریه و تدریس کار به امور، در دخالت بدون ایشان که شد آن خواستار و نمود

 .هستند آگاه آن چگونگی از همگان که ببخشد گرمی را

 :دوم خاطره

 رکتش برای الجزائر، به سفری در... بود نخواهد مناسبت بی آن نقل که هست زمینه همین در دیگری نمونة

 سالماالحجت و اسالمی مذاهب تقریب مجمع دبیرکل تسخیری اهللآیت همراه اسالمی، اندیشه کنفرانس در

 جلسات... مرفتی الجزائر به است، لندن اسالمی مرکز رئیس اکنون که معزی ینعبدالحس آقای جناب والمسلمین

 از یشب شرکت و عرب و اسالم جهان برجسته هایشخصیت حضور با معمول طبق اسالمی اندیشه کنفرانس

 آن رد بنده هم و تسخیری اهللآیت هم... بود برقرار روز هفت مدت به پسر، و دختر دانشجویان از نفر هزار

 داشت انقالبی هوای و حال روز، شرایط به توجه با که اینجانب سخنرانی از پس روزی. داشتیم سخنرانی سال

 جمعیت ازدحام میان در و کنفرانس سالن از خروج موقع در گرفت، قرار حضار و جوانان استقبال مورد و

 و مرفتی ایگوشه به... دهم فرا گوش او سخن به ایگوشه در خواست من از جوان یک دانشجویان، و اساتید

 نآ «شرعی» پاسخ خواستار و گذاشت میان در من با را مطلبی شرعی، امانت و محرمانه امر یک عنوان به او

 برای و بود مصری جوانان جهادی سازمانهای از یکی رهبری اعضاء از گویا داشت نام «ابوالعال» که او. شد

 قاهره رد که ـ دیبا فرح ـ شاه همسر: گفت او. بود آمده کشور آن به الجزائر، گرایان اسالم از بعضی با دیدار

 جنازه که آیدمی «مسجدالرفاعی» به جمعه شب هر هایشبچه همراه است، انورسادات میهمان و دارد اقامت

 لمسئو و بوده مراقب مسجد، ورودی درب مقابل در امنیتی و پلیس مأمورین و است شده دفن آنجا در شاه

 لیو ندارد، وجود کنیم، «ترور» خروج موقع در را او یا و بشویم مسجد وارد ما اینکه امکان و هستند حفاظت

 ـ است باز همیشه آن درب کهـ مسجد جلو از عبور هنگام به موتوری، بر سوار توانیممی راحتی به فقط

 من تهالب... شد؟ خواهند کشته هم هابچه او، خود بر عالوه عملیات این در که کنیم پرتاب او بسوی نارنجکی

 او البته و کردم تلقی جدی را او طرح ولی نداشتم گرااسالم مصری جوان یک بعنوان ابوالعال با قبلی آشنایی

 «فتوا» یا «حکم» او بقول و «شرعی مجوز» من از بلکه نکرد، گزارش را اسالمی جماعت اقدام اصلی علت

 نظر نه و کنممی دخالت نه قبیل این از مسائلی در و نیستم «مفتی» ندهب که گفتم برادر آن به من!.. خواستمی

 اکمح عنوان به جا همه خلخالی ایام آن:! )بگوئید ما به را او جواب و بپرسید خلخالی شیخ از: گفت... دهممی

 خلخالی آقای امثال از را مسئله این من که گفتم مصری برادر به!(... بود شده معروف انقالب دادگاه شرع

 نیخمی امام شخص از بروم، ایران به سفری اگر ولی نیستم موافق هم او کارهای از بعضی با و پرسمنمی

 .دهممی اطالع شما به را ایشان پاسخ و پرسممی فقهی، و شرعی مسئله یک عنوان به را شما مسئله
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 کنفرانس پایان زا پس پرسم؟می شما از را پاسخ تلفنی مدتی از پس گفت و گرفت ایتالیا در مرا تماس تلفن او

 برای دیگر، ههفت دو یکی من و کردند، مراجعت ایران به دوستان برگشتیم، ایتالیا به ما الجزائر، اسالمی اندیشه

 خدمت هب واتیکان در امور گزارش ارائه برای نیز بعد هفته دو یکی و آمدم ایران به ساالنه، مرخصی از استفاده

 حمطر مصری، مسلمان برادر یک شرعی سئوال عنوان به هم را مسئله این گزارش، ارائه از پس و رفتم امام

 اگر: »بود این قدقی بطور ایشان پاسخ بیشتر، توضیح از پس پرسیدند؟ من از را سئوال دیگر یکبار امام. کردم

 به که وئیدبگ و کنید اننهیش حتماً چیست؟ هابچه تقصیر دانید،می مفسده را شاه زن آقایان آن یا و جنابعالی

 .«.نزنند دست کار این

 سطو در و تناسب به و کرد احوالپرسی و گرفت تماس من با «ابوالعال» روزی ایتالیا، به مراجعت از پس

 درضمن و کردم بیان کنم، منتقل ایشان به «الیجوز» یا «یجوز» جمله یک با بود قرار که را امام پاسخ گفتگو

 به را بمطل «الیجوز» چیست؟ او همراهان تقصیر شده، مرتکب گناهی کسی اگر که کلی نعنوا با را امام بیان

 .کردم ابالغ او

 از یکی در را «ابوالعال» شدن کشته خبر مصری هایروزنامه بعد ماه یک که بود شده منتفی موضوع... 

! است هرفت سرقت به هم او دستی کیف و شده ترور مسلح فرد دو توسط که کردند منتشر قاهره هایخیابان

 بوده موجود هم نقد دالر هزار 42 مبلغ ،!اسناد بر عالوه او، کیف در که نوشتند مصری هایروزنامه بعد ولی

 دانیدز اگر وگرنه است شده اجرا مصر امنیتی مأمورین توسط او ترور که داد نشان خبر، کشف این و است

 بدین!... دگردینمی منتشر جراید در کیف، در نقد پول کشف رخب بودند، کرده ترور را او ،!پول کیف خاطر به

 از هیگرو بعد، ماه دو یکی. نکردند عملی را طرح این هم مصری دوستان و رفت بین از اصلی سوژه ترتیب

 آن در تا ندبود آمده ایتالیا به المجالسبین کنفرانس در شرکت برای اسالمی شورای مجلس محترم نمایندگان

 کی بودند، ما میهمان روز دو یکی هم مجلس اعضاء رسمی، مسافران معمول طبق و کنند رکتش کنفرانس

 به اهبعضی و شد مطرح خارج در صدربنی و پهلوی خاندان اعضای هایفعالیت موضوع نهار میز سر بر روز

 !نشدند اعدام و کردند فرار آنها که خوردندمی افسوس و کردندمی حمله هاآن به شدت

 قالبیان دوستان از بعضی پسند مورد که کردم نقل مورد دو هر در را امام نظریه بحث، موضوع تناسب به من

 نقل ماما قول از نباید را مطلب این که کرد اعتراض شدت به آنها از یکی حتی و نگرفت قرار! انقالب اوائل

 !...کنم

 شانن غرب، در آن نقل و امشنیده واسطه ونبد و امام شخص از را مطلب این من که گفتم محترم برادر آن به

 در ایران دخالت مسئله به مربوط اتهامات و چیست؟ موارد قبیل این در خمینی امام نظریه که داد خواهد
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 شما همراه که دعایی آقای جناب دهید،می! واقعی غیر حدیث نقل احتمال اگر و. شد خواهد اثر بی ترورها،

 نتیجه و... شود برطرف برادران تردید و شک تا بپرسد را مسئله امام شخص از ندتوامی گردد،برمی ایران به

 .دهند اطالع هم من به را

 را نآ نقل ولی کنیمنمی شک شما نقل صحت در ما: گفت هم هیأت عضو روحانی و قدیمی آشنایان از یکی

 !...یمداننمی صالح و صحیح هم افراد این خیانت و کشور کنونی انقالبی شرایط در

 البد اندفرموده را مطلبی اگر و نیست، گراییمصلحت و کاریپنهان اهل امام دانیممی همه: که کردم اضافه من

 ...داشت نخواهند مخالفتی هم آن نقل با

 ایران هب مراجعت از پس ولی رفتند المجالس،بین کنفرانس در شرکت برای دوستان و شد ختم ما جلسه... 

 !نشد ابالغ اینجانب به ایشان، پاسخ و امام از موضوع پرسش از خبری متأسفانه هم

 روز، آن در اتفاقاً. شتافتم هم امام دیدار به و آمدم ایران به کاری انجام برای باز من و گذشت ماه چند... 

 ظامع مراجع از ـ( اهللحفظه) زنجانی شبیری موسی سید حاج اهللآیت دیدار ساعت با حقیر مالقات ساعت

 در الذ بودند، آمده جماران به امام با مالقات برای فاضلشان فرزند همراه هم ایشان و بود شده یکی ـ کنونی

 و تندداش بیان شبیری اهللآیت که سخنانی از پس. رفتیم امام مالقات اطاق به ایشان همراه شده معین وقت

 لمسائ از ایخالصه گزارش که رسید نباینجا به نوبت بود؟ شده «معمم» تازه ظاهراً که فرزندشان معرفی

 و کردم مطرح سئوال یک سپس و نمودم ارائه دهیم،می انجام که را فرهنگی کارهای و خود مأموریت حوزه

 :پرسیدم

 شرعی سئوال شاه، همسر مورد در ها،بعضی اقدام درباره قبل ماه چند مالقات در باشد شریف خاطر اگر

 طعق مرا حرف امام گفتم، را جمله این تا من چیست؟ هابچه گناه: فرمودید که کردم مطرح را مصری دوستان

 حضرتعالی بلی گفتم و کردم تکمیل را مطلب بالفاصله من و «ندادم اجازه هم را زن آن من: »فرمود و کرد

 درست ینا بلی: فرمودند امام چیست؟ هابچه تقصیر باشد؛ مفسده زن آن آقایان، آن و شما نظر از اگر: فرمودید

 ...است

 کنم، انبی ایجلسه در حضرتعالی قول از را مطلب این دارم حق من آیا که است این اکنون بنده سئوال گفتم

 بود؟ مربوطه دوستان اطالع جهت فقط و است خصوصی موضوع یا بنویسم، جایی در یا و

 در تالیا،ای به مراجعت از پس من که بود این و. بنویسید توانیدمی هم و کنید نقل توانیدمی هم: فرمودند امام

 ریمص معروف نویسنده هویدی فهمی آقای و گردید منتشر و کردم نقل امام قول از را مطلب این ایمصاحبه
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 از بعضی رفع موجب که کرد نقل من قول از ـ درون از ایران ـ «الداخل من ایران: »خود کتاب در را آن هم

 و دبو بنده توسط اروپا در تروریسم رهبری اتهام نشر با مصادف امای آن چون ولی گردید تفاهمات سوء

 و ـ...! د بو ساخته منتشر زمینه این در طاهری امیر آقای قلم به مشروحی گزارش «تایمز ساندی» روزنامه

 در را المیاس های«کازکامی» رهبری گویا که بودند کرده کشف باالتفاق خبری امپریالیسم به وابسته جراید

 سئلهم یک اینکه دلیل به را بنده هم وی خود شاید و صدر بنی آقای یاران و شاهیان ـ! دارم عهده به بنده روپاا

 د،خو اقدام با واقع در من حالیکه در کردند، متهم تروریسم از هواداری یا رهبری به ام،پرسیده امام از شرعی

 .بودم گرفته را «تروریسم» جلو

 شیدهک و «تایمز ساندی» انگلیسی معروف روزنامه از من شکایت از پس که کنم هاشار است ضروری اینجا در

 رمجبو او و شد محکوم دادگاه در نامبرده روزنامه لندن «عالی دادگاه» به صهیونیست «مردوُك: »آن مدیر شدن

 در!بود شده دوار من بر که خسارتی بعنوان پوند هزار 42 و دادگاه و وکیل هزینه پرداخت بر عالوه که گشت

 نویسنده طاهری، امیر آقای آنکه مهمتر همه از و... آورد بعمل رسمی عذرخواهی خود، روزنامه از صفحه همان

 و ـ بعد به تاریخ آن از او و کردند «اخراج» «تایمز ساندی» روزنامه از را اتهام ناشر و جاعل و مقاله اصلی

 یا همقال یکشنبه، روزهای در تیراژی دومیلیون و معروف هروزنام آن در که است نتوانسته دیگر ـ تاکنون

 .سازد منتشر و بنویسد گزارشی

 و ساداتیان آقای جناب لندن، در ایران اسالمی جمهوری وقت کارداران زحمات از که دانممی الزم اینجا در

 و وکیل انتخاب و دادگاه ماهه چند مراحل تمام در که کنم قدردانی و تشکر آخوندزاده، آقای جناب سپس

 دش گرفته بازپس روزنامه از وکیل توسط مردوُك شدن محکوم از پس هاآن همه البته که ـ هاهزینه پرداخت

 .ودب خواهد محفوظ عنداهلل آنان پاداش تردید بی و کردند یاری را ما پذیریمسئولیت و صداقت کمال در ـ

                                                                                 *** 

 مخالفین، و معاندین با برخورد در( ره)خمینی امام منش و روش درباره خاطره دو از ایخالصه بود این... 

 !باشد سرمشقی کشور داد و عدل امور مسئوالن و خرد اهل برای امیدواریم که
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 نورسی عالمه های اندیشه

 

 هعالم و عبده محمد شیخ عالمه بزرگداشت علمی همایش برگزاری دنبال به میاسال مذاهب دانشگاه: اشاره

 رکیهت کردتبار بزرگ اجتماعی مصلح نورسی، سعید عالمه هایاندیشه بررسی همایش مظفر، محمدرضا شیخ

 هب داشتند، شرکت خارجی و داخلی برجسته هایشخصیت از نفر دهها که همایش این در. نمود برگزار را

 ستا خسروشاهی استاد سخنرانی از ایخالصه آید،می پی در آنچه. شد پرداخته نورسی هایاندیشه بررسی

 .گرددمی درج نورسی عالمه هایاندیشه با آشنایی جهت که

 نورسی سعید مال اندیشه در مسلمین جامعه انسجام عوامل

 صرع در اصالح زعمای مشاهیر از یکی ترکیه، کردتبار وارسته عارف و اجتماعی مصلح نورسی سعید مال

 رکیهت آناتولی شرق در «تبلیس» والیت توابع از «نورسی» روستای در م4777 ق4230 سال به او. است جدید

 مال» دختر مادرش و صوفی به ملقب علی، میرزا پدرش. آمد دنیا به کشاورز و مذهبی خانواده یک میان در

 دینی عالم «عبداهلل مال» بزرگترش برادر و بودند پاکدامنی و تقوا به معروف جملگی او، خاندان و «طاهر

 .شدندمی محسوب «سادات» یا «اشراف» از وی خاندان. بود عموم احترام مورد و رفتمی شمار به پرهیزگاری

 وسطت که او رسائل مجموعه «نهم جلد» عنوان به و «ذاتیه سیره» نام با که خود حال شرح در نورسی سعید مال

. مهست بیت اهل از سیدی من: »گویدمی رسیده چاپ به قاهره در و شده تنظیم صالحی قاسم حسانا استاد

 تانبولاس چاپ «شاهدلر سون» کتاب در و «بخوانی سید مرا که بپرهیز اما است؛ حسنی پدرم و حسینی مادرم

 لیتحصی مراتب سعید مال« .دارم او از دارم، هرچه و هستم وجهه اهللکرم علی موالیم به منسوب من: »گویدمی

 کسب رد باالئی درجه به و کرده طی «شیروان» در بعد و «تبلیس» در سپس خود، روستای در ترتیب به را

 .پرداخت مختلف مدارس در تدریس و تعلیم به آنگاه و. رسید اسالمی معارف و علوم

 لیو گردید؛ اشگرفتاری موجب که آورد روی هم سیاسی مبارزات به خود، فعالیتهای نخستین دوران در وی

 «نور رسائل» تحریر با و آورد روی عرفان به زندان و حصر و تبعید دوران در و کرد استفاده فرصت همین از

 و شد آغاز دوران همان از «لری طلبه نور» یا «هانورجی جمعیت» پیدایش و پرداخت اسالمی معارف نشر به

 سلطه اوج در و یافت ادامه حدیث و قرآن به استناد با او هنری ـ فرهنگی حرکت تفکر، همین محور بر

 پیشگام اراند طلیعه بعدها که کند تربیت را مسلمانی جوانان توانست الئیسم فرهنگ تبلیغ و سکوالریسم

 پیروان جامانس و اتحاد به دعوت نورسی، تربیتی مزیتهای از یکی. شدند ترکیه اسالمگرای حرکتهای و احزاب

 حمدم شیخ و حسینی الدین جمال» پیرو را خود «ذاتیه سیره» کتاب او راستا همین در و بود یاسالم مذاهب
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 چاپ «اللمعات» در و گرددمی «محمدی اتحاد» عنوان تحت مسلمانان وحدت خواستار و نامدمی «عبده

 ای و جماعت و سنت اهل ای: »گویدمی و کندمی دعوت اسالمی مذاهب در تقریب به را مسلمانان استامبول

 هلا همگی شما. برندمی سود دشمنان فقط آن از که شوید دور نزاع و اختالف از بیت، اهل محبان تشیع اهل

 هب خود نور رسائل در وی البته.« کندمی دعوت وحدت به را شما همه اخوت، مقدس رابطه و هستید توحید

 ،معنوی روابط به جهل ورزی، کینه دروغ،: چون رذایلی حاکمیت و پردازدمی هم اسالمی جامعه شناسیآسیب

 .داندمی مسلمین جامعه انحطاط اصلی عوامل و علل از را استبداد و جویی منفعت و انحصارطلبی

 وی دیدگاه. پردازدمی اسالمی جامعه وحدت و انسجام و نجات راههای بررسی به آن موازات به سعید مال

 هاینبهج اجرای شامل رهنمودهایش اساسی اصول البته و است رفتهگ قرار ارزیابی و بحث مورد زمینه این در

 هب اجتهاد مسئله احیای خواستار راستا، این در وی. است عملی و فکری وحدت ایجاد در مثبت و سازنده

 و بوده اسالمی مذاهب پیروان بین در مشترك اهداف به وصول و حقیقت کشف برای کلمه واقعی مفهوم

 هاندیشها و نظرات نوع باید یعنی افراد؛ به نه کرد نگاه «اندیشه» به باید حق، و علم فتدریا در است معتقد

 مراعات به باید مرحله این تکمیل برای و... را افراد و اشخاص ظاهری اعتبار نه داد، قرار داوری مالك را

 باعث بینی، برتر خود روی از حق، کلمه قبول عدم و جاهلی هایتعصب تا بود ملتزم گفتگو و محاوره آداب

 .نشود حقایق از شدن دور

 دارد، اساسی نقش واقعی مسائل پذیرش و اصالحات تکامل در نورسی دیدگاه از که هم دیگری اساسی نکته

 مقدور اهداف تحقق امکان اساسی، و اصلی شرط این مراعات بدون و است مکان و زمان شرایط رعایت

 شمندارز و مثبت اصول از عدل و انصاف رعایت و نفس ضبط و تساهل و تسامح: گویدمی باز و بود نخواهد

 .رسید مطلوب نتیجه به تواننمی خواهی خود با گرنهو بود خواهد اهداف تحقق در

 خاطره دو

 در .کردمی منتشر ترکیه در «اوزجان صالح» برادرمان که بودم «هالل» ماهنامه مشترك پیش قرن نیم من ـ4

 جلسه مشبا اتفاقاً: »گفت پرسیدم، ها«نورجی» درباره گفتگو، ضمن در و داشتم او با یدارید آنکارا، به سفری

 که داشت بزرگی سالن و بود وسیعی منزل. رفتم آنجا به شب و گرفتم را جلسه نشانی.« دارند قرآن تفسیر

 تفادهاس حضار بقیه ندمان من و شد آغاز قرآن تفسیر جماعت، به مغرب نماز اقامه از پس. بود جمعیت از مملو

 نشانی و گرفتم نشانی او از و کردم گفتگو نامیدند،می «خوجا» که محترم مفسر با جلسه، پایان از پس. کردم

 آمد لوج شخصی بروم، هتل به تا آمدم بیرون که آنجا از. شد هم چنین که کنیم فرهنگی تبادل تا دادم را خود

 بورع اینجا از. هستم ایرانی من: »گفتم. باشد مأمور که دادم احتمال «داشتید؟ کار چه منزل این در: »پرسید و
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 انبولیاست غلیظ لهجه به.« بخوانم نماز رفتم است، مسجد کردم خیال بود غروب. شنیدم قرآن صدای کردم،می

 رطرفت آن مسجد. نیایید اینجا به دیگر اما. بروید هستید، میهمان چون ولی است؛ ممنوع جلسات این: »گفت

 .«هست

 ابطرو ولی رفتم؛ استانبول به بعد روز و برنگشتم محل آن به دیگر بودم، شده خالص مهلکه از که من

 داده هک نشانی آن به نشریه و کتاب تعدادی ایران، به مراجعت از پس و شد آغاز «لریطلبه نور» با امفرهنگی

 امکتابخانه رد هنوز و بود عربی خط به که رستادندف برایم نور رساله و کتاب چندین نیز آنها و فرستادم بودند،

 هک خوانممی شما برای و امآورده جلسه این به را آنها از یکی که گردید آغاز مکاتبه سپس و است محفوظ

 را هاکتاب ما که بود نوشته «عبداهلل» نام به برادری «اورفه» شهر نور طالب طرف از وصول، اعالم ضمن آن در

 :است کرده تحسین و تشکر خیلی او و فرستادیم سعید مال ناستادما برای

 یبرا و کردم دریافت را ارسالی مبارك مجموعه و کتاب شش! افندی خسروشاهی قرداشم، صدیق عزیز... »

 رتحض استادمان نزد را فارسی کتاب و نشریه شش.کردیم ارسال سعیدالنورسی الزمانبدیع خود استاد

 دنیای رد مجموعه این ناشران و کتابها این بر استادمان. کردیم ارسال دارد، اقامت طهاسپار در که سعیدالنورسی

 آنها دعای ارخواست و کنممی دعا و فرستممی سالم آنها بر. است خوب بسیار: گفتند و فرستادند آفرین اسالم

 ماش اینکه از ولی شغولند؛م نور هایرساله به و دانندنمی فارسی نور، هایطلبه اینجا در عزیز برادر. هستم

 ...«کنیممی تشکر خیلی اید،کرده برقرار رابطه

 نتشاراتشانا مرکز که رفتم «نورجی» برادران سراغ به استانبول به سفری در اسالمی، انقالب پیروزی از پس ـ2

 نابج شمنددان برادر با دیدار از پس. داشت قرار ایران اسالمی جمهوری کنسولگری نزدیکی در( سوزلر نشر)

 نوانع تحت را او رسائل و آثار مجموعه و است سعیدالنورسی مندانعالقه از یکی که الصالحی قاسم احسان

 خپاس که را افندی عبداهلل نشانی است، ساخته منتشر و ترجمه عربی به و جلد 3 در «النور رسائل کلیات»

 یفرهنگ وابسته ـ جودکی اهللحجت آقای جناب دارجمن برادر همراه روزی و گرفتم کرد،می امضا مرا هاینامه

 ولمشغ خود منزل در که او با و رفتیم بود، «سرایآك» محله در که منزلش به ـ استانبول در اسالمی ایران

 .کردیم دیدار داد،می آموزش آنها به را عربی خط و قرآن و بود نوجوانان تعلیم

 در را اسالمی ـ عربی خط مسلمانان، غربی دشمنان برنامه طبق( آتاتورك) کمال مصطفی که دانیممی البته

 بود ممنوع اسالمی خط دادن آموزش و ساخت جایگزین را التین خط آن جای به و کرد اعالم ممنوع ترکیه

 یزن پهلوی رضاخان که اقدام، این از صهیونی ـ مسیحی غرب نهایی هدف! داشت دنبال به تبعید و حبس و

 در د،نش موفق دانشمندان و علما مخالفت با ولی کند پیاده ایران در را آن خواستمی ترکیه به سفر از پس
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 زدگانیغرب که طورهمان را، آنان و سازد دور خود دیرینه فرهنگ از را ترکیه مسلمان ملت که بود آن واقع

 فشار رغم به هانورچی اما سازد؛ مآبفرنگی «باطناً و ظاهراً: »بود نوشته خود «کاوه» مجله در زادهتقی چون

 ـ عربی خط احیای و حفظ در و کردند مخالفت عملی طور به قانون این با سکوالر، گرایانملی اختناق و

 به آن یمتعل و خط این حفظ در تحسینیقابل تالش مشکالت، تحمل با نیز تاکنون و بودند کوشا اسالمی

 .اندداشته برعهده خود، فرزندان

 نداشت؛ اطرخ به البته که گفتم هایشنامه از من چایی، با پذیرایی از پس و کرد تعطیل را درس افندی عبداهلل

 هک فرستاد را جوانان از یکی و شد خوشحال اندازهبی و کرد تعجب خیلی دادم، نشانش را هانامه وقتی ولی

 من و شد طرحم اسالمی مذاهببین تقریب ضرورت و مسلمین وحدت از سخن آنگاه. بردارد کپی آن از

 ترکیه و یعیش ایران بین وسیعتری سطح در فرهنگی تبادل استمرار و ترکیه در تقریب حرکت احیای خواستار

 .شدم سنی

 واستارخ همواره النورسی مالسعید استاد که دانیدمی حتما: گفت داد، گوش دقت با مرا سخنان آنکه از پس او

 اردد تأکید امر این بر بسیاری موارد در «نور رسائل» و بود «محمدی اتحاد» خودش قول به و مسلمین وحدت

 امام از که را کبیرجوشن دعای همیشه مالسعید، رهنمود و توصیه به نور، طالب که دانیدمی آیا اصوالً و

 در رایگان طور به و چاپ را دعا این از نسخه هزار دهها ساالنه هانورچی خوانند؟می است،( ع)العابدینزین

 برای (ص)رپیامب حضرت به جبرئیل جناب توصیه به دعا این که معتقدند چون کنند؛می توزیع مردم عامه یانم

 دعای روزه همه ما وقتی. دارد گذاریتأثیر نقش حقیقت و حق سوی به آن ارشاد و انسان نگهداری و حفظ

 ریبتق راه در مثبت گام و داریم وحدت شیعه با عمل در یعنی خوانیم،می را العابدینزین امام کبیرجوشن

 .داریمبرمی

 چند خواست دیدار در حاضر جوانان از رسید،می نظر به مسرور خیلی ما دیدار از که افندی عبداهلل آنگاه

 و جانب این به جدید، کتاب چند همراه را آنها. بیاورند ما برای را کبیر جوشن دعای چاپ آخرین از نسخه

 .دارم را آن از اینسخه هنوز من هک کرد اهدا جودکی آقای
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 مصر در کودتا رژیم تحلیف درباره خسروشاهی استاد از یادداشتی

 

 .است شده نوشته سیسی عبدالفتاح ژنرال تحلیف مراسم برگزاری از قبل یادداشت این:  اشاره

***** 

 الژنر آقای گویا و رسید نپایا به حاکم های ژنرال ویژه های سازی صحنه با مصر، انتخاباتی نمایشنامه

 ریاست به!( آراء %37 یا) رأی، میلیون 23 کسب با مصر، در مردادی 27 کودتای بانی سیسی، عبدالفتاح

 صندوق در او بنام رأی میلیون 04 که بود کرده اعالم او، خود گرچه. است گردیده! انتخاب مصر جمهوری

 بالد در مشابه های ژنرال و حسین صدام ژنرال و باركم حسنی ژنرال مانند هم او و گرفت، خواهد جای ها

 دیدتم و کشور رسمی تعطیلی حتی و نبود چنین واقعیت اما! داد اختصاص بخود را آراء %33 - دیگر عربی

 انتخابات هدور در که صباحی حمدین آقای که آنجا تا نکرد "افاقه" مردم بیشتر حضور برای انتخابات روزه یک

 و !بود کمتر باطله آراء تعداد از حتی او آراء بار این بود، شده دوم گروه از سوم نفر آراء، %23 کسب با قبلی

 ونیسمصهی و غربی امپریالیسم ولی خوانده ها مصری شعور به توهین را مصر انتخابات او هم دلیل همین به

 به هک نمودند فراموش گویا و گفتند تبریک را ژنرال انتخاب عرب، ارتجاع دو آن پیروی به و المللی بین

 عام قتل از پس و خونین نظامی کودتای یک با مبارك حسنی دوران از باقیمانده نظامیان ژنرال، این رهبری

 هرظا به توانستند... و اسیوط و اسکندریه و قاهره های خیابان و مساجد در نفر پانصد و هزار دو از بیش

 هزار 04 و بدهند جامعه تحویل و مجروح و معلول هزار 24 و کنند سرکوب را مصری گرایان اسالم حرکت

 شتپ در - آن رهبری اعضاء اکثریت بر عالوه - را المسلمین، اخوان به وابسته عادی مردم از اسیر و زندانی

 جای مبارك حستی و انورسادات و ناصر سرهنگ دوران از باقیمانده وسطائی قرون های زندان های میله

 !دهند

 یرویپ به عرب، ارتجاع های تفاله که است پسندی غرب دمکراسی از مظهری گویا! حکومت نوع این اکنون و

 شیخک زا بعضی و "سعود بنی" ها آن طلیعه در و اند شده سیسی آقای گویان تبریک نخستین صف در آن از

 حکومت که اند کرده شتال دالر، میلیاردها اهداء با نخست که رند دا قرار فارس خلیج در کرده اتراق های

 .اند داده وعده را بیشتری های کمک و دارند نگه پا سر بر را کودتاچی نظامیان

 ار المسلمین اخوان کردن ریشه و سرکوب و گرایان اسالم همه عام قتل!! پیروزی از قبل که سیسی ژنرال

 میالدی 2440 سال در - دور نچندا نه سالیان در کند، می معرفی "سکوالر" فردی را خود است داده وعده
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 دمکراسی" هک است داشته اعالم صریح بطور بود، فرستاده "امریکا ارتش جنگ دانشکده" برای که بحثی در -

 که است نوشته خود درباره شفاف طور به سپس و "است پذیر امکان اسالمی ماهیت با تنها خاورمیانه در

 ئیسر مرسی، محمد آقای دلیل همین به و "است گرفته نشأت اسالم سیاسی عقاید بر وی فکری چهارچوب"

 خابانت دفاع وزارت پست تصدی برای طنطاوی ژنرال از پس جایگزین عنوان به را او مردم، منتخب جمهوری

 ودمب آن چگونگی شاهد اینجانب که - مرسی محمد آقای مقابل در سوگند هنگام به و راستا، همین در و کرد،

 وفادار کشور قانونی دولت و اساسی قانون به که "...العظم باهلل اقسم" که کرد یاد دسوگن بلند صدای با -

 .ماند خواهد

 خورده قسم دشمنان جانبه همه پشتیبانی با البته خود کودتای برای را زمینه سازی، صحنه با او که دیدیم ولی

 های پایه مجدد تثبیت فکر در باتی،انتخا نمایشنامه اجرای با اکنون و کرد می آماده اسالمی ملل و اسالم

 یوفادار و نامد می "عرب بزرگ حکیم" را "سعود بنی شاه" راستا همین در و است مصر در نظامیان حکومت

 کردن نک ریشه موازات به را صهیونیستی رژیم با سازش پیمان ویژه به شده امضا المللی بین قراردادهای به

 از و دارد می برپا! تحلیف مراسم گویا کودتا، حقانیت اثبات برای و دهد می وعده اسالمی، های حرکت

 مراسم آن در که کند می دعوت هم روحانی حسن دکتر آقای جناب ایران اسالمی جمهوری محترم ریاست

 بیعر کشورهای امور در آن دخالت عدم را، ایران با گفتگو شرط پیش روز چند او که درحالی نماید، شرکت

 دینب و!! است مصر امنیت همان وی اصطالح به ها آن امنیت گویا که نمود اعالم فارس خلیج منطقه ویژه به

 خود ائیکودت نظام تثبیت برای هم که است حاکم های ژنرال بازی نیرنگ از دیگری نشان دعوت این ترتیب،

 یم مطرح را مبارك نیحس شروط و شرط پیشاپیش هم و شوند مند بهره خواهند می اسالمی ایران حضور از

 ینا نیز اکنون و ایم بوده کرد، ادا که سوگندی به را ژنرال وفاداری نمونه شاهد خود که کردیم اشاره. سازند

 حکومت رژیم یتتثب و میلیتاریستی قدرت های پایه تحکیم برای تردید بی حقیقت، بی و ساختگی تحلیف

 زمام است سال 04 از بیش که است مصر سابق های ژنرال و اه سرهنگ راه به بخشیدن استمرار و نظامیان

 .اند گرفته دست به مصر در را امور

 ریگی پی درون از را مصر حوادث است قرن نیم حداقل که ارشدی کارشناس یک عنوان به اینجانب، نظر به

 نتری پایه دون زا یکی حتی شرکت بلکه ایران، اسالمی جمهوری محترم ریاست حضور تنها نه ام، کرده

 مشروع حقوق و قانون به معتقد اسالمی نظام های ارزش با مراسم، این در ما کشور رسمی و مسئول مقامات

 سطح ارتقاء وعده ها آن اگر حتی نیست، سازگار هرگز مکان، هر و زمان هر در مظلومان، مدافع و مسلمانان

 در رحضو.. قیمتی؟ چه به ولی است خوب روابط" هالبت.. باشند داده کامل حسنه روابط بازگشت روابط،



539 

 

 و مسجد - قاهره مساجد ترین مقدس در حتی مسلمان، مردم عام قتل و خونین کودتای یک با که مراسمی

 و نیست مصلحت و حکمت و عزت با همگام عنوان، هیچ به و هرگز است، شده آغاز - العدویه رابعه میدان

 جنگ در را مصری حاکمان های همکاری و ها فتنه و شده پذیرا را روابط قطع سال پنج و سی که ما

 های پایه! تحلیف مراسم در خود حضور با لوحانه ساده نباید ایم، دیده را غیره و حسین صدام تجاوزکارانه

 بلکه مصر، رد تنها نه گرایان، اسالم همه منفی های واکنش با تردید با که کنیم تحکیم را فاشیستی رژیم این

 .شد خواهد روبرو اسالم جهان سراسر در

 های گری یوحش و لیبی در خفتر ژنرال گری یاغی و مصر، در ژنرال کودتای که باشیم داشته توجه باید البته

 اسالمی دض توطئه از بخشی عرب، ارتجاع و امپریالیسم مال و سالح با "سعود بنی" به وابسته های تکفیری

 ژهوی به. کنیم همکاری آن، یابی توان در که دهیم اجازه خود به نباید ما و است غرب و منطقه در ما دشمنان

 حکومت رهدو سه سران از بهتر کنونی، کودتاچیان عاقبت که - داریم یقین یا و - کنم می بینی پیش من که

 ودتاچیانک دامنگیر نان،آ از یکی سرنوشت - زود نظرم به و - زود یا دیر تردید، بی و بود نخواهد مصر گذشته

. داد نخواهد چندانی مهلت را ستمگران که است الهی حق وعده و تاریخ محتوم فتوای این و شد خواهد

 گیری رأی مدت بر روز یک افزودن با و مصر قانون و عرف برخالف حتی ها ژنرال امروزه که است درست

 احکام و اند شده پیروز بظاهر! مجدد دادن رأی برای ها، پادگان سربازان و مأموران مجدد داشتن گسیل و

! کاخ مقابل تظاهرات در شرکت برای نفری 024 و پلیس مأمور یک قتل برای نفری 744 - ای فله های اعدام

 و دهند می ادامه مردم کشتار به ها، دانشگاه و عمده شهرهای های خیابان در هم هنوز و اند کرده صادر را -

 و سادات سرهنگ و ناصر سرهنگ و فاروق شاه البته که - دهند می را الملسمین اخوان املک نابودی وعده

 .بود خواهد دیگری چیز نتیجه سرانجام ولی - کنند اجرائی را آن نتوانستند مبارك حسنی ژنرال

 رهشگپژو و "خاورمیانه در دمکراسی لیبرال و گرائی اسالم قدرت های دغدغه": کتاب مؤلف "حمید شادی"

 "ایمزت نیویورك" روزنامه در "گردند می بر اخوان" عنوان تحت ای مقاله در پیش چندی "بروکینگر" مؤسسه

 تصور ینا ولی - بگذارند کنار را اخوان اند توانسته فعلی شرایط در نظامیان و سیسی البته": است نوشته

 اسیسی معادالت از را اخوان توانند می مردم خون ریختن و سرنیزه زور با که کنند فکر اگر است ای احمقانه

 تیجهن اخیر های شکست که کنند می تصور عرب دیکتاتور حاکمان که اینست واقعیت. کنند حذف مصر

 همین به و است مخالفان سرکوب برای کافی نیاوردن فشار هم آن دلیل و است اسالم هواداران های تالش

 همه ایبر را فضا و کنند پیاده مصر در را اختناق تا است شده هزینه ارسف خلیج اعراب دالر میلیاردها دلیل

 اکمانح بیشتر شکست موجب فشارها این که درحالی کنند، آلود وحشت منطقه سراسر اسالمی های حرکت
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 و ندنیست دمکراسی مخالف اسالمی، احزاب که بود این داد ما به عربی بهار که درسی. شد خواهد دیکتاتور

 "!بود ها آن بازگشت منتظر باید بلکه زد، کنار معادله از را ها آن توان نمی

 آقای نطقیغیرم رفتارهای ویژه به المسلمین، اخوان یکساله دولت متأسفانه که شد یادآور باید اینجا در البته

 در حضور در چه و اشغالی های سرزمین به سفیر اعزام در چه و قاهره در چه و ایران در چه مرسی، محمد

 رتکبم اشتباهاتی و نیست، و نبوده ما رضایت و قبول مورد...  و قاهره در! تکفیری های سلفی کنفرانس

 لتحمی دیگر، بالد در و مصر در اخوان برای هم زیادی های هزینه و باشد تواند نمی گذشت قابل که شدند

 .باشد تواند نمی اه ژنرال مردادی 27 کودتای با موافقت موجب امر، این ولی کرد،

 صادق سید دکتر آقای جناب عزیزم برادر قول از را سؤال این پاسخ بدهید اجازه کرد؟ باید چه اکنون و

 باهاشت دچار مصری نخبگان مصر، داخلی تحوالت فرآیند در تردید بی... ": کنم نقل( اهلل حفظه) خرازی

 ترسیم ار دهشتناکی آینده است، آمده پدید کودتا و وحشت درون از که دولتی قدرت از تبعیت. شدند محاسبه

 رمص بزرگ ملت آینده نفع به آشکار، ظلم از کردن حمایت. کند می تهدید را منطقه در دموکراسی آینده و

 مبهمی ندهآی جامعه، کردن قطبی با کودتا دولت تا کردند طی را فرآیندی مصر، امروز سکوالر نخبگان. نیست

 رد ساالری مردم فرآیند کننده تهدید که است شده شروع مصر در جدید های بندی صف اکنون. بزند رقم را

 .است گرفته فرا را منطقه در بیداری نهضت فراوانی های بیم و است شده کشور این

 فوق ها مصری برای ایران و ایران برای مصر دانیم می همه دارم، خارجی سیاست مسئوالن به ای توصیه

 به که هستند مصری نظران صاحب و ها دانشگاه مدنی، جامعه مصر، از من منظور. است اهمیت ایدار العاده

 زنی نظامی نیروهای و دولت که نیست مفهوم آن به این اما نگرند، می امید و عشق با خود ایرانی برادران

 منطقه وذنف دارای مصر. دهد تغییر را منطقه در بازی قواعد توانست انقالب از پس ایران. بیاندیشند اینگونه

 سیاسی و قادیاعت مبانی بر تکیه با توانست ایران و شد واگذار انقالبی ایران به نفوذ این از بخشی که بود ای

 ایران جمله از همه برای اهمیت دارای مصر که است درست. دهد تغییر منطقه در را ها نقش از بسیاری خود،

 آیندی،فر اساسی عامل شتابزدگی،. شود واقع توجه مورد قبل های ربهتج است خوب ولی بالعکس، و است،

 حقنه ام به را ایران با رابطه دستورالعمل مصر دولت که نکنید کاری. ماند خواهد نتیجه بی و است ناموفق

 ستبای و شناخت را جدید مصر نخست بایست اما بالعکس، و است مهم ایران برای مصر همواره اگرچه کند،

 الزامات صرم با ارتباط تنظیم. نیست شایسته مصر، با مناسبات در تعجیل. کرد کار مصر های بخش همه با

 "...است بیشتری آگاهی و شناخت مستلزم و دارد را خود

 فاشهد اللهم بلغت، االقد
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 4333 خرداد 42 - تهران

 خسروشاهی هادی سید

 !غزه فاجعه و ژنرال مصر

 

 و دشون می «مصر» دولت و «قاهره» اقدام راه به چشم ها بعضی شود، می طرحم غزه و فلسطین مسائل وقتی

 تصور نای! شود پیشقدم و کند اقدام غزه، بویژه فلسطین، مردم مشکالت حل در «مصر دولت» که دارند انتظار

 و سادات سرهنگ ناصر، سرهنگ - «ها سرهنگ» حکومت دوران در و گذشته در گرچه غلط و جا بی

 شیک نسل و بشری ضد اقدامات و فجایع به توجه با و کنونی دوران در ولی بود، مطرح هم - مبارك سرهنگ

 ژنرال ودتائیک رژیم ماهیت به اگر اما... است شده بیشتر مصر اقدام برای ها، بعضی انتظار صهیونیستی، رژیم

 .شود می آشکار و روشن کامالً مزبور، فرضیه بودن اشتباه و غیرمنطقی تردید بی کنیم، توجه سیسی

 قایآ توسط متأسفانه دوستان، توصیه علیرغم مصر، در ها سرهنگ سلطه دوران "مانده ته" سیسی ژنرال... 

 دیدگر منصوب مصر مسلح نیروهای فرمانده عنوان به مصر، مردم منتخب جمهور رئیس مرسی، محمد دکتر

 بند پای شورک «جدید اساسی قانون» به که کرد یاد سوگند «ظیمالع باهلل اقسم: »تعبیر با «مرسی» برابر در او، و

 ایکودت یک در و گرفت نادیده و گذاشت پا زیر را سوگند این او که نگذشت چندی اما بود، خواهد وفادار و

 در مصر مسلمان مردم از نفر هزار چهار از بیش عام قتل و خونین و وحشیانه اقدام و اساسی قانون مخالف

 نفر، هزار چهل از بیش کردن زندانی و دیگر نفر هزار هفت ساختن مجروح و زخمی و شهرها، دیگر و قاهره

 ماعال آشکار و رسمی بطور خود، مصاحبه در سپس و نمود برکنار را مردم منتخب و قانونی جمهور رئیس

 !«نمود خواهد کن ریشه و سرکوب را المسلمین اخوان جمعیت» که کرد

 آن مویع پسر و «سعود بنی» همکاری با امریکا، امپریالیستی طرح یک اجرای واقع در سیسی ژنرال کودتای

 نمودن خفه و منطقه در اسالمی های حرکت کامل سرکوب آغاز برای خوار نفت شیوخ و «صهیون بنی»

 .بود عربی بالد در اسالمی بیداری

 مکاریه بجای جمهوری، ریاست مقام به ابانتخ از پس مرسی محمد آقای متأسفانه که کرد اشاره باید البته

 «ریاض» از ،!کمک دریافت امید به را خود خارجی سفر نخستین منطقه، در مقاومت جبهه و اسالمی ایران با

: تعبیر اب -! «شوم فدایت» نامه همراه اشغالی، سرزمین به سفیر اعزام با و نمود آغاز سعود بنی شاه با دیدار و

! «لمحترما عزیزی و صدیقی: »جمله با آن تکمیل و «اسرائیل دولت رئیس پرز شمعون السید الرئیس فخامة»
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 عملی و علنی شناختن رسمیت به واقع در «اسرائیل دولت» موجودیت به رسمی و کتبی اعتراف و اقرار ضمن

 تحقیر با تیبتر بدین و نمود تکمیل را خود استراتژیک اشتباه واقع در. کرد اقدام صهیونیستی دولت آور شرم

 دادن نشان و البنا، حسن شهید آن مرشد و المسلمین اخوان نخستین اهداف گذاشتن پا زیر و مصر مردم

 و زیپیرو برای را زمینه عمومی، افکار و انظار در سقوط و دشمن برابر در «نهائی تسلیم» برای خود آمادگی

 وی به الرد میلیارد پنج اهداء از پس و - «سعود بنی» دستور طبق ژنرال، و ساخت فراهم کودتاچیان موفقیت»

 ملیع بودند نتوانسته ها سرهنگ که - را آن کامل نابودی و نامید «تروریست گروهی» را المسلمین اخوان -

 را مرسی محمد آقای آن دنبال به و!... داد وعده خود اربابان به واقع در و مصر مردم به باصطالح - سازند

 اختس سرنگون اساسی قانون همان برخالف بود، کرده یاد اساسی قانون به وفاداری گندسو او برابر در که هم

 به! «حماس برای جاسوسی» و پاسداران سپاه و اهلل حزب و ایران با ارتباط و سفر اتهام با را او هم سپس و

 744 مثالً ای فلّه و جمعی های اعدام احکام صدور اضافه به! شود صادر او اعدام حکم تا داد تحویل دادگاه

 ! ...دادگاه یک در نفری

 ژیمر با عملی هماهنگی با مصر در المسلمین اخوان اعضاء عام قتل و سرکوب از پس کودتاچی، ژنرال این... 

 ود،ب شده آماده فرسا طاقت زحمت و تالش با که غزه، با مرزی های تونل ساختن منهدم به صهیونیستی،

 ردمیم های کمک وصول از خواست ترتیب بدین و نمود ارائه صهیون بنی وارانخ آدم به را خدمت بزرگترین

 مریکاا با کامل توافق با و کند جلوگیری شده، محاصره شهر این به غزه، مردم دوستان دفاعی های سالح یا و

 رهسیک به اند، نموده تقبل را جنگ هزینه پرداخت حتی که خوار نفت شیوخ و عرب ارتجاع و اسرائیل و

 به را اخوان کردن کن ریشه وعده او که چرا بپردازد، فلسطین منطقه در اسالمی جهاد و حماس کار کردن

 .است فلسطین در اخوان شعبه که هم حماس و است داده خود اربابان

 زهغ دفاع بی و گناه بی مردم از نفر هزاران عام قتل و صهیون بنی تجاوز روز هفتمین و بیست که امروز،

 انجام غزه شده محاصره مردم به انسانی کمک نوع هیچ خود تنها نه ژنرال کودتائی دولت شود، می ریسپ

 ار ترکیه و ایران جمله از اسالمی بالد داروئی و غذائی و دوستانه انسان های کمک ارسال مجوز بلکه نداده،

 .است نکرده صادر هم

 که هیونص بنی بشری ضد جنگ مجروحان انتقال برای را «رفح» مرز حتی کودتاچی، ژنرال مدت این در البته

 استثنا یچه بدون - عربی بالد بر حاکم الرجال اشباه رضایت و سکوت و آمریکا امپریالیسم جانبه همه کمک با

 خواست بجای هم! «بس آتش طرح» باصطالح در و کرد خودداری دارند، فوری معالجه و مداوا به نیاز -
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 واستارخ ،«غزه» بنام بزرگ زندانی از مسلمان فلسطینی میلیون چند آزادسازی و غزه از هسال هفت «حصار رفع»

 .اند شده مقاومت سالح خلع

 کودك 344 عام قتل با همزمان که العرب جزیره در عرب ارتجاع شیوخ از که همانطور جهان مسلمان مردم

 هستند، مشغول ـ زیبا گوسفندان و شتران نتخابا مراسم از پس ـ!« بُز زیباترین» مراسم برگزاری به فلسطینی

 باشند هداشت انتظاری هم سیسی ژنرال کودتائی رژیم از نباید ندارند، انسانی کمک و تعاون و همکاری انتظار

 اخوان سرکوب: هستیم آن شاهد امروز ما که است همین مصر، در کودتا رژیم وجودی فلسفه که چرا

 ...منطقه در عیواق گرایان اسالم و المسلمین

 یغذائ مواد ورود اجازه و بسته ایران دوستانه انسان های کمک ارسال برای را راه تنها نه ژنرال، رژیم اکنون و

 مجلس نمایندگان از نفر چند سفر برای ویزا مجوز صدور از حتی دهد، نمی غزه مردم به نیاز مورد داروئی و

 .است کرده خودداری هم را غزه به اسالمی شورای

 ستدو بشر آزاده انسان یک قبول مورد که نیست ای مسئله خارجی، و داخلی سیاست در کودتا رژیم روش

 در صهیون بنی رژیم فجایع از کمتر است، شده مرتکب کشور داخل در خود رژیم این که فجایعی و باشد

 این اب سفارت سطح در و! «حسنه روابط» ایجاد برای دوستان از بعضی عالقه اصل، همین روی و. نیست غزه

 ایران از ای نماینده سفر از قبل را، نکته این ما و... است مصلحت و حکمت و عزت خالف بر تردید بی رژیم

 بطور ،بود کودتا به بخشیدن مشروعیت و تحکیم برای واقع در که ژنرال، تحلیف مراسم در شرکت برای

 مشروعیت در نباید ما اسالمی نظام که دادیم هشدار و یمشد یادآور مدارك و دالیل ذکر با واضح و صریح

 .باشد شریک و سهیم مبارك، رژیم از بدتر رژیم این به بخشیدن

 و گرفتن قرار سابق متبوع وزارت در عزیز دوستان توجه مورد شده، کارشناسی منطقی هشدار این متأسفانه

 ژنرال با را وی دیدار «النیل» ماهواره در من خود که آنطور و یافت حضور مراسم آن در محترمی معاونت

 گانکنند دیدار دیگر روش برخالف که را جانبه یک های صحبت بیشترین کردم، می «رصد» را کودتاچی

 تشرک دیگر صف به را ما نماینده ،!«عبور راه» دادن نشان با و خود دست با پایان در ژنرال و داد انجام بود،

 !ساخت ملحق کنندگان

 های شخصیت دیگر و مصر خارجه وزیر با مالقات اجازه حتی که ما، محترم برادر عبداللهیان، آقای شکا ای

 آیا که دش می روشن تا ساخت می منتشر گفت ژنرال به که را مطالبی کامل متن نیاورد، بدست را حکومتی

 نه؟ یا بوده یرانا مردم قبول و رضایت مورد است، نشده روبرو هم مثبتی پاسخ با که مطالب، آن
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 قجر یممر» مصاحبه نشر موضوع اند، نکرده اشاره آن به عمد به دوستان و است اشاره قابل باز که مهمی نکته

 سوی از که بود( 44/0/2440 مورخ) «العربی االهرام» مجله با رجویه، فرقه آزادی ارتش! فرمانده! «عضدانلو

 .گردد می منتشر مصر االهرام دولتی مؤسسه

 در و مصر در محترم معاونت حضور با است زننده و زشت محتوائی دارای که مصاحبه این انتشار زمانیهم

 اصوالً یاآ شرایط، این با و دهد نشان را مصر کنونی دولت سیاست و ماهیت تواند می خود دولتی، نشریه یک

 «قاهره» به ،«منافع حافظ» عنوان به را شخصی حتی هم باز ما که کند می ایجاب حکمت و عزت و مصلحت

 دارد؟ ضرورتی چه کنونی شرایط در امر این راستی! کنیم؟ اعزام

 در یسیس عبدالفتاح ژنرال پیروزی از پس مصر، مطبوعات مصاحبه نخستین» خود بقول «بدرالدین هانی...»

 ادهد انجام را! «آن منتخب جمهور رئیس و ملی مقاومت شورای رهبر با اخوان حکومت سرنگونی و انتخابات

 از رضایت اظهار» از پس و شده! تقبیح «مالئی دیکتاتوری» و «رژیم جالدان» و «مذهبی فاشیسم» آن در که

 و هشد معرفی «منطقه در تروریسم گسترش اصلی عامل ایران» ،«بود مالئی رژیم همکار که اخوان سرکوب

 داده هشدار ،«آن با رابطه قطع حتی و فقیه والیت رژیم از( ؟)خلیج کشورهای و مصر دوری ضرورت» به

 رایانگ افراط به که است تهران در تروریسم و گری افراطی مرکز» که آمده عمل به گیری نتیجه چنین و شده

 ستا آمده هم مصاحبه یا گزارش پایان در و «بپردازند عرب مردم عام قتل به تا دهد می اسلحه شیعه و سنی

 !«آنست پیمان هم و کند می ریداریخ اسلحه اسرائیل از ایران» که

 اب همراه آن جملة و کلمه هر همواره که منافقین سازمان ادبیات و اتهامات و اکاذیب این با ایران مردم البته

 رسمی مجله یک در آن نشر ولی دارند، کامل آشنائی است، ناسزا و دشنام و فحش و شتم و لعن و سب

 می نشان را کودتا رژیم ماهیت تردید بی مصر در ایران نماینده حضور و «ژنرال تحلیف» با همزمان دولتی،

 ...دهد می هشدار را ژنرال کودتائی دولت با! حسنه روابط ایجاد بر اصرار در نظر تجدید ضرورت و دهد

 از پس که است سابق متبوع وزارت محترم معاونت اظهارات است تأسف و تعجب موجب آنچه میان این در

 انگلیس ظامین دانشکده التحصیل فارغ السیسی، خلیل سعید عبدالفتاح ژنرال قالبی انتخاب مراسم در شرکت

 انتخابات به ایران»...  اینکه و! «ایران و مصر امنیت» دانستن یکی ضمن و داشت بیان قاهره در امریکا، و

!! «است خاورمیانه کل اتثب و امنیت آن نتیجه و گذارد می احترام آن نتیجه و مصر اخیر جمهوری ریاست

 یشانا آرزوی این البته که «باشد موفق شا واقعی جایگاه به مصر گرداندن باز در» ژنرال جناب که کرد آرزو

 و عبور راه حتی و داده ادامه را پیشین های سرهنگ سیاست و روش همان ژنرال و یافته تحقق اکنون هم

 ...است بسته را غزه مظلوم مردم برای «رفح» مرز از غذا و دارو ارسال
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 رمنتش غزه مردم به خطاب سلیمانی قاسم حاج سردار قول از «المیادین» ماهواره که را ای جمله باید اینجا در

 جوهکمو فی اغلق من کل علی اهلل لعنة و: »... است ایران مسلمان مردم قلبی نکات همه شامل که کنم نقل کرد،

 .دارند قرار ژنرال و آمریکا شک بی ها آن رأس در که! «االمداد طرق

 یرز از حتی» که اند کرده اعالم خود، های نامه و ها مصاحبه در ایرانی برادران از بعضی اینکه پایانی نکته

 لیحاتیتس کمک استمرار تواند می واقع در بیانات نوع این و «رساند خواهند اسلحه غزه به باشد شده هم سنگ

 ...«دهد افزایش دیگر دالر میلیون پنج و بیست و دویست به را اسرائیل به امریکا

 ندارد، شک زمین، زیر و زمین و دریا و هوا راه از غزه مسلمان مردم به جانبه همه کمک وجوب در کسی البته

 ...باشد نداشته ضرورتی ظاهراً آن رسمی اعالم ولی

 الحس ایرانی هواپیماهای» شود، باز «رفح» مرز راگ که شد مدعی «المیادین» با مصاحبه در دیگری محترم برادر

 بیست ژنرال دولت که درحالی!... گردد می تعجب موجب تصور، نوع این و «رساند خواهند غزه به را الزم

 باز اسلحه ارسال برای را آن آیا برسد، غزه مردم به دارو و غذا رفح مرز از که نداده اجازه است روز هفت و

 .آید فرود منطقه آن در تواند نمی هواپیما و است "!زمینی" رفح مرز که دانیم می تازه! کرد؟ خواهد

 آن اعالم اما است، دینی واجب یک و حیاتی ضرورت یک غزه مظلوم مردم به کمک نوع هر ارسال: بهرحال

 تاتهاجم نوع همان از و «آفرین مشکل» است ممکن بلکه و ندارد ضرورتی هیچ مطبوعات، و فضائیات در

 ردندک مطرح ملل سازمان در خود های سخنرانی در غیرمسئوالنه ایران سابق مقامات از بعضی که باشد کالمی

 !هستیم و شدیم شاهد همگی را آن بعدی مفاسد و تبعات که نامیدند اثر بی را تحریم! «های پاره ورق» و

 در رکتش برای که خارجه اسبق ترممح وزیر خرازی دکتر با روزی کنم اشاره پایان در نیست مناسبت بی و

 رمص که داشت اصرار خرازی آقای... رفتیم مبارك حسنی آقای دیدار به بود، آمده قاهره به 7 ـ دی کنفرانس

 اسخپ در سرانجام ولی رفت طفره صریح پاسخ از نخست مبارك حسنی آقای و! شود خارج دیوید کمپ از

 نم و است داده شهید هزار ها ده و جنگیده فلسطین بخاطر بار سه مصر: گفت خرازی آقای اصرار و تکرار

 عندکم کان اذا": اما ندارد را دیگر جنگ آغاز آمادگی اکنون مصر ولی داشتم شرکت جنگ سه هر در خود

 !"بالواجب فلیقوموا اهلل یا االمر بهذا للقیام رجال

 الهدی اتبع من علی والسالم

 44/2/33 جمعه تهران

 هیخسروشا هادی سید
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 رود؟ می سو کدام به مبارك تبرئه از پس مصر

 

 مبارك حسنی رژیم توسط نفر 344 به نزدیک کردند، قیام مردم زیرا بود؛ ناتمام انقالب یک مصر انقالب

 روی اتانتخاب برگزاری دنبال به مرسی محمد سپس و داشت اختیار در را حکومت ارتش مدتی شدند، کشته

 هتبرئ موجب مصر در اکنون که هایی ژنرال باالخص. ماندند باقی خود جای در یمرژ اصلی عوامل اما آمد کار

 و قانونی حکومت کودتا با ها ژنرال این. اند باقیمانده زمان آن از که هستند هایی ژنرال همان اند شده مبارك

 .گرفتند اختیار در را قدرت خودشان و کردند سرنگون را مردم منتخب

 وابسته واملع و مبارك تبرئه بنابراین. هستند و بوده مصر جمهوری رییس مبارك، سنیح به وابسته باند این

 کنونی ودتاییک رژیم توسط قبلی رژیم اندرکاران دست مابقی و پیشین امنیت وزیر العدلی، حبیب مانند وی به

 که داد مین اجازه رمص شرایط هم شاید و نبود کم المسلمین اخوان اشتباهات باره این در. بود بینی پیش قابل

 تندتوانس می حداقل ولی کردند می اعدام را ها ژنرال باید که نیست این منظورم. کنند عمل قاطع طور به آنها

 .کنند پاکسازی افراد این از را حکومت داخل

 ولی ردخو وفاداری سوگند مرسی محمد برابر در السیسی ژنرال که داد نشان مصر تلویزیون زمان آن در حتی

 در كمبار برکناری تحوالت از پس مصر بنابراین. زند می کوتا به دست دولت علیه فرد همین بعد میک

 رخیب با نیز المسلمین اخوان حکومت و ماندند باقی قدرت در سابق رژیم اصلی عناصر که بود شرایطی

 گروه و احزاب دیگر هک بود این مرسی حکومت اشتباهات جمله از. کرد فراهم کودتا برای را زمینه اقداماتش

 .نداد دخالت حکومت ساختار در را ها

 شد لتشکی دیگر حزب ها ده نیز انقالب از پس و کنند می فعالیت بسیاری ملی و سکوالر احزاب مصر در

 هک دیگر سیاسی عناصر شد باعث خواهی تمامیت این و نکرد همکاری ها گروه این با المسلمین اخوان اما

 شرو اسالمگرایان تونس در اما. نکنند همکاری نیز اخوان با و بکشند کنار بودند، الفمخ نیز ها ژنرال با

 گرفتن پیش در را خواهی تمامیت رویه الغنوشی راشد کردیم مشاهده چنانکه هم گرفتند پیش در را بهتری

 حکومت یزن مصر در اگر و نشد، فراهم کودتا زمینه تونس در خاطر همین به کرد، همکاری سکوالرها با و

 .شد نمی حادث وقایع این شاید گرفت می پیش در را روش این اسالمگرا
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 صحنه در. بود حکومت در اخوان نماینده زمان آن که است مرسی داخلی اشتباهات ترین عمده مسائل، این

 صادیاقت رنظ از. رفت ریاض به بالفاصله بپیوندد مقاومت جبهه به آنکه عوض در المسلمین اخوان نیز خارجی

 مرسی بنابراین برند می سر به فقر خط زیر مردم درصد 24 به نزدیک و است بار فالکت مصر وضعیت که هم

 الرد یک حتی بود داده مصر حکومت به دالر وعده که سعود آل و بردارد زمینه این در مؤثری گام نتوانست

 اشتد توجه باید نیز دیگران و العدلی و مبارك تبرئه در سفارشی دادگاه رأی درباره. نکرد کمک آنها به هم

 .است مبارك حسنی حکومت همان استمرار کنونی کودتایی رژیم که است آن دهنده نشان رأی این که

 علیه قیام حوادث در که بود نفر 744 به نزدیک کشتار کشورش وزیر و مصر شده کنار بر حاکم اصلی اتهام

 های ژنرال توسط جز آنها تبرئه که شوند می تبرئه متهمان این هک بینیم می ناگهان اما. رسیدند قتل به رژیم

 تظاهرکنندگانی دستان در که بنرهایی در. بیفتد اتفاق توانست نمی دیگری گروه هیچ توسط مبارك به وابسته

 از منظور که «کشتیم را اینها خودمان ما: »بود شده نوشته دیدم بودند آمده ها خیابان به مبارك تبرئه علیه که

 در را نفر چهارهزار به نزدیک خود کودتایی رژیم همین که است حالی در این. است مصر مردم همان «ما»

 که بودن انتظار از دور. کرد بازداشت یا مجروح نیز را بسیاری و کرد عام قتل شهرها دیگر و اسکندریه قاهره،

 رانناظ دیدگاه از مسأله این و کند صادر را خود همکاران و پیشین های ژنرال تبرئه حکم رژیمی چنین حاکم

 .نبود بعید خیلی سیاسی

 عبدالفتاح توسط ناگهان فعالیت سابقه سال 72 با المسلمین اخوان جمعیت که کنیم می مشاهده مقابل در

 مصر مهوریج رییس عنوان به شدنش انتخاب از پیش السیسی. شود می نامیده تروریستی گروه یک السیسی

 فارس خلیج حوزه در عرب ارتجاع دیگر طرف از. «کرد خواهم نابود را المسلمین اخوان: »بود هکرد اعالم نیز

 و رندب می سر به بازداشت در اکنون که هم اخوان رهبران. نامند می تروریستی گروه یک را المسلمین اخوان

 توسط که مصر جمهوری رییس مرسی، محمد که اینجاست ماجرا جالب قسمت. هستند محاکمه حال در

. تاس حماس جاسوس او که اند کرده ادعا بلکه است شده شناخته خائن تنها نه شد برکنار ها ژنرال کودتای

 .است برآمده گروه این رهبران حذف درصدد رژیم دهد می نشان خوبی به که معناست بی قدر آن اتهام این

 یم همگان که است حالی در این است، داده نایرا به اطالعاتی مرسی که بود این نیز ادعایی اتهامات دیگر از

 نشست در شرکت برای او که پیش سال چند. بود نگرفته پیش در ایران قبال در خوبی رویه مرسی محمد دانیم

 وس دیگر از. نکرد مالقات ایران رهبر همچنین و مسئول مقامات از یک هیچ با آمد ایران به تعهد عدم سران

 هیچ اآنه و کرد مطرح را ای وقیحانه های اهانت تشیع علیه که بود ها سلفی انسکنفر حاضران از یکی قاهره
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 در و ستادفر اسراییل به بفرستد ایران به آنکه عوض در را مصر سفیر مرسی همچنین. ندادند نشان واکنشی

 .کرد خطاب عزیز پرز را اسراییل سابق جمهور رییس پرز، شیمون نیز اش نامه

 ساله 04 حکومت همان نیز امروز و ناقص اما بود انقالب یک آمد پیش مصر در که اتیاتفاق تفاسیر این با

 تنیس مصر انقالب بر پایان مهر معنای به اقدامات این ولی. است کار سر بر مصر در ها ژنرال و ها سرهنگ

 مشانچش اند، کرده تجربه را بیداری و هشیاری سابقه که مصر مردم خصوص به عرب های ملت اکنون بلکه

 نتوا نمی همچنین. گیرد می بر در را باالیی های هزینه که ای مبارزه داد؛ خواهند ادامه مبارزه به و است باز

 داومت مصر در ها ژنرال رویه این زیرا. است مصر در انقالب پایان نظامیان، کودتای و تحوالت این که گفت

 .اند نداشته حکومت اداره در خوبی سابقه ابتدا از نظامیان و داشت نخواهد

 قان،خف و وحشت فضای ایجاد و السیسی حکومت توسط مردم عام قتل باالی حجم دلیل به حاضر حال در

 اکنون سو دیگر از. شود بهتر کمی فضا تا هستند منتظر و آیند نمی ها خیابان به فعال مردم که است مشخص

 هدایت را مردمی های حرکت توانند نمی و ندبر می سر به بازداشت در همگی نیز المسلمین اخوان رهبران

 را آنها شدت به السیسی سو یک از زیرا خیزند پا به دوباره مردم تا است الزم زمان کمی شرایط این در. کنند

 .کند متحد رژیم علیه را آنها که ندارند رهبری سو دیگر از و است ترسانده

 وقتی تر شپی. داشت دور نظر از نباید نیز را عربی یکشورها دیگر بر مصر تحوالت منفی تاثیرات نهایت در

 وانستندنت اسالمگرایان هم لیبی در نشد، دیده مثبتی های جنبه اسالمگرایان آمدن کار روی دنبال به مصر در

 می همشاهد بعضاً و بود تاثیرگذار هم دیگر اسالمی کشورهای در مصر اتفاقات. بگیرند دست در را قدرت

 انجام به متهم المسلمین اخوان امارات، در. اند شده الفعالیت ممنوع اسالمی های کتحر برخی که کنیم

 فضا یوقت. ندارد خود کار دستور در را تروریستی های برنامه جریان این که حالی در شد تروریستی اقدامات

 مصر رد توانستن المسلمین اخوان وقتی و شود می وارد آن به اتهامی هرگونه گیرد می شکل جریان یک علیه

 .گذاشت باقی دیگر کشورهای بر منفی اثرات برآید حکومت اداره عهده از خوبی به
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 منذر والمسلمین االسالم حجت بزرگداشت در خسروشاهی استاد سخنرانی

 

 علی دکتر مرحوم المسلمین و االسالم حجت معاصر پژوهشگر درگذشت سالگشت اسفندماه،: اشاره

 که ایشان درباره خسروشاهی هادی سید استاد سخنرانی شده ویرایش متن ادامه در... بود( منذر) ابوالحسنی

 اربرگز «معاصر تاریخ مطالعات موسسه» توسط مراسم این. است، شده ایراد هنری حوزه اجتماعات سالن در

 خنس ایراد هب آن در نیز دیگری اساتید و داشتند شرکت آن در تاریخ و فرهنگ اهالی از جمعی و بود شده

 .پرداختند

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 برکاته و اهلل رحمة و علیکم السالم

 لیع شیخ المسلمین و االسالم حجة مرحوم موفق و کوش سخت پژوهشگر بزرگداشت عنوان به جلسه این

. گویمب خنس ایشان، آثار درباره ای کلمه چند که خواستند حقیر این از و شودمی برگزار( منذر) ابوالحسنی

 ندارزشم همگی که دارد شده منتشر پژوهشی مقاله ها ده بر عالوه تألیفی، اثر جلد پنجاه حدود منذر مرحوم
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 ملهج از... است مشروطیت عصر مسائل درباره تحقیق ایشان، ماندگار کارهای از یکی ولی است؛ محققانه و

 ای همبارز از پس دوران آن در که است نوری اهلل فضل شیخ شهید اهلل آیة درباره کتاب جلد دوازده تألیف

 تهران در ،نظمیّه بر ارمنی خان یپرم سرپرستی دوران در ایشان، علیه ناروا و اساس بی اتهاماتی شیوع و سخت

 .شد آویخته دار به

 بی آن، به اشاره از پیش ولی دارد، ای ویژه تحقیق شهید، شیخ به مربوط اتهامات درباره ابوالحسنی، مرحوم

. بشود ای ارهاش دارد، تاریخی سابقه که بهتان و افترا و زنی تهمت دراز قصة این مسئله به که نیست مناسبت

 های زمان به برسید تا بگیرید ـ قرآن تعبیر به ـ نوح حضرت زمان و العزم اولی انبیاء از تاریخ شهادت به

 و داشته استمرار زشت پدیده این تاریخ لطو در و همواره که عظام علماء سپس و اطهار ائمه دوران و بعدی

 چند به وار فهرست توانمی اخیر، قرن دو علماء یا معاصرین، مورد در. دارد ادامه همچنان هم ما زمان در

 .نمود اشاره مورد

 مراجع و علماء خاص بخشی. گرددمی تقسیم بخش دو به شایع هایتهمت که کنم اشاره باید نخست البته

 حرافان و افکار در شذوذ به متهم نوعاً گروه این که... ندارد کار سیاسی مسائل با هم خیلی که است تقلید

 .شوندمی عقیدتی

 قاره شبه به سفری در اشرف، نجف معروف بزرگ عالم الغطاء کاشف محمدحسین شیخ اهلل آیة مرحوم مثالً

 ردد،گمی شیعیان کشتار حتی و فاختال موجب اذان، در ثالثه شهادت ادای که دید وقتی پاکستان، و هند

 الفاصلهب که گردد حذف شود،می ذکر جزئیت نه تبرك و تیمُن عنوان به که اذان از بخش آن که نمود پیشنهاد

 .گردید منطقه آن ترك به مجبور ایشان و شد عقیدتی انحراف به متهم

 ساخت، منتشر نامشروع هایریعزادا حرمت در را خود التنزیّه وقتی عاملی امین محسن سید عالمه مرحوم

 در نیز یا قصیده وی، ضد بر اجتماعات تشکیل و تظاهرات بر عالوه که. گردید عقیدتی انحراف به متهم باز

 !شدمی خوانده ایشان علیه علنی بطور عزاداری مجالس و مراسم در که شد سروده ایشان ذم و قدح

 متهم «ثقیالو العروة مستمسک: »فقهی گرانسنگ کتاب انتشار از پس حکیم محسن سید اهلل آیة بزرگ مرجع

 کمستمس چون گردید، منتشر «الحکیم أفتی» عنوان تحت ای رساله حتی و شد دین از خروج و! ارتداد به

 تبریز رد و ترجمه نیز ایران در که را رساله این... بود پیشین علماء آراء مخالف و جدید فتاوی از بعضی شامل

 .ساختند منتشر «اشرف نجف حوزه علمی هیئت» امضا با شد، چاپ
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 حضرت ویژه به مراجع ضد بر رساله 7 ،02 سال در خمینی امام نهضت آغاز از پس نیز، قم علمیه حوزه در

 ینا شرمانة بی اتهامات از قبل و داشت را! «علمیه حوزه مصلحین» امضای که گردید منتشر( ره) خمینی امام

 متحجرین هجمه مورد اخالق، درس جلسات برگزاری و اسفار تدریس علت به امام که دانیممی ها،جزوه

 آب هفیضی در که ایشان فرزند لیوان از حتی هابعضی ـ کردند اشاره امام خود که همانطور ـ بود گردیده واقع

 !کردند نمی استفاده بود، خورده

 تألیف و سفارا تدریس علت به باز که رسید طباطبائی محمدحسین سید بزرگوار عالمه به نوبت ایشان از بعد

 بودند یشانا رسمی تکفیر فکر در هابعضی و گردید ارتداد و جسمانی معاد انکار به متهم المیزان عظیم تفسیر

 به ایشان، به مربوط خود خاطرات در بنده که و گردید منتفی موضوع وقت، مراجع از بعضی دخالت با که

 ...بزرگوار مراجع و علماء درباره است اتهامات از نوعی این .ام پرداخته تفصیل به آن داستان

. گرددیم جامعه در تأثیرگذار هایشخصیت و عناصر متوجه که. است سیاسی صرفاً اتهامات از دیگری بخش

 اب همگام و طلبجاه یا و فراماسون و بوده انگلیس و روس جاسوس یا که حسینی الدین جمال سید: مثالً

 هک را اتهاماتی دستخطی، در سید خود!... نشده ختنه نماز بی و ملحد و دین بی یا و... نسالطی و شاهان

 :شماردمی چنین است، شده او متوجه

 بالسرائر العالم هو»

 سنی، انند،دمی مجوسم اسالمیه فرقه و خوانندمی اروسم انگریزیه طائفه که باشد بوده جان از بهتر خُلّان معلوم

 یمباب امامیه، ابرار از برخی و اندکرده گمان وهابیم یاریه، چهار اخیار از بعضی ناصبی، شیعه، و رافضی

. اندگاشتهان ایمانبی فاجر مؤمنان، و نادان جاهل عالمان، بری، تقوی از فاسقِ متقیان، و دهری الهیان،. اندپنداشته

 به که امشده حیران. مردود دیر از و مطرود مسجد از. داندمی خود از لممس نه و خواندمی خود به کافرم نه

 االوطان عن الطرید و البلدان فی الغریب …برخیزم؟ مجادله به کدام با و آویزم در کدام

 .«الحسینی الدینجمال

 علیه انهمسلح جنگ دیریتم در شرکت بر عالوه که رسدمی کاشانی اهلل آیة به نوبت الدین جمال سید از بعد

 ضد رب مبارزه عمری از پس یعنی اشغالگران، توسط اعدام به محکومیت و عراق در انگلیس اشغالگر نیروهای

 وراند جرائد به کنید رجوع. )شودمی بودن انگلیسی به متهم ،!ایران در گرا ملی دوستان توسط انگلیس،

 (غیره و جبهه پرخاش، شورش،: مانند ملی، نهضت
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 از سپ و است بوده ارتباط در! هیتلری آلمان با ایشان ،!دولتی موجود هایگزارش طبق هم مرحله این از بلق

 ـ، کودتا ـ آژاکس عملیات درباره امریکایی نویسنده یک نوشته به استناد با دوستان باز هم مرداد 27 کودتای

 معلوم» گویدمی نویسنده خود البته که اند هفرستاد ایشان ای بر دالر هزار ده هاامریکایی که شوندمی مدعی

 همچنان را اتهام آن نوشتار، آن از ترجمه چند در! دوستان ولی ،«باشد شده پرداخت اهلل آیة به پول این نیست

 .کنندمی نقل

 طرخ احساس از پس نیز شاه رژیم آنها، اتهامات و حوزوی متحجران بر عالوه که خمینی امام به گردیممی باز

 بدالناصرع گویا که کردند ادعا پاکروان، ژنرال سپس و شاه خود نخست. پرداخت بافی افسانه به ایشان قیام از

 و رد؟گیمی کمک سنی یک از شیعه یک چگونه: گفت خود سخنرانی در شاه! است فرستاده پول امام برای

... تاس آورده پول مصر طرف از که الجوجو علی نام به اند گرفته را شخصی که شد مدعی پاکروان تیمسار

 سرتیپ را اتهام این اما. دادند را مزبور فرد علنی محاکمه وعده هارسانه در و دادند زیادی مانور آن روی و

 به که ساواك جاسوسی کارنامه در «داوری» خود کتاب در ساواك جاسوسی ضد اداره رئیس هاشمیمنوچهر

 که دمش متوجه پرونده، کامل بررسی از پس که نویسدمی و کندمی رد را موضوع اصل پردازد،می داستان این

 عترافا او از لبنانی، جوان یک شکنجه از پس خوشرقصی برای نفر چند و است دروغ و جعلی اساس از قصه

 رهنق آقای برای پول بیروت، در خود صاحبکار برای جواهرات و طال خرید برای جوان آن چون... اند گرفته

 ردوستف تیمسار به را موضوع که دهدمی شرح بعد... شودمی دستگیر فرودگاه در که بوده آورده بازار در چی

 با ودخ من گفت او دادم، ارائه را اسناد و... بگذارم میان در پاکروان با که شدم مجبور.. نپذیرفت که گفتم

 .ماند مسکوت موضوع بعد و... گذارممی میان در اعلیحضرت

 شودمی مدعی ،«ایران ثورة و عبدالناصر» خود کتاب در عبدالناصر، امنیتی مأمور الدیب فتحی دیگر، سوی از

 سوریه توسط دالر هزار 424 که نویسدمی هیکل محمدحسنین و... است کرده کمک ایران انقالب به ناصر که

 !...گرفتند را طرف( ؟) فرودگاه در و رفت، لو که شد فرستاده ایران به

 منتشر و هنوشت قاهره در اقامت موقع در زمینه این در کتابی اینجانب و بود مجعول اساس از یزن قصه این البته

 شده چاپ و ترجمه هم فارسی به کتاب این. )ام آورده خبر بودن جعلی درباره را اسناد همه آن در و ساختم

 (است

 عناصر باز هم مشروطیت عصر رد اما. است اخیر قرن در اتهامات شیوع مسئله از هایینمونه ها این البته

 و استبداد هوادار و خوار موقوفه و متحجر و خودخواه یا مردم، قبول و احترام مورد علماء و تأثیرگذار

 .انگلیس مأمور باز یا شدند شاه محمدعلی
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 مستقلی کتابی در ابوالحسنی مرحوم که شودمی روبرو غریبی و عجیب اتهامات با شهید، شیخ رابطه، این در

 ترینبیش و داشت معاصر تاریخ به خاصی اهتمام که( منذر) ابوالحسنی علی شیخ مرحوم. پردازدمی آنها به

 اهلل ضلف شیخ شهید باألخص و مشروطیت ویژه به معاصر تاریخ مسائل درباره او گانه پنجاه آثار مجلدات

 شهید خشی سیاسی و اجتماعی و یعلم پربار حیات درباره ،«دار پای تا پایداری» کتاب بر عالوه است، نوری

 ابعاد رحش به خود کتاب جلدی دوازده مجموعه در تنباکو، تحریم نهضت در شیخ نقش از تحلیلی و کتاب و

 نشده چاپ دیگر جلد چهار شاید و دارم را آن جلد 7 بنده که است پرداخته شهید شیخ شخیصت گون گونه

 ..!.اند نکرده لطف هنوز را آنها حقانی جناب یا و

 آن رد گوناگون اتهامات و است شهید شیخ درباره شایعه چند کالبدشکافی گانه دوازده مجلدات این از یکی

 چال مدرسه. است روسیه استقراضی بانک به «چال مدرسه فروش» جمله آن از که شده داده پاسخ و مطرح

 زغال و هاطواف انبار که بود ای همخروب زمین داشت، قرار بازار منطقه در ،«ولی سید» زاده امام نزدیکی در

 عنوان به یهروس استقراضی بانک به را انباری یا و مخروبه زمین آن شیخ که گفتند مدعیان... بود شده هافروش

 .است فروخته شرع، حاکم

 تاریخ مدعیان. بود هاقجری سلطنت تقویت برای قاجار دربار از تومان هزار 7 دریافت اتهامات، از دیگر یکی

 نقل خود هایکتاب در را تهمت این آبادی، دولت و زاده ملک براون، ادوارد کسروی، احمد: مانند گارین

 .نمایند ارائه قبول مورد سندی و مدرك آنکه بدون اند کرده

 هم و کسروی احمد باز که است اتهاماتی از دیگر یکی هم وی تقویت برای اتابک از رشوه دریافت

 شهید شیخ که شده مدعی کسروی حتی و اند کرده نقل خود هایکتاب در بسط و رحش با را آن هایبشپالگی

 !است گرفتهمی پول اعظم اتابک یا السلطان امین از(  هـ 4322 سال) عبدالعظیم حضرت در تحصن هنگام به

 پروا بی راچ که نیست معلوم ولی باشد آشنا حقایق ببا باید و بود مشروطیت معاصر خود کسروی حالیکه در

 است دهدا پاسخ اتهامات این یکایک به مدارك، و اسناد با ابوالحسنی، مرحوم البته کند؟می نقل را اتهام این

 .ستا شده پرداخته موضوع این به مستدل و مستقل طول به بار اولین برای چون است، تقدیر قابل که

 بائیطباط محمدکاظم سید اهلل آیة ارنامهک و زمانه درباره که خود دیگر ارزشمند کتاب در ابوالحسنی، مرحوم

 اظهارنظر حوین به که پردازدمی مطلبی به مشروطه، صدر در سید مواضع بررسی تناسب به نموده، تألیف یزدی

 دج سفر با رابطه در آذربایجان، علمای به سید، مرحوم تلگراف آن و شودمی نقل مشروطه به راجع ایشان

 ارهدرب مراجع با ایشان گفتگوی و اشرف نجف به خسروشاهی آقا احمد سید حاج اهلل آیة اینجانب مرحوم

 .است خانه عدالت تأسیس و مشروطیت
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 مشروطه عملکرد ولی کردند استقبال آن از بالد علماء دیگر همراه مشروطیت آغاز در حقیر، بزرگوار جد

 تمشروطی تأیید از دیار آن علما غلبا مانند که گردید باعث تبریز در ـ ها زاده نقی مانند ـ سکوالر خواهان

 ...کنند خودداری

 رایب سفر» اتهام اشاعة موجب که کنندمی ـ ساالنه روش طبق ـ عالیات عتبات به سفری ایشان دوران آن در

 ...گرددمی ایشان ضد بر! «استبداد از دفاع

 به مپرداختمی خارجه امور رتوزا راکد بایگانی در الدین جمال سید اسناد بررسی به که قبل سال چند بنده

 در و فرستاده مرکز به را آن نجف، از گزارشگری که برخوردم ـ هـ 4322 سال به مربوط ـ گزارشی یا سندی

 وی رفط از شاه محمدعلی بقاء و استبداد تثبیت برای گویا خسروشاهی احمدآقا سید حاج که کرده اشاره آن

 !کند مذاکره مراجع با تا آمده نجف به

 شیخ فاقاًات که بپردازم آن درباره تحقیق به روزی که بودم آن دنبال به و برداشتم بنده را گزارش این یکپ

 نموده نقل ار سید از تلگرافی و پرداخته آن به یزدی سیدکاظم اهلل آیة مرحوم درباره خود کتاب در ابوالحسنی

 4322 سال به تبریز چاپ ملی جریده در موضوع این در نجف مراجع دیگر هایتگراف که است کرده اشاره و

 کته،ن این به اشاره همین البته و دهدمی نشان را منذر مرحوم بینی نکته و نظر دقت البته این و. است آمده

 .ودب جالب خیلی که آورم دست به را روزنامه از شماره آن اصل دوستان، از یکی توسط بنده که شد باعث

 در هک یافته اختصاص موضوع این به تهمت رفع: عنوان تحت «ملی جریده» هنام ویژه یا شماره یک واقع در

 ...است شده نقل مراجع پاسخ نجف، به تبریز هاینامه درج ضمن آن

 «تبریز علمای و مشروعه مشروطه» عنوان تحت کتابی واقع در که گردید باعث منذر مرحوم اشاره این و

 آیة رگواربز جد ویژه به تبریز، عظام علما نقش و دوران آن به مربوط مسائل شامل که گردد تهیه حقیر توسط

 گوشه شدن روشن باعث منذر، مرحوم نظر دقت و تحقیق واقع در و. است خسروشاهی احمد سید حاج اهلل

 .گردد منتشر و چاپ زودی به امیدوارم که گردید کتاب تنظیم و مشروطیت دوران تاریخ از ای

 خراًآ و اوّالً علیکم السالم و
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 بروجردی اهلل آیت و( السالم علیه) علی االمام کتاب

 

 

 ی،احمد دکتر االسالم حجت حکیم، سیدباقر اهلل آیت شهید خسروشاهی، استاد دینانی، دکتر:  راست از

 دعایی و مهاجری اسالم حجج جرداق، جرج

 آن شرن وسیع انعکاس و عربی بانز به "االنسانیة العدالة صوت علی االمام" جلدی یک کتاب انتشار از پس

 محترم، مؤلف از لبنان و عراق و ایران در تقلید مراجع و بزرگ علمای تشکر و تقدیر و اسالم، دنیای در

 هک خواهند می بالغی صدر استاد شادروان از اینامه طی ــ، بزرگ تقلید مرجع ــ بروجردی، اهللآیت مرحوم

 .دبپردازن ارزشمند کتاب این ترجمه به

 نیست مناسبت بی دارد، داستانی خود شاه، رژیم توسط آن خطی نسخه تنها توقیف و کتاب این ترجمه چون

 مرحوم آن، مترجم نخستین و محترم مؤلف جرداق جرج خاطره و یاد داشت گرامی برای یادداشت این در که

 روجردیب اهللآیت مرحوم نامه نخست رابطه، این در. باشیم داشته آن به اشاره بالغی، صدرالدین سید استاد

 :بودند فرموده مرقوم چنین بالغی آقای به خطاب که کنیم می نقل را
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 الرحیم الرحمن اهللبسم

 اهر در که زحماتی امیدوارم. شدم مستحضر آن محتویات از و واصل محترم مرقوم. رساندمی عالی عرض به

 قدسهم شریعت صاحب مقبول و عموم استفاده وردم ایدشده متحمل مفیده کتب تألیف و الهیه معارف نشر

 رایب کنم می گمان نمودم، مالحظه را آن از مقداری. بودید فرستاده خودتان کتب از هم ای نسخه سابقاً. باشد

 خصش خود بودید فرستاده جرداق سجعان جرج کتاب از که اینسخه فعال. باشد مفید اناث و ذکور از جوانان

 حاوی هک هم مکتوبی و فرستاده حقیر برای هدیه عنوان به کتاب آن از اینسخه گذشته رمضان ماه در مرقوم

 مطالعه و کردمی مساعدت وقت که مقداری حقیر. بود نوشته شده، متحمل که زحماتی و کتاب تألیف سبب

 یاضح عید روز. است النظیر عادم خود موضوع در که شود گفته است ممکن و مفید است کتابی امکرده

 حاج آقای عمدةاالعیان جناب. کردم مذاکره را موضوع این حقیر و آمدند وشنوه به طهران تجار از جماعتی

 لذا. یمهست حاضر آن طبع در ما فارسی، به کتاب این شود ترجمه اگر که کرد میل اظهار شالچیالر آقا حسین

 از پس. شود ترجمه که نمایید وادار را یادیگری عالی مستطاب جناب خود یا است مقتضی کنم می گمان

 موجبات شانه عزّ خداوند امیدوارم. شد خواهد فراهم طریق این غیر یا و طریق این از آن طبع وسائل ترجمه

 .نفرمایید فراموش را حقیر توجه مواقع در آنکه مرجو. فرماید فراهم را عالی مستطاب جناب آسایش

 .4370 محرم 47 برکاته و اهللرحمة و علیکم السالم و

 الطباطبایی حسین
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 السالم علیه علی امام کتاب مورد در بروجردی العظمی اهلل آیت مرحوم نامه متن

 رجمهت به بروجردی اهللآیت دستور به واقع در من گفت نگارنده به تهران در دیداری در بالغی صدر استاد

 مأموری روزی و شد آگاه آن از رهنگ،ف ضد رژیم که بودم کرده آماده هم را آن عمده قسمت و پرداختم کتاب

 !برد ساواك همراه مرا خود و کتاب ترجمه و آمد من منزل به

 نام انپژم عیسی سرهنگ که رژیم مأمور همان زبان از نخست است بهتر را ماجرا چگونگی است بهتر البته

 طلبم فتوکپی من هالبت... بخوانیم است، ساخته منتشر پاریس در پیش سال چند را خود خاطرات و دارد

 درست قریباًت مطالب: گفتند من به تلفنی مطالعه، از پس. فرستادم بالغی صدر استاد به را ایشان به مربوط

 کامل رجمهت از پس را کتاب که است نکرده اشاره نکته این به اما است، نوشته افتاده اتفاق که همانطور. است

 اینک. ندادند پس هم مرا ترجمه اصل ولی! بدهند پس من به نشر و! چاپ اجازه همراه تا گرفتند من از

 الغیب صدر استاد با خود گفتگوی آخرین از ای خالصه سپس و آوریم می را پژمان سرهنگ نوشته نخست،

 :کنیم می نقل زمینه این در را

 ساواك مأمور نوشته
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 دست همه از دیرتر و حاضر متخد سر در معینه وقت از زودتر که داشتم این بر عادت خدمتم دوران در... "

 بعدازظهر 7 ساعت الی ظهر از بعد 2 از و 42 الی صبح 7 از سره دو نظامی فرمانداری خدمت. بکشم کار از

 با مالقات نظامی، فرمانداری زندانهای در زندانیان از بازجویی مأموریت، انجام: مختلف عناوین به اغلب. بود

 سیک تنها اکثراً. رفتند می کار وسط یا آمدند نمی اداره به اصوال یا رانافس غیره، و نفوذی عوامل و مأمورین

 اغیار از خالی نظامی فرمانداری ستاد 2 رکن روزی... بودم من بود، نشسته میزش پشت در لحظه آخرین تا که

 را خدمت محل که کردم می جور و جمع را خود من که موقعی بعدازظهر 7 حدود ساعت و بود خودی و

! ارمبختی من پژمان؟: گفت مخاطب طرف. شدم امر ارجاع انتظار در و معرفی را خود. زد زنگ تلفن کنم، ترك

 .نم دفتر بیا فوراً گفت. اندرفته همه نیست، کس هیچ خیر، گفتم هست؟ امجدی: گفت بالفاصله و

 کرده احضار ار من لفنیت تیسمار که گفتم و وارد بود باقرزاده سرگرد روز آن که آجودانش دفتر به فوریت به

 که باقرزاده سرگرد دیگری و صمصام سرگرد نام به داشت آجودان دو بختیار که سازم می خاطرنشان. است

. ددا ورود اجازه باقرزاده. بودند دو هر که افتاد می اتفاق هم گاهی. کردند می کار میان در روز یک نوبت به

 از خواهم می. گذارم می اختیارت در را سابقه که است یموضوع: گفت شدم، بختیار سرتیپ اطاق وارد من

 هم ار نتیجه و بکنی اقدام آن روی بکشد، طول هم صبح فردا تا حتی و شب از ساعتی هر تا ساعت همین

 از هک دوستانش از یکی از بود ای نامه که داد من به کاغذ برگ یک. کنی تلفن من به شب از ساعتی هر در

 .بود شده دهفرستا او برای لبنان

 چپ های نبهج و کرده استفاده لبنانی نویسنده که السالم علیه علی سخنان از بود کتابی موضوع به راجع نامه

 را اسمش هک نویسنده را آن جلد یک که بود داده تذکر و بود داده تطبیق آن با را سوسیالیزم سیستم و گرایی

 زیرنامه. کنند رمنتش صورتی به و کند ترجمه فارسی به که هفرستاد بالغی صدر برای مستقیماً ام، کرده فراموش

 عرض به را نتیجه و تحقیق دقیقاً و فوراً فرمودند. گذشت شاهنشاه پیشگاه عرض شرف از مراتب بود، نوشته

 مراجعه رائیاتاج دایره به: گفت. بلی: گفتم شدی؟ مطلب متوجه: گفت بختیار. روز همان تاریخ به. برسانید ما

 او. نک پیدا هست که طریق هر به را صدربالغی منزل آدرس. بگیر اختیار در جیپ یک هدف ذکر دونب. کن

 بیاور .ببری زندان به ندارد لزومی. کن بازداشت و دستگیر است آن به مربوط هرچه و ترجمه و کتاب با را

 .بده خبر تلفنی من به را نتیجه و بازجویی دقیقاً خودتان، اطاق

 و تادس رئیس نام و. کند پیدا آگاهی موضوع این از دیگری احد خواهم نمی عنوان هیچ به شد یادآور بختیار

 .برد را 2 رکن رئیس
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 زشکیپ در تحصیل مشغول اینکه مثل وقت آن. شناختم می بودم، شیراز در که زمانی در را صدربالغی پسر

 رستاندبی رئیس من که شیراز در خدمت زمان در و بود افسری دانشکده در که او دوستان از یکی و بود ارتش

 خود. کردم نتلف منزلش به. گرفت او از را صدربالغی پسر تلفن و کردم تلفن او به. بود من شاگرد بودم نظام

! رسمب خدمت خواهم می که دارم ای نامه شیراز از هستم فالنی گفتم. برداشت را گوشی صدربالغی اهللآیت

 .السه و اهال است، مبارك: گفتند

 کتاب از مملو دور تا دور که اطاقش در که نکشید طول ساعت ربع یک از بیش و داد من به را دقیق آدرس

 کنارش در نظر مورد کتاب همان دیدم چشمی زیر. کردم مالقات اورا بود، شده چیده زمین روی هم تعدادی و

. ردمک بیان پسرش با را خودم ییآشنا! دیگرش کنار در بود، کتاب از ترجمه که او های نوشته و است باز

 .هستم شما اختیار در: داد جواب. گفتم او به زوایدی و حشو هیچگونه بدون را مطلب و موضوع

 های کوچه از یکی در را ارتشی جیپ. افتادیم راه و گذاشتم کیفی در و کردم جمع را هاترجمه و کتاب

 ظامین فرمانداری طرف به و شدیم سوار دو هر هرفت جیپ طرف به اتفاق به. بودم نگهداشته منزلش نزدیک

 !استغفراهلل: گفت. گرفتم قرار میز پشت او اجازه با. کردم هدایتش اطاقم به. راندیم

 رب سادات خانواده از نشانه سیاه ایعمامه سیاه، چشمانی نمکی، فلفل ریش با الغراندام، قدکوتاه، روحانی

 خیلی .بود مرتب و تمیز همه جوراب و پیراهن یقه و لباس و دوش بر نایینی رنگ خوش ایقهوه عبایی سر،

 ردمک تأسف اظهار میزم پشت در گرفتن قرار محض به. کرد می صحبت ای مؤدبانه لغات صرف با و شمرده

 0 ،2 ساعات از هم آن چای به زیاد: گفت. بدهم چای دستور که بسته هم آبدارخانه و است تعطیل اداره که

: مکرد تکرار را او کلمه همان هم من بکشم؟ سیگار توانم می آیا ولی نیستم، مندعالقه عدب به بعدازظهر

 می: تگف کشم، می سیگار نه و خورم می قهوه نه و چای نه اصوال گفتم. کرد تعارف من به اول. استغفراهلل

 طورهمان است شبخ زیان دو هر گفتم! نیست ضرر بی غصه و غم رفع برای کم، هم آن سیگار کشیدن گویند

 جهان این در زندگی: گفت دارید؟ هم ای غصه و غم شما مگر ولی. غصه و غم هم و سیگار هم گفتید که

 !عرفاست؟ از فهمیدم. دنیاست آن در ما واقعی و حقیقی زندگی است، غصه و غم و رنج و مشقت ما برای

 ترجمه حتی و دقیق بازجویی عتسا دو از پس... جواب و سؤال آماده هم من و بود شده تمام سیگارش

 .داشت بیان را چیز همه صداقت نهایت در و تشریح من برای بود نکرده ترجمه هنوز که جمالتی یا آیات

 ادمد می تحویلش و بردم می زندان به باید می اصوال و کرده پیدا خاتمه کارم که بود شب 44 ساعت حدود

 منزل به و مبرداشت را تلفن. نکردم را کار این. دادم می گزارش بختیار تیمور سرتیپ به تلفنی هم را مراتب و

. ساندمر اطالعش به را جریان کنی؟ می چه پژمان ها:گفت و برداشت را گوشی بختیار. کردم تلفن بختیار
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 آن زارشگ دفتر، به شما ورود محض به صبح فردا تا منزلش به رساندن و ترخیص: گفتم. خواست را نظرم

 شدم وجهمت. بکنم توانم می چه فردا ببینم تا دارید نگهش را امشب ولی. موافقم: گفت. کرد همخوا تقدیم را

 دانشمندی و محترم بسیار روحانی مرد: گفتم. بکند ایران پادشاه از دستور کسب و برساند عرض به باید که

 کنید، موافقت: گفتم ارد؟ند خواب وسائل که آنجا: گفت. کنم می پیشنهاد ستاد همین در را او نگهداری. است

 .خوب بسیار: گفت. دهم می را کار این ترتیب من

 بدهند رقهو حامل به رختخواب دست یک که خانواده به خطاب بنویسید یادداشتی: گفتم بالغی صدر آقای به

 هیدبد اطمینان و بیاورد راننده بدهند است، نیاز مورد فردا تا که دیگر چیز هر و جانماز خواب، لباس اگر و

 گفته کس هیچ به موضوع که کنید توصیه. کنید می مراجعت منزل به فردا و نیست نگرانی هیچگونه جای که

 .نشود

 خوابرخت میز این روی: گفتم. کمیسیون میز مثل ;بود اطاق وسط بزرگ میز یک. کرد عمل طریق همین به

 امکانات و وسائل نواقص علت به و انمهم من منزل در را امشب کنید فکر و کرد خواهند پهن شما برای را

 امکشید عمرم طول در زیادی های ناراحتی و مشقات من. استغفراهلل: کرد تکرار هم باز. اید شده زحمت دچار

 .ندارم نگرانی هیچ و است راحتی و خوب بسیار جای. ام گرفته خو عذاب و ناراحتی به و

 نامه تنم عین شمرده و متین خیلی. کند صحبت همسرش با که دادم او به را گوشی. گرفتم را منزلش تلفن

 او از. تنگف آن از بیشتر کلمه یک. گفت همسرش به منزلش، ببرد که راننده به بود داده و نوشته که را ای

 جودانآ به. کردم آماده و تهیه مرتبی مفصل گزارش. برگشتم صبح 0 ساعت و رفتم منزل به و کرد خداحافظی

 به فوراً ندفترشا به ورود محض به. دارند ضروری و فوری کار من با تیمسار که گفتم و کردم تلفن بختیار

 .بفرمایید تلفن من

 را گوشی. زد زنگ تلفن. خواند می نماز و است بیدار اهللآیت دیدم شدم اطاقم وارد که ساعتی همان از

 بود زرگب صفحه چهار طی که شیگزار احترام، ادای از پس. رفتم! بیایید فرمودند: گفت صمصام. برداشتم

 و انداخت آنها به نگاهی بود، ضمیمه که هم ترجمه و کتاب. است خوب بسیار گفت. خواند دقت به را همه

 ومد دوره تحصیالت فهمیدم بعداً دانستم، نمی وقت آن تا. خواند بود، عربی به که را مقدمه از سطر چند

 .دارد اییآشن عربی با و گذرانده لبنان در را متوسطه

 هم باز. دکر صدا تلفن که بود بعدازظهر یک نزدیک. بدهم دستور بعد تا نگهشدار خودت پهلوی: گفت بعد

 آبی کارتن یک در زیرا بود، برگشته شرفیابی از تازه اینکه مثل. رفتم! خدمتشان بیائید: گفت. بود صمصام

 در که دبگیری تعهد او از. کنید مرخصش: گفت. کند پیدا را اهللآیت پرونده که کرد می رو و زیر را هاپرونده
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 دهمب دستور تا بدهد خبر شما به کامل ترجمه از بعد. بدهد کسی به رونوشت ندارد حق ترجمه مدت طول

 اطاق به. بدهید تحویل او به ببرید را ترجمه و کتاب ولی دارم می نگه خودم من را پرونده. بکند باید چه

 یپج سوار را اهللآیت. بگذارد پرونده روی که دادم بختیار به بردم و گرفتم صورت همان به را تعهد. آمدم

 ( 4. )"رساندم منزلش در به و کرده

*** 

 باشند، داشته گفتنی مطلبی اگر تا فرستادم، صدربالغی استاد خدمت ای نامه همراه را نوشته این فتوکپی من... 

 استاد ولی ،سازیم منتشر "تاریخ تصحیح" عنوان به ،"معاصر هنگفر و تاریخ" فصلنامه در را آن ما و بنویسند

 :نوشت چنین اینجانب به ای نامه طی بالغی،

 خدا نام به

( زهع و بقائه دام) خسروشاهی آقای والمسلمین االسالمحجت جناب شریفم و عزیز بسیار دانشمند دوست

 رمودهف بذل ارادتمند این به نسبت که قدیتف و توجه از. یافت وصول قبل روز چند جناب آن مهرآمیز نامه

 شرائط هک برسانم عرض به باید( السالم علیه) علی االمام کتاب ماجرای خصوص در اما. سپاسگزارم بسیار اید

 تلفنی مذاکرات در که همانطور ولی ندارد، کتاب آن به راجع مطالبی انشاء برای آمادگی بنده مزاج و حال

 خود اطالعات بتوانم شاید شود، طرح کتاب آن پیرامون مصاحبه صورت به تیسؤاال هرگاه داشتم معروض

 .کنم بیان جواب در را

 جودمو اندفرستاده بنده برای باره این در سره قدس بروجردی العظمی اهللآیت حضرت که هم ای نامه ضمناً

 .کرد خواهد وضعیت شدن روشن به مؤثری کمک شود، منتشر آن مطالب هرگاه و است،

 بزرگوار آن دیدار به و دارم، مسئلت کریم خدای از حقایق نشر در را جناب آن توفیق و سالمت پایان در

 .مشتاقم بسیار

 برکاته و اهللرحمة و علیکم والسالم

 72 دیماه 24 صدربالغی ارادتمند
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 بالغی صدر استاد نامه متن

  

 با اهیکوت گفتگوی و بکنم عهدی تجدید رفته، صدربالغی استاد دیدار به که داشت آن بر مرا نامه، همین

 مقدور آن دامها متأسفانه، که کردیم موکول دیگر وقت به را گفتگو این ادامه البته و باشم داشته بالغی استاد

 چنین دند،دا پاسخ ایشان و شد مطرح کوتاه گفتگوی نخستین در که آنچه اما درگذشت، بالغی استاد و نشد

 :است

 بالغی صدر استاد زبان از تابک ترجمه ماجرای

 افتادید؟( السالم علیه) علی امام کتاب ترجمه فکر به شما که شد چطور! استاد* 

 حبتم اظهار و داشتند لطف من به خیلی ایشان. فرستادم بروجردی اهللآیت خدمت را کتاب از اینسخه من

 ایشان نامه حال هر به و شود می روشن مه لطفشان میزان ایشان، های مرقومه لحن از. فرمودند می عالقه و

 مدتی از بعد... کردم آغاز را ترجمه کار من و شود ترجمه کتاب دارند عالقه که کردم احساس من رسید، که

 کمونیستی افکار و است اشتراکی مؤلف، که کردند می انتقاد بعضی. شد کتاب از صحبت محافل از بعضی در
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 چنین این که افزودم و هستم آن ترجمه مشغول بروجردی اهللآیت امر به که گفتم و کردم دفاع من! دارد

 واقعاً مسیحی یک توسط السالم، علیه علی امام اقتصادی ـ اجتماعی دیدگاههای از صحیح و منطقی برداشت

 گذشتن چیزی ولی... است النظیر عادم یا و نظیر بی بروجردی اهللآیت قول به کتاب و است افتخار موجب

 ...اندکرده را خود کار شیاطین شد معلوم هک

 از ییک به شود، ترجمه کتاب دارند عالقه بروجردی اهللآیة که دانستند می چون آنها دیگر، سوی از البته

 هم او نهمتأسفا و کند ترجمه را کتاب آقا، رضایت جلب برای که کردند پیشنهاد محترم علمی های شخصیت

 بر!! ادلع ملوك صفات در مثال اضافاتی بعد و کرد ترجمه را کتاب و افتاد دام رد پرده، پشت توطئه از غافل

 !"کتاب هدف و ماهیت تحریف هم و تاریخ تحریف هم بود، حقیقت تحریف هم که افزود کتاب ترجمه

 بود؟ چگونه گرفتند شما از که تعهدی و کتاب توقیف و شما دستگیری ماجرای استاد خوب،* 

 نم به نفر یک روزی. است نوشته پژمان سرهنگ که است طورهمان مطلب درواقع هم، اریگرفت مورد در... 

... هالًس و اهالً است باز ما خانه درب گفتیم هم ما! ببیند مرا خواهد می و بوده فرزندم دوستان از که زد تلفن

 دخو مأموریت و نشست و آمد او. نگفتیم چیزی هم ما و کرد معرفی سرگرد یا سروان را خود آمد، او وقتی

 و رداشتب بود، من میز روی که را ترجمه و کتاب بعد و! برویم باید صدا و سر بدون که گفت و کرد بیان را

 و برد ساختمانی به را ما. افتادیم راه و کردیم خدا بر توکل برد، خود با هم را ما و داد جای خود کیف در

 ...گفتگو به نشستیم

 وممعل اما بود، مؤدبی آدم و کرد حفظ را ظاهر احترام کجاست؟ من بازجویی محل که دانستم نمی من البته

 رفت؟ می کجا احترام و ادب و شد می چگونه وضع رسید، می باال از دیگری دستور اگر که نبود

 می شوخی او با هم گاهی البته. خوابیدم همانجا و داشتند نگه شب و نکردند ول را ما شد، تمام که بازجویی

 این از!... تنیس ضرر بی بکشید سیگاری یک: گفتیم یامی! است چطوره؟چاق شما دماغ: گفتم می مثال ردم،ک

 !دیگر چیز یا ایمترسیده ما حاال که نکند خیال تا خودمان، عادی های شوخی

 نهاای غلبا ولی دانیم، نمی عارف هم را خود و نداشتیم ادعایی البته... بودیم عارف ما گوید می او اینکه اما

 رو روبه من ثلم القیابی یطلبه یک با وقتی اند،دیده پز و تبختر رؤسایشان از و اندبیگانه خودشان با بس از

 .افتندمی عرفان و عارف یاد و خوردمی تکانی روحشان شنوند،می حق حرف هم کلمه دو و شوند می

 تمام را کتاب ترجمه شما که گفتند ولی باشم، سپرده تعهدی که آید نمی یادم من البته آخر، مطالب مورد در

 رستد کتاب درباره که جوّی با چون بگیریم فرهنگ اداره از را آن نشر اجازه زودتر ما تا بدهید ما به و کنید
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 تههف یک از پس تا گرفتند من از را آن شد، تمام ترجمه که بعد داد، نخواهند نشر اجازه شما به است، شده

 شد؟ چطور اجازه شد؟ چی کتاب آقا که زدم زنگ من سرانجام. نشد خبری و گذشت یمدت! دهند تحویل

 دادندن خبر البته هم هیچوقت و!... دهیم می خبر خودمان شد تمام وقت هر نشده، تمام بررسی که دادند پاسخ

 روندهپ در ینکها یا و رفت بین از ما ترجمه اصل حال هر به و بگیرم تماس اینها با که نداشتم عالقه هم من و

 مهترج اگر بپرسید، آقایان این از هست مقدورتان و نیست زحمتی اگر و است موجود ساواك اسناد در من

 و ودب بروجردی اهللآیت دستور به ترجمه چون. شود چاپ و بکنیم مروری یک بدهند، پس ما به باشد آنجا

 طور به پاورقیها در موارد، ای پاره در ار الزمی توضیحات و شود ترجمه خوب که کردم دقت خیلی هم من

 به را نامه عین من که فرمودند اشاره دوم نامه در را موضوع این. )افزودم آن بر آقا، مرحوم نظر طبق مشروح

 ما متزح ظاهر به حال هر به و برنداشتیم کتاب از فتوکپی ای نسخه و شد غفلت متأسفانه( دهم می شما

 و دادید انجام کمال و تمام را خدمت واقع در جرداق، کتاب جلد پنج هر ترجمه با بعداً شما اما رفت، هدر

 ".دهد پاداش شما به خداوند. شدم خوشحال خیلی من

 الرحیم الرحمن اهللبسم

 ترجمه به راجع شرحی. گردید واصل بود عالی مزاج صحّت از حاکی که شریف مرقوم رساند می عرض به

 فرستاده رحقی برای را کتاب این که موقعی. شدم مستحضر بودید داشته مرقوم السالم علیه علی االمام کتاب

 قةث مستطاب جناب به. بنمایم مطالعه را آن کامال که نداشتم مجال ولکن کردم مراجعه الجمله فی بودند

 از دبع یشانا. بگویند حقیر به را نتیجه و نمایند مطالعه دقت به که دادم( 2) صافی اهلللطف آقا آقای االسالم

 .فرمائید مالحظه است ارسال لفاً آن سواد که دادند حقیر به و نموده یادداشت را مواردی مطالعه

 

 قیپاور در چنانچه. ایدداشته توجه موارد این غیر و موارد باین مراجعه و مطالعه در هم جنابعالی خود البته و

 .است خوب شود داده مطالب این به راجع کامله توضیحات

 .هستم دعا ملتمس و. نماید می مسئلت را عالیمستطاب جناب تاییدات وامد

 برکاته و اهللرحمة و علیکم والسالم

 4370 الثانیه جمادی چهارم و بیست

 الطباطبایی حسین
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 بروجردی اهلل آیت خط دست

 بالغی صدر استاد به بروجردی، اهللآیت دوم نامه

 امر رد رسماً شاه خود که بود خطرناك اینقدر رژیم برای کتاب یک قعاًوا آیا کردند؟ چنین چرا شما نظر به* 

 کند؟ دخالت آن

 است فساد اهل دمجی قرآن تعبیر به سلطنتی، ـ استبدادی نظام هر اصوال و نبود شناس فرهنگ شاه رژیم ببینید

 آن قح من نظر به داشت؟ هم سوسیالیستی گرایش کتاب، محتوای که کنیم فرض. اصالح و صالح اهل نه

 رجمهت نسخه و کردند جلوگیری کتاب این از اینها... سازیم منتشر را آن ها،اندیشه شدن روشن برای که بود

 ما جوانان اختیار در رایگان طور به و شد می چاپ خارج در مائو و مارکس لنین، کتابهای اما دزدیدند، مرا

 نشان قعاًوا کتاب، یک توقیف و ضبط! بزرگ تمدن آستانه در و بیستم قرن در حال هر به و گرفت می قرار

 ...بود رژیم یک بودن ضدفرهنگ و حماقت اوج دهنده

*** 
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 و تأیید اب که ،(السالم علیه) علی االمام جلدی یک کتاب از شده ترجمه نسخه تنها متأسفانه تریب بدین... 

 پاورقیها، در زم،ال موارد در نیز توضیحاتی ،ایشان نظریه طبق و بود، یافته انجام بروجردی اهللآیة مرحوم توصیه

 لدج پنج هر اینجانب خدا یاری به و نشد متوقف کتاب ترجمه اما... گردید مفقود بود، شده افزوده آن بر

 یها،پاورق و توضیحات ضمیمه به که کردم ترجمه بود، کتاب مشروح و کامل متن درواقع که را، علی االمام

 .است شده منتشر ایران سراسر در و چاپ تهران و قم در ارهاب نیاز، مورد و موارد در

 با چاپی بود، نوع دو در کتاب چاپ خواستار و کرد تشکر من از آمد، ایران به پیش سال 47 که جرداق جرج

 رایب عالی، کاغذ با و فاخر چاپی و کارگر طبقه و دانشجویان و جوانان برای ارزان، قیمت و معمولی کاغذی

 مطالعه رایب ایانگیزه برسد، بدستشان فاخری کتاب اگر ولی نیستند مطالعه و کتاب اهل خیلی که کسانی

 ...ندندبپیو( السالم علیه) علی روش و راه به و باشد آنها وجدان برای تلنگری امر، همین وشاید شودمی ایجاد

------------------------------------------------------------------------ 

 :پاورقی

 .23 - 22 ص ،4374 پاریس دوم، چاپ بختیار، تیمور سهپبد زندگی و قتل اسرار پژمان، سرهنگ. 4

 .باشند می قم علمیه حوزه در احترام مورد مراجع از یکی اکنون هم گلپایگانی صافی اهللآیة حضرت. 2

 

 

 

 

 تاریخ گذر در ایران و المسلمین اخوان

 

 ایران سالمیا حرکت با اخوان گذشته روابط تبیین به باید اخوان، و ایران امروزه روابط چگونگی بررسی برای

 به هک است عمیقی تاریخی ابعاد دارای ایران، اسالمی حرکت با اخوان رابطه چراکه. باشیم داشته ای اشاره

 .گردد می بر اسالمی انقالب پیروزی از پیش دوران

 ـ دیگر یعرب بالد در سپس و ـ مصر در استعماری ضد ـ ائیگر اسالم نهضت پیدایش که گفت بتوان شاید

 یستأس با و شد آغاز پیشین قرن در افغانی، به معروف اسدآبادی، حسینی الدین جمال سید رهنمودهای با
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 و هاندیش در حتی اقدام، این و گردید سازماندهی و گرفت شکل حسینی، سید توسط «الحرّ الوطنی حزب»

  ـ اعیةوالد الدعوة مذکرات:  خود خاطرات کتاب در شیخ که آنجا تا شد، گزار تأثیر االبن حسن شیخ عملکرد

 .نامید عبده محمد شیخ و جمال سید روش و راه تداوم و استمرار را خود حرکت

 جماعة» عنوان تحت نهادی یا سازمان ـ میالدی 4307 ـ شمسی، هجری 4302 سال در که دانیم می همه

 بر وهعال آن، اصلی و نخستین مؤسسین که نمود موجودیت اعالم قاهره در «االسالمیه المذاهب بین التقریب

 شانن این و بودند البنا حسن شیخ و قمی محمدتقی شیخ عالمه الشریف، االزهر بزرگوار شیوخ از بعضی

 .باشد می مصر در المسلمین اخوان و ایران اسالمی حرکت بین مشترك و عملی همکاری آغاز دهنده

 مرع مرحوم المسلمین، اخوان مرشد سومین نقل طبق بلکه نبود، فکری زمینة در فقط همکاری، این عاداب

 میهمان قاهره، به ورود از پس قمی محمدتقی شیخ لوگانو، در دیداری در اینجانب، به التلمسانی، عبدالفتاح

 بناءال شیخ داماد رمضان یدسع دکتر مرحوم و گزید سکنی اخوان مرکزی ساختمان در و شد المسلمین اخوان

 تا مرا این و یافت سکونت اطاقی در اخوان، انتشارات بخش در شیخ، شخص دستور به که کرد نقل ژنو در

 .یافت ادامه زندگی، برای محلی اجاره و قاهره در وی استقرار

 داشته اساسی شنق گرفت، نام دارالتقریب بعدها که التقریب جماعة تأسیس در البنا حسن شیخ تردید بی پس

 مجیدعبدال شیخ چون بزرگواری شیوخ همکاری «االسالم رسالة» فصلنامه انتشار بر عالوه نهاد، این آثار از و

 دست ندیارزشم بسیار نتیجه به سرانجام و بود آن با عیسی عبدالعزیز شیخ و شلتوت محمود شیخ سلیم،

 .بود «شیعه مذهب به تعبّد جواز» در شلتوت، محمود االزهر، شیخ معروف فتوای صدور آن و یافت

 رهبر کاشانی، ابوالقاسم سید اهلل آیت مالقات هـ، 4302 ـ میالدی 4307 سال در همکاری، این بر عالوه

 اخوان و نایرا بین روابط تحکیم در دیگری گام حج، مراسم در البنا، حسن شیخ شهید با ایران اسالمی حرکت

 اسالمی، وحدت ایجاد راستای در المللی بین کنفرانس یک برگزاری بر،ره دو هر تصمیم طبق و شد برداشته

 تبیین اشانیک اهلل آیت توسط شده منتشر بیانیه در آن، اهداف چگونگی که رسید تصویب به تهران یا قاهره در

 با ،تأسفانهم ولی بخشید، بیشتری تعمیق را اخوان و ایران بین پیوند تصمیم و دیدار این درواقع و است شده

 نگلیسا سفارت درخواست به شده منتشر اسناد طبق که حج، سفر از مراجعت از پس البنا، حسن شیخ ترور

 .گردید منتفی کنفرانس موضوع گرفت، انجام فاروق شاه فاسد دربار از قاهره در امریکا و

: خود تابک رد البنا حسن شیخ شاگرد و المسلمین اخوان برجسته های شخصیت از یکی جبری، عبدالمتعال

 بناال حسن عمر اگر: »کند می نقل جاکسون روبیر از ـ شد؟ ترور البنا حسن چرا ـ البنا حسن اغتیل لماذا

 اصلح ایران مسلمانان رهبر کاشانی، اهلل آیت و او میان که نظری اتفاق با داشت امکان شد، می تر طوالنی
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 به میاسال کشورهای نفع به فراوانی ستاوردهاید که گردد برطرف سنی و شیعه میان های اختالف بود، شده

 گوهایشان و گفت رسد می نظر به و کردند، مالقات یکدیگر با حجاز در 4307 سال در دو آن. رسید می ثبت

 .«یافتند دست اصولی تفاهم به و رسید حساسی نقطه به

 تالش ،خود سیاسی درك با او! گفت راست جاکسون روبیر واقعاً: »کند می اضافه سپس جبری عبدالمتعال

 می زمینه این در را او عظیم نقش اگر اما. کرد درك اسالمی مذاهب بین تقریب در را البنا حسن امام های

 «گفت؟ می چه دانست،

 سلمانانم کلمه اتحاد برای البنا حسن گیر چشم های فعالیت درباره «الموهوب الملهم التلمسانی» کتاب مؤلف

 با یا کنگره داشت قصد که بود حدی به مسلمین کلمه اتحاد برای البنا حسن راصرا: »کند می نقل چنین

 تکفیر از تا کند هدایت موضعی اتخاذ برای را آنان خداوند شاید تا کند برگزار اسالمی فرق نمایندگان شرکت

 در و ستا یکی ما( ص)پیامبر است، یکی ما دین است، یکی ما قرآن که خصوص به. بکشند دست یکدیگر

 زرگانب از یکی قمی، محمدتقی شیخ جناب از علت بدین البنا حسن. است یکی ما آفریدگار خداوند نهایت

 .«کرد پذیرایی المسلمین اخوان سازمان اصلی مقر در کوتاه، چندان نه مدت در شیعه، علمای

 نشانه: »دنک می تصریح ایران اسالمی انقالب ابعاد بررسی در تونس، نهضت جنبش رئیس الغنوشی، راشد

 نشانه این از یکی. اند فراوان معاصر تاریخ در ایران اسالمی جنبش درخشان پیروزی و تحول پیشرفت، های

 حرکت سابق رهبر کاشانی، اهلل آیت امام و البنا حسن شهید امام میان که است مستحکمی و صمیمی روابط ها

 های برنامه کلی خطوط یکدیگر کمک با نآنا. داشت وجود میالدی 24 و 04 های دهه در ایران، اسالمی

 برای و کردند وضع اسالمی های سرزمین کجای هر در اسالمی دولت برپایی برای را هماهنگی و همکاری

 «مقاالت» کتاب در دیگری ارزشمند حقایق و مطلب این.« )دادند مساعد قول آن از حمایت کسب و تأیید

 .(است آمده راشد شیخ قول از الکروان دار ـ پاریس چاپ

 مرحوم .دهد نشان را اخوان و ایران پیوند عمق تواند می آن، به توجه که کنم اشاره باید مهمی نکته به اینجا در

 البنا، نحس شیخ ترور از پس که گفت اینجانب به لندن، در دیداری در کاشانی، اهلل آیت مترجم رائد، جعفر

 خواست کاشانی اهلل آیت از «اخوان االرشاد مکتب» طرف از پیامی در و آمد ایران به رمضان سعید او داماد

 امر این پذیرش از تهران، در اقامت و مکانی بُعد علت به ایشان که بگیرد عهده بر را مصر اخوان رهبری که

 من و کرد نقل اینجانب به را آن آن، شاهد تنها که است مهمی تاریخی نکته یک این البته. نمود عذرخواهی

 «شناختم من که آنطور کاشانی، اهلل آیت: »عنوان تحت ای مقاله در او و.. سازد مکتوب را آن استمخو وی از
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 علمیه حوزه از منتشره دوم سال 0 شماره «معاصر فرهنگ و تاریخ» فصلنامه در را آن من و داد شرح را آن

 .ساختم منتشر قم،

 اهلل آیت و طالقانی محمود سید اهلل آیت ـ قدس رمؤتم دبیر ـ رمضان سعید دکتر ما، تاریخ از دیگری برهه در

 اهلل آیت و نمود دعوت شد، می تشکیل اردن در که قدس، مؤتمر در شرکت برای را ای کمره خلیل شیخ

 سپس و مصر کشور به اخوان، دعوت به باز کنفرانس، این در شرکت از پس ای، کمره اهلل آیت همراه طالقانی،

 در مثبتی تأثیر بالد، این در اخوان رهبران و االزهر شیوخ با دو آن دیدارهای و نمودند سفر مغرب و تونس

 مؤتمر یردب او که قطب سید شهید قدس، قبلی کنفرانس برگزاری مرحله در البته. داشت حسنه روابط ایجاد

 که دنمو دعوت مؤتمر، آن در سخنرانی ایراد برای را صفوی نواب مجتبی سید ما بزرگوار شهید بود، قدس

 هقاهر دانشگاه در و رفت قاهره به مصر، اخوان دعوت به باز سپس و نمود شرکت مؤتمر این در حضرت آن

 وادثح شرح که رفت عراق و لبنان سوریه، به اخوان دعوت به باز جا آن از و نمود ایراد شورانگیزی سخنرانی

 اسناد با «صفوی نواب مبارزه و زندگی» کتاب در ایران و اخوان پیوند با رابطه در را سفرها این مثبت نتایج و

 .است شده چاپ بار چندین و ام آورده مدارك و

 رهبران از یکی قمی، محمدتقی امام چهل دهه در: »گوید می ایران و اخوان روابط درباره تلمسانی عمر شیخ

 االبن حسن شهید امام و وا میان و آورد عمل به المسلمین اخوان «العام المرکز» از متعددی دیدارهای مسلمین،

 .«رفتگ صورت اسالمی گانه شش مذاهب بین تقریب اندیشه درباره طوالنی گوهای و گفت متعدد دفعات در

 بدو از» :نویسد می «المفتری السنة» کتاب در المسلمین اخوان های شخصیت از دیگر یکی البهنساوی سالم

 قشن قمی محمدتقی شیخ و البنا حسن امام: رهبر دو که اسالمی مذاهب بین التقریب دار انجمن تشکیل

 مکاریه این. است داشته ادامه شیعیان و المسلمین اخوان میان همکاری پیوسته داشتند، آن ایجاد در بسزایی

 نیازمند گروه، دو این اصول و ها برنامه تردید بی. شد منجر قاهره از 4320 سال در صفوی نواب دیدار به

 .«بود همکاری چنین

 ایران در اخوان ادبیات شرن

 به مشهد و قم علمیه های حوزه افاضل از ای عده اقدام است، توجه قابل رابطه این در که دیگری مسئله

 و ایران جوان نسل روشنگری در مثبتی آثار دارای که است ایران در اخوانی ادبیات و آثار نشر و ترجمه

 هک اند شده چاپ بار پنجاه از بیش قطب سید شهید آثار جمله از ها، آن از بعضی و داشت... و افغانستان

 عمق چگونگی درواقع امر، این که کرد اشاره باید ولی دارد بیشتری وقت به نیاز موضوع، این کامل بررسی

 .دهد می نشان را مصر و ایران در گرا، اسالم جریان دو این فکری پیوند
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 ایران مسائل و اخوان

 تحرک از آنها... داشت خاصی نقش ایران، و مصر سیاسی حوادث در ایران، با اناخو رهبری ارتباط و پیوند

 در عد،ب هم ایران و.. آوردند عمل به کامل پشتیبانی کاشانی، اهلل آیت رهبری به ایران ملت استعماری ضد

 رگشادهس نامه در همکاری و تعاون این از ای نمونه.. کرد حمایت ها مصری از سوئز کانال شدن ملی مسئله

 تجاوزها، و ها دشمنی این تمام میان در اما: »... است آمده آن در که است کاشانی اهلل آیت به قطب سید

 تحکوم ایجاد و مسلمانان اتحاد خواستار که است برخاسته اسالم جهان کنار و گوشه از مشترك فریادی

 می دنبال را ای خواسته چنین که ندنیست «المسلمین اخوان» تنها امروزه که گفت باید. است اسالمی واحد

 اسالمی امت وجدان از که است ای خواسته بلکه نیستند، هم دعوتگران و نویسندگان اندیشمندان، تنها. کنند

 .است برخاسته

 اصول وفق رب اسالم جهان اقتصاد تنظیم برای اسالمی اقتصاد کنفرانس برپایی خواستار پاکستان حکومت

 فریاد «انگلیسی های سگ» سر بر که است ایران مذهبی رهبر کاشانی اهلل آیت ستهخوا این و. است اسالمی

 برای را خود رهنمودهای و تشویق پیام او. بروند بیرون اسالم جهان از بلکه ایران، از تنها نه که زند می

 می رپاب آن هعادالن آرمان و مصر نفع به هایی راهپیمایی ایران های خیابان در و فرستد می مصر وزیر نخست

 می و هستند آن خواهان مراکش، رهبران «الوزانی حسن محمد» و «الفاسی عالل» که است ای خواسته. دارد

 توسط آن دینی شیرازه گسیختن به دربیاورد، پای از را مراکش نتوانست وقتی 4334 سال در فرانسه که دانیم

 .پرداخت «البربری ظهیر»

 واستهخ. دارند گرایش اسالم جهان سوی به آنها. آفریقاست در سومالی و آسیا در ماالیو مسلمانان خواسته این

 هبرر کاشانی اهلل آیت به خطاب خود گرم نامة در مصر سوسیالیست حزب رهبر «حسین احمد» که است ای

 واستةخ. ساخت خونین را آن و زد ضربه نفت انحصار پیکر بر اسالم خنجر با که سازد می مطرح را آن ایران

 عدل و الماس حکومت برپایی با رهایی خواستار که است «مصر برای هایی حکایت» کتاب در «ابوالفتح احمد»

 .است اسالمی

 و گشاید می راه و شود می بیدار که است امت تمامی وجدان... است نور... است هدایت... است بیداری این

 سروش. نیست هم هیأت یک دعوت. تنیس فردی خواسته و دعوت یک دیگر دعوت این. افشاند می نور

 افق رد تیرگی و ابرها علیرغم که است امیدی های بارقه همان این. آید می زمین به دیگر بار که است آسمانی

 .است آمده قاهره چاپ «الرساله» نامه هفته در قطب سید سرگشاده نامه کامل متن...« است شده هویدا ها

 هـ 4374 ذیحجه قاهره، ـ قطب سید
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 بحز رهبر حسین احمد نامه انتشار علت به مصر، گراهای ملی و ها سوسیالیست تشویق در قطب دسی

 دجوشی ای نامه «حسین احمد» قلب از و نیل رود کنار از: »... نویسد می کاشانی اهلل آیت به خطاب «العمل»

 من. دگردی روبرو رورس و شادی با نامه، این که شد نوشته فارس خلیج ساحل کاشانی اهلل آیت به خطاب و

 دهنده اننش و دارد واقعی آگاهی و بیداری رشد و پیدایش بر آشکاری داللت که زیرا پذیرفتم، مسرت با را آن

 واقع در نامه چون آن، از باالتر و... است جهانی مسائل با رابطه در ما محلی ـ ملی مشکالت صحیح درك

 .ستا المللی بین میدان در ملی، مشکالت حل در ما هگذشت قرن نیم اشتباهات تصحیح از روشنی نمودار

 جدی لیخی مسئله. اکبر اهلل... کرد لغو را اسرائیل رسمی شناسائی ایران: »نویسد می خود نامه در حسین احمد

 مگیه مسلمانان اینکه. اند دریافته بخوبی را اسالمی رسالت ایران در مسلمانان. نیست بردار شوخی و است

 انامک جهان یهودیان با سازش در فقط که نبود خود منافع فکر به اقدام این با ایران. هستند ای واحده امت

 می رد حرکت به محمد امت. شود می بیدار محمد امت پس. پیروزی و فتح. اکبر اهلل... اکبر اهلل! است پذیر

 .«آید

 ـ جوان مصر ـ «الفتاة مصر» فمعرو روزنامه در و شده ذکر «فارس خلیج» اصلی نام قطب، سید نامه این در

 مسلمانان بین اختالف ایجاد برای عبدالناصر، سرهنگ بعدها، که دانیم می البته و است شده منتشر قاهره چاپ

 ...نامید! «عربی خلیج» و داد تغییر را آن نام

 اخوان دیدگاه از سنی و شیعه مسئله

 و ها امهن و تقریب و وحدت ایجاد در سنی و عهشی رهبران بین مشترك اقدامات و روابط سوابق به توجه با

 اضیر مسلمانان بین اختالف به هرگز اخوان رهبری که پذیرفت باید تشیع، درباره اخوان رهبری اظهارات

 جماعت تأسیس در البنا حسن شیخ. آورند بعمل جلوگیری بزرگ فتنة ازین که اند کوشیده همواره و نبودند

 .اند داشته تأکید مسلمین، وحدت ضرورت بر همواره اخوان رهبری بعدی های فعالیت و التقریب

 امام با تیوق: »کند می نقل چنین شیعه، درباره را البنا حسن شیخ نظریه خود، خاطرات در التلمسانی عمر شیخ

 یستن سزاوار گفت و کرد نهی مسائل قبیل این در ورود از را ما کردیم، مطرح را شیعه اختالف مسئله شهید

 ایجاد دقص ما که گفتیم.. بخشد می تحقق را دشمنان آرزوی که بشوند مسائل قبیل این وارد مسلمانان که

 نی،س و شیعه از اعم ما،: فرمود البنا امام کنیم، می مطرح را مسئله خودمان آگاهی برای بلکه نداریم اختالف

 هم فروع و فقهی مسائل در ختالفا و کند می جمع خود دور به را ما توحید، کلمه و هستیم مسلمان همه،

 ...«دارد زمان به نیاز این و است بررسی قابل
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 داشت أکیدت روش این بر نیز خود نامبرده داشتم لوگانو در التلمسانی شیخ با اینجانب که مفصلی دیدار در... 

 شیخ «بود دخواه اسرائل نفع به تردید بی سنی و شیعه بین اختالف ایجاد هرگونه»  که نمود تصریح و

 :نوشت اینجانب به خطاب خط، به یادداشتی در تلمسانی

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 خسروشاهی هادی سید آقای

 که آنچه در را شما و ما خداوند. نمود خوشحال مرا شما کریمانه دیدار. برکاته و اهلل رحمة و علیکم السالم

 وحدت به که پاك دیدارهای نوع این تکرار به مانانمسل راستی. سازد متحد است، آن در مسلمین و اسالم خیر

 .هستند نیازمند چقدر گردد، می منجر اسالمی صف کلی

 التلمسانی عمر
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 هـ 47/3/4042

 م 2/0/4372

 

 خسروشاهی آقای به تلمسانی عمر مرحوم نامه

  

 یادینبن آنچنان نتس اهل و شیعه میان موجود اختالف آیا: »من سؤال پاسخ در تلمسانی شیخ دیدار، همین در

 همیشه نم را این: گفت شود؟ تلقی اسالمی وحدت تحقق قبال در مانعی بمثابه تواند می که است اساسی و

 ریشه و بنیادین سنت اهل و شیعه اختالفات که نمود خواهم تکرار باز باشد، باقی عمری چنانچه و ام گفته

 و سنت اهل( اهلل رسول محمد و اهلل اال اله ال) زیرا. گردد نمی دین اصول شامل و آید نمی حساب به ای

 فروع سر رب اختالفات وجود در اشکالی فوق، مسئله پذیرفتن با بنابراین. آورد می گرد یکجا در هم با را شیعه

 ولاص شامل و است فروع و جزئیات در تنها موجود اختالفات دیگر، عبارت به بود نخواهد مهم جزئیات، و

 چهار بمغر نماز یا است رکعت سه صبح نماز مثالً که بگوید تواند نمی هیچکس مثال، انعنو به. باشد نمی

 به ملیکا آزادی ما به که است آن اسالم شاخصه و امتیاز عالوه به. تغییرناپذیر و است اصول اصول، رکعت،

 .است داده موجود، های دلیل از شرعی احکام استنباط در عقل کارگیری به منظور



574 

 

 وشتهن شما قول از( سعودی به وابسه المجله) لندن چاپ عربی مجله یک که آنچه آیا بنابراین،: خسروشاهی

 آید؟ می حساب به نادرست است، اساسی و بنیادین موجود اختالفات که

 این به من داعتقا درواقع کردم، بازگو مسئله این پیرامون اکنون آنچه و است نادرست که البته: تلمسانی شیخ

. داد نخواهم تغییر مردم رضایت جلب منظور به را خود نظر و عقیده من عالوه به و دهد می تشکیل ار مسئله

 .هستم متعال خداوند رضایت کسب پی در فقط من زیرا

 اطارتب وسایل در یا ها کتاب و ها سخنرانی در سنت اهل و شیعه اختالفات به که آنهایی آیا: خسروشاهی

 باشند؟ می سنی و شیعه مصلحت و خیر تأمین پی در زنند، می دامن خود جمعی

 را آن و کنند پرهیز شیوه این از که کردم دعوت زنند، می دامن مسائل این به که کسانی از من: تلمسانی شیخ

 آن و هنوشت چیزی باره این در که آن مسلماً و برد می سود موضوع این از «اسرائیل» فقط زیرا. بگذارند کنار

 هانج که دارم آرزو مسلمان، یک عنوان به من و. ندارند کار این در نفعی شده، نگاشته یزیچ او ضد که کسی

 زند، می دامن مسلمانان گسستگی هم از و انشعاب و تفرقه به که را هرکه و باشد داشته کلمه وحدت اسالم

 .ام نموده دعوت وحدت به

 بعنوان و دارند تأکید نیز اخوان رهبران بقیه سنی، و شیعه از اعم مسلمین بین وحدت ضرورت با رابطه در و

 :آوریم می اخوان بعدی مرشد نامه از سطوری نمونه،

 یم چنین مصر، در اقامت هنگام به اینجانب، نامة پاسخ در مصر اخوان پنجم مرشد مشهور، مصطفی شیخ

 دموار در» که است شده شناخته طالیی قاعدة عنوان به و منتشر جا همه نیز مشهوری گفتمان: »... نویسد

 یراز است؛ واضح قاعده این معنی. «بداریم معذور را یکدیگر اختالف، موارد در و باشیم یکدیگر با اتفاق،

 .فروع در اختالف و است اصول در معموالً اتفاق

 رد تصویری او از من و بود امر همین مصروف کردار، و گفتار در علیه اهلل رحمة البنا حسن شهید امام همت

 خود عصر علمای کنار در که دیدم قاهره االسالمیه المذاهب بین دارالتقریب گردهمایی در هجری 4302 سال

 دیگر ای عده و قمی محمدتقی و فلسطین مفتی الحسینی امین شیخ و االزهر شیخ سلیم عبدالمجید جمله از

 رنق این پنجاه دهة از کشورها ایرس و ایران در شیعه به المسلمین اخوان عملی عالقه و روابط. شوند می دیده

 .است معنی این شاهد ایران انقالب برپایی از بعد و( میالدی بیستم قرن)

 که ها یجدای دیگر،. شوند سخن یک همه و کنند فشرده را خود صفوف که است این مسلمانان نیاز بیشترین

 یاثن یا زیدی شیعه میان فاختال! است بس کرد، سست را نیروهایشان و ساخت مسلط آنها بر را دشمن
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 و دهند می شهادت اهلل رسول محمد و اهلل اال اله ال به همگی زیرا کند، نمی تجاوز فروع ای پاره از عشری

 ،دین. دارند واحد قبلة به رو همه، و دانند می تشریع دوم منبع را مطهره سنت و اول منبع را کریم قرآن همة

 انهزب و خواباند فرو را فتنه این که است رسیده آن وقت اکنون و آورد نمی فرود سر عامه هواهای برابر در

 .سازد خاموش را اش

 التوفیق وباهلل

 مشهور مصطفی ـ قاهره ـ 4022 رجب هفتم و بیست

 

 ذاهبم بین تقریب با رابطه در خسروشاهی استاد نامه به پاسخ در مشهور مصطفی شیخ مرحوم دستخط

 اسالمی

 خواناال» عنوان تحت مستقلی رساله در الملل، بین اخوان سازمان رهبران از ندا، یوسف استاد ما دیگر برادر

 توطئه سنی، و هشیع بین افکنی اختالف هرگونه که نموده اثبات و کرده بحث زمینه این در تفصیل به «والشیعه

 .گردد می منتشر بزودی او، رساله کامل ترجمه که است اخوان رهبران و اسالمی موازین برخالف و اجانب
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 ایران اسالمی انقالب قبال در اخوان موضع

 و نشریات در اخوان به وابسته های سازمان همواره استبداد، و استعمار علیه ایران اسالمی نهضت دوران در

 لمللیا بین سازمان هم، پیروزی از پس و... کردند می پشتیبانی ایران مسلمان مردم نهضت از خود اجتماعات

 رهبری اعضاء از مرکب که را هیئتی ایرانی، مقامات با هماهنگی ضمن بود، لوگانو در آن مرکز هک اخوان

 فرستاد رانای به ویژه پرواز یک با بودند، بالد از دیگر بعضی و پاکستان سودان، کویت، سوریه، مصر، اردن،

 الماع سپس و یرانا مردم سپس و خمینی امام حضرت انقالب رهبری به گویی تبریک آن اصلی هدف که

 .بود پشتیبانی

 از رزق جابر اردن، اخوان عام مراقب خلیفه عبدالرحمن سوریه، رهبری از حوی، سعید چون هایی شخصیت

 .بودند هیئت بلندمرتبه اعضاء از کویت اخوان از العقیل عبداهلل و الملل بین واحد از همت غالب مصر،

 در کتابی برد، می بسر آلمان در که سوریه اخوان مراقب لعطار،ا عصام دکتر مانند اخوانی، رهبران از برخی

 المختار: های مجله مانند مصر در اخوان مطبوعات. ساخت منتشر «ایران ثورة» عنوان تحت انقالب از دفاع

 ..پرداختند اسالمی انقالب اخبار نشر به االعتصام الدعوة، االسالمی،

 رکةح رهبر راشد، شیخ برادرمان تونس، در. نمودند منتشر ائدجر در مفصلی مقاالت اخوان شعبه سودان در

 خود، مقل به را آن از پشتیبانی ضرورت و انقالب از دفاع در مقاله چندین المعرفة مجله در االسالمی، االتجاه

 اسالمی های حرکت رهبران از پشتیبانی و تأیید های تلگراف.. شد چاپ کتابی شکل به بعدها که نمود منتشر

 و سسمؤ مودودی ابواالعلی موالنا تلگراف آنها، میان در که رسید( ره)خمینی امام به آفریقا، و آسیا در گر،دی

 ررسیب البته... دادند جواب تلگراف آن به شخصاً امام و بود ارزشمند بسیار پاکستان، اسالمی جماعت امیر

 .ودش پرداخته آن به است امید که ددار نیاز را کامل کتاب یک تألیف به خود مستندات، با موضوع این

 اسالمی بیداری در اخوان نقش

 یب فداکاریهای و ها جانبازی و مسلمان و نو نسلی پرورش در اخوان تاریخی و درخشان سوابق به توجه با

 رفط از وحشیانه سرکوب علیرغم عرب، های ملت بین در آنان معنوی نفوذ به توجه با و راستا این در امان

 ی،عرب بالد در اسالمی جدید های حرکت پیدایش در المسلمین اخوان که داشت نباید تردیدی ها، حاکمیت

 این ندهده نشان آنان، بعدی های پیروزی و داشتند عهده به اساسی و عمده نقش لیبی، و تونس و مصر بویژه

 .است واقعیت
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 یسهدس و ها توطئه مقابل در ایران، کنار در اخوان که هست، و بوده آن انتظار ها، پیروزی این از پس البته و

 «نفاقاً و فراًک أشدّ» قرآن تعبیر به که کسانی و عرب ارتجاع و الملل بین صهیونیسم و غربی امپریالیسم های

 خواهد ار همگان دامن ها، فتنه شوم نتایج وگرنه شوند متحد سنی، و شیعه بین اختالف ایجاد برای هستند،

 .گرفت

 بستر تنها» انعنو به سنی و شیعه بین اختالف ایجاد ضرورت بر اسرائیل در هرتزلیا کنفرانس سیزدهمین در... 

 و شیعه ضد بر ساله هزار اکاذیب نشر و احیاء پس.. و است شده تأکید «اسرائیل! امنیت حفظ برای نیرومند

 ایجاد رایب که شد مطرح باز ،!اسرائیل در هرتزلیا کنفرانس در. است اسرائیل هدف تحقق راستای در سنی، یا

 فارس لیجخ های نشین شیخ و ترکیه اردن، مصر، شرکت با سنی محور یک باید» ها، سنی و شیعیان بین نقش

 متمقاو ایران رهبری به شیعی محور مقابل» در بتواند اسرائیل، و امریکا با همکاری ضمن تا.« شود ایجاد

 !«کند

 اسرائیلی شد، تشکیل امریکایی و اروپایی های استراتژیست و بیغر عناصر شرکت با که هرتزلیا کنفرانس در

 برای ربست بهترین حالیکه در نداده انجام ای عمده کار زمینه این در تاکنون آویو تلو» که کردند تصریح ها

 ،اخوان و یرانا طرح که پرسید باید اکنون حساس، نکته این به توجه با! «است نکته همین ایران خطر با مقابله

 اندیشند؟ می چگونه ما های استراتژیست و چیست؟ توطئه این با مقابله برای
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 (نخست بخش) تقریب و وحدت پیشگام ،سیدجمال

 

 و حوزوی دانشمند و فرهیخته دوستان از تن چند همراه ق4034 سال الثانی ربیع در که هنگامی: درآمد پیش

 یخش مختاری، رضا جعفریان، رسول جاللی، محمدرضا سید محقق، یمهد دکتر: آقایان حضرات ـ دانشگاهی

 بةه سید عالمه» گرامیداشت برای کوفه دانشگاه در منعقده علمی کنفرانس در شرکت برای ـ حسون محمد

 و ربالک اشرف، نجف مقدس شهرهای به سفری و داد دست توفیقی کردیم، سفر عراق به «شهرستانی الدین

 ابخانهکت ،(ع)علی امام کتابخانه: یعنی شهرها، این مشهور های کتابخانه از سفر این در. گرفت انجام کاظمین

 آل علی شیخ کتابخانه و الغطاء کاشف آل محمدحسین امام کتابخانه امینی، عالمه کتابخانه حکیم، اهلل آیت

 در( ع)نجوادی کتابخانه و کربال، در عباسی مقدس آستان و حسینی مقدس آستان کتابخانه و الغطاء کاشف

 .آمد عمل به بازدید کاظمین

 طاءالغ کاشف امیر ارجمند برادر مرحوم، آن نوه ،«الغطاء کاشف آل محمدحسین شیخ کتابخانه» از بازدید در

 زا خطی ای نسخه ها آن میان در که داد نشان را کتابخانه این در موجود خطی نسخه چند( تعالی اهلل حفظه)

 آل علی یخش اهلل آیت مرحوم تألیف «الشیعه طبقات فی المنیعه الحصون» المعارف دایرة یا مندارزش تألیفی

 این هشتم جلد در که شد معلوم کوتاه بررسی ضمن که داشت وجود( ق4324 سال به متوفی) الغطاء کاشف

 که دهش نقل معظم مؤلف قلم به اسدآبادی حسینی الدین سیدجمال از مفصلی حال شرح گرانسنگ، تألیف

 گونه هب دینی، علوم تحصیل برای کربال و اشرف نجف در سید اقامت دوره طی و بود سیدجمال معاصر خود

 در و است ق4207 سال متولد الغطاء کاشف علی شیخ. است رفته می شمار به او همدرس یا مباحثه هم ای

 و زندگی به نسبت دیگری هرکس از اساس، براین و داشته سال00( ق4340 سال در) سید وفات زمان

 سید ارهب در ایشان نوشته روی این از. است داشته بیشتری آشنایی الدین جمال سید اوصاف و خصوصیات

 .است برخوردار خاصی تاریخی ارزش از
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 دخو شخصی اطالعات و ها دیده به استناد با آنچه بر عالوه حال، شرح این در الغطاء کاشف آل علی شیخ

 مانند ـ دیگر معاصر های شخصیت برخی سخنان از هایی گزیده شود، می یادآور الدین سیدجمال بارهدر

 گر،دی مقامی و فرصت در که سازد می خاطرنشان نیز پایان در و کند می نقل زمینه این در را ـ زیدان جرجی

 .داد خواهد قرار بررسی و نقد مورد را وی سخنان از بخشی

 

 

 قریبت پیشگامان

 به است، قدیمی حال عین در و تازه سخن اخیر، های سده در اصالحات، و «تقریب» پیشگامان از سخن... 

 قلمرو اسرسرت فریادش و قیام آوازه که باشد «الدین سیدجمال» چون کسی پیشگام، شخصیت این وقتی ویژه

 تاس اسالمی امت وحدت پیشگام و «تقریب» به فراخوان و بزرگ مصلح او. است نوردیده در را اسالم جهان

 تا اند کرده قلمفرسایی اشدرباره ـ خود برداشت و دیدگاه طبق وی، معاصر بزرگان از هریک و ـ بسیاری که

 ات بگشایند ای تازه دریچه و روشن اندازی چشم برابرمان در و شوند رهنمون مهمی تاریخی حقایق به را ما

 را اسالم جهان در جاری مسایل با برخورد در اش اندیشی رفژ و او بعدی چند شخصیت و نظر وسعت

 سدآبادیا حسینی الدین سیدجمال برجسته شخصیت از متفاوتی و گوناگون ابعاد بحث این در. سازد آشکار

 طالعا که است شده مطرح الغطاء کاشف آل علی شیخ اهلل آیت چون ای فرهیخته و برجسته عالم قلم به را

 .است ضروری تاریخ هلا بر آن از

 الدین مالسیدج پیرامون «المنیعه الحصون» المعارف دائرة در آنچه به پرداختن از پیش که نیست مناسبت بی

 رحومم تألیف «البشر نقباء» گرانسنگ کتاب از را مقاله نویسنده حال شرح از ای گزیده نخست شده، مطرح

 .بیاوریم را شیخ مقاله مخطوط متن ترجمه سپس و کنیم نقل و ترجمه تهرانی، بزرگ آقا شیخ عالمه

 کیست؟ الغطاءکاشف آل علی شیخ

 :نویسد می تهرانی عالمه مرحوم

 الدین فسی بن یحیی بن خضر شیخ بن جعفر شیخ بن موسی شیخ بن محمدرضا شیخ بن علی شیخ او»

 در ق4207 سال حدود در که است معروف مؤلف و برجسته رهبر و تاریخدان و عالم نجفی، جناحی مالکی

 را ابتدایی دروس و یافت نما و نشو دین، و شرف و فقاهت و زعامت خانواده در و شد متولد اشرف نجف

 آندر و شد ادبیات شیفته و گرفت فرا دیگران و خانواده فضالی نزد را سطح دروس و آموخت بیت همان در
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 و مناظره و شعر سرودن به زود خیلی و کرد اپید نشر و حشر ادب، پیشکسوتان و بزرگان با و یافت دستی

 همین و بود نیرومندی حافظه صاحب و بود باهوش بسیار او. پرداخت خود عصر شعرای و ادیبان با مشاعره

 در و گذراند اصفهان در را مدتی و کرد مسافرت ایران به ق4232 سال در. بود بخشیده برتری او به امتیاز

 طول به سال هفت حدود ایران در گذارش و گشت و پرداخت شد و آمد به سانخرا و تهران و شیراز و آنجا

 و گوناگون شهرهای به مسافرتش طی و مدت آن در و بازگشت عراق به ق4342 سال در سپس و انجامید

 و متون و اشعار و نکات و کرد تألیف المعارفیدائرة مجموعه چندین داشت، اعیان و علما با که هایی تماس

 قلن آنها در خورد، برمی ها آن به که را جالبی و نغز مطالب و ها داستان و ها گفته و ها شنیده و وقعما شرح

 و کتاب آوری جمع به میان این در و شد خود های گردآورده ترتیب و تنظیم مشغول و گنجاند و نمود

 .افزود بود، برده ارث به پدرانش از آنچه به را زیادی شمار و پرداخت نیز کتابخانه تأسیس

 جالر میان در نیز و اسالمی های سرزمین دیگر و ایرانی و عراقی محافل میان در او خاندان اینکه به توجه با

 الیانو با مستحکمی دوستانه روابط از خاندان، مردان دیگر و او داشت، ای برجسته جایگاه بزرگان و سران و

 برخوردار ـ بود شده گمارده عراق والی عنوان به ق4340 سال در که ـ پاشا سرّی ویژه به و بغداد در عثمانی

. اشتد خوبی رابطه ما نظر مورد شخصیت جمله از و زمانه ادبای و علما با و بود ادیب خود «پاشا سری. »بود

 کرد افرتمس[ عثمانی حکومت مرکز] «آستانه» به ـ الغطاء کاشف آل علی شیخ دیاربکر، به والی انتقال از پس

 چهار حدود مسافرت این. رفت هند و سوریه به آنجا از و حجاز به سپس نمود؛ سپری آنجا در را مدتی و

 آشنایی و رهاسف این طی او. بازگشت کتب و مطالب و آثار از هنگفتی دستاورد با سپس و کشید درازا به سال

 یفتأل و تدوین مختلف آداب و فنون در گونه المعارف دائرة مجموعه چندین بزرگان، و علما و ها سرزمین با

 تابخانهک در و بود پسندیده که هایی نوشته و آثار و ها کتاب از و خرید بسیاری چاپی و خطی های کتاب و

 نوشته و پرداخت خود های مجموعه تنظیم به وقت تمام و نمود برداری نسخه نداشت، وجود عراق های

 به ،ادبی برجسته آثار و اشعار گردآوری و ها حال شرح نوشتن و ریختا تدوین در و کرد می مرتب را هایش

 ثارآ توانست و داد می اختصاص کارها این به را خود روز و شبانه وقت بیشتر و پرداخت تالش حداکثر

 را اش هکتابخان تا کوشید حال عین در و بگذارد یادگار به خود از گرانبهایی بسیار تألیفات و گرانسنگ

 را بزرگ و کوچک کتاب زیادی شمار او. کند گردآوری را کمیاب های کتاب و مهم منابع و بخشد گسترش

 ارک بدین بود، نگردیده دست در رعشه دچار و توانست می که زمانی تا و کرد برداری نسخه خود خط به

 و فتهآش قلم، رفتنگ دست به در ناتوانی و ضعف دلیل به او های نوشته دست برخی میان این در. داد ادامه

 .شود می شناخته منسجم غیر
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 آل محمدحسین شیخ مرحوم االسالم حجت فرزندش واسطه به نجف به مهاجرتم نخست های سال در من

 های نشست و درس در نوری حسین شیخ استادمان محضر همدرس و مباحثه هم دو هر که ـ الغطاء کاشف

 ازآغ و کار این به گرایش از پس ویژه به و زمان ر مرو به و شدم آشنا او با ـ بودیم اش خانه در خصوصی

 .گردید ترمستحکم او با ام رابطه ق4323 سال در «الذریعه» کتاب تألیف

 هکتابخان خطی های نسخه جریان در مرا او و رفتم می دیدارش به وی خصوصی کتابخانه در زمان آن در من

 نشانم را ها آن محل و داد می قرار خطی، های نسخه دیگر یا شده ساخاستن خودش خط به اینکه از اعم اش،

 دانست، می را آنان نشان یا و شناخت می را ها آن صاحبان که هایی کتابخانه فهرست تهیه در او. داد می

 نیکو و خاص روشی او. دیدم اش کتابخانه در وی خط به خطی نسخه جلد صد از بیش من. کرد کمکم

 به ها آن استنساخ اجازه و خطی های کتاب دهی امانت در. ام یافته کمتر همگنانش میان در من هک داشت

 .ودب دست گشاده بسیار اند، کرده الهی رضای و دانش وقف را خود که کسانی تمامی همچون تمام، سادگی

 اعتباری و ارج دارای و آن بزرگان و اشرف نجف برجسته علمای از که رسید او به خاندان زعامت سرانجام

 هب و بود رو گشاده و برخورد خوش بسیار. رفت می شمار به حاکمان و سران و مردم مختلف طبقات نزد

 ازنی خاص، و عام یا نزدیک و دور میان اختالفی و تبعیض هیچ بی و گذاشت می احترام بزرگ و کوچک

 شفرزند مرگ. کرد نمی دریغ حاجتمندان به خود مال بذل نیز و نفوذ از گیری بهره در و آورد برمی را افراد

 نگامه تا و نایستاد باز تالش و کار و تالیف از هرگز ولی گذارد، اش روحیه بر ناگواری تاثیر احمد شیخ

 پرشکوهی جنازه تشییع. داد ادامه خود کار به ق4324 سال الحرام محرم اول شنبه سه روز صبح در رحلت

 شعر او رثای در کسان بسیاری و سپردند خاك به خانوادگی آرامگاه در را پیکرش و دآم عمل به او برای

 .سرودند

 مامقانی نمحمدحس شیخ و التستری جعفر شیخ و النجفی راضی شیخ و الغطاء کاشف مهدی شیخ از علی شیخ

 «یالمصطف بیت لآ الی المصفی االسناد» در کههمچنان و داشت روایت اجازه الدین محیی محمدجواد شیخ و

 :جمله از اند؛ پراهمیت بسیار و فراوان او آثار و تألیفات. داد هم من به را ها آن اجازه ام،شده یادآور( 30ص)

 رفیعهال الدرجات) خود کتاب در شیرازی مدنی خان سیدعلی عالمه که «الشیعه طبقات فی المنیعه الحصون»

 این وا. پرداخت بود، نشده اتمامش به موفق کتاب آن در آنچه اكاستدر به( الشیعه من االمامیه طبقات فی

 علماء، و فقهاء ـ0 راویان، ـ3 تابعین، ـ2 صحابه، ـ4: شامل که بود کرده بندی طبقه بخش دوازده در را کتاب

 ـ44 وزرا، ـ44 امرا، ـ3 سالطین، و شاهان ـ7 صوفی، سادات ـ7 عربی، زبان علمای ـ0 متکلمان، و حکما ـ2

 .گردد می زنان، ـ42 شعرا،
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 و نخست بخش تنها و نرساند اتمام به را طبقات آن همة خود ـ کناد رحمت خدایش که ـ وی متأسفانه

 طبقات و داد توفیق را نگارنده این خداوند و نموده آماده را یازدهم رده از اندکی و چهارم رده از بخشی

 طبق رب و نگاشت ها آن درباره تفصیل به و رساند طبقه سی به را ها آن و افزود بندی رده آن بر بسیاری

( 22ص ،7ج) «الذریعه» در که آنچنان و یافت پایان بزرگ جلد ده در کتابش و کرد مرتبشان «الفبا» حروف

 و نویسیشپ صورت به نیز اثر از مقدار این متأسفانه. گردید بالغ سطر هزار پنجاه از بیش بر هرکدام ام، گفته

 االسالم حجت فرزندش و نبود انتشارشان اندیشه به حیات در و ماند باقی نشده ویرایش و نامرتب

 نام نساخت جاودان و او تالش و آثار کردن برجسته منظور به و پدر وفات از پس متأسفانه نیز محمدحسین

 هک بود آن از فهرستی تدوین داد، انجام مورد این در که کاری تنها و نکرد ها آن انتشار و چاپ به اقدام وی،

 این انتشار ضرورت بارها و بارها من. افزود مجموعه این به را آن دارد، که زیادی سهوهای و تکرار رغم به

 کرد می بهانه را عذرها و موانع برخی او ولی شدم، یادآور مرحوم آن به همگان، استفاده جهت در را مجموعه

 .یافت وفات سرانجام و

 پنج در است ای گونه کشکول که دارد را «المسافر انیس و الحاضر سمیر» مجموعه عه،مجمو این جز ایشان

 وا. است رفته امامت و نبوت سرچشمه سراغ به بیشتر ولی داده، جای خود در را چیز همه که بزرگ مجلد

 «السریه أثرالم یف العنبریه النوافح» دیگرش کتاب. رساند پایان به را آن تصنیف ق4303 سال االول ربیع نهم در

 را عراق کارگزاری ق4340 سال در که ـ را «پاشا سرّی» دوستش درباره ذم و مدح سخنان تمامی که است

 رد که کرده تدوین دیگری بزرگ مجموعه او. است گنجانده آن در گفته، خود را آنچه نیز و ـ داشت برعهده

 قریظت و تسلیت و مرثیه و شادباش و ستایش از اعم اند، گفته الغطا کاشف خاندان درباره مردم را آنچه آن

 جعفر سید. است داده جای خود در را ایشان شعرای های سروده نیز و غیره و ها رساله و ها کتاب های

 آنچه جمله از. است کرده نقل «األساس» خود کتاب در را آن از بسیاری موارد معروف، شناس نسب االعرجی

 بن لیع بن سیدصادق به متعلق جعفر شیخ جدش ستایش در هایی قصیده آن، در نکهای کرده، نقل آنجا در

 وجود ـ است اعرجی الدین شرف بن مرتضی بن محسن بن سیدمحسن اعالی جدّ خود که ـ الدین شرف

 و تاس پربهاء و گرانسنگ نیز آن که دارد «والکتاب المکاتبه فی الصواب نهج» عنوان با دیگری اثر وی. دارد

 (4037ـ4004ص ،0ج البشر، نقباء: تهرانی بزرگ آقا شیخ...« )دیگر آثار و ها مجموعه

 42/42/34 خسروشاهی، سیدهادی ـ قم

                                                                                 *** 
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 تهنوش الدین جمال سید درباره دیگران، و خود از الغطا، کاشف علی شیخ اهلل آیت که را آنچه ترجمه اکنون

 : آوریم می است، آورده «المنیعه الحصون» مجموعه در و کرده نقل یا و

 

 اسدآبادی الدینسیدجمال

 استمدارسی و خطیب و ادیب فیلسوف، حکیم، ،(افغانی به مشهور) همدانی سپس و اسدآبادی الدین سیدجمال

 سپری قزوین در را خود تحصیلی دوره از بخشی که بود دینی علوم طلبه ار،ک ابتدای در که بود دنیا بزرگ

 اصول و فقه سطوح از بخشی آنجا در و گذراند کربال در را ای برهه و نمود مهاجرت عراق به سپس و کرد

 ها رشته این همه در و پرداخت جدید علوم تحصیل سپس و فلسفه و حکمت رشته به سپس و خواند را

 بادیه و ستانهندو و افغانستان به و گرفت سفر و سیر به تصمیم سپس و رساند پایان به را خود تحصیالت

 در االزهر الجامع در و رفت مصر به سپس و پرداخت گذار و گشت به ایران و عراق و شام و یمن و نجد
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 محمد شیخ جمله از دیگر، جاهای و مصر مردم از جمعی و داشت تدریس کرسی فلسفه و حکمت علوم

 .شدند می حاضر درسش پای به ـ مصر دیار کل مفتی ـ عبده

 و بهداشت ،اخالق تهذیب های موضوع در مصر مطبوعات و ها روزنامه با اش اندیشه و قلم کمک به آنگاه

 به و شد بیرون مصر از ـ مفسدان برخی سعایت اثر بر ـ قهری اخراج حکم به سپس و کرد همکاری بالغت

 ودخ های گزارش و قلم و دبیری به ای روزنامه آنجا در و افکند اقامت رحل پاریس در و گردید تبعید اروپا

 به نیز ای صفحه و بود غیرسیاسی و سیاسی جهانی مطالب شامل که نامید «الوثقی عروة» را آن و کرد منتشر

 و ندیه فرانسه، کی،تر فارسی، عربی،: نوشت می و کرد می صحبت زبان شش به او. داشت فرانسه زبان

 [.پشتو] افغانی

 از یریجلوگ پی در. شد گرفته روزنامه این انتشار جلوی قدرتمند، کشورهای برخی دستورات طبق سپس

 کمال در و گردید تهران رهسپار و خارج پاریس از و نیاورد تاب و شد خاطر رنجیده سید روزنامه، انتشار

 ـ رگپترزبو به سپس و کرد توقف آنجا در. گرفت قرار استقبال مورد اعیان، و شاه سوی از احترام و عزّت

 برخی یتتول و گشت روبرو تزار و دولت ارباب عزت و احترام با نیز آنجا در و رفت ـ تزاری روسیه پایتخت

 اییاروپ کشورهای در گذار و گشت به و شد خارج آنجا از و نپذیرفت او ولی نمودند؛ پیشنهاد او به را امور

 .پرداخت اییآسی و

 و متحک تدریس به و افکند اقامت رحل مدتی آنجا در و رسید اسالمبول به کرد، می که سیاحتی جریان در

 لذا ند؛شتافت محضرش به دیگر شهرهای از و شهر این از علوم طالب و پرداخت «ایاصوفیه مسجد» در فلسفه

 عایتس به ـ بود افندی حسن زمان آن در که ـ االسالم شیخ نزد و بردند رشک او بر اسالمبول علمای برخی

 صنایع ردیگ همچون صنعتی نیز والیت و نبوّت که است آن به قائل او که ساختند خاطرنشانش و پرداختند

 ار بهتان و ادعا این االسالم شیخ! گردد «ولی» یا پیامبر و آورد دست به را آن تواند می کس هر که است

 هب مجدداً و شد خروج به ناگزیر نیز اسدآبادی الدین جمال سید. کرد صادر ار او اخراج دستور و پذیرفت

 .رفت اروپا

 ایران به بازگشت

 او از و کرد دیدار او با و شد فرنگ به قاجار شاه ناصرالدین سفر سومین با همزمان اروپا در گذار و گشت

 و راماحت مورد و آمد تهران به نیز دینال سیدجمال ایران، به شاه بازگشت از پس. برگردد تهران به خواست

 امین) اصفهانی تاجر محمدحسن حاج منزل در او. گرفت قرار وزرا و شاه سوی از فراوانی ارجمندی و عزت

 ینا در. شتافتند دیدارش به ـ کالن و خرد از ـ اهالی و علما و اشراف و اعیان تمامی و گزید اقامت( الضرب
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 وی با نیز ایشان های تعدی و ها ستمکاری و قاجار دولت از ناراضی نساالراندیوا و اعیان از گروهی میان

 از گروهی و آمریکا و فرانسه دولت چون نیز را ایران دولت تا کوشیدند وی با گفتگوی در و کردند دیدار

 .نمایند عزل سلطنت از را شاه ناصرالدین و کنند جمهوری کشورها، دیگر

 لطایف به .برد پناه عبدالعظیم شاه به نیز او کرد؛ صادر را سید دستگیری رمانف و دریافت را نکته این شاه

 قزّاق وارانس از تن چهل یا بیست تحویل و بستند اسبی پشت بر عریان و کردند بیرون آنجا از را او الحیل

 کسرهی و شرایط رینبدت در را او ها قزاق. بازگردند خود و برسانند ایران مرز از خارج به خانقین به تا دادند

 ساندندر کرمانشاه به فرسوده و خسته و بیمار و نزار حالی با سرانجام استراحتی، هیچ بدون و حرکت حال در

 دست از را او ـ کرمانشاهان والی ـ همدانی الملک حسام اینکه تا شود، تلف راه در که بود نمانده چیزی و

 عزت و احترام کمال در سپس و یافت بهبود حالش تا اشتد نگاه خودش نزد زمان آن در و داد نجات آنان

 .ساخت بغدادش راهی

 هم با هایی مناظره آنجا در و کرد دیدار «پاشا سری» بغداد وقت والی با مسجدالوزیر در رسید، بغداد به وقتی

 و ددا غدادب از اخراجش به دستور و ندانست صالح به را بغداد در ماندنش و نیامد خوش را والی که داشتند

 هک بصره شهر مفتی نزد لذا نداشت؛ همراه دنیوی متاع از چیزی زمان آن در. کردند بصره روانه زور به را او

 اهم هفت مدت به بود،( بغداد در سابق مشیر) پاشا هدایت آن والی و حجازی افندی عبدالوهاب هنگام آن در

 عثمانی یرهل هفتاد مبلغ سید سفر برای مفتی، و او کمک با و شد خشنود وی مصاحبت از والی و گزید اقامت

 آنجا در و شد لندن راهی فارس خلیج راه از دریایی سفر با او ترتیب بدین و کردند گردآوری بصره اعیان از

 .افکند اقامت رحل

 افشاگری

 مست و گفت می سخن ایران دولت علیه فرانسه زبان به اجتماعات محل و مختلف اماکن و ها راه در همچنان

 یدادخواه به داشتند می روا که ستمی و ظلم به نسبت و ساخت می برمال را رعیت بر ها آن تجاوزات و ها

 ران،ای دولت معایب و مفاسد بیان در لندن در سید. فهمیدند می را سخنانش و زبانش هم غالباً پرداخت؛ می

 و فتگر قرار سید های نوشته جریان در و شنید را این عبدالحمیدخان سلطان وقتی کرد؛ منتشر ای روزنامه

 کشورهای از یکی رسواسازی و آمد جوش به اش اسالمی غیرت رگ گویا خواندند، او برای را هایش روزنامه

 تشریفات با را او داد دستور و نیاورد تاب دولت، دو اتحاد وجود با را نصرانی کشورهای میان در اسالمی

 هب دریا راه از او لذا آوردند؛ اسالمبول به لندن از شاهی، دربار مرکز در اقامت وعده و فراوان تشویق و کامل

 .گردید اسالمبول وارد و افتاد راه
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 سید با الغطا کاشف دیدار

 اربرقر کامل دوستی دو، آن میان که شد وارد الرفاعی ابوالهدی شیخ بر او بودم؛ شهر این در من زمان آن در

 وا نزد روزی چند سید. بود شده سید بازگرداندن مأمور سلطان سوی از که است کسی مانه الرفاعی. بود

 رد مهمانسرایی به را او داد دستور سلطان. رسید سلطان حضور به و کرد مالقات درخواست سپس و ماند

 ردندک دیدار او با مصری جویان مفسده برخی و کرد سپری آنجا در را مدتی او. دهند انتقال «تاش نشان» محل

 و نمودند می بدگویی همدیگر از دو آن که شد چنان و زدند برهم رفاعی ابوالهدی شیخ با را اش میانه و

 .کردند می تکفیر

 مامیت با همراه «تاش نشان» محله در نوساز و شایسته ای خانه سلطان رسید؛ سلطان به ها اختالف این خبر

 و ناهار وعده یک سلطانی مطبخ از و داد او به چنداسبه ای کالسکه و داد قرار اختیارش در زندگی وسایل

 در آنجا در وا. گرفتند درنظر ماهیانه مستمری برایش لیره وپنج هفتاد مبلغ و بردند می برایش شام وعده یک

 به گروه گروه ـ دیگران و وزرا و اعیان از ـ مردم و بود عزیز سلطان چشم در همچنان و بود نعمت و رفاه

 در هک بود( علی شیخ) مختصر این مؤلف ایشان جمله از ورزیدند؛ می ارادت او به و شتافتند می دیدارش

 غلبا که گردید چنان و شد برقرار ما میان دوستی و الفت و کرد برخورد تمام رویی گشاده با دیدار هنگام

 رانیای او محضر در. بود قائل برایم را احترام تنهای او. گفتیم می سخن در هر از و کردم می دیدار او با روزها

 با بسیار همگان با او و یافتند می حضور ها فرانسوی و ها ترك و ها شامی و ها مصری و ها عراقی و ها

 .کرد می برخورد کامل حرمت و احترام

 الدین جمال شخصیت

 و دست گشاده و باك بی و شجاع شخصیتی را او آوردم، عمل به وی از که هایی آزمون پی در جانباین

 زبانی هب وقتی که بود ماهری سخنگوی و کرد می برخورد منطقی طور به مسائل با که یافتم عالی همت دارای

 می تصحب وقتی که عربی زبان مورد در ویژه به است؛ زبان همان اصیل مردمان از گویی تو گفت، می سخن

 بودند، دیده اسکندریه و مصر در را او که کسانی از. است نجد بادیه ای حجاز مردم از کردی می گمان کرد،

 خنرانیس تپقی یا تکرار هیچ بی و فصیح و رسا زبانی به مدام ساعت سه یا دو رسمی محافل در که شنیدم

 استاد ،فلسفه و حکمت و کالم در و داشت کامل تبحّر تفسیر و حدیث و تاریخی و عربی علوم در و کرد می

 .داشت سررشته نیز مشابه علوم و جبر و شیمی جمله از غربی علوم برخی از و بود هریما
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 آن همه حتی و کرد می خرج نیازمندان برای رسید، می دستش به هرچه و نبود قائل ارزشی هیچ پول برای

 چیزی و کرد یم خرج بود، گرفته درنظر برایش ماهیانه مستمری عنوان به سلطان که را ای لیره پنج و هفتاد

 اهل رسمی مذاهب بر که دانستم سخنانش فحوای از و بود موحد صرفاً او. گذارد نمی باقی خودش برای

 و نکرد ازدواج خود عمر مدت در و دانست نمی نجس را ها آن و داشت مراوده کتاب اهل با و نیست سنت

 جز ارشآث و ها نوشته از و پذیرفت نمی و کرد می رد بماند، او با تا فرستاد می نزدش زنی سلطان که بار هر

 پسس و نوشت هند در را رساله این. است نشده یافت چیزی( طبیعیون) ها نیچری ردّ در فارسی رساله یک

 شحال شرح آن در و رسید چاپ به بیروت در و کرد ترجمه عربی زبان به را آن عبده محمد شیخ شاگردش

 آنگاه و شد ترجمه اسالمبول در ترکی زبان به رساله این سپس. داریم را آن از ای نسخه ما که نوشت نیز را

 ود،ش خارج اسالمبول از خواست می هرچه و نرسید سلطان حضور به دیگر و زدند برهم را سلطان و او میانه

 .ندادند اجازه
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 (پایانی بخش) تقریب و وحدت پیشگام ،سیدجمال

 

 فدایی مریدان

 آن از یکی که بودند( الموت قلعة صاحب) صبّاح حسن زمان های فدایی همچون که داشت مرید ای هعد او

 ت؛اس شاه ناصرالدین قاتل همان او و بودم دیده سید خانه در را او اسالمبول در که بود کرمانی رضای آقا ها

 آنچه مانتقا شاه ناصرالدین از باید باشد، مانده باقی عمرم از هم روز یک اگر: »گفت می که شنیدم وی از زیرا

 الجملهب. کرد را کارش بود، کرده شاه از انتقام وقف را خود که فدایی این هم باالخره.« بگیرم آورده، سرم بر را

 به توان نمی زاید؛ می را او چون یکی زمانه مادر متمادی، های قرن در تنها و بود زمانه نوادر از سید: اینکه

 .کنیم می بسنده ایم، گفته که اندازه همین به و پرداخت او های حالت همه شرح

 است دهش چاپ غیره و سیاست با مرتبط جراید دیگر و المتین حبل روزنامه در که نوشته مفیدی مقاالت او

 در الهالل روزنامه صاحب را وی عکس و است رسیده چاپ به رساله همچون و شده گردآوری جملگی و

 تشوفا خبر بازگشتم، عراق به و شدم جدا وی از من آنکه از پس اندکی. اند رسانده چاپ هب دیگران و مصر

 جنازه و کرد عمر سال شصت او. رسید ق4340 سال در ـ دیگر مرض به شده گفته یا ـ سرطان بیماری اثر بر

 .شد سپرده خاك به اسالمبول در و شد تشییع احترام با اش

 چاپ به وی از عکس قطعه سه( الشرق مشاهیر) خود کتاب در مصری انزید جرجی معاصر ادیب و فاضل

 رد را ها آن و بود بیماری حالت در نیز سومی و سخنرانی حال در دیگری و ساده حالت در یکی که رسانده

 در ار آن از ای خالصه نیست مناسبت بی که پرداخت حالش شرح به مفصالً و کرد چاپ نیز الهالل روزنامه

 .سازیم خاطرنشان ایم، گرفته قرار جریان در و دانسته وی از را آنچه سپس و بیاوریم اینجا

 زیدان جرجی زبان از سید

 در ما که گونهآن ای مقدمه ذکر از پس و. ]یافت وفات ق4340 سال در و آمد دنیا به ق4220 سال در سید

 یکی عنوان هب او:[ گوید می ایم، فتهگ حسینی الدین سیدجمال برجسته خطیب و فیلسوف و شرق فقید مورد

 افت،ی وفات که هنگامی ولی زیست؛ سیاست، ارکان از رکنی سان به و یافت پرورش فلسفه های قطب از

 نمی جایگاهش و مقام از چیزی وضعیت این اینکه گو. نکرد تألیف کتابی و نرساند پایان به را کاری هیچ

 بود، نشده ینتدو سخنانش از چیز هیچ درگذشت، وقتی نیز سقراط عنیی یونان فیلسوف بزرگترین زیرا کاهد،
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 ارث به ار آن دیگری از پس یکی پیاپی های نسل و کردند تدوین و داشتند پاس را او فلسفه شاگردانش اما

 منجاا را کاری چنین وی شاگردان و استاد مریدان از یکی و نشویم محروم امر این از امیدواریم نیز ما و بردند

 (4. )دهد

 ق4220 سال در او[ شکن صف معنای به است، دال با «صفدر. ]»است صفتر سید فرزند الدین جمال سید

 تان،افغانس کشور در کابل استان در «کنر» بخش از اسعدآباد روستای در علم و شرف خانواده در م4733 با برابر

 (2.« )آمد دنیا به

 او شده، هگفت برایمان تواتر به و ایم رسیده آن به و دانیم می ما نچهآ: گوید[ الغطا کاشف] مختصر این مؤلف

 و است مذهب امامی عشری اثنی شیعه و عجمی ایرانی و شده زاده ایران در همدان توابع از «اسدآباد» در

 نجف در ما نزد او عموزادگان از. است خطه این در القدری جلیل طایفه و شریف خاندان از گفته، که همچنان

 آمد اقعر به کار ابتدای در نیز او و دارند وجود یادشده روستای در امروز به تا ایشان از برخی و زیستند می

 حضور مزبور شهر در امامیه فضالی محضر در امامیه فقه سطح دروس در و گذراند کربال در را ای برهه و

 بر را ورهاکش و شهرها سیاست و واندبخ فلسفه و حکمت گرفت تصمیم و گفت ترك را آنجا سپس و یافت

 تقیه و جماعت و سنت اهل های سرزمین در سیاحت فراوانی دلیل به هم و داد ترجیح مکان یک در اقامت

 رگزیدب را تسنن مذهب با پیوند و افغان به انتساب ـ رودمی شمار به شیعه مذهب در اصل مهمترین از که ـ

 و مصر و هندوستان و حجاز و نجد و یمن و بلوچستان و فغانستانا به گذارش خود های سیاحت در اگر تا

 ادّعا، نای برای ما. آید نایل خود اهداف به و باشد داشته امان خود جان بر انتساب این با افتاد، ترکمنستان

 تالش و هدف تمام. کشاند می درازا به را سخن آنها چگونگی شرح که داریم فراوانی های برهان و دالیل

 شمار به اش اصلی وطن ایران زیرا بود؛ آن در جمهوری ایجاد و ایران مردم برای آزادی به یابی دست دسی

 نای را آنچه او، به احترام و تمجید و ایران به دعوتش از پس و دریافت را نکته این ایران شاه و رفت می

 عالوه. یمکرد ذکر ما که است چیزی نآ بر شاهد بهترین و کافی دلیل خود این و آورد سرش بر گفته، نگارنده

 البمط همان بر دال کردم، جستجو قسطنطنیه در او گفتارهای و کردارها خصوص در حقیر این آنچه این، بر

 از تربه خانه، صاحبان: اصطالح به و ندارد وجود آن در تردیدی ایران مردم قاطبه نظر از و است گفته پیش

 .آگاهند خانه احوال به کس هر

 در امدهاپیش این بسا چه. نیستم آمده، سید سر بر افغانستان در آنچه درباره «زیدان جرجی» گفته منکر من

 آنجا سیاستمداران با و کرده گذر که جاهایی سایر در که همچنان بوده، آنجا در وی اقامت و سیاحت مدت
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 شهورـم محدّث ـ ترمذی سیدعلی به ار او نسَب ادامه، در «زیدان جرجی. »است افتاده اتفاق نیز داشته ارتباط

 :رسد می[ علیهماالسالم] علی بن حسین امام به اش نامه شجره که کند می متصل

 که یحرمت دلیل به افغان مردم دل در و دارند اقامت «کنر» خطه در که هستند بزرگی قبیله طایفه این خاندان

 الکیتم در را افغانستان سرزمین از بخشی خاندان این ند؛دار واالیی ارج و منزلت دارد،([ ع)بیتاهل] نسبشان

 درپ داد دستور و گرفت پس ایشان از را آنجا ـ عبدالرحمن امیر جدّ ـ محمدخان دوست اینکه تا داشتند خود

 .شوند منتقل کابل شهر به عموهایش از تن چند و الدین جمال سید

 به او و گماشت همت او تربیت و پرورش به رشپد. نداشت بیش سال هشت زمان این در الدین جمال

 اصول و فقه و حدیث و تفسیر از اعم شرعی علوم و تاریخی و اسالمی علوم اصول مختلف بالد در و تدریج

 نظری حکمت و اخالق و سیاست و عملی حکمت و منطق جمله از عقلی علوم و تصوف و کالم و فقه

 ار تشریح و طب نظریات و( نجوم و هیئت و جبر و هندسه و حساب یعنی) ریاضی علوم و الهی و طبیعی

 .رسید کمال به سالگی هجده در و بود آشکار وی در ذکاوت و هوش آثار کودکی اوان همان از. گرفت فرا

 دش موفق انجامید، طول به ماه چند و سال یک که سفر این در آمد؛ پیش برایش هند به سفری آن از پس

 رزمینس راهی حج، فریضه ادای برای سپس. بیندازد جدید فرنگی شیوه به یریاض علوم برخی به نگاهی

 مکه وارد ق4273 سال در و رفت می دیگر شهر به شهری از و کرد سپری آنجا در را سال یک و شد حجاز

 فواق بود، کرده گذر ها آن بر که مردمانی سنن و عادات از بسیاری بر سفرها و سیر این در. گردید مکرمه

 .شد

 که هنگامی و درآمد محمدخان، امیردوست دوره حکومتی مردان سلک در و بازگشت خود کشور به سپس

 رکشیلشکـ  احمدشاه سلطانـ  پسرعمویش و داماد دست از آن درآوردن مالکیت به و هرات فتح برای امیر این

 از پس شهر و یافت فاتو امیر اینکه تا کرد اش همراهی محاصره، مدت در و بود آنان با سیدجمال کرد،

 گرفت برعهده ق4274 سال در خان شیرعلی آنجا ولیعهد را آن امارت و شد فتح محاصره، دراز مدت تحمل

 در ،نکند چنین اگر که کند زندانی و دستگیر را خود برادران که کرد اشاره او به خان رفیق محمد وزیرش و

 .ندآی برمی امارت در استبداد صدد در و کنند می جویی مفسده و پردازند می انگیزی فتنه به مردم میان

 .داشتند حضور( محمدامین و محمداسلم و محمداعظم: یعنی) امیر برادران از تن سه هرات، لشکریان میان در

 رادرانب شدند، باخبر وزیر رایزنی و امیر تدبیر از ها آن وقتی و گرفت را محمداعظم طرف الدین جمال سید

 ها فتنه و رفتند ـ بود شده گمارده آنجا بر پدر سوی از که ـ خویش والیت به کدام هر و گذاشتند رفرا به پا

 برادرزاده و محمداعظم کار سخت، های کوشش از پس و شد ور شعله داخلی های جنگ آتش و درگرفت



591 

 

( منعبدالرح پدر) محمدافضل و شدند چیره مملکت پایتخت بر ها آن و رسید سامان به عبدالرحمن محمد اش

 .سپردند وی به را افغانستان حکمروایی و دادند نجات غزنه زندان از را

 مالج سید ترتیب بدین و رسید امارت به او جای به خان محمداعظم برادرش و یافت وفات او بعد سال یک

 وچکک مسائل در و شد بیشتر جمال سید به اعتمادش اول وزیر و یافت وی نزد ای ویژه مقام و جایگاه الدین

 ها انافغ حکومت الدین، جمال سید کاردانی و تدبیر با که بود نزدیک و جست می سود وی نظر از بزرگ و

 آمده یشپ خویشانش سعایت به قوی احتمال به که ـ امیر بدگمانی که بگیرد قرار محمداعظم اختیار در تماماً

 و تجربه که کوچکش فرزندان به را عمده مقامات و کارها تا داشت آن بر را او و شد امر این از مانع ـ بود

 .کند واگذار نداشتند، خردورزی کمترین

 .کشاند هرات در خان شیرعلی عمویش با شدن درگیر به بود، قندهار حاکم که را آنان از یکی خردی،بی

 زدن و شود می پیروز درگیری این در که کرد می گمان جوان مرد و راند می حکم هرات بر تنها خان شیرعلی

 کرد، رخوردب عمویش لشکر با که هنگامی. کرد خواهد پیدا برادران دیگر به نسبت برتری موقعیت و مقام پدر

 ردهب یورش خود عموی لشکریان قلب به سرباز دویست با همراه تا داشت آن بر را او شجاعتش و شهامت

 یرعلیش فرمانده ـ خان یعقوب که بخورد شکست لشکر نای که بود نمانده چیزی و افکند اندامشان بر لرزه و

 اسارت با و گرفت اسارت به را او و زد دوری لذا مانده، جدا خود همراهان از جوان که شد متوجه ـ خان

 و شد چیره آن بر و برد حمله قندهار بر و گرفت قوت شیرعلی جبهه در امید و پاشید فرو قندهار لشکر او،

 نآ نیز او که دادند وی به طال قنطارها و کردند حمایت شیرعلی از ها انگلیسی و تیاف شدت مجدداً جنگ

 ها خیانت و گسست ها پیمان و شد نقض ها امانت و کرد پخش محمداعظم کارگزاران و رؤسا میان را ها

 منعبدالرح اش برادرزاده و محمداعظم و شد پیروز شیرعلی شدید، و سخت های جنگ از پس و گرفت شکل

 ورنیشاب شهر در بعد ماه چند و شد ایران رهسپار محمداعظم و رفت بخارا به عبدالرحمن و خوردند شکست

 .یافت وفات

 خاندان زا پشتیبانی در عمومی قیام از ترس اثر بر و اش طایفه احترام به امیر و ماند کابل در الدین جمال سید

 ای ونهگ به برنداشت، دست او از کشی انتقام و بازی گنیرن از هرگز ولی نداشت؛ او به کاری ،(ص) پیامبر

 دلیل مینه به و گوید ترك را افغانستان که دید آن بهتر الدین جمال سید لذا درآمیختند؛ باطل و حق مردم که

 نمرده هنوز که محمداعظم با و نکند عبور ایران از اینکه شرط به داد اجازه امیر! خواست اجازه حج ادای برای

 .نکند مالقات ود،ب

 مصر و هند
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 ترك را افغانستان هند، طریق از( محمداعظم شکست از پس ماه سه) ق4272 سال در نیز الدین جمال سید

 ازهاج حال عین در ولی کرد، استقبال وی از گرمی به هند حکومت رسید، هند مرزهای به که هنگامی و گفت

 تحت آنکه مگر ندادند، را او با مالقات اجازه نیز علما به. کند اقامت سرزمین آن در را درازی مدت تا نداد

 ار او هند سواحل از سپس و ماند هند در ماه یک تنها الدین جمال سید دلیل این به. باشد خود مأموران نظر

 گزید اقامت آنجا در روز چهل حدود و رفت مصر به او. کردند سوئز راهی خود، های کشتی از یکی سوار

 معاشرت وی با سوریه اهل های طلبه از بسیاری و کرد می شد و آمد «االزهر جامع» به مدت این طی و

 نیز او و کند تدریس برایشان را «االظهار شرح» خواستند وی از و کردند پیدا او به زیادی گرایش و نمودند

 .خواند می ها آن برای اش خانه در را آن از بخشی

 به سیدنر از پس روز چند و کرد سفر عثمانی پایتخت به شتاب با و شد منصرف حجاز به رفتن از سپس

 کرد وی زا استقبالی و شد قائل برایش احترامی و ارج چنان آن او و کرد دیدار پاشا عالی صدراعظم با آستانه،

 و اعب و قبا یعنی خود رسمی لباس با هنوز زمان این در او بود؛ نیاورده عمل به کسی از آن از پیش تا که

 اماحتر او به و شد جلب سویش به وزرا و امرا دل داشت، که بزرگی و فضل به بنا. بود دار کنگره عمامه

 مورد داشت، خود عادات و زبان و لباس لحاظ به که غربتی دلیل به و ادب و دانش دلیل به و گذاشتند

 .دادند قرار ستایشش

 معارف شورای

 دیدگاه مقام این در و شد تعیین «معارف شورای» عضو عنوان به که بود نگذشته آمدنش از ماه شش هنوز

 او با همکارانش و رفقا ولی کرد، می اشاره معارف تعمیم برای هایی راه به و ساخت می مطرح را خود های

 را او مزایای و حقوق از قسمتی زیرا پسندید؛ نمی را ها اندیشه این نیز وقت االسالم شیخ و نبودند موافق

 از دارالفنون مدیر ق4277 سال رمضان ماه در سرانجام تا گذاشت فشار زیر را او بنابراین گرفت، می نشانه

 تسلط عدم الدین جمال سید دهد؛ قرار تشویق مورد را صنایع آن در تا کرد سخنرانی یک درخواست وی

 کرد یهته را بلندی سخنرانی متن نیز او و کرد اصرار مدیر ولی آورد؛ عذر و کرد بهانه را ترکی زبان بر کامل

. ردندک تحسین را آن نیز آنان و کرد عرضه مقام عالی منصبان صاحب از ای نخبه بر را آن متن ایراد از پیش و

 و علما و اعیان و بزرگان از کثیری گروه و آوردند هجوم دارالفنون سوی به مردم سخنرانی، ایراد روز در

 سید. رساندند هم به حضور نیز وزرا اعظم بخش جمع این در و کردند شرکت راسمم این در جراید ارباب

 کرد؛ تقرائ شیوایی و بالغت نهایت در بود، کرده تهیه که را متنی و رفت خطابه منبر فراز بر الدین جمال

. ندنپسندید را او شده مطرح های دیدگاه از بخشی علم اساتید و بزرگان. آورد وجد به را شنوندگان که چنان
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 دسی تا خواست دولت از و آمد خشم به او شدیم، مطلع که چنان آن و رسید االسالم شیخ سمع به موضوع

 و آرامش برقراری و آسیاب از ها آب افتادن تا ماهی، چند برای آنجا ترك فرمان لذا سازد، دور «آستانه» از را

 را آنجا سید. بازگردد آن از بعد خواست، ودشخ اگر که وعده این با و شد صادر ها، نگرانی شدن برطرف

 محرم لاو در نیز او و کردند مصر به رفتن به تشویق را او بودند، همراهش که کسانی از برخی و گفت ترك

 .گردید مصر وارد ق4277 سال

 ق4277 سال محرم مصر،

 صدق هرگز و شد دیار این دوار مصر اماکن و مناظر از دیدار و گردش و تفرّج قصد به گویا الدین جمال سید

 ذیرشپ به را سید او و کرد مالقات را ـ مصر دولت مسئول ـ پاشا ریاض با اینکه تا نداشت را آنجا در اقامت

 هک گرفت نظر در مصری قروش هزار ماهیانه معادل حقوقی او برای حکومت و نمود تشویق دولتی مقام یک

 .شد می پرداخت وی به ـ کار انجام ابربر در نه و ـ گرامیداشت برای تنها مبلغ این

 بهره اه آن به او و گرفتند بهره محضرش از و شتافتند او سوی به علوم طالب از زیادی شمار اقامت، از پس

 کالم، نفنو در گرانسنگی های کتاب نیز الدین جمال سید. کردند تدریس به تشویق را او ها آن. رساند علمی

 محل. کرد تدریس را اسالمی فقه اصول علم و تصوف علوم و هیئت لمع در و طبیعی و نظری حکمت

 و لمع از و بردند وی فراوان دانش به پی علوم، طالب و گرفت باال کارش تدریج به و بود اش خانه درسش

 در سسپ و گردید فراگیر مصر در اش آوازه و شد گشوده ستایشش به ها زبان و شدند زده شگفت وی ادب

 و پرداخت فعالیت به زمینه این در و برآمد خرد، انوار برابر از خرافات و اوهام حجاب دنکر دور پی

 چنین نیز ها آن و بکوشند دینی و حکمی و ادبی های بخش انشای و نوشتن در تا داشت آن بر را شاگردانش

 شایانی تیشرفپ مصر، در نویسندگی فن او کوشش و سعی به و شدند کشته کار ها فعالیت این در و کردند

 .بودند شمار اندك بسیار کردند، پیدا توانایی مختلف های موضوع در که کسانی و کرد

 مخالفان و سید شاگردان

 آنچنان وزهن و داشتند کمی سن غالباً که رسیدند نبوغ به نویسندگانی مصر، کشور در سید شاگردان میان از

 ستقیمم طور به یا ها آن. کردند پیدا طوالیی ید زمینه ینا در حال عین در و بودند نچشیده روزگار گرم و سرد

 با و تبرانگیخ را بسیاری رشک وضع همین و بودند گرفته بهره شاگردانش یکی از یا بودند، آموخته او از

 قهایف از گروهی نظر و دادند قرار حمله مورد را او داشت، فلسفی های کتاب برخی از که برداشتی به نگاهی

 نظریات رخیب توانستند سرانجام و تاختند او بر و دادند قرار مالك را فلسفه در پژوهش حرمت بر مبنی متأخر

 یانم این در و گنجاندند عناوینش و القاب میان در را آن و دهند نسبت مرد این به را ها کتاب این فلسفی
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 آگاهان دل در وی موقعیت و گاهجای در کدام هیچ اینها ولی کردند؛ همراهی نیز گوناگون مذاهب از عوام مردم

 .نشد واقع موثر

 سیاسی فعالیت

 حال به دلیل همین به و داشت گرایش سیاست به بود، برخوردار آن از که فراوانی فضل و دانش رغم به سید

 ایدب حتماً که رسید نتیجه این به و افکند نظر کشور این در بیگانگان های دخالت عواقب و مصر احوال و

 مارش در و نمود پیشرفت آن در و پیوست سیاسی های جمعیت به دلیل همین به و. داد تغییر را آن اوضاع

 هب پیوستن به را بزرگان و علما از خود مریدان و کرد تأسیس «ملی حزب» خود سپس و درآمد ها آن رؤسای

 .رسیدند سیصدنفر حدود به آن اعضای ترتیب بدین و فراخواند آن

 نای در و داشت نفرت انگلیس دولت از شدیداً ـ گفتیم آنان تجاوزات مورد در و هند رهدربا که همچنان ـ او

 و یافت می انعکاس انگلیس جراید در ها آن همگی ترجمه که رساند چاپ به را مطالبی بارها و بارها مورد

 .شد موضوع این در جدال دار عهده خود گالدستون اینکه تا کرد می توجه ها آن به

 دگوییب به و گرفت فرا را انگلیس کنسول وحشت و ترس گرفت، باال «الوطنی حزب» یا انجمن کار وقتی

 جویی مفسده وی به نسبت تا کرد تشویق و تحریک را محفل در او رقبای و پرداخت مصر حکومت نزد وی

 عایتس ادعای که آورد زبان بر را مسائلی الدین جمال سید و شد آشفته کامالً مصر اوضاع میان این در و کنند

 .کرد می تقویت را کنندگان

 هند در

 را رمص از جمال سید اخراج دستور او. بود رسیده مصر کارگزاری به ـ پاشا توفیق ـ سابق خدیو زمان آن

 دکن حیدرآباد در و شد هند راهی و گفت ترك ق4230 سال در را مصر او همراه نیز ابوتراب و کرد صادر

 مصر در پاشا عرابی حوادث که هنگامی و نگاشت را ها دهری آیین رد در خود رساله آنجا در و گزید اقامت

 سرانجام ات نمود کلکته در اقامت به ناگزیر را او هند حکومت و شد فراخوانده کلکته به حیدرآباد از آمد، پیش

 خواهد، می که رکجاه به دادند اجازه او به آنگاه. گرفت خاموشی انگلیسی جنگ و شد آرام مصر اوضاع

 در ار روزی چند که بود لندن کرد، اقامت آن در که شهری نخستین و کرد اختیار را اروپا رفتن نیز او. برود

 .پیوست وی به عبده محمد شیخ دوستش آنجا در و رفت پاریس به سپس و گذراند آن

 الوثقی عروة
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 و پاریس زیاد فاصله رغم به انجمن این. بود «الوثقی عروة» نامش که داشت وجود میهنی انجمنی مصر در

 نیز او. فراخواند اسالمی وحدت به را مسلمانان آن در و کند تأسیس ای روزنامه که خواست او از مصر،

 أثیرت روزنامه این. ساخت مکلف آن دبیری به را مزبورش دوست و کرد تأسیس را «الوثقی العروة» روزنامه

 :انجامید آن انتشار قطع به موانعی سپس و شد منتشر آن از شماره 47 و داشت اسالم جهان در خوبی بسیار

 روزنامه این خوانندگان به نسبت نیز انگلیس حکومت و شد بسته آن روی به هند های دروازه نخست

 .داد خرج به بیشتری بدرفتاری

 هک کرد منتشر پاریس های روزنامه در مقاالتی مدت این طی و گذراند پاریس در سال سه الدین سیدجمال

 های روزنامه در ها آن از بسیاری و پرداخت می مصر و روسیه دولت و انگلیس و اروپا سیاست به بیشتر

 «سالما و علم» موضوع در رنان[ ارنست] فرانسوی فیلسوف با عالوه به. شدند می منتشر و ترجمه انگلیس

 ردل درخواست به سپس و کرد اذعان سید استدالل قدرت و دانش فراوانی به او و آورد عمل به مباحثاتی

. شوند جویا سودان در وی ظهور و مهدی مسأله مورد در وی از تا رفت لندن به سالسری، لرد و چرچیل

 برای ای شایسته جایگاه ها آن و شد آشنا آنجا فالسفه و علما از زیادی شمار با و بازگشت فرانسه به سپس

 .شد نجد عازم پسس. گرفتند نظر در وی

 ایران در

 هرانت به نیز او و فراخواند خود سوی به را او تلگرافی طی بود، شاه ناصرالدین زمان آن در که ایران پادشاه

 تهران هب وقتی و گذاشت سید به بسیاری ارج و احترام که کرد دیدار السلطان ظل با اصفهان در و کرد سفر

 میان در و خود دربار در حتی و کرد ستایش او از بسیار و آورد عمل به وی از ای شایسته استقبال شاه رسید،

 ندهآی در که قصد این به کرد، منصوبش ی«مشاور» مقام به و داد قرار احترام مورد را او اش خانواده و فرزندان

 !کند محوّل وی به را صدارت منصب نزدیک ای

 های زمان و ها مکان در را سیاست و بود آشنا کشورها ختاری با و کرده مطالعه را ملل اخالق الدین جمال

 و یرانیا امرای بود، برخوردار خوبی بسیار بالغت و برهان و بیان قدرت از که آنجا از و فراگرفته گوناگون

 او رتیبت بدین. شد می برخوردار آن از کسی کمتر که بودند قائل برایش ای برجسته جایگاه دیار آن علمای

 شاه ضعیو چنین در. گرفتند می پیشی یکدیگر از سخنانش شنیدن برای همگان و شد قوم بزرگان هگا قبله

. کرد اپید تغییر وی به نسبت نظرش لذا گرفت؛ دل به هراس وی از خود سلطنت به نسبت و شد نگران

 اجازه هوا، و بآ تغییر بهانه به دلیل همین به و کرد درك گذشت، می شاه دل در را آنچه الدین سیدجمال

 .گردید مسکو رهسپار او و داد اجازه نیز شاه. خواست سفر
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 روسیه در

 زرگانب با و شد پترزبورگ راهی سپس و کرد دیدار بودند، شنیده را اش آوازه که بزرگانی و مردم با آنجا در

 ها ایرانی ها، افغان سیاست مورد در پربار مقاالتی آنجا های روزنامه در و گردید آشنا سیاستمداران و علما و

 هنگام این در. کرد ایفا روز آن سیاسی فضای در مهمی نقش که ساخت منتشر انگلیس و روس دولت و

 رفت دنشدی برای نیز الدین سیدجمال که گرفت می صورت قدیمی سنت یک عنوان به نمایشگاهی، گشایش

 .کرد دیدار ایران شاه با ـ اواریاب ایالت مرکز ـ مونیخ در پاریس، از بازگشت در آنجا در و

 ایران دوباره

 ه،نرسید تهران به هنوز. آمد ایران به و پذیرفت را دعوت این او و کرد دعوت خود با همراهی به را او نیز شاه

 سیاحت رازی نشد؛ سراسیمه شاه بار این شدند، وی دانش از گیری بهره خواهان و شتافتند استقبالش به مردم

 و حل در و ساخت نزدیک خود به را او لذا بود، برده بین از را او های بدبینی و شک از سیاریب اروپا در

 وی اب رایزنی به کارها قبیل این از و قوانین تدوین در و گرفت کمک وی از حکومتی امور از بعضی فصل

 هک رساندند شاه اطالع به مخفیانه لذا آمد، گران اعظم صدر ویژه به و نفوذان ذی بر برخوردها این. پرداخت

 اهش قدرت و نفوذ از آنجا به سرانجام ولی باشد، داشته مملکت برای سودی است ممکن هرچند قوانین این

 .شد خواهد کاسته دیگران سود به

 یول باشد، داشته مملکت برای سودی است ممکن هرچند قوانین این که رساندند شاه اطالع به مخفیانه

 و افتاد مؤثر شاه بر سخنان این. شد خواهد کاسته دیگران سود به شاه قدرت و نفوذ از آنجا به سرانجام

 24 در ـ «عبدالعظیم شاه» به و دریافت را موضوع الدین جمال سید. شد نمایان اش چهره در ناخشنودی

 سخنرانی به آنان میان در او و کردند اش همراهی بزرگان و علما از بزرگی جمع. رفت ـ تهران کیلومتری

 والیات و شهرها همه در شهرتش که بود نگذشته ماهی هشت هنوز. فراخواند حکومت اصالح به و پرداخت

 و شد مناكبی کار عاقبت از شاه ناصرالدین. یافتند آگاهی ایران اصالح برای عزمش به نسبت همگان و پیچید

 پنجاه با همراه و برداشتند بستر از بود، بیمار که را او. کنند دستگیر را سید تا کرد اعزام آنجا به سوار پانصد

 خود سقوط به نسبت شاه و آمد گران مریدانش بر کار این. ساختند عثمانی حکومت مرزهای راهی سوار

 .شد هراسناك
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 راخواندندف علمی مجامع و ها نشست به و شناختند را او ها انگلیسی. یافت بهبود تا کرد استراحت مدتی سید

 نای احوال و اوضاع و ایران و شاه حال بیان در وی با آنان های صحبت بیشتر. دهند گوش را سخنانش تا

 ـ شاپا رستم واسطه به میان این در. کنند خلع را ایران شاه تا کوشیدند هم آنها. بود شاه این عهد در کشور

 لیلد به او. برود آستانه هب که شد دعوت سید از و رسید[ عثمانی] دربار از اینامه ـ عثمانی دولت سفیر

 درخواست وی، از تجلیل و ستایش ضمن آن در و آمد دیگری نامه سپس و آورد عذر داشت، که کارهایی

 و آید لنای سلطان اعلیحضرت حضور به» که نحو بدین پذیرفت تلگرافی صورت به او. شد تکرار مزبور

 و اعلم تجلیل و سلطان استقبال حسن دلیل به و گردید آستانه وارد 4732 سال در بنابراین ؛«بازگردد سپس

 4730 سال اواخر در اینکه تا بود تکریم و احترام مورد همچنان و ماند آنجا در مدتی وی، از سیاسی رجال

 به وی از باشکوهی جنازه تشییع و یافت وفات 4737 سال مارس نهم در سرانجام و شد مبتال فک سرطان به

 .شد سپرده خاك به ـ تاش نشان نزدیکی در آرامگاهی ـ «لر خشی» قبرستان در و آمد عمل

 سیدجمال شخصی صفات

 حجاز مردم شباهت و بود سبزه: کند می نقل را سید خاص صفات حال، شرح این از پس «زیدان جرجی»

 کینزد خود چشم به را آن کتاب، خواندن موقع در و داشت سایه چشمانی و بود بنیه با و چارشانه برد، می

 پوشید می سیاه شلوار و جبّه و داشت لختی موی و تکیده های گونه کرد، نمی استفاده عینک از ولی کرد، می

 اکشخور. گذاشت می سر بر آستانه علمای سبک به کوچکی سفید عمامه و رسید می پایش قوزك تا که

 اندك نوشید؛ می چای بارها و ارهاب دیگر های وعده در و خورد می غذا روزانه وعده یک تنها و بود اندك

 که نداشت ای برآمده شکم است؛ الزم کنند، می فکری کارهای که کسانی برای غذا در امساك و خوری

 تخابان در که دقتی و داشت دخانیات به که ای عالقه دلیل به و کرد می دود سیگار نوعی و بکاهد را هوشش

 .کرد می خریداری شخصاً و داد نمی دستور خادمان از کدام چهی به اش تهیه برای کرد، می سیگارت

 و بود داده قرار اختیارش در عثمانی سلطان که داشت اقامت آستانه «تاش نشان» در کاخی در عمر اواخر در

 میزان هب مستمریی و داشت اسبه دو ای کالسکه سلطنتی اسطبل از و داشت وجود آن در الزم اسباب و اثاثیه

 رد را روز اعظم بخش بیماری، آخرین از پیش او. شد می پرداخت وی به ماه در عثمانی لیره پنج و هفتاد

 هوای و آب خوش منطقه در و شد می کالسکه سوار گردش و هواخوری برای عصرها و کرد می سپری خانه

 ظهر از شپی تا دمان یدهسپ جز و بود بیدار را شب و روز بیشتر و زد می گشتی آستانه اطراف در «کاغذخانه»

 .خوابید نمی

 سخنانش و مجلس
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 تقبالشاناس به و نهاد می ارج بودند، مردم مختلف طبقات از که را بازدیدکنندگانش که مشرب خوش بود ادیبی

 و نداشت ابایی ها آن کوچکترین بازدید از و کرد می شان همراهی بیرون تا ها آن وداع برای و خاست برمی

 از. زیدور می امتناع کاراین از آید، شمار به تملق و ریاکاری است ممکن بزرگی، بازدید که برد می انگم اگر

 احساس راگ و گفت نمی سخن واضح و روشن عباراتی با و فصیح زبان به جز و بود برخوردار سخن شیوایی

 نمود می بازگو را خویش مراد تر ساده و کرد می بیشتر توضیح به اقدام دارد، ابهامی هنوز شنونده که کرد می

 خطیبی .گردید می متوسل عامیانه زبان به او با گفتن سخن برای بود، الناس عوام شمار در شنونده چنانچه و

 نوزی همواره و کرد می شوخی کم بسیار. داشت وجود او از تر سخندان شرق، در که بود توانا و دست چیره

 مهمی موضوع در کدام هر با و گوید سخن نفر ها ده با روز در بود ممکن. بود دممر رازدار حال عین در و

 گاهن سربسته نیز را بحث مورد موضوع آن، با همراه رفت، می بیرون مخاطبش وقتی ولی شود؛ صحبت هم

 .بازگردد بدان خود او تا داشت می

 سید اخالق

 گاهجای و عظمت رغم به و بود نرمخو بسیار و اشتد نفس عزّت بود؛ گفتار راست و داشت آزاده وجدانی او

 جاعانش چون گرفت، می قرار قتلی توطئه معرض در اگر. بود خوشرو بسیار. بود مهربان همگان با واالیش،

 از میبی و اندوخت نمی ثروتی و مال هیچ و گرفت برمی چشم دنیا متاع از و بود آن بر پیروزی دنبال به

 و نداشت پولی هیچ شد، اخراج مصر از الدین سیدجمال وقتی کرده نقل اسحاق ادیب. نداشت نیازمندی

 عنوان به و رسیدند حضورش به عجم تجار از شماری همراه به( ایران کنسول) نقادی شد، سوئز وارد چون

 برای را آن: »گفت ها آن به و نپذیرفت او ولی گذاردند؛ اختیارش در پول مقداری الحسنه، قرض یا هدیه

 گوید، یم ترك را جایی وقتی شیر که بدانید و داشت خواهید نیاز بیشتر آن به خودتان که دارید نگاه خود

 .(دارد نمی نگاه مبادا روز ذخیره عنوان به چیزی.« )کند نمی نابود را شکارش

. شد می یرونب خود او همراه آنکه مگر کرد، نمی بیرون را خود همنشین هرگز و کرد می روی پیاده زیاد

 انگیخت میبر ترقی این به رسیدن راه در تالش و سعی به را همگان و کرد می پیشرفت به تشویق را دیگران

 عایتس دالیل بزرگترین از خود صفت همین بسا چه و نبود دور تندمزاجی از بزرگواری، و فضل رغم به و

 .گردید وارد وی بر که بود دیگران

 جمال خرد

 اسرار هب و دریابد را آدمیان نهان توانست می و داشت خالقی و تیز ذهن و بود استعداد با و وشباه بسیار او

 شگرفی وذنف از خود همگنان بر و داشت قوی حجّتی و بود تیزبین بسیار عقلی، مسائل در. یابد وقوف مردمان
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 هچ. است شده او های هانبر تسلیم کرد می احساس پرداخت، می مباحثه به او با هرکس و بود برخوردار

 یاربس حافظه. گذارد می جای به مخاطب در تأثیری چنین او نفوذ ولی نبود، کننده قانع برهان، خود بسا

 از مهترج با همراه را آن از مهمی بخش یا فرانسه زبان توانست شده گفته که ای گونه به داشت، نیرومندی

 وی به را آن معلمی که روزی دو در جز ـ استاد بدون را ایشه واژه از زیادی شمار کردن حفظ و زبان این

 .فراگیرد ماه سه از کمتر در ـ آموخت

 سید دانش

 سائلم دیگر و اسالمی تمدن و اسالم تاریخ فلسفه و قدیم فلسفه در ویژه به و نقلی و عقلی علوم در او

 را هفرانس و ترکی و عربی و ارسیف و[ پشتو] افغانی های زبان و داشت فراوانی دانش و اطالعات اسالمی

 در که را کتابی هیچ و بود مطالعه اهل. داشت انگلیسی و روسی با نیز خوبی آشنایی و بود بلد خوب خیلی

 و عربی انزب دو به او کتابخوانی بیشتر و گذاشت نمی ناخوانده بود، شده نوشته اخالق فلسفه و ملل آداب

 .بود فارسی

 کارها و رؤیاها

 نظر در هایش فعالیت و کارها و خود برای که هدفی که شود می برداشت چنین او احوال کلی عاوضا از

 ندهپراک مسلمان کردن متحد و اسالم کلمه توحید چرخید، می آن بر امیدهایش و آرزوها که محوری و گرفته

 را خود کوشش و شتال تمام راه این در و بود خالفت سایه زیر اسالمی واحد حوزه یک در جهان نقاط در

 پراکنده های رساله و ها دهری مذهب نفی در ای رساله جز و گسست جهان همه از آن خاطر به و برد کار به

 دل در ولی نکرد، قلمی را خود های اندیشه ـ رفت این از پیش ها آن ذکر که ـ گوناگون های موضوع در ای

 هایشان قلم و درآورد حرکت به را آنان همّت و یختبرانگ عشق و دوستی روح مریدانش و دوستان جان و

 .برد بهره آنان اعمال و آثار از شرق و کرد برّنده را
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*** 

 که لمسائ از رشته یک به نیز نقدهایی ولی شد؛ نقل زیدان جرجی اثر «الشرق مشاهیر» از آنچه آمد پایان به

 الشرف، نجف. کنیم می واگذار دیگری مجال به را ها آن طرح که دارد وجود شد، مطرح حال شرح این در

 ـ 222ص ، 7 ج الغطاء، کاشف آل علی شیخ تألیف الشیعه، طبقات فی المنیعه الحصون) الغطا کاشف علی

 (نجف الغطاء، کاشف آل حسین محمد امام عمومی کتابخانه خطی، نسخه.  244

 علی خشی و زیدان جرجی) حسینی الدین جمالسید معاصران از نفر دو قلم به فوق مطالب اینکه به توجه با

 .دیدگر اقدام سیدحسینی رحلت سالگرد مناسبت به آن ترجمه نشر به است، شده نوشته( الغطا کاشف

 خسروشاهی هادی سید ـ قم

------------------------------------------------------------------------ 
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 :نوشتها پی

 3244 و جلد 3 در جانباین کوشش به حسینی الدین جمال سید( الکامله االعمال) «رآثا کامل مجموعه» ـ4

 (خسروشاهی هادی. )است شده منتشر قاهره و قم در بزرگ، قطع از صفحه

 «اسدآباد» متولد حسینی الدین جمال سید اینکه در ما ولی اند، کرده نقل افغان برادران که است روایتی این ـ2

 (خسروشاهی. )است موجود زمینه این در زیادی اسناد و نداریم ردیدیت است، همدان
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 نصرانیت ترویج پدیده با تقلید مرجع یک مواجهه به بازنگاهی

 

 اجتماعی، فرهنگی، های زمینه همه شامل آن کلیت در اسالم جهان به غرب امپریالیسم جانبه همه هجوم

 اسالمی کشورهای به نظامی علنی و رسمی حمله موازات به غرب یعنی.. .است نظامی و مذهبی ی،اقتصاد

 برای بیغر فرهنگ مبادی گسترده نشر و... سوریه و سودان ایران، یاقتصاد تحریم و افغانستان و عراق مانند

 ی،جمع ارتباط وسایل ها، دانشگاه ها، ماهواره طریق از اسالمی بالد اجتماعی نظام های زیرساخت تخریب

 در اسالمی فرهنگ و اصول مبادی، ضد بر امان بی نبردی به فرهیختگان جذب و مسلمان جوان نسل اغفال

 .است زده دست اسالمی جوامع

 هراسی اسالم عملیات از ای شعبه

 تألیف نهزمی در یمیلیارد ده چند گسترده و وسیع گذاری سرمایه بر عالوه امپریالیستی، جنگ از بُعد این در

 و سالمیا اصول با مبارزه برای ها، فیلم ساخت و کاریکاتورها ترسیم و مقاالت و ها کتاب نوشتن و نظیمت و

 پدران که آن مذهبی حمله داران طلیعه و پیشقراوالن ،مسلمانان مقدسات به اهانت راه از زدایی قداست

 هم و اند هافتاد تکاپو و تالش به سخت هستند، اعظم پاپ و واتیکان آنها، رأس در و کلیسا اربابان و روحانی

 اسالم روانی جو ایجاد ضمن غرب، دنیای در مسلمان های اقلیت میان در و اسالم جهان سراسر در اکنون

 با نامند،یم تبشیریان را آن خود که رسمی تنصیرگران توسط خود تثلیثی - عقیدتی مبادی نشر به هراسی

 لیسایک تشکیل و حضوری گوهای و گفت به دعوت و دی سی پخش تاب،ک فیلم، نشر از گوناگون وسایل

 ...دکنن می اقدام اسالمی مبانی به ناآشنا و ناآگاه جوان نیروهای جذب به و پردازند می فعالیت به خانگی

 خانگی کلیساهای گسترش برای گسترده تبلیغات

 هدفمند گسترش برای یافته سازمان ایه تالش ایران، های رسانه رسمی گزارش طبق راستا، همین در

 مثالً «ایران عصر» گزارش به و است رسیده حادی مرحله به مذهبی شهرهای از برخی در خانگی کلیساهای

 تعداد کشف از رسیده اخبار و است کرده پیدا گسترش مشهد در خانگی کلیسای تأسیس اخیر ماه چند طی

 گزارش و اخبار تاکنون که افتد می اتفاق درحالی امر این و اردد حکایت شهر این در خانگی کلیسای فراوانی

 آئین بکت رایگان توزیع و مسیحیت مبلغان گسترده حضور بر مبنی کشور مختلف نقاط از فراوانی های

 هدمش شهر در افراد این حضور اما... است شده اعالم مختلف های رسانه در انجیل کتاب ویژه به مسیحیت،

 بوم و مرز این جوانان اعتقادات کردن سست برای استکبار عوامل گسترده های ریزی برنامه از حاکی مقدس،

 آنها جارها یا مالکیت شده، جذب تازه افراد یا مسیحی کشیشان که هستند منازلی خانگی، کلیساهای... است
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 وسطت تا شوند می اجاره توجهی بلقا مبالغ با کلیسایی های سازمان سوی از ها محل این... دارند اختیار در را

 .است شده جذب تازه جوانان مراجعه شاهد عمدتاً ها مکان این. بگیرد صورت آنها در جذب امور مالک،

 وزیعت تهیه، اماکن این از اینترنتی های وبالگ و ای نامه شب جزوات ها، دی سی ها، کتاب از برخی همچنین

 ،تهران مشهد، شهرهای به مربوط خانگی کلیساهای درخصوص آمار شترینبی. شوند می رسانی روز به و

 مانمسل جوان چهل اند توانسته الهیجان در فقط گیالن، از موثق اطالع طبق و... است الهیجان و رشت کرج،

 ها چهارراه و اصلی های خیابان در ایران اسالمی جمهوری پایتخت تهران، در حتی و بدهند تعمید غسل را

 و ها رساله و «مقدس کتاب» رایگان توزیع و پخش به مدارس و فرهنگی مراکز و ها دانشگاه مقابل در و

 .هستند آن چگونگی ناظر و شاهد همگان که پردازند می تبشیری های جزوه

 حرکت آغاز پاپ، سخنرانی

 در وم،د بندیکت پاپ پیش چندی سخنرانی از پس اسالم دین ضد بر صلیبی - مذهبی هجمه یا اقدام این

 ورهایکش اغلب در آن دامنه که شد آغاز اسالمی عقاید اصول و( ص) اسالم پیامبر ضد بر آلمانی دانشگاه یک

 تان،افغانس آذربایجان، تاجیکستان، عراق، ایران، مصر، جمله از بحرانی و حساس مناطق در ویژه به اسالمی،

 .بود برخوردار بیشتری وسعت و شدت از رسفا خلیج حوزه عربی کشورهای و ترکیه سودان،

 نمسئوال بردند، کار به اندلس سقوط در که هایی روش اعمال با همگام خطرناك، توطئه این اجرای قبال در

 ابکت درباره حقایق نشر راستا این در ما وظیفه اما... کنند عمل آن به امیدواریم که دارند وظایفی مربوطه

 دی سی لم،فی نشریه، کتاب، شکل به مستدل و منطقی طور به باید و است یحیتمس اندیشه و آقایان مقدس

 ...گیرد قرار جوانان ویژه به عموم اختیار در... و

 ولط در خدا راه سد برای کلیساها ارباب پدران و رهبان احبار، نیست، ما عصر ویژه هجمه و خطر این البته

 و توان حد در همیشه و اند زده دست زیادی غیراخالقی ایه روش اجرای به اسالم ظهور از پس تاریخ،

 .اند کرده کار و بوده فعال راه این در جغرافیایی خاص موقعیت

 مسیحیت ترویج با تقلید مرجع یک مواجهه

 به عراق و مصر در اقدامات این الغطا، کاشف آل محمدحسین شیخ اهلل آیت نوشته طبق پیش، قرن یک... 

 و نجیلا مبانی تشریح در جزء دو در کتابی نشر و تألیف به دلیل همین به هم لهمعظم و بود هرسید خود اوج

 به اب،کت دوم جزء و اول جزء مقدمه در که اند پرداخته مسیحیان مقدس کتاب به استناد با مسیحیت عقیده

 .دارند اشاراتی آن چگونگی
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 به ساله پانزده تأخیری با آن دوم جزء و شد منتشر و تألیف قاهره در ق،4332 تاریخ در کتاب این اول جزء

 تحریر رشته به بغداد در ق،4300 سال در اند، کرده اشاره آن به دوم جزء مقدمه در معظم مؤلف که دالیلی

 قرن نیم کتاب این از ای خالصه ترجمه ام، آورده نخست مقدمه در که همانطور و... رسید چاپ به و آمد در

 سال رد آن تر کامل ترجمه و... یافت انتشار سروش مؤسسه توسط تبریز شهر در ینجانبا توسط پیش

 ...شد منتشر و چاپ بار چندین و رسید پایان به قم علمیه حوزه در ق،4370

 مقــــاالت و اه کتاب نوشتن و تنظیم و تألیف زمینه در وسیع گذاری سرمایه بر عالوه امپریالیستی، جنگ در

 به اهانت راه از زدایی قداست و اسالمی اصول با مبارزه برای ها، فیلم ساخت و اریکاتورهاک ترسیم و

 أسر در و کلیسا اربابان و روحانی پدران که آن مذهبی حمله داران طلیعه و پیشقراوالن ،مسلمانان مقدسات

 در و ماسال جهان سراسر در کنونا هم و اند افتاده تکاپو و تالش به سخت هستند، اعظم پاپ و واتیکان آنها،

 ثلیثیت - عقیدتی مبادی نشر به هراسی اسالم روانی جو ایجاد ضمن غرب، دنیای در مسلمان های اقلیت میان

 کنند می اقدام تنصیرگران توسط خود

 آن اپچ تجدید به رفت، اشارت آن چگونگی از ایگوشه به و آمده وجود به که شرایطی به توجه با اینک و

 این. دبگیر قرار ایران مسلمان جوانان اختیار در تا است شده اقدام جدید ویرایش و تجدیدنظر از پس کتاب

 .است هگرفت قرار انمند عالقه اختیار در و شده منتشر قم کتاب بوستان توسط گذشته ماه در نفیس اثر
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 چرا» عنوان تحت که را نفیس اثر ینا بر معظم مؤلف مقدمه از هایی بخش موضوع اهمیت دلیل به و پایان در

 : افتد مقبول آنکه امید. دهیم می قرار نوشتار این بخش پایان که ایم آورده «سازیم؟ می منتشر را حقایق این

 ما القهع مورد میهن که ایم شده گرفتار بیگانه و مایه بی مردم از گروهی به مصر عزیز کشور در مسلمانان ما»

 و دیمآور جا به را دوستی احترام و داشتیم گرامی را آنان مقدم نخست ما البته... اند داده قرار دخو اقامتگاه را

 آنان طرف از ما کیفر و پاداش ولی داشتیم، روا آنان درباره را نرمش منتهای و دادیم انجام را رفاقت الزمه

 تجاوزشان و طغیان که رسید جایی به کار نجامسرا. بود( 2) عامر ام دهنده پناه کیفر و( 4) سنمار پاداش مانند

 ما امبرپی مورد در و گویند می ناسزا پرده بی ما دین درباره دیگر که طوری به شد، علنی عداوتشان و آشکار

 که مجالسی در و اند کرده باز تعلیم برای که هایی آموزشگاه در را کارها این آنان. دهند می دشنام آشکارا

 هایی تانبیمارس در و دارند می برپا مسیحیت به دعوت برای که محافلی در و دهند می تشکیل تبشیر برای

 را آنها و جذب خود سوی به را مسلمانان فرزندان خواهند می وسایل بدین و دهند می انجام اند، ساخته که

 و ربایند می ما چشم جلوی در را ما نوباوگان و مشغولند جنگ به ما با ما کشور داخل در آنان. سازند گمراه

 به و ندنگوی ناسزا اسالم دین به تبشیری مجالس در شان روحانی پدران و گویندگان که نیست روزی و شب

 می انیسخن آنها. نکنند ها اهانت حقیقت و حق به و ندهند دشنام را عربی پیامبر و نکنند استهزا کریم قرآن

 دور هب مقدسش ساحت از کهـ اسالم پیامبر که گویند می آنان. وارترندسزا بدان خود گویندگان که گویند

 هک دیگری های حرف و... بود ستمکار و ظالم خوار، مشروب حق، منکر زناکار، باز، نیرنگ بدکار، - است

 .ترند مناسب آنها با خودشان

 و مدارس آهن، راه های ایستگاه ها، خیابان بازارها، در آنان کننده گمراه اوراق و نشریات که نیست روزی

 لوگیریج به قادر مصر دولت آیا. کند نمی جلوگیری آن از مصر دولت که درحالی نشود، توزیع مردم بین در...

 (3) نیست؟ اسالمی ضد عمل این از

 کند می یکش هیزم بدبینی آتش این برای و رقصد می شادی از هم بریتانیا اشغالگر حکومت میان این در البته

 .دهد می کیفر گناهکار جای به را گناه بی و گیرد می ظالم جای به را مظلوم و

 به و ندکن می رفتار نرمش با اشغالگر کنندگان گمراه این با که هاست مدت اسالمی دانشمندان دیگر طرف از

 یم عمالً و کنند می برخورد آنان اب احترام و نیکی با امکان حد تا و پردازند نمی آنها با مبارزه و معارضه

 بزرگ برپیام و کرده تمجید آن از مجید قرآن که است همان پرستند، می آنان که مسیحی عیسی این که گویند

.. .است کرده معرفی غرب و شرق مردم به را او شامخ مقام ما آسمانی کتاب و است شمرده بزرگ را او اسالم

 در و کنند پافشاری خود تجاوز و طغیان در بدسیرتان این که شده موجب نرمش و سازش همین متأسفانه و
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 می تو ندهب کردی، نیکی را بزرگواری شخص اگر: »اند گفته چنانکه. یابند بیشتری جرئت دشنام و فحش

 .شود می آنها گردنکشی موجب نهادان پست با نیکویی و نیکی که صورتی در ،«شود

 رو این از و کنم مطالعاتی آسمانی ادیان و کتب در که بودم مایل بسیار جوانی، اوایل و عمر بهار در من اتفاقاً

 انشمندد هیچ مورد، این در و است انکارناپذیری اسناد و دالیل بر متکی همگی که ام یافته دست حقایقی به

 ره،مناظ مجادله، کلش به بسیاری های کتاب اینکه با و بشود حقایق این متوجه که ام ندیده را مسلمانی

 کاتن این به ولی اند، برشمرده را مسیحیت شمار بی مطاعن و خرافات و ها زشتی و اند نوشته... و احتجاج

 .اند نکرده اشاره

 زندگی و بمانند مکتوم همچنان آنها بودم مند عالقه و کردم می خودداری مطالب این نشر از عمرم تمام در من

 خارج داشتند، مسیحیان با اسالم صدر از مسلمانان که وضعی همان از هم من و یابد امهاد آمیزمان مسالمت

 ...نشوم

 بیماری این و گرفته اوج آنان شرمی بی و وقاحت که دیدم و گذشت منوال بدین که ها مدت از پس ولی

 احتیاط هب مقرون شر، اب شر دفع» که بردم پی سخن این راز به کشد، می زبانه آن آتش و است کرده پیدا شدت

 .«است نادانی دلیل موردش، غیر در بردباری» که است درست بسیار نظریه این که فهمیدم و «است

 جاوزیت کسی اگر: »فرماید می خداوند. دارد وجود زمینه این در شواهدی نیز پیامبر سنت و خدا کتاب در البته

 سوی به که طرفی هر از را سنگ: »فرماید می معصوم و( 0) .«بگیرید انتقام او از میزان همان به کرد، شما به

 این هک گرفتم تصمیم سخنان، این داشتن نظر در با.« کند نمی دفع بدی جز را بدی که برگردانید آمد، شما

 های زاغ این سرانجام و سازم روشن - کردم می کتمان را آن عالقه کمال با ها مدت کهـ را آشکار حقایق

 بر ودخ دست با واقع در و کردند حقایق این نشر به مجبور مرا نحس، آوران پیام و شوم مبشران این و سیاه

 .کندند را گورشان خویش دست با و زدند سیلی خود صورت

 در و آید می گران سخت مسیحی خردمندان بر کرد، خواهم منتشر و ام نوشته که حقایقی این دارم یقین من

 زا رسوا های سرایی یاوه و زننده حمالت این از بسیاری که ویژه به... بود خواهد لوبنامط بسیار آنان نظر

 این مقابل در آنها عقالی و دیگر های فرقه چون ولی ،(2) است شده ما متوجه «پروتستانت» فرقه طرف

 نای نشر به ناچار بود، کار این در شان خشنودی و رضایت بر دلیل آنها خاموشی و بودند خاموش حمالت

 .شدم مطالب
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 از و ندنگذاشت باقی بردباری و حوصله بر دلیلی و سکوت برای مجوزی دیگر آنان که سوگند خودم جان به

 دمانن را آنها و سازم می مطلع آنان نادانی و غفلت موارد به دیگران از قبل را مسلمانان همه من که روست این

 .«کنم یم آشکار و عیان تابان آفتاب و روشن روز

________________________________________ 

 ولی ساخت، را معروفش قصر «القیس امرء بن نعمان» برای که بود رومی مردی نام سنمار. سنمار جزاء( 4)

 و زندبیندا زمین به قصر فوقانی طبقه از را او که داد دستور نعمان شد، فارغ ساختمان کار از او که هنگامی

 بحسن عدس بنو جزتنا: »گوید می شاعر. بسازد کاخی چنین دیگران برای نتواند تا شد کشته جا به جا سنمار

 ( .4334 تهران، ط) شود رجوع 424 ص میدانی، االمثال مجمع به.«ذنب ذا کان ما و سنمار جزاء/ فعالنا

 کفتار. رداختندپ آن تعقیب به و دیدند را کفتاری اتفاقاً. رفتند بیابان به شکار برای گروهی. عامر ام مجیر( 2)

 «د؟خواهی می چه: »پرسید شکارچیان از و آمد بیرون خیمه از عرب مرد. برد پناه بیابانی عرب یک خیمه به

 نم دست در شمشیر که مادامی! سوگند خدا به: »گفت عرب مرد.« است آمده اینجا به ما شکار: »دادند جواب

 رکفتا جلوی در شیر ظرف یک عرب مرد و برگشتند کارچیانش.«یافت نخواهید دست آن به شما است

 و خورد را خونش و درید را شکمش و کرد حمله وی به کفتار. خوابید خود و کرد سیراب را او و گذاشت

 آن و کرد نگاه کفتار جایگاه به. یافت کشته را وی و آمد دیدارش به عرب مرد پسرعموی. شد دور آنجا از

 شرح کهـ را شعر این همیشه و کشت و کرد پیدا را آن رفت، کفتار سراغ به و فهمید را ماجرا... ندید را

 لها أدام/ عامر ام مجیر القی الذی یالقی/ أهله غیر مع المعروف یصنع مَن و: »خواندمی - است فوق ماجرای

 فقل/ أظافر و لها بأنیاب تهفر/ تمألت ما إذا حتی أشبمها و/ الغزائر اللقاح البان من قراها/ بقریه استجارت حین

 .« شاکر غیر مع المعروف یصنع غدا/ من جزاء هذا: المعروف لذوی

 .است شده چاپ مصر در بار اولین برای کتاب این( 3)

 430 آیه بقره، سوره کریم، قرآن ،«عَلَیکُمْ اعْتَدی مَا بِمِثْلِ عَلَیهِ فَاعْتَدُوا عَلَیکُمْ اعْتَدی فَمَنِ( »0)

 غازآ را وسیعی های فعالیت هم ها ادونتیست و ها کاتولیک ها، پروتستان بر عالوه ایران، ما ورکش در( 2)

 ...پردازند می گری مسیحی تبشیر به دارند، اختیار در که وسایلی با و اند کرده
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 عاشورا نامدار شهید االسالم؛ ثقة

 

 المسلمینو االسالم حجت تالیف تبریزی االسالم ثقة شهید زمانه و زندگی درباره پژوهش یک انتشار بهانه به

 :انیمخو می را کتاب بر ایشان مقدمه ادامه در کتاب، این با بیشتر آشنایی برای و خسروشاهی هادی سید

 

 

 

 

 

 

 

 لیمتعا قبول با را آن ایرانیان که است بوده تاریخی عمیق تحول و جدید دوره آغازگر ایران به اسالم ورود

 اهل هب همواره ایرانیان تشیع، مذهب یافتن رسمیت تا ایران به اسالم ورود بدو از. دادند استمرار ماسال الهی

 رت،حض آن از راه مسیر در مردم تاریخی استقبال و ایران به( ع)رضا امام عزیمت. ورزیدند می ارادت( ع)بیت

 اعیاجتم و فردی زندگی امور به رسیدگی وظیفه علما امام، غیبت دوره در. است محبت این چگونگی گواه

 به مردم سازی آگاه و الهی احکام اجرای و شریعت ترویج آنها اصلی وظیفه واقع در. دارند عهده بر را مردم

 فظح و اجتماعی و سیاسی عرصه در تالش و شرکت علما وظیفه، همین اساس بر. است شان دینی وظایف

 که دانیم می البته... اند پذیرفته مشکالت همه رغم به را مسلمان مردم آسایش و رفاه و اسالم ثغور و حدود

 امور و معیشت تأمین لحاظ از و اند بوده حکومت از مستقل ها زمینه همه در شیعه روحانیت نهاد یا علما

 فظح پشتوانه که دارند تکیه شود می پرداخت ایمان با مردم های توده توسط که شرعی وجوهات به مالی

 روحانیت بین عملی همکاری و تعاون این. است شیعه روحانیت نهاد های هزینه و علمیه یها حوزه استقالل

 می اقدام علما شود، تعرض مردم حقوق به ها حکومت طرف از زمان هر که است عواملی از یکی مردم و

 .است بوده محروم و ستمدیده مردم پایگاه ترین مهم علما بیوت واقع در و کنند
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 ماراستث و ایران بر جانبه همه سلطه برای آنان مستمر تالش و ایران در خارجی های درتق نفوذ افزایش با

 با ارزهمب میدان وارد استعمار با نبرد و اسالمی کیان حفظ برای استبدادی ضد مبارزات بر عالوه علما مردم،

 حتی و ایران علیه تزاری روسیه های جنگ دوم دور در جهادیه فتاوای صدور باره این در. شدند بیگانگان

 های حرکت همه هم آن از پس. گرفت شکل اساس همین بر هم نبرد میدان در مراجع از ای عده حضور

 .است بوده مراجع و علما هدایت و حضور با داده، روی ایران معاصر تاریخ در که ای آزادیخواهانه

 روسیه و عثمانی خواه فزون امپراتوری دو با همجواری و استراتژیک موقعیت دلیل به آذربایجان میان این در

 سالطین اب رویارویی صحنه به صفوی، شیعی دولت بردن بین از برای بیگانگان گسترده های تهاجم و تزاری

 روحیه و روحانیون رهنمودهای ساخت، می پابرجا استقالل حفظ در را خط این آنچه. شد تبدیل عثمانی

 و رت گسترده آذربایجان، در مذهبی مراسم و ها آیین که است یلدل همین به و بود مذهبی باورهای و دینی

 تیجهن دینی غیرت و روحیه چنین وجود که است واضح پر و شده می برگزار کشور نقاط سایر از تر عمیق

 ود،ب پیشتاز آذربایجان که همچنان مشروطیت نهضت در. است بوده سامان این دینی مراجع و علما مساعی

 رمق تبریز آنکه ویژه به آمدند، می حساب به پیشگامان از آن عالیه اهداف تحقق در هم سامان این علمای

 خواهی التعد نهضت پسرفت و پیشرفت در تبریز خیزش و حرکت رو این از بود، ایران دارالسلطنه و ولیعهد

 آقا ادقص میرزا انگجی، ابوالحسن سید آیات حضرات جمله از آذربایجان علمای. داشت ای عمده تأثیر

 در. بودند خواهی عدالت نهضت اولیه حامیان از( 4) خسروشاهی احمد سید و مجتهد حسن میرزا مجتهد،

 .دارد ای ویژه جایگاه تبریزی االسالم ثقه علی میرزا شهید آنان میان

 تمناسب بی آن از جمالتی نقل که دارند اشاره آذربایجان تاریخی سوابق به سخنرانی یک در خمینی امام

 :بود نخواهد

 لمظ رفع برای است، بوده پیشقدم آمده پیش که ای قضیه هر در و بوده اسالم طرفدار همیشه آذربایجان»

 بعد کشید، را زحمات آن( 2) اش باقرخان و ستارخان مشروطیت صدر در که آذربایجانی. است بوده پیشقدم

( 0) آقا صادق آمیرزا مرحوم. رضاخان ضد بر شد قیام آذربایجان از ما زمان در. کرد را کارها آن( 3) خیابانی

... بودند تبعید ها مدت. شدند تبعید. کردند قیام آذربایجان علمای از دیگر بعضی و( 2) انگجی مرحوم و

 (0. )«اسالم اهداف پیشبرد برای و اشرار با مخالفت برای است بوده واقع اول صف در همیشه آذربایجان

 او المانهع وافکار نظریات که است مشروطیت برجسته پردازان نظریه جمله از الماالس ثقه گفت باید واقع در

 خواهان افراطی خواهان مشروطه که زمانی جمله از. ندارد قرینی و نمونه مشروطه عصر نظران صاحب میان در

 .داخترپ مشروطه پردازی نظریه سازی بومی به وی بودند، الئیک اندیشه نشر و غرب از کورکورانه تقلید
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 دض مبارزات هدایت در مجتهد، ورزان اندیشه میان در نظری و علمی جایگاه بر عالوه تبریزی االسالم ثقه

 باریاخ نوعی به آنکه رغم به وی. داشت عهده به مهمی و مؤثر نقش تبریز مردم استعماری ضد و استبدادی

 عدالت نهضت جریان در ولی شدند، می محسوب شیخیه معروف رؤسای از خاندانش و بود وابسته گری

 شدت به علما و مردم بین اختالف ایجاد از و داشت اصولی علمای با ستودنی نزدیکی و همراهی خواهی

 شروطهم از بعضی گسیخته مهار و افراطی اقدامات وی. کند جلوگیری آن بروز از کرد می تالش و بود هراسان

 ـ سوسیال فرقه اساس همین بر و بود مخالف نآ با و دانست می مضر مردم و نهضت برای را خواهان

 (7. )کرد وی ترور مأمور را بهبهانی عبداهلل سید شهید قاتل دموکرات

 خواهی عدالت نهضت هوادار نیروهای و روحانیت بین وحدت ایجاد در االسالم ثقه امان بی مبارزات

 یفرق عمل در نیز او و شوند ائلق وی برای خاصی احترام علما و نیروها همه که بود شده باعث مشروطیت

 معروف علمای و بزرگان همه با ای مخلصانه و صمیمانه روابط و نبود قائل اصولی و اخباری علمای بین

 نیروهای با مبارزه استبدادی، ضد مبارزات اداره و تبلیغی مجالس تشکیل بر عالوه االسالم ثقه. داشت تبریز

 تاریخی ارزش دارای خود نوبه به کدام هر که پرداخت نیز گرانسنگی ثارآ تألیف به تبلیغ، و تدریس و اشغالگر

 حاجی «الظنون کشف» ردیف در شیعه کتابشناسی در که است «الکتب مرآت» کتاب جمله آن از. است خاصی

 .دارد قرار خلیفه

 م،ق لمیهع حوزه در اینجانب، مسئولیت و مدیریت با که معاصر فرهنگ و تاریخ فصلنامه در 4374 سال در

 بود شدهن پرداخته آنها به که تاریخی موضوعات کثرت به توجه با شد، می منتشر اسالمی های بررسی مرکز

 ،علمی های زمینه همه در فرهیخته و برجسته های شخصیت با معاصر جوان نسل شدن آشنا ضرورت یا و

 اپچ و تدوین تهیه، آنها از ای عده درباره هایی نامه ویژه شد گرفته تصمیم سیاسی و اجتماعی فرهنگی،

 یک هر درباره ای نامه ویژه شد قرار و انتخاب نظر مورد های شخصیت از تن پنجاه نام هدف این با... شود

 مدرضامح استاد تألیف) تفکیک مکتب: پیشروان درباره نامه ویژه سه راستا هیمن در. شود منتشر آنها از

 اوستا مهرداد استاد ،(خارجی و داخلی های شخصیت از ای هعد مقاالت شامل) صدر موسی امام ،(حکیمی

 مقاالت و مدارك و اسناد هدف، ادامه و تکمیل برای. شد چاپ و منتشر تهیه،( ناشناخته و متعهد شاعر)

 .شود اقدام آنها چاپ برای تدریج به تا شد آماده نظر مورد های شخصیت دیگر درباره بسیاری

 شد آماده باًتقری و تنظیم تبریز در شده شهید برجسته شخصیت دو درباره نامه هویژ دو زمان همان خوشبختانه

 دفمصا معاصر فرهنگ و تاریخ فصلنامه اختیاری غیر تعطیلی با نامه ویژه 3 و شماره 20 انتشار از پس که

 دشهی و ماالسال ثقه شهید کتاب که آنجا از. ماند باقی نشده منتشر ها نامه ویژه شده آماده مجلدات و شد
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 و اسفار و اشتغال کثرت اما کنیم، اقدام آنها نشر به که بودیم فرصتی دنبال به بود شده آماده خیابانی محمد

 اپچ دست به کتاب دو این اسالمی انقالب اسناد مرکز همت به که اکنون. شد اقدام این از مانع بالد از دوری

 والمسلمین االسالم حجت مرحوم ارجمندم برادر و امیگر دوست از که دانم می الزم خود بر شود، می سپرده

 نمک یادی کرد، همکاری اسالمی های بررسی مرکز در کتاب این نهایی تنظیم در که الهامی داود شیخ جناب

 .شد نمی چاپ آماده محتوا و شکل این به کتاب نبود، تعاون این اگر که

----------------------------------------------------------------------- 

 هوادار علما دیگر همراه مشروطیت نهضت آغاز در اینجانب بزرگوار جد خسروشاهی، احمد سید اهلل آیت( 4

 قهث های یادداشت در که داشت ای صمیمانه روابط نیز االسالم ثقه شهید با باره این در و بود «عدالتخانه»

 راصغ علی کوشش به مجموعه این اخیراً. است شده یاد آن زا وی، سیاسی رسائل مجموعه در مندرج االسالم

 .است رسیده چاپ به حقدار

 می شمار به مشروطیت عهد در مشهور مبارزان از تن دو ملی ساالر باقرخان، و ملی سردار ستارخان،( 2

 .رفتند

 از یگرید عده همراه سرانجام و بود مشروطیت عهد در مبارز روحانیون از خیابانی محمد شخصیت( 3

 .رسید شهادت به مستبدین توسط مبارز روحانیون

 رضاخان ردستو به او. داشت سکونت تبریز در آذربایجان مردم تقلید مرجع و بزرگ فقیه آقا، صادق آمیرزا( 0

 علیه زتبری روحانیون از دیگری عده اتفاق به وی. برد سر به شهر این در عمر پایان تا و شد تبعید قم به

 .برخاست مبارزه به رضاخان ایه خودکامگی

 اب مخالفت خاطر به نیز وی. است تبریز تقلید مراجع و فقها از( ق 4327-4272) انگجی ابوالحسن میرزا( 2

 تبریز در وی. شد تبعید قم سپس و سنندج به و توقیف ق 4323 سال در رضاخان استبدادی های برنامه

 .درگذشت

 .44/44/4327 اریخت در خمینی امام سخنرانی از قسمتی( 0

 می هک بود تبریز دموکرات سوسیال مجاهدان از سرایی خال رجب بهبهانی، عبداهلل سید قاتالن از یکی( 7

 .شد کشته و خورد دهانش به گلوله بود زده گلوله بهبهانی دهان به که شکلی همان به گویند
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 قرآن از پرتوی عینی تجسم طالقانی؛ محمود سید اهلل آیت

 

 تاس خسروشاهی سیدهادی والمسلمین االسالمحجت محقق استاد سخنرانی متن آیدمی پی در نچهآ: اشاره

 .ستا شده ایراد قم، مفید دانشگاه در طالقانی اهللآیت اقتصادی و قرآنی هایاندیشه بررسی کنگره در که

 

 آیتی محمدابراهیم استاد و طالقانی اهللآیت کنار در استادخسروشاهی مبعث، جشن. 4333

 الرحیمالرحمناهللبسم

 و طالقانی اهللآیت با دیرینه آشنایی علت به نیز اینجانب که خواستند بنده از همایش این برگزارکننده دوستان

 هیهت همایش این شأن درخور خاصی مقاله اینکه به توجه با... کنم بیان را خاطراتی یا مطالب تناسب، به

 .کنممی بسنده خاطره دو یکی نقل به امنکرده

 قم به سالگی 40-42 سن در من. گرددبرمی بعد به 4332 هایسال به طالقانی اهللآیت مرحوم با بنده آشنایی

 ودمب وجوگریجست طلبه ولی داشتم، کمی سن اینکه با و شدم آشنا نزدیک از قم و تهران علمای با و آمدم

 شیراز، مانند شهرها بقیه با و زدممی سر مشهد و تهران و قم در اسالمی هایانجمن و جلسات همه به و

 افتنی دنبال به! تحجری -حوزوی مشکالت و موانع تمام وجود با واقع در. داشتم مکاتبه... و کرمان اصفهان،

 یرمس همین در و بودم قرآنی معانی و مفاهیم به اتکای با اسالمی اصیل مبانی درك و فهم راه و جدید روش

 دایته مسجد در طالقانی سیدمحمود اهللآیت با تهران در و طباطبایی سیدمحمدحسین عالمه استاد با قم در

 شروع تهران به قم از مراجعت از بعد و 4347 سال از طالقانی اهللآیت فرهنگی هایفعالیت البته. شدم آشنا

 .بود هاحرکت این سرآغاز آموز،دانش مجله نشر و اسالم کانون تشکیل تهران در... بود شده

 ن،شاکتابخانه در دوستان، آمدن از قبل. بودم مهمانشان ناهار وزیر،قلعه در طالقانی اهللآیت منزل در روزی

 وقش با را آن متعدد هایشماره. «آموزدانش» مجله به رسیدم تا کردممی بررسی را قدیمی نشریات و هاکتاب
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 به را آن از دوره یک کردم، پیدا عالقه نشریه این به من که دیدند وقتی ایشان زدم،می ورق خاصی ذوق و

 ...دادند هدیه من

 توانمی که بود آمده وجود به... و مهندسان پزشکان، دانشجویان، اسالمی هایانجمن تهران در برهه آن در

 دمسج در که هم ایشان تفسیری جلسات ها،انجمن این موازات به. بود اسالم کانون تکاملی مرحله گفت

 به توانیم نسل این میان از. بودند حقیقت کشف دنبال به که بود جدیدی نسل هدایتگر شد،می برپا دایته

 به رآنیق درس یا جلسه ایشان تفسیری جلسات البته. کرد اشاره نژادحنیف محمد و چمران دکتر یزدی، دکتر

 آنچه هک نویسدمی و کندمی اشاره هنکت این به قرآن از پرتوی مقدمه در خود ایشان و نبود آن مصطلح مفهوم

 «رآنق از پرتوی» را آن جهت همین به و ندارد را مصطلح تفسیر معنای یابد،می نگارش قرآن هایآیه پیرامون

 رآنق چون و است قرآنی آیات از مفسرین برداشت واقع در آمده، تفاسیر در آنچه من اعتقاد به چون نامم،می

 در افراد ذهنی ظرف در را قرآنی حقایق ژرفای تواننمی پس است، هامکان و هازمان همه در مردم همه برای

 .کرد زندگی آن پرتوی در و کشف را قرآن نو، از باید و کرد محدود مکان یک یا زمان یک

 کرده یینتب قرآن از پرتویی مقدمه در دارند، نظر در قرآن درك و فهم برای که را روشی طالقانی اهللآیت البته

 .اندداده شرح و

 وردنآ «صحنه» به در را ایشان که بود ایانگیزه چه که است این است، الزم آن به اشاره اینجا در که اینکته

 و تروسیع سطح در که ایانگیزه همان کرد؟ وادار تهران دانشگاهی و روشنفکری مجامع و مسجد در قرآن

 عالمه واقع در درآورد؟ حرکت به قم علمیه حوزه در را طباطبایی عالمه مرحوم بزرگوار استاد باالتری،

 وزویح مباحث که بود این و دیدند محجور مردم، توده و طالب میان در را قرآن طالقانی اهللآیت و طباطبایی

! وادیسبی نظریه اشاعه و تهدیدها و فشارها پذیرش و تحمل با و گذاشتند کنار تهران و قم در را ایمدرسه و

 و وزهح در را قرآن تفسیر تدریس توانستند سرانجام -حوزوی محافل در حتی -مفسران و قرآن پژوهندگان

 شهید به خویی اهللآیت فرموده به. کرد پیدا رسمیت تدریجبه که دهند گسترش تهران در روشنفکران محافل

. ردندک مقدس هدف نای قربانی را خود یعنی کردند، «تضحیه» قم، در طباطبایی عالمه مطهری مرتضی استاد

 تبیین روش بررسی. کردند «فدا» مسیر این در را خود تهران در هم طالقانی اهللآیت که افزود آن بر باید البته

 که -طباییطبا عالمه تفسیری روش بودن «میزان» یا طالقانی اهللآیت توسط آن نامیدن «پرتو» و قرآنی مبانی

 است یدیگر نکته هر از ترمهم اینجا در آنچه. دارد ویژه علمی هایتنشس به نیاز -بود آیات با آیات تفسیر

 ار قرآن چون است، بزرگوار دو آن بودن قرآنی مجسم و عینی «پرتو» و «میزان» شود، اشاره آن به باید و

.. .جلسه و تفسیر و درس از جدا و است اصل آن تعالیم و مفاهیم به عمل ولی کرد، هم تفسیر و خواند توانمی
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 بار یک( ره)امام مرحوم. باشند قرآن عینی تجلی و تبلور که داشتند را آن توفیق دو هر بزرگوار، دو این و

 ودشخ ولی بنویسد، اخالق کتاب کسی است ممکن: »فرمودند بود، نوشته «اخالق» کتاب که کسی درباره

 اسیسی و اجتماعی زندگی در «میزان» و «پرتو» عنوان به قرآنی الهی مفاهیم این ولی ،!«باشد نداشته اخالق

 با لمع و زندگی جامعه، در دو هر طالقانی اهللآیت و طباطبایی عالمه یعنی رسید، ثبت به بزرگوار دو این

 .بودند قرآن از مجسمی پرتوی خود... قرآنی تقوای لباس پوشیدن

 :نیمک اشاره هم طالقانی هللاآیت مرحوم از خاطره دو یکی به دوستانه نشست این در که نیست مناسبتبی

 اینکه رایب کردند پیشنهاد من به ایشان. بودند مطلع آن از طالقانی اهللآیت که بودم کرده پیدا کسالتی بنده

 ازیحج فخرالدین مرحوم و ایشان همراه دلیل همین به و! برویم شمال به مسافرتی شود، برطرف کسالتم

 پیدا نم معالجه برای بانی نفر دو ایشان و نشد واقع مؤثر هم افرتمس این البته. رفتیم شمال به روزی چند

 قبلت معالجه برای لندن به مرا مسافرت هزینه آنها و شود مطلع کسی یا -بدانم خودم اینکه بدون -کردند

 تا کیپزش هایتوصیه اجرای و سفر آن و بود ایشان دوستیانسان و دوستینوع دهندهنشان خود این و کردند

 .شد واقع مؤثر مراجعت از پس زیادی حدود

 زشتی و غیراخالقی هایشیوه و هاروش از وعاظ، و مراجع و علما با شاه رژیم مبارزه در اینکه دیگر نکته

 هیدش کتاب به مربوط ساواك اسناد در آنها از قسمتی که آمددرمی اجرا به ساواك توسط و شدمی استفاده

 .دکر ایجاد اختالف علما بین توانمی چگونه ساواك، دیدگاه از که دهدمی نشان و است شده منتشر جاوید

 از جعلی یا واقعی مستهجن هایعکس پخش یا کذب اخبار نشر راستا، این در ساواك شگردهای جمله از

 ودندب فرستاده اسالم مکتب مجله تحریریه اعضای همه به را شهیر وعاظ از یکی عکس زمان آن در. بود افراد

 آن اب تهران در و رفتم قم از امر، تکذیب یا اصالح یا جبران برای شرایط، آن در. بودم آنها از یکی هم من هک

 رعیش خالف عمل من!« واقعه فی قضیه: »گفتند من به پاسخ در ایشان. کردم صحبت و مالقات شهیر واعظ

 الفخ مرتکب داده، انتشار و گرفته را اهعکس این که کسی آن و امبوده خودم حلیله با بلکه ام،نداده انجام

 هب دیدار برای من شدند، آزاد زندان از طالقانی اهللآیت که مدتی از بعد... است شده اخالق و قانون و شرع

 به ایشان... داخل رفتیم و کردند باز برایم را در خودشان و بودند تنها منزل در ایشان و رفتم ایشان منزل

 از پرتوی تابک مخطوط از قسمتی بودند، برنگشته هنوز ایشان که وقتی تا و بیاورند یچا تا رفتند آشپزخانه

 رد که پاکتی آن از هم اینمونه میز روی دیدم آن، کنار در و... کردممی نگاه بود، ایشان میز روی که را قرآن

 النیف هایعکس این !آقا: »کردم عرض برگشتند، ایشان که وقتی... هست بود، رسیده ما برای اسالم مکتب

 هاپاکت این از خیر،: »کردم عرض «کردید؟ نگاه را هاعکس شما: »فرمود و شد ناراحت کمی ایشان «است؟
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 ایشان.« امدیده را آنها قبالً من و بود شده ارسال اسالم مکتب اعضای تمام برای آن، روی خطدست با

 هاعکس این من منزل در و کنم کمک فحشا اشاعه به نبودم حاضر هم اندازه این تا من: »گفت و شد خوشحال

 در د،بو مخالف او با که کسی مستهجن عکس نبود حاضر که بود ایشان تقوای از اینمونه این.« شود دیده

 .کنید مقایسه خودمان عصر سیاسی تقوای با را این حال. شود دیده منزلشان

 و اصخ لحنی با را «والفجر» سوره از آیاتی ها،سخنرانی پایان در ویژهبه مناسبتی هر در ایشان اینکه دیگر

 و افراد درباره صادره ظالمانه حکم آنکه از پس هم شاه نظامی دادگاه در و... کردمی قرائت پرطنین، صوتی

 به ارواد را آنها بلند صدای با بروند، بیرون خواستند دادگاه نظامی اعضای و شد قرائت آزادی نهضت سران

 .نیدک ابالغ خود ارباب به را این دوستان و من طرف از: گفت و کرد قرائت را آیات آن سپس و کرد توقف

 بدل نروش -روز به تا -تاریک شبِ به قسم و. فرد و جفت به سوگند. شب گانهده و گاهصبح به سوگند

 چه «عاد» قوم با -پیامبر ای -تو خدای که ندیدی آیا. نیست سوگند سزاوار -خرد اهل نزد در -اینها آیا. شود

 و بود نشده ساخته بلدی هیچ در شهر آن مانند و بودند؟ قدرت دارای که «ارم» -شهر مردمان -با و کرد؟

 سپاه و قدرت دارای که «فرعون» و بودند ساخته کاخ خود برای و شکافته را -هاکوه -هاسنگ که «ثمود»

 عذاب تازیانه تو خدای آنکه تا گستردند جا همه در را فساد و دکردن طغیان زمین روی که آنهایی بود؟ بسیار

 .است ستمکاران گاهکمین در تو خدای -که -آورد فرود آنها بر را

 العظی العلی اهلل صدق
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 خسروشاهی استاد روایت به بروجردی اهلل آیت و انسانی عدالت صدای ؛(ع)علی امام کتاب

 

 در آن شرن وسیع انعکاس و عربى زبان به «االنسانیة العدالة صوت على االمام» جلدى یک کتاب انتشار از پس

 رحومم محترم، مؤلف از لبنان و عراق و ایران در تقلید مراجع و بزرگ علماى وتشکر تقدیر و اسالم، دنیاى

 هب که ندخواه مى بالغى صدر استاد شادروان از اى نامه طى ، ــ بزرگ تقلید مرجع ــ بروجردى، اهلل آیت

 شاه، مرژی توسط آن خطى نسخه تنها توقیف و کتاب این ترجمه چون. بپردازند ارزشمند کتاب این ترجمه

 خاطره و یاد داشت گرامى براى ترجمه، از چاپ این مقدمه در که نیست مناسبت بى دارد، داستانى خود

 نامه خستن رابطه، این در. باشیم تهداش آن به اشاره بالغى، صدرالدین سید استاد مرحوم آن، مترجم نخستین

 :نویسند مى چنین بالغى آقاى به خطاب که کنیم مى نقل را بروجردى اهلل آیت مرحوم

 .(باشد می مقاله ضمیمه pdf فایل در بروجردی اهلل آیت نامه متن اصل)

borojerdi1.pdf-http://www.khosroshahi.org/uploaded_files/76168/1/name 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 اهر در که زحماتى امیدوارم. شدم مستحضر آن محتویات از و واصل محترم مرقوم. رساند مى عالى عرض به

 قدسهم شریعت صاحب مقبول و عموم استفاده مورد اید شده متحمل مفیده کتب تألیف و الهیه معارف نشر

 راىب کنم مى گمان نمودم، مالحظه را آن از مقدارى. بودید فرستاده خودتان کتب از هم اى نسخه سابقاً. باشد

 خود بودید فرستاده جرداق سجعان جرج کتاب از که اى نسخه فعال. باشد مفید اناث و ذکور از جوانان

 هم مکتوبى و فرستاده حقیر براى هدیه عنوان به کتاب آن از اى نسخه گذشته رمضان ماه در مرقوم شخص

 .بود نوشته شده، متحمل که زحماتى و کتاب تألیف سبب حاوى که

 در هک شود گفته است ممکن و مفید است کتابى ام کرده مطالعه و کرد مى مساعدت وقت که مقدارى حقیر

 موضوع این حقیر و آمدند وشنوه به طهران تجار از جماعتى اضحى عید روز. است النظیر عادم خود موضوع

 این شود ترجمه اگر که کرد میل اظهار شالچیالر آقا حسین حاج آقاى االعیان عمدة جناب. کردم مذاکره را

 الىع مستطاب جناب خود یا است مقتضى کنم مى گمان لذا. هستیم حاضر آن طبع در ما فارسى، به کتاب

 راهمف طریق این غیر یا و طریق این از آن طبع وسائل ترجمه از پس. شود ترجمه که نمایید وادار را یادیگرى

 در آنکه مرجو. فرماید فراهم را عالى مستطاب جناب آسایش موجبات شانه عزّ خداوند امیدوارم. شد خواهد

 حسین ،4370 محرم 47 برکاته و اهلل رحمة و علیکم السالم و. نفرمایید فراموش را حقیر توجه مواقع

 . «باطبایىالط

http://www.khosroshahi.org/uploaded_files/76168/1/name-borojerdi1.pdf
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 رداختمپ کتاب ترجمه به بروجردى اهلل آیت دستور به واقع در من گفت مى نگارنده به بالغى صدر استاد... 

 من منزل به مأمورى روزى و شد آگاه آن از فرهنگ، ضد رژیم که بودم کرده آماده هم را آن عمده قسمت و

 !برد خود با را ما کتاب، ترجمه همراه و آمد

 و داشت نام پژمان عیسى سرهنگ که رژیم مأمور همان زبان از نخست است بهتر را اجرام چگونگى... 

 به ربوطم مطلب فتوکپى من البته... بخوانیم است، ساخته منتشر پاریس در پیش سال دو را خود خاطرات

 همانطور. است تدرس تقریباً مطالب: گفتند من به تلفنى مطالعه، از پس. فرستادم بالغى صدر استاد به را ایشان

 گرفتند نم از کامل ترجمه از پس را کتاب که است نکرده اشاره نکته این به اما است، نوشته افتاده اتفاق که

 سرهنگ نوشته نخست، اینک. ندادند پس هم مرا ترجمه اصل ولى! بدهند پس من به! چاپ اجازه همراه تا

 مى قلن زمینه این در را بالغى صدر استاد با ودخ گفتگوى آخرین از اى خالصه سپس و آوریم مى را پژمان

 :کنیم

 شیرازى صدربالغى اهلل آیت از بازجویى

 از دست همه از دیرتر و حاضر خدمت سر در معینه وقت از زودتر که داشتم این بر عادت خدمتم دوران در

 بعدازظهر 7 ساعت الى ظهر از بعد 2 از و 42 الى صبح 7 از سره دو نظامى فرماندارى خدمت. بکشم کار

 با مالقات نظامى، فرماندارى زندانهاى در زندانیان از بازجویى مأموریت، انجام: مختلف عناوین به اغلب. بود

 سىک تنها اکثراً. رفتند مى کار وسط یا آمدند نمى اداره به اصوال یا افسران غیره، و نفوذى عوامل و مأمورین

 اغیار از خالى نظامى فرماندارى ستاد 2 رکن روزى... بودم من د،بو نشسته میزش پشت در لحظه آخرین تا که

 را خدمت محل که کردم مى جور و جمع را خود من که موقعى بعدازظهر 7 حدود ساعت و بود خودى و

 .شدم امر ارجاع انتظار در و معرفى را خود. زد زنگ تلفن کنم، ترك

 همه ت،نیس کس هیچ خیر، گفتم هست؟ امجدى: گفت بالفاصله و! بختیارم من پژمان؟: گفت مخاطب طرف

 که گفتم و دوار بود باقرزاده سرگرد روز آن که آجودانش دفتر به فوریت به. من دفتر بیا فوراً گفت. اند رفته

 دسرگر نام به داشت آجودان دو بختیار که سازم مى خاطرنشان. است کرده احضار را من تلفنى تیسمار

 که ادافت مى اتفاق هم گاهى. کردند مى کار میان در روز یک نوبت به که زادهباقر سرگرد دیگرى و صمصام

 را هسابق که است موضوعى: گفت شدم، بختیار سرتیپ اطاق وارد من. داد ورود اجازه باقرزاده. بودند دو هر

 د،شبک طول هم صبح فردا تا حتى و شب از ساعتى هر تا ساعت همین از خواهم مى. گذارم مى اختیارت در

 نامه که داد من به کاغذ برگ یک. کنى تلفن من به شب از ساعتى هر در هم را نتیجه و بکنى اقدام آن روى

 .بود شده فرستاده او براى لبنان از که دوستانش از یکى از بود اى
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 چپ ىها نبهج و کرده استفاده لبنانى نویسنده که السالم علیه على سخنان از بود کتابى موضوع به راجع نامه

 را اسمش هک نویسنده را آن جلد یک که بود داده تذکر و بود داده تطبیق آن با را سوسیالیزم سیستم و گرایى

 زیرنامه. کنند رمنتش صورتى به و کند ترجمه فارسى به که فرستاده بالغى صدر براى مستقیماً ام، کرده فراموش

 عرض به را نتیجه و تحقیق دقیقاً و فوراً مودندفر. گذشت شاهنشاه پیشگاه عرض شرف از مراتب بود، نوشته

 .روز همان تاریخ به. برسانید ما

 یک هدف ذکر بدون. کن مراجعه اجرائیات دایره به: گفت. بلى: گفتم شدى؟ مطلب متوجه: گفت بختیار

 و مهترج و کتاب با را او. کن پیدا هست که طریق هر به را صدربالغى منزل آدرس. بگیر اختیار در جیپ

 یقاًدق خودتان، اطاق بیاور. ببرى زندان به ندارد لزومى. کن بازداشت و دستگیر است آن به مربوط هرچه

 ضوعمو این از دیگرى احد خواهم نمى عنوان هیچ به شد یادآور. بده خبر تلفنى من به را نتیجه و بازجویى

 .برد را 2 رکن رئیس و ستاد رئیس نام و. کند پیدا آگاهى

 زشکىپ در تحصیل مشغول اینکه مثل وقت آن. شناختم مى بودم، شیراز در که زمانى در را غىصدربال پسر

 رستاندبی رئیس من که شیراز در خدمت زمان در و بود افسرى دانشکده در که او دوستان از یکى و بود ارتش

 خود. کردم نتلف منزلش به. گرفت او از را صدربالغى پسر تلفن و کردم تلفن او به. بود من شاگرد بودم نظام

! رسمب خدمت خواهم مى که دارم اى نامه شیراز از هستم فالنى گفتم. برداشت را گوشى صدربالغى اهلل آیت

 .سهال و اهال است، مبارك: گفتند

 کتاب از مملو دور تا دور که اطاقش در که نکشید طول ساعت ربع یک از بیش و داد من به را دقیق آدرس

 کنارش در نظر مورد کتاب همان دیدم چشمى زیر. کردم مالقات اورا بود، شده چیده زمین روى هم تعدادى و

. ردمک بیان پسرش با را خودم آشنایى! دیگرش کنار در بود، کتاب از ترجمه که او هاى نوشته و است باز

 .هستم شما اختیار در: داد جواب. گفتم او به زوایدى و حشو هیچگونه بدون را مطلب و موضوع

 هاى کوچه از یکى در را ارتشى جیپ. افتادیم راه و گذاشتم کیفى در و کردم جمع را ها ترجمه و کتاب

 ظامىن فرماندارى طرف به و شدیم سوار دو هر رفته جیپ طرف به اتفاق به. بودم نگهداشته منزلش نزدیک

 !غفراهللاست: گفت. گرفتم قرار میز پشت او اجازه با. کردم هدایتش اطاقم به. راندیم

 رب سادات خانواده از نشانه سیاه اى عمامه سیاه، چشمانى نمکى، فلفل ریش با الغراندام، قدکوتاه، روحانى

 خیلى .بود مرتب و تمیز همه جوراب و پیراهن یقه و لباس و دوش بر نایینى رنگ خوش اى قهوه عبایى سر،

 ردمک تأسف اظهار میزم پشت در گرفتن قرار محض به. کرد مى صحبت اى مؤدبانه لغات صرف با و شمرده

 0 ، 2 ساعات از هم آن چاى به زیاد: گفت. بدهم چاى دستور که بسته هم آبدارخانه و است تعطیل اداره که
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: دمکر تکرار را او کلمه همان هم من بکشم؟ سیگار توانم مى آیا ولى نیستم، مند عالقه بعد به بعدازظهر

 مى: تگف کشم، مى سیگار نه و خورم مى قهوه نه و چاى نه اصوال گفتم. ردک تعارف من به اول. استغفراهلل

 همان است بخش زیان دو هر گفتم! نیست ضرر بى غصه و غم رفع براى کم، هم آن سیگار کشیدن گویند

 این در زندگى: گفت دارید؟ هم اى غصه و غم شما مگر ولى. غصه و غم هم و سیگار هم گفتید که طور

 از فهمیدم. دنیاست آن در ما واقعى و حقیقى زندگى است، غصه و غم و رنج و مشقت ما براى جهان

 حتى و دقیق بازجویى ساعت دو از پس... جواب و سؤال آماده هم من و بود شده تمام سیگارش! عرفاست؟

 نابی را چیز همه صداقت نهایت در و تشریح من براى بود نکرده ترجمه هنوز که جمالتى یا آیات ترجمه

 .داشت

 ادمد مى تحویلش و بردم مى زندان به باید مى اصوال و کرده پیدا خاتمه کارم که بود شب 44 ساعت حدود

 منزل به و مبرداشت را تلفن. نکردم را کار این. دادم مى گزارش بختیار تیمور سرتیپ به تلفنى هم را مراتب و

. ساندمر اطالعش به را جریان کنى؟ مى چه انپژم ها: گفت و برداشت را گوشى بختیار. کردم تلفن بختیار

 آن زارشگ دفتر، به شما ورود محض به صبح فردا تا منزلش به رساندن و ترخیص: گفتم. خواست را نظرم

 شدم وجهمت. بکنم توانم مى چه فردا ببینم تا دارید نگهش را امشب ولى. موافقم: گفت. کرد خواهم تقدیم را

 دانشمندى و محترم بسیار روحانى مرد: گفتم. بکند ایران پادشاه از دستور بکس و برساند عرض به باید که

 کنید، موافقت: گفتم ندارد؟ خواب وسائل که آنجا: گفت. کنم مى پیشنهاد ستاد همین در را او نگهدارى. است

 .خوب بسیار: گفت. دهم مى را کار این ترتیب من

 بدهند رقهو حامل به رختخواب دست یک که خانواده به بخطا بنویسید یادداشتى: گفتم بالغى صدر آقاى به

 هیدبد اطمینان و بیاورد راننده بدهند است، نیاز مورد فردا تا که دیگر چیز هر و جانماز خواب، لباس اگر و

 گفته کس هیچ به موضوع که کنید توصیه. کنید مى مراجعت منزل به فردا و نیست نگرانى هیچگونه جاى که

 یزم این روى: گفتم. کمیسیون میز مثل ;بود اطاق وسط بزرگ میز یک. کرد عمل طریق همین به. نشود

 وسائل نواقص علت به و مهمان من منزل در را امشب کنید فکر و کرد خواهند پهن شما براى را رختخواب

 طول در زیادى هاى ناراحتى و مشقات من. استغفراهلل: کرد تکرار هم باز. اید شده زحمت دچار امکانات و

 .ندارم نگرانى هیچ و است راحتى و خوب بسیار جاى. ام گرفته خو عذاب و ناراحتى به و کشیدام عمرم

 نامه تنم عین شمرده و متین خیلى. کند صحبت همسرش با که دادم او به را گوشى. گرفتم را منزلش تلفن

 او از. تنگف آن از بیشتر کلمه یک. گفت همسرش به منزلش، ببرد که راننده به بود داده و نوشته که را اى

 .برگشتم صبح 0 ساعت و رفتم منزل به و کرد خداحافظى
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 و فورى کار من با تیمسار که گفتم و کردم تلفن بختیار آجودان به. کردم آماده و تهیه مرتبى مفصل گزارش

 دمش اطاقم وارد هک ساعتى همان از. بفرمایید تلفن من به فوراً دفترشان به ورود محض به. دارند ضرورى

! بیایید فرمودند: گفت صمصام. برداشتم را گوشى. زد زنگ تلفن. خواند مى نماز و است بیدار اهلل آیت دیدم

 وبخ بسیار گفت. خواند دقت به را همه بود بزرگ صفحه چهار طى که گزارشى احترام، اداى از پس. رفتم

 بود، عربى به که را مقدمه از سطر چند و انداخت آنها به نگاهى بود، ضمیمه که هم ترجمه و کتاب. است

 بىعر با و گذرانده لبنان در را متوسطه دوم دوره تحصیالت فهمیدم بعداً دانستم، نمى وقت آن تا. خواند

 .دارد آشنایى

 هم باز. دکر صدا تلفن که بود بعدازظهر یک نزدیک. بدهم دستور بعد تا نگهشدار خودت پهلوى: گفت بعد

 آبى کارتن یک در زیرا بود، برگشته شرفیابى از تازه اینکه مثل. رفتم! خدمتشان بیائید: گفت. بود صمصام

 در که دبگیری تعهد او از. کنید مرخصش: گفت. کند پیدا را اهلل آیت پرونده که کرد مى رو و زیر را ها پرونده

 دهمب دستور تا بدهد خبر اشم به کامل ترجمه از بعد. بدهد کسى به رونوشت ندارد حق ترجمه مدت طول

 اطاق به. بدهید تحویل او به ببرید را ترجمه و کتاب ولى دارم مى نگه خودم من را پرونده. بکند باید چه

 یپج سوار را اهلل آیت. بگذارد پرونده روى که دادم بختیار به بردم و گرفتم صورت همان به را تعهد. آمدم

 4.«رساندم منزلش در به و کرده

                                                                                       *** 

 باشد، گفتنى مطلبى اگر تا فرستادم، صدربالغى استاد خدمت اى نامه همراه را نوشته این فتوکپى من... 

 استاد ولى سازیم، نتشرم «تاریخ تصحیح» عنوان به ،«معاصر فرهنگ و تاریخ» فصلنامه در را آن ما و بنویسند

 :نوشت چنین اینجانب به اى نامه طى بالغى،

 خدا نام به

( زهع و بقائه دام) خسروشاهى آقاى المسلمین و االسالم حجة جناب شریفم و عزیز بسیار دانشمند دوست

 ودهرمف بذل ارادتمند این به نسبت که تفقدى و توجه از. یافت وصول قبل روز چند جناب آن مهرآمیز نامه

 و الح شرائط که برسانم عرض به باید( ع) على االمام کتاب ماجراى خصوص در اما. سپاسگزارم بسیار اید

 ضمعرو تلفنى مذاکرات در که همانطور ولى ندارد، کتاب آن به راجع مطالبى انشاء براى آمادگى بنده مزاج

 جواب در را خود اطالعات بتوانم یدشا شود، طرح کتاب آن پیرامون مصاحبه صورت به سؤاالتى هرگاه داشتم

 .کنم بیان
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 وجودم اند فرستاده بنده براى باره این در سره قدس بروجردى العظمى اهلل آیت حضرت که هم اى نامه ضمناً

 و سالمت پایان در.کرد خواهد وضعیت شدن روشن به مؤثرى کمک شود، منتشر آن مطالب هرگاه و است،

 والسالم .مشتاقم بسیار بزرگوار آن دیدار به و دارم، مسئلت کریم خداى از قحقای نشر در را جناب آن توفیق

 72 دیماه 24 صدربالغى ارادتمند - برکاته و اهلل رحمة و علیکم

 با اهىکوت گفتگوى و بکنم عهدى تجدید و بروم صدربالغى استاد دیدار به که واداشت مرا نامه، همین و...  

 و نشد مقدور آن ادامه متأسفانه، که کردیم موکول دیگر وقت به را آن ادامه تهالب و باشم داشته بالغى استاد

 :است نچنی ایشان، پاسخهاى و شد مطرح کوتاه گفتگوى نخستین در که آنچه اما... درگذشت بالغى استاد

 بالغى صدر استاد زبان از کتاب ترجمه ماجراى

 افتادید؟( ع) على امام کتاب ترجمه فکر به شما که شد چطور استاد

 حبتم اظهار و داشتند لطف من به خیلى ایشان. فرستادم بروجردى اهلل آیة خدمت را کتاب از اى نسخه من»

 ایشان نامه حال هر به و شود مى روشن هم لطفشان میزان ایشان هاى مرقومه لحن از. فرمودند مى عالقه و

 مدتى از بعد... کردم آغاز را ترجمه کار من و شود ترجمه کتاب دارند عالقه که کردم احساس من رسید، که

 افکار و است اشتراکى یک مؤلف که کردند مى انتقاد ها بعضى. شد کتاب از صحبت محافل از بعضى در

 این هک افزودم و هستم آن ترجمه مشغول بروجردى اهلل آیة امر به که گفتم و کردم دفاع من! دارد کمونیستى

 سیحىم یک توسط السالم، علیه على امام اقتصادى ـ اجتماعى دیدگاههاى از صحیح و منطقى برداشت چنین

 یزىچ ولى... است النظیر عادم یا و نظیر بى بروجردى اهلل آیة قول به کتاب و است افتخار موجب واقعاً

 ...اند کرده را خود کار شیاطین شد معلوم که نگذشت

 از ىیک به شود، ترجمه کتاب دارند عالقه بروجردى اهلل آیة که دانستند مى چون آنها دیگر، سوى از البته

 هم او نهمتأسفا و کند ترجمه را کتاب آقا، رضایت جلب براى که کردند پیشنهاد محترم علمى هاى شخصیت

 بر!! ادلع ملوك صفات در مثال اضافاتى بعد و کرد ترجمه را کتاب و افتاد دام در پرده، پشت توطئه از غافل

 !«کتاب هدف و ماهیت تحریف هم و تاریخ تحریف هم بود، حقیقت تحریف هم که دافزو کتاب ترجمه

 بود؟ چگونه گرفتند شما از که تعهدى و کتاب توقیف و شما دستگیرى ماجراى استاد خوب،

 به نفر یک روزى. است نوشته پژمان سرهنگ که است طور همان مطلب درواقع هم، گرفتارى مورد در... »

 و اهال است باز ما خانه درب گفتیم هم ما! ببیند مرا خواهد مى و بوده فرزندم دوستان از که زد تلفن من

 یتمأمور و نشست و آمد او. نگفتیم چیزى هم ما و کرد معرفى سرگرد یا سروان را خود آمد، او وقتى... سهال
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 ود،ب من میز روى رد که را ترجمه و کتاب بعد و! برویم باید صدا و سر بدون که گفت و کرد بیان را خود

 انىساختم به را ما. افتادیم راه و کردیم خدا بر توکل برد، خود با هم را ما و داد جاى خود کیف در و برداشت

 ...گفتگو به نشستیم و برد

 وممعل اما بود، مؤدبى آدم و کرد حفظ را ظاهر احترام کجاست؟ من بازجویى محل که دانستم نمى من البته

 یىبازجو رفت؟ مى کجا احترام و ادب و شد مى چگونه وضع رسید، مى باال از دیگرى ردستو اگر که نبود

 ،کردم مى شوخى او با هم گاهى البته. خوابیدم همانجا و داشتند نگه شب و نکردند ول را ما شد، تمام که

 شوخى این از !...نیست ضرر بى بکشید سیگارى یک: گفتیم یامى! است چطوره؟چاق شما دماغ: گفتم مى مثال

 !دیگر چیز یا ایم ترسیده ما حاال که نکند خیال تا خودمان، عادى هاى

 نهاای اغلب ولى دانیم، نمى عارف هم را خود و نداشتیم ادعایى البته... بودیم عارف ما گوید مى او اینکه اما

 روبه من ثلم القیابى ى طلبه یک با وقتى اند، دیده پز و تبختر رؤسایشان از و اند بیگانه خودشان با بس از

 .افتند مى عرفان و عارف یاد و خورد مى تکانى روحشان شنوند، مى حق حرف هم کلمه دو و شوند مى رو

 تمام ار کتاب ترجمه شما که گفتند ولى باشم، سپرده تعهدى که آید نمى یادم من البته آخر مطالب مورد در

 رستد کتاب درباره که جوّى با چون بگیریم فرهنگ اداره از را آن نشر اجازه زودتر ما تا بدهید ما به و کنید

 تههف یک از پس تا گرفتند من از را آن شد، تمام ترجمه که بعد داد، نخواهند نشر اجازه شما به است، شده

 شد؟ چطور اجازه شد؟ چى کتاب آقا که زدم زنگ من سرانجام. نشد خبرى و گذشت مدتى! دهند تحویل

 دادندن خبر البته هم هیچوقت و!... دهیم مى خبر خودمان شد تمام وقت هر نشده، تمام ىبررس که دادند پاسخ

 روندهپ در اینکه یا و رفت بین از ما ترجمه اصل حال هر به و بگیرم تماس اینها با که نداشتم عالقه هم من و

 مهترج اگر پرسید،ب آقایان این از هست مقدورتان و نیست زحمتى اگر و است موجود ساواك اسناد در من

 و ودب بروجردى اهلل آیة دستور به ترجمه چون. شود چاپ و بکنیم مرورى یک بدهند، پس ما به باشد آنجا

 طور به پاورقیها در موارد، اى پاره در را الزمى توضیحات و شود ترجمه خوب که کردم دقت خیلى هم من

 به را نامه عین من که فرمودند اشاره دوم نامه در را موضوع این. )افزودم آن بر آقا، مرحوم نظر طبق مشروح

 ما متزح ظاهر به حال هر به و برنداشتیم کتاب از فتوکپى اى نسخه و شد غفلت متأسفانه( دهم مى شما

 و دادید انجام کمال و تمام را خدمت واقع در جرداق، کتاب جلد پنج هر ترجمه با بعداً شما اما رفت، هدر

 .«دهد پاداش شما به خداوند .شدم خوشحال خیلى من

 ...توضیحات لزوم در بروجردی اهلل آیت دوم نامه

 الرحیم الرحمن اهلل بسم 
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 ترجمه به راجع شرحى. گردید واصل بود عالى مزاج صحّت از حاکى که شریف مرقوم رساند مى عرض به

 فرستاده رحقی براى را تابک این که موقعى. شدم مستحضر بودید داشته مرقوم السالم علیه على االمام کتاب

 قةث مستطاب جناب به. بنمایم مطالعه را آن کامال که نداشتم مجال ولکن کردم مراجعه الجمله فى بودند

 زا بعد ایشان. بگویند حقیر به را نتیجه و نمایند مطالعه دقت به که دادم 2صافى اهلل لطف آقا آقاى االسالم

 ودخ البته و. فرمائید مالحظه است ارسال لفاً آن سواد که دادند حقیر به و نموده یادداشت را مواردى مطالعه

 توضیحات پاورقى در چنانچه. اید داشته توجه موارد این غیر و موارد باین مراجعه و مطالعه در هم جنابعالى

 و. نماید مى مسئلت را مستطابعالى جناب تاییدات دوام. است خوب شود داده مطالب این به راجع کامله

 .هستم دعا ملتمس

 برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 4370 الثانیه جمادى 20

 الطباطبایى حسین( مهر محل)

 امر در رسماً شاه خود که بود خطرناك اینقدر رژیم براى کتاب یک واقعاً آیا کردند؟ چنین چرا شما نظر به

 کند؟ دخالت آن

 فساد اهل یدمج قرآن تعبیر به سلطنتى، ـ استبدادى ظامن هر اصوال و نبود شناس فرهنگ شاه رژیم ببینید»

 حق من رنظ به داشت؟ هم سوسیالیستى گرایش کتاب، محتواى که کنیم فرض. اصالح و صالح اهل نه است

 خهنس و کردند جلوگیرى کتاب این از اینها... سازیم منتشر را آن ها، اندیشه شدن روشن براى که بود آن

 اختیار در رایگان طور به و شد مى چاپ خارج در مائو و مارکس لنین، کتابهاى اام دزدیدند، مرا ترجمه

 تاب،ک یک توقیف و ضبط! بزرگ تمدن آستانه در و بیستم قرن در حال هر به و گرفت مى قرار ما جوانان

 .«..بود رژیم یک بودن ضدفرهنگ و حماقت اوج دهنده نشان واقعاً

                                                                                  *** 

 وصیهت و تأیید با که ،(ع) على االمام جلدى یک کتاب از شده ترجمه نسخه تنها متأسفانه تریب بدین... 

 بر رقیها،پاو در الزم، موارد در نیز توضیحاتى ایشان، نظریه طبق و بود، یافته انجام بروجردى اهلل آیة مرحوم

 الماما جلد پنج هر اینجانب خدا یارى به و نشد متوقف کتاب ترجمه اما... گردید مفقود بود، شده فزودها آن

 موارد رد پاورقیها، و توضیحات ضمیمه به که کردم ترجمه بود، کتاب مشروح و کامل متن درواقع که را، على
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 ریقغ را صدربالغى استاد خداوند. است شده منتشر ایران سراسر در و چاپ تهران و قم در بارها نیاز، مورد و

 خسروشاهی سیدهادی. فرماید عنایت خدمت توفیق را ما و سازد رحمت

------------------------------------------------------------------------ 

 تا 22 صفحه ،4374 پاریس دوم، چاپ پژمان، سرهنگ تألیف/  بختیار تیمور سپهبد زندگى و قتل اسرار. 4

23 . 

   .باشند مى قم علمیه حوزه در احترام مورد مراجع از یکى اکنون هم گلپایگانى صافى اهلل آیة حضرت. 2
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 اروپایی زبانهای به قرآن ترجمه

 

 در مقدمات گذراندن و ابتدایى تحصیالت از پس شد، متولد تبریز در خسروشاهى سیدهادى استاد: مقدمه

 امعظ آیات محضر از و رساند پایان به قم علمیه حوزه در را خارج دروس و سطح. نمود یمتعز قم به تبریز

 از نامبرده. کرد استفاده قم دیگر علماى و طباطبایى عالمه خمینى، امام حضرت بروجردى، حسین آقا حاج

 سال پنج پى در. نمود همکارى مذهبى نشریات از بسیارى با و آغاز را خود فرهنگى فعالیت 4333 سال

 الس در را( ایتالیا) رم در اروپا اسالمى فرهنگى مرکز واتیکان، در ایران اسالمى جمهورى سفارت تصدى

 قرآن ملهج از عربى و انگلیسى فرانسه، ایتالیائى، زبانهاى به نشریه و کتاب نوع 424 نشر و گذارى پایه 4304

 ردهک گذارى بنیان نیز را دیگرى پژوهشى و بىمذه مؤسسات وى. رسانید انجام به را البالغه نهج و مجید

 از که رسیده چاپ به عربى و فارسى زبان به ترجمه و تألیفات از اعم اثر پنجاه بر بالغ تاکنون ایشان از. است

 قصه ،درآفریقا اسالم نبرد مذهب، دو ،(سبحانى جعفر استاد همکارى با) مشکله آیات تفسیر: است جمله آن

 سید از اعدف قرآن، الى العوده سیاسه، و الدین فى آراء الخیال، و الواقع بین سبا ابن داهللعب الشیوعى، الحرب

 ایتالیایى بانز به) اسالمى انقالب پیام فصلنامه ،(قم از) بعثت نامه هفته نشریه همچنین و حسینى، الدین جمال

 یگرد کارهاى از نیز اروپا در انگلیسى و عربى مجله سه و( ایتالیایى زبان به) نو جهان براى ماهنامه ،(رم از

 ( 4307 سال اسفندماه - مجید قرآن نامه ویژه ـ 27 شماره «اندیشه کیهان» از. )اوست

 قرآن ترجمه آغاز تاریخ

 پیامبر خود زمان از ـ عربى غیر ـ مختلف زبانهاى به مجید قرآن از بخشهایى ترجمه تاریخ، شهادت به

 درخواست «فارسى سلمان» از ایرانیان از بعضى که شد آغاز هنگامى آن طلیعه و گردید معمول( ص)اکرم

 امر این با زنی( ص)اکرم پیامبر و کند ترجمه فارسى زبان به را ـ فاتحه سوره ـ قرآن سوره نخستین که نمودند

 رسىاف اى ترجمه» که است مدعى پیرسن،. ج. دکتر نام به غربى پژوهشگران از یکى البته( 4.)فرمود موافقت

 سال رد کریم قرآن که اند گفته نیز و. گرفت انجام فارسى سلمان دست به راشدین خلفاى زمان در قرآن، از

 نمانده باقى اینها از یک هیچ ولى است، شده ترجمه سندى، زبان به 274 سال در و بربرى، زبان به هـ 427

 قرآن ترجمه که دهد مى نشان واقع در امر، این. کند مى ارائه خود ادعاى اثبات براى نیز مدارکى و( 2)«است

 محدود، امکانات و شرایط به توجه با دوران، آن در ترجمه ولى است، شده آغاز روزها نخستین همان از مجید،

 مشکالتى اب نیز آنها تکثیر و نگهدارى و حفظ که طور همان باشد، داشته گسترش توانست نمى ما عصر مانند

 دیگر، اىملته به پیام انتقال ،(ص)اسالم پیامبر رسالت بودن جهانى به توجه با اصوالً. است بوده رو به رو
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 بخشهایى ای آیات و باشند داشته آشنایى خود عصر متداول زبانهاى با ،(ص)پیامبر یاران که ساخت مى ضرورى

 نبودن ورمقد علت به صورت، این غیر در شک بى. کنند ابالغ غیرعرب ملل به و ترجمه را مجید قرآن از

 .ترف مى بین از طبیعى طور به قرآن پیام تبیین و تفهیم امکان وسیع، سطح در عربى زبان آموزش

 کشورهاى زمامداران به( ص)اکرم پیامبر هاى نامه ـ تاریخ شهادت به ـ بینیم مى که است رابطه همین در

 ایران شاه «کسرى» و روم طورامپرا «هرقل» و مصر حاکم «مقوقس» و حبشه پادشاه «نجاشى» جمله از دیگر

 یرانسف و فرستادگان توسط بود، هم مجید قرآن از آیاتى شامل آنها از بعضى و داشت عربى متن چون... و

 پیام طرف که است شده ذکر هم مواردى در البته( 3.)است شده مى ترجمه بالد، آن هاى زبان به( ص)پیامبر

 حقیقت درك و نامه محتواى فهمیدن براى خود، مترجمین از ـ یارد آن اعظم اسقف یا و روم امپراطور مانند ـ

 از خود، عصر زبانهاى با( ص)اکرم پیامبر فرستادگان و سفیران کلى طور به( 0.)اند کرده مى استفاده پیام،

 به توجه با که نیست تصور قابل هم طبیعى طور به و( 2.)اند بوده آشنا... و فارسى سریانى، عبرى،: جمله

 انهازب با پیامبر، فرستادگان مختلف، کشورهاى بزرگان و رهبران به* ( 4()ص)اکرم رسول هاى نامه کثرت

 موختنآ به را خود اصحاب( ص)پیامبر که شده نقل روایاتى در که ویژه به باشند، نداشته آشنایى متداول

 او و بگیرد ادی را سریانى و ىعبر زبان که داد دستور «ثابت زیدبن» به مثال کرد مى تشویق دیگر ملل زبانهاى

 (0.)گرفت فرا را زبان دو این سرعت به هم

 نمى را عربى زبان ولى گرویدند مى اسالم به که مردمى نیاز یا و دیگر ملل دعوت ضرورت علت به واقع در

 و بخشها ای و مجید قرآن ترجمه به مجبور اسالم، صدر مسلمانان دیگر سپس و پیامبر یاران نخست دانستند،

 هلا فقه بزرگان از بعضى که بود نیاز همین علت به و بودند زمان آن معروف زبانهاى به آن از هایى سوره

 اما( 7)شود خوانده نماز در آن ترجمه حمد، سوره عربى متن جاى به که دادند فتوا ـ ابوحنیفه مانند ـ سنت

 عدول ودخ رأى از که شد مجبور بعد هم «نیفهابوح» خود که آنجا تا نگرفت، قرار دیگران تأیید مورد فتوا این

 ىم حال نیست، جایز عربى غیر به قرآن خواندن مطلق، طور به: »... نویسد مى زمینه این در سیوطى. کند

 کرده نقل ابوحنیفه از نماز، از خارج در چه و باشد نماز در چه و نداند یا بداند نیکو را عربى کسى خواهد

 فتواى از ابوحنیفه که است آمده «بزدوى» شرح در لیکن است، دانسته جایز را امر این مطلق طور به او که اند

 (7...«)ندانست جایز غیرعربى به را قرآن خواندن و برگشت، خود اول

 قرآن ترجمه جواز عدم یا جواز

 کدام ره و یافت ادامه حدیث اهل و فقها بین قرآن ترجمه جواز عدم یا جواز درباره بحث نخستین قرون در

 در گردی زبانهاى به مجید قرآن ترجمه از مانع نظرها، اختالف این ولى... داشتند ابراز نظرى تشخیص، طبق
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 منصوربن فرمان به که طبرى به منسوب است تفسیرى ترجمه فارسى، اثر ترین قدیمى - و نشد اولیه قرون

 توسط کار این( 3)ـ فارسى به مجید نقرآ ترجمه مشروعیت درباره علماء، از استفتاء از پس سامانى، نوح

 یانم دیگر، زبانهاى به مجید قرآن ترجمه صحت مسأله در ظاهر به اخیر، قرن در. ... گرفت انجام! بالد علماى

 نماز قرائت جواز فتواى اما* ( 2)شود نمى دیده توجه قابل و خاص اختالفى اسالمى مذاهب بزرگ علماى

 لماىع قاطع مخالفت با شد، صادر «المراغى مصطفى محمد شیخ» االزهر، شیخ طرف از که دیگر، زبانهاى به

 را مجید قرآن از اى ترجمه نوع هر هم عثمانى سالطین از بعضى مقابل، در و( 44.)گردید رو روبه دیگر

 «اذان» حتى ـ آتاتورك ـ «کمال مصطفى» آمدن و عثمانى خالفت سقوط با ولى* ( 3)نمودند اعالم «ممنوع»

 دمع و اسالمى علماى مخالفت علت به تدریج به که شد مى گفته ترکى به عثمانى، خالفت مرکز در هم

 هرگز یعهش فقهاى بین در که است ضرورى نکته این تذکر.  شد منسوخ امر این ترکیه، مسلمان مردم استقبال

 هیچ شاید مقابل، در و است، نشده صادر فتوایى غیرعربى زبان به نماز، در اى آیه یا سوره قرائت جواز به

 .است نداده فتوا دیگر زبانهاى به «قرآن ترجمه حرمت» به شیعه در فقیهى

 نخستین هاى ترجمه هدف و انگیزه

 ستیننخ قرون در ـ منتخب یا کامل طور به ـ آفریقایى آسیایى، زبانهاى به مجید قرآن ترجمه آغاز رغم على

 با اروپایى ملل سیاسى یا تجارى روابط و نزدیک تماس وجود با اروپایى، زبانهاى به قرآن ترجمه اسالم،

 برمى یالدىم هشتم قرن به ها ترجمه نخستین آثار رم، سیسل، اسپانیا، در آنها مستقیم ارتباط ویژه به اعراب،

 با ـ ندتوانست نمى یا و ـ خواستند نمى آنها مترجمین واقع در. نبود نشر و توزیع براى هم آنها اغلب که گردد

 به اه ترجمه این کلى طور به بلکه باشند، سهیم اروپایى ملل میان در قرآنى، معارف نشر در خود، اقدام این

 عمل به توحیدى اندیشه و قرآن با مبارزه و مقابله براى عمدتاً و کشیشها، و پاپها مستقیم نظارت و دستور

 رجمهت مانند ـ زمان آن در متداول رسمى و علمى زبان ـ التین هاى ترجمه نخستین از بعضى که آنجا تا. آمد

 .پذیرفت انجام آن، محتواى «ردیه» با همراهLodovico Marraccio ماراچى لودمیکو ایتالیایى کشیش

 هاى ترجمه از بعضى حتى که آنجا تا یافت، ادامه همچنان! روحانى پدران ورزى غرض و توزى کینه این و

 یرغ کتابى را آن و بکاهند مجید قرآن اهمیت از آنکه براى «ردیه» تنداش ضمیمه بر عالوه را بعدى شده چاپ

 پیامبر قرآن» سرانجام و «ترکها قرآن» ،«محمد قرآن: »مانند جعلى و گوناگون نامهاى با کنند، قلمداد الهى

 رد خود «القرآن تاریخ» کتاب در شیعى معروف محقق زنجانى، ابوعبداهلل شیخ مرحوم.ساختند منتشر «ترکها

 و تهیه ها نامه فرهنگ و ها نامه لغت آنکه از پس: »نویسد مى «غربى زبانهاى» به قرآن هاى ترجمه با رابطه

 سال در - که بود التین زبان به قرآن ترجمه نخستین شاید و شد آغاز نیز مجید قرآن ترجمه گردید، منتشر
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 در. داد انجام را آن عرب، دانشمند یک و اندلسى مسیحى روحانى یک همکارى با «کنت روبرت» -. م 4403

. بود آن رد براى روحانى پدران به آن عرضه ترجمه، این از هدف و شد اروپا وارد اندلس راه از قرآن واقع

 از اى نسخه که نداشت حق کس هیچ ولى شد، چاپ التین زبان به.( م 4243) بعدها قرآن که بینیم مى البته

 4230 سال در. بود Vefu tatiun الزم رد فاقد چاپ این که چرا کند، العهمط را آن یا و باشد داشته را آن

 که گردید، منتشر ردیه با همراه. م 4237 سال در Marracci مراچى ترجمه سپس و هنکلمان ترجمه. م

 (44. )بود موجود بیروت در آمریکایى مبشرین کتابخانه در آن از اى نسخه

 Roboert of کتونى رابرت وسیله به التینى زبان به مجید آنقر ترجمه نخستین. م 4403 سال در پس

Ketton کتن مردم از ـ انگلیسى دانشمند ـ Ketton عالى کشیش یک هزینه و دستور به امر، این شد، انجام 

 مشرق در شهرى ـ Clouny دیرکلونى مسؤول Peter the Venerable جلیل پطرس نام به فرانسوى رتبه

 همکاران مانند هم کشیش این اصلى هدف دهد، مى نشان تاریخ که طور همان تأسفانهم. شد عملى ـ فرانسه

 ایهس زیر اروپا، بر حاکم جو به توجه با و نبود جدید مذهب حقیقت شناخت و بررسى و تحقیق او دیگر

 در لمع لاه و دانشمندان بودند، انداخته راه به را صلیبى جنگهاى که بند قداره روحانى پدران تاریک و سیاه

 در نچو واقع در. بپردازند شد، آغاز بعدها که آن عام مفهوم به حداقل «شناسى اسالم» به نتوانستند هم غرب

 و علمى کار گونه هر امکان بود، جریان در مشرق و مغرب در مسیحیان و مسلمانان بین نبردهایى دوران، این

 رست و «مجارستان» سرزمین بر عثمانى ىترکها تسلط علت به هم شاید بود، شده سلب ازهمه تحقیقى

 ابهایىکت نشر و چاپ با که کرد وادار را روحانى پدران اروپا، تمامى بر ترکها سلطه توسعه از سیاستمداران

 !سازند آماده «دشمن» با مبارزه براى را مسیحیان «پیامبر» برضد و «قرآن» رد در

 قرآن رد در التین زبان به که را Montecroce مونتکروچه کتاب پروتستان، مذهب مؤسس «لوتر» حتى

 ودم،ب خوانده قبالً را کتاب این من: »نویسد مى آن مقدمه در وى. کرد ترجمه آلمانى زبان به بود، شده نوشته

 سال در ـ آن مطالعه با و رسید دستم به قرآن از اى ترجمه آنکه تا نداشتم باور را آن مطالب صحت ولى

.« ختمپردا آن ترجمه به دلیل همین به و! است درست داده نسبت اسالم به مؤلف که را چهآن که دیدمـ . م4202

 و گوگفت راه از مسیحیان و مسلمانان میان اختالف حل: »دهد مى توضیح کتاب، همان ضمیمه در لوتر البته

 دنش مسیحى امکان شده سخت قلبشان و بیزارند انجیل و تورات از مسلمانان چون و ندارد امکان فرهنگ،

 مى شنرو ترتیب بدین! «پذیرند نمى برهان و دلیل و دارند قبول را قرآن فقط آنها نیست میان در نیز آنان

 شناخت و حقیقت درك براى هم لوتر همکارى یا توصیه به آلمانى و التینى زبان به قرآن ترجمه نشر که شود

 اب جنگ براى فکرى، و ذهنى لحاظ از مسیحیان، ساختن آماده و آن «رد» براى بلکه نبوده، قرآن و اسالم

 . است بوده مسلمانان
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 به عربى زبان از شده ترجمه رسائل و کتب از اى مجموعه که سوییسى و آلمانى فرد دو. م 4202 سال در

 ودخ که بوخمان. شدند «بازل» شهر شوراى دادگاه گرفتار بودند، کرده چاپ! ردیه بدون و مخفیانه را التین

 وبرتر ترجمه چاپ به اقدام شده، معروف اپورونیوس نام به که «هربست» همکارى به نامید مى یبلیاندربا را

 مجید قرآن ترجمه که دیگرى ناشر. م 4230 سال در که حالى در نمودند، التین، زبان به مجید قرآن از کتونى

 .بود شده اعالم «ممنوعه» وى بهاىکتا و محکوم بازل دادگاه در بود کرده چاپ «بازل» در را التین زبان به

 اروپا لک براى جدى خطر یک اروپا مذهبى ـ سیاسى حاکمیت نظر از مجارستان، تا ترك مسلمانان پیشرفت

 رآنق نشر «بازل شهر شوراى» مسلمانان، اندیشه نشر از جلوگیرى براى و دلیل همین به و شد مى محسوب

 وى ىول رفت زندان به قانونى غیر اقدام این علت به «اپورونیوس» حال هر به. بود کرده اعالم قانونى غیر را

 ما هدف» که داشت اعالم و کرد کمک درخواست پنجم کارلوس امپراطور دربار از و روشنفکرى محافل از

 .«بود دشمن عقاید شناساندن

 ىا ردیه و قرآن از ترجمه همین مطالعه از پس لوتر و گردید «لوتر» جمله از گروهى پسند مورد بهانه این و

 هرش شوراى» به اى نامه طى و کرد، موافقت دیگر اى مقدمه همراه آلمانى به آن ترجمه با بود، آن ضمیمه که

 هرش شوراى سرانجام. است ضرورى و واجب امر یک مسیحیان میان در کتاب این نشر که داشت اعالم «بازل

 مودن صادر را مزبور مجموعه نشر و چاپ اجازه و کرد آزاد انزند از را اپورونیوس لوتر، نامه به استناد با بازل

  نام به. م 4203 ژانویه در مزبور مجموعه! کنند خوددارى بازل در آن فروش از آنکه شرط به

Machumetisejusgue. successorum vitae aldoctina ipseque Alcoranus,... Basel 

 همان است، شده نقل التین زبان به مجموعه، این در مجید قرآن از که اى ترجمه* (0)گردید، منتشر 1543

 همراه را نآ بایبلیاندر و بود، شده تهیه مقدس پطرس دستور به که بود التینى پیش سال چهارصد ترجمه

 اداستن مورد منبع یک عنوان به همواره ها، عرض اعمال و کاستى رغم على که ساخت منتشر دیگر رسائلى

 (42.)گرفت قرار اروپاییان نزد در نقرآ و اسالم درباره

 اروپایى زبانهاى به قرآن هاى ترجمه نخستین

 روپایى،ا زبانهاى به قرآن ترجمه نخستین واقع در و ترین قدیمى شد، داده توضیح که طور همان: التین ـ الف

 دستور به ،کتونى روبرت وسیله به ترجمه این. گرفت انجام. م 4403 سال در که بود التینى ترجمه همان

. م 4203 سال در آنکه تا نگرفت، قرار عموم اختیار در ولى آمد، عمل به کلونى دیر مسئول مقدس پطروس

 کتابخانه در مترجم خود خط به ترجمه، این از اى نسخه( 43.)شد چاپ لوتر، مقدمه و سفارش به

 با آن تطبیق و ترجمه ینا بررسى با(  40.)است موجود پاریس درBibliothegue de L'arsenalقورخانه
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 به قرآنى آیات از تلخیصى واقع در و دارد وجود دو آن بین زیادى تفاوتهاى که شود مى روشن عربى، متن

 آن زا قرآن و اسالم علیه خود بیهوده مشاجرات در تمام قرن پنج مسیحى روحانى پدران که است التین زبان

 ریحص طور به آن «بانیان» و گرفت انجام صلیبى جنگ دومین از قبل سال چهار کار، این( 42.)اند کرده استفاده

 همین نیز رنسانس عصر تا البته و( 40.)است بوده اسالم علیه تبلیغ امر، این از آنها هدف که کردند اعالم

 .داشت استمرار وضع

 اى طلیطله هاماابر توسط اسپانیایى زبان به مجید قرآن ترجمه نخستین التین، ترجمه از پس: اسپانیایى ـ ب

A.oftoledo سوره هفتاد فقط بلکه نبود، قرآن کامل ترجمه هم این ولى آمد، عمل به دهم آلفونس دستور به 

 اما. دبو فرانسه زبان به قرآن نخستین ترجمه اصلى مأخذ نیز ترجمه همین و شد مى شامل را مجید قرآن از

 گربرروبلس ترجمه شد، چاپ مادرید در 4700 سال در ،اسپانیایى زبان به مجید، قرآن از که اى ترجمه اولین

Gerber de Robleeبود. 

 Andrea آربوابن آ آندره ترجمه جدید، اروپایى زبان در مجید قرآن کامل ترجمه نخستین: ایتالیایى ـ ج

Arrivabne بى،عر متن از مستقیم ترجمه ادعاى رغم على. آمد عمل به. م 4307 سال در که بود ایتالیایى به 

 تاریخ زا نیز تعدادى که است کتونى رابرت شده تلخیص متن همان بازنویسى ترجمه، این که است آشکار

 (47.)است شامل را( ص)اسالم پیامبر زندگى و اسالم صدر

 نورنبرگ، در «گیرشه فراوئن» شهر کلیساى واعظ SoloMon Schweigger شوایگر سولومون: آلمانى ـ د

 4040 سال در دوم بار براى! «ترکها قرآن» عنوان به و پرداخت قرآن آلمانى ترجمه به ایتالیایى، متن روى از

 را نآ چاپ نیت حتى یا و بزند قرآن چاپ به دست هرکس که کردند شایع کشیشان ولى. رسید چاپ به. م

 (47.)مرد خواهد طبیعى اجل از پیش جانکاه، مرگ به باشد، داشته

 هامبورگ در. م 4004 سال در شوایگر آلمانى ترجمه به استناد با مجید، قرآن هلندى ترجمه: هلندى ـ هـ

 .گردید منتشر مترجم، نام ذکر بدون. م 4074 سال در بعدها، و! شد عرضه

 اسالمبول در فرانسه کنسول عنوان به مدتها که Andrere duryer دوریه آندره فرانسه، زبان در: فرانسه ـ و

. م 4007 سال در که داشت عرضه عربى متن روى از را مجید قرآن ترجمه یننخست بود، برده سر به مصر و

 آن نزدیکى علت به و شد عرضه متعددى چاپهاى. م 4772 سال تا ترجمه این از. رسید چاپ به پاریس در

 اپهاىچ همه که است تذکر به الزم. گرفت قرار اروپایى بعدى هاى ترجمه استفاده مورد قرآن، اصلى متن با

 .باشد مى اسالم درباره! «ترکها مذهب از اى چکیده» عنوان تحت اى مقدمه شامل ترجمه، این
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 4007 سال در رسید، چاپ به لندن در. م 4242 سال در که مجید قرآن منتخب ترجمه بر عالوه: انگلیسى ـ ز

 ترجمه روى از Alexander Ross روس الکساندر توسط انگلیسى زبان به قرآن کامل ترجمه نخستین. م

 متن روى از و مستقیم طور به قرآن ترجمه به Grorge Sale سیل جورج بعدها ولى. آمد عمل به «ریه»

 در مکرر طور به و بارها سپس و گردید منتشر لندن در آن اول چاپ. م 4730 سال در که پرداخت، عربى

 هالبت. گرفت قرار روپایىا زبانهاى در مترجمان دیگر استفاده مورد و رسید چاپ به انگلیس و آمریکا

 .است شده تهیه «ماراچى» هاى نوشته از استفاده با سیل، معروف مقدمه که دارد اعتقاد Nallinoنالینو

 ماراچى کشیش ترجمه درباره

 Ludovico ماراچى لودوویکو کشیش توسط عربى، متن روى از مستقیم طور به التین، ترجمه دومین

Marraci عنوان تحت بار اولین براى. م 4032 سال در که گرفت انجام Alcorani Textus پادوا» در» 

 ار وسیله هدف» دهد مى نشان که است زیادى یادداشتهاى اضافه به و متن با همراه ترجمه که شد منتشر

 4034 سال در ترجمه این. است ردیه با همراه شده، تهیه روحانى پدران براى ترجمه چون و ،!«کند مى توجیه

 شناخت براى. شد چاپ تجدید «رم» در Prodomus ad Refulationem Alcorani:عنوان تحت. م

 راچى،ما» شویم، آگاه رابطه، این در آربرى نظریه از که نیست مناسبت بى «ماراچى» ترجمه ماهیت بیشتر

 أمنش از ىو ترجمه. کرد منتشر التین زبان به را قرآن ترجمه و عربى متن. م 4037 سال در ایتالیایى، مترجم

 را خود ترجمه ماراچى. گرفت مى الهام کشیشان از قرآن ترجمه در او. گیرد مى سرچشمه غرض و تعصب

 . داد انجام. م 4037 سال در پادوا، شهر در

 یوسانان پاپ دربار مقرب و نزدیک کشیشان از یکى او. نکرد سفر شرق به هرگز ماراچى که گوید مى ولتر

 کتاب ترجمه مقدمه در ماراچى. کرد اهداء «اول لئوپولد» به موسوم رومى مقدس شاهپاد به را خود اثر و بود

 تحریر رشته به( ص)محمد و اسالم مورد در را خود معلومات و اطالعات از مشبعى فصل خویش، قرآن

 یلس جرج که طورى به. نماید مى اسالم به نسبت وى دیرینه کینه و تعصب و غرض از حکایت که درآورد

 از د،بودن کرده اخذ قرآن و اسالم از اروپاییان که اطالعاتى متمادى قرون در: »نویسد مى مورد این به شارها با

 بوده افترا و بهتان از پر و شده نهاده تعصب و توزى کینه و اغراض مبناى بر که بود مسیحى متعصبین مجراى

 آمد مى نمیا به آنان معایب از بحثى گرا و شده گذاشته نسیان بوته در کلى به مسلمانان محسنات که است

 (43.)«دادند مى جلوه عظمت با کوهى اندازه به را کاهى
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 زبان هر در قرآن

 اب مبارزه براى روحانى، پدران و پاپها نظر زیر عمدتاً و اروپا، در که است هایى ترجمه از هایى نمونه اینها

 که مار،استع با استشراق همکارى یا روحانى پدران قىاخال غیر هاى انگیزه بررسى. است گرفته انجام اسالم

 ورز صاحبان که نیست معنا آن به امر این ولى است، خارج مقاله این بحث موضوع از یافته ادامه ما عصر تا

 افتی نیز غرضى بى پژوهشگران و افراد ما عصر در. اند بوده موفق خود کار در همیشه براى تزویر، و زر و

 کرما پیامبر دعوت ماهیت شناساندن و جهانى تفاهم ایجاد راه در یا و حقیقت شناخت دنبال به که اند شده

 .اند پرداخته اروپایى زبانهاى به قرآن نشر و ترجمه به( ص)

 در ـ «اسالمبول» و «سوربن» و «حیدرآباد» هاى دانشگاه اسبق استاد -* ( 2)حیدرآبادى حمیداهلل محمد دکتر

 زا بیش به تاکنون مجید قرآن: »گفت مى داشتم وى با پاریس در شمسى 4307 سال در نگارنده که دیدارى

 ترجمه متعدد مترجمین توسط بار دهها زبانها، از برخى در و است شده ترجمه جهان سراسر در زبان صد

 بانز در و* ( 0)بار پنجاه از بیش مجید قرآن انگلیسى زبان در که گفت توان مى نمونه براى. «است گردیده

 هر در نقرآ نام به ام نوشته کتابى ها ترجمه این معرفى براى من و است شده ترجمه بار چهل از بیش التین

 سپس اهلل حمید دکتر. است شده چاپ حیدرآباد در بار چندین که Quran in Every Language زبان

 که ساختم منتشر ـ پیش قرن نیم ـ( م 4304) هجرى 4300 سال در را کتاب این بار نخستین براى من: »گفت

 .بود عمده موضوع دو شامل

 اپچ محل و تاریخ مترجم، نام با بود، شده منتشر تاریخ آن تا که زبان، هر در قرآن هاى ترجمه فهرست ـ4

 .آنها

 کلى اصول کتاب این در البته. زبانها از یک هر در ـ فاتحه ـ قرآن سوره نخستین ترجمه از اى نمونه نقل ـ2

 .«است شده مراعات توصیفى اسىکتابشن

 زبان 03 به دوم چاپ در و زبان 23 به قرآن ترجمه شرح کتاب، چاپ نخستین در من: »داد ادامه سپس وى

 را کاملترى Bibliography بایبلوگرافى اکنون و بودم آورده را دنیا زبانهاى از زبان 07 به سوم چاپ در و

 و ام کرده معرفى را زبان صد از بیش به قرآن ترجمه نوع صد از بیش آن در که ام کرده آماده قرآن درباره

 میداهللح دکتر. «سازم منتشر قرآن نزول قرن چهاردهمین مناسبت به را کتاب شده تکمیل متن این که امیدوارم

 ازدهدو در آن چاپ نخستین و کنم ترجمه فرانسه زبان به را قرآن که شدم موفق میالدى 4323 سال در: »گفت

 در سال همان در سپس و گشت نایاب هفته دو عرض در آن هاى نسخه بالفاصله که شد منتشر جلد ارهز

 ترجمه این اکنون هم و شد تمام نیز آن هاى نسخه سال همان آخر تا که شد چاپ تجدید نسخه هزار پانزده
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 چگونگى و ید،مج قرآن تدوین تاریخ درباره اى مقدمه ترجمه این در من. شود مى چاپ سوم بار براى

 به قرآن هاى ترجمه از فهرستى همچنین و قرنها، طول در دستبرد و تحریف هرگونه از آن ماندن محفوظ

 (24.)«ام آورده اروپایى زبانهاى

 و شده ترجمه جهان در زبان 424 از بیش به مجید قرآن اکنون هم که دهد مى نشان ایشان، تحقیقات آخرین

 تحقیق این. است شده چاپ و ترجمه اروپایى محلى گویش و زبان 00 بر بالغ ایىاروپ زبانهاى در میان این از

 . است آمده فرانسه، زبان به مجید قرآن از وى ترجمه چاپ آخرین مقدمه در الزم شرح با

 ------------------------------------------------------------------------ 

 القرآن تراجم» مقاله ،37 ص 4 ج دارالمعرفه، م، 4373 بیروت چاپ ـ االئمه شمس ـ سرخسى المبسوط، ـ4

 4377 مورخ ،22 ص ،0 شماره العربیة، المجلة حیدرآبادى، اهلل حمید محمد دکتر ،«االجنبیه اللغات الى الکریم

 .م

 هاىزبان به کریم قرآن موجود هاى ترجمه» مقاله ،4300 ،4 شماره دوم، سال «اسالمى تحقیقات» نشریه ـ2

 .4 ص پیرسن،. د. ج «گوناگون

 مصر، چاپ العسقالنى، االصابه، ،327 ص ،4 ج سعد، ابن الکبرى، الطبقات: به شود مراجعه تفصیل براى ـ3

 روت،بی چاپ حمیداهلل، محمد دکتر ،«الراشده الخالفة و النبوى، للعهد السیاسیه الوثائق مجموعة» ،204 ص

 شده چاپ «وثائق» عنوان تحت و ترجمه فارسى به دامغانى ىمهدو دکتر توسط کتاب این) 77و 70 ص

 (است

 443 ص ،4 ج 4303 سوم چاپ قم، علمیه حوزه محققین از میانجى، احمدى على استاد الرسول، مکاتیب ـ0

 .403 و

 .شود مراجعه 3 شماره در شده ذکر مدارك به ـ2

 .24 ص 4 ج الرسول، مکاتیب ،204 ص العسقالنى، االصابه، ـ0

 . 204 و 2 ص زمخشرى، الکشاف، ،37 ص 4 ج المبسوط، ـ7

 ،300 ص ،2 ج سیوطى، الدین جالل «االتقان» ترجمه اسالمى جعفر محمد دکتر قرآن، المعارف دائرة ـ7

 .4303 اول، چاپ

 .2و4 ص ،4 شماره دوم سال اسالمى، تحقیقات نشریه ـ3



634 

 

 .430ـ423 قاهره،ص چاپ شلتوت، محمود شیخ العلماء نصوص و القرآن ترجمة ـ44

 شیخ «احکامها و الکریم القرآن ترجمه فى» بحث: به شود رجوع ترجمه، موافقان دیدگاه از آگاهى براى

 و .وجدى فرید محمد ،«االجنبیه اللغات الى القرآن معانى ترجمه جواز فى العلمیة االدلة» المراغى، مصطفى

 محمد بادی ،«الدین فى فتنة و للسیاسة غرض الکریم قرآنال ترجمه: »به شود مراجعه مخالفان آراء مورد در نیز

 طالعا براى فارسى، زبان در و. الشاطر مصطفى محمد ،«المجید القرآن ترجمة حکم فى السوید القول» ههیادى

 .022ـ007 ص دوم چاپ رامیار، محمود استاد شادروان «قرآن تاریخ» کتاب به شود مراجعه طرفین، نظرات از

 کتاب این فارسى ترجمه در. )م 4332. هـ 4320 ،03 ص قاهره، چاپ زنجانى، ابوعبداهلل قرآن،ال تاریخ ـ44

. ستا کرده ذکر اند، کرده چاپ یا ترجمه را تفاسیر از بعضى و قرآن که معروف خاورشناس پانزده نام مترجم

 و مقدمه با کتاب این 427ـ423 ،ص4304 تبریز، چاپ سحاب، ابوالقاسم ترجمه قرآن تاریخ: به شود رجوع

 .است شده چاپ چرندابى واعظ مرحوم عالیقدر، محقق همت به مترجم، و مؤلف زندگى شرح

 حسینیه نشریه) مینوى مجتبى مرحوم مقاله 4307 اول، چاپ ،224ـ247 صفحه ،2 ج پیامبران، خاتم محمدـ 42

 (.مطهرى مرتضى شهید استاد نظر زیر ارشاد،

 استانبول، چاپ اوغلو، احسان الدین اکمل دکتر قرآن، هاى ترجمه «جهانى بیبلوگرافى» عربى مقدمه ـ43

 شده تأکید امر این به 4432 شماره قرآن معرفى ذیل در هم 272 ص کتاب اصلى متن در) ،22 ص ترکیه،

 (.است

 .0 ص پیرسن، د ـ ج مقاله ،4 شماره دوم، سال اسالمى، تحقیقات ـ40

 ص ،4302 دوم چاپ رامیار، محمود دکتر ترجمه مجید، قرآن بر شربال رژى مقدمه قرآن، آستانه در ـ42

 .230و233

 .020 صفحه ،4302 دوم، چاپ رامیار، محمود دکتر قرآن، تاریخ ـ40

 .233 ص قرآن، آستانه در ،7 ص اسالمى تحقیقات ،022 ص رامیار، قرآن، تاریخ ـ47

 و قرآن ،23 ص ، هـ 4040 تهران چاپ ،4 ج سعید، حسن شیخ گردآورى کریم، قرآن المعارف دائرة ـ47

 .نجفى محمدعلى دکتر و اریکسون یوسف محمد از آن هاى ترجمه
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 ص ،4302 تهران، چاپ زاده، سلماسى جواد: اقتباس و ترجمه آسیا، و اروپا در قرآن ترجمه سیر تاریخ ـ43

 مترجم کاش اى که است نواقصى داراى است، زمینه این در فارسى زبان به کتاب تنها ظاهراً که کتاب این) 70

 (.کرد مى پر را خأل و پرداخت مى آن تکمیل به آن محترم

 و نو دهلى چاپ «رادیانس» نامه هفته جمله از اسالمى، مطبوعات با حمیداهلل دکتر هاى مصاحبه در ـ24

 .است آمده مطلب این ژنو، چاپ «المسلمون» ماهنامه

 LESAINT فرانسه زبان به مجید قرآن ترجمه بر حمیداهلل دکتر مقدمه به شود رجوع تفصیل براى ـ24

CORAN 4 ص م، 4373 دارالهالل، آنکارا، بیروت، هشتم، چاپ. 

 اغلب متن که شده معرفى نامه 340 بر بالغ ملل و اقوام بزرگان و شاهان به( ص)پیامبر هاى نامه تعداد* 4

 (.مقدمه میانجى احمدى على الرسول، کاتیبم. )است شده نقل مصادر، ذکر و الزم شرح با ها نامه این

 عبداللطیف شیخ داند، مى حرام کلى طور به را قرآن ترجمه که معروف علمى شخصیت آخرین شاید* 2

 تیجهن در و ممکن غیر را قرآن ترجمه خود کتاب در که باشد مصر اسالمى شئون اعالى مجلس عضو السبکى

 (427 ـ 447 ص م 4303 قاهره چاپ وى تألیف «القرآن ریاض فى. »ك.ر) داند، مى حرام را آن به اقدام

 نقانو اعالم از پس ولى بود، کرده ممنوع مطلقاً ترکى زبان به را قرآن ترجمه دوم، عبدالحمید سلطان* 3

 ابراهیم» از ترجمه، اولین و کردند آغاز را آن ترجمه ترك نویسندگان از بعضى ،4347 سال در ترکیه اساسى

 .است «حلمى

 دکتر و اریکسون یوسف محمد مقاله 27 ص ،4 ج سعید، حسن شیخ از گردآورى کریم قرآن المعارف دائرة

 4040 تهران، چاپ( سوییس از) نجفى على محمد

 سنیکوال کاردینال ردیه رساله. است شده چاپ مجلد سه در لوتر، مارتین مقدمه با بایبلیاندر مجموعه* 0

 .است مجموعه همین ضمیمه نیز Cribratio Alcorani: نام به کوسانى،

 اسالمى اندیشه نشر به غرب در دراز سالیان که است اى برجسته اسالمى علمى شخصیت اهلل حمید دکتر* 2

 دارد، لکام تسلط عربى و فرانسه انگلیسى، فارسى، آلمانى، هندى، اردو،: زبانهاى به که وى. است پرداخته

( ص)اکرم رسول فرانسه، زبان به مجید قرآن کامل ترجمه: است جمله نآ از که است اى محققانه آثار داراى

 هک «السیاسیه الوثائق» ومجموعه زبان، هر در قرآن ،- سعیدى غالمرضا سید مرحوم ترجمه ـ جنگ میدان در

 .است شده ترجمه نیز فارسى زبان به
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 مشخصات با را انگلیسى زبان به ترجمه نوع 70 فرانسه، زبان به مجید قرآن هشتم چاپ مقدمه در وى* 0

 صد کی بر بالغ اکنون هم را تعداد این اند، نوشته اینجانب به آن از بعد که اى نامه در ولى کند، مى ذکر کامل

 .3 ص نگارنده، مقدمه ،.م 4370 ایتالیا، رم، چاپ انگلیسى، و عربى زبان به مجید قرآن) داند مى نوع
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 فارس خلیج در «شیرتب» و امپریالیسم

 

 شاهىخسرو هادى سید المسلمین و االسالم حجت سخنرانى موضوع «فارس خلیج در تبشیر و امپریالیسم»

 خلیج در کایىآمری مبلغان خاصه مسیحى مبلغان پیشینه به آن در که بود فارس خلیج المللى بین کنفرانس در

 مرز و ساحل کیلومتر 3444 و مربع کیلومتر هزار 204 معادل وسعتى فارس خلیج.است شده پرداخته فارس

 همواره دخو تاریخ روزهاى نخستین از الجیشى، سوق و استراتژیک اهمیت و نفتى سرشار منابع و دریایى،

 الىاجم بررسى به دور، و دیرین تاریخ از نظر صرف با. است بوده گر سلطه هاى قدرت عالقه و توجه مورد

 توسعه در ىمسیح مبلغان نقش ویژه به و گذشته قرن چند در آمریکایى ـ ایىاروپ استعمارى سلطه نفوذ تاریخ

 (4307 آذر اول ـ آبان 23. )پردازیم مى استعمارى «فرهنگ»

 ها پرتغالى

 هاى کرانه به آنان یابى راه و م، 4037 سال در ها پرتغالى توسط نیک امید دماغه آبى راه کشف دنبال به

 شدند سفار خلیج و عمان دریاى منطقه راهى که بودند اروپایى استعمارگران نخستین ها پرتغالى هندوستان،

 سفار خلیج در را متعددى جاهاى و بندرها آنها فارس، خلیج تجارى و استراتژیک موقعیت به توجه با و

 در زرگب کلیساى یک و قلعه دو جمله از مانده، باقى منطقه در پرتغالیان آثار از که هایى خرابه. کردند اشغال

 در آنان ادارى ساختمانهاى از باقیمانده هاى ویرانه همچنین و ـ بودند آنجا در م 4204 سال تا که ـ «مسقط»

 میالدى 4022 سال در ولى. بمانند! همیشه براى که بودند آمده پرتغالیان که دهد مى نشان «عباس بندر»

 مکارىه با هرموز شهر سپس و. راند بیرون «مقش» از را پرتغالى سربازان آخرین انگلیس استعمارى نیروهاى

 پیمان یک «عباس شاه» با که شدند مجبور آنها سرانجام و شد پاك پرتغالى سربازان وجود از ایرانى، نیروهاى

 .کنند امضا تعرض عدم

 یروهاىن کنار در! «مسیح دوستى و صلح پیام تبشیر» بهانه به مسیحى، ـ روحانى پدران مدت، این تمام در

 قدرت هاى یهپا تحکیم به واقع در و گرى مسیحى تبشیر به ظاهر به و داشتند قرار ها پرتغال اشغالگر سلحم

 در پرتغالى، کشیش ـ Pierre de Brizuella ـ بریزوئال دو پیر. بودند مشغول اشغالگر نیروهاى سلطه و

 درانپ مشترك همکارى از روشنى تصویر داشته، عرضه «مادرید» تاریخ آکادمى به که تاریخى تحقیق یک

 الکساندر» پاپ مستقیم دستور دوران آن در اصوالً و. کند مى ترسیم را پرتغالى اشغالگر نیروهاى با روحانى

 شوند، ىم فتح و کشف ـ دیگران یا ـ پرتغالى نیروهاى توسط که هایى سرزمین همه مردم که بود این «ششم

 سربازان یشاپیشپ مسیحى، میسیونرهاى «خیمنز کاردینال» دستور به ،آن دنبال به و! بپیوندند «مسیحیت» به باید
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 میان در هطلبان تسلیم هاى اندیشه نشر با بیگانه، سربازان روحیه تقویت ضمن و کردند مى حرکت متجاوز

 .پرداختند مى استعمار قدرت هاى پایه تحکیم به بومى، مردم

 ها هلندى

 کمپانى» دفتر بالفاصله آوردند، دست به را «هرموز» منطقه در زرگانىبا دفتر کردن باز اجازه ها هلندى وقتى

 پدران و کردند باز «عباس بندر» در میالدى 4023 سال در را«  V.O.C» اختصارى نام با «هلند شرقى هند

 ویژه به ،بودند آمده منطقه بومى مردم میان در مسیحیت تبشیر براى ظاهراً باز که داشتند همراه نیز را روحانى

 حق» ن،آ طبق و بود شده قائل آنها براى «کاپیتوالسیون» حقوق نوعى عباس، شاه با هلند تجارى قرارداد که

 ردمم تسلیم» تبلیغ براى واقع در که بود شده داده «ایران در هلند مردم به مذهبى مراکز و کلیسا ساختن

 فرمانده شد، مى مسلمان هلند اتباع از یکى اگر» قرارداد، این 43 ماده طبق آنکه، جالب و. بود منطقه «مسلمان

 البته.« نماید طرد ایران از را او و. نماید مصادره را اموالش و دستگیر را او داشت حق ایران مقیم هلندیهاى

 (. 4)شود تلقى! غربى دمکراتیک هاى آزادى هاى نمونه نخسیتن دهنده نشان تواند مى امر این

 ها فرانسوى

 مى تفادهاس دنیا سراسر در اشغالى مناطق همه در تبشیر براى روحانى، پدران نیروهاى از نیز فرانسه استعمار

 ىها گروه. بودند فرانسه استعمارى ارتش مواجب و مزد بى سربازان فرانسه، روحانى پدران واقع در. کرد

 که «دهى لوئى» ملدستورالع. شدند اعزام ایران به فارس خلیج راه از صفویه دوران در فرانسوى، تبشیرى

 راىب دهى آقاى که حقیقى موضوع:  »شود مى آغاز جمالت این با شد، اعزام ایران به «سیزدهم لوئى» توسط

 مینسرز دراین فرانسه تفوق و تجارت آوردن دست به و ایران در کاتولیک مذهب برقرارى شود مى اعزام آن

 با غرب دارى سرمایه و بورژوازى کامل همبستگى و تنگاتنگ ارتباط دهنده نشان نکته، این و(  2.)«است

 Societyـ  «مسیح انجمن» و یافت ادامه هم دوم عباس شاه دوران در روش این. است مسیحى روحانى پدران

of Jesus اصفهان» ویژه به ایران، در را وسیعى فعالیت بود، شده تشکیل «رودس الکساندر» پدر توسط که» 

 روحانى درانپ سرپرستى به فرانسوى مدرسه تاسیس و «بوشهر» در بازرگانى ردفت تاسیس... داشت عهده به

... است استعمارى نیروهاى ارتجاعى ـ تجارى همکارى نوع دهنده نشان ـ م 4344 سال به ـ شهر، این در

 الجزایر ـ تونس ـ: عربى مغرب کشورهاى شدن کشیده استعمار به در فرانسوى، روحانى پدران نقش از البته

 و یالیسمامپر درباره ما بحث چون ولى هستیم آگاه فرانسه، مستعمره آفریقایى هاى سرزمین دیگر و مراکش ـ

 .کنیم نمى اى اشاره آنها به است، فارس خلیج در تبشیر
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 تزارى هاى روس

 یانسیحم مدافع و متولى را خود چون و کرد مى استفاده مسیحیت از خود استعمارى شیوه در نیز تزارى روسیه

 تخالف سلطه زیر سرزمینهاى در ارتودوکس مسیحیان از حمایت و دفاع بهانه به دانست، مى «ارتودوکس»

 بنابراین د،بو ارتودوکس کلیساى رئیس شاه تزارها، حکومت دوره در اصوالً. بود مشغول! مبشر اعزام به عثمانى

 ابطهر همین در و. داد مى تشکیل را حکومت از بخشى و بود رسمى و دولتى کلیساى ارتودوکس، کلیساى

 تزاریسم عامل را کلیسا روسى روشنفکران دلیل، همین به و بود داده قرار جاسوسى وسیله را «اعتراف» کلیسا

 و میالدى نوزدهم قرن اواخر در تزارها. کردند مى معرفى کشیشى لباس در ژاندارمهایى را روحانى پدران و

. پرداختند فعالیت به فارس خلیج مناطق در بازرگانى دفتر و بوشهر در گرىکنسول نمودن باز با. م 4344 اوائل

 مى عالجهم رایگان طور به را بومى بیماران و پرداخت مى پزشکى کار به که بوشهر به «شوانوکى» دکتر اعزام

. ودب منطقه در ها روس توسط تبشیر آغاز دهنده نشان گفت، مى سخن «مسیحیت اخالق» از آنها با و کرد

 گرم هاى آب به یافتن دست براى ها روس آرزوى و نکشید درازا به و نداشت شکوفایى دوران این ولى

 .شد تعطیل ها روس فعالیت منطقه، بر ها انگلیس کامل تسلط با و رفت باد بر فارس خلیج

 ...و ها بلژیکى ـ ها آلمانى

 اتریشى. یافتند حضور منطقه در میالدى، 43 قرن اواخر در بازرگانى امور بهانه به نیز ها بلژیکى و ها آلمانى

 در اه انگلیسى انحصارطلبى که داشتند را فارس خلیج در حضور قصد نیز ها ایتالیایى و ها سوئدى و ها

 وابسته یشانکش طبیعى طور به و نداد خود سلطه بسط براى اروپایى کشورهاى این به را الزم فرصت استعمار،

 نشر از و. کردند خوددارى صحنه در حضور از شود نمى تأمین کشورهایشان منافع که دیدند وقتى هم آنها به

 که بود تواند «تکلیف» وقتى! بشریت نجات که زیرا شدند، منصرف خدا گوسفندان نجات و مسیح اندیشه

 .باشد داشته امپریالیستى کشورهاى براى هم نفعى

 ها انگلیسى

 انگلیس پاى شد، تأسیس ـ مدیترانه خاورى کشورهاى ـ Levant لوان انگلیسى کمپانى که ،4274 سال از

 وقعیتم اهمیت متوجه که بعدها ولى بود، هندوستان به یافتن دست آنها نخستین هدف. شد باز منطقه به ها

 آنها ینجایگز رقیب، دادن شکست از پس و پرداختند ها پرتغالى برضد رسمى جنگ به شدند فارس خلیج

 و اه هلندى رقابت. را فارس خلیج حوزه هاى سرزمین هم و داشتند را هندوستان هم بترتی بدین و. شدند

 آنان هاى قرارگاه نخستین از «بوشهر بندر» و «بصره. »نکاست ها انگلیسى سلطه و نفوذ از اروپاییان، دیگر

 .ندشد دار عهده ها انگلیسى هم را فارس خلیج بنادر بهداشتى امور تجارى، کار موزات به. بود
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 یاهس دوران سال دویست و گرفت قرار ها انگلیسى سلطه زیر رسمى، مستعمره عنوان به منطقه کل کم کم

 یونمیس البته.  هستیم آن شوم آثار شاهد هنوز ما و یافت ادامه منطقه در انگلیس استعمارى هاى تبهکارى

 روتستانپ فرقه روحانى پدران و بودند کرده آغاز را خود فعالیت هفدهم قرن از پروتستانیسم تبشیرى هاى

 این زا یکى فارس، خلیج و داشتند حضور جا همه در آنان، پیشاپیش یا و انگلیس، لشگریان همگام نیز،

 نقش از انگلیس استعمار که چرا بودند، فعالتر مسیحیت مبشران دیگر از انگلیسى، گران تبشیر. بود ها سرزمین

 ها ده یلدل همین به و بود آگاه تسلیم به مردم ساختن وادار و یستىامپریال اهداف پیشبرد در مذهب کلیدى

 :مانند تبشیرى گروه

 گالسکو، رىتبشی انجمن اسکاتلند، میسیونرى سازمان لندن، میسیونرى انجمن ها، بابتیست میسیونرى مجمع

 British and Fareign Bibl» خارج و بریتانیا براى مقدسه کتب انجمن باالخره و کلیسا، تبلیغى سازمان

Society  »فارس خلیج جمله از جهان، سراسر در فعالیت به و تأسیس. م 4740 سال تا. م 4732 سال از 

 .شدند بدل امپریالیسم نیرومند بازوى به روشن و آشکار طور به واقع در و پرداختند

 بورژوازى مکک با که تاس انگلیس بگیر حقوق و وابسته کشیشان ترین معروف و فعالترین از «مارتین هنرى»

 بر عالوه ینمارت. پرداخت مسیحیت تبشیر و عربى و فارسى زبان به انجیل نشر به انگلیس، دارى سرمایه و

 و جمهتر در وعربى، فارسى زبان به انجیل نشر و فارس، خلیج حوزه عربى هاى سرزمین و ایران در فعالیت

 «ملکم جان.»داشت عهده به اى عمده سهم نیز هندى و هفرانس یونانى، ایتالیایى، هاى زبان به انجیل نشر

 اىه فعالیت هدایت واقع در و بود منطقه به وى اعزام اصلى مسئول انگلیس، شرقى هند کمپانى نماینده

 براى «لکمم جان» از اى نامه توصیه مارتین هنرى. بود شرقى هند انگلیسى کمپانى عهده به مارتین، تبشیرى

 «ىاوزال» البته و آورد، عمل به را الزم همکارى او با که داشت ایران در انگلیس وقت سفیر «سرگوراوزالى»

 انگلیس هب مذهبى، حتى و سیاسى اقتصادى، فرهنگى، هاى زمینه در را ایران که داشت مأموریت پیشاپیش خود

 .رسید مى راه از او براى جدیدى همکار اکنون و سازد وابسته

 یرسف نظارت با استعمار مزدوران با وى همکارى از وضوح به شده، چاپ لندن در که مارتین بیوگرافى در

 بکهش با وى که دهد مى گواهى مارتین خود هاى یادداشت که نویسند مى حتى و آمده میان به سخن انگلیس

 عربى، و فارسى به انجیل ترجمه تکمیل از پس مارتین... است داشته رسمى ارتباط ایران در موجود جاسوسى

 تدیستم اصطالح به کلیساى از که دیگرى همکاران را، او راه ولى برگشت انگلستان به آنجا از و رفت هند به

 میان رد تأثیرى هیچکدام مذهبى لحاظ از البته که دادند ادامه بودند، شده اعزام منطقه به انگلیس، نوگراى و
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 نفوذ با و رازد سالیان براى انگلیس استعمار ىسیاس سلطه و نفوذ تثبیت در ولى نداشتند، ایران مسلمان مردم

 .کردند ایفا را سزایى به نقش شاهى، هاى خاندان میان در آنان

. نبودند نچنی فارس خلیج و خاورمیانه منطقه در تنها ،!مسیحیت صلح تبشیرگران انگلیسى، روحانى پدران

 اریخت به نگاهى» کتاب در ،«نهرو لعل جواهر. »اند رفته مى شمار به استعمارى ارتش پیشتازان جا همه در آنها

 نیت سنح مبشر و بودند نیامده چین به مذهب تبلیغ براى مسیحى مبشران ها چینى نظر به: »گوید مى «جهان

 در کند مى رافاعت انگلیسى نویسنده یک که طورى به و رفتند مى شمار به امپریالیسم عمال آنها بلکه نبودند،

 آغاز ها نسرزمی تصرف هم بعد و آیند مى جنگى هاى کشتى آن دنبال به و مذهبى بلغانم ابتدا ها، چینى نظر

 ( 3.)«گردد مى

 ها آمریکایى

 رد آنها مبشران همکارى نوع و بودند جهان در پروتستانیسم مسیحیت عمده مرکز دو انگلیس و آمریکا

 عمل وحدت ضرورت آرا اتفاق به و گرفت قرار بررسى مورد ،4344 در ادنبورگ تبشیر جهانى کنفرانس

 دولت(. شد خواهد چاپ دیگرى بحث در موضوع، این سند. )شدند یادآور اسالم، جهان در را تبشیرى

 اى عالقه و بود،! یرکب بریتانیاى براى فقط پروتستان مبشران طریق از نفود بسط خواستار حقیقت در انگلیس

 که ویژه هب باشد، داشته منطقه در خود براى شریکى که دنبو مایل و نداشت آمریکایى مبشران وجود اظهار به

 !هدف نه است وسیله استعمار براى تبشیر

. بودند شده ارسف خلیج راهى «النسنج دکتر» سرپرستى به آمریکایى کشیشان از گروه نخستین حال هر به ولى

 ردمم میان در بتوانند تا ندداد ثبت به!« عربى تبشیرى گروه» عنوان تحت. م 4773 سال در را خود نام آنها

 زیر را خود فعالیت همچنان بصره، به آمریکایى کنسول نخستین آمدن تا آنها. کنند نفوذ بیشتر عرب مسلمان

 حفظ دار عهده او منطقه، به آمریکایى کنسول آمدن با و دادند مى ادامه منطقه بر حاکم انگلیسى نیروهاى نظر

 حقیقت در و بود داستان ظاهر این ولى. گردید ـ روحانى و بازرگان زا اعم ـ آمریکایى شهروندان! امنیت

 و آورد دست به بومى، نیروهاى کسب در را خود عمل استقالل طریق این از که خواست مى هم آمریکا

 .گیرد اختیار در مستقیم طور به را ها گزارش

 کشورهاى به هوابست روحانى پدران دیگر دمانن نیز آمریکایى مبشران که دهد مى نشان خوبى به نکته همین البته

 «پ کركفای» خانم. مسیح پیام واقعى مبشران نه اند بوده غرب امپریالیستى سیاست عمال واقع در اروپایى،

 فعن به سیاسى کارهاى از بعضى در که است ممکن ما: »گوید مى صریحاً فارس خلیج در آمریکایى راهبه

 و باشیم داشته صمیمانه همکارى)!(  عرب مردم با که ایم کرده سعى ههمیش ولى شویم، عمل وارد کشورمان
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 هب «مسقط» در آمریکا سرکنسول از رسمى نامه یک و. «باشیم خدا خدمت در( ؟) انسانیت به خدمت براى

 آمریکا، امپریالیسم که دهد مى نشان خوبى به است، شده ارسال 4343 مارس 23 تاریخ در که مسقط سلطان

 .است داشته خود چتر زیر را ریکایىآم مبشران

 عازم هک آمریکایى مسیحى مبشران از حمایت با رابطه در المللى بین قوانین طبق: »نویسد مى سرکنسول

 ودخ تبشیرى کارهاى ادامه براى مصونیتى گونه هر از آنها شوند، مى پرست بت یا)!(  محمدى کشورهاى

 در ربع ارتجاع سران افزون روز وابستگى و آمریکا امپریالیسم نفوذ گسترش با(  0.)«باشند برخوردار باید

 شکالا در آمریکایى مبشران فعالیت آمریکا، دارى سرمایه کلى طور به و بانکداران و خواران نفت با منطقه

 .است خارج بحث این موضوع از آن تفصیل که یافت گسترش فارس خلیج در گوناگون

 اهداف تحقق در آنان نقش و ایران به آمریکایى هاى میسیون از گروه ستیننخ اعزام تاریخ به فقط جا این در

 :کنیم مى کوتاهى اشاره ایران، در آمریکا استعمارى

 منطقه به اعزامى هیأت گزارش دریافت از پس آمریکا، در میسیونرها مرکزیت میالدى، 4732 سال در

 صورت غرب در که است آن از کمتر خیلى مسلمانان انمی در نفوذ امکان» که مسأله این با رابطه در خاورمیانه،

 دارد اعزام محلى مسیحیان جذب براى را خود تبشیرى هاى گروه و میسیونرها که گرفت تصمیم ،«شود مى

 طریق زا میسیونرها اعزام به ایران، به فارس خلیج طریق از تبشیرى هاى گروه اعزام جاى به دلیل همین به و

 به. م 4733 سال در ،«گرافت» دکتر همراهى به «پرکنیز جوستین» و پرداخت «ارومیه» هب ارمنستان، و سوریه

 ایجانآذرب منطقه در ویژه به ایران آشوریان میان در تبلیغ به آشورى، زبان فراگرفتن از پس و آمده ارومیه

 .پرداختند

 مالى ککم نوع هر تکذیب ضمن ،«ایران در آمریکایى میسیون تاریخ» کتاب در «آلدر جان» دکتر رابطه این در

 میان رد مذهبى میسیونرهاى فعالیت که بود رسیده گزارش چون: »... نویسد مى اعزامى هیأت به آمریکا دولت

 سیحیانم ارشاد براى مبلغ هاى هیأت که شد گرفته تصمیم نتیجه در است، ممکن غیر نزدیک شرق مسلمانان

 وعده و هارومی آشوریان گرم استقبال مشاهده اثر در «اسمیت الى» زیرا. شود فرستاده آنها میان به ایران آشورى

 پذیرش مشتاق ها آشورى مثل ایران در را هیچکس اینکه به اشاره با خود گزارش در آنها، سران مساعدت

 جودو محصول برداشت براى آماده و مستعد بسیار سرزمین جا این در که بود نوشته ندیده، انجیل مفاهیم

 (. 2)!«دارد

 «میهارو» در آموزشگاه و چاپخانه تأسیس به «پرکنیز» سرپرستى به آمریکا اعزامى هیأت اصل، همین روى

 به پسس آنها. کرد مى دعوت پروتستانیسم به را ایران هاى آشورى انگلیسى، زبان آموزش ضمن که پرداخت
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 ارائه با و ندگذاشت بنیاد ارومیه در را بیمارستان نخستین سپس و پرداختند روستایى هاى آموزشگاه تأسیس

 میان در اختالف و تفرقه ایجاد با سرانجام آمریکایى تبشیرگران. کوشیدند مى مردم جلب در پزشکى خدمات

 سپس و دادند تشکیل. م 4722 سال در را پروتستانت مجمع نخستین ارومیه، «نستورى کلیساى» و ها آشورى

 .آوردند وجود به ایران در را «تانتپروتس کلیساى» اولین ،.م 4702 سال در

 آمریکا، از اعزامى کشیش ،«باست جیمز» آمدن با و شد آغاز تهران در میسیون فعالیت. م 4774 سال در

 بعد الس چهار و گرفت قرار بررسى مورد «همدان» در تبشیرى فعالیت آغاز و تهران انجیلى کلیساى ساختن

 ترانهدخ هاى آموزشگاه کلیسا تأسیس موازات به. کرد کار به آغاز تهران انجیلى کلیساى 4770 سال در یعنى

 آموزش و حاکم اشرافى هاى خاندان فرزندان جذب به و کرده کار به آغاز نیز تهران در آمریکایى پسرانه و

 اه آموزشگاه این به مسلمان دختران رفتن ،«شاه الدین مظفر» دستور به 4343 سال در آنکه تا پرداخت آنها

 و تهران در آمریکا میسیون فرهنگى و پزشکى خدمات ولى شد، ممنوع «اخالقى هاى بدآموزى علت هب»

 و میسیون تبریز، به «جوت مارى» دوشیزه و «الیستون» خانم آمدن با آنکه تا داشت ادامه همچنان همدان

 .شد گذارى پایه نیز تبریز انجیلى کلیساى

 وشر این از نیز تبشیر مورد در دارند، اى منافقانه هاى روش ها مینهز همه در ها آمریکایى اینکه به توجه با

 به آنها. پرداختند مسلمانان میان در خود افکار تبشیر به ولى آمدند ها آشورى ارشاد براى آنها. کردند استفاده

 لىو کنند، توجه جلب کمتر تا شدند ایران وارد آذربایجان راه از بندرعباس، و هرموز و بوشهر به آمدن جاى

 حتى و رشت و قزوین و جنوب در تدریج به همدان، و تهران و تبریز و ارومیه بر عالوه که دیدیم عمل در

 در سلمانم فقیر مردم به کمک با و پرداختند بهداشتى و فرهنگى اصطالح به مراکز ساختن به نیز «مشهد»

 ایران در ىآمریکای میسیونرهاى رسمى یتمأمور که کنیم اشاره نیست مناسبت بى البته. کوشیدند آنها جذب

 شده غازآ آمریکا و ایران بین دیپلماتیک رسمى روابط ایجاد از قبل قرن نیم حدود یعنى میالدى 4730 سال به

 .است

 در ودند،ب مشغول پزشکى و آموزشى کارهاى و پروتستان مذهب ترویج به عمدتاً که آمریکایى میسیونرهاى

 آموزشى اىه زمینه در آنها فعالیت ولى نیاوردند، دست به موفقیتى مسلمانان، بین رد خود مذهب ترویج زمینه

 بعدى زهمبار و ،«پهلوى رضاخان» آمدن کار روى به. بود شده روبرو خاصى استقبال با بهداشتى و فرهنگى ـ

 ملالع عکس و مقاومت ولى کرد، تر وسیع ایران در را خارجى میسیونرهاى همه فعالیت میدان اسالم، با وى

 در «راونب آرتورجورسون» کشیش. شد بیشتر داشتند رژیم از که نفرتى به توجه با مردم، و روحانیون منفى
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 مورد در ،کند مى بررسى تهران در را آمریکایى میسیونرهاى فعالیت سال صد تاریخ که «سال یکصد» کتاب

 :نویسد مى رضاخان

 رد داد، انجام ایتالیا مردم براى موسولینى که را آنچه کوشد مى که است نیرومندى زمامدار که داد نشان او»

. دگوی مى سخن «جدید رژیم دوران کننده امیدوار تغییرات» از آمریکایى مبشر «آلدر جان» و «دهد انجام ایران

 ،دیدج پادشاه ایران در» که نویسد مى بود، مشغول کشیشى شغل به ایران در ها سال خود که ،«دونالدسون» و

 مدارس نوع مدارس از رضاخان هوادارى! «است کرده سریع پیشرفت برنامه اجراى به متعهد را ملتش و خود

 اتورىدیکت رژیم پناه در خودشان هاى اندیشه بیشتر هرچه ترویج در را میسیونرها آمریکایى، هاى میسیون

 که شدند باعث بلکه زدند، گول را خود تنها نه جدید رژیم از تجلیل و چاپلوسى با آنها و کرد راغب جدید،

 تا شتباها این و بشوند اشتباه دچار پهلوى رژیم قبال در مردم دیدگاه با رابطه در نیز آمریکا سیاسى محافل

 .داشت ادامه ایران اسالمى انقالب پیروزى

 به گذشته زا تر خوشحال آمریکایى میسیونرهاى ایران، در مرداد 27 انگلیسى ـ آمریکایى کودتاى پیروزى با

 شکیلت و «اى مکاتبه دروس» برقرارى ،«رازگاه» و «عالم نور» فارسى مجله نشر و «انجیل صداى رادیو» تأسیس

 ابکت نوع ها ده چاپ و ترجمه و مسلمانان، براى ـ شهرها دیگر و ـ تهران، انجیل کلیساى در رسمى جلسات

 سخهن شک بى که آمریکایى کلیسایى محافل به خود هاى گزارش در آنها. دادند توسعه خود هاى فعالیت به

 اسالم به اى عالقه ایران، مسلمان مردم» گویا که کردند وانمود چنین شد، مى داده سیاسى محافل به هم اى

 .تندهس اناجیل؟ از پیروى و کشیشان از تبعیت و!« خدا گوسفندان جرگه به پیوستن خواستار و ندارند

 رد سخنرانى یک در ایران، در انجیلى کلیساى ارشد معلم و «البرز» کالج یسرئ ،«جردن ام، ساموئل،» دکتر

 یجادا مشتاق و پذیرفته را خواهانه آزادى افکار دانشجویان: »گوید مى تمام شرمى بى با کودتا از پس دوره

 نمدر دمکراسى به را وسطایى قرون نظام دارند سعى شرقى پرستان وطن با همراه آنها ;هستند اصالحات

 مورد ایران در آمریکایى مدارس. اند شده دمکراسى از آمریکایى آل ایده مجذوب ایرانیان. سازند بدل امروزى

 عضاىا کابینه، وزراى و وزیران نخست فرزندان و سلطنتى خاندان شاهزادگان. است مملکت برجسته حمایت

 یلتشک را کشور آینده حاکمه هطبق طبیعى طور به که کشور، نفوذ ذى مردان دیگر و استانداران مجلس،

 فرزندان از تعداد این دنیا کجاى هیچ در شاید و هستند مدارس این آموزان دانش جرگه در داد، خواهند

 (. 0...«)اند نکرده نام ثبت ما مدارس در کشور یک رهبرى مقامات

 مدارس اهداف مردم، هاى توده نفرت و خشم اثر در سرانجام و نداشت دوامى کشیش جناب افتخار این

 انبیگانگ مدارس در آنها فرزندان که رژیمى همان سران همراه فرانسوى و انگلیسى و آمریکایى تبشیرى
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 که هرانت در انجیلى کلیساى اعضاى اکثریت البته! بردند پناه خود آل ایده کشورهاى به شدند مى تربیت

 با هک بودند ما کشور در فرهنگى ریالیسمامپ بازوان داشتند، آمریکا جاسوسى هاى سازمان در خاصى مشاغل

 خود الهس پنجاه و یکصد عملکرد دیگر بار یک تا کردند مکان نقل متحده ایاالت به اسالمى انقالب پیروزى

 .دهند قرار مجدد ارزیابى مورد را

 ارگان «المع نور» مجله اعتراف نداشتند، آمریکا سیاسى محافل با ارتباطى هیچگونه هستند مدعى امروز که آنها

 با کلیسایى محافل رسمى همکارى که اند کرده فراموش را شاه دوران در تهران انجیلى کلیساى رسمى

 استعمار» :نویسد مى مشروحى مقاله ضمن در تهران، چاپ مجله این. است داشته اعالم پیشاپیش را امپریالیسم

 در .است داده گسترش کشورها این در غربى، تمدن هاى جنبه از دیگر اى پاره چون نیز را مسیحیت غربى

 اىپ و یافت گسترش آسیا کشورهاى در غربى، لشگریان دوش به دوش مسیحیت گذشته قرن سه طول

 کوتاه بحث این پایان در(.  7)«شد گشوده سرزمینها این روستاهاى ترین افتاده دور به مسیحیت غربى مروجان

 .بود نخواهد تمناسب بى نیز ایران در واتیکان نقش به اشاره

 افتتاح و مرداد 27 کودتاى پیروزى از پس هم آن واتیکان، با علنى و رسمى سیاسى روابط برقرارى از پس

 مسیحیت بشیرت با آنها. شدند سرازیر ایران به اعظم پاپ رسوالن و کاتولیک کشیشان تهران، در واتیکان سفارت

 در نفوذ فکر در بردند، مى کار به را آنها میسیونرها دیگر که هایى روش همان از استفاده با ایران، در کاتولیک

 سفارت قرم از که ویژه به نبود، کافى آنها براى گویا میسیونرها، دیگر هاى تجربه. بودند ایران مسلمانان مجامع

 در کانواتی عملکرد بررسى از نظر صرف با حال هر به. بودند برخوردار هم مزایا دیگر و سیاسى مصونیت و

 اسالمى البانق با واتیکان کلى برخورد متأسفانه که کنیم اشاره باید ایران، با سیاسى روابط برقرارى وراند

 حضورى ادعاهاى با و. است نبوده بخش رضایت و دوستانه صادقانه، هرگز جهان، مسلمانان دیگر و ایران

 .است آشکار تضاد در همکارى، و «دیالوگ» به مندى عالقه در آن، مسئوالن

 سوى از استقالل کسب اصطالح به و تجزیه براى «اندونزى» در شرقى تیمور مردم تحریک ها، نمونه آخرین

 هب با رابطه در ملل سازمان در پاپ رسمى نماینده اخیر هاى سرایى یاوه همزمان و اخیر سفر در پاپ شخص

 مارونى بىصلی جنگ از بانىپشتی در واتیکان رسمى دخالت سپس و! اسالم در نژادى تبعیض وجود اصطالح

 پاپ جناب یرسف «باستینى سرگیوسه» منسنیور دعوت رسواتر، همه از و مسلمانان، برضد لبنان فاشیست هاى

 دهنده نشان(  7)ایدئولوژى یک مثابه به الئیسم، یا سکوالریسم از اسالمى کشورهاى پیروى لزوم به آنکارا، در

 ترکیه در انواتیک سفیر به وگرنه. است اسالم کلیت با واتیکان اماتمق دشمنانه بلکه دوستانه، غیر هاى روش

 کند؟ دعوت الئیسم از پیروى به را آن مردم که دارد ارتباطى چه اسالمى
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 ،)!( تمعقوال در دخالت با! فوق افاضات بر عالوه جمهوریت، روزنامه با مصاحبه در ترکیه در واتیکان سفیر

 و)!(  شمارد مى مقبول غیر امرى را( سره قدس) امام حضرت طرف از دىرش سلمان درباره الهى حکم بیان

 ما تهالب. دارد بسیار فرق وسطى قرون در حضرات انسانى غیر اعمال با الهى حکم بیان که کند مى فراموش

 ضعمو ینا با آقایان که امیدواریم ولى نهادیم، کنار به «سفیه اندر عاقل نگاه» روش با را سفیر جناب مصاحبه

 رضدب غربى جاسوسى محافل دیگر و سیا با شان صمیمانه روابط افشاى به وادار را ،ما خصمانه هاى گیرى

 !نسازند جهان مستضعف و مسلمان ملل

 بحث. ودب ایران در غربى میسیونرهاى عملکرد و نقش به گونه فهرست اشاره واقع در گفتیم اینجا تا که آنچه

 اق،عر العرب، جزیرة جمله از فارس خلیج حوزه کشورهاى دیگر در نانآ نقش چگونگى توضیح در ما دیگر

 و اسناد همراه امیدواریم که شود نمى ارائه وقت ضیق علت به غیره و متحده امارات عمان، بحرین، کویت،

 .دگیر قرار مندان عالقه اختیار در و چاپ «المللى بین و سیاسى مطالعات دفتر» توسط روشنگر مدارك

------------------------------------------------------------------------ 

 فلسفى نصراهلل تألیف اول، عباس شاه زندگى -4

 تهران چاپ ،4 ج مقامى، قائم الدین سیف تألیف فرانسه، و ایران سیاسى و معنوى روابط -2

 4 ج فارسى، ترجمه نهرو، لعل جواهر جهان، تاریخ به نگاهى -3

 کویت چاپ التمیمى، عبدالمالک دکتر الخلیج، منطقه فى رالتبشی -0

 4330 تهران، چاپ آذرى، سهیل ترجمه آلدر، جان دکتر ایران، در آمریکا میسیون تاریخ -2

 0 شماره دوم، سال المللى، بین و سیاسى مطالعات نشریه ،«خارجى سیاست» نامه فصل -0

 تهران چاپ ،7 شماره چهاردهم، سال ،«عالم نور» ماهانه مجله -7

   4373 اکتبر ترکیه، چاپ جمهوریت، روزنامه -7
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 شهرستانی هبةالدین عالمه درباره خسروشاهی استاد سخنرانی

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 !معظم اساتید و علما محترم حضار

 جمع تانیشهرسحسینی سیدهبةالدین اهللآیت بزرگوار عالمه خاطره و یاد بزرگداشت مناسبت به امروز ما

 نگیفره درخشان ستارگان از و معاصر علمای بزرگان از یکی شهرستانی اهللآیت که دانیممی همه و ایمشده

 .است اسالم جهان در

 ها،مقاله ی،و علمی تألیفات و آثار و اجتماعی و سیاسی فرهنگی، علمی، هایفعالیت چگونگی و زندگی درباره

 نآ از که است گشته منتشر و شده نوشته پژوهشگران و فضال از ایعده سوی از هائیکتاب و هارساله

 و «سیاسیةال مواقفه و الفکریه آثاره الشهرستانی الدینهبة» کتاب مؤلف الهادلی احمد محمدباقر دکتر: اندجمله

 «التاریخ تابهک و والتجدید االصالحفی منهجه و الشهرستانی الدینهبه» کتاب صاحب الجابری طه اسماعیل دکتر

 حیاته فی ستانیالشهر الحسینی الدین هبه السید» عنوان تحت کتابی اخیراً که الحسینی سیدعبدالستار استاد و

 .ستا شده منتشر قم در «الشیعه تراث» مؤسسه همت به که اندنموده تألیف «االجتماعی و العلمی نشاطه و

 لمی،ع هایزمینه در شهرستانی عالمه زندگی ائلمس و ابعاد همه شرح به ورود قصد کوتاه فرصت این در من

 و الهیئه» کتاب معرفی که اصلی موضوع به پرداختن از قبل ولی ندارم؛ را غیره و سیاسی اجتماعی، فرهنگی،

 تاشناسیگی یا الفلکعلم زمینه در بشری اکتشافات آخرین به اشاره همچنین و آن متعدد هایترجمه و «االسالم

: بکنم ایارهاش شهرستانی، عالمه زندگی در نشده شناخته چندان بُعد دو یکی به که دانمنمی مناسبت بی است،

 باتوجه که تاس شهرستانی عالمه «تقریبی» دیدگاه مسئله است، تحقیق و بررسی قابل که بعد دو این از یکی

 :است پرداخته آن به پیش قرن یک از زمان، هایضرورت به

 اسالمی بمذاه بین تقریب میدان در

 مکاریه بر عالوه او. بود اسالمی مذاهب بین تقریب اندیشه پیشقراوالن از شهرستانی عالمه مرحوم واقع در

 و انهصمیم روابط ،«االسالم رساله» مجله در مقاالتی نوشتن و قاهره «االسالمیه المذاهببین دارالتقریب» با

 و بینینروش دهندهنشان آنها، با مکاتباتشان و داشت یعرب بالد در سنت اهل علمای از بسیاری با ایدوستانه

 .است اسالمی علمای بین تعاون و همکاری ضرورت در شهرستانی عالمه دوراندیشی
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 و رقانمستش و اندیشمندان و مذاهب علمای و برجسته هایشخصیت با شهرستانی عالمه مکاتبات از بخشی

 غداد،ب چاپ «التاریخ کتابه و والتجدید االصالحفی منهجه الشهرستانی الدینهبة» کتاب در دگراندیشان

 در شهرستانی عالمه عمومی کتابخانه اسناد بخش در که شده نقل هجری، 4023 سال به الثقافیه دارالشئون

 یخش چون هاییشخصیت هاینامه متن همچنین و شودمی نگهداری ـ العامه الجوادینمکتبة ـ کاظمین صحن

 بزرگ مسجد جماعت امام و معروف مفسر) المراغی مصطفی محمد شیخ و( االزهر از) جوهر طنطاوی

( رمص از) العقاد محمود عباس صفوت، زکی السویدی، ناجی( یمن در زیدیه رهبر) یحیی امام استاد و( االزهر

 دیمحمدرش شیخ با: هاتفاهمسوء رفع دیدار برای وی دعوت و عراق معروف علمای از اآللوسی شکری محمد

 یننخست تشکیل از پس رودمی امید که است موجود مرکز همان در... دیگران و( تفسیرالمنار صاحب) رضا

 دانمنعالقه اختیار در و چاپ ایشان، آثار کامل مجموعه همراه شهرستانی، عالمه بزرگداشت علمی کنفرانس

 .گیرد قرار

 قاالتیم نشر و نوشتن بر عالوه اسالمی، هبمذا بین تقریب اهداف راستای در شهرستانی عالمه اصولی روش

 و هاکتاب نشر و تألیف ایران، و عربی بالد در دیگر، اسالمی نشریات و قاهره چاپ «االسالمرسالة» مجله در

 ذاهبم پیروان یا و علما بین در هااختالف ایجاد و هافتنه فکری مبانی از زداییریشه در که بود هاییرساله

 و یعهش بین اختالف هایانگیزه و عوامل آثار این معتدل محتوای واقع در و است داشته سیاسا نقش اسالمی

 این در شهرستانی، عالمه منتشرشده مقاالت و هارساله فهرست به مراجعه و داشت؛برمی میان از را سنت اهل

 رفع یقطر از سنت، اهل رانبراد با استوار حسنه روابط برقراری راستای در او که دهدمی نشان خوبیبه زمینه

 .است بوده پویا و کوشا اتهامات، دفع و شبهات

 مسئله و خالفت بحث مانند خالفی مسائل به توجه با شهرستانی عالمه که کرد اشاره توانمی نمونه عنوانبه

 بیت اهل مورد در غلو و جنائز نقل یا و جمعه نماز مسئله و قرآن، تحریف موضوع و اتحاد و حلول

 یک را زیر هایرساله و مقاالت ها،این امثال و حسینی هایعزاداری مراسم در سازیشبیه یا و السالمیهمعل

 النقصمن شریفال المصحفتنزیه او التنزیلتنزیه التوحید،اهل توحید: است ساخته منتشر و تألیف پیش قرن

 الخطاب، فصل علی الردفی ابجو خیر الجمعة، صلوه وجوب الخالفة،فی الخالف والتحریف، والنسخ

 اجتهاد لجنائز،ا نقل تحریم وحلول، شبهات المغالیه، رد فی الغالیه واالعتاب، اآلیدی تقبیل جواز فی الباریفتح

 از که ایرساله و اثر 324 مجموعه میان در اینها، بر عالوه... و التشبه تحریم فی التنّبه المتعه، حول الصحابه

 ریاتنظ توضیح و اشکاالت رفع و شبهات مورد در دیگر، اثر دهها شاید است، مانده یباق شهرستانی عالمه

 .است اسالمی مذاهب بین تقریب مسیر در منطقی و علمی راهگشای واقع در اقدام، این که است شیعه
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 گانهزدهسی مجموعه مجلدات از یکی در راستا همین در شهرستانی عالمه الجابری، طه اسماعیل دکتر نوشته به

 دو قعیتمو و مقام بررسی به آن در و ساخته مطرح الشیخین فضل عنوان تحت را بحثی ،«والمسائل الدالئل»

 ـ ربیع دولت تأسیس و اسالم سریع پیشرفت در را آنها نقش و پرداخته اسالم تاریخ در نخست خلیفه

 چگونگی و نموده اشاره نآنا ساده زندگی به و ساخته روشن( ص) اکرم پیامبر رحلت از پس اسالمی،

 الدینهبة: »کتاب به کنید رجوع. )است نموده تبیین دوران این در را السالمعلیه علی امام مشورتی همکاری

 وزاره اپچ الجابری، طه اسماعیل دکتر تألیف «التاریخکتابة و التجدید و االصالح فی منهجه الشهرستانی،

 جهاد در او شرکت شهرستانی عالمه زندگی شده شناخته کمتر بعد دومین(. 222 ص م، 2447 بغداد، الثقافه

 ورهث) «بیستم انقالب» به که است عراق علماء قیام و نهضت با همزمان خارجی، اشغالگران ضد بر مقدس

 .است معروف( العشرین

 جهاد میدان در

 انگلیسی اشغالگر روهاینی علیه عراق مردم و علما قیام در م 4342 و 4340 هایلسا در شهرستانی عالمه

 ار اشغالگران علیه مردمی، مسلح نیروهای فرماندهی و بود «الشعیبه» نبرد در و جهاد اصلی رهبران از یکی

 ونبیر برای جهاد ادامه به مردم عموم دعوت در شهرستانی عالمه فتواهای و هااعالمیه ها،بیانیه. داشت عهدهبه

 از اعم ـ عراقی عشائر با او همکاری و ارتباط و داشته تأثیرگذاری بسیار نقش دشمن، نیروهای همه راندن

 و تاهمی دهندهنشان دوران آن از مانده باقی اسناد در مشترك، دشمن علیه مشترك نبرد برای ـ شیعه و سنی

 .است شهرستانی عالمه جهادگرانه موضع ارزش

 شده ارهاش نیز دفاع شرعی احکام به آن در که بصره از دفاع برای ایشان جهادیه فتاوی از یکی خالصة ترجمه

 چنین گشته، رمنتش «ثغورالمسلمین بکم اهللحفظ المحترمین واالبطال العشائرشیوخ و الدینسیوف: »عنوان با و

 رد هاغفلت علت به ایران، و عراق مردم برای که هاییگرفتاری از شما همه/ الرحیم الرحمن اهللبسم:»است

 هک استآن شما الهی وظیفه میان این در. هستید آگاه شده، وارد ما هایسرزمین بر کفار هجوم از دفاع قبال

 توجه دشمن دروغ و فریبنده هایوعده به و کنید قیام کفار برابر در میهن از دفاع برای زن و مرد جوان، و پیر

 یاری ار مجاهدان سالح و مال با رد،ندا جسمانی توان کسی اگر و کنید جهاد کفار علیه متحد طوربه و ننمائید

 نیکی دو از یکی نبرد این در. ندهید دست از را فرصت! برادران. دارد عنداهلل را مجاهد پاداش همان که دهد

 .شهادت یا پیروزی: ماست انتظار در

 است نقرآ دستور که شوند متحد باید مسلمان نیروهای همه و خیزید پا به خشمگین شیران مانند! مسلمانان

 طهارا ائمه و اکرم رسول و خداوند نزد در تردیدبی که کنید بیرون خود پاك میهن از را کفار وسیله،بدین و
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. «الدینهبه الشهرستانی السید المبین الشرع خادم. اشرف نجف. بود خواهید افتخار با و سربلند علیهم، اهللسالم

 روهاینی علیه عراق در که عثمانی نیروهای کل فرمانده به رافتلگ یک در پیام، و نامه و اعالمیه دهها بر عالوه

 آن متن که فرستدمی نجف، در موجود سالحهای مورد در معروف علمای امضای با جنگیدند،می انگلیسی

 .باشد مؤید کل، فرمانده عالیجناب ـ تعالی بسمه:»است چنین

 هایشکوش از اسالم نام به. شدیم مسرور المیاس سربازهای پیروزی و انضباط اخبار از. رسید شما تلگراف

 مورد در خواستاریم را کفار بر پیروزی شما و خود برای خداوند از و کنیممی تشکر شما همت و اسالمی

 شما هب بخواهید، او از را تفصیل. است روشن موضوع فرماندار، حضور در بودید پرسیده هانجفی تجهیزات

 جواد محمدعلی، زاده بحرالعلوم حیدری، روضه کلیددار کاشانی، مصطفی ه،الشریعشیخ. داد خواهد اطالع

.« حاقاس الرشتی زاده اهللآیت الجزائری، عبدالکریم الشهرستانی، الدینهبة الخراسانی، مهدی جواهر، صاحب

 یط داشت، شرکت انگلیسی اشغالگران با جنگ در مجاهدان همراه شخصاً خود که شهرستانی عالمه اهللآیت

 «لشعیبةا معرکه» عنوان تحت یادداشت این خوشبختانه که دهدمی توضیح را شعیبه نبرد اسرار هائییادداشت

 .است رسیده چاپ به اشرف نجف در «دارالضیاء» طرف از م 2447/ ق4023 سال در

 انلگراشغا علیه کاظمین و کربال علمای و نجف عظام مراجع رهبری به که «العشرین ثوره» معروف جنگ در

 د،بودن قطعی اجتهاد و مرجعیت سطح در که را هاآن از بعضی اسامی شهرستانی عالمه شد، آغاز انگلیسی

 باطبائی،ط سیدمحمدکاظم الغطاء، کاشف آل محمدحسین شیخ اصفهانی، اهللفتح شیخ: است کرده ذکر چنین

 سیدمحمد جواهری، محمدجواد شیخ کاشانی، سیدابوالقاسم خراسانی، میرزامهدی شیرازی، محمدرضا شیخ

 البته... لحلوا عبدالرزاق شیخ کاظمی، جعفر شیخ رشتی، اسحاق شیخ جزائری، عبدالکریم شیخ سعیدحبوبی،

 کرده نقل ار منطقه این در نبرد توضیح در بسیاری اسناد و اسرار «الشعیبة معرکه» کتاب در شهرستانی عالمه

 .است

 علمی و فکری آثار

 آثار و هاکتاب نشر و تألیف و علمی ـ فکری بعد همان که شهرستانی عالمه زندگی تهبرجس بعد مورد در

 اندتهنوش هاییکتاب و هابررسی و هاتحلیل معاصر عرب پژوهشگران کردم، اشاره که طورهمان است، شماربی

 ائرهد» در تهرانی بزرگ آقا شیخ آقا عالمه مرحوم که اینکته به فقط اینجا در من و است یافته انتشار و

 .کنممی اشاره است، آورده ـ «البشر نقباء» ـ خود ارزشمند «المعارف

 و سالمیا علوم از بسیاری درباره او. دارد بسیاری پربهای آثار شهرستانی: »نویسدمی تهرانی بزرگ آقا عالمه

 رارجپ موسوعه در تهرانی مهعال...« است گذاشته یادگاربه خود از نثر، و نظم به آثاری مختلف، هایزمینه در
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 است، ستادهفر وی برای شهرستانی عالمه خود که فهرستی از نقل به «الشیعه تصانیف الی الذریعه» خود دیگر

 انزب به هاآن از بخشی که است نموده ذکر را فرهنگی تاریخی، ـ علمی بحث و رساله و کتاب دهها اسامی

 و ترکی و اردو هندی، انگلیسی، فارسی،: جمله از مختلف، انهایزب به هاآن از تعدادی و شده منتشر عربی

 مندانالقهع اختیار در و گشته ترجمه فارسی زبان به که هاییکتاب جمله از. است یافته انتشار و ترجمه غیره

 ،(«ع) حسین نهضت» ،«معارف» ،«جاودان هایمعجزه: »است زیر هایرساله و هاکتاباست، گرفته قرار

...  و ،«وهیئت اسالم» ،«چیست البالغهنهج» ،«مأجوج و یأجوج سد و ذوالقرنین» ،«جمعه نماز وبوج»

 .دیگر هایرساله

 هدیم مرحوم نخست را المعارفکتاب مثالًاند؛ساخته منتشر و ترجمه نفر چند را فوق هایکتاب از بعضی

 هب خلیقی غالمرضا آقای سپس و ودنم ترجمه شهرستانی عالمه برجسته شاگردان از انصاری سراج حاج

 ودنم ترجمه عراق در ءالدینضیا شیخ نخست را «البالغهماهونهج» و شد چاپ قم در که پرداخت آن برگردان

 هک اندکرده ترجمه نفر چند را «االسالم و الهئیه» کتاب همچنین و... قم در اهری عیسی سید مرحوم بعدها و

 شارها پیش، قرن یک در کتاب این اهمیت به نخست که خواهممی اجازه. است یافته انتشار ایران و عراق در

 در ینالدهبه سید: »نویسدمی کتاب این درباره الذریعه، معروف کتاب در تهرانی بزرگ آقا شیخ عالمه. کنم

 تالیف هـ 4327 سال در و نموده اقدام حدیث و قرآن ظواهر از جدید هیئت مبانی استخراج به خود کتاب این

 ارقر توجه و استقبال مورد سرعت به زمان، نیاز علت به و رسید چاپ به هـ 4327 در و رسانید پایان به را آن

 نظر از سپس و پیشین دانشمندان دیدگاه از را فلکی مسائل نخست کتاب این در شهرستانی عالمه. گرفت

 از هاستفاد بارا، اسالم دیدگاه و داده رقرا بحث مورد جدید هیئت علم منظر از سرانجام و بطلمیوسی هیئت

 .«است داشته بیان ـ حدیث و قرآن ـ سنت و کتاب

 که گامیهن و شده قرین«هیئت و اسالم» کتاب نام با شهرستانی الدین?هب سید نام که گفت توانمی واقع در

 در هک کندمی تبادر ذهن هب هیئت و اسالم کتاب نام طبیعی طور بهآوریم،می را شهرستانی الدین?هب اسم

 رد احادیث و آیات به استدالل با جدید علم توافق ارائه در است نموده اشاره تهرانی عالمه که همانطورآن،

 بوده وفقم آسمانی، کائنات و هستی جهان اسرار مسئله در جدید علمی اکتشافات داللت و گیتاشناسی مسئله

 دفتر و دگردی روبرو ایگسترده و عمیق استقبال با اسالم جهان سراسر درانتشار، محض به کتاب این. است

 شرقیغیرمسلمان، و مسلمان دانشمندان ازکتاب، این اهمیت درباره تقریظ و شعر و نامه هاده شهرستانی عالمه

 در( قبل سال پنج صدو یک) هـ 4327 سال در کتاب این اول جلد. نمود دریافتعجم، و عربغربی، و
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 محمد» استاد از کتاب چاپ تاریخ ماده در شعریآن، جلد روی در که رسید طبع به بغداد «اآلداب» چاپخانه

 :گویدمی که است آمده «السماوی

 الظالم بها یجلی هیئه و غمام ظلّـها فـضل ریـاض

 االعالم آبـــاؤه أســـسه لما الدین ?هیـب فـیها شـید

 «االسالم و الهئیه هّذبت» الیوّرخوا و االسالم فلیشکر

 به و بار چندین کتاب این. است ق4327 کتاب، تالیف سال با مساویابجد، حروف محاسبه با آخر مصرع که

 استاد ،(ق4323 سال در) ـ ایران غرب فرماندار ـ خسروی میرزا محمدباقر:چون معروفی هایشخصیت قلم

 ترجمه فارسی به( ق4320 سال در) نیفراها فردوس اسماعیل استاد و( ق4304 سال در) شهابی محمود دکتر

 جدیدی ترجمه اما اند؛شده منتشر و چاپ پیش، سال هفتاد ـ شصت همان در هاترجمه آن از بعضی و شده

 آخرین روی ازدارد، را اول چاپ مطالب مجموع نصف مقدار به اضافاتی حداقل و گرفته صورت اخیراً که

 به وجهت با و محترم مؤلف مطالب توضیح در مشروح و مبسوط ورقیپا هاده و آمده عمل به کتاب عربی متن

 افزوده آن به ما توسط جدیدی هایعکس همراه شناسی،آسمان و نجوم زمینه در علمی اکتشافات آخرین

 تراملک شکل و شده پیشین هایچاپ و هاترجمه از متفاوت کلی به کتاب اصل و ترجمه مجموع، در که شده،

 .است گرفته خود به تریجدید و

 هعرض عنوان به باید امروزه ـ شدمی محسوب هاکتاب مهمترین از یکیخود، زمان در که  کتاب این البته

. رددگ محسوب هیئت علم مندانعالقه به اسالمی، بزرگوار عالم یک دیدگاه از «هیئت علم تاریخ از بخشی»

 و چگونگی در دقت و کتاب در شده مطرح ئلمسا از بعضی در ما توضیحات و هاپاورقی به مراجعه

 لمع بررسی برای ما، عصر در که سازدمی روشن خوبی به جدید، هایداده و اطالعات این بودن انگیزشگفت

 هایدانش پژوهشگران و اسالمی علوم دانشمندان همکاری با جدیدی، کتاب تألیفاسالم، دیدگاه از هیئت

 اریخت از ایگوشه دهندهنشان فقط کنیم،می تقدیم ترجمه این در ما آنچه و...  است ضروری و الزم گون،گونه

 پیش قرن یک در نظر،صاحب عالم یک خاص هایدیدگاه و علم، این به مربوط پیشین اطالعات و قدیمی

 !بس و است

 مسائل همه در مترجم هک نیست معنا این به هرگز ـ بار ششمین برای ـ آن نشر و کتاب این جدید ترجمه البته

 ،هدف بلکه پذیرد،می مطلق طور به را، وی نظریات و آرا همه یا و است همفکر محترم مؤلف با شده، مطرح

 ربارهد کشفیات آخرین به استناد با هیئت و نجوم علم در فحص و بحث به «علمیه هایحوزه طالب» تشویق
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 توجه ام عصر در پیشین، علمیه هایحوزه برخالف گویا انهمتأسف که. است آسمانی عجیب و عظیم هایپدیده

 ما روایات در اگر من نظر به. نیست درسی رسمی هایبرنامه جزء حداقل و شودنمی مبذول آن به خاصی

 به استناد با باید ـ است بوده ما«آدم» از غیر ـ «آدم هزار هزار و عالم هزار هزار» را خداوند که است آمده

 تحقیقات هم آینده هاینسل تردیدبی. کوشید عالم و هزارآدم هزار این چگونگی کشف درایات،رو همین

 یاربسآنها، هایآگاهی و پذیرفت، خواهند«هیئت علم تاریخ از ایگوشه» مثابه به را جهان دانشمندان کنونی

 !کنیم تصور را آن توانیممی اکنون ما که بود خواهد آن از فراتر

 داده با اجمالی اشاره یک....  و هاکهکشان و آسمانی کرات هستی، جهان عظمت به بردن پی برای اینجا در

 دیدپ بزرگ انفجار یک نتیجه در هستی جهان گویدمی امروز علم: بود نخواهد تناسببی جدید، علمی های

 گردید، پخش و آمد وجود هب که ایماده :شودمی مطرح پرسش این ولی آمد؛ وجود به آن از«ماده» و گشت

 در انیشتین! گشت پدیدار مکان و زمان در که دهندمی مثبت پاسخ و یافت؟ هستی ،«مکان» و «زمان» در آیا

 کند،می نگاه آسمان به وقتی انسان گویندمی دانشمندان. کندمی مطرحباشد، «زمان» که را «چهارم بعد» اینجا

 قابل ماه و خورشید مانند و چرخندمی خورشید دور به که ببیند را ستاره رهزا سه تواندمی مسلح غیر چشم با

 پرداختند آنها پرستش به و! نامیدند «خدایان» را آنان و افتادند هراس به هاکوکب این از پیشینیان. هستند رؤیت

 .شدند رهنمون راست راه به را آنان و آمدند پیامبران اینکه تا

 شده لتشکی بزرگ ستارگان هایتوده انبوه از که دانندمی سال میلیارد سیزده را یهست جهان عمر دانشمندان

 اچر بپذیرد؛ تواندنمی را فرضیه این عقل ولی دارد؛ وجود آن در ماه و خورشید میلیون هزار صدها و است

 هاانکهکش این ستارگان نام که بود خواهد الزم دقت مقدار چهبگذاریم، خاصی اسم ایستاره هر برای اگر که

 قرآن که اهمیتی اینجا از و: داشت خواهیم الزم وقت آنان نام شمارش برای تمام سال هزار دو: بشماریم؟ را

 این بین فاصله. «عظیم تعلمون لو لقسم انه و. النجوم بمواقع اقسم فال:»شودمی روشن داده هاآن عظمت به

 به و بسازد تاس توانسته تاکنون انسان که موشکی وترینتندر. است زیاد بسیار هاکهکشان و بزرگ ستارگان

 موشکی هر زمین، اب هاکهکشان فاصله به توجه با و. کند حرکت ثانیه در کیلومتر بیست تواندمی بفرستد، فضا

 قصدم به تا داشت خواهیم الزم زمان سال هزار صد ـ خورشید منهای ـ کنیم پرتاب آنها سوی به بخواهیم که

 !برسد

 و. است شمسی مجموعه میلیون صد یک یعنی خورشید میلیون هزار صد دارای کهکشان، تریننزدیک

 در. دش خواهد روروبه ایفاجعه با زمین کره شود، بیشتر حرارتش اگر است، ثابت مستقرو که ما خورشید

 کم نور هر! ماست شیدخور از بزرگتر بار، میلیون 27 که دارد وجود خورشیدی یا ستاره «عقرب» کهشکان
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 هستی جهان در که هستند مدعی دانشمندان و است جهان یک از پرتویبینیم،می آسمان در ما که هم سویی

 چه هستی جهان این قبال در هاانسان و ما کره جایگاه پس دارد وجود کهکشان میلیون هزار هزاربزرگ،

 اعتنایی لقاب حجم زمین، کره که کنیم فکر اصوالً نباید پس(. بناها السماء أم خلقا أشد أانتم)باشد؟ تواندمی

 حرکت در ثانیه در کیلومتر هزار 344 سرعت با نور! دارد هاکهکشان و هاخورشیدها،ستاره کرات، برابر در

 آسمان در ما امروز که نوری یعنی! چرخدمی زمین کره دور به ثانیه هر در نیم و بار هفت نور یعنیاست،

 یدهرس ما به تا شده ساطع خورشید یا ستاره آن از نوری، سال میلیون یک از قبل واقع در کنیم،یم رؤیت

. است خورشید رودنبالهزمین، کره و چرخدمی زمین کره دور به و است سرد و ندارد نوری ماه خود! است

 روز 23 هر در که دارد(ماه) رقم یک فقط زمین کره ولی دارند؛ را خود ویژه قمرهای کدام هر دیگر، ستارگان

 از بار نمیلیو یک خورشید و است ماه از بزرگتر برابر پنجاه زمین کره! کندمی گردش آن دور به ماه، در نیم و

 ...است بزرگتر زمین

 از تفادهاس با که است آسمان و هیئت و نجوم علوم دانشمندان هایبررسی نتیجه و اکتشافات به ایاشاره این

 عجیب اکتشافات و هاعسکبرداری از آمده دست به نتایج به مراجعه از پس و علمی دقیق تمحاسبا

 این به دیگر، علمی وسیله هزاران و فضاپیما هایموشک و فضایی هایماهواره یا و «هابل» چون هاییدستگاه

 گذشته رد آنچه پس... نیست بزرگ هستی جهان درباره هادانستنی همه تردیدبی نتایج، این. اندرسیده نتایج

 فهم و درك با متناسب و افراد ذهن تقریب برایواقع، در آمده احادیث و قرآن لسان در و شد اشاره آنها به

 است، هستی و خلقت عظمت به اشاره عنوان به فقط و باشدمی روایات صدور و قرآن نزول عصر انسان

 طور همان. است بوده باز همواره تر،فزون حقایق درك و یافت و ارزیابی برای ترگسترده بستر و میدان وگرنه

 و هستی بزرگ جهان درباره آنان هایدانسته از هاییگوشه به اشاره واقع در دانشمندان، امروزه نظریات که

 یرقد شی کل علی اهلل و االرض و السماواتملک هلل: است هاکهکشان و هاآسمان و انسان و خلقت پیدایش

 .االلباب ألولی آلیات النهار و اللیل اختالف و االرض و السماوات خلق یف ان

 به ترعلمی و تردقیق تحقیقی مراجعه با باید علمیه هایحوزه در ما علمای و فضال ها،نکته این به توجه با

 «آدم الف لفا و عالم الف الف» و زمین کره و هاستاره و هاکهکشان و آسمانی کرات درباره روایات و آیات

 نکنند فراموش را نکته این و برسند احادیث و آیات هایتبیان و هاپیشگویی مورد در تریدرخشان نتایج به

 ذهن تقریب» برای همگی شده مطرح روایات، و آیات به استناد با هیئت و نجوم علوم زبان در آنچه که

 مواقعب اقسم فال»:گفت باید دیگر بار یک... هاواقعیت همه نه است بوده زمان و عصر با متناسب و هاانسان

 4«عظیم تعلمون لو لقسم انه و. النجوم
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 «اَپکس» پتلسکو کمک با انگلیسی شناسانستاره: است چنین شناسی گیتا زمینه در علمی کشف آخرین. 4

 خبرگزاری گزارش به.کند تولید خورشید 224 سال هر در است قادر که اندکرده کشف را دیجدی کهکشان

 از متری 2444 ارتفاع و اَند هایکوه در واقع «اَپکس» تلسکوپ کمک با انگلیس دورهام دانشگاه محققانمهر،

 کهکشان این. ندکن کشف دارد نام J SMM 2432 ــ 4442 که را جدید کهکشان این شدند موفق دریا سطح

 دلیل این به. اندداده رخ قبل سال میلیارد 44 شوندمی مشاهده آن در اکنون که وقایعی که است دور آنچنان

 در تارگانس تشکیل مناطق نور و ابعاد از مستقیمی گیریاندازه بار اولین برای اندشده موفق شناسانستاره این

 خصوص این در دانشمندان این. آورند دست به( بنگبیگ از پس سال میلیارد 0 حدود فقط) نخستین جهان

 224 حدود با برابر ریتم یک با ستارگان تولید حال در J SMM 2432 ــ 4442 که دریافتیم ما: »داشتند اظهار

 «است سال هر در خورشید

 سال میلیارد 44 فاصله از حتی دارد که زیادی بسیار جرم دلیل به جدید کهکشان ایننیچر، گزارش اساس بر

 عاداب از را ایسابقهبی جزئیات،«اَپکس» تلسکوپ برابر 32 بزرگنمایی. شودمی دیده درخشان بسیار نیز نوری

 «سازیستاره هایکارخانه» این که است آن از حاکی رصدها این نتایج. است کرده ارائه کهکشان این جرم و

 تردرخشان برابر 444 اماهستند، شیری راه کهکشان در ستارگان دهنده تشکیل ابرهای به شبیه بسیار ابعاد نظر از

 اولین رد ستارگان تشکیل که دهدمی نشان کشف این.رسندمی نظر به شیری راه کهکشان در حاضر ابرهای از

 (.42/4/73 مورخ 7 صضمیمه، اطالعات. )است بوده نیرومند بسیار فرآیندی هاکهکشان زندگی هایقاره

 

 

 

 

 

 

 

 



656 

 

 

 

 حسینی الدین جمال سید دیدگاه از تاریخ محرك عامل و جامعه یک تحول اصلی شرط

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 و شناخت ـ4: کرد تبیین امر دو در توان می را اجتماعی مصلح هر «کار اصول» که معتقدند شناسان جامعه

 اجتماعی مصلح یک اصل مینه روی و. مطلوب وضع ایجاد برای طرح و برنامه ارائه ـ2 موجود، وضع نقد

 جامعه تپیشرف با مقایسه در را جامعه انحطاط علل و کند تحلیل و نقد گویی کلی بدون را موجود وضع باید

 .دهد قرار بررسی مورد دیگر، های

 دلیل نهمی به و کند نمی حل را جامعه مشکل انتزاعی و ذهنی مسائل بر تکیه و گویی کلی اصوالً زیراکه ـ4

 social «اجتماعی شناسی آسیب» روی دست باید موجود، وضع انحطاط بررسی در ماعیاجت مصلح

phatalogy از رفت برون راه و جامعه انحطاط در را آنها تأثیر و بگذارد ریز صورت به انحطاط عوامل و 

 به از،نی مورد علوم با الزم آشنائی بر عالوه مصلح، شخصیت یک که است ضروری البته.دهد توضیح را ها آن

 .اشدب داشته کافی بهره تاریخ، فلسفه و اجتماعی فلسفه شناسی، جامعه تاریخ، از باید مشخص طور

 و کند یمترس را آینده طرح و برنامه دقیق و کامل طور به باید نیز، بهتر، آینده و مطلوب وضع با رابطه در ـ2

 باید عه،جام آینده که سازد روشن و نماید نتعیی و تبیین خود، معرفتی منبع از را تاریخ و جامعه محرك عامل

 روریض ویژگیهای از مشخصات این. برسد مطلوب هدف به تا باشد باید چگونه و برود سو و سمت کدام به

 .ببخشند سامان را جامعه و تاریخ تحوّل نوعی به اند توانسته که است اجتماعی مصلحان همه برای

 امعجو تحوّل شرایط درباره و بود ها ویژگی این دارای تردید ونبد ـ اسدآبادی ـ حسینی الدین جمال سید

 اطانحط طرف یک از او،. است گفته سخن سیستماتیک و آگاهانه دقیق، علمی، طور به مسلمان و شرقی

 انحطاط عوامل و علل پیشرفته، جوامع با آنها مقایسه در و نمود بررسی و مالحظه را اسالمی های جامعه

 :است نموده معرفی چنین خود آثار در را ها آن و کرده ترسیم دقیق، طور به را جامعه

 خرافات و جهل حاکمیت

 سرنوشت از غفلت و عمومی آگاهی عدم
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 مطلق گرایی تقدیر و محوری جبر

 مذهبی و قومی اختالف

 زمان علوم با آشنایی عدم

 اسالم تاریخ و عمومی تاریخ شناخت عدم

 جتماعیا هویت بحران و ذاتی شخصیت فقدان

 دینی و سیاسی استبداد تسلط

 اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، فکری، نظامی،: های زمینه همه در استعمار سلطه

 جامعه یک افراد میان در اعتماد عدم و بدبینی گسترش

 .دارند عهده به که وظایفی انجام از عملی فرار و افراد نپذیری مسئولیت

 دانشمندان و فرهیختگان میان در خمود و سستی و تحرك عدم

 زمینه نای در تردید بی دوستان که هست هم دیگری مسائل سقوط، و انحطاط عوامل و علل این بر عالوه البته

 راستا این در 43-40 قرن بزرگ مصلح این های اندیشه و افکار چگونگی با خود و دارند کافی اطالعاتی ها

 ندهآی اتکاء، نقطه است، اهمیت حائز سید اصالحی های برنامه در که رسد می نظر به آنچه اما. هستند آشنا

 رحومم ـ معاصر اجتماعی تحلیلگر یک را مسأله این. است او اندیشه در تاریخ، محرك عامل تعیین و نگری

 :کند می تبیین چنین عرب، سیاسی اندیشه در سیری کتاب در ـ عنایت حمید دکتر

 تسعاد لوازم و شروط همه اسالم، است، مدعی سید که آنچنان اگر که آید می پیش سئوال این همگان برای»

 درمانده و ناتوان چنین امروزی جهان در مسلمانان چرا پس است، دارا نظری لحاظ از کم دست را، انسان

 ردّ» یا سمناتورالی ـ کتابش سطر آخرین در و جوید می استناد قرآن آیة این به سئوال این پاسخ در سید،! اند؟

 دگرگون را قومی هیچ سرنوشت خداوند 4«بانفسهم ما یغیروا حتّی بقوم ما الیغیر اهلل ان: »است آمده «نیچریه بر

 بترتی بدین. نمایند دگرگون دارند، خود نفس و درون در که آنچه قوم، آن افراد که زمانی آن مگر کند، نمی

 «ماعیاجت فلسفه» در را تاریخ محرك لعام و دهد می پاسخ جامعه و مردم اصلی مشکل اصلی پرسش به سید

 .سازد می معین خود

 جامعه و تاریخ تغییر
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 و تغییر ایدب ما و است، هستی جهان شناخت فیلسوف کار: که بود معتقد تاریخ فلسفه درباره مارکس البته

 را آن و تدانس اقتصاد تاریخی، ماتریالیسم در را خود تئوری تصور همین با و کنیم دنبال را جهان دگرگونی

 اندیشة رب تکیه با خود، اجتماعی فلسفه در را تاریخ محرك عامل الدین جمال سید ولی. شناخت تاریخ محرك

 .کند می معرفی تاریخ محرك عامل را «درونی تحوّل و ملتها اراده» خود، معرفتی منبع به مستند

 محرك را خاصی عامل خود معرفتی منبع و ایدئولوژی خاستگاه از کدام هر هم، دیگر اجتماعی فیلسوفان البته،

 املع چندین به. اند دانسته ممکن عامل، آن محوریت مبنای بر را ها جامعه تحوّالت سیر و اند دانسته تاریخ

 :کنیم می اشاره معروف شناسان جامعه و مصلحان از برخی دیدگان از

 مارکس کارل ـ اقتصاد عامل

 گوبینو ـ گرائی ملی و نژاد

 هگل ـ کلی روح

 منتسکیو ـ جغرافیا

 کارالیل ـ قهرمان

 فروید ـ جنسی عامل

 2تو پاره ـ نخبگان

 عه،جام بنیادی اصل عنوان به را ها انسان نقش دانشمندان از یک هیچ عوامل، این در کنید، می مالحظه چنانچه

 ای عده برای ها آن از بعضی تنها و اند پرداخته مسئله به وی دیدگاه از بیشتر بلکه اند، نیاورده حساب به

 .اند شده قائل نقش نخبگان، و قهرمانان: مانند معین

 تاریخ محرك عامل عنوان به را آنها اراده و ها انسان نقش روشن طور به که کسی ما قرن مصلحان میان در

 خی،تاری های سنت و قرآنی آموزه از استفاده با که است اسدآبادی حسینی الدین جمال سید کند، می مطرح

 هک پردازد می مسأله این به خود، های رساله و مقاالت از متعددی موارد در سید،. است ساخته تئوریزه را آن

 :است جمله آن از

 الوثقی العروه در «المسلمین علی ها تطبیق و االمم فی اهلل سنن» مقاله ـ4

 الوثقی العروه در «والقدر القضاء» مقاله ـ2
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 .ناتورالیسم یا نیچری مذهب حقیقت رسالة ـ3

 از استفاده اب بلکه کند، می تبیین مسلمان و اسالمی عالم یک موضع از فقط نه را بینانه واقع تئوری این سید،

 لمستد را خود تئوری و آورد می شواهدی و دالیل کالم علم و تاریخ شناسی، جامعه: قبیل از انسانی علوم

 .سازد می

 ی،ذات تحول و خودسازی و خود نقش به آگاهی موضع از ها سانان باید جامعه، تغییر برای: گوید می سید

 دهعه به را اول نقش اجتماعی، تحوالت در یافته تحول مردم سید، دیدگاه از درواقع و دهند تغییر را جامعه

 مطلب نای اثبات برای. دارند مهمی و رهبری نقش فرهیختگان و عالمان طبقه بخش، آگاهی این در البته. دارند

 :کنیم می نقل را سید مقاالت از یسطور

 جامعه در خدا های سنت ـ4

 دریاها از چگونه که کند می یاد اول صدر مسلمین عظمت از نخست «االمم فی اهلل سنن: »مقاله در سید،

 به را قرآن بخش هدایت پیام رسیدند، جهان نقاط اقصی به: واداشتند تسلیم به را مستبد حکمرانان گذشتند،

 .ودندب پیشتاز هنر، و اندیشه و علم های عرصه در و شدند بزرگ تمدنی بنیانگذاران رساندند، دیگران گوش

 از اسالمی، های سرزمین 3هستند دنیا در جمعیت از میلیون چهارصد مسلمانان اینکه با( 43 قرن) امروز اما،

 ی،طبیع منابع بکر، مزروعی اراضی دارای اینکه با است، آنها اختیار در چین های دروازه تا اطلس اقیانوس

 یا و درآمده ویرانه صورت به ها ثروت آن همه متأسفانه، اما، دارند اختیار در فراوان خدادادی های ثروت

 و تاس حاکم میانشان اختالف و تفرقه و کنند می زندگی بیگانگان سلطه زیر نیز، ها آن خود و شده غارت

 اه هویت و سرکوب ها شخصیت. افتاده ای بیگانه دست به ای، گوشه هر و گشته قطعه قطعه کشورها،

 .باشد می اسالمی جوامع بالیای و خسارت همگی ها این. اند شده معکوس

 و الهی سنت مطابق را مسلمان های جامعه سقوط علت الدین جمال سید کوتاه، و کلی اشاره این از پس

 هکرد راهنمایی و ارشاد قرآن، محکم آیات خالل در بارها، و بارها خداوند،: »کند می معرفی تاریخ، قانونمندی

 نمی دست از را خود شخصیت و هستی کنند نمی سقوط کرامت، و عزت عرش از هرگز ها، ملت: که است

 :نمایند سرپیچی اند، شده تنظیم حکمت، اساس بر که الهی های سنت از اینکه مگر دهند،

 پایین آرامش، و سکونت و امنیت و رفاه موضع از و قدرت و عزّت اوج از را قومی و ای جامعه هیچ خداوند،

 یراست و اندیشه درستی حکمت، و عقل نور جامعه، آن اینکه مگر دهد، نمی تغییر را آنان وضع و آورد نمی

 دنیاموز درس تاریخ از و سازد محروم را خود و بدهد دست از را گذشتگان سرگذشت از گیری عبرت و رأی
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 درباره و نداند و نخواند اند، یافته انحراف خداوند مستقیم صراط از که را هایی ملت سرنوشت تاریخ و

 .نیاندیشد آنان، ناباوری و سرنوشت عاقبت

 کرده عدول کرداری، راست و عدالت سنت از آنها که است بوده جهت این به انحطاط، و سقوط این درواقع

 راستی داده، دست از را رأی و اندیشه در قامتاست آنان،. بستند خود روی به را حکمت و بصیرت راه و

 .دادند دست از را ها هوس و شهوات از دوری ها، دل صفای گفتار،

 و مته و کوبیدند را عدل نشتافتند، مظلومان یاری و نصرت به و نکردند دفاع و حمایت حقیقت، و حق از

 های لذت خاطر به و رفتند باطل هواهای دنبال. نساختند بسیج عدل، و حق کلمه پاسداری برای را خود اراده

 هک پرداختند بزرگ های پستی و منکرات به آنچنان و شدند منکر را ها راستی همه فانی، شهوات و زودگذر

 رب آن تصور از آدمی که کردند پایمال و سوزاندند کردند، کشی حق. شد زده وحشت آنها شنیدن از انسان

 در حیات نداشتند، غیرت ای ذرّه قسط، و عدل های سنت حفظ برای و شد سست آنان اراده. لرزد می خود

 عزتشان. داد را آنان کارهای کیفر خداوند که اینست. دادند ترجیح حق، پیروزی راه در مرگ بر را باطل راه

 « 0.داد قرار تاریخ عبرت معرض در را آنان و گرفت دستشان از را

 تاریخی شواهد

 آن، و ودش اشاره اساسی نکته یک به باید کنیم، نقل سید «نیچریه» رساله از را تاریخی شواهد آنکه از پیش

 علم به وضوح به زمان، علوم از بخشی و غربی و اسالمی فلسفه بر تسلط بر عالوه الدین جمال سید که این

 بر را او ةسلط که کند می نقل را ها ملت تاریخ از شواهدی او،. است داشته کامل تسلط تاریخ فلسفة و تاریخ

 .سازد می روشن رشته، این

 حلیلت تواند نمی هرگز باشد، نداشته کافی اطالع دنیا، تاریخ و خود کشور تاریخ از که انسانی هر اساساً،

 ودخ جامعه اجتماعی، مصلح یک عنوان به سید،. باشد داشته سیاسی ـ اجتماعی اوضاع از جامعی، و درست

 آن، ندیقانونم هم آن تاریخ، علم از خود، بخش رهائی تئوری تبیین و تحلیل در و نماید می کالبدشکافی را

 .کند می استفاده

. اندد می «ها روان و اراده تغییر عدم: »بر مبتنی را ها جامعه سقوط عوامل ناتورالیسم یا نیچریه رساله در او،

 داریدین و ناباوری فضع و انسانی کرامت تحقیر و قوم یک اراده ضعف» که کند می استدالل وضوح به او

 .است ساخته نابود را شان جامعه و کرده تهدید را آنها کرامت و عزت چگونه ،«جامعه یک
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 دارای انسان، که کند می ادعا انسان، از تکاملی تفسیر مورد در خداباوران، و گرایان مادی آراء مقایسه با سید،

 ماده بیرتع به که انسان بودن گونه حیوان تفسیر با زهرگ اندیشه، این. دارد آزادی و اراده و است ذاتی کرامت

 مادی نظر در انسان. دارد تفاوت کامالً man is a brane monkey( است برهنه میمون یک انسان) گرایان

 دیانا تفسیر حسب بر اما،. است ذاتی ارزش فاقد و بوده انسانی کرامت و صفات گونه همه فاقد درواقع ها،

 2.دارد واالیی بس مقام او، الم،اس بویژه ابراهیمی

 ره که است، شده حاصل خصلت سه و اعتقاد سه ادیان، سبب به دیرزمان، از را ها انسان: »نویسد می سید

 ...اجتماعیه هیأت پایداری و ملل قوام برای از رکین است رکنی آنها، از یک

 .است مخلوقات اشرف او، و است زمینی ای فرشته انسان، که است این عقاید، آن نخستین ـ4

 .است ها امت اشرف او، امت اینکه به یقین ـ2

 و لافض عالم به و نماید تالش شایسته، کماالت تحصیل برای که است آمده عالم این در انسان، اینکه ـ3

 0.گردد منتقل اعلی،

 :دارد اشاره نیز خصلت سه به فوق، اعتقاد سه بر عالوه سید

 به لفضای کسب در ها، امت دیگر با رقابت در اسالمی، امت. کند زندگی ناتحیوا مثل نباید انسان، اینکه

 معارف اخذ در «خود عقل تنویر و تزیین» در «لزوم و ضرورت نهج» بر جهان این در انسان،.  پردازد تالش

 مانتا ـ2 حیاء ـ4: آیند می پدید صفت سه اعتقاد، سه این نتیجه در سید، دیدگاه در  7.بکوشد علوم، و حقه

 ته،شایس جامعة و مطلوب کمال به قطعاً شدند، آراسته ها، ویژگی و صفات این با ها ملت وقتی. صداقت ـ3

 .شوند می نائل

 تاریخی شواهد

 و فراز در را اسالم دنیای و باستان جهان های ملت وضع و پردازد می تاریخی شواهد نقل به سید، آنگاه،

 :دهد می قرار مطالعه مورد خود، اجتماعی حیات نشیب

 یونانیان ـ4

 ودند،ب جهان از بزرگی منطقة بالمعارض حاکم گانه، سه خصال و گانه سه عقاید جهت به زمانی که یونانیان

. گشت هچییر مردم نهاد بر خودپرستی و شد کاسته نزدشان، حکمت و علم بازار گرا، مادی عقاید نفوذ اثر بر

 7«افتادند اسیر التین جنس یعنی ها، رومی دست به و رفت باد بر شان عزت و سلطنت رو، این از
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 ایرانیان ـ2

 لیماتتع اول صداقت، و امانت و بودند رسیده اعلی، درجة به سعادت، ستّه اصول در که بودند قومی ایرانیان،

. ندبگوی دروغی اینکه، مبادا کردند، نمی قرض( گرفتن) بر اقدام شدند، می محتاج اگر حتی. بود قوم آن دینیه

 3.افتاد تباهی به ایرانی، جامعه و کرد ظهور( مادی) نیچری مزدك قباد، زمان در اینکه تا

 آنها جملة از که. بود ایالت 24 بزرگ،( ی)دارا دورة در ایران: گوید می لونورمان فرانسیس: فرانسوی مورخ

 لتخص این فوراً ند،کرد می ضعف احساس خود، سیاسی قدرت در وقتی. بودند... و سند بلوچستان، مصر،

 به ار خود عظمت دوباره بازیافته، هویّت چنین برکت به و کردند می تمرین را خود شایسته صفات و ها

 کشور دینداری شدن رنگ کم و گری مادی تأثیر اثر در و کرد ظهور مزدك اینکه تا 44.آوردند می دست

 .کرد سقوط سرانجام و گرایید تجزیه و ضعف به ایران بزرگ

 اسالم جهان ـ 3

 ایدعق آن به خود، حقّه دیانت پرتو در که زمانی تا مسلمانان، زیرا. گذشت ماجرا همین نیز، مسلمان امت بر

 تا لپآ های کوه از قرن، یک ظرف در که جایی تا. داشتند برتری دیگر، های ملت بر بودند، آراسته خصال و

 قرن در آنکه تا. مالیدند مذلت خاك به را قیصرها و کسراها دماغ و آوردند در خود تصرف به را چین دیوار

 تعالیم اساس و گرفتند پیش در را «تدریج و تدلیس» طریق خود، آراء نشر برای و شد آشکار باطنیه، چهارم،

 از ار پیمان و عهد تشکیک، از پس و خود، عقاید در را مسلمانان کنند، تشکیک که دادند قرار این بر را خود

 کستش برای مغول، و ترك سپس و صلیبیان هجوم راه، این از و. نهاد فساد به رو اسالم، جهان و گرفتند آنان

 خانة و شدند انحطاط دچار( نیچریان) مادیین فاسده عقاید سبب به نیز، عثمانیان  44.گشت هموار مسلمانان،

 42.رفت باد بر آنان سالة چندین شرف

 جدید اروپای ـ0

 م،هیجده قرن در اینکه تا. بودند تمدن و کاردانی و دانش پیشروان اروپا، در میانرو از پس هم، فرانسویان

 نبش را کلیی اپیکور قبر شخص، دو این و کردند ظهور «العقول منور» و «الخرافات رافع» اسم به روسو و ولتر

 و ینید بی تخم و برانداختند را خود تکالیف و نمودند احیاء را( پوسیده های استخوان) بالیه عظام و کرده

. نمود قوطس فرانسه، ملت و کرد تألیف انبیاء مسخرة و تخطئه در کتاب چندین ولتر حتی. ریختند نیهلیسم

 نرفت میان زا فرانسه مردم میان در کسان، این تعلیمات اثر ولیکن کند اعاده را مسیحیت تا کوشید اول، ناپلئون

 43.خورد شکست آلمان از فرانسه سرانجام، و
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 سیّد حلیلت

 و حوّلت عامل که کند می اثبات حاضر، عصر تا باستان دنیای از تاریخی، شواهد به اشاره با سید، واقع در

 ینا جمال، سید البته،. گیرد می صورت «آنها معنوی و روحی تحوّل و ها ملت اراده» راه از تنها ها ملت تغییر

 سورمی الهی ادیان تعالیم پرتو در درونی خودسازی خ،تاری از عبرت اجتماعی، آگاهی اثر در را درونی تحول

 ارسازگ تاریخ و جامعه تحوالت در «ها ملت اراده و تغییر» عامل تئوری بودن علمی با دقیقاً این و داند می

 .است

 اعتقاد یک تصحیح

 و ضاءق یدهعق درباره «الوثقی العروه» در خود، مقاالت از یکی در شده، مطرح اصولی دیدگاه تکمیل در سید،

 که است افتاده جا اول صدر در بویژه مسلمانان ذهن در غلط به ظاهراً عقیده این که دهد می توضیح نیز قدر،

 .باشد می انحطاط سبب آن و کنند می تفسیر گرایی، جبری و«  fatalism فاتالیسم» نوعی را آن

 عوامل، و علل روند مرهون جهان که است این سید نظر در «قدر و قضاء» عقیده دقیق و درست تفسیر اما،

 ا،ه تمدن و ها ملت سقوط و ظهور و است شده تنظیم صحیح، ریزی برنامه با و شده حساب منظم، و دقیق

 انانس ارادة عامل اجتماعی، تحوّالت در مؤثر عوامل از یکی دلیل همین به و. باشد می گوناگون عوامل اثر در

 .آورد حساب به باید را ها

 وامع بعضی البته. خشکاند می آدمی در را واهمه و ترس فاتالیسم، و جبرگرایی نه «قدر و قضا» هب اعتقاد

 های الشت با که است اسالم راستین عالمان بر پس،. اند ساخته مخلوط جبر، به اعتقاد با را عقیده این جاهل،

 عوام مردم به و شناسانند باز آن، منفی عوارض و ها بدعت از را قدر و قضاء صحیح معنی خود، عالمانة

 قدر و قضاء به اعتماد و توکل از شارع آنچه غزالی محمد امام امثال اند، گفته ما بزرگان آنچه که شوند یادآور

 است کرده امر خداوند،. تنبلی و کسالت موضع در نه خواهد می ما، از عمل مقام در را آن شریعت گوید، می

 اهمال و انگاری سهل «خدا به توکل» بهانه به است، نداده اجازه هرگز و نماییم عمل را خود وظایف ما، که

 40.است «حق دین درباره مارتین» برهان این، که بورزیم

 و یمغول چنگیزخان حتی یونانی، اسکندر فارس، کوروش های پیروزی: کند می یاد تاریخ از سید، سپس

 الهوری اقبال تعبیر طبیعی طور به انسان و 42نماید می تفسیر ساز، سرنوشت عقیده این پرتو در را اول ناپلئون

 :گوید می که آورد می یاد به را
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 که                                                                                     داد سروری را ملتی آن خدا،

 بنوشت خویش دست به تقدیرش

 که                                                                                             ندارد سروکاری ملت، آن به

 !کشت دیگری برای دهقانش

 قهرمان نقش

 امت یک توانست که بدانیم، اسالم جهان قهرمان یک و اجتماعی برجسته مصلح یک را الدین جمال سید اگر

 و خودسازی به شناسی، جامعه خودآگاهی، نفس، به اعتماد شجاعت، تزریق با را حرکت بی و آلوده خواب

 و استقالل و دهد تغییر را تاریخ و جامعه درونی، تحوّل و آگاهی موضع از توانست و دارد اجتماعی آگاهی

 .ایم نگفته گزافی سخن بیاورد، ارمغان به مسلمان، و زمین مشرق های ملت آزادی

 و اصالحی های نهضت در معاصر، و اخیر قرن دو جتماعیا مصلحان و ها شخصیت اغلب که دانیم می البته

 تحکیم با که اند بوده متأثر الدین، جمال سید های گیری جهت و ها آموزه از خود، اجتماعی های حرکت

 اخلید استبداد و کشیدند آغوش به را استقالل شاهد و جنگیدند استعمار با خود، های ملت صفوف وحدت

 جوامع تحول در «ها ملت اراده و درونی تغییر: »تاریخ محرك عامل تأثیر راز و زرم این و کردند سرنگون را

 والسالم. است بشری

------------------------------------------------------------------------ 
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 اعراب و ایرانیان ارتباط های حلقه

 

 (4:)نمود ترسیم لذی دوایر اساس بر را اعراب و ایرانیان ارتباط های حلقه توان می

 آمده ردگ آن بر عربی و ایرانی طرف دو که پوشاند می را هایی تجربه از وسیعی گسترة که تمدنی دایره ـ 4

 چنین تحقق برای مجموعه این تالش از حکایت آنان های گیری جهت که دارند مشترکی هدف سوی رو

 .کند می هدفی

 و ها مشرب وجود برغم گردیده ترسیم ای واحده امت نزد رقم برای که اسالمی های باورداشت دایره ـ 2

 .دارد هدفی چنین تحقق بر داللت متفاوت های مسلک

 ایه داشته بر تکیه اساس بر طرفین که گستره این در خورده رقم های عالقمندی و الملل بین دایره ـ 3

 .اند داده شکل را آن مشترکی

 دگاهدی ها آن از گرفتن بهره با طرفین که است خورده رقم یفراوان مشترك ابزارهای تمدنی، دایرة حیطه در

 برخی گفت توان می. نمایند می ریزی پی المللی بین و ای منطقه های عرصه در را همسویی اقدامات و ها

 را عینیم های موضعگیری شده ریزی پی سازوکارهایی چنین مبنای بر المللی بین و ای منطقه ساختارهای از

 می لسطینف مسأله در را آن نماد ترین برجسته که است بخشیده تحقق مشخصی موضوعات و مسائل قبال در

 و یالملل بین های همکاری برای معینی نماد عنوان به تواند می که ساختارهایی از دیگر یکی. یافت توان

 المیاس هویت و دنمو اشاره همکاری مفهوم به آن اساس بر و گیرد قرار استناد مورد عربی ـ ایرانی ای منطقه

 یریموضعگ المللی بین و اسالمی مسائل قبال در ساختاری چنین های داده براساس و زد رقم آن مبنای بر را

 .است اسالمی کنفرانس سازمان همانا نمود،

 داده ارقر پلیدی تهاجم مورد را مسلمانان مقدسه اماکن از یکی که اقداماتی با رویارویی منظور به سازمان این

 نخستین یرهای منظور به را مشترکی آگاهی تا گشت گذاری پایه اسالمی کشورهای مشترك درك مبنای بر بود

 هپای بود شده کشیده آتش به ها صهیونیست توسط 4303 سال طی که مسلمانان مقدس حرم سومین و قبله

 مینهز و کشید خود به ار جهانی آن بازتاب که شده برانگیخته چنان مسلمانان خشم زمان آن در. نماید گذاری

 قبال رد مناسبی موضعگیری به اقدام اسالمی کشورهای تا شد اسالمی کنفرانس سازمان پذیری شکل ساز

 سمیر چارچوب این اساس بر مسلمان اقوام دیگر و ایرانیان و اعراب. بنمایند دست این از انگیزی غم رویداد

 .گشتند فلسطین از دفاع انگیزه از برخوردار
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 یم اتخاذ فلسطین مسأله قبال در را آمیز نفاق موضعی مزبور سازمان تأسیس زمان در ایران دولت هرچند

 فلسطین ستمدیده مردم با هماهنگ و همسوی مزبور موضوع برابر در مردمی های موضعگیری و مردم نمود

 دوران در را( ره)نیخمی امام های موضعگیری عرصه این در. داشت قرار آنان علیه شده اعمال فشار زیر بوده

 یاران اتنج تنها وی رویکرد زیرا سپرد فراموشی دست به و برد یاد از نباید ایران دولت با وی منفی مبارزه

 ایران ممرد به خطاب امام اظهارات. بود ایران رهایی با همسان وی اندیشه در فلسطین مسأله به عنایت که نبود

 تهنک این از همه. داشت بر در را فلسطین رهایی برای قیام هم و پهلوی ستم علیه خیزش سوی و سمت هم

 .ندارد من تفصیل به نیاز و آگاهند

 زا عرب رسمی محافل بر شده چیره واهمه و ترس که است این نمایم اشاره بدان باید اینجا در که ای نکته

 یکشورها و ایران میان همکاری های افق و است یافته پایان خداوند خواست به دیگر ایران اسالمی انقالب

 دیگر اب پیوندهایی چنین تعمیق ضمن شده آغاز نزدیکش همسایگان و یک این روابط گسترش با آن همجوار

 آغاز ارسف خلیج جنوبی سواحل از که گیرد می بر در را کشورهایی گستره این. است یافته توسعه کشورها،

 .یابد می پایان عربی مغرب در واقع های سرزمین به و

 مواجهه و روابط روزافزون توسعه با شدن هماهنگ منظور به را نوینی های بدنه تا خواند می فرا را ما آنچه 

 هایی توانمندی از برخورداری لزوم نماییم، ریزی پی اسالم جهان در خورده رقم تهدیدهای تمامی با

 ای توسعه نچنی سایة در وانبت تا باشد اقتصادی های خوردگی گره پاسخگوی بتواند که است استراتژیکی

 اهمفر ها ناخوشی و ها خوشی در را مشترکی سرنوشت از برخورداری امکان و نمود ریزی برنامه آینده برای

 اب بتوان آن اساس بر و گردد لحاظ آن ثقل جهانی، محاسبات در که نمود ریزی پایه را اسالمی جهان و آورد

 و هساخت اندیشند می برخی که سان آن ای خواسته چنین .است امت بدخواه که درآویخت مشترکی دشمن

 چنین ایه داده گرفته شکل اسالم جهان به تعلق پود و تار در آن واقعیت بلکه نیست خیالپردازی پرداختة

 جغرافیایی رةگست به تعلق و سرزمینی های وابستگی از برخاسته مشترك منافع در موجود واقعیت را خواستی

 .دزن می رقم مشترکی

 جهان برای ار ملل سازمان امنیت شورای دائمی کرسی اختصاص پیشنهاد ایران که بود نگرشی چنین مبنای بر

 پاسخ برغم. آید می شمار به اسالم جهان منظومة الینفک جزء عرب جهان است بدیهی. نمود ارائه اسالم

 تعلقات رمبنایب امنیت شورای های کرسی تخصیص اینکه بهانه به مزبور پیشنهاد به ملل سازمان دبیرکل منفی

 و اسالم و ایران صدای رساندن در را دست این از کمبودی و خأل توان می گیرد نمی صورت مذهبی دینی

 فریادرسی تا داشت نگاه محفوظ را حق این و نمود احساس خوبی به جایگاهی چنین از مسلمانان دیگر
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 خواست این هب مثبتی پاسخ حاضر حال در ملل سازمان اگر. بدبیا را خود جایگاه الملل بین گسترة در مسلمانان

 ای اراده چنین از فارغ تواند نمی آینده گردد بلند اسالمی کشورهای خواهی حق صدای چنانچه است نداده

 .بود نخواهد دشوار آن تحقق گیرد دست به را امری چنین زمام اسالمی کنفرانس سازمان آینه هر و گردد

 یرانگرو ابزاری را آن توان می و گردد می تعبیر دودم شمشیر به آن از که مذهبی و دینی های باورداشت دایره

 .دانست تکامل و سازندگی برای ای وسیله یا و شمرد

 و علما از بسیاری وجود این با اما بودند مواجه آن با کشورها اکثر که بود وضعیتی موجود شرایط از غفلت

 نموده ذاریگ پایه را بیداری های زمینه و خواستند پا به شرایطی چنین از خروج برای سنی و شیعه دانشمندان

 در «التقریب دار» تأسیس به توان می جمله آن از. گذاشتند اسالمی امت تاریخ و سرنوشت بر را مثبتی تأثیر

 ایندهنم و بروجردی اهلل آیت چون شیعه بزرگ علمای ابتکار و پیشنهاد به قمری هجری 4302 سال طی قاهره

 عالمه مرحوم نظیر سنت اهل علمای مشارکت و قمی محمدتقی شیخ حاج مرحوم مصر کشور در ایشان

 و المدنی شیخ چون دیگری بزرگان و شلتوت محمود شیخ عالمه مرحوم و األزهر مفتی سلیم عبدالمجید

 محمود شیخ عالمه ماقدا همین سایه در و غزالی محمد شیخ عالمه البناء حسن شهید و عیسی عبدالعزیز

 مچونه پنجمین شیعه مذهب اساس بر توان می که نمودند اعالم داشته بیان را مهمی بسیار فتوای شلتوت

 .نمود می پراهمیت بسیار اقدامی چنین که نمود دینمداری اسالمی های فرقه دیگر

 ردیدهگ متوقف هشد معمول اقدامات که شلتوت، شیخ و قمی عالمه درگذشت از پس یعنی پیش سال بیست

 رامیگ برادر آن دبیرکل که نمود اسالمی مذاهب تقریب و همگرایی جهانی مجمع تأسیس به اقدام تهران بود

 اکنون من هاینک به نظر. کند می آفرینی نقش بحث مورد زمینة در بدنه این که است تسخیری علی محمد شیخ

 و فرید شیخ و طنطاوی شیخ توسط که آیی دهمگر یک در نموده وظیفه انجام به اقدام هستم قاهره مقیم

 یخش حضور و االزهر دانشگاه رئیس عمرهاشم دکتر و مصر اوقاف رئیس زقزوق حمدی دکتر چون دیگرانی

 شرکت بود شده برگزار تسخیری شیخ و زاده، واعظ شیخ چون ایران و عمان از افرادی و لبنان از فرحات

 خواست حققت هدف با ایران دارالتقریب با همگرایی منظور به مصر قریبدارالت دوباره ساختن فعال برای نموده

 .نمودیم تالش گرانقدری های

 می گشتان اصل برایم تنها کرده دیگری زمان به موکول را آن که دارد مستقلی بحث به نیاز الملل بین دایره

 و قاهره جمعیت اجالس که دز رقم را هایی همکاری و ها همگرایی المللی بین سطح در توان می که گذارم

 اظهار نتوا می که است جهانی های عرصه از دیگر یکی نیز فلسطین مسأله. بودیم آن شاهد پکن زنان اجالس
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 صهیونیسم با مبارزه در مسلمانان همگرایی از برخاسته ای گستره چنین در خورده رقم های آگاهی داشت

 .است

 یکردهایرو مبنای بر که است مبارزه این به اکثرین نگاه بیانگر اسالمی انقالب پهنه در خورده رقم ادبیات

 ونیزمصهی و صلیبی استعمار با مواجهه در ساز سرنوشت ای مبارزه ایرانیان و اعراب های عرصه در خورده رقم

 از دفه که نپذیرفته صورت فلسطین اشغال هدف با تنها غرب رویکرد دو این همگرایی که شود می شمرده

 هیونیص صلیب غرب جهان که بپذیریم اگر بنابراین. است اسالمی های سرزمین تمامی در دواندن ریشه آن

 تجربه ار یکپارچگی و اتحاد خویش حق به یافتن دست برای ما چرا کند می تجربه را همگرایی خود باطل در

 فرصت آینده و تاریخ ننماییم برداری بهره است گرفته قرار رویمان پیش که فرصتی از اگر شک بی ننماییم؟

 .داشت نخواهد ارزانیمان را دیگری

 دشون انگاشته نادیده دیگری وقت و زمان تا باید آن، از غیر چه و مرزها عرصة در چه ما، ویژة مشکالت اما و

 بر مناسبی زمان در توانند می که باشند می مطرح خانواده یک در که است مسائلی همانند مشکالت این زیرا

 پیش یدیگر های ضرورت اکنون که گیرند قرار گیری تصمیم و بررسی مورد بلندنظری و صدر سعه مبنای

 دو گاننخب و سیاستمداران و نماید تبیین را آن تواند می پایداری عربی ایرانی گفتمان که دارد قرار ما روی

 و مشترك منافع م،اسال چون نمادهایی و کنند ریزی پی را آن باید همگرایی اساس بر عربی ایرانی جهان

 (2.)سازند خویش همت وجهه را فلسطین

------------------------------------------------------------------------  

 خارجه امور وزارت سیاسی مطالعه دفتر: تهران ،4374 ماه بهمن ،«عرب و ایران روابط توسعه» نشست در. 4

 بیروت ـ هالعربی الوحده دراسات مرکز: همکاری با

 عبدالهادی: گردآوری عرب، و ایران اندیشمندان نشست های بحث مجموعه ـ عرب و ایران روابط توسعه. 2

 .070 ـ 074 صفحه ،4370 مطالعات، دفتر تهران، چاپ بروجردی،
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 (اول بخش)منتظر مهدی یا جهانی احیاگر

 

 در که «سنّت اهل دیدگاه از موعود مهدى و جهانى مصلح» کتاب نشر دنبال به: ... 4بحث این بر یادداشتى

 دى،مودو ابواالعلى استاد از بحثى به است، شده چاپ اطالعات مؤسسه سوى از مکرّر طور به 2اخیر سال چند

 تاریخ موجز: »کتاب در( پاکستان اسالمى جماعت امیر نخستین و مؤسّس و سنّت اهل بزرگ علماى از)

 مى موعود مهدى مسئله بررسى به آن در که برخوردم ،04 ـ 22 صص دمشق، چاپ «احیائه و الدین تجدید

 وار تردید احادیث از اى پاره در ولى کند، مى معرّفى ـ جهانى ـ احیاگر یک عنوان به را حضرت آن و پردازد

 ...کند مى اظهار را اى ویژه دیدگاه و دارد مى

 و پاسخ به ایشان و گیرد، مى قرار سؤال مورد پاکستان، ـ هند قارّه شبه همان در نظر، اظهار و برداشت این

 مجله در ـ م4300 نوامبر ـ پیش سال پنجاه در نخست ها پاسخ و ها پرسش این که پردازد مى توضیح

 در( ق.  هـ 4042 االخر جمادى) ـ م4334 سال در سپس و گردد مى درج اردو زبان به «القرآن ترجمان»

 شود مى منتشر عربى زبان به پاکستان، الهور چاپ ،07ـ37 صفحه ،اسالمى جماعت ارگان «المنصورة» مجله

 «گجىان مسجد» شعبان نیمه مراسم بزرگداشت ستاد «نامه ویژه» در نشر براى بحث دو هر فارسى ترجمه که

 که آن راىب اینک و گردید درج( تبریز چاپ) شعبان نیمه ویژه نشریه «مقصود کعبه» در و شد تقدم تبریز،

 3.شود مى نقل «جهانى مصلح: » کتاب این ضمن در گردد، مقدور همگان براى آن زا استفاده

 استاد ا،م عزیز بسیار برادر توسط بحث، این عربى ترجمه که است ضرورى هم نکته این به اشاره اینجا در

 ینجانبا به نیز وى توسط و شده ترجمه پاکستان، اسالمى جماعت عربى بخش مسئول الحامدى، خلیل شیخ

 در تان،پاکس به مراجعت و ایران سپس و بوسنى از بازدید از پس پیش، سال متأسفانه که است شده ارسال

 ...پیوست حق رحمت به ناگوار اى حادثه

 فرصت ن،آ داستان نقل که گردد برمى پیش قرن نیم به شاید مودودى، مرحوم و ایشان با ما مکاتبات و روابط

 برادران برجسته هاى شخصیت از مودودى، موالنا مانند حامدى، خلیل داستا حال هر به طلبد، مى دیگرى

 بیت اهل به را خود خود، عقاید در و کرد دفاع ایران اسالمى انقالب از که بود پاکستان در ما سنّت اهل

 .غفور لعفوّ فانه. بگذرد ما همه تقصیرات از و سازد خود رحمت غریق را ایشان خداوند. یافت مى نزدیک

 علمیه حوزه ـ قم ، خسروشاهى هادىسید
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 کامل احیاگر جایگاه

 کردهن ظهور کامل احیاگر و مجدّد یک اسالمى امّت میان در تاکنون که یابیم مى در اسالم تاریخ به نگاهى با

 نداد مهلت بهوى اجل ولى یابد، دست واال جایگاه این به بود نزدیک عبدالعزیز عمربن خلیفه چه اگر. است

 تجدید هب اى ویژه هاى رشته یا رشته در تنها کدام هر آمدند وى از پس که احیاگرانى! برسد مقصود نای به تا

 و طبیعت و عقل ولى است، خالى همچنان الشرایط، جامع و «کامل احیاگر» جایگاه رو این از پرداختند،

 دین هاى رشته و نبجوا تمام تا کند ظهور ى«رهبر» چنین که کند مى طلب را این جملگى روزگار گردش

 رهبر این. دیگر سال هزار از پس یا باشد، زمان این در وى ظهور خواه نماید، احیاء و تجدید را زندگى و

 0.است آمده وى درباره روشنى هاى گویى پیش «نبوى حدیث» در که است مهدى امام همان

 ىم ناباورى و شگفتى دچار جهل و ناآگاهى سر از شنوند، مى را منتظر مرد این نام وقتى عصر، این مردمان

 شتهگ ناتوانى و سستى دچار کامل، مرد این ظهور انتظار خاطر به نادان، مسلمانان که کنند مى گله و شوند

 مى ازب کوشش و تالش از نتیجه در و فهمند نمى درست را آن ناآگاه افراد که حقیقتى گویند مى آنان! اند؟

 به هک غیب جهان از مردى ظهور به اعتقاد: گویند مى سپس!  آید شمار به حقیقت نیست روا اصوال مانند،

 !است خیالبافى و توهّم نوعى است، رایج متدین هاى امّت میان در کلّى طور

 خاتم هک گونه همان اند، داده نوید خود هاى امّت به زمینه این در پیشین، پیامبران اگر: که کرد توجّه باید ولى

 جهان مامت بشر، نوع حیات پایان از قبل اسالم که است، داده نوید خود امّت به( وآله لیهع اهلل صلى)پیامبران

 برد،ب رنج آن وخیم عواقب از و بیازماید را وضعى هاى نظام شکست اینکه از پس انسان و گیرد برمى در را

 سانان بیاورد، وىر است نموده وضع بشرى زندگى براى متعال خداى که نظامى به شد خواهد ناچار سرانجام

 .آمد خواهد نائل نعمت این به «بزرگوار رهبرى» سایه در

 یامبرانپ اگر. کرد خواهد اجرا کامل طور به اصلى صورت به را اسالم و کرد خواهد رفتار پیامبرگونه که رهبرى

 دور به یالبافىخ و توهّم از امر این چرا و ندارد تعجّب جاى چرا اند، داده خویش هاى امّت به اى مژده چنین

 ها مّتا این از بعضى و باشد رسیده زمین کره هاى امّت سایر به پیامبران سخن این که ندارد امکان آیا. است

 پوشانده آن بر خرافات و توهّمات از گشاده، اى جامه و داده تغییر را آن اصلى محتواى ناآگاهى، روى از

 باشند؟
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 مهدى امام

 هک نوگرایانى از خود فهمى کژ این در قائلند، مهدى امام ظهور به که مسلمانان از گروهى:  گفت باید البته

 مشایخ همانند بود خواهد مردى مهدى امام که کنند مى گمان آنان! ندارند کمى دست اند شده وى ظهور منکر

 و مدهآ بیرون اعتکاف گوشه از یا قدیمى مدرسه یک از او که بشنوند مردم که همین و! قدیمى صوفیان و

 :نماید مى اعالم خالیق به وردگویان! دست به تسبیح

 !«هستم مهدى من! مردم اى»

 او نددار او از که هایى نشانه و عالئم روى از و! شتابند مى سویش به دست به کتاب مشایخ، و علما ناگهان

 معتکف رویشاند همه آنگاه جهاد، اعالم آن پى در و بود خواهد عمومى بیعت سپس. کنند مى شناسایى را

 !!آیند مى گرد او پرچم زیر و شتابند مى اش یارى به بزرگ مشایخ و ها کده خلوت در

 رد روحى و معنوى رفتارهاى و رود مى کار به برکت و خیر براى شمشیر شود، آغاز نبرد و جنگ چون و... 

 نگاه کافرى به مجاهدان اگر که آنجا تا! گردد مى میسّر دعا و ورد بهوسیله پیروزى و! شود مى کارساز کارزار،

 ىم زبون و سست دشمنان، دارند، برمى دشمنان علیه دعا به دست که همین و افتد مى اغما حالت به کنند،

 !کند مى سوراخ سوراخ را هواپیماهایشان و ها تانک موریانه و شوند

 ینا یابم درمى باره این در من آنچه ولى دارند، تصوّراتى چنین مهدى ظهور درباره مسلمانان اغلب متأسفانه

 دخواه «رهبرى» موعود، امام که است این من تصوّر و برداشت یعنى. است برعکس کامال واقعیت که است

 زندگى مسائل. نگرد مى بابصیرت، آگاهِ مجتهد نگاه با جدید هاى دانش به و نوگراتر رهبران دیگر از که بود

 برترى انهمگ بر سیاسى، تفکّر و اندیشه و عقل در که کند مى ابتث جهانیان به و کند، مى درك خوبى به را

 خویش معاصر نوگرایان همه سرآمد ترقّى و پیشرفت در و است کامل تبحّر داراى جنگ فنون در و دارد

 .است

 وى ویکردر به نسبت که باشند کسانى نخستین خود! روحانیون و مشایخ حضرات که دارم آن بیم من البتّه و

 شکل هک دارم اعتقاد دیگر سوى از! بگشایند اعتراض به زبان نوین، اصالحى هاى روش و امروزین یلوسا به

 هاى نشانه و عالئم با مردم که طورى به ;بود نخواهد متفاوت مردم عموم از حضرت، آن ظاهرى شمایل و

 داخ خلق و دهد انجام را مهمى کارهاى و کند ظهور او که کنم مى بینى پیش همچنین! بشناسند را او خاصى

 ارتبش آن به روایات در که است نبّوت مشى خط حقّ به جانشین همو که دریابند تازه!( ؟)وى رحلت از پس

 آغاز را خود کار انتصاب، ادّعاى با تواند نمى کس هیچ پیامبر، جز شدـ اشاره که چنان ـ زیرا است، شده داده
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 بمنص است؟ گذارده او عهده بر دنیا این در اى وظیفه چه خدا که داند نمى یقین روى از پیامبر، جز و کند

 یستگىشا آن، وظایف تحمّل از پس انسان که است امورى جزو بلکه شود، قبول ادّعا با که نیست چیزى مهدى

 رباو را آن کس هر و بکند ادّعاهایى چنین جهت بى کس هر من نظر به. رساند مى اثبات به را آن دارى عهده

 !دارد اى مانده عقب ذهن و اندك علمى ضاعتب نماید،

 متفاوت کامال دارد، وجود مردم اذهان در آنچه با گذرد مى ذهنم در مهدى امام کار کیفیت از آنچه پس. . . 

 نفس با جهاد و معنوى ریاضت و الهام مکاشفه، العادّه، خارق امور براى اى زمینه او، کار در من زیرا است،

 از ى،انقالب رهبر هر همانند را شدید تالش و مبارزه و پیکار مراحل است ناچار او که اورمب این بر و بینم مى

 و تاس استوار ناب اسالم مبانى بر که کرد خواهد برپا تفکر و اندیشه در جدیدى روش مهدى. بگذراند سر

 آن و. آورد مى دبهوجو سیاسى و فرهنگى نیرومند حرکت یک همزمان طور به و کرده دگرگون را مردم تفکّر

 و ورزیده مخالفت او دعوت با و خاست خواهد بپا او برابر در امکانات و نیروها تمام با «نوین جاهلیت» گاه

 .کرد خواهد مقاومت او حرکت برابر در

 روح سو، یک از که کرد خواهد بپا استوار اسالمى دولت یک و گشته چیره آن قدرت بر سرانجام او ولى

 هب طبیعى، و تجربى علوم در آن پیشرفت و ترقّى دیگر، سوى از و دارد جریان آن هاى رگ در ناب اسالم

 د،شون مى خشنود آن از آسمان و زمین ساکنان: »... یابد واقعى مصداق شریف حدیث تا رسد مى تکامل اوج

 بیرون دارد لد در برکت و گیاه از که آنچه هر زمین و نمىورزد دریغ قطره آخرین تا باران بارش از آسمان

 .«ریزد مى

 نآ سیاست و تمدّن و گشته حاکم جهان هاى اندیشه بر اسالم که رسید خواهد فرا زمانى که امیدواریم اگر

 راگیرف رهبرى با جز انقالب و دگرگونى این که بزرگ رهبر این ظهور حتماً پس آمد، خواهد فائق تردید بدون

 رىرستگا و هدایت امام ظهور اندیشه از ها بعضى چرا بنابراین. است قطعى شود، نمى میسّر او خردمندانه و

 و کفر سرکردگان لنین، و هیتلر چون جهان همین در که حالى در نمایند؟ مى شگفتى اظهار جهان، این در

 !کنند مى ایجاد هایى دگرگونى و 0شوند مى ظاهر ضاللت

 دین در او جایگاه و مهدى هاى نشانه

 با د،ای داشته مرقوم مهدى درباره «احیائه و تجدیدالدین تاریخ موجز» کتاب در چهآن از بخشى در ما: پرسش

 غیر افراد، دیگر بین در که دارد هایى ویژگى موعود مهدى که ندارید اعتقاد شما. داریم نظر اختالف شما

 صیتشخ چگونگى که است آمده هایى نشانه نبوى احادیث در که حالى در است؟ فرد به منحصر پیامبران،
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 چشم خصوص، این در مندرج هاى روایت از اساس چه بر شما. سازد مى متمایز روشن طور به را مهدى

 کنید؟ مى پوشى

 مورد شدت به حدیث علم بزرگان سوى از مهدى ظهور درباره حدیث کتب در مذکور هاى روایت: پاسخ

 رمىب چنین رجال اهل هاى کتاب از. ندا شده مهدى ظهور منکر نیز برخى حتى که آنجا تا گرفته، قرار انتقاد

 هاى فرقه که است روشن تاریخى نظر از همچنین. نیستند سنّت اهل از اکثراً احادیث این روایان که آید

 اند کوشیده و کرده استفاده احادیث این از خود، اى فرقه و سیاسى مقاصد براى اسالم تاریخ در گوناگون

 یجهنت این به من ام، کرده بیان آنچه خالل از. سازند منطبق خود مردان از ىیک بر را آنها در مذکور هاى نشانه

 مهدى تفصیلى هاى نشانه در آنچه ولى. است صحیح مهدى ظهور در خبر مرز تا روایات این که ام رسیده

 به را آنها بعدها اند داشته منافعى کار این در که افرادى شاید. ندارد صحت اغلب من گمان به است، آمده

 هاى دوران در مهدویت مدّعیان هاى کتاب اگر رو، این از. اند افزوده( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر سخنان

 ایىه بدعت و ها فتنه عمده مایه دست ضعیف هاى روایت این که فهمید خواهیم کنیم، بررسى را گوناگون

 .است گذارده آنان اختیار در اند، برانگیخته اسالم ضد بر که را

 که ما رسیده مطلب این به( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر هاى گویى پیش کلیه در طوالنى تأمل از سپ من

 در که ونهآنگ مفصّلى هاى نشانه دهد، مى روى آینده در که اتفاقاتى درباره آنها در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر

 ارک روش و نمودند مى بیان را اصلى هاى نشانه ایشان. کنند نمى بیان است، شده بیان مهدى ظهور احادیث

 .بپردازند امر جزئیات به که نبود گونه آن ایشان

 وریتمأم ولى پذیرید، مى را مهدى قیام ضرورت «احیائه و تجدیدالدین تاریخ موجز» خود تألیف در: پرسش

 جدید هاى واژه با را آن اید کرده تالش شما شوند؟ مى مبعوث ایشان آن، تحقّق خاطر به که چیست مهدى

 بنابراین ؟نمایند اثبات را آن است، آمده باره این در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر از آنچه از آنکه بى کنید بیان

 ذکر از ذکور،م کتاب در شما اینکه باالتر این از کنید، تبیین را اینها تمام احادیث پرتو در که است پسندیده

 وا از اطاعت آیا که اید نگفته همچنین اید، زده باز سر او تمایزم هاى ویژگى و مهدى جایگاه درباره چیزى

 نیست تردیدى همچنین! اید داده قرار احیاگران عموم شمار در را او بلکه خیر؟ یا است واجب مسلمانان بر

 ت،نیس کامل که کسى و است کامل که کسى به( احیاگران) المجددین بخش شما کتاب در که گونه همان ـ

 است، تهرف کار به( قوى گمان به) لغت عنوان به بلکه اصطالح، عنوان به نه «احیاگر» واژه که است، شده اشاره

 مهدى توان مى چگونه باشد، خطا از معصوم مهدى است الزم و نیست خطا از معصوم احیاگر، که مادام ولى

 کرد؟ قلمداد احیاگران عموم شمار در را موعود
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( وآله لیهع اهلل صلى)پیامبر. بیاندیشیم است آمده حدیث در که «مهدى» واژه خود درباره ابتدا است الزم: پاسخ

 برده کار به کرده، هدایت حقّ به را او خدا که کسى یعنى را، «مهدى» واژه بلکه نبرده، کار به را «هاد» واژه

. شود القاط باشند، قیممست صراط بر اگر هم، امیرى یا رهبرى یا امام هر بر واژه این است جایز بنابراین. است

 یگراند از را او که باشد داشته خاصّى ویژگى که کسى بر مگر شود، نمى اطالق «الم و الف با) «المهدى» ولى

 راجع( هوآل علیه اهلل صلى)پیامبر سخنان در مطلب این که شود داده نشان او ویژگى این تا سازد، مى متمایز

 و شد لبریز ستم و ظلم از که همچنان کند مى عدل و قسط از پر را زمین: »است آمده منتظر موعود آن به

 .«کند مى حکمرانى سال هفت

 مىن ولى شده خوانده «المهدى» ،(الم و الف) به تعریف با موعود مهدى او، ویژگى کردن برجسته براى پس

 معصوم امام او و ناسدبش را آن باید مسلمان که «مهدویت» نام به دارد وجود دین در منصبى که بگوییم توانیم

 اعتراف آن به ما که است محض شیعى اندیشه یک ـ پیامبران غیر عصمت اندیشه ـ اندیشه این واقع در. است

 2!نداریم

------------------------------------------------------------------------  
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 .شد نقل 340 ـ 233 ص اول، ج «مطبوعات در مهدویت فرهنگ هاى برترین»

 .4373 ـ 0 هاى سال. 2

 در ولى است، آمده المستدرك و ماجه ابن ترمذى، سلم،م هاى کتاب در احادیث این از بسیارى چه گر. 3

 منصب در دشهی اسماعیل شیخ و المرافقات در الشاطبى که کنیم اشاره روایتى به که نیست فایده بى اینجا

 خواست که اى گونه به(دوره این) و است رحمت و نبوت شما دین سرآغاز. اند کرده نقل را آن االمامه

 نبوت، روش به خالفت( دوره) آنگاه. دارد برمى میان از را آن متعال خداى سپس،. بود خواهد است، خداوند

 خالفت» دوران بعد. برد مى پایان به را دوران آن خداوند سپس. بود خواهد است، خداوند اراده که گونه آن

 ملوکیت» شکل هب امور اداره آنگاه دارد، برمى میان از را دوران آن متعال خداى سپس و رسد فرامى «موروثى

 که آمد خواهد پیش نبوت روش به خالفت دوران بعد،. برسد پایان به نیز آن دوران تا بود، خواهد «استبدادى

 اکنانس که گستراند، خواهد سایه زمین روى در اسالم و شد خواهد رفتار مردم بین در پیامبر سنت اساس بر

 آنچه هر زمین و نمىورزد دریغ قطره آخرین تا باران بارش از اسمان. شوند مى خشنود آن از آسمان و زمین

 چه ات سند نظر از روایت این که کنم قضاوت توانم نمى البته. ریزد مى بیرون دارد، دل در برکت و گیاه از
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. دارد تمطابق آمده، حدیث کتب در قبیل این از آنچه هر با آن، مفهوم که نیست تردیدى ولى است معتبر حد

 رد را چهارم دوره و است شده سپرى تاکنون آن دوره سه است، شده اشاره تاریخ دوره پنج هب روایت این در

 که دهد مى نشان شواهد تمام است، شده بینى پیش روایت این در که پنجم دوره اما. گذرانیم مى هنگام این

 و است آزموده را انسان وضعى هاى نظام تمام بشریت که چرا. شتابد مى آن سوى به همچنان تاریخ و زمان

 ناب سالما به بازگشت از آشفتگى، و سرگردانى ها سال از پس اکنون و یافته ثمر بى و بار مصیبت را آن

 (مؤلف.)نیست گریزى

 .دمشق چاپ ،04 ،22 ص احیائه، و تجدیدالدین تاریخ موجز، مودودى، موالنا. 0

 اصل و پذیرد مى را مهدى حضرت ظهور هک معروف سنّى عالم یک عنوان به را مودودى استاد مطالب ما. 2

 .نیست وى ادعاهاى همه قبول این، معناى شک بى و کنیم مى ترجمه ;دارد باور را آن صحت و
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 (پایانی بخش)منتظر مهدی یا جهانی احیاگر

 

 نسانا اتنج و چرخد مى آن محور بر اسالم و کفر که را مسائلى بیان خدا که کنید درك خوبى به باید شما

 بلکه ،کنایه و ابهام با نه شده، ذکر قرآن در جملگى امور این و است گرفته عهده بر خود دارد، بستگى آن به

 4.«للهدى علینا ان: »فرماید مى متعال خداى. است گردیده بیان وجه ترین روشن و کاملترین به

 نهائىت به حدیث امّا باشد، آمده قرآن در دین، نظام در کیفیت و اهمیت این به موضوعى است الزم بنابراین

 از انزب طریق از تنها احادیث زیرا. کند اثبات چرخد مى آن محور بر ایمان و کفر که را موضوعى تواند نمى

 !قینی علم نه است صحّت به گمان شود، مى مستفاد آن از که چیزى نهایت در و است شده نقل مردم به مردم

 دینى مسائلى که دهد قرار خطر این معرض در را بندگانش که دارد نمى ستدو هرگز متعال خداى واقع در

 هب مسلمان کفر و ایمان و بیاورد بهوجود ها انسان میان اساسى نظر اختالف است ممکن که مهم غایت به

 ااقتض خود خودى به مهمّ مسائل این اهمیت بلکه واگذارد، آحاد احادیث بر را باشد داشته بستگى آن به خدا،

 علیه هللا صلى)پیامبر و فرماید بیان را آن ابهام، بى و روشن طور به خود کتاب در متعال خداوند که کند مى

 ائبهش هیچ بدون تا بشمارد، خود رسالت وظیفه اصلى جوهر را آن و نماید تبلیغ را آن عمومى طور به( وآله

 2.شود گوشزد مسلمانان یکایک به اى

 (عج) مهدى مسئله

 عودمو مهدى امام درباره آنچه به نسبت نیست، تردیدى آنان اخالص و دیانت در که علماء از وهىگر: پرسش

 اعتراض مورد چند در است، آمده مهدى امام خروج از حدیث کتب در روایاتى به استناد با اید، داشته مرقوم

 مى دین اقامه و تبلیغ به که ىمبلّغ هر براى شریعت به بندى پاى اینکه به احساس انگیزه به اینک. اند نموده

 دارید مى مرقوم آنچه هر است الزم زیرا. گذاریم مى میان در شما با را آنان اعتراضات است، واجب پردازد

 هند،د تذکر دیگران و بزند سر حقّ برخالف عملى شما از اگر البته و باشد، هماهنگ کامال شریعت احکام با

 .مدارید روا تردید خود در حقّ به بازگشت در

 آنچه با ام نظر به اید، داشته مرقوم «احیائه و تجدیدالدین تاریخ موجز: »خود کتاب در که مطالبى از بخشى ـ4

 ابى سنن» و «ترمذى جامع» در که را روایاتى من خصوص این در. دارد مخالفت است، آمده احادیث در که

 ام از تردید بى روایات این از اى پاره «رجال» که گویم مى اساس این بر و ام کرده بررسى است آمده «داود

 «لرجا» که دارد وجود دیگرى صحیح روایات ماجه، ابن سنن و داود ابى سنن ترمذى، جامع در ولى! نیستند
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 همسر «سلمه ام» از. کند نمى تأیید را شما نظر که دارد وجود مطالبى آنها در و گویند راست ثقات از

 از مردى. دآی مى پدید اختالف خلیفه مرگ هنگام به: فرمود پیامبر که شده نقل( هوآل علیه اهلل صلى)پیامبر

 بین و سازند مى خارج را او اکراه به و آیند مى او نزد مکّه اهل از مردمى کند، مى فرار مکّه به مدینه اهل

 3.کنند مى بیعت او با مقام و رکن

 سند با «ىبیهق. »اند حدیث راستگوى ثقات از آن راویان مهه که یابید درمى کنید نگاه روایت این اسناد به اگر

 ابیدبشت آن سوى به است، آمده خراسان سوى از که دیدید را سیاه هاى پرچم اگر: »است آورده «ثوبان» از خود

 ددان نمى خود مهدى امام اینکه بر مبنى را شما نظر ها، روایت این آیا «است مهدى خدا خلیفه آن میانه در که

 کند؟ مى نفى است، موعود مهدى که

 مؤمن هر بر او اجابت یا یارى: »است توجّه شایان است، آمده روایات از یکى در که زیر هاى واژه مخصوصاً

 او جامه( مهدى) کن، عطا من بر! مهدى یا: گوید مى آید مى او نزد مردى: ترمذى روایت در و «است واجب

 .کند مى رپ کند، حمل بتواند که اى اندازه به را

 لحاظ از شما عبارت و پردازى جلمه این!... بود خواهد «امروزین رهبرى» موعود مهدى: اید داشته مرقوم ـ2

 مخالف شما نظر با که کسانى! دهید ارجاع ها آن به را ما که شویم مى متشکر دارد اگر ندارد، ارزش احادیث

 «صوفیه» از اوقات اغلب است، آمده امّت این در که احیاگرى هر که آورند مى دلیل تاریخ هاى واقعیت از اند

 .اند بوده

 این به را مردم بعضى. «بود خواهد خود زمانه نوع جدیدترین از رهبرى موعود امام» که شما عبارات این ـ3

 !...کرد؟ خواهید مهدویت ادّعاى زودى به خود شما شاید که است انداخته شک

 روایت چندین «دهلوى اهلل ولى شاه» امام فرزند «الدین رفیع شاه» هنوشت «آخرت هاى نشانه» کتاب در ـ0

 را هایى روایت چنین «صحیحین» در من ولى دارد، وجود مسلم و بخارى از نقل به مهدى امام خروج درباره

 و ددار وجود دیگرى روایت مذکور کتاب در همچنین ـ کردم تالش بسیار آن جستجوى در آنکه با ـ ندیدم

 خدا خلیفه این: »دهد مى ندا آنها به آسمانى سروش کنند مى بیعت مهدى با مردم وقتى است مدهآ آن در

 خالصه بود این چیست؟ روایت این به راجع شما نظر 0.«برید فرمان و بشنوید را او سخن است مهدى

 :ها پرسش

 وجخر پیرامون دیث،ح گوناگون هاى کتاب در مندرج روایات درباره را خود تحقیقات خالصه قبال: پاسخ

 در که کسانى: کنم مى بسنده گفته این به اینجا در. بینم نمى آن تکرار به نیازى و ام نموده بیان مهدى امام
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 پس ای است، شده ذکر حدیث کتب از یکى در که کنند مى اکتفا مهدى خروج درباره روایتى به خود احتجاج

 نیست نانآ بر ایرادى کنند، مى اکتفا ثقات غیر یا ثقات راویان از یکى سخن به سرانجام تحقیق، و بحث از

 .نیابند اعتقاد اند، یافته آثار و احادیث در آنچه به جز اگر

 از ىشمار بى موارد به و دهند مى انجام تطبیقى تحقیق و کرده آورى جمع را روایات این تمام که کسانى اما

 خشن تیزس و امیه بنى و فاطمه بنى درباره را تاریخ وایتر بلکه این، تنها نه و ـ رسند، مى اختالف و تعارض

 تروایا حدیث، کتب در که کنند مى مشاهده ابهام، و تردید بدون و دارند نمى دور نظر از را آنها پیوسته و

 تمام توانند مى دشوارى به ـ نماید مى تأیید را کشمکش این هاى طرف از یک هر که دارد وجود متعددى

 مطالب در شما که هایى روایت حتّى بدانند، صحیح را روایات این در مندرج جزئى ادهاىروید و جزئیات

 تالش همچنان که است معلوم تاریخ در و است آمده میان به سخن «سیاه هاى پرچم» از اید کرده ذکر خود

 است بوده !موعود مهدى امام همان( عباس بنى خلفاى از یکى) مهدى که کند ثابت تا آید مى عمل به هایى

. اند ادهد نسبت( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به را آن تقلّب و دروغ به که است روایات اختالف آن، علت که

 کند احتجاج بگذار دارد، روایات این به استدالل صحّت بر دارد اصرار اینها، تمام رغم به که باشد کسى اگر

 «احیائه و الدین تاریخ موجز» کتابم در که مهدى امام ظهور چگونگى درباره من نظر به اگر ندارد ایرادى و

 .بورزد مخالفت ام، نموده اظهار

 در ولى ،باشد مردم همه قبول مورد و صحیح فقهى، یا علمى یا تاریخى مسئله هر در من نظر نیست الزم البته

 قامها» در من با همکارى از نپسندند، مسائل از اى مسئله درباره مرا نظر کسى اگر نیست صحیح حال عین

 ازگىت مشابه، علوم دیگر و فقه و تفسیر احادیث، در مندرج مسائل در علما اختالف زیرا! ورزد امتناع «دین

 .ندارد

 معنا بدان این ولى بود، خواهد خود زمانه رهبران نوع جدیدترین از رهبرى مهدى امام من نظر به! بله ـ2

 که است نای من منظور! کند پیروى روز مد آخرین از و بپوشد فرنگى لباس و! بتراشد را ریشش او که نیست

 ااقتض نیازها و شرایط این آنچه طبق و بود خواهد واقف کامال آن هاى پیچیدگى و شرایط زمانه، علوم از او

 در که ابزارهایى و وسایل تمام از مأموریتش، انجام براى او و کرد خواهد اتخاذ را الزم تدبیرهاى کند، مى

 .داد خواهد قرار بردارى بهره مورد است، شده کشف علمى هاى کاوش بهوسیله خود نهزما

 گرا نداریم، نیازى شرعى دالیل از گواهى یا سند به آن اثبات براى که است روشن و عقالیى امر یک این،

 خندق حفر نچو ـ کند مى استفاده خود زمانه تدبیرهاى و ها روش جدیدترین از( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر

 وظیفه هب وجه بهترین به اگر آینده هاى زمان از یکى در شخصى که گفت توان مى اساسى چه بر ـ منجنیق و
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 باشد؟ مى نیاز بى مدرن علمى اطالعات و هواپیما و تانک از بپردازد،( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر خالفت امر

 گردد؟ مى توجّه بى خود مانهز رفتارهاى و ها پیچیدگى و اوضاع و شرایط به نسبت و

 مد ار پیروزى و تعالى که حرکتى یا برسد، خود هدف به بخواهد که گروهى هر براى فطرى راه تنها! هرگز

 هاى روش و فنون و علوم جدیدترین از و جوید بهره علمى وسایل و ابزارها ترین تازه از باید دارد، نظر

 .کند استفاده خود، زمانه کاربردى

 «تمهدوی» دعوى زودى به من که گویند مى و اند افتاده شک به من درباره مردم از برخى اید گفته اینکه ـ3

 سر کسى از ها وسوسه و ها شبهه قبیل این که کنم مى اکتفا پاسخ این به تنها سخن، این قبال در! کرد خواهم

 مى یاد به را کریم قرآن رد خدا سخن و اندیشد مى واپسین روز حساب به و ترسد مى خدا از که زند نمى

 از اى پاره که بپرهیزید ها گمان بسیارى از» 2(.اثم الظن بعض انّ الظن، من کثیراً اجتنبوا: )فرمود که آورد

 .«گناهند ها گمان

 در «اسالمى جماعت» با همکارى از را مردم تا انگیزند برمى را تردیدهایى چنین که کسانى مورد در من

 یابند نجات آن از نتوانند ترفندى هیچ به که کنم مبارزه شدت به که ام گرفته تصمیم ند،دار باز حقّ به دعوت

 ببینم تا شوم حاضر الهى، پیشگاه در دعوى هرگونه از دور به خدا خواست به قیامّت روز در اینکه آن و

 مى جدا مردم، بین آن پخش و من به آن انتساب و ها شبهه و تردیدها جعل گناه از را خود افراد، این چگونه

 0!سازند؟

. کنم وانعن را مطلبى اثبات، یا نفى به توانم نمى «واپسین روز هاى نشانه» کتاب در مندرج روایت درباره ـ0

 با ردمم وقتى که است داده خبر( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به خداوند واقعاً و باشد صحیح روایت این اگر

 ددهی فرا گوش سخنش به است، مهدى خدا خلیفه این: »دهد مى ندا انآسم از سروش کنند، مى بیعت مهدى

 .«برید فرمان و

. است باطل تردید بى ام، نموده اظهار «احیائه و تجدیدالدین تاریخ موجز» کتابم در که من نظر صورت این در

 بررسى و مطالعه ىط ما زیرا باشد، رسیده خبرى چنین(وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به که ندارم یقین من ولى

 بعثت نگامه حتى و نشنیدند، را ندایى چنین خدا، پیامبران از پیامبرى بعثت هنگام به مردم که دانیم مى قرآن

 روز تا یافت نمى دیگرى فرصت پس آن از بشریت و خداست پیامبر آخرین که( وآله علیه اهلل صلى)محمد

 .است نشده یدهشن ندایى چنین دهد، تمییز ایمان از را کفر قیامت،
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 دهد خبر هک! باشد داشته همراه اى فرشته که خواستند مى( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر از همچنان مکّه، مشرکان

 تمام تعالم خداى ولى خداست، فرستاده او بدانند یقین طور به که بیاورد روشنى دلیل یا خداست، فرستاده او

 زا بردارى پرده اینکه آن و فرمود بیان را آن ردّ دلیل قرآن یاتآ از بسیارى در و کرد رد را ها درخواست این

 ،الهى متعالى حکمت با عقلى نظر از نماند، مردم آزمودن براى فرصتى دیگر که طورى به حقیقت چهره

 خویش سنّت این خدا که داریم مى روا همه، این با چگونه بلکه داریم، اعتقاد چگونه پس ندارد، سازگارى

 پس است، مهدى خدا خلیفه این: »داد خواهد ندا آسمان از سروش و کرد خواهد دگرگون مهدى مورد در را

 7؟«برید فرمان و بشنوید را او سخن

 دجّال حدیث پیرامون پژوهشى

 است روشن که چنان: »است کرده مطرح را زیر پرسش «القرآن ترجمان» مجله خوانندگان از یکى: پرسش

 رد انسان که نمانده باقى زمین از اى نقطه هیچ زیرا کجاست؟ مکان این است، ىزندان مکانى در کور «دجّال»

 هب شما «است؟ نیامده دست به کور دجّال از اثرى تاکنون چرا پس باشد؟ نکرده رو و زیر را آن عصر این

 جّالد عموضو ولى. «ندارد شریعت در جایى و نیست بیش داستانى کور دجّال این: »که دادید پاسخ او پرسش

 حیحص به توانید مى اطمینان حصول براى و است شده ذکر روایت سى در تقریباً ـ دانم مى من که آنجا تا ـ

 چه هب خود ادعاى در شما بنابراین کنید، مراجعه السنة شرح و ترمذى و داود ابى سنن مسلم، صحیح بخارى،

 کنید؟ مى استناد دلیلى

 در دجّال» که است گفته این به اشاره ام، داشته اظهار...« نیست بیش داستانى: »قبلى پاسخ در آنچه: پاسخ

 شد، خواهد ظاهر زمین در ـ دجّال ـ گر فتنه دروغگوى یک اینکه اما. موضوع اصل نه «است زندانى مکانى

 ـ منماز در همواره و دارم ایمان است، آمده او درباره که( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر احادیث از بسیارى به من

 به خدایا» ;الدجّال المسیح فتنة من بک اَعوذ اللّهم: خوانم مى را مشهور دعاى این ـ دیگر دعاهاى بر عالوه

 «دجّال مسیح فتنه از برم مى پناه تو

 اهنگ است شده روایت دجّال درباره( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر احادیث از آنچه تمام به جامع طور به اگر

 ریافتد خصوص این در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر که علمى که شود مى معلوم ما رب روشن طور به کنیم،

 خواهد چنینى این هاى ویژگى داراى و شد خواهد ظاهر زمین در بزرگ دجّالى که بود، محدود این به کرده،

 اینکه آیا و! شد؟ خواهد ظاهر کجا در و وقت چه او که نشده داده خبر( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به ولى. بود

 هزاد واپسین هاى دوران در ایشان وفات از پس یا شده؟ زاده( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر دوران در عمال او

 شود؟ مى
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 اللتد امر این که اند نقیض و ضد شده، روایت خصوص این در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر از که احادیثى

 خنس نحوه از که است آمده قیاس و گمان مبناى بر بلکه نشده، بیان وحى اساس بر اخبار این که کند مى

 رد سرزمینى از دجّال: »است آمده گاهى. شود مى مستفاد مطلب این نیز خصوص این در ایشان به منسوب

 مى خارج عراق و شام میان اى منطقه در او: »است شده نقل نیز زمانى و «شود مى ظاهر خراسان نام به شرق

 7!«کنند مى پیروى دجّال از اصفهان یهودیان از هزار هفتاد: »است شده گفته نیز گاهى و «گردد

 هجرى سوّم یا دوّم سال در که است نموده شبهه اظهار «صیاد ابن» نام به یهودى نوجوان یک مورد در گاهى و

 مسیحى، راهبان از «دارى تمیم» که، است آمده روایت آخرین در و باشد دجّال او شاید که شده زاده مدینه در

 همراه به که است این کند مى نقل او که مطالبى جمله از. آورد اسالم هجرى نهم سال در و آمد ایشان نزد

 رهجزی وارد اینکه تا شدند طوفان خوش دست و( عرب دریاى یا روم بحر در) شد اى کشتى سوار مرد، سى

 ودندب ندیده هرگز او از تر عجیب که دیدند را نىانسا ترین عظیم و ترین بزرگ آن در و! شدند دریا آن در اى

 آنها هب سرانجام و کرد سوال آنان از فراوانى امور به راجع ،!بود شده بسته آهنى زنجیر با او پاى و دست که

 :گفت

 خارج و شود مى داده خروج اجازه من به زودى به و دجّالم مسیح من دهم، مى خبر شما به خودم درباره من»

 شام اىدری در او ولى: »گفت و نموده شبهه اظهار بلکه نکرده، تکذیب را سخن این پیامبر گویا و 3!«شوم مى

 .نمود اشاره شرق به دست با و «است مشرق سوى از او بلکه است، یمن دریاى یا

 وناگونگ روایات این به فراگیر نگاهى اگر باشد، داشته دین اصول و حدیث علم با آشنایى کمترین کس هر

 قابل خشب دو به باب این در( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر سخنان که کند درك تواند مى آسانى به یاندازد،ب

 .است تقسیم

 .افتاد خواهد چنان و چنین اتّفاقاتى و است چنان و چنین صفاتى داراى و کرد خواهد خروج دجّال: نخست

 نای در و است داده خبر آن به راجع( وآله لیهع اهلل صلى)پیامبر و دارد وجود یقین جملگى، اخبار این در

 .باشد متفاوت دیگر روایت از که ندارد وجود روایتى روایات،

 متفاوت تنها نه مورد این در روایات بود؟ خواهد کسى چه و کرد خواهد خروج دجّال کجا و وقت چه: دوم

 اهلل صلى)پیامبر گفته این مانند دارد، داللت گمان و شک و شبهه بر که دارد وجود آنها در الفاظى بلکه است،

 او همراه تو باشد( دجّال همان) او اگر: »بکشد را صیاد ابن خواست اجازه او از وقتى عمر، به( وآله علیه

 44.«ىبکش را پیمان اهل از مردى نیست روا نبود، چنین اگر و است مریم بن عیسى او همراه بلکه نیستى،
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 خارج ستم،ه شما بین در من که وقتى او اگر: »دیگر حدیثى در( وآله علیه اهلل ىصل)پیامبر گفته این مانند یا

 ودخ حجّت هرکس کند، قیام نباشم، شما بین در من وقتى اگر و کنم مى احتجاج او با تنهایى به من شود،

 44.«است مسلمان هر بر من جانشین خدا و است

 امتم کس هر. نیست دین در اول بخش سنگ هم اصول، راعتبا به و دینى وجهه نظر از دوّم بخش این ظاهراً

 او ىدعو بلکه است، اشتباه در کند، قلمداد اسالم اعتقادهاى جزو را بخش این در حتى مذکور، جزئیات این

 ابن» درباره( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر. دارد صحّت آن هاى بخش از یک هر که کند ادّعا اگر نیست صحیح

 در و آورد اسالم بعدها او ولى است، دجّال او که کرد یاد سوگند «عمر» حتى و نمود شبهه اظهار «صیاد

 جالىم چه اکنون این، از پس. گزاردند نماز او بر مسلمانان و یافت وفات اسالم دین بر و کرد زندگى حرمین

 !نمایند؟ شبهه اظهار او بودن دجّال و صیاد ابن به نسبت همچنان مردم تا ماند مى

 آیا و رد،نک تکذیب را او خود، بیان در کم دست یا کرد تصدیق را «دارى تمیم( »وآله علیه اهلل صلى)برپیام

 این بر کافى دلیل ـ!امروز به تا ـ است دیده زندانى جزیره در را او «دارى تمیم» که شخصى چنین ظهور عدم

 اهلل لىص)پیامبر است؟ نبوده راستگو !است دجّال او اینکه به دارى، تمیم به دادن خبر در مرد آن که نیست

 واقعیت این آیا ولى شود، ظاهر وى به نزدیک زمانى در یا وى زمان در دجّال که داشت را آن بیم( وآله علیه

 هنشد ظاهر دجّال هنوز و شده سپرى( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر زمان از قرن نیم و سیزده امروز که ندارد

 است؟

 ماسال صحیح معرفى و عرضه اسالمى، اعتقادات عنوان به هم آن مسائل، این تمام لنق که رسد مى نظر به

 این یتواقع گفتم، نیز قبالً که چنان. است شده درك درستى به حدیث مفهوم که گفت توان نمى و نیست

 خدشه بوتن منصب بر نه نشود، ظاهر( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر گمان یا قیاس طبق فردى چنین اگر که است

 باید تماًح که نشده تکلیف ما به نیز شریعت در اصوالً و پیامبران عصمت به اعتقاد در نه و شود مى وارد اى

 دیثح در خود( وآله علیه اهلل صلى)اکرم پیامبر را اساسى واقعیت این! بیاوریم ایمان امورى چنین این به

 .است فرموده بیان را آن «نحل»

------------------------------------------------------------------------ 

 .42 آیه لیل، سوره. 4

 یکى که( وآله هعلی اهلل صلى)اکرم پیامبر از پس «خالفت» مسئله آیا: پرسید باید استاد، گفتار همین ذیل در. 2

 مهائ» در آن مراراست که دارد اگر نه؟ یا دارد خاصى آیه مجید قرآن در بود، اسالم حیاتى مسائل مهمترین از
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 مهدى موضوع در امر، این آورد، دست به باید را آن چگونگى احادیث، از و ندارد اگر و( السالم علیه)«هدى

 کالمى و عقیدتى مسائل تفصیل و بررسى و نقد قصد اینجا در ما البته... باشد صادق تواند مى هم موعود

 (مترجم) .است بسیار گفتن براى سخن وگرنه نداریم را اختالفى

 (مترجم. )است کرده نقل را حدیث این ،77 ص ،24 ج ،«بحاراالنوار» در هم مجلسى. 3

 .223 ص الغیبه، نعمان،: به شود رجوع شیعى منابع در. 0

 .42 آیه حجرات، سوره. 2

 ونهگ هیچ و شتافت لقاءاهلل به جماعت تأسیس از پس سال 37 یعنى م، 4373 سپتامبر 34 در مودودى استاد. 0

 و ىجعل ادعاهاى ترویج پیرامون قیامت روز افراد این. نکرد دادند، مى نسبت بهوى مردم بعضى که ادعایى

 (حامدى خلیل)داشت؟ خواهند پاسخى چه خدا، دین برقرار راه در تالش از مردم داشتن باز

 هب امور از ضىبع ها، نبوت دوران در اگر... است بررسى و بحث قابل نیز مودودى استاد استدالل این. 7

 امر هیچ نیز آخرالزمان در که باشد تواند نمى معنا این به الزاماً امر، این ;است نیافته تحقق خاص دالیلى

 ستا نهفته امر یک در فقط مودودى استاد اشکال ندهد؟ رخ اى العاده فوق حادثه یا و نیافتد اتفاق جدیدى

 یتب اهل مکتب از و مىورزد اعتماد سنت اهل راویان هب فقط حدیث، پذیرش در ایشان متأسفانه اینکه آن و

 مى ادآوری خود او را نکته این ولى... شود مى دور بودند،(وآله علیه اهلل صلى)پیامبر به افراد ترین نزدیک که

 هاىاجتهاد و آراء و ها گفته همه که این و... است باطل او کالم حتماً گردد، ثابت حدیثى صحت اگر که شود

 اىه اشتباه قبال در را ما تواند مى حدودى تا اعتراف، این و!... باشد حق با مطابق که ندارد رتىضرو وى

 (مترجم!)سازد قانع وى غیرعمد

 .347 ص ،0 ج یعلى، ابى مسند موصلى، ابوبعلى. 7

 .234 - 273 ص ،40 ج کنزالعمال، هندى، الدین حسام. 3

 .443 ص ،2 ج المهدى، االمام االحادیث معجم ،کورانى على به شود مراجعه شیعى منابع در. 44

 .43 ص همان،. 44
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 انصاری مرتضی شیخ درسی تقریرات المصابیح مشکاة

 

 .التراجیح و التعادل فى المصابیح مشکاة: کتاب نام

 (.علیه اللّهرضوان) خسروشاهى محمد سید العظمى اللّهآیت: تألیف

 . ق. ه 4203: تألیف تاریخ

 .ق ه4344: نجف اول چاپ

 .صفحه 332: صفحات تعداد. رحلى: قطع

 . صفحه 427: ضمیمه هاىرساله

 علماى از«  خسروشاهى مجتهد»  به معروف تبریزى حسینى محمّد سید آقا اللّهآیت مرحوم کتاب مؤلف

 .تاس انصارى مرتضى شیخ مرحوم دوران، نابغه و استادان استاد بزرگ و بنام شاگردان از و شیعه بزرگ

 جهان به دیده تقوا، و علم خانواده یک در کربال، مقدس شهر در قمرى هجرى 4223 سال در بزرگوار مؤلف

 سپس و گذراند شهر همان در را تحصیل عالیه مراحل از مقدارى و ابتدایى مراحل و کودکى دوران و گشود

 قالانت نجف به بود، عصر آن علماى اجلّه از که خسروشاهى حسینى على سید آقا اللّهآیت پدرش خدمت در

 4.گردید نجف علمیه حوزه در عالیه تحصیالت ادامه مشغول و یافت

 در نجف علمیه حوزه داد،مى ادامه خود تحصیالت به نجف علمیه حوزه در مؤلف مرحوم که زمان آن در

 وزهح به نجف در انصارى شیخ اعظم استاد همچون علمى، برجسته شخصیت اقامت و بود شکوفایى اوج

 سوى به اسالمى مختلف شهرهاى و کشورها از استعدادها و مغزها و بود بخشیده فراوان رونق نجف لمیهع

 شیخ درس از استفاده خاطر به هم خسروشاهى محمد سید آقا اللّهآیت شاید و بودند شده سرازیر نجف

 مودن شرکت بزرگ داستا درس در لهمعظم. افکند اقامت رحل نجف در و گفت ترك را کربال حوزه انصارى،

 رعتس به چنان فراوانش کوشش و تالش و سرشار استعداد و موّاج فکر سایه در و برد هابهره او محضر از و

 موفق ودخ استاد درس تقریرات نوشتن به و رسید اجتهاد مرحله به نجف در اقامتش اوایل در که رفت پیش

 .پرداخت تدریس به سپس و گردید

 را ىو محضر بود زنده شیخ تا و داشت کامل اعتقاد انصارى شیخ اعظم استاد تأعلمیّ و فقاهت به مؤلف

 االفضل روالحب: » ... کندمى توصیف چنین را خود استاد«  المصابیح مشکاة»  کتاب اوایل در و شمردمى مغتنم
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 احمصب و حجّةاالسالم ،القمقام المولى و االعالم نخبة االیام، فرید و االنام قدوة االشمّ، والطود الخضّم البحر

 زهدأ االوائل، و االواخر فقهاء شمس و الدالئل رموزات أسرار کاشف بدرالمدقّقین، و صدرالمحقّقین الضالم،

 صطفىم العباد، مالذ و االستاذ شیخنا االمصار، علماء أفقه و االعصار فقهاء أعلم زهّاداالخیار، أعبد و عبّاداالبرار

 عمره مدّ و هتوفیق اللّه أدام - المرتضى الشیخ جناب: أعنى والتقى، الهدایة علم المرتضى، مرتضى و المصطفى

 مشکاة»  خود تألیف جریان به سپس 2... «.مرفوعة فضله أعالم و ممطورة علمه ریاض زالت وال - تأییده و

 اجاستخر را لمشع دریاى از درّهایى و چیدم را علمش باغ ثمرات از اىثمره: گویدمى کرده اشاره«  المصابیح

 ابواب در که را اصول مسائل مهمات آن در و... افزودم آن بر رسید خودم قاصر ذهن به هم آنچه و نمودم

 آن زیرا ش،کتاب ترتیب به نه نمودم تنظیم استاد درس ترتیب مطابق را آن و کردم درج بود، نشده درج اصول

 3.بود ننوشته را«  تراجیح و تعادل»  شیخ خود هنوز موقع

 که است تراجیح و تعادل درباره فقه اصول در مرحوم آن علمى آثار جمله از«  المصابیح مشکاة»  کتاب آرى

 با بزرگ قطع در صفحه 330 در حیاتش حال در 4344 سال در و شده فارغ آن تألیف از هـ 4203 سال به

 .است شده چاپ نجف در خسروشاهى احمد سید اللّهآیت برومندش فرزند حاشیه

 تعادل ربارهد فقه اصول در المصابیح مشکاة: نویسدمى«  المصابیح مشکاة»  درباره تهرانى بزرگ آقا شیخ عالمه

 متوفى) تبریزى خسروشاهى الحسینى الحسن ابى بن على محمدبن سید حاج عالمه را آن و است تراجیح و

 فارغ آن تألیف از 4203 سال به و باشدمى«  والتراجیح التعادل»  آن تفصیلى عنوان و نوشته( 4342 حدود در

 آقا پسرش براى را کتاب این و است رسیده طبع به نجف در مؤلف حیات حال در 4344 سال در و شده،

 0. است شده نوشته آن بر هم هایى تقریض و داشته مرقوم احمد سید

 کرده تصریح و برده اسم محمد سید آقا اللّهآیت از جا دو در«  الشیعة أعیان»  کتاب در امین عالمه مرحوم

 در اىسالهر و«  والتراجیح التعادل فى المصابیح مشکاة»  کتاب و بوده انصارى شیخ شاگردان از وى که است

 2. اوست تألیفات از الفاظ وضع

 زا یکى جمله از. است آورده کتابش آخر در را عصر آن علمى بزرگ شخصیتهاى از تن دو تقریض مؤلف

 رب تقریضى ضمن در بوده، معروف«  داود ابن»  به دوستانش میان در و است مؤلف خود مهمنا که مؤلفان

 ستحسنها قد و للخیام کالعمود األحکام الُصول کتابک ولعمرى: » ... است نوشته«  المصابیح مشکاة»  کتاب

 سوگند جانم به»  0«... النقل نقل عن العقل بنخبة فیه استفیت یوم و لیلة کل فى ایّاکم مادحة القوم أحاسن

 ... «اندشمرده نیکو( انصارى شیخ) قوم احاسن را آن و است خیمه ستون مانند احکام اصول در تو کتاب
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 و ثنا و حمد از پس داشته، مرقوم جعفر شیخ بن على شیخ بن مهدى شیخ جناب را آن که دیگر تقریض در

 النظر عنان تأطلق و األنیق التحقیق هذا فى الفکر بکر سرحت ولقد:» ... است نوشته( ص) اکرم پیامبر بر درود

 األصول من الفروع مستنبط و المنقول و المعقول جامع فکرة به سمحت الذى الرشیق التدقیق هذا مسرح فى

 حقیقاتت انبعث منه و زمانه علماء فضل انتهى إلیه من األفضال، و الفضل منبع و الکمال و اإلجتهاد دائرة قطب

 لمحاسن امعاًج تعالى بحمداللّه فوجدته التدقیق، حجر فى المتربّى و التحقیق ثدى من المرتضع أوانه فضالء

 ... «.مؤلفه باع طول عن منبئاً الرشیقة التدقیقات األنیقة التحقیقات

»  کتاب و ستوده را خسروشاهى محمد سید آقا اللّهآیت مرحوم علمى مقام تقریض، این نویسنده سرانجام

 بأن ىالحر فهو: » گفته که آنجا تا است، کرده معرفى خود موضوع در کتاب بهترین را«  ابیحالمص مشکاة

 ترسیم طال آب با است سزاور آن و 7... «الحور جنات و على بالنور یکتب أن و الحبر و بالمداد ال بالتبر یرسم

 .شود نوشته فرشتگان پرهاى روى نور با و مرکّب، با نه شود

. یانهب قصدنا ما غایة هذا: » ... کندمى توصیف چنین این را پدرش علمى موقعیت و خود ب،کتا آخر در مؤلف

 رالشهی أباً، التبریزى مسکناً، والغروى مولداً، الحائرى الحسینى الحسن أبى على بن محمّد الحقیر أنا

... ترصیفه و تألیفه و ذیبهته و بجمعه عُنیت الذى هذاالکتاب تألیف من الفراغ وقع قد و... جدّاً بالخسروشاهى

 ذلک و الحسن أبى و أحمد عینى لقرّتى هـ 4203 سنة فى التراجیح و التعادل فى«  المصابیح مشکاة»  أعنى

 ...«عشراألربعین فى دخلت و الثالثین العمر من أتممت أن بعد

 الوالد جناب أعنى لدىّ، أکرمهم و علىّ الناس أعزّ من المرجوّ إنّ ثمّ: » ... نویسدمى ماجدش والد درباره

 قواعد ممهّد الحرام و الحالل مسائل مبانى مشیّد األصول و الفروع حاوى المنقول، و المعقول جامع الماجد،

 مدةع المحقّقین، و العلماء زبدة الدقائق، رموز مقاصد مفسّر الحقائق، اُصول معالم معلّم األحکام، و الشرائع

 مایجد صلحی أن - الخسروشاهى التبریزى الحسینى على السیّد - األعظم إلیه عزّىالم السیّد والمدقّقین، الفقهاء

 7... « النسیان و والخطأ النقصان و الخلل من

 سید اآق خود چشم نور و فرزند براى را«  المصابیح مشکاة»  کتاب مؤلف، مرحوم فرماییدمى مالحظه چنانکه

 چهارم دهه در داخل و کرده سپرى را خود عمر از( سال34) دهه سه مؤلف که بود زمانى این و نوشته احمد

 .بود شده

 ودخ بزرگوارى و لطف با نماید مشاهده عیبى و نقص کتاب این در اگر نموده درخواست پدرش از سپس

 .دهدمى نشان پدر مقابل در را او خشوع و خضوع نهایت این و. فرماید اصالح
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 الفض علماو زبانزد و پیچید علمى مجامع در مؤلف علمى شهرت آوازه که بود کتاب همین نوشتن از پس و

 ارشم به دینى مراجع از استادش از بعد که بود آنچنان حوزه، در وى علمى مقام اندگفته لذا و گردید واقع

 3.نمودندمى شرکت طالب و فضال از کثیرى جمع درسش حوزه در و رفتمى

 زمینه ینا در «عشر الرابع القرن فى البشر نقباء»  نشده چاپ مجلد در تهرانى، بزرگ آقا شیخ بزرگوار، عالمه

 لحسینىا الحسن أبى بن على بن محمّد سیّد الحاج الجلیل، التقىّ الورع العالم السیّد: » نمایدمى اشاره چنین

 ومالموس ع،المطبو التراجیح و التعادل صاحب... العامّة المراجع و األعالم العلماء من التبریزى، الخسروشاهى

 منها فرغ الشرعیّه، الحقیقة فى رسالة و 4270 ألّفه الذى الباقریّة والرسالة ،4203 ألّفه الذى المصابیح بمشکاه

 44... « کثیرة تقاریض علیه و 4344 سنة طبعت کلّها ،4207

 یفرد در انصارى شیخ مرحوم شاگردان برشمردن ضمن«  انصارى شیخ شخصیت و زندگى»  کتاب مؤلف

 حسنابوال بن على سید فرزند: » است نوشته چنین این خسروشاهى محمد سید اللّهآیت مرحوم درباره ،242

 مصابیحال مشکاة»  کتاب و بوده شیخ شاگردان از و متّقى، زاهد، امامیه، علماى از تبریزى خسروشاهى حسینى

 ؤمنینامیرالم حضرت مطهّر رواق در اشهجناز و گفته وداع را دارفانى تبریز در و باشدمى ایشان تألیفات از« 

 نمود وفات ه 4320 سال به حج سفر در و علم اهل أجلّه از نیز احمد سید بنام فرزندش. شد سپرده خاك به

 44«  گردید مدفون بقیع در و

«  تراجیح و تعادل»  درباره اصول، کتب مشروحترین و ترینغنى از یکى«  المصابیح مشکاة»  کتاب: بهرحال

 لّهالآیت مرحوم مؤلف، خود نظریات و( سره قدس) انصارى شیخ اعظم استاد درس تقریرات شامل که ستا

 و وع،موض این در انصارى شیخ اعظم، استاد بحث که نکته این به توجه با و... است خسروشاهى محمد سید

 شده چاپ بزرگ عقط در صفحه 302 در کتاب این ولى نیست، بیش صفحاتى«  رسائل»  گرانسنگ کتاب در

 اتیداس تا گردد نصیب آن چاپ تجدید توفیق که آن امید. گرددمى روشن کامالً علم اهل بر آن اهمیت است،

 .شوند مندبهره آن ارزشمند و پرمایه مباحث از معاصر فضالى و

 در علمى الهرس چند«  المصابیح مشکاة»  کتاب ضمیمه به که نیست مناسبتبى نکته این به اشاره اینجا در

 ىب که شودمى اقدام نیز آنها معرفى به اجمال به که است شده چاپ عالیقدر مؤلف همان از نیز اصول و فقه

 :است شده استفاده آنها تصنیف و تألیف در أعظم، استاد علوم موّاج بحر از شک
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 مؤلف چاپى آثار دیگر

 صفحه 27 در رساله. باشدمى مؤلف فقهى آثار از و است«  تقیه»  موضوع در رساله این: التقیة فى رسالة -4

 از رساله این و است شده چاپ نجف در. ق هـ 4344 سال در«  المصابیح مشکاة»  کتاب ضمیمه به بزرگ

 عامّة و الجدوى الکثیرة المهمّة المسائل من التقیّه مسألة کانت لمّا انّه ثم: » شده آغاز مجله این با 330 صفحه

 .دارد ادامه 302 صفحه تا و... « متواترة بل متظافرة خصوصها فى األخبار و البلوى

 مشکاة»  کتاب آخر در و است فقهى مسائل بعضى درباره نیز رساله این: الفقهیّة المسائل فى الباقرّیة الرسالة -2

( احمد سید آقا« ) المصنّف ابن»  امضاى با مؤلف فرزند حواشى همراه به بزرگ صفحه 04 در«  المصابیح

 .است شده چاپ

 أبى بن ىعل بن محمد سید تألیف الباقریة الرسالة: نویسدمى رساله این درباره تهرانى بزرگ آقا شیخ عالمه

 .کرده تألیف 4270 سال در را آن و است خیارات مسائل از بعضى با رابطه در تبریزى الخسروشاهى الحسن

 مؤلف. است شده چاپ نجف در«  المصابیح ةمشکا»  ضمیمه به مؤلف حیات حال در هـ 4344 سال در و

 توفىم) تبریز جمعه امام احمد، بن باقر میرزا شیخ - خود مشایخ و اساتید از یکى نظرات به رساله این در

 رساله این اسم لحاظ همین به و 42... است کرده اعتراض خیارات مسائل بعضى با رابطه در -( 4270 رجب

 .ستا نامیده«  باقریه رساله»  را

 است ىشرع حقیقت و الفاظ وعظ موضوع در رساله این: الشرعیّة الحقیقة و األلفاظ وضع بیان فى رسالة -3

 در«  المصابیح مشکاة»  کتاب آخر در 4344 سال در و کرده تألیف. ق.ه - 4207 سال در را آن مؤلف که

 مشکاة»  کتاب بنابراین 43.ددار ادامه 427 صفحه تا آغاز 04 صفحه از رساله این و است شده چاپ نجف

 همه باشدمى صفحه 024 بر بالغ است، شده چاپ مجموعه یک در دیگر رساله سه ضمیمه به که«  المصابیح

 فتهر بین از آنها همه ظاهراً که داشته هم دیگرى خطى کتابهاى مؤلف. است خیابانى محمد: خط به کتاب این

 .کرد وفات کتاب این طبع از پس هىکوتا مدت محمد سید اللّهآیت مرحوم 40.است

 و گفت لبیک را حق دعوت شهر همان در و نمود مراجعت تبریز نیاکانش، زادگاه به عمر، اواخر در وى

 نمتقیا موالى مطهّر حرم در و داد انتقال اشرف نجف به احمد سید آقا اللّهآیت برومندش فرزند را اشجنازه

 – رحمته بأنوار مضجعه اللّه نوّر - 42.شد سپرده خاك به( ع) على
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 مؤلف خاندان

 الىاع جدّ و بوده آذربایجان از اند،داده تشکیل را تبریز بزرگ فقهاى و علما از گروهى که خانواده این اصل

 آمده ریزتب به بعداً و بوده«  خسروشاه»  از که است خسروشاهى حسینى ابوالحسن سید اللّهآیت مرحوم آنان،

 خاندان. اندشده معروف 40« خسروشاهى»  به وى خاندان بعد، به آن از و است شده ساکن آنجا در و

 سنابوالح»  خاندان این اعالى جدّ از. دارند فقاهت و روحانیت در سابقه قرن سه از بیش تبریز، خسروشاهى

 عالى اممق به انآن از برخى و بوده دینى پیشوایان و علما از بالانقطاع نسل چندین امروز، به تا«  خسروشاهى

 و تقوا به خاندان این اسالف تمامى«: »  الحجّة آثار»  صاحب نوشته به... اندآمده نائل مرجعیت و اجتهاد

 و .معروفند اسالمى تعالیم به مردم ارشاد و خدا به دعوت راه در بذل و ایثار و پاکى و طهارت پرهیزکارى

 على بن حسین امام به واسطه 20 به آنان نسب هستند( ع) بیت اهل خاندان از حالیکه در نباشد؟ چنین چرا

 47... «رسدمى( ع) ابیطالب بن

--------------------------------------------------------------------- 

 اپچ خسروشاهى مرتضى سید اللّهآیت تألیف«  المکاسب خیارات على الکواکب نثارات»  کتاب مقدمه -4

 .44 ص قم،

 .3: نجف چاپ المصابیح، کاةمش -2

 .3: مدرك همان -3

 .3322 شماره ،04: 24 الذریعة -0

 .027 ،273: 3 الشیعة أعیان -2

 .302: المصابیح مشکاة -0

 .303: المصابیح مشکاة -7

 .302 - 304: المصابیح مشکاة -7

 .44... «: الکواکب نثارات»  مقدمه -3

 .23 صفحه ،« ى »تا«  میم»  حرف از خطّى، لّدمج عشر، الرابع القرن فى البشر نقباء -44
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 صفحه هران،ت سوم، چاپ ،(الشیخ سبط) انصارى مرتضى شیخ اللّهآیت انصارى، شیخ شخصیت و زندگى -44

342. 

 .420: 44 الذریعة -42

 .تهران چاپ ،07: 2 الذریعة -43

 .44«:  الکواکب نثارات»  مقدمه -40

 . 420: 44 الذریعة -42

 .تبریز کیلومترى 24 در است اىقصبه: هخسروشا -40

 .4322 قم، چاپ رازى، محمد شیخ تألیف ،233: 2«  الحجّة آثار»  -47
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 دینی اندیشه احیاگران صدر موسی امام و اسدآبادی جمال سید

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 به هم ما ولی. نباشد جذاب و راگی خیلی شاید کردن صحبت دعایی، آقا حاج شیرین و گرم بیانات از بعد

 از بعضی نقل شاید که داریم مسائلی و خاطرات کشور، داخل در زمان آن اسالمی حرکت از بخشی عنوان

 صدر وسیم امام دربارة که اندخواسته اینجانب از بزرگداشت، این برگزارکنندة دوستان. نباشد تناسببی آنها

 که ردک اشاره باید ولی کنم، مطرح شما برای ای،مقایسه و تطبیقی ورط به را مسائلی اخیر سدة مصلحان و

 کافی و است کم بسیار وقت دقیقه سی آنان هایاندیشه و معاصر مصلحان اسامی فهرست بیان حتی ظاهراً

 رصد موسی امام هایهمگونی یا مشابهات مقایسة آن و کنممی بسنده مورد یک به فقط بنابراین. بود نخواهد

 المیاس حرکات جنبان سلسله مطهری مرتضی مرحوم قول به که است، اسدآبادی الدینجمال سید مرحوم با

 .بود معاصر

 شخصیت دو این بین هاییشباهت و هاهمگونی توانمی مکان، و زمان منهای ای،عدیده جهات از من نظر به

. نجف و ایران علمیة حوزة در کردهتحصیل دو هر ایران متولد سید دو هر کرد؛ مشاهده بزرگ مصلح دو و

 و سیر در دو هر مختلف، هایزبان و روز علوم با آشنا دو هر. اسالمی علوم مبانی با آشنا و مجتهد دو هر

 یوغ از غیرمسلمان، و مسلمان از اعم شرق، ماندةعقب مردم رهاندن فکر دو هر هدف، راه در دائم سفر

 خرافات طرد فکر در دو هر داخلی، استبداد و خارجی استعمار با مبارزه اندیشة در دو هر ظالم، هایقدرت

 و هاحکومت با ارتباط در دو هر! خاص و عوام هایبینش پیرایش و هااندیشه و اذهان ساختن روشن و

 مقابل در لَینّ قول و گفتگو هوادار دو هر. آنها حکومت تحت انسانی جوامع و آنها اصالح برای هادولت

 هر در سخنرانی و خطابه اهل دو هر. تدریس و تألیف و کتابت و قلم اهل دو هر. هادولت رؤسای و حاکمان

 رد تسامح دارای دو هر. خود عصر دیگر بالد روشنفکران و اندیشمندان و علما با ارتباط در دو هر مکانی،

. شرب صالح و خیر راه در ابراهیمی ادیان صاحبان با همکاری آمادة دو هر. گوناگون هایاندیشه صاحبان قبال

 .دنیا زخارف و اموال به اعتنابی دو هر. شجاع و نترس دو هر

 مسلحانه رزم و نبرد آمادة دو هر و اهللسبیل فی مجاهد دو هر. دینی هایاندیشه احیاء در پویا و کوشا دو هر

 مبارزاتی هایراه و طرق نهایی، شکست صورت در حل، راه آخرین عنوان به و. ضرورت و اقتضا صورت در

 لطانس وسیلة به دیگری و عثمانی سلطان دست به یکی دو؛ هر مظلومانة غیبت و شهادت سرانجام و. دیگر

 بررسی و اییبازگش. است بزرگوار سید دو این بین تشابه وجوه از بخشی کردم عرض که فهرست این. لیبیایی
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 متأسفانه هک است، بیشتر فرصت نیازمند نظرم به دیگر تشابه وجوه شمردن و هاهمگونی این ایمقایسه و علمی

 شابهت وجوه بر عالوه اینکه آن و است، مهمی بسیار نکتة که کنممی ذکر جا این در را نکته یک تنها. نداریم

 رد اسدآبادی الدینجمال سید مرحوم. داشت وجود بزرگ مصلح دو این میان هم هاییروش و تفاوت بسیار،

 بذر هک کندمی تأسف اظهار است، نوشته خود ایرانی دوستان به عبدالحمید سلطان زندان از که اینامه آخرین

 شاهان زارهایشوره در مردم، و هاتوده حاصلخیز هایزمین جای به را خود اسالمی هایاندیشه و فکری آثار

 .است نرسیده مطلوب ةنتیج به که کاشته، فرمانروایان و

 ییعن کرد،می استفاده الدینجمال سید مرحوم که وسایلی و طرق همة از استفاده ضمن صدر موسی امام اما 

 شاهان و حاکمان و روشنفکران و هاشخصیت با ارتباط و کنفرانس سینما، روزنامه، مقاله، نوشتن، سخنرانی،

 اسیسی هایشخصیت و مختلف کشورهای سفرای با استم و فکری لحاظ از مخالف هایشخصیت حتی و

 به خود جهانی و اسالمی اهداف تحقق راه در داد،می انجام که اقداماتی این با همزمان مختلف، کشورهای

 شکیلت آن و داشت برتری ویژگی یک لبنان در حرکت و بیداری بذر کاشتن و مردم میان در اندیشه نشر

 پیدایش بستر واقع در و بود، خود نهضت و حرکت این مسلح و نظامی یبازو عنوان به خاص بخشی

 موسی امام حرکت از بخش همین من اعتقاد به عرب، جهان بقیة و لبنان در جهادی مسلحانة هایحرکت

 طبقة و روشنفکران نه اند،مردم هایتوده که حرکت هر بدنة و اصلی پایگاه به توجه یعنی امر این. بود صدر

 نآ که دهدمی نشان صدر، موسی امام عمیق توجه این. داشت قرار صدر موسی امام کار اصلی برنامة در فهمر

 اند،رفته انلبن که دوستانی و است باقی آن آثار هنوز که کرد، استفاده نیروها و هاروش این از که ایعمده اشتباه

 .هستند آن آثار شاهد عینی طور به

 سیاسی ـ تربیتی ـ اسالمی عملکردهای و صدر موسی امام تشابه وجوه بررسی به بخواهیم ما اگر

 در کدام هر) دیگران و مودودی ابواالعال و کواکبی عبدالرحمن یا و عبده محمد شیخ چون هاییشخصیت

 شویممین لهمقو این وارد دلیل همین به. باشیم داشته مستقلی همایش باید نظرم به. بپردازیم( خودشان منطقه

 هاشار مهم و ضروری نکتة دو به سپس و پردازیممی ایشان از خاطره چند نقل به کوتاه فرصت این در و

 .کنممی

 «وزهح روشنفکری جریان» در سال همان از و آمدم قم به تحصیل برای نبودم، بیش نوجوانی بنده که هنگامی

 اصرن بزرگوار آیات محترم، استادان دیگر و ایشان ارکن در اسالم مکتب مجلة انتشار آغاز از و گرفتم قرار

 بودن رسم دوران آن چون. پرداختم همکاری به... و همدانی نوری حسین سبحانی، جعفر شیخ شیرازی، مکارم

 ما، برای «فرعی هیئت» بزرگوار دوستان لذا شاگردانشان، هم و بنویسند مقاله مجله یک در استادان هم که
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 حقانی ینحس گلسرخی، رضا قربانی، العابدینزین کرمانی، حجّتی علی شبستری، مجتهد محمد زنجانی، عمید

 وجه هیچ به بندیطبقه و فرعی و اصلی این البته. نیست چیزها این دیگر الحمداهلل. دادند تشکیل اینجانب، و

 معروف تیمچة دوم قةطب در که حکمت چاپخانة در که هست یادم من و نبود مطرح صدر موسی امام برای

 گرم هوای آن در بعدازظهر، 0 یا 3 ساعت. رفتممی آنجا به مجله مقاالت گیریغلط برای من گاهی بود، بازار

 رشاندیگ مقاالت یا سرمقاله تا کنند، بررسی شخصاً را مقاالت تا آمدندمی آنجا به خود، صدر، موسی امام قم

 .باشد نداشته غلط وشتند،نمی «مصدر» مستعار امضای با که غلط

 ررسیب قابل که کنم اشاره موسی امام سیاسی زندگی در اساسی نکتة دو آن به نخست بدهید اجازه اینجا در

 رتباطا دربارة یکی: از اندعبارت اساسی مسئلة دو آن. بپردازم دیگر خاطرة چند نقل به سپس و است، ودقت

 غیر امالًک و تاریخ بررسی و تحقیق بدون که است اتهاماتی از یکی متأسفانه که شاه حکومت با موسی امام

 خوب. است اسالمی مجامع سالة 24 سکوت و لیبی در ایشان ربودن مسئلة دیگری و شودمی مطرح منصفانه

 قانونی لحاظ از هنوز اسناد این متأسفانه و امدیده دیروز را خارجه وزارت محرمانة اسناد من خصوص این در

 از بعضی نقل ولی. کنیم منتشر را اسناد این بتوانیم تا بگذرد باید سال 34 حدود ظاهراً و نیست نشر به مجاز

 اساسی، ةنکت این دربارة توضیح از قبل. بشود واقع مفید تواندمی تاریخ و شماره به اشاره بدون آنها مطالب

 شخصیت بودن االطرافجامع و گوناگون ابعاد ندةدهنشان که صدر، موسی امام از دیگری مطلب بدهید اجازه

 صدر موسی امام از زیادی خاطرات من البته. بپردازم فوق موضوع به سپس و کنم نقل. است صدر موسی امام

 رهنگف و تاریخ مجلة ضمیمة که ام،نوشته صدر موسی امام نامةویژه نام به کتابی در آنها از بعضی که دارم

 صفحة 044 الی 244. شدمی منتشر بنده نظر زیر قم علمیة حوزة از که ایفصلنامه. است شده چاپ معاصر

 هم دوم جلد. است ایرانی بزرگان و علما و رجال خاطرات حاوی و است شده چاپ نامهویژه این اول جلد

 .اندگفته سخن صدر موسی امام مورد در غیرایرانی هایشخصیت بیشتر که است صفحه 244

. بودم تهرف شیعیان اعالی مجلس محل و حازمیه منطقة به بیروت در داشتم، لبنان به که سفرهایی از یکی در

 دوم بقةط از محبت و لطف کمال با ایشان. برسم ایشان خدمت خواستم قبلی وقت تعیین بدون و زود صبح

: گفتند کوتاهی پذیرایی از دبع و آوردند تشریف خصوصی هایمالقات قسمت به بود، سکونتشان محل که

 هم نم البته! بود؟ خواهد خوب خیلی بیاورید، تشریف هم جنابعالی اگر. هستیم میهمان صیدا در بعدازظهر

 دفاع برای مختلف گروههای و لبنان مردم صور در بعد روز دانستممی اینکه ویژه به پذیرفتم، اشتیاق کمال با

 صیدا به امشب: گفتند من به ایشان. آنجاست هم چمران مصطفی و دهندیم ترتیب میتینگی هافلسطینی از

 لحاظ زا فرانسه استعمار فرهنگ سلطة گسترش به توجه با که هستیم، شیعه خانوادة یک میهمان و رویممی

 انوادةخ کی که کنیدمی تحمل اگر و نیایید دارد، اشکال برایتان اگر. خواهیدمی شما که نیستند طور آن حجاب
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 ایشان البته. آیم می هم من برید، می تشریف شما که جا هر: گفتم من. بیایید باشند، شما پیش حجاببی شیعة

 اسالم از چیزی نه این از قبل چون. جدیدالتشیع هم و هستند جدیداالسالم هم واقع در اینها که گفتند

 .رفتیم اصید به ایشان همراه عصر. تشیع از چیزی نه و دانستندمی

 موسی امام و نداشتند حجاب وجه هیچ به ترهاکوچک ولی. داشتند سرشان روسری یک ترمسن هایخانم

 یقتشو وسیله این به را آنان خواستمی واقع در هستند، قم جوان علمای از ایشان که بنده معرفی با صدر

 دانشکدة در انایش صیدا به زدن سر از قبل البته! نشد خبری اما... باشند داشته مختصری پوشش بلکه تا کند

 و حیمسی آنان از ایعده نه؟ یا آییدمی که فرمودند ایشان هم باز. داشتند سخنرانی بیروت دانشگاه ادبیات

. کنیممی استفاده شما سخنرانی از و آییممی ما. ندارد اشکالی که کتاب اهل گفتیم هم ما خوب. حجابندبی

 و حجاببی دختران و هاخانم از نفر 2444 به نزدیک سخنرانی، تاالر در. رفتیم ادبیات دانشکدة به وقتی

 و برداریعکس چون. کردند سخنرانی برایشان و رفتند صدر موسی امام که داشتند، حضور کرده آرایش

 هاعضیب و برسد، قم و تهران به هاعکس آن مبادا که شوم پنهان ایگوشه دادم ترجیح من شد،می فیلمبرداری

 !کردید؟می کار چه آنجا شما آقا: بگویند

 به بار چهار وقت آن تا من. بودم دیده هم الجزایر در اسالمی اندیشة هایهمایش در من را وضع همین مانند

. بودند حجاببی کردندمی شرکت آنجا همایش هایبرنامه در که دخترانی %74 تحقیقاً و بودم رفته الجزایر

 شانبرای نیز دیگری جلسات. کردمی سخنرانی بودند، حجاب بی درصدشان هشتاد که هم آنجا در موسی امام

 لساتج این در چرا شما آقا که گفتم ایشان به من روزی. کردند می سخنرانی و رفتندمی ها شب. گذاشتندمی

 صحبت اینها برای ما اگر خسروشاهی آقای پس: گفتند ایشان! نیستند مسیحی دیگر که اینها کنید؟می شرکت

 اگر. تچیس حجاب و اسالم که بگوییم اینها به باید ما خوب! غرب مبشرین کند؟ صحبت کسی چه نکنیم،

 دشاناوال و ماند خواهند حجاببی همیشه برای نکنیم، شرکت آنان جلسات در و نگوییم، ظاهرشان علت به ما

 .شد خواهند حجاببی هم

 در میاسال هایحرکت اثر بر. بود شده عکس موضوع تحقیقاً رفتم، الجزایر به هم انقالب از بعد من البته

 جودانش هایجوان حتی و. بودند حجاب با دخترها درصد هشتاد تحقیقاً ایران اسالمی انقالب آثار و الجزایر

: فتندگ کردم سؤال آنان از وقتی اما. هستند الجزایر قبایل از کردم خیال من که. بود سرشان سیاه هایعمامه هم

 این تا اسالمی انقالب واقع در. بودند بسته سیاه عمامة هم آنان بود، سیاه امام عمامة چون.« الخمینیون نحن»

 .بود گذاشته تأثیر پسر و دختر جوانهای بر حد
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 المهنی مدرسة همان در. دیمبو چمران شهید میهمان و رفتیم صور به صیدا در شب مهمانی از بعد هرحال به

 بیدار همه و آمد مهیبی انفجار صدای که بودیم نخوانده نماز هنوز صبح. بود فردا بزرگ اجتماع محل که

 لاسرائی که گفتند من به ایشان بعد. خواندیم صدر موسی امام با را جماعت نماز و سالن به آمدیم. شدند

 کنید، استراحت شما ظاهراً. رویممی آنجا به چمران آقای با ما و کرده بمباران صور اطراف در را روستایی

 و بروم که ندارم روحی آمادگی من که کردند احساس و بودند شده زخمی و شهید ایعده گویا است بهتر

 شد لوممع. برگشتند ساعت چند از پس و رفتند همراهانشان و دوستان با موسی امام خود. ببینم را مناظر آن

 غربی، هایشخصیت بر عالوه تظاهرات و میتینگ روز در. اندشده زخمی هم ایعده و شهید نفر چند که

 در موسی امام کردند، سخنرانی ها،فلسطینی حقوق از دفاع در بزرگ، اجتماع آن در که آمریکایی و اروپایی

 که ها امهروزن نوشتة طبق. شدیم شناخته «المؤتمر نجم» عنوان به کرد، می شرکت اسالمی اندیشة کنفرانس

 دکترعبدالعزیز غزالی، محمد ابوزهره، محمد مانند هایی شخصیت بین در دارم، هنوز را آنها از بعضی من

 دهها و صالح یصبح دکتر شهیدی، جعفر سید دکتر المستاوی، حبیب شیخ الغزالی، زینب بیصار، دکتر کامل،

 وسیم امام. اندشنیده را هایشاناسم یا و دیده را آثارشان حتماً آقایان که اسالم جهان از دیگر علمی شخصیت

 چند از بعد نشستند، من کنار روز یک. گفتمی سخن موضوعی هر از. بود «المؤتمر نجم» محافل آن در

 من .بدهم پُز اینجا خواهممی من که نکن فکر خسروشاهی آقای که گفتند من به آهسته پاسخ، و پرسش

 جفن و قم طلبة این که صورتی در. داندمی چیزهایی هم نجف و قم طلبة یک که بگویم اینها به خواهمیم

 .دانستمی آنان از بهتر و بیشتر خیلی

 شانای میهمان بنده خوب گشتیم،برمی بیروت به صور تظاهرات از که هنگامی. دارم صور از دیگری خاطرة

 ود،ب آمده نجف از که بود ایطلبه وقت آن که شیرازی آزاربی آقای که دیدم دور از. شدیم ماشین سوار. بودم

 انندهر به. دید دور از را او موسی امام. بودیم بیروت راه در هم ما. برود بیروت به تا گرددمی اتوبوس دنبال

 هم یشانا و بنده. بودند نشسته جلو که داشتند محافظی ایشان. کنید سوار هم را آقا این و برگردید: گفت

 هستیم لبهط هم ما و است طلبه ایشان نه: گفت صدر آقای. شود می تنگ شما جای: گفتم. بودیم نشسته عقب

 اوج دةدهننشان این. رفتیم بیروت به و کردیم سوار هم را ایشان. ایستادند آزاربی آقای جلوی. سازیم می و

 .کند هطلب یک فدای را خود راحتی بیروت تا صور از شد حاضر که بود موسی امام انسانی اخالق و فروتنی

 نتوانستم ،بود زیاد آمد و رفت چون ولی. حازمیه در صدر موسی امام دفتر به رفتم بیروت در باز صبح روز یک

 رد عالیه هب تا بیایید بعدازظهر گفتند. بشنوند را قم حوزة اخبار بود مایل هم ایشان و کنم صحبت خودمانی

 میهحاز به تاکسی با که بعدازظهر. کنیم درددل کمی شهر شلوغی از فارغ آنجا در و برویم بیروت اطراف

 نمسلحی بودم، معمم من چون ولی. گشتندمی را هاماشین همة. بود مسلح افراد از پر خیابانها همة رفتم،می
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. رسیدیم حازمیه به. کردندنمی بازرسی را ماشین و دادندمی عبور اجازة زود دیدند،می مرا که جناحی هر

 نساختما درون به. است شلیک آمادة هامسلسل و اندگرفته را ساختمانی دور تا دور امل هایبچه آنجا دیدم

 کمال ل،جمی امین جمله از لبنانی، برجستة هایشخصیت با و است مشغول سخت موسی امام که دیدم و رفتم

 آقای: تندگف رفتند، که هامیهمان و شد، تمام که ها تلفن. کندمی صحبت تلفن با راندیگ و ابوعمار جنبالط،

 طول هامدت بگیریم را آن جلوی نتوانیم اگر و شودمی آغاز لبنان در داخلی درگیری یک نظرم به خسروشاهی

 فلسطینی نشینانسر و رفتهگ را اتوبوسی هامسیحی الرمانه عین در صبح: گفتند. پرسیدم را داستان. کشید خواهد

 نخواهد اقیب لبنانی بیفتد اتفاق این اگر. بگیرند انتقام خواهندمی هافلسطینی االن و اندکرده عام قتل را آن

 .ماند

 شلیک هتل از بیرون. آمد بیرون هتل از شدنمی بعد روز. بودم هتل در هم من. شد آغاز جنگ حال هر به

: گفت تله صاحب صبح هست یادم دقیقاً. زدندمی آمد،می دستشان چه هر لیشیاهامی. بود مسلسل. بود موشک

 باالی هم فاالنژ چند. دیدم جنازه سه که بودم رفته قدم 24 بخرم، نان که بیرون آمدم خودم. نداریم نان

 موجب رگشتنب هالبت رفتن، راه نه داشتم، برگشتن راه نه. بودند شلیک آمادة دست به مسلسل هتلی، ساختمان

 اینجا: مگفت دربان به برگشتم که هنگامی. خریدم را نان و رفتم حال هر به ولی. شدمی آنان شلیک و سوءظن

 من البته .ندارند کاری امام دوستان با: گفت لبخند با. فرستادی کجا را ما شما. اندکشته را نفر چند فاالنژها

 لبنان رد موسی امام که را احترامی. بود فهمیده امعمامه و لباس از ولی هستیم، امام دوستان از که بودم نگفته

 مختلف قفَر قبولِ مورد. نداشت دنیا جای هیچ در بلکه لبنان، در تنها نه اسالمی، شخصیت هیچ واقعاً داشتند

 .بود گوناگون مذاهب و

 چه :گفتند و کردند تلفن خود موسی امام بعد. موشک نارنجک، و مسلسل باران زیر ماندم؛ آنجا روز سه دو

 پرواز وزامر. بروید خواهیدمی اگر: گفتند. مسلسل رگبار و موشک باران زیر هاهتل محلة در: گفتم کنید؟می

 کنید صبر: دگفتن دارد؟ فایده چه هتل در ماندن بله: گفتم ببرند؟ را شما بیایند هست ایرایران ایرانی هواپیمای

 ساعت دو کیی. است ترامن فرودگاه بروم حاال همین: گفتم... برساند فرودگاه به را شما تا مبفرستی نفر چند

. ردندب بیروت فرودگاه به و کردند خالص معرکه از را ما سرباز سه دو و افسر یک با ارتشی جیپ یک بعد

 .بودند امام مریدان از هم هاتشیار آن البته شدمی بلند دود بیروت جای همه از تقریباً شد بلند هواپیما وقتی

 یک که حکومت، با ایشان ارتباط و شاه با ایشان مالقات مسئلة به رسیممی و گذریممی هم خاطرات این از

 نیست تردیدی هیچ. بودیم شاه رژیم ضد اول از همه ما البته کنندمی انتقاد آن از هابعضی و است مهمی مسئلة

 به اجاحتی این. شناسدنمی رسمیت به و کندنمی قبول را حکومت آن است، ظالم حاکمش که مسلمانی هر که



698 

 

 یک ،امروز تا مجلسی عالمه مرحوم زمان از آنان با ارتباط یا و سالطین با مالقات ولی. ندارد توضیح و بیان

 قرار ینفر چند جلسه آن رئیسة هیئت در که است کسانی از کاشانی اهللآیت مرحوم. است بوده طبیعی امر

 ددی باید ولی. ایشان امضای هم هست، ایشان عکس هم. کردند انتخاب سلطنت برای را رضاخان که دارند

 یران،ا آتاتورك الئیک المذهب دینبی جالد قلدر رضاخان کردند؛ انتخاب را رضاخان کدام کاشانی اهللآیت که

 قفر خیلی خوب رفت؟می راه حسین امام عزاداری یئته جلوی در مالیده گِل روی و سر با که رضاخانی یا

 .کندمی

 مالقات به صفوی نواب شهید. کردمی نصیحت را او و داشت مالقات شاه با هم بروجردی اهللآیت مرحوم

 یک برای آذربایجان در همچنین. بود شده اعدام به محکوم که مردی جان نجات برای چرا؟. است رفته شاه

 .رفتند شاه مالقات به ایشان وبارد. دیگر امر

. ندرفت شاه مالقات به دوباره هم( ره) خمینی امام حضرت اینکه آورتر،تعجب شما برای یا ترمهم اینها همة از

( دکنمی چاپ امام آثار نشر و تنظیم مؤسسة که) حضور مجلة با شانمصاحبه در آقا احمد حاج مرحوم را این

 رتاعلیحض... عالیه سنیه سده به: »است نوشته شاه ناصرالدین به اینامه در الدینجمال سید .است گفته

 شدنیدرست! نه بیندمی که بعد. کندمی قانون حکومت برقراری و اصالحات به دعوت را او و «شاه ناصرالدین

 هازن لمث چرا تو: ویدگمی گرید،می و کندمی گله شاه ظلم از استامبول در که کرمانی رضا میرزا به نیست،

 شوب آدم پهلوی محمدرضا! نه که بیندمی خمینی امام حضرت. بزن هم بر را بساطش و برو. کنیمی گریه

 در ای و... بروند آدم همین مالقات به بودند دیده صالح زمان یک که حالی در.« برود باید: »گویندمی نیست،

 .نندک بیرونش که نکند کاری بگوید و بکند نصیحت را وی خود، معروف سخنرانی در فیضیه، مدرسة

 وممرح همراه اینجانب. گرفتند قرار هجمه مورد خیلی آمدند، قم به که شاه با مالقات از بعد صدر موسی امام

 به ایران رد آقایان گفت و خندید ایشان شد مطرح موضوع وقتی. رفتیم ایشان مالقات به کرمانی حجتی علی

 و یمرفت هم ما  .بروید شاه پیش اعدام به محکوم مسلمان جوان تا چند شفاعت برای شما که کردند اصرار ما

 ونبیر که حاال اما. نیامد خوشش اصالً و برخورد شاه به هم خیلی وساطت این با و. کردیم مطرح را موضوع

 .گویندمی چنین ایم،آمده

 خواستمی ایران: گفتند ایشان. کردم سؤال شاه با دیگرشان مالقات دربارة ایشان از الجزایر در من هم بار یک

 هاییلبنان یا و لبنان مسیحیان. پذیرفتیم هم ما که کند کمک دالر میلیون 3 لبنان در بیمارستانی ساختن برای

 تانیبیمارس ات گیریممی کمک کسی هر از ما. پذیریممی هم ما و کنند کمک خواهندمی هم آفریقا و اروپا مقیم

: تگف قدر سرهنگ هم بعد. داد وعده من به هم شاه. بود این برای مالقات. بسازیم محروم شیعیان برای مجهز
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 این امهرآری شاهنشاه اعالحضرت امر به بنویسید، بیمارستان باالی شما که دهیممی شرطی به را پول این ما

 برای که نبود مالقاتی این حال هر به .ندادند را پول هم نهاآ و نپذیرفتیم هم ما. است شده تأسیس بیمارستان

 اشتهد اشکال کنمنمی فکر هم وجه هیچ به و بود اسالم اهداف تحقق راه در بلکه باشد، شاه حکومت تحکیم

 .باشد

 فتمخال صدر موسی امام با مختلف هایبهانه به آن مزدوران و شاه رژیم و بود منطقه در صهیونیست ارتش

 یا و فهمیدندن یا مغرضان و دشمنان که «العربیة الخلیج الدول: »بود گفته ایشان خبری کنفرانسی در. کردندمی

 فارس خلیج انایش که گفتند. کنند پا به غوغا خواستندمی و داشتند تخریب ادامة قصد یا و دانستند،نمی عربی

 مؤنث هک خلیج. خلیج صفت نه بوده «الدول» صفت «بیةالعر» این که صورتی در. است نامیده عربی خلیج را

 به اینامه یرز در شاه. دادند گزارش شاه به مغرضانه یا و نفهمیدند اینها.« العربیة الخلیج» شود گفته تا نیست

 و مبارك پیشگاه عرض شرف از امر: داد اطالع هاروزنامه به هم او. کند اقدام که نوشت وقت خارجة وزیر

 تاریخ. برسند را صدر موسی حساب هوادار عربی و ایرانی هایروزنامه که فرمودند مقرر و گذشت انهملوک

 اطالعات، کیهان،: برسند را موسی امام حساب کردند، شروع هم ایران هایروزنامه. بود 22/44/4332 هم آن

 خودشان که دادند هاییفحش و ...استعمار خدمت در صدر موسی: نوشتند اینها همة. امروز راه و آیندگان

 .بودند آنها الیق

 این. است هگرفت عراق از ریال میلیون بیست صدر موسی! شد فاش بختیار فعالیت تازة اسرار: »نوشت کیهان

 هایروزنامه در عبارات این البته. کنممی نقل را عبارات این خواهممی عذر خیلی من.« کنید ترك را خائن

 صدر موسی... صدر موسی با بختیار ارتباط تازة اسرار: »بود نوشته آیندگان. است شده چاپ پیش سال بیست

 دهندةنشان که است موجود هم آنها هایگزارش. نامیدند «استعمار بلندگوی» را او هم بعد.« شد باز مشتش

 ةهم به است ایشنامهبخ و تلگراف هم اقدام آخرین. داشت صدر موسی امام به شاه رژیم که است ایکینه

 ایشان 00 سال اگر. است پذیرفته را لبنان دولت تابعیت 4300 سال در صدر موسی که ایران هایسفارتخانه

 لحاظ از انندبتو تا گرفتند لبنانی پاسپورت یک کردندمی که سفرهایی و ایمنطقه و محلی مصالح دلیل به

 ایشان زا رژیم یعنی. ندارند ایرانی تابعیت دیگر شوند، دارهدهع را لبنان شیعیان اعالی مجلس رئیس قانونی

 بودند، فرستاده لبنان در ایران سفارت به تمدید برای که را وی ایرانی پاسپورت هم بعد و کندمی تابعیت سلب

 .است موجود خارجه امور وزارت کنسول بخش در پاسپورت این اکنونهم. فرستندمی مرکز به

 شده اعثب متأسفانه مسئله همین اما. بود شاه با صدر موسی امام ارتباط مسئلة حقیقت و علل و یچگونگ این

 رد هم خودمان دوستان از بعضی و کنند منتشر ساواك همکاری با بیروت در را المعمم الجالوس کتاب که
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 از هک دعایی آقای ولی. مکن نقل توانم نمی حتی بنده که نوشتند را چیزهایی خود خاطرات «تاریک زوایای»

 .است ناجوانمردانه و ناروا چقدر هاتهمت این که دانندمی خوبی به بود، عینی شاهد نزدیک

 این آخر رد و شد قرائت اینجا دیروز رهبری معظم مقام پیام. است ایشان قضیة پیگیری دربارة هم آخر مسئلة

 و «دهنش بشر حقوق طرفدار مدعیان از ایشان شدن مفقود مورد در مناسبی العملعکس متأسفانه» آمده پیام

 یمدانمی همه خوب.« یابد پایان همت صاحبان همت با قضیه این در هاخبریبی» که کنندمی امیدواری اظهار

 گسرهن شخص دعوت به «فاتح جشن» در حضور برای و هافلسطینی مسئلة علت به صدر موسی امام که

. رنگشتندب آنجا از هرگز و کردند سفر لیبی به الجزایر، فقید جمهور رئیس بومدین، جناب اصرار با و قذافی

 و ندنداد اجازه امام ولی بیاید، ایران به خواستمی اسالمی انقالب پیروزی از پس قذافی که دانیممی هم باز

 .«ندارم مالقات وقت فعالً و قم روممی من و است نشده روشن صدر آقای تکلیف هنوز:»فرمودند

 ایشان که دش مدعی آنجا حاکم سرهنگ بعد و برنگشتند و لیبی رفتند قذافی اصرار و دعوت به موسی امام بله

 آیا. هستم واتیکان عازم من که کردم عرض و رسیدم امام خدمت ایتالیا به سفر از قبل من. است رفته ایتالیا به

 نمک ابالغ پاپ به را سالمشان خواستممی اگر چون. برسانم مسال پاپ به عالی حضرت قول از دارم اجازه

 وردم در که فرمودند هم بعد... پیام هم و برسانید سالم هم: فرمود ایشان. کنم اجازه کسب که بود اموظیفه

 یموس امام موضوع دربارة امام، پیام و سالم ابالغ ضمن پاپ با مالقات در من. کنم صحبت پاپ با صدر آقای

 در من. نمک اقدام تا بفرستید من برای و بنویسید رسمی طور به را اینها: گفت پاپ. کردم صحبت هم صدر

 قریباًت مدتی از پس. فرستادم پاپ برای و نوشتم باره دراین اینامه واتیکان، در ایران سفارت رسمی نامة

 همحرمان اسناد جزو که فرستادم خارجه وزارت و امام حضرت به را جواب من که فرستادند جوابی غیرمعمول

 بیلی به ایدوستانه نامة ما باره این در و اندنشده ایتالیا وارد مطلقاً صدر موسی امام: »آمده نامه آن در. است

 که ندفرمود ایخامنه اهللآیت که اکنون. دارد را ایشان شدن مفقود مسئولیت همچنان لیبی دولت پس.« دادیم

 قرار ایشان اول درجة در عالی هایهمت رأس در که معتقدم من شود، حل عالی هایهمت به چیزها این

 ماًحت مسئله این به صادره قطعنامة در که امیدوارم. خاتمی آقای جمهور، محترم ریاست بعد درجة در و دارند

 معتقدم من. ددار شرم واقعاً تیهمبی این که یابد پایان قذافی با مجامله و سکوت سال بیست این و بشود اشاره

 ار شانوظیفه محترم دولت و بدهند را الزم رهنمود مسئله در ایشان خود و بخواهیم رهبری معظم مقام از که

 .برکاته و اهلل رحمة و علیکم والسالم. دهد انجام
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 الدین جمال سید ازدیدگاه زمین مشرق رهایی راه

 

 فرهنگی رایزنی همت به 43/42/70 شنبهیک روز اسدآبادی الدینلسیدجما المللیبین همایش: اشاره

 فارسی ترجمه آید،متنمی پی در آنچه .شد برگزار --- قطر پایتخت --- دوحه در ایران اسالمی جمهوری

                                                        .شد ایراد همایش این در که است خسروشاهی استاد سخنرانی

 راگ. است زمین مشرق بیدارگران و خواهیآزادی منادیان سرسلسله اسدآبادی، الدینسیدجمال شک، بدون

 را سید خدمت و انگیزه مهمترین نماییم، درنگ و تأمل ایلحظه <بیدارگری> و <بیداری> مفهوم در

 <آزادی>.کرد خواهیم درك زمین مشرق خواهیآزادی هاینهضت پیدایش در را او نقش و کرده بازشناسی

 تشخیص در را اجتماعی مصلح که است اجتماعی آگاهی و روانی حالت یک خودآگاهی، یا <بیداری> و

 یک سان به جامعه که چرا کند؛می هدایت و رهبری خود، جامعه هایماندگیعقب و آسیبها و بیماریها

 ابتدا جتماعیا مصلح یک آسیب این شخیصت برای. شودمی روبرو گوناگونی هایآسیب با زیستی، ارگانیسم

 .بپردازد آن عالج به سپس و دهد تشخیص را درد باید

 احساس زنی او اعضای و اندامها دیگر حتماً باشد، داشته آسیب زیستی، ارگانیسم و سالم بدن یک اگر البته

 درد است، اجتماعی درد نتریاصلی و مهمترین زمان، کدام در درد، کدام است این مهم اما کرد؛ خواهند درد

. تاس زیستی آسیب عمومی، بهداشت فقدان است، اجتماعی که جهل و سوادیبی بیرونی؟ درد یا درونی

 اشغال و استعمار. است درونی آسیب بیاورد، وجود به خفقان و بگیرد را نفسها که دیکتاتوری و استبداد

 کل در هگرچ مسلمانان، وحدت عدم و پراکندگی. است بیانی آسیب بیگانگان وسیله به مسلمان سرزمینهای

. ستا بیرونی آسیب یک همدیگر به کشورها نسبت در اما است؛ درونی آسیب که اسالمی جامعه به نسبت

 ردف یک که است اجتماعی آگاهی خود در اساسی مسأله این است؟ المصائباُم آسیبها، این از مسائل کدام

 .دهدمی تشخیص را آن اجتماعی دردهای و آسیبها مجموعه میان از اجتماعی، روشنفکر و مصلح

 هک عصری علوم از ناآگاهی و خرافات حاکمیت و جهل( افغانی به معروف)  حسینی الدینسیدجمال نظر به

 هایسرزمین اشغال و اجانب سلطه و بیگانه نفوذ و واقعی، مسأله مهمترین است، داده تغییر را امروز دنیای

 .است آمده وجود به بیگانگان وسیله به که است اسالمی جامعه المصائبام و درد مهمترین اسالمی،

 تهنگاش فارسی به اسالمی کشورهای بیداری و خودآگاهی ضرورت درباره که مقاالتی مجموعه در سیدجمال

 الماس چرا> عنوان با ایمقاله در است، شده منتشر و آوریجمع جمالی اهلللطف اشخواهرزاده توسط و
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 ترقی و یمنمای مقابله سابقه اوضاع با و کنیم نظری مسلمانان حالیه احوال به اکنون>:نویسدمی <شد؟ ضعیف

 ارهز دو یعنی است؛ کرور ششصد از زیاده عالم تمام در مسلمانان جمعیت امروز. کنیم معلوم را تنزلشان و

 مملکت بقل تا اطلس دریای کنار از ملکتشانم. داشتند عالم ممالک فتح زمان در مسلمانان که جمعیتی برابر

 و یبهط تربت و پاکیزه هوای و آب و طبیعی صاحب زمین، کره نقاط بهترین آباد، و مستقل اراضی هم چین،

 خداداد هاینعمت اقسام و انواع دارای

 و کنند فتصر اجانب را مملکتشان مسلوب، اموالشان و است منهوب امروزه مسلمانان، بالد حال این با... 

 مصر ت؟اس فالکت چه این است؟ حالت چه این! للزریه یا! للمصیبه یا. نمایند تصاحب دیگران را ثروتشان

 کرده؛ تصرف انگلستان است، اسالمی ممالک از بزرگی قسمت که را هندوستان بزرگ جزیرهشبه و سودان و

 ه؛گشت الرقاب مالک هلند را محیط بحر جزایر و جاوه نموده؛ تصاحب فرانسه را الجزایر و تونس و مراکش

 شرقی تانترکس آورده، تسخیر حیطه به روس را داغستان و قفقاز و ماوراءالنهر سمیه و بالد و غربی ترکستان

 خطر و خوف در نیز اینها نمانده، استقالل حالت بر معدودی جز اسالمی ممالک از و شده متصرف چین را

 نفوذ. نیستند آرام مغربیان دهشت و وحشت از را روز و ندارند خواب ناروپاییا ترس از را شب. اندعظیم

 کلمه هول از و لرزندمی خود بر انگلیس و روس نام شنیدن از که کرده سرایت عروقشان در چنان اجانب

 4<.شوندمی مدهوش آلمان و فرانسه

 و اجتماعی هایخصلت با داندیم استعمار را اسالم جهان اجتماعی آسیب و مسأله مهمترین الدین،سیدجمال

 از و هاآن ملی ثروتهای یغمای و غارت شخصیت، تحقیر استعمارزده، ملت از نفس به اعتماد سلب: آن روانی

 .خود اجتماعی هویت و فرهنگی اصالت به باور عدم و خودباختگی مهمتر همه

 آسیب این عالج

 انمسلمان و جامعه باید نماید، اصالح را اجتماعی آسیب و درد این بخواهد که اجتماعی مصلح هر تردید بی

 به.ازدس آشنا آن درمان و عالج چگونگی سپس و آسیب و درد به بردن پی و اجتماعی آگاهی خود به ابتدا را

 آگاه دانست،می ضروری مسلمین اجتماعی خودآگاهی و بیداری در سید که عاملی نخستین جهت، همین

 امت و مخاطبان ذهنیت در تاریخ و اجتماع فلسفه نفوذ و دخالت و خود تسرنوش تعیین به آنان ساختن

 گیفرهن نظر از را عمده مسأله دو سید دارند، آشنایی اسالمی فرهنگ با مسلمانان که آنجایی از.بود اسالمی

 .تاریخ حرکت عامل.  3 سرنوشت مسأله. 2: نمایدمی بازسازی و داده توضیح مسلمانان برای
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 ره دانشمندان که( تاریخی) روایتهای از باالتر آن، مخصوص دارد وجود علمی را تاریخ>: یسدنومی سید

 یافته قاارت چگونه که کندمی بحث ملتها تحول و سیر رابطه در که است علمی آن و. اندکرده بحث آن از ملتی

 دربدیلت و تغییر عواملی چه از و چیست بزرگ حوادث ویژگیهای و طبیعت و اند؟کرده پیدا انحطاط چگونه و

 درونی احساس در حتی بلکه اخالق، و عادات در فقط نه و آیدمی پدید ملتی هایاندیشه و اخالق و عادات

 رشته این ت؟چس آنها نابودی یا و دولتها تکوین ملتها، پیدایی در تبدیل و تغییر این تأثیر و ملتها؟ وجدان و

. است <قدر و قضا> و سرنوشت به اعتقاد بررسی و بحث آنها ترینمحکم و هارشته مهمترین از یکی علمی

 رد تنهایی به خود انسان اگر که چرا است، عالم خالق و کائنات مدبّر دست به نیروها همه اینکه به اذعان

 شد؛مین ضعیف نیرومند، و قوی انسانی و رفتنمی انحطاط به ای،بلندمرتبه هرگز، داشت، دخالت سرنوشت

 0<.یافتمی تغییر سلطانی نه و گشتمی نابود یعظمت نه

 خود( یمنمای تفسیر فاتالیسم را آن و) باشد جبرگرایی از مجرد اگر قدر و قضا به اعتقاد>: دهدمی ادامه سید

 به که گرددمی سبب و کندمی ایجاد شجاعت و تهور ملت، در و آدمی در و است شجاعت و جرات عامل

 به ار دلها و انسانها اعتقاد این... باشند داشته واهمه آن از هم درنده شیران حتی که برود بزرگ حوادث میدان

 و ودج با عوض در و برخیزند نبرد به هادلهره با و نمایند تحمل را هاسختی که داردوامی استقامت و ثبات

 به اعتقاد و حق راه در هاتن فداکاریها این همه البته. گردند آراسته بزرگواری، و فداکاری و ایثار و سخاوت

 .بس و است میسور آن تحقق

 توانای دست به کارها و است کفیل خدا را روزی و رزق و است محدّد و محتوم اجل دارد اعتقاد که کسی

 حق کلمه اعالی و امت راه در و ترسدنمی مرگ از دیگر او است، او دست به جهان تدبیر که است خداوند

 ناداری و فقر از چگونه او. کندمی عمل خود مسئولیتهای به و پردازدمی فاعد و جنگ به ملت اصالت و

 حق احقاق راه در بشری اجتماعی اصول و خداوند دستورات حسب بر و نمایدنمی تحمل را آن و ترسدمی

 <ننماید؟ موجود بذل و نکند انفاق عظمت تحکیم و

: اسالنلهم قال الذین>: کندمی مدح آن فضیلت و گیزانحرکت عقیده این باور خاطر به را مسلمانان خداوند

 فضل و اهللمن بنعمه فانقلبوا. الوکیل نعم و حسبنااهلل: قالوا و ایماناً فزادهم فاخشوهم، لکم جمعوا قد الناسان

 بوده اعتقاد و انگیزه همین(470 ، 2 عمران آل) <.عظیم فضل ذو واهلل اهللرضوان اتبعوا و سوء یمسسهم لم

 را دولتها و کرده اقدام باورنکردنی کارهای به که کرده تحریک اسالم اول صدر در را مسلمانان که است

. داشتند طتسل خود نفسانی هواهای بر و بود اندك تعدادشان اینکه با. اندساخته مغلوب را ملتها و داده شکست

 0.شتدا امتداد چین دیوار تا اندلس مرزهای از که دادند تشکیل دولتی و



714 

 

 

 

 نفس به اعتماد و اجتماعی حیات تجدید

 صالحا به اش،روانی آثار و بیماری تشخیص از پس اجتماعی، مصلح و بیدارگر یک عنوان به ادامه در سید

 به عتمادا عدم و نفس حقارت تیرگیهای و آثار مسلمانان، اثباتی عامل بازشماری و تشویق با و پردازدمی آن

 :کندمی مخاطب چنین را مسلمانان قوی، ایاراده و سلحشور روح و خود حماسی قلم با او.زدایدمی را خود

 گروه این کجایید! باد مسلمانان پیشتازان و پیشاهنگان به محبتم و عشق و گذشتگان بر من گریه و اشک>

 انپیرو ای کجایید قوت؟ و استواری کوههای و مروت هایسمبل و اقالم ای کجایید محبت؟ اولیای و رحمت

 شاهد و پیشوا که امت بهترین ای کجایید. مشقت روز در پناهانبی پناهگاه غیرت؟ خاندان و حمیت و خدمت

 پا هب باعظمت؟ سلحشوران ای کجایید. نمایندمی منکر از نهی و کنندمی معروف به امر که آنها اید؟امم دیگر

 رهایگو خالل از آیا. امت بنای بنیانگذاران فضیلت، پیروان و حکمت گویندگان عدالت، و قسط دارندگان

 آیا اند؟آمده ارگرفت بال در چگونه و رسیده آنان به مصیبتی چه که نگرندنمی پسینیان و اخالف زبونی به خود

 از و یافتند انحراف گذشتگان سنت و روش از اینها نه، شمایند؟ نوادگان همان مانده،عقب قوم این راستی

 از هک آنجا تا گشتند، پراکنده و شده دسته و دسته و کردند گم را راه و شدند نحرفم شما سرراست جاده

 از الشانح به دلها و بریزد اشک آنها بر باید چشمها که رسیدند حالی به فتور و سستی و ناتوانی و ضعف

 .بسوزد اندوه

 شما زا احدی آیا. نمایند دفاع ودخ استقالل حریم از توانندنمی که اندشده بیگانه ملتهای شکار اکنون اینان،

 خفتگان ای و شوید آگاه غافالن ای که دهدنمی ندا و کشدنمی صیحه خود، برزخی گورهای و قبرها آن از

 یدس که است چنین این و<راجعون؟ اناالیه و انااهلل: که نماید هدایت راست راه به را گمراهان و گردید؟ بیدار

 !دبرخیزی گران خواب از و شوید بیدار اسالمی، امت ای: که زندمی هشیاری بانگ و دهدمی سر بیداری ندای

 تاریخ فلسفه

 با و دباش داشته آرمان باید بپردازد، اجتماعی نهضت یک به بخواهد ملتی هرگاه که داندمی خوبی به سید

 بداند نیروش به و باشد آشنا کند،می تفسیر را تاریخی --- اجتماعی ---- عقالنی حیات که تاریخ فلسفه

 آنها کتحر و کند بسیج را امتی بینانهواقع بتواند که عاملی آورد؛می وجود به را تاریخ حرکت عامل کدام که
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 ناتالیسم عامل یا است؟ قهرمان یک عامل این آیا است؟ اقتصادی یا نژادی عامل عامل، این آیا.دهد جهت را

 ...است؟ ناسیونالیسم و راییگ ملت اصلی عامل باالخره و است؟ الهی جبر و

 ربارهد مدتها که رهبرانی و دارد طرفدارانی بشری، اجتماعی مکاتب در عوامل این از یکی هر تأثیر و اصالت

 اسالمی عمیق فرهنگ در تاریخ حرکت عامل امااند؛کرده جذب خود سوی به را مخاطبانی و داده سخن داد آن

 و ملتها اراده عامل کنند،می حس وجودشان عمق در را آن و رددا دخالت مسلمین اجتماعی حیات در که

 نواندیش مکتب - اجتماعی حرکت را کریم قرآن آموزه این سید آری،. است آنان درونی --- ذاتی تغییر

 یک لم اهلل بانّ ذلک.  بانفسهم ما یغیروا حتی بقوم ما یغیر ال اهلل انّ: دهدمی قرار کامل توجه مورد خود دینی

 :الهوری اقبال تعبیر به.(47 رعد، ؛43 روم،)بانفسهم ما یغیروا حتی قوم علی انعمتها `نعمه یراًمغ

 داد سروری را ملتی آن خدا

 بنوشت خویش دست به تقدیرش که

 ندارد کاری و سر ملت آن به

 !کشت دیگری برای دهقانش که

 انگلیسیان خباثث عمق

 به و دارد کامل توجه نیز برونی دشمن به شرقی، و اسالمی امعجو درونی و داخلی مشکالت بر عالوه سید

 مقاالت تحریر ضمن در جمال سید.پردازدمی ای،وسیله هر به آن، بشری ضد و استعماری اهداف افشای

 به ار قومی هیچ و گویدمی سخن انگلیس استعمار از همواره اسالمی، عالم مسائل طرح و <الوثقی `العروه>

 اخیر چاپ در) <الوثقی `العروه> مقاالت مجموعه در او. داندنمی گرحیله و بازحقه و استعمارگر آنها مانند

 نوشته نآ استعمارگری و گریحیله خباثث، انگلیس، درباره را هامقاله بیشترین(. است صفحه 074 تقریبا آن

 اگر ما. است داده ختصاصا آن استعماری سیاستهای افشای و انگلیس به را مقاله 04 جمع در او. است

 که را ایمذاکره متن آوریم، دست به شرق ملتهای درباره را انگلیسیان تحقیر و ظلم و خباثث عمق بخواهیم

 هب فرانسه از <الوثقی `عروه> مجله از نمایندگی به که --- سید شاگرد --- عبده محمد شیخ وسیله به

 نشان تا آوریممی است، آورده عمل به هرتنگتون، لرد مستر انگلیس، دفاع و جنگ وزیر با و رفته انگلستان

 نهاآ از برداشتی و نظری چه و کنندمی تلقی چگونه را ملتها نشین،جزیره چشم آبی جماعت این که دهیم

 <افکارهم هذه و االنجلیز رجال هؤالء> عنوان زیر <الوثقی `العروه> در را مذاکره این متن جمال سید! دارند



716 

 

 هم مسترالپوشیز قلم به Times روزنامه و The Truth مجله در مذاکره این) است، آورده( 043 صفحه)

 (.است شده نقل

 راحتی و اهرف و امنیت در نیستند راضی و خواهندنمی مصریها آیا: پرسدمی انگلیس جنگ وزیر هرتنگتون لرد

 پاشاه النف و( عثمانی) ترکها حکومت از ربهت را ما حکومت مصریها، آیا ببرند؟ سر به انگلیس حکومت تحت

 دانند؟نمی پاشا فالن و

( مصریان) آنان میان در. اند مسلمان اندکی، جز به شانهمه و هستند عرب مصریها! هرگز نه،: عبده محمد

 مصریان از احدی خاطر به هرگز. دارند دوست را وطنشان که دارند وجود زیادی افراد ، انگلیسیان مانند

. ردندگ تسلیم و شوند خاضع دارند، اختالف هم با آنها نژاد و دین در که کسانی سلطه به که کندنمی خطور

 !باشد داشته ورتص مصریان درباره گونهاین ملتها، طبیعت شناخت بدون که نیست شایسته هرتنگتون لرد جناب

 عمومیت و است شایع مصر قطارا همه در سوادیبی و جهالت که هستید امر این منکر شما آیا: هرتنگتون

 هسلط از انزجار و نفرت از آنچه! گذارند؟می فرق ملی حاکم و بیگانه حاکم میان مصریان اساساً آیا و دارد؟

 نه است پیشرو و یافته تربیت ملتهای مخصوص ویژگی این( اندچنین هم مصریان) کنیمی یاد بیگانگان

 !سوادبی و جاهل مصریان

 سلطه طرد و بیگانه حکومت از انزجار و نفرت اوالً: گویدمی ناراحتی و برافروختگی و ندیت با عبده محمد

 به احتیاجی هیچ و! است گذارده ودیعه به انسان هر ونهاد فطرت در خداوند که است چیزهایی از اجنبی،

 در هم آنها( انسود جنوب در) زولو قبایل مانند به ملتها ترینوحشی حتی. ندارد مطالعه و آموزش و درس

 !دارند آمادگی کامالً کشورشان و وطن از دفاع

 دارای خود کنند،می تصور وزیر جناب که باشند سوادیبی و جهل از درجه هر به و کجا هر مسلمانان ثانیاً

 توانندمی نه که آنهایی و مسلمانان و مصریان سوادانبی حتی دلیل همین به و. هستند ایپیشرفته فرهنگ

 آشکارترین و بزرگترین از و. هستند آگاه( اسالم) خود دین ضرورتهای با کامالً بنویسند، توانندمی نه و ندبخوان

 .اندنگرویده خود دین مخالفان دین به مسلمانان که است این اسالم، از آگاهی این مظاهر

 زیادی معلومات شود،می رادای مساجد در که واعظان مواعظ و جمعه هایخطبه از هفته، هر مسلمانان عالوه به

 می،اسال آموزشهای و دینی نصایح همه و است زمینیان مغرب ابتدائی علوم جایگزین که کنندمی دریافت

 در ار انسانی شریف احساسات و دهدمی پرهیز آنها، سلطه پذیرش و بیگانه برابر در خضوع از را مسلمانان

 به هک مصریان ویژه به ندارند، ماندگیعقب و تفاوت گونههیچ ملتها دیگر از که دهندمی پرورش ضمیرشان
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 آسمانی کتاب قرآن، زبان عربی و فهمندمی را زبان این کاریهایریزه و دقایق و زنندمی حرف عربی زبان

 .آنهاست

 که تعدادی آن به یافته توسعه آن در جدید، وادبیات علوم پاشا، علی محمد زمان از مصر سرزمین: سوم

 د،جدی علوم از خود، شایستگی و توان اندازه به مصری هر و نماید مقایسه اروپایی کشورهای با اندتومی

 نداشته وجود باسواد زیادی عده آنجا در که ندارد وجود مصر کشور در ایقریه و روستا هیچ.است مندبهره

 انخوانندگ از را اخبار نخوانند، روزنامه که کسانی حتی! نرسد آنها به عربی هایروزنامه عمومی اخبار و باشد

 فزودها آنها طبیعی و اجتماعی شعور عمومی، فهم به نتیجه در آورند،می دست به و کنندمی دریافت هاروزنامه

 کرف. یابدمی توسعه آنها، اجتماعی بهداشت و تهذیب و ورزندمی عشق خود، میهن و وطن به حتماً و شودمی

 2<!باشند داشته اختالف و تفاوت ملتها دیگر از دموار این در مصریان کنمنمی

 نادان و یوحش را ملتها دیگر چگونه که شودمی فهمیده انگلیسیان وخباثث تحقیر عمق گفتگو این متن از

 ستعمارگران،ا تفکر نوع این به توجه با... کنندمی غارت را ثروتهایشان نموده، اشغال را آنها سرزمین کرده، تلقی

 خود کرامت و حیثیت از و بازیابند را خود استقالل و برگردند خویش به مسلمانان که نیست ضروری آیا

 !کنند؟ دفاع

 استعمار با مبارزه برای اصلی عوامل

 مود؟سیدن خنثی را آن بشری ضد هایتوطئه باید چگونه و چیست دشمن با مبارزه عملی راه که دید باید اکنون

 مسلمانان به ضروری طور به را دو آن و داندمی مهم بسیار انگلیس استعمار اب مبارزه در را عامل دو جمال،

 :نمایندمی توصیه

 عنوان زیر <الوثقی `العروه> مجله هایسرمقاله از یکی در سید.جدید علوم آموزش. 2 اجتماعی وحدت. 4

 و کندمی ایجاب ار آنها ضرورت گاهی که است اساسی مسأله دو>:نویسدمی چنین <والسیاسه الوحده>

 همواره دو آن و کندمی الزام را دو آن فرهنگ، و آداب ممارست و تربیت البته. دارد اشاره آنها به دین زمانی

 عظمت و عزت و اعتال راه در ملتی هر و ناپذیرند جدا هم از و دارند پیوند هم به و یکدیگرند ملزوم و الزم

 خداوند اگر.استقالل و سیادت تکلیف -2 و اجتماعی وحدت به میل -4: نیازمندند سخت دو آن به خود

 اربید آنها ضمایر در را( سیادت و وحدت) صفت دو این باشد، داشته حیات و بماند باقی ملتی بخواهد

 رخوردارب صفت دو این شایستگی از آنها که تعداد هر به و آفریندمی کاملی ملت و انسان یک پس. سازدمی

 !دهدمی اتحی آنها به باشند،
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 را خود اصالت و کند جلوگیری دیگران تجاوز از خود، از دفاع در که باشد ناتوان بازویش که ملتی هر

 ترواننات گذرد،می که روزی هر البد نماید، تحکیم را خود واستقالل اجتماعی حیات بنای و بخشد استحکام

 به تغذیه مانند به درملتها پیروزی!گرددمی محو زمین روی از آثارش و شودمی پایمال گردد،می خُرد شود،می

 ضعف و الغری به رو ایستد،بازمی حرکت از نخورد، غذا روزی چند انسان بدن اگر. است فردی حیات

 بر و نماید حفظ را خود قوام که نیست ممکن ملتی هیچ برای! شودمی نابود و میردمی سرانجام و گذاردمی

 به دارد، ازنی آن به اجتماعی نظام آنچه به اینکه مگر بخشد، استحکام را خود قایب توان تا برد، هجوم رقیبش

 .یابد دست جمعیدسته و متحد طور

 ار آقائی و سیادت از آنچه خداوند که دهید مژده دارد، تمایل اتحاد و وحدت به ملتی که کردید احساس اگر

 از و کنیم مطالعه کرده، بررسی را قومی و نژاد هر تاریخ اگر.ساخت خواهد محقق است، داده وعده آنها به

 گونهگون هایجمعیت میان در خداوندی سنت به حتماً باشیم، باخبر آنها فنای و بقا و اقوام و هاملت احواالت

 و آنهاست اتحاد و وحدت مقدار به خود، بقای در ملتی هر بهره و سهم که فهمیممی و یابیممی دست بشر،

 .دارد بستگی پیروزی، آوردن دست به و آنها دفاع و نیرومندی تعداد به آنها، عظمت اندازه و تعداد

 شودمی کاسته آن عظمت و شأن از مقدار همان به دهد، دست از را خود ووحدت اتحاد چقدر هر ملت هر

 ناعتق روزمرگی، و همتی دون به و گذارند مهمل دارند، دست در که را هایشانسرمایه که است وقتی آن و

 خداوند!کنند نظاره سوءنیت و بدبینی با را خود رهروان بایستند، خود کشور و دیار هایدروازه کنار در. ورزند

 پراکندگی و یبدبین و شدند گرفتارتفرقه و افتراق آسیب و درد به اینکه مگر نساخت، هالك را ملتی و قوم هیچ

 سرانجام و دردناك عذاب و طوالنی خواری و ذلت جمعیت، و قوم این حتمی سرنوشت. شد حاکم آنها میان

 تنازعوا وال: است آنها اسالمی انسجام و ملی اتحاد ملت، یک بقای ضامن ،آری 7<.است نابودی و مرگ

 .ریحکم یذهب و فتفشلوا

 مجهز و زمان اوضاع به آگاهی حاضر، عصر در ملت یک عظمت و اجتماعی حیات احیای در عامل دومین: 2

 اروپائی ملتهای که است رهگذر این از ما، دوران در.است جدید عصر علوم با آشنائی و علم الحس به بودن

 گسترش و کرده تحمیل طبیعی علوم و تکنیک فاقد ملتها دیگر بر را خود سلطه و یافتند دست توسعه به

 شده یادآور سالم،ا جهان غفلت مورد در هشداری آغاز در دقیقاً را اساسی نکته این الدینسیدجمال.دادند

 .است

 اگر لبتها! انددانسته <پراگماتیسم> مکتب پیرو و گراعمل مردی را الدینسیدجمال زمینیان،مغرب از بعضی

 پیرو ار سیدجمال توانمی صورت این در باشد، <عمل اولویت> سارتر تعبیر به یا و <عمل اصالت> منظور
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 این روپی سید هرگز باشد، شخصی نفع معنای به هم آن و عمل از استفاده منظور، اگر اما دانست؛ مکتب این

 رد. است گرفته نظر در مسلمانان برای را آلیایده جامعه و است خواهآرمان مردی سید. است نبوده مکتب

 .گراییعمل نه دارد اولویت که است آرمان این واقع

 چیز همه جهت این از. کنندمی استفاده عملی و زمینه هر از خود آرمانهای تحقق برای اجتماعی، مصلحان

 وشنفکرانر دولتها، روِسای و پادشاهان با مالقات بیگانه و دولت با ارتباط: شودمی تلقی وسیله سید، برای

 --- مصر در ایتالیایی و فرانسوی فراماسونری محفل یا و گروهها احزاب، به سرکشی حتی شرق، و غرب

 .بس و است مطرح منظر این از اتنه --- است انگلیس ضد که بخش آن

 دست دنکر کوتاه و آنها به سیاسی حیثیت بازگرداندن و مسلمان مردم تعالی و پیشرفت سید، نهایی هدف

 و مسلمانان اینکه مگر نیست ممکن او نظر به کاری چنین.است اسالمی جهان هستی کیان از مهاجم غرب

: طریق این به و گردند آشنا اجتماعی، و مدنی قوانین و یدجد صنایع و علوم با و شوند بیدار زمین مشرق ملل

 و زشآمو برای بلکه نیست، پیشرفت مانع هرگز اسالم دین او نظر به.آورند دست به را خود حریت و آزادی

 (چین) دنیا نقطه دورترین در آنها اگر حتی و داندمی ضروری مسلمانان، برای را علم سالح به شدن مجهز

 !نمایند پیدا

 با ام که است آگاه او. گویدمی سخن فلسفه آموزش لزوم از <تعلم و تعلیم در لکچر> مقاله در سیدجمال

 و. دارند یازن یکدیگر به علوم که دارد عقیده و. داریم سروکار مختلف علوم با بلکه و نیستیم روبرو علم یک

 وا. ماندنمی پایدار و کندنمی ترقی شود، تلقی منفرد علم اگر و شود،نمی فهمیده علوم خود از نیاز این

 .است حکمت و فلسفه علم آن است، مبقیه علت و حافظه پایه به و جامع روح منزله به که علمی آن: گویدمی

 هک علومی آن به باشند بوده عالم امت آن آحاد همه و باشد نبوده امم از امتی در فلسفه اگر دارد عقیده او

 سیدجمال. بماند( سال صد)  قرن یک امت آن میان در علوم آن که نیست نممک است، خاص آنها موضوعات

 دارد، حضور کشورها آن در جدیده علوم که آوردمی شاهد را مصر خدیویت و عثمانی دولت فرهنگی اوضاع

 به. دندار وجود مدارس آن در فلسفه تعلیم که چرا ببرند؛ کار به خود ویژه جایگاه در را آن اندنتوانسته اما

 او به ار الئقهطرق و کندمی بیان را انسان شرف و فهماندمی انسان بر را انسان که است فلسفه: سید عقیده

 فلسفی روح در است، شده حاصل آنها در که نقصی اول است، نهاده تنزل به روی که امتی هر. دهدمی نشان

 سیدجمال7.است کرده سرایت اآنه معاشرت و آداب و علوم سائر در نقص آن از پس است، شده حاصل

 اوهام هازال و انسانیت مشاعر واسع فضای سوی به است حیوانیت مدارك مضیق از خروج فلسفه>: گویدمی

 <.است بهیمیه
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 و گذاردیم انسان اختیار در را علم که استقرایی روش فقدان و ارسطوئی فلسفه حاکمیت از سیدجمال البته

 نآ مسلمانان: گویدمی و کندمی انتقاد کند،می مجهز آن از موانع رفع و زندگی ساختن هموار و طبیعت بر

 داده تنسب کپلر نیوتون، گالیله، از سخن اگر اما اندرسانده غایت به است، منسوب ارسطو به که را علومی

 7.گالیله نه و ارسطو نه دلیل، و است برهان علم مادر و پدر! انگارندمی کفر را آن شودمی

 را ینمسلم میان در اصول، فقه، بیان، معانی، صرف، نحو، قبیل از اسالمی علوم یا و عرب ادبیات جودو سید

 زا دانشجویان بتواند که طوری به را آنها ما، مدرسین که زیرا داند؛می عقیم نهایت در آنها همه اما ستاید؛،می

 کنند سئوال خود از توانندنمی جویاندانش این و کنندنمی تدریس دهند، نجات موهومات، و خرافات جمیع

 کشتی> و (الکتریسیته) برقیها تار اسرار از گاههیچ و شاید چه و باید چه را ما و چیستیم و کیستیم؟ ما>: که

 3<.کنندنمی سئوال( آهنراه) کارها ریل> و <بخاری

 مطالعه ار البارعه شمس صبح، تا شب اول از نهاده، خود پیش در لمپی یک که است آن ترعجیب:نویسدمی باز

 لحاص آن از بسیار دود برداریم،( را لمپ) را او شیشه چرا که کندنمی فکر معنی این در بار یک و کندمی

 44<شود؟نمی پیدا آن از دودی هیچ بگذاریم را شیشه چون و شودمی

 واقع در بلکه ،نیست رسطوئیا ---- یونانی فلسفه فلسفه، از سید منظور پژوهشگران، از بعضی نظر به البته

 از او نظورم بلکه. شودنمی جدید استقرائی علوم به توجهی که کندمی انتقاد فلسفه ارسطوئی سنت از سید

 44.اندکرده عنوان را آن که است غرب مسلک تحصلی فلسفه فلسفه،

 ریمک قرآن توجه مورد که ددار استقرائی علوم به توجه بعدی، هایدوره در الهوری اقبال همچنین آنها نظر به

 یقتشو اسالمی، عالم یک موضع از الدینسیدجمال قطعاً.کندمی تشویق آنها آموزش به را مسلمانان و است

 هک است <کبیر عالم> از جزئی و ایپایه علوم این که دهدمی نشان و نمایدمی عصری علوم یادگیری به

 دین ره مانند به را اسالم که زادهآخوند میرزافتحعلی با هتج این از و نیست آنها آسمانی کتاب جز به چیزی

 و یاسیس علل به صرفاً که خانملکم با همینطور و دارد ذاتی تفاوت دارد، تحصلی به توجه مانع شریعت، و

 .دکنمی تفاوت ندارد، نگرانی مسلمانان، ایمان تزلزل از هرگز و زندمی اسالم از دم خود، اجتماعی مقام حفظ

 تابناك چهره از خرافات زدودن و عصری علوم به شدن مجهز با خواهدمی را اسالم عظمت واقع در یدس

 اجتماعی و علمی تقویت راه از انگلیس، استعمارگر پیر با و نماید تجدید را مسلمانان عظمت و عزت تا اسالم

 با ینجاا در.براند بیرون اسالمی دبال از را استعماری و اشغالگر نیروهای و کند مبارزه مسلمانان سیاسی ---

 خودی سفهفل تلقین با است توانسته و است سید معنوی شاگرد یا و همفکر که الهوری اقبال از اشعاری نقل
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 را الدینسیدجمال راه و بگیرد، عهده به را مسلمین اجتماعی -- اسالمی هویت احیای ازغرب، تقلید نفی و

 :بریممی پایان به دهد، دامها مسلمانان و زمین مشرق بیداری در

 غرب تقلید بَرَد خود از را شرق

 غرب تنقید را اقوام این باید

 رباب و چنگ از نه مغرب حکمت

 حجاببی دختران رقص ز نی

 روست الله ساحران سحر ز نی

 موست قطع از نی و ساق عریان ز نه

 است الدینی از نه را او حکمتی

 است التینی خط از فروغش نی

 است فن و علم از افرنگ حکمت

 است روشن چراغش آتش، همین از

 شنگ و شوخ جوان ای را فن و علم

 !فرنگ ملبوس نه باید،می مغز

 نیست جامه برید و قطع از حکمت

 نیست ،عمامه هنر و علم از مانع

 نیست مطلوب نگه جز ره اندرین

 نیست مطلوب کُلَه، آن یا کُلَه این

 تاس بس داری، اگر چاالکی فکر

 است بس داری، اگر دراکی طبع

------------------------------------------------------------------------ 
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 نفوس احیاگر طباطبایی عالمه آثار مجموعه به نگاهی

 

 یادنامهو ها مقاله کشور، وفرهیختگان دانشمندان وتقوی، علم اسوه طباطبایی حسین محمد سید عالمه درباره

 طباطبائی المهع شخصیت گون گونه ابعاد ، آشتیانی الدین جالل سید اداست قول به اما ، اند ساخته منتشر هایی

 بگذرد الهاس باید بلکه ، رسید آن کامل بررسی به نتوان ما، درعصر شاید که است دار ودامنه گسترده آنچنان ،

 مگانه رایوب کشف را گون گونه ابعاد این بتوانند... و واخالق وتفسیر وعرفان فلسفه عرصه پژوهشگران تا

 ای سازنده ونقش بزرگوار استاد ومعنوی فرهنگی علمی، ابعاد شناخت برای اصل، همین روی.  کنند عرضه

 علمیه های حوزه اندیشمندان و دانشمندان باید ، داشت عهده به... و قم علمیه حوزه درتحول ایشان که

 وبررسی بحث به ، لمیع وصرفاً تخصصی های ودرهمایش وامکانات توان درحد ها، دانشگاه واساتید

 ضیمرت شهید استاد که دارد قرار اوجی آنچنان در بزرگ شخصیت این االطراف جامع عظمت وگرنه بپردازند،

 مهعال ، عظمت با و بزرگ ازمردان نمونه یک: ))...گوید می او درباره(( اسالمی تفکر احیای)) دربحث مطهری

 را او افکارو بنشینند باید تازه دیگر سال صد که است مردی ، وارزنده بزرگ بسیار مرد این.  است طباطبائی

 وارزیابی قوتحقی بررسی بدون توان نمی ، وبنابراین...(( ببرند پی مرد این ارزش به و کنند وتحلیل تجزیه

 آن سفیفل وتفکر قرآنی اندیشه ازعمق ما، درعصر طباطبائی عالمه وجودی برکات چگونگی از وعمیق دقیق

 ... شد هآگا بزرگوار

 شناخته ، است الزم که آنطور ، خود وحیات زندگی دوران ،در تاریخ بزرگ های شخصیت اغلب اصوالً... 

 انسان که شود می آن از مانع _!  بودن عصر هم پوشش _(( معاصرت حجاب))  معروف قول به و شوند نمی

 البته.  هدد قرار ارزیابی ومورد سدبشنا را نظر مورد شخصیت ومعنوی فرهنگی ، علمی گوناگون ابعاد بتواند

 سرمی هب ما عصر در که ازکسانی بسیاری بلکه ، کند نمی صدق طباطبائی عالمه استاد درمورد تنها امر این

 االیو مقام شایسته که آنطور هم خواص درمیان _ اند زنده همچنان یا _ اند پیوسته ابدیت به واکنون برند

 به هباتوج ، هایی شخصیت چنین این....  مردم وتوده عام محافل به برسد هچ تا ، اند نشده شناخته آنهاست

 تحرک منشاء که چرا ، شوند می نامیده "امت یک"مجید قرآن اصطالح در دارند، جامعه درسازندگی که نقشی

 کان ابراهیم: ))اند ساخته ومتحول دگرگون را ای وجامعه اند شده بزرگی های وکوشش کارها ها، نهضت ها،

 بود خواهد وطبیعی بود الهی حنیف "امت یک "خود السالم علیه ابراهیم حضرت پس(( حنیفا قانتاهلل امه
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 عهده هب را ای عمده سهم بشری جوامع معنویت ودرساختن بردارند گام "ابراهیمی انبیاء" درمسیر که کسانی

 . باشند واالیی مقام ودارای شوند محسوب "امت یک "نیز خود باشند، داشته

 شمنداندان و اساتید و نماند محدود خاصی جغرافیایی مرز در طباطبایی عالمه فرهنگی جامعیت خوشبختانه

 و فرهنگی های شخصیت علمی مکرر دیدارهای شاهد ایشان، شاگردان و آمدند ایشان سراغ به نیز غرب

 فرهنگ و ومعل و فیض منبع از آنها گیری بهره و استاد با کربن پرفسورهانری امثال دنیا های دانشگاه اساتید

 .بودند استاد غنی

 ود،ش می تلقی(( الناس احیاءجمیع)) مثابه به(( واحده نفس احیاء)) قرآن ازدیدگاه که درجایی دیگر، ازسوی

 محییی)) که طباطبائی عالمه مانند سازی انسان فرهیخته شخصیت یک وموقعیت مقام که کرد ارزیابی باید

 ار طباطبائی عالمه اگرما اصل، همین روی و قراردارد؟ ازاوج ای مرتبه ودرچه بوده چگونه ، است((النفوس

 کیی وجودآورد، به نخبگان از گروهی تربیت ودر علمیه های درحوزه که معنوی _ فکری تحول به باتوجه

 مقام هلبتا. ایم نگفته گزافی سخن وبنامیم، بدانیم خود درعصر "النفوس محییی" "امت یک" بارز ازمصادیق

 آن چککو شاگرد گفتن سخن که قراردارد برتری و علو از ای مرتبه چنان درآن بزرگوار استاد ومعنوی علمی

 سازد، روشن را او االطراف جامع و واال شخصیت از ای گوشه حتی تواند نمی هرگز ، زمینه دراین بزرگوار

 آثار املک مجموعه وتنظیم تهیه به باتوجه استاد، شخصیت فرهنگی بعد چگونگی به کوتاه ای اشاره ولی

 . بود نخواهد مناسب بی ، اینجانب توسط جلد، 42در ایشان فارسی

 می شانای درمحضر وقتی انسان که داشت قرار اوجی چنان آن در علمی مسائل بیان در استاد وفروتنی تواضع

 روبه وعادی معمولی عالمی با که کرد می فکر نخست مرحله در دید، می را شان مطلق سکوت و نشست

 دریای ، شد می مطرح وغیره عرفانی قرآنی، فلسفی، علمی، های زمینه از یکی در پرسشی وقتی ولی! رواست

 دش می حضار شگفتی موجب که آمد درمی حرکت به چنان آن اسالمی، مواج وفرهنگ قرآنی علوم کران بی

 باشد اندتو می استاد فرهنگی های ویژیگی از بخشی دهنده نشان واین کرد، می سیراب را محضرش وتشنگان

 یتیکمترشخص ، ونجف قم علمیه های حوزه در یافته تربیت های شخصیت درمیان سطور، این راقم نظر به. 

 .باشد کلمه واقعی معنی به وفنون، علوم همه جامع ، بزرگوار عالمه مانند که شود می دیده

 لیو باشند، داشته ای ویژه وتفوق برجستگی ص،خا ای رشته در هایی، شخصیت که است ممکن البته

( ره)خمینی امام یا و ایشان چون نادری افراد در فقط آن شدن عملی که است بودن "االطراف جامع"مهم

 علوم ناگونگو های درزمینه را استاد وجامعیت تبحر تواند می(( المیزان))تفسیر مطالعه. ..... است یافته تحقق

 فلسفی،فقهی، علمی،: مباحث شامل دانند می همگان که طور همان تفسیر این .دهد نشان وجدید، قدیم
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 رآنیق علوم دیگر ومفاهیم سیاسی ، ،اجتماعی ادبی ، تاریخی حدیثی، عرفانی، ، ریاضی اخالقی، اصولی،

 . است اسالمی وفرهنگی

 ویژگی نتری عمده از یکی((  مخلتف وفنون علوم با آشنایی در جامعیت)) که گفت توان می کلی طور به پس

 نینچ که بود خواهد طبیعی وبسیار بود طباطبائی عالمه استاد مرحوم قرآن فرهنگی جاودانه مفتاح های

 زندهار فرهنگی _ علمی خدمات منشاء بتواند ، شیعی ودانش مرکزعلم قم، علمیه درحوزه واالیی، شخصیت

 علمیه هحوز در بنیادی ودگرگونی تحول یجادا چگونگی ودرك بررسی برای ولی بشود، وپربهایی وماندگار

 به تا هیمد قرار بررسی مورد را عصر آن رایج وعلوم حوزه پیدایش وتاریخ برگردیم پیش سالیان به باید ، قم

 از یجمع میان در بار یک _ طباطبائی عالمه _ بزرگوار استاد خود.  ببریم پی استاد سازنده نقش اهمیت

 حوزه دروس رایج های وبرنامه آمدم قم به که هنگامی به من: ))فرمود رابطه دراین خود وشاگردان عالقمندان

 و دارد هایی وکمبود نیست وآینده جامعه نیازهای با همگام ها برنامه این که شدم متوجه ، کردم بررسی را

 ظاهری خواست برخالف و دیدم درحوزه عقلی علوم و تفسیری بحث فقدان در را کمبودها این ترین عمده

 من دانست، می کافی مشکالت همه حل برای را وآن ساخت می مطرح را واصول فقه تدریس لزوم که حوزه

 مقام از یدور نوعی به دروس، نوع این آغاز موجود، شرایط به باتوجه البته. آغازکردم را وفلسفه تفسیر درس

 لیقبو قابل عذر وتعالی، سبحانه حق نزد در که کردم فکر چون نبود، مهم من برای که شد تلقی!  علمی

 .....((کنم ترك خاصی ظاهری مسائل خاطر به را ضروری جنبه یک که داشت نخواهم

 در مه فلسفه تدریس ، شد محسوب ها حوزه رسمی دورس جزء اصوالً زمان آن تا که تفسیر، بر عالوه البته

 ناجوانمردانه های وتهمت ها تراشی کالاش دلیل همین وبه نبود سازگار ؟((اکثریت)) ونظر ذوق با ایام آن

 ولی( 4)ندکرد استفاده ایشان علیه نیز!(( تکفیر حربه))از رابطه دراین وحتی افتاد راه به استاد مرحوم علیه

 کرد یم پیگیری را خاصی هدف او که چرا نکرد، نشینی عقب داشت که الهی وبینش نیت خلوص با استاد

 قعمی و بزرگ واقع ودر کوچک ظاهر به واستقامت اقدام همین نبود(( عوام)) جلب یا و سازی ظار دنبال وبه

 لتحو یک سرآغاز خود که کرد تلقی علمیه درحوزه فرهنگی ، علمی تحرك یک سرآغاز توان می را استاد

 باطبائیط عالمه استاد مرحوم ، من اعتقاد به. باشد توانست می اجتماعی آینده های فعالیت در بنیادین وتکامل

 هشتیب شهید مطهری، شهید: چون ای برجسته شاگردان تظاهر بدون وتربیت ، فرهنگی کار نوع این آغاز با

 رگونیدگ تحول برای را زمینه معاصر، نخبگان از دیگر نفر دهها و قدوسی شهید باهنر، شهید ، مفتح شهید

 یوست،پ وقوع به( ره) خمینی امام حضرت رهبری به اسالمی انقالب پیروزی با که جامعه سیاسی _ اجتماعی

 ودر بودند هم امام حضرت شاگردان ، افراد این همه یا و اغلب که بدانیم است جالب والبته ساخت آماده
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.  رفتگ نادیده توان نمی شاگردان این معنوی_ علمی شخصیت تکوین در را استاد هردو مستقیم تاثیر واقع

 همان رسد،ب نهایی پیروزی به توانست نمی ، نداشت استواری فرهنگی زمینه اسالمی انقالب اگر تردید بی و

 .رسید نمی مطلوب نتیجه به نداشت وهوشیار آگاه رهبری اگر که طور

 طور هب که ، قم علمیه حوزه در طباطبائی عالمه استاد مرحوم فرهنگی _ قرآنی کار درواقع:  دیگر عبارت به

 می،اسال جامعه یک ساختن برای ، یافت می گسترش انششاگرد وسیله به ایران های حوزه همه در طبیعی

 را یا وعمده اساسی نقش هم اسالمی انقالب وتداوم پیدایش در شک وبی بود واصولی بنایی زیر کار یک

 تواند نمی طبعاً ، باشد بهره بی قرآنی فرهنگ از ولی آید وجود به اسالمی جامعه یک اگر چون ، داشت

 رهنگیف اسالمی، جامعه دریک که است بدیهی. گردد آفرین ونقش گذار تاثیر دیگر دربالد ویا یابد استمرار

 هب وفراگیر پویا واجتهاد اندیشه وقدرت خرد ونیروی عقل کوشش با جز _ وسنت قرآن از ناشی _اسالمی

 ها هاندیش شدن بارور و وتکامل رشد ودر رکرد کا زمینه دراین دقیقاً طباطبائی عالمه ومرحوم رسد نمی ثمر

 متحجران،و گرایان قشری از بعضی سوی از ، نخستین مراحل در که این وبا نمود گذاری وسرمایه افشانی بذر ،

 دیح چه تا که بودند شاهد همگان نهایت در ولی ، شد تلقی!  عملی وغیر! عمق یاکم!  منطقی غیر ایشان کار

 . است بوده وبنیادی علمی عمیق، ، منطقی کار این

 غرب یفرهنگ جو ما که شود می روشن بیشتر وقتی عالمه استاد فرهنگی _ قرآنی کار اهمیت ، ردیگ طرف از

 انبزرگ اصطالح به چگونه که بدانیم و بگیریم نظر در هم را نمایان روشنفکر های اندیشه بر حاکم زده

 ینودرا بودند عتجما! ((  ایرانی وباطنی ظاهری شدن مآب فرنگی خواستار رسماً حاکمه، طبقه!  فرهنگی))

 وجود سرشان پشت در!  استعمارغرب چون هم ای وپشتوانه نداشتند دریغ وکوششی تالش هیچ از راه

 واز غرب از وارده مادی فرهنگ طرفی از که ، شرایطی چنین در درست ، طباطبائی عالمه مرحوم( . 2)داشت

 که فتر ومی شد می وتبلیغ ترویج ما جامعه در شرق، از صادره ماتریالیستی واندیشه فلسفه دیگر طرف

 رهنگوف وفلسفه قرآنی مفاهیم وتعمیق نشر کار به سازد، جدا خویش خویشتن از را ایرانی مسلمان جامعه

 سطح در ، خود حوزوی نخبه شاگردان طریق از وسپس خواص سطح در را آن وتوانست پرداخت اسالمی

 ندیشها از را ملت این روان و روح از بیگانه صادراتی فرهنگی تدریج وبه سازد مطرح جامعه وکل روشنفکران

 . سازد دور جوانان های

 ، ماسال وجهان ایران بر وعالوه نماند محدود خاصی مرزجغرافیایی در ، استاد فرهنگی جامعیت خوشبختانه

 ررکم دیدارهای شاهد ایشان، وشاگردان آمدند ایشان سراغ به نیز غرب ودانشمندان اساتید از بعضی حتی

 آنها یریگ بهره و استاد با کربن هانری پرفسور امثال دنیا دانشگاههای واساتید فرهنگی های شخصیت علمی
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 فرهنگی _ علمی ومذاکرات دیدارها این از بخشی نتیجه که( 3)بودند استاد غنی وفرهنگ علوم و فیض منبع از

 با که برد نام را(( شیعه)) کتاب توان می جمله آن از که است شده آوری جمع خاصی های مجموعه در ،

 وجلد گردید منتشر صفحه 244 در نخست واینجانب، میانجی واحمدی علی میرزا اهلل آیت(( توضیحات))

 اب سطور، این راقم واشتغاالت ها گرفتاری علت به(( امروز دردنیای تشیع رسالت)) عنوان تحت آن دوم

 رفتگ قرار عالقمندان استفاده درمعرض ما باتوضیحات ، آن متن وکامل اصل ونسخه منتشر زیاد تأخیری

 استاد قرآن فرهنگی جاودانه مفتاح های ویژگی ترین عمده از مختلف فنون و علوم با آشنایی در جامعیت( 0.)

 منشاء واندبت قم علمیه حوزه در ، واالیی شخصیت چنین که بود خواهد طبیعی بسیار و بوده طباطبایی عالمه

 .بشود بهایی پر و ماندگار و ارزنده فرهنگی ـ علمی خدمات

 کتاب ود تألیف ، بود کربن با استاد فکری _ فرهنگی وتبادل مذاکرات محصول که کتاب، دو این بر عالوه

 گاهدانش اساتید از بعضی درخواست به و رابطه درهمین نیز(( دراسالم شیعه))و(( دراسالم قرآن))  پرارزش

 خارج در نیز آنها وانگلیسی عربی ترجمه فارسی، برمتن عالوه بختانهخوش که گرفت صورت غربی های

 ناسی،ش واسالم ادیان رشته ویا وفلسفه انسانی علوم غربی،بخش های ازدانشگاه بعضی ودر گردید منتشر

 (2.) میشود تدریس

 یا جداگانه فرصت نیازمند عالمه، استاد خطی یا و شده چاپ(( گانه چهل))آثار درباره وتحقیق بررسی.... 

 الت،مقا ی مجموعه آن و نیست مناسبت بی استاد آثار از دیگر بهای گران مجموعه یک به اشاره ولی. است

 344و دجل سه در نخست اینجانب کوشش به که است(( اسالمی بررسیهای: ))عنوان تحت وپاسخها، پرسشها

 .یابد می انتشار جدید عهمجمو این ضمن آن،در شده تکمیل واکنون یافت وانتشار تنظیم صفحه،

 نگوناگو نشریات و ها سالنامه ها، فصلنامه ها، مجله در استاد شده چاپ مقامات شامل مجموعه این از بخشی

 ستادا های پاسخ شامل دیگر، بخش.  گردید واگذار اینجانب به استاد توسط آنها آوری جمع که است داخلی

 به آمریکاو انگلستان سوریه، پاکستان،: جمله از دیگر شورهایک یا ایران از که است گوناگونی های پرسش به

 تردید یب است، شده می ارسال(( ها کننده سوال)) وبه تهیه استاد توسط که هایی پاسخ البته.  است آمده عمل

 هب هم ازآنها بخشی که گفت توان ومی است آمده گرد مجموعه دراین که است مقداری ازآن بیشتر خیلی

 تاداس به که هنگامی ومتاسفانه است قرارنگرفته ما دراختیار افراد، شناسایی امکان وعدم مانز مرور علت

 مجموعه درکنار تا قراردهند ما دراختیار را سواالت های پاسخ یا مقاالت از رونوشتی که کردم پیشنهاد بزرگوار

 طباطبایی عالمه ومرحوم بود هشد دیر گویا امامتأسفانه.... شود چاپ ای مجموعه در شده، آوری جمع که ای



718 

 

 دراین که آنچه پس.(( ندارم را گذشته ارسالی های وپاسخ مکاتبات اغلب از دوم نسخه من: ))فرمودند

 . است استاد علمی ومکاتبات ها پاسخ نوع این از بخشی واقع در آمده، گرد مجموعه

 لتع به که بود استاد از سالهر چندین شامل قبلی چاپ در _اسالمی های بررسی _مجموعه این سوم بخش

 عهمجمو این سوم جلد در ما _بودند شده چاپ هم مستقالً که این با _بودن حجم کم دلیل به یا و آنها اهمیت

 وجهت با جدید، چاپ در ولی گردد، تر عملی و تر آسان ازآنها، ودانش فضل اهل استفاده تا بودیم کرده نقل

 ردومجلدد خود بخش این _است ومعظم محترم اساتید از بعضی ترجمه هک _استاد دیگر های رساله افزودن به

 رد.  گرفت خواهد قرار عالقمندان توجه مورد تردید بی که شود منتشرمی(( رسائل مجموعه))عنوان وتحت

 اداست اجتماعی _ علمی های رساله نمود خواهید مالحظه که فلسفی و عرفانی رسائل بر عالوه مجموعه این

 .است اهمیت حائز که دهش نقل نیز

 بینش دهنده نشان که کرد اشاره(( دراسالم وزعامت والیت)) رساله به توان می مثالً ها رساله این درمیان

 باشد واندت می آن، وشکل نوع بررسی و اسالمی حکومت ایجاد اندیشه طرح در ایشان وپیشگامی استاد وسیع

 نهمی در قرآنی بحث یک که برد نام هم اسالم در اجتماعی طرواب رساله از توان می زمینه همین در وهمچنین

 (اهلل حفظه) کرمانی حجتی جواد محمد جناب والمسلمین االسالم حجت برادرعزیزم وتوسط است زمینه

 مساله رروشنگ تواند می رساله، این البته که است شده نقل مجموعه دراین ، استاد نامه تقدیر وبا شده ترجمه

 حازتصحی پس ارزشمندکه جلدی سه مجموعه این بر عالوه.  باشد قرآنی فرهنگ دیدگاه از اجتماعی، روابط

 ست،ا شده چاپ ایشان حیات زمان در دوبار یکی استاد، خود اجازه با ایشان، کلی ونظارت اینجانب وتنقیح

 دیدج موعهمج این ضمن در است، "فلسفه اصول " درباره استاد مقاالت کامل مجموعه که نیز دیگری کتاب

 شهید توضیحات منهای.  استاد فلسفی گانه چهارده مقاالت اصلی متن شامل که شود می منتشر استاد آثار

 مهیت، وکثرتو وحدت وحدوث، قدم ، وفعل قول": عمده بحث چهار باز مجموعه دراین. است مطهری

 البته. )بود خواهد رزندها بسیار وفلسفه تحقیق اهل برای که است شده نقل بار نخستین برای جوهر،عرض

 سفهفل اصول جلدی پنج مجموعه ضمن هم مطهری مرتضی استاد شهید توضیحات با بعدها بحث چهار این

 علیف مجموعه ضمن در که است عالمه استاد دیگر آثار جمله از اسالم تعالیم( گردید منتشر رئالیسم روش و

 باتعالیم ودانشجویان جوان نسل آشنایی برای قبل سال 04 در مستقل رساله چند شکل به ونخست دارد قرار

 مرحوم ه،ناشناخت ومورخ ومحقق اینجانب توسط جدید وتبویب ویرایش با وسپس بود گردیده منتشر اسالم

 ارزشمند آثار وصاحب معاصر وفرهنگ تاریخ وفصلنامه اسالم مکتب مجله در ما همکار. الهامی داود شیخ

 . است شده چاپ مستقل طور به بار یک عالمه خود واشراف نظارت از وپس.  قم از منتشره
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 سالماال حجت برادرعزیزم، از اجازه ازکسب پس مجموعه این در بار نخستین برای که دیگری ارزشمند کتاب

 یم قرار عالقمندان دراختیار عالمه استاد خاص شاگردان از( . بقائه دام) فقهی هادی شیخ جناب والمسلمین

 اشرف نجف در ق.ه 4324 سال در را آن عالمه استاد که است( ص) النبی سنن کتاب اصلی نمت ترجمه گیرد،

 مکمل واقع در که ملحقاتی با و نموده ترجمه را آن فقهی جناب ش،4323/ ق.ه4330 ودرسال نموده تألیف

 ...ستا شده چاپ تجدید اسالمیه فروشی کتاب توسط بارها که سپرده نشر دست به است، استاد کتاب

 و اقدام.ملحقات با. آن وکامل مجدد ترجمه به ایشان، از اجازه کسب ،بدون محترم دوستان از بعضی متأسفانه

 این عامل خود نخست باید "(ص)النبی سنن" مترجم هر که حالی در اند، شده خاطرایشان رنجش موجب

 اجازه بکس. شود برخوردار انخوانندگ نزد در مطلوب تأثیر از تا بپردازد آن ترجمه به وسپس باشد ها سنت

 به جدیدی مترجم هر که است اخالقی حق ترین ابتدایی کتاب، ازآن استفاده نوع هر برای فقهی، جناب از

 !دارد عهده

 بائیطباط عالمه استاد مرحوم کتاب وقدیمی اصلی متن ترجمه نقل به فقط برادرعزیز، بااجازه ما هرحال به

 . کنیم می توصیه آن به مراجعه به را کتاب مکمل ملحقات از استفاده هب مندان عالقه و( 0)پردازیم می

 شبخ پایان واقع در که است ها وعکس واسناد ها نامه ها، اشعار،تقریض: شامل آثار مجموعه این پایانی مجلد

 عجم گذشته، قرن نیم طول در اینجانب ناپذیر وخستگی گیر پی کوشش با که بود خواهد ای مجموعه

 که دکر اشاره باید دراینجا. ....  است شده نشر آماه عالمه، استاد مرحوم عام اشراف با تبویب، قیح،آوری،تن

 وزبان وقلم. دارند برما بزرگی حق که است استادی قبال در دین ادای نخست امر، دراین ما اصلی هدف

 ودخ که است عالمه تاداس فارسی آثار از کاملی مجموعه آوری جمع وسپس.  است آن چگونگی بیان عاجزاز

 ... اند برگردانده فارسی به را آنها ومحترم معظم اساتید ویا اند نوشته فارسی به

 گاهی أسفانهمت. واضافاتی وتحقیق شرح با همراه ، محترم اساتید از بعضی توسط آثارهم، این از بعضی البته

 مهعال استاد فرهنگی. علمی میراث اءدراحی صحیحی روش امر این ما نظر به که است شده ترجمه!.  متن در

 واساتید دوستان وبعد کنیم عرضه هست، که طور ،آن را استاد آثار اصلی مجموعه نخست باید بلکه...  نیست

 ادهاستف برای. متن درداخل نه. جداگانه طور به هستند، مایل که را وتوضیحی وتفسیر هرشرح ، محترم

 متعدد آثار زا استفاده با دوستان از بعضی بینیم می که شود می شتربی وقتی ما تأسف... سازند عموم،منتشر

 دیدج نام وبا عالمه استاد مرحوم! تألیف؟ عنوان به را آن وسپس کرده ادغام ویا انتخاب را هایی بحث ایشان،

 باید... است وآکادمیک علمی روش و اخالق دوراز تردید بی امر، واین اند ساخته منتشر! خود انتخابی

 مطالب جودر شود نقل آن اصلی ومرجع منبع باتعیین طورمشخص به ، کنیم می نقل استاد از که را رمطلبیه
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 نوعی جادای به واقع ،در نیست استاد خود از که دیگری شکل هر به ویا وپاسخ پرسش صورت آنهابه نقل ویا

 ...گردد ،منجرمی استاد های اندیشه شناخت در ومرج هرج

 این در ایدب علمی تحقیقی، روش ولی نیست، محترم دوستان این خدمت وقصد نیت سنح در تردیدی البته

 کتاب ،عالمه وآثار ازنام باسوءاستفاده طلب عناصرفرصت از بعضی ناکرده خدای تا شود مراعات حتماً زمینه

 ناشر احتیی آوردنده گرد نظریات با همراه ناقص، اقتباسی بلکه نیست ایشان از که نکنند عرضه را مطلبی یا

 شرون استاد به خدمت جز قصدی که گیرد قرار کسانی توجه مورد برادرانه تذکار این که امیدوارم...  است

 ". المومنین تنفع الذکری فان وذکر": فرماید می قرآن در خداوند که ندارند ایشان قرآنی های اندیشه

 البیمط کتاب، موضوع تناسب به آثار این لباغ خاص درمقدمه ما اوالً که است ضروری هم نکته این یادآوری

 قلن تکراری طور به ما مقدمه مورد، دو یکی در وثانیاً باشد مفید آثار، این معرض در تواند می که ایم آورده

 تقریباً . ارزشمند کتاب دو این نشر طوالنی فاصله از آن ضرورت که( تشیع ورسالت شیعه مقدمه) است شده

 آن شرن اسالمی، وحدت و تقریب به دعوت وبرای کتاب، محتوای به توجه وبا تاس گرفته نشأت. سال22

 یوارزیاب بررسی تردید بی که نمود تکرار باید پایان در... رسید نظر به ضروری کتاب دو هر در مقدمه،

 تجامعی هب وباتوجه است عالمه استاد مرحوم اندیشمند شاگردان وهمکاری وفرصت توفیق نیازمند آثاراستاد

 این ندهنویس اعتقاد وبه کند ادا را مطلب تواندحق نمی آثار، این فردی بررسی ، مخلتف وفنون درعلوم استاد

 طهراب در نیز "جمعی اقدام یک "استاد، علمی آثار وبررسی درتحقیق جمعی کار ضرورت بر عالوه سطور،

 قرآنی االیو اندیشه وفلسفی نگی،علمیفره صدور راستای در دنیا، زنده های زبان به آثار این نشر و باترجمه

 رکتح ساز زمینه تواند می اقدام این شک بی:  دیگر عبارت به.  کند ایفا تواند می را ای ارزنده نقش ایشان

 هب ، وظیفه واین.گردد جهانی سطح در ، اسالمی وفرهنگ قرآنی مفاهیم وشناسایی شناخت در ای ویژه های

 های گام راه دراین که بود خواهد اسالمی وارشاد فرهنگ وزارت کاریوهم قم علمیه حوزه نخبگان عهده

 . کند می ایجاب را این ، استاد واالی و شایسته مقام که بردارند را ومشترکی وجدی بلند

 _ هریمط استاد مرحوم که باشد کافی شاید هم نکته این به اشاره استاد، معنوی واالی مقام شناخت برای... 

 ینوا افزود می برآن راهم فداه روحی جمله آورد، می زبان به را طباطبایی عالمه نام وقت هر _بزرگوار شهید

 ...بشناسد گوهر باید می شناس گوهر که، است حقیقت این گویای

 در هوفلسف علم ونخبگان طباطبایی عالمه مرحوم فرهیخته وشاگردان محترم واساتید گرامی سروران از... 

 بحث یا ، ونامه خط دست گونه هر که داریم کشورانتظار فرهنگی.  علمی مراکزودیگر علمیه های حوزه

 را، آن ، اند کرده آماه خاصی وبررسی نقد ویا اصالحی ونظریه پیشنهاد ویا دارند استاد از نشده چاپ ورساله
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 الارس ما آدرس به بعدی، چاپهای در ، ضمیمه ویا خاص جلد دریک واستفاده مجموعه این تکمیل برای

 . گرفت خواهد قرار عموم استفاده ومورد بوده تعالی حق رضای مورد تردید بی که نمایند

 اسالمی بررسیهای مرکز مدیر  - خسروشاهی هادی سید

 ش 4372 مهرماه/ ق.ه 4027 المبارك رمضان.  قم

............................................................... 

 :ها نویس پی

 حول وانعن تحت ای رساله عالمه، استاد برجسته شاگردان از یکی که یافت ادامه آنجا تا مسئله فانهمتأس ـ4

 در تاداس های ونوشته المیزان تفسیر از مسائلی ناقص بررسی ضمن رآن د که ساخت منتشر رقم د المیزان

 پاسخگویی جازها داشت، که کاملی ر صد سعه با عالمه استاد والبته!.... کرد تکفیر را استاد صدرایی، فلسفه باره

 . نداد را نامبرده به

 عمر اواخر در.  بود برلن چاپ کاوه مجله در گرایانه غرب تز این اصلی طراح که زاده تقی حسن سید ـ2

 .نمود اعتراف است شده مرتکب زمینه دراین که بزرگی اشتباه به رسمی طور به خود

 رخدمت د وحضور ایران به تابستانی سفرهای با فرانسه در لسفهف معروف استاد ، کربن هانری پرفسور ـ3

 کترد نصر، حسین دکتر بازرگان، مهندس ، مطهری مرتضی استاد:  چون دانشمندانی کنار در تهران، در استاد

 . اختس منتشر اروپا در را جلسات این ومحصول برد بهره مستشرقین دیگر از بیشتر ، دیگران و جزائری

 بودند بزرگی بسیار مرد عالمه:  گوید می باره دراین بود جلسات این علمی مترجم خود صرکهن حسین دکتر

 خوب ، دسرودن می شعر وفارسی عربی به. داشتند تمام دستی هم ادبیات ،در فلسفی استعدادهای درکنار که

 وذهنی ندبود لاو دست فیلسوفی ایشان.  بود دار میدان قرآن وتفسیر فلسفه ساحت دو رهر ود نوشتند می

 که چنان هک مباحثی ؛ بود پیدا کربن وهانری ایشان میان مباحث در نکته این که داشتند فلسفی العاده فوق

 . بود بامن بیشتر سپهبدی از پس آنها ترجمه کاراصلی گفتم

 کمکارک دراین هم شایگان آخر های سال در که حالی در بود من دوش بر ها سال ترجمه اصلی بار بنابراین

 لسفیف مباحث ترین داغ ، آمد می ایران به همواره که درسپتامبر که بود این کرد می کربن که کاری ، کرد می

 هزعالم ا هایی پرسش قالب در را موضوعات این کربن.  آورد می ایران به خود به را فرانسه زمان آن وکالمی

 پای عدهاب گفتم که چنان.  یافت می ادامه کردندوبحث می ارایه هایی پاسخ وایشان کرد می مطرح طباطبائی



722 

 

 ،شیرازی مکارم زجمله ا هستند ایران سرشناس زعلمای ا اکنون که شد باز جلسات این به دیگر بسیاری

 در:  کتاب به شود مراجعه.... ) داشت حضور همواره که بود مطهری آنها مهمترین که ودیگران خسروشاهی،

 (. 4372 ، تهران چاپ ، 432.434ص نصر، سینح سید با گفتگو قدسی، امر جستجوی

 ، اروپا رد طباطبائی عالمه از آثاری نشر بر عالوه کربن هانری استاد مرحوم که شود اشاره نیست مناسب بی

 عنوان تحت مجلد، چندین در را بهایی، گران مجموعه آشتیانی الدین جالل سید استاد مرحوم همکاری با

 استاد کربن.  گذاشت یادگار به زخود ا ای جاودانه ومیراث ساخت منتشر ایران یاله حکمای آثار از منتخباتی

 آراسته طبع زیور به ازمنتخاب مجلد سه وی فوت ز ا پس که وافسوس.  نامید می معاصر مالصدرا را آشتیانی

 . نشد

 . شود مراجعه دوکتاب این مقاله به ـ0

 دکتر همراه ، ایران به سفری در کولگیت دردانشگاه یاناد مطالعه بخش مسئول مدیر ، گراگ کنتر استاد ـ2

 معتبری منبع هیچ غرب در که دهد می اطالع ایشان به وی و رسند می طبابائی عالمه استاد خدمت نصر

 مراجع عیشی غیر منابع به ، ادیان بخش در شیعه عقائد رتدریس د ها دانشگاه وطبعاً ندارد وجود تشیع درباره

 ردازندپ می دراسال وشیعه اسالم در قرآن تألیف به شوند می مطلع موضوع اهمیت از وقتی تاداس....  کنند می

 نصر دکتر هنوشت طبق.  شود می تدریس دنیا معتبر های دانشگاه ر ود شده ترجمه انگلیسی به کتاب دو هر که

 طباطبائی عالمه را متن که است شیعه ائمه احادیث از ای گزیده شامل که داشت هم سومی جلد مجموعه این

 امر تجویجس در)  گرداند می بر انگلیسی به ، نصر دکتر از ای مقدمه با را آن چیتک ویلیام کنند می انتخاب

 (4372 ، نشرنی ، تهران چاپ ،427 ،صفحه قدسی

 . شود مراجعه ، مجموعه دراین( ص)النبی سنن کتاب مقدمه به ـ0
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 مستشرقین و استشراق:  غرب ستیزی اسالم

 

 استشراق تعریف

 است یکل و عام خیلی عنوان این اینکه به توجه با و است غرب در ستیزی اسالم نشست، این بحث موضوع

 عملکردو استشراق که آن از بخشی به اینجانب آید، بعمل بحث مسائل مورد در الزم های بندی تقسیم باید و

 نشستی ر،بیشت فرصت نیازمند موضوع بررسی ردیدت بی و کنم می ای اشاره وار فهرست است مستشرقین

 .است کتاب جلد چندین تألیف حتی و دیگر

 تا ولی ست،ا مطرح کوتاه، چندان نه تاریخی با علمی - سیاسی پدیده یک عنوان به استشراق مسئله اینکه با

 و یممفاه سلهسل یک بررسی را استشراق ها بعضی. است نیامده عمل به آن از مانعی و جامع تعریف کنون

 سوی از شرقی جوامع درباره تحقیق آن موضوع و است «علم» نوعی واقع در که دانند می متداخل مسائل

 ژادهان حتی ایدئولوژی، ها، اندیشه نوع شناخت برای علمی روش یک را آن ها بعضی. است غربی دانشمندان

 و... امع مفهوم به «شناسی شرق» یعنی قاستشرا که اند گفته سرانجام و... اند دانسته شرقی های قومیت و

 .پردازند یم تحقیق به شرقی و اسالمی تاریخ و تمدن و اندیشه درباره که غربی، هستند افرادی هم مستشرقین

 ناختش برای ابزار)) رانوعی استشراق! المسکن امریکایی االصل فلسطینی اندیشمند(( سعید ادوارد)) ولی

 .است کرده معرفی(( غربی استکبار و استعمار سلطه استمرار و ادامه برای ، غرب توسط شرق

 اوضاع به خاص توجه و اهتمام یعنی شناسی، شرق یا استشراق که کرد استنتاج چنین توان می تعریف، این از

 و طبیعی منابع و اجتماعی - اقتصادی شرایط و اسرار بررسی و ملل های اندیشه و نظرها کشف و شرق

 آماده راستای در ، ضعف و قوت نقاط کشف و فعلی وضع و قدیم تمدن و فرهنگ از یآگاه و آن، ثروتی

 در... تاس مسیحیگری تبشیر عنوان تحت مذهبی حمالت و غربی استعمار سلطه برای چینی مقدمه و سازی

 لیصا ساز زمینه بوده، مستشرقین قاطع اکثریت یا و همه اهتمام مورد همواره که شناسی شرق نوع این واقع
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 بوده میاسال ویژه به – شرقی کشورهای بر غربی نیروهای نظامی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، سلطه برای

 .است

 چون شمرد «انسانی علوم» از علمی را آن توان نمی استشراق، هدف و مستشرقین کلی روش به توجه با پس

 تکامل و تحول و پیدایش گونگیچ بررسی با. است بودن «علمی صفت» یافتن تحقق برای اساسی شرایط فاقد

 رد مختلف افرادی اقدام یا و - ای مرحله هر در و - مستشرقین اهداف تعدد به توجه با و استشراق مراحل

 .دانست بشریت انسانی اهداف راستای در علم نوعی را آن توان نمی زمینه، این

 آنها که یدد خواهیم کنیم، توجه اند شتهدا فعالیت شناسی شرق زمینه در گذشته در که افرادی تنوع به اگر ما

. ندا بوده یکدیگر از متفاوت و گون گونه اند، بوده آن پیگیر ای مرحله هر در که اهدافی و ها تخصص در

 باستاشناسان ی،استکبار سلطه سیاسی رجال مسیحی، مبشرین سیاح، یا گردشگر افراد پیشین روزگاران از یعنی

 افراد باالخره و جاسوسی و امنیتی و نظامی های سازمان و اقتصادی های شرکت نمایندگان و مورخین، ،

 یشناس شرق مسئله پیگیر خود، خاص اهداف برای هرکدام و مختلف، مراحل در! «دیپلمات» عنوان به شاغل

 غرب(( مزدور و جاسوس)) را مستشرقین همه آگاه، اسالمگرایان از بعضی اصل، همین روی و اند بوده

 از بعضی دیگر، سوی از و....  است داشته استعماری جنبه فقط آنها های پژوهش که اند هکرد معرفی

 فرهنگ و تمدن شناسایی و شناخت و تاریخی های پژوهش در را آنان «خدمات» هم اسالم جهان روشنفکران

 .اند ستوده اسالم، جهان بویژه شرق

 و اسالم به زدن ضربه جز خود، های ژوهشپ باصطالح از مستشرقین نهائی هدف که گویند می اول گروه

 یحیانمس بویژه – دیگر مذاهب و عقاید صاحبان گرایس از جلوگیری و مسلمانان بین در تردید و شک ایجاد

 و ذهبیم ، اقتصادی سیاسی، های انگیزه که بینیم می راستا همین در و است نبوده دیگری چیز اسالم به –

 جادای هستند، مسلمانان و اسالم دشمنان و استعمار مزدوران واقع در که مستشرقین این استعماری باالخره

 ایجاد پسس و است خونریزی و خشونت به ایشان حضرت ساختن متهم اسالم، پیامبر نبوت اصالت در شبهه

 و بوده یارانش و( ص)محمد حضرت خود پرداخته و ساخته اینکه و مجید قرآن بودن آسمانی در تردید

 در مده،آ قرآن در که هم انبیاء های داستان حتی و است مسیحیگری و یهودیگری احکام از باسیاقت آن احکام

 زا مقتبس باز هم فقهی احکام و نبوی «سنت» همچنین و... است آمده هم – انجیل و تورات - مقدس کتاب

 ندارد ها مکان و ها زمان همه برای استمراریتی و اصالت و است جاهلی عرب رسوم و آداب و عادات

 به دادن پوشش برای! نیرنگ نوعی هم او بیت اهل و یاران و( ص)محمد حضرت به از منقول احادیث

 هااین بر عالوه و است اتهامات از هائی نمونه این... است عرب اشراف سران و قبایل سیاسی های باندبازی
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 سفانهمتأ و است آمده مبشرین و مستشرقین های کتاب اغلب در نیز قماش این از دیگری شمار بی اتهامات

 ررهب گویا که است مسیحیان فعلی پاپ(( شانزدهم بندیکت)) جناب آور شرم سخنرانی هم آن آخر نمونه

 های انتاه نقل با که است شده غربی امپریالیسم سخنگوی واقع در اما است، مسیحیگری! اخالق تبیشیر

 و داد نشان مسلمانان و اسالم قبال در را واتیکان نسازما و خود دشمنی وسطی، قرون در بیزانس امپراطور

 مسلمانان از عذرخواهی به حاضر جهان، سراسر مسلمانان و اسالمی کشورهای همه اعتراض علیرغم متأسفانه

 سخن «نمسلمانا با گفتگو» لزوم از فقط هم واتیکان مقیم اسالمی کشورهای سفرای با دیدار در حتی و نشد

 و خطا هم انبیا برای حتی که مقدس کتاب نصوص برخالف - پاپ معصومیت افسانه اگوی و آورد میان به

 پاپ که همانطور... کند عذرخواهی مسلمانان از وی که نداد را اجازه این -کند می نقل توبه انجام و اشتباه

 از اآنه ئهتبر و آنها، توسط مسیح حضرت قتل اتهام مسئله در یهودیان از عذرخواهی از پس هم دوم پل ژان

 حاضر - بودم واتیکان در زمان آن در که اینجانب جمله از - مسلمانان درخواست علیرغم ،(ع)مسیح خون

 انجام ها پاپ فتوای به که صلیبی های جنگ در مسلمانان های عام قتل مورد در مسلمانان از عذرخواهی به

 .نگردید شد،

 در مستشرقین پژوهش و تحقیق های روش چگونگی از اسالمی علمای و اندیشمندان از ای عده حال بهر

 یدشمن و بغضاء و عداوت استمرار را آن و کرده انتقاد شدت به – اسالم تاریخ ویژه به – اسالمی مسائل

 پژوهش ههم(( البهی محمد)) دکتر مثالً. اند نامیده اسالم نابودی برای مسیحی، صهیونیسم و(( رهبان و احبار))

 داند می «خود دین از مسلمانان برگرداندن برای و اسالم بر عملی نویسی ردیه» نوعی را استشراقی آثار و ها

 است، شده چاپ بارها اروپا، در و اند نوشته را آن مستشرقین که را اسالمی انسیمکلوپدی حتی و

 و مرجع ،المعارف دائره یا موسوعه این که گوید می و نامد می(( مسلمانان انحراف برای اثر خطرناکترین))

 نآ مقاالت در عمد بطور که اشکاالتی و ها تحریف همه متأسفانه که است شده مسلمانان از بسیاری مأخذ

 آنکه از پس هم مبشرین از گروهی که دانیم می البته و گیرد می قرار مسلمان پژوهشگران استفاده هست،مورد

 در ویسین له مقا به مستشرقین همکاری با شدند، مایوس اسالم، جهان در آن اثربخشی و مسلمانان تبیشر از

 به اسالم، ردّ در جزوه، و رساله و کتاب هزاران چاپ و حقایق تحریف و اکاذیب نشر و ها المعارف دائره

 .اند پرداخته ستیزی اسالم

 وجهت یا آن های انگیزه و اهداف و غربی و اروپایی کشور هر(( مستشرقین)) مورد در را(( استشراق)) البته

 که دکر اشاره توان می نمونه برای ولی داد، قرار بررسی و ارزیابی مورد باید خود، کشور سیاسی اهداف به

 یاطالعات افسر یا لژیون یک مانند و داشته قرار فرانسه استعمار درخدمت همواره «ماسینیون لوئی» جناب
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 افاهد وقف را خود اسالم با رزهمبا برای «لویس برنارد» آمریکایی مستشرق یا و است کرده کار فرانسه،

 .بود ها فلسطینی سرزمین در اسرائیل نام به کشوری ایجاد سرسخت مدافع و نمود صهیونیسم

 استشراق مراحل

 :اند کرده ترسیم مرحله چهار استشراق برای پژهشگران از بعضی: بهرحال

 تبشیر با آن رابطه و مذهبی استشراق مرحله. 4

 استشراق بر صلیبی های نگج آثار و نظامی مرحله. 2

 استشراق برای استعماری – سیاسی مرحله. 3

 !.آکادمیک؟ و علمی استشراق پدیده ، چهارم مرحله و. 0

 آغاز اروپائیان سوی از «اندلس» در میالدی، 42 قرن در مسلمانان علمی عظیم ثروت کشف از پس اول مرحله

 سرعت هب که گردید(( اشبیلیه)) و(( قرطبه)) ویژهب اندلس به مستشرقین یورش باعث آگاهی، همین که شد

 رداختندپ اروپایی های زبان به قرآن ترجمه به حتی و دریافتند مسلمانان از را علمی آثار و افکار و ها فرضیه

 ای انگیزه شناخت، همین و نمودند اقدام مسلمانان و اسالمی کشورهای اوضاع و احوال بررسی به سپس و

 و بپردازند انمسلمان بین در انگیزی فتنه به مستشرقی همکاری با و آیند میدان به مستقیماً هم مبشران که شد

 به قی،ضداخال و انسانی غیر حتی ای وسیله هرگونه با مسلمانان، فتوحات از گیری انتقام برای آنها واقع در

 .بود(( صلیبی های جنگ)) آغاز مقدمه امر همین و پرداختند ستیزی اسالم

 نقش زنی تبشیر مرحله این در که شود می شروع صلیبی های جنگ با بود نظامی استشراق که دوم مرحله

 انوست پاپ دستور به کردند نمی بینی پیش را ای نتیجه جنگ استمرار راه از سرانجام چون و داشت اساسی

 جلسم سپس و شد تأسیس(( پاریس)) دانشگاه در(( اسالمی – عربی های بررسی)) کرسی م 4207 در چهارم

 از گروهی که نهاد پی را(( شناسی اسالم و عربی زبان آموزش عالی مدرسه)) م 4224 در مبشرین عالی

 .کرد تربیت و داد آموزش ویژه های مأموریت برای را مبشرین و مستشرقین

 عضیب ریآو جمع به ، اسپانیا در اسالمی آثار و خطی های کتاب زدن آتش و بردن بین از ضمن دوران این در

 نحوی هر به مسلمانان، سرکوب در همچنان ولی کنند، استفاده آنها از تا نمودند اقدام نیز اسالمی علمی آثار از

 یتبشیر های گروه با نظامی نیروهای جانبه همه همکاری مرحله این در واقع در و بودند کوشا بود مقدور که

 .اشتد ستیزی اسالم گسترش و آفریقا اسالمی د پال بر غربی استعمار تدریجی سلطه در ای ویژه نقش
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 سیاسی استشراق ،((صلیبی های جنگ)) و(( اندلس)) در مسلمانان های عام قتل از پس و سوم مرحله در

 آنها رجمهت با و داشتند دراختیار معتبری و اصیل منابع مبشرین و مستشرقین دوران این در... شود می آغاز

 در جاسوسی و سیاسی وسیع های سازمان و ها جمعیت تأسیس به ،خود علمی های هدف پیشبرد ضمن

 .. ..بود آسیا و آفریقا بالد در نظامی - سیاسی تدریجی نفوذ مرحله، این نتیجه که کردند اقدام اروپا

 ربیغ های حاکمیت اختیار در دربست نیز مرحله این در کلیسائی، های سازمان و! روحانی پدران متأسفانه

 خنرانیس یک در معروف مبشر «براون لورانس. »زدند دامن جانبه همه ستیزی اسالم به داشتند توان تا و بودند

 - عربی امپراطوری یک در بتواند مسلمانان اگر: »کند می تشریح چنین اروپائیان برای را تبشیر نهائی هدف

 رد سازیم، متفرق را آنها ما گرا اما بود، خواهند ما همة برای خطری و دنیا برای! لعنتی شوند، متحد اسالمی

 "...داشت نخواهند ارزشی و تاثیر دیگر صورت آن

 یتالیا،ا فرانسه،: ها اروپائی شدة مستعمره شرقی و اسالمی کوچک های دولت پیدایش علت توان می جا این از

 قول هب و است استعمار خدمت در تبشیر باز دوره این در. آورد دست به را دیگران و آلمان پرتغال، انگلیس،

 سمقد کتاب یا روحانی پدران نخست «جهان تاریخ» کتاب در - هندی فقید شخصیت - «نهرو لعل جواهر»

 الماس)) یا((علمی استشراق)) که چهارم مرحله در. گشتند سرازیر غربی نظامی نیروهای سپس و شدند وارد

 یعلم تحقیق هدف خود های ژوهشپ در مستشرقین همه که گفت توان نمی باز شود، می شروع ؟((پژوهی

 دچار اگر و اند بوده صادق حقیقت بیان در آنها از بعضی که پذیرفت توان می ولی اند، داشته تاریخی -

 شرقی های ملت زبان ندانستن و مسلمانان و اسالم از کامل شناخت عدم و جهل از ناشی اند شده اشتباهی

 ورهایکش همه در علمی استشراق پیش، قرن یک از که تگف توان می کلی بطور پس. است بوده اسالمی و

 مرحله این رد و شد آغاز آمریکا و روسیه هلند، اسپانیا، اتریش، آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه،: جمله از غربی

 آوری معج خطی های کتاب بررسی و تحقیق به شرقی، بالد گون گونه اوضاع بررسی بر عالوه مستشرقین

 بقیه و تندساخ منتشر ستودنی تحقیق با را ها کتاب آن از بعضی و... پرداختند نیز شرق و اسالم جهان از شده

 اسالم فیمعر در خود نوبه به شک بی و... سپردند اروپائی های کتابخانه به و کرده نویسی فهرست نوعاً هم را

 .برداشتند مثبتی های گام شرق و

 سپس و اسالمی تمدن آثار و مخطوطات نگهداری و آوری جمع در اینها از گروهی شد اشاره که همانطور

 نخستین هم مجید قرآن مورد در حتی و اند برده کار به را همت و دقت کمال آنها نشر و بررسی و تحقیق

 ژول))هااین از بعضی را، نبوی سنت حتی و قرآن برای «المفهرس معجم» ما اصطالح به یا قرآن الفاظ فهرست
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 به - مصری عمدتاً – اسالمی علمای از ای عده - ما قرن در یعنی - بعداً و اند داده انجام((  فرانسوی البوم

 .اند گماشته همت امر این

)) دکتر و(( ثالحدی االسالمی الفکر فی اثره و المستشرقین انتاج)) در «نبی بن مالک» مرحوم را بحث این البته

 دهدا قرار بحث مورد مشروح، بطور دیگران، و(( اروپا فی هاالسالمی و العربیه الدراسات)) در(( جحا میشل

 .اند

 پرداخت یعتش و اسالم شناخت به صادقانه که را «کربن هانری» نام به مستشرقی که کنیم نمی فراموش البته

 مهعال چون اساتیدی محضر به ایران در بارها و بارها و زد دست نظیری بی های کوشش به راستا این در و

 فرانسه به را هشیع عرفانی - فلسفی کتاب دهها و رسید آشتیانی جالل سید استاد و مطهری استاد و یطباطبای

 دنیا زا راستین شیعه یک مثل هم سرانجام)) طباطبائی، عالمه استاد مرحوم قول به و کرد چاپ و نمود ترجمه

 ((...رفت

 به(( نالمسلمی اخوان)) پدیده درباره یقتحق برای - «میشل ریچارد» نام به امریکائی - دیگری مستشرق یا

 تحت را خود پژوهش محصول و کرد تحقیق درون، و نزدیک از و زمینه این در تمام سال پنج و آمد مصر

 تابک این خوشبختانه و است منصفانه کامالً و محققانه واقعا که ساخت منتشر(( المسلمون االخوان)) عنوان

 چاپ آماده صفحه 744 و جلد دو در ویرایش، و بازبینی از پس اخیراً که کردم ترجمه پیش سال چند من را

 منتشرو نوشت اسالم و اکرم پیامبر درباره مقاله و کتاب دهها که ، آلمانی(( ماریاشمیل آنا)) خانم ویا.است شده

 ...بود اسالمی عرفان و اکرم پیامبر عاشق واقع ودر ساخت

 اسالم با هم مراحل همه در که استشراق گانه سه مراحل به نهگو فهرست اشاره، از پس توان می بهرحال

 هارمچ مرحله در غرب ستیزی اسالم که کرد اشاره هم نکته این به است، بوده همراه کشی مسلمان و ستیزی

 ...دارد و یافت ادامه همچنان دیگر، شکلی و بیشتر شدت با علمی، استشراق عنوان علیرغم نیز

 اسالمی پوشش از حتی آنها منع و اروپائی کشورهای همه در مسلمانان بر فشار در را آن های نمونه آخرین

. هستند اهآگ آن کیف و کم از دوستان همه تردید بی که دید توان می آنها انسانی و قانونی حقوق تضییع یا و

 سال دو که بود مسیحی صهیونیسم رهبری یا «بوش جرج» صلیبی مقدس جنگ اسالم مسئله همه از مهمتر و

 مذهبی گان یا هم بعد و است بوده لفظی اشتباه که گفتند لوحانه ساده ها بعضی و ساخت مطرح را آن پیش

! «افتخار مدال» اخیرا، پاپ سخنرانی همین خاطر به آنکه عجیب و یافت استمرار ،((بندیکت پاپ)) سخنرانی و

 و نانلب عراق، افغانستان، سودان، صومالی، مانانمسل های عام قتل البته!!... کرد دریافت آلمان دانشگاه از هم

 .گیرد می سرچشمه غرب ستیزی اسالم طرح همین از هم فلسطین
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 کامل بررسی و تحقیق مورد مستقل بطور را موضوع دو حتماً «قم علمی مجمع» که کنم می پیشنهاد پایان در

 قاجار زمان زا و ایران در ویژه به ست،ا «مسیحیگری تبشیر» دیگری و «مستشرقین و استشراق» یکی. دهد قرار

 سالهر و ها جزوه مجانی پخش یا تهران، های خیابان در حتی آنها علنی فعالیت که دانبد می البد و... تاکنون

 هنوشت ها زمینه این در زیادی های کتاب زبان عرب دانشمندان البته...  است شده آغاز اکنون هم انجیل، و ها

 مورد در نهنمو برای. ام ندیده ماندگاری اثر یا و محققانه و مستقل کتاب من فارسی زبان به متأسفانه ولی اند

 علی اه اثر و االستشراقیه الظاهره -: کرد اشاره زیر های کتاب به توان می عربی، زبان به شده منتشر آثار

 م 4334 «مالت جزیره» چاپ الحاج، سالم دکتر: االسالمیه الدراسات

 م 4370 بیروت بدوی، عبدالرحمن: تشرقینالمس موسوعة -

 م 4370 بیروت سعید ادوارد: االستشراق -

 م 4300 مصر دارالمعارف جلد، 3 در: العقیقی نجیب المستشرقون -

 نقره: المستشرقین مناهج - م 4304 بغداد الصواف، محمود محمد شیخ: ضداالسالم االستعمار - مکافحه -

 .است((المستشرقون و القرآن)) درباره همجموع این از جلد یک - التهامی

 م 4374 البنداق صالح محمد: القرآن ترجمه و المستشرقون -

 م 4372 لیبی فاتح، دانشگاه الحاج، سالم ساسی: التبشیر و االستشراق -

 م 4327 بیروت فروخ، عمر و خالد مصطفی االستعمار، و التبشیر -

 همکاران و دوستان و((  قم علمی مجمع)) محترم مدیریت یصاحب جواد محمد دکتر آقای جناب از تشکر با

 وضوعم فهرست به ای اشاره)) بعنوان فقط را بحث این دادند فرصت اینجانب به که!  علمی مجمع در ایشان

 . بود خواهد دوستان نظر به بسته پیشنهادی موضوع دو اصل پیگیری البته...  سازم مطرح(( 

 برکاته و اهلل رحمه و علیکم والسالم
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 سخن پایانی

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسیار خوشحالم که بعد از منتشر کردن خاطرات استاد سید هادی خسروشاهی حاال مجموعه مقاالت ایشان 

را منتشر کرده ام . امیدوارم که دوستان و محققان عزیز استفاده الزم را از این مجموعه ببرند . و در آخر الزم 

است که در پایگاه شخصی ایشون قرار گرفته است  23/40/4330ت این مقاالت استاد تا تاریخ به ذکر اس

 . دوستان برای دسترسی به مقاالت جدید می توانند به سایت ایشان مراجعه بفرمایند

www.khosroshahi.org 

 

 امیر قربانی

 ارك یکهزار و چهارصد و سی و ششبیست و هفتم رمضان المب

 بیست و سوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار

http://www.khosroshahi.org/

