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  توضيح ابتدايي

گلچينـي از مجموعـه مبـاحثي از عالمـه شـهيد            خالصـه و    خوانيد    چه در پي مي     آن
باشد كه سعي نمـوديم بنـا بـه تناسـب بـه        عليه مي   اهللا  اهللا مطهري رحمت    حضرت آيت 

را در    بـه همـين دليـل در پايـان هـر بـرش از مطالـب نـشاني آن                  . دنبال هم بيـاوريم   
نين سعي نموديم تا نشاني آيات و رواياتي را كه ايشان           همچ. ايم  ها ذكر كرده    نوشت  پي

بـه همـين دليـل در مطالعـه ايـن           . نوشت بياوريم   اند با برخي توضيحات در پي       فرموده
  .شاءاهللا مفيد خواهد بود ها هم ان نوشت  دقت در پي،مطلب

   فكر آزاديلزوم 
اگر به مـردم  . ها آزاد گذاشت رشد فكرى است از جمله امورى كه بايد بشر را در آن   

ـ از ترس اين كه مبادا اشـتباه كننـد  ـ ها فكر كنند   در مسائلى كه بايد در آن  بـه هـر    
شـان را بترسـانيم كـه در فـالن موضـوع دينـى و                طريقى آزادى فكرى ندهيم يـا روح      

مذهبى مبادا فكر كنى كه اگر فكر كنى و يك وسوسه كوچك به ذهن تو بيايد به سـر                   
كنـد و     ى، اين مردم هرگز فكرشان در مسائل دينى رشد نمى         رو  در آتش جهنم فرو مى    

  1.رود پيش نمى
تواند بگويد بشر حق تفكر ندارد؟ نه، ايـن عملـى             آيا اسالم يا هر نيروى ديگرى مى      

اسالم در مسئله تفكر نه تنهـا آزادى تفكـر          .  بشريت است  ي  است الزم و واجب و الزمه     
  2.ها در اسالم تفكر است ادتداده است بلكه يكى از واجبات و يكى از عب
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 در اسالم اصلى است راجع به اصول دين كه وجه امتياز مـا و هـر مـذهب ديگـرى                   
گويـد اصـول عقايـد را جـز از طريـق تفكـر و اجتهـاد فكـرى                     اسالم مـى  . همين است 

يعنى جنابعالى بايد موحد باشـى، خداشـناس باشـى؛ امـا چـرا خداشـناس                . پذيرم  نمى
ويد دليلش را خودت بايـد بفهمـى، ايـن يـك مـسئله علمـى         گ  باشم، به چه دليل؟ مى    

گوينـد ايـن      آموز مى   طور كه به يك دانش     همين. است، يك مسئله فكرى و عقلى است      
خـورد،    مسئله حساب را خودت بايد بروى حل كنـى، مـن حـل كـنم بـه دردت نمـى                   

  .خورد كه اين مسئله را خودت حل كنى وقت به دردت مى آن
ا فكر كردن در اصول دين جايز و آزاد است يعنى مانعى نـدارد،              از نظر اسالم نه تنه    

 فكر كردن در اصول دين در حدود معينى كه الاقل بفهمـى خـدايى دارى و                 بلكه اصالً 
 اسـت، پيغمبـر از      آن خدا يكى است، پيغمبرانى دارى، قرآن از جانب خدا نـازل شـده             

  1. بر تو واجب استجانب خداست، عقالً
از پيغمبـر اكـرم     . ل اصـول ديـن، امـر واجـب و الزمـى اسـت             سؤال كردن در مسائ   

كردند، از ساير ائمه      السالم سؤال مى   كردند، از على عليه     سؤال مى سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
ايـن  . دادنـد   هـا هـم جـواب مـى        كردنـد و آن     كردند، زياد هم سؤال مى      اطهار سؤال مى  

دهد در زمينه اصول دين در     شان مى ن) ها و غير آن  (هاى احتجاجاتى كه ما داريم       كتاب
تا وقتـى كـه انـسان    . قدر حق آزادى بيان و حق آزادى سؤال داده شده است          اسالم چه 

واقع تحقيـق و كـاوش و فكـر كـردن         بهاش    روحش روح تحقيق و كاوش است و انگيزه       
گويد بيا فكر كن، هر چه بيشتر فكر و سؤال كنى، هر چه بيشتر برايت                 است، اسالم مى  

  2.رسى رسى، بيشتر به واقعيت مى پيدا شود، در نهايت امر بيشتر به حقيقت مىشك 
و تحقيق يعنى به دست آوردن      (خواهد    دينى كه از مردم در اصول خود تحقيق مى        

 [اسـالم ]. فكرى قائـل اسـت      خواه ناخواه براى مردم آزادى    ) مطلب از راه تفكر و تعقل     
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كـار   اى و منطقـت را بـه        ى را كه در آن فكر نكرده      » للَّها الَّا اله ال«گويد اصال من از تو        مى
اى و    پذيرم، نبوت و معادى را كه تو از راه رشد فكرى انتخـاب نكـرده                اى نمى   نينداخته

مـردم را   . دهد  پس ناچار به مردم آزادى تفكر مى      . پذيرم  اى من از تو نمى      به آن نرسيده  
ا در فالن مسئله فكـر كنـى كـه ايـن،            گويد مباد   ترساند، نمى   شان هرگز نمى   از راه روح  

  .وسوسه شيطان است
در اين زمينه احاديث زيادى هست، از آن جمله است اين حديث كه پيغمبر اكـرم                

  : ها اين است  يكى از آن1از امت من نُه چيز برداشته شده است؛: فرمود
   »الْوسوسةُ فى التَّفَكُّرِ فى الْخَلْق«

خاطر آن معذب نخواهند كرد اين است        مت مرا هرگز به   يعنى يكى از چيزهايى كه ا     
مـادام  .  خلقت، خدا و جهان فكر كند و وساوسى در دلش پيدا شـود ي كه انسان درباره  

ها در دلش پيدا شود، خدا او      جوست، هرچه از اين شك     و كه او در حال تحقيق و جست      
  2.شمارد را گناه نمى كند و آن را معذب نمى

دئولوژى خـودش ايمـان و اعتمـاد دارد ناچـار طرفـدار آزادى              هر مكتبى كه بـه ايـ      
هر مكتبى كه ايمان و اعتمادى به خود ندارد جلو آزادى انديـشه             . انديشه و تفكر است   

خواهد مردم را در يك محدوده خاصى نگـه دارد و نگـذارد كـه                 گيرد، مى   و تفكر را مى   
  3.تفكر كنند يا فكر خود را ابراز كنند

                                            
وضع عنْ أُمتي تسع خصالٍ الْخَطَأُ و النِّسيانِ و ما لَا يعلَمونَ و ما لَـا                : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  صليرسول خدا   . 1

 و الْحـسد مـا لَـم يظْهِـرْ      لْقِ الْخَ  التَّفَكُّرِ في   يطيقُونَ و ما اضْطُرُّوا إِلَيه و ما استُكْرِهوا علَيه و الطِّيرَةُ و الْوسوسةُ في             
چـه بـدان    چـه نتواننـد، آن   چـه نداننـد، آن   خطا، فراموشى، آن: بِلسانٍ أَو يد ـ نه خصلت از امت من برداشته شده 

در آفـرينش، و    ) و انديـشه  (بر آن وادار شوند، فال بد، وسوسه در تفكـر           ) و زور (چه بناخواه     توانائى ندارند، آن  
   463 ؛ ص2 ؛ ج)  اإلسالمية-ط (الكافي . زبان يا دست آشكار نشود در صورتى كه به) ك بردنو رش(حسد 

اين روايت معـروف بـه      . با تفاوت بسيار اندك نيز نقل شده است       » ...رفع عنْ أُمتي  « البته اين روايت با عبارت      
 .اند است و فقها به تفصيل درباره اين حديث سخن گفته» حديث رفع«
  392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
 123ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 3
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:  كه يك عرب بدوى آمد خدمت رسول خدا و عرض كـرد            1استدر حديث معروفى    
  . تباه شدم» هلَكْت! يا رسولَ اللَّه«

خـواهى بگـويى،      فهميدم چه مى  :  مقصود او را درك كرد، فرمود      يپيغمبر اكرم فور  
؟ تو هم در جوابش گفتى كه مرا خدا         منْ خَلَقَك : گويى شيطان آمد به تو گفت       البد مى 

؟ خدا را كى آفريـده اسـت؟ تـو ديگـر نتوانـستى              منْ خَلَقَه : ن گفت شيطا. آفريده است 

  .جواب بدهى
  .همين است! يا رسولَ اللَّه: گفت

  .ك محض الْايمانِاذ: پيغمبر فرمود

  اين عين ايمان است؛ ! چرا تو فكر كردى كه هالك شدى؟: فرمود!) عجبا(
چنين فكرى  . اول مطلب است  رساند، اين تازه      يعنى همين تو را به ايمان واقعى مى       

شـك  .] بايد براى رفع آن تـالش كنـى       [كه در روح تو پيدا شد، اين شك كه پيدا شد            
زمانى بد است كه تو در همـين منـزل          . منزل بدى است ولى معبر خوب و الزمى است        

خـدا را   : گفت. خدا :تو را چه كسى خلق كرده است؟ گفتى       : شيطان به تو گفت   . بمانى
ايـن، شـك    . دانم، بعد هم سر جايـت نشـستى         ديگر نمى : ؟ گفتى چه كسى خلق كرده   

اما تو كه چنـين آدمـى هـستى كـه وقتـى چنـين شـك و                  . هاست، هالكت است   تنبل
نكردى و نگفتـى     اى در تو پيدا شد در خانه ننشستى، از مردم هم رودربايستى             وسوسه

                                            
فقالَ ! يا رسولَ اللّه ِ، هلَكت      : جاء رجلٌ إلَى النَّبي صلى اهللا عليه و آله فقالَ           «: امام صادق عليه السالم فرمود      . 1
: اللّه ُ من خَلَقَه ؟ فقالَ : اللّه ُ ، فقالَ لَك      : من خَلَقَك ؟ فقُلت     : أتاك الخَبيثُ فقالَ لَك     : سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  ه صلي لَ

ردى ذاك و اللّه ِ محض اإليمـانِ ـ مـ   : إي و الّذي بعثَك بِالحقِّ لَكانَ كَذا ، فقالَ رسولُ اللّه ِ صلى اهللا عليه و آله 
آن : پيـامبر بـه او فرمـود      . هـالك شـدم   ! اى رسول خدا  : سلم آمد و عرض كرد      و  آله  و  عليه  اهللا  خدمت پيامبر صلي  

خـدا را چـه   : خـدا و او گفـت  : چه كسى تو را آفريده است؟ و تو گفتى : به سراغ تو آمد و گفت     ) شيطان(خبيث  
كـه  [گونه است     حق برانگيخت، مطلب همين   كه تو را به       آرى، سوگند به آن   : كسى آفريده است؟ مرد عرض كرد     

 -ط  (الكـافي   » .به خدا سوگند كه اين ايمان محض است       : سلم فرمود   و  آله  و  عليه  اهللا  رسول خدا صلي  ]. فرماييد  مى
 425 ص2 ج)  اإلسالمية
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كامل نيـست،   گويند پس تو ايمانت       ام مى   كه اگر من به مردم بگويم چنين شكى كرده        
 آمدى نزد پيغمبرت سـؤال      يشود كه يك حس و طلبى در تو هست كه فور            معلوم مى 

كنى كه اگر من چنين شكى پيدا كردم چه كنم؟ آيا اين شك را با يك عمل رد كـنم                    
  1.ين عين ايمان استايا با يك فكر؟ 

   تفكر از نظر قرآن و حديث
هـاى ديگـر را مطالعـه        ابكنـيم و كتـ      ما چون فقط قرآن خودمـان را مطالعـه مـى          

شـما هـيچ    . بـريم   كنيم، كمتر به ارزش اين همه تكيه كردن قرآن به تفكر پى مى              نمى
كنيد كه تا اين انـدازه بـشر را بـه تفكـر               پيدا نمى ) نه مذهبى و نه غير مذهبى     (كتابى  

تاريخ، خلقت، خدا، انبيا و     : گويد فكر كنيد؛ در همه مسائل       سوق داده باشد؛ همواره مى    
  .وت، معاد، تذكرات و تعليمات انبيا و مسائل ديگرنب

ايد احاديث زيـادى را كـه بـه ايـن             مكرر شنيده . شود  تفكر حتى عبادت شمرده مى    
  :عبارت است

   2،تَفَكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ عبادةِ سنَةً

نَةًكْفتّينَ سةِ سبادنْ عرٌ مةٍ خَي3،رُ ساع   

   4. عبادةِ سبعينَ سنَةًتَفَكُّرُ ساعةٍ خَيرٌ منْ

يك ساعت فكر كردن از يك سال عبادت كردن افضل است، از شصت سال عبـادت     
  . كردن افضل است، از هفتاد سال عبادت كردن افضل است

ـ اند طور كه بسيارى از علما گفته  همانـ  اين تغيير تعبيرات  به واسـطه ايـن اسـت     
                                            

 392ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
  208، ص2 تفسير العياشي، ج. 2
 590نهج الفصاحة ص. 3
 و 302 ص   بــه نقــل از مفــاتيح الغيــب370ص  3 ج الــساجدين  الــسالكين فــي شــرح صــحيفة ســيد ريــاض. 4
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  زنجير تفكر

 

 

11 

ك تفكر است كه انسان را به اندازه يـك سـال            ي: كند  كه نوع و موضوع تفكرها فرق مى      
بـرد،    جلو مـى    برد، يك تفكر است كه او را به اندازه شصت سال عبادت             عبادت جلو مى  

در احاديـث مـا وارد      . بـرد   يك تفكر است كه او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو مـى             
   1.ذر فكر كردن بود واكثر عبادت اب :شده است
شماريد و بلكه شايد بشود او را همرديف          او را تالى سلمان مى    ذرى كه شما      ويعنى اب 

هـا در   توان گفت بعـد از معـصومين، مـردى نظيـر ايـن       مىيعنى تقريباً(سلمان شمرد  
كرده اسـت ولـى بيـشترين عبـادت           خيلى خدا را عبادت مى    ) درجه ايمان نيامده است   

  2.ابوذر فكر كردن بود
  ها تفاوت عقيده

اسـت، بـستن    ... اعتقاد از ماده عقد و انعقاد و        . است» اعتقاد«عقيده در اصل لغت،     
  .اند حكم گرهى را دارد است، منعقد شدن است، بعضى گفته

دل بستن انسان به يك چيز دو گونه است؛ ممكن است مبناى اعتقاد و دل بـستن                 
  .اش بر مبناى تفكر است در اين صورت عقيده. و انعقاد روح انسان همان تفكر باشد

كنـد و ايـن اعتقـاد بيـشتر كـار دل و                گاهى انسان به چيزى اعتقاد پيـدا مـى         ولى
كنـد، روحـش      به يك چيز دلبستگى بسيار شديد پيدا مى       . احساسات است نه كار عقل    

كنيد كه اين عقيده      اش را دقت مى     شود، ولى وقتى كه شما پايه       به او منعقد و بسته مى     
د و دلبستگى چيست، آيا يك تفكر آزاد اين         او از كجا پيدا شده است، مبناى اين اعتقا        

عنـوان مثـال تقليـد از     به ـ آدم را به اين عقيده و دلبستگى رسانده است يا علت ديگرى  
ـ  پدر و مادر يا تأثر از محيط و حتى عاليق شخصى و يا منافع فردى و شخصى در كار است                   

كننـد    پيـدا مـى   بينيد به صورت دوم است؛ و اكثر عقايـدى كـه مـردم روى زمـين                   مى
  .عقايدى است كه دلبستگى است نه تفكر

                                            
 الاعتبـار ـ بيـشتر    ذَر رحمةُ اللَّه علَيه خَـصلَتَينِ التَّفَكُّـرَ و   كَانَ أَكْثَرُ عبادةِ أَبِي« : السالم فرمود امام صادق عليه. 1

 42  ص1    الخصال ج» .ذر؛ خدايش رحمت كند؛ تفكر و عبرت گرفتن بود عبادت ابى
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هـا   آيا بشر از نظر دلبـستگي      
ــن   ــد؟ ايـــ ــد آزاد باشـــ بايـــ

هاسـت كـه در انـسان        دلبستگي
تعصب و جمود و خمود و سكون       

اســاس در آورد و  بــه وجــود مــى
اغلب، عقيده دست و پاى فكر را       

عقيـده كـه پيـدا شـد،        . بندد  مى
اولين اثرش اين اسـت كـه جلـو         

اليت فكر و آزادى تفكر انسان      فع
چيزى كه انسان بـه آن   1ء يعمى و يصم حب الشَّى. گيرد چون به آن دل بسته است      را مى 

كنـد، ديگـر انـسان        كند، گوش بـصيرت را كـر مـى          دل بست، چشم بصيرت را كور مى      
  .تواند حقيقت را ببيند و بشنود نمى

                                            
ـ    المثل است و به اين معني است كه محبت چيزي باعث مي             اين عبارت مانند ضرب   . 1 ه آن شود تا انسان نـسبت ب

  .كر و كور شود
  .السالم آمده است اين مضمون در روايات زير از اميرالمؤمنين علي عليه

 ـ چشم حبيب از ديدن معايب محبوب كور    و أُذُنُه صماء عنْ قُبحِ مساوِيه  الْمحبوبِ  معايِبِ  عميةٌ عنْ  الْمحبِ عينُ«
  465غرر الحكم و درر الكلم، ص» .و كرهاى ا است، و گوشش از شنيدن زشتي

ميعةٍ قَـد خَرَقَـت                         بصرَه   شَيئاً أَعشَى    عشقَ  منْ رِ سـ بِـأُذُنٍ غَيـ عمس يـ ةٍ ويحح رِ صـنٍ غَيينْظُرُ بِعي وفَه هقَلْب رَضأَم و 
       هلو و ها قَلْبنْيالد اتَتأَم و قْلَهع اتوالشَّه          شَي هيدي ينْ فمل ا ولَه دبع وفَه ها نَفْسهلَيع ا        تهالَ إِلَيز الَتا زثُميا حنْهم ء

 ظاعبِو نْهظُ متَّعلَا ي بِزَاجِرٍ و نَ اللَّهنْزَجِرُ ما لَا يهلَيلَ عأَقْب لَتا أَقْبثُميح و 
بيند   عاشق با چشمى نادرست مى    .  خود را كور و قلب خود را بيمار كرده است          كسى كه عاشق چيزى شود، چشم     

كـشد، و نفـس او خواسـتار     اندازد، و دنيا قلب او را مـى  شنود، شهوات عقل او را از كار مى و با گوشى ناشنوا مى  
دست دارند، دنيا بـه  شود، و بنده كسانى كه چيزى از دنيا در      عاشق دنيا بنده دنيا مى    . شود  چون و چراى آن مى      بى

اى خـدايى؛ او   كند، هيچ بازدارنـده  جا رو مى رود، و به هر جا رو كند به آن هر طرف رود او نيز به همان طرف مى  
 160، ص)للصبحي صالح(نهج البالغة . را از بدى باز نتواند داشت، و از هيچ اندرزگويى اندرز نتواند گرفت
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آيـا ايـن را مـا       . كنند  كردند و مى     پرستش مى  ها را  هايى بت   پرست  عنوان مثال بت    به  
ها را يك اعتقاد زاييده از فكر و         ها تفكر حساب كنيم و عقيده و اعتقاد آن         بايد براى آن  

عقل آزاد تلقى كنيم، يا يك دلبستگى و يك جمود و يك خمودى كـه ناشـى از يـك                    
ت؟ شما هيچ   ها رسيده اس   سلسله تعصبات و تقليدهايى است كه طبقه به طبقه به اين          

جا برسـد كـه بـت را         توانيد باور كنيد كه يك بشر با فكر و عقل آزاد خودش به اين               مى
  ايـن  الحتمـ اتوانيـد     آيا شما هـيچ مـى     ! بايد پرستش كرد، هبل را بايد پرستش كرد؟       

اى، همان فكـرى      يعنى فكر مدرسه  (قضيه را بدهيد كه يك بشر، از فكر آزاد و منطقى            
   1جا برسد كه گاو را بايد پرستش كرد به اين) قايد خواسته استكه اسالم در اصول ع

                                            
ـ  در مكتب هندو،   . 1  محبـت بـه بنـدگان، خـشم و     :هـاي مختلفـي از قبيـل    وهشيوا خدايي است كـه جل

نـام دارد    هاي شيوا، ناندي    يكي از مصاحب   گيرند؛  برايش در نظر مي    نابودگري، بارورسازي و خلّاقيت   
ماهنامـه معرفـت   . (گاوهاي سفيد در عالم، نمايندگان اين گاو هـستند . كه به صورت گاوي سفيد است   

، يكي از خدايان به شكل گاو درآمده تا با شيطان مبارزه كند،              ها ر اساس يكي از افسانه    ب) 121شماره  
هاي فلسفي هنـد     اديان و مكتب  . (لذا خوردن گوشت گاو و آزار گاوها براي هندوها اكيداً ممنوع است           

داننـد و مجـسمه آن را در منـازل و معابـد و                ترين حيوانـات مـي      هندوان گاو را مقدس   ) 282 ص 1ج
و هنگـامي كـه     . خوردن گوشت گاو و استفاده از پوست آن ممنوع است         . ندكن  ميادين شهرها نصب مي   

برخي شهرها خوردن تخـم مـرغ        سپارند و در   به خاك مي   را با مراسم مذهبي خاصي       ميرد آن   گاوي مي 
اي بـين هنـدوان       ولي از طرف ديگر خـوردن ادرار و سـرگين گـاو، از اهميـت ويـژه                . نيز ممنوع است  

درار گاو وخوردن سرگين آن براي تبرّك و تطهيـر درونـي معمـول اسـت و     برخوردار است؛ نوشيدن ا 
افتند و    ار گرم و تازه گاو، قابلمه به دست در مراتع دنبال گاوها راه مي             رهندوان گاهي براي تحصيل اد    

مقـداري از آن ادرار      . مانند تا موفق شوند ادرار و سرگين گاو تازه به دست آورند             ها منتظر مي    ساعت
 آن خـود را     ي  ريزنـد و بـه وسـيله        هاي خود مي   لباس نوشند و مقداري را هم به سر و صورت و           را مي 

مركـز  : علـي موحـديان عطـار، ناشـر       : يـتمن، متـرجم    سيمن و : آيين هندو، نويسنده  ( . كنند متبرّك مي 
 لـب ) در هنـد  : (گفـت     داماد شهيد جهرمى مى   ) 1382: مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، تاريخ نشر       

، ]گرفـت [راننده پياده شد و دست زير ادرار گـاو          . چهار راه با اين كه چراغ سبز بود، ماشين ما ايستاد          
افـزار آثـار      نـرم . (به سر و صورت ماليد و كمـى نوشـيد بعـد آمـد سـوار ماشـين شـد و مـا را بـرد                         

 نفـر در جهـان داراي       ميليـارد   در حال حاضر بـيش از يـك       ) خاطرات سفر به هند   االسالم قرائتي،     حجت
 )12  جمشيدي بروجردي ص نوشتهها و هندوها لل درگيري مسلمان عكتاب( . چنين عقايدي هستند
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آيا ممكن است يك عده از افراد بـشر از روى فكـر آزاد و بـاز و بالمـانع و منطقـى                       
وقـت عقـل و     نه، هـيچ 1!جا برسند كه اعضاى تناسلى را بايد پرستش كرد؟        حتى به اين  

هـا   ايـن . رسـاند   جـا نمـى    را بـه ايـن    ترين عقل و فكر بشر باشد، او          فكر بشر ولو ابتدايى   
   . هايى غير از عقل و فكر دارد ريشه
خواهنـد   شـوند كـه مـى    عنوان مثال در ابتدا افرادى سودجو و استثمارگر پيدا مى      به

. وجود آورند، و اين در دنيا زياد بوده و هست          افراد ديگر را به زنجير بكشند و رژيمى به        

                                            
در  پرستان هنـدو مجـسمه آلـت مردانـه را          آلت هاي آيين هندو است      پرستي يكي از فرقه    كيش آلت . 1

آسـايي از    بـزرگ و غـول      ي بـسيار   دارند و هر ساله مجسمه     ها نگه مي   كنند و در خانه    معابد نصب مي  
بـه نمـايش    ) پايتخـت هندوسـتان   (هـاي دهلـي       بر روي كاميوني سوار و در خيابان        آلت مردانه ساخته  

ط            با چهار گنبد طال و خزانـه         اي معبد سومنات كه بتخانه   . ارندذگ مي اي پـر از جـواهرات بـود و توسـ
در ميان پيروان     همچنين در ژاپن   پرستي آلت. پرستان بود  ، بتخانه آلت   تخريب شد  سلطان محمد غزنوي  

 1980نيـز از سـال      )  ويـژه آمريكـا و كانـادا        به(در آمريكاي شمالي    .  رواج داشته است   دين شينتويي 
تاسيس شده است كه همين آيـين       »  سنت پرياپوس  كليساي«اي تحت عنوان      هاي زنجيره   كليساميالدي  

 ) 33تا31حسين توفيقي، ص آشنايي با اديان بزرگ، : ك.ر(    .كنند را ترويج مي



  زنجير تفكر

 

 

15 

. پـذير نيـست     گاه اعتقادى امكان    واهد، بدون تكيه  خ  گاه اعتقادى مى    اين رژيم يك تكيه   
كنـد،    فهمد كـه چـه مـى        كند، خودش مى    تأسيس مى ] آن اعتقاد را  [آن كسى كه اول     

ـ كند؛ موضوعى را دهد، يعنى دانسته خيانت مى دانسته كارى را انجام مى  بتى، گاوى،  
ـ اژدهايى را اول هم . شوند مىاين مردم اغفال . كند  به شكلى در ميان مردمى رايج مى 

آيند،   ها به دنيا مى    هاى اين   گذرد، بچه   خيلى به آن دلبستگى ندارند ولى چند سالى مى        
كننـد، همـان كـار پـدر و مادرهـا را تعقيـب                بينند پدر و مادرها چنين مـى        ها مى   بچه
كنـد، جـزء سـنن و مـĤثر           گذرد و سابقه تاريخى پيدا مى       نسل به نسل كه مى    . كنند  مى

  1.شود آن را از افراد بشر گرفت شود و ديگر نمى ور و افتخارات ملى مى جزء غروملى 
را بـه   شود ماده شُـلى اسـت، آن   درست مثل گچى كه در ابتدا كه با آب مخلوط مى       

بـه  آوريد، ولى وقتى كه باالخره بـه يـك شـكلى درآمـد                هر شكلى كه بخواهيد در مى     
بعـد بـه حـالتى     . شـود    مـى  تر  گردد، سفت   تر مى  شود و هر چه خشك      تدريج خشك مى  

  2.شود آن را خرد كرد رسد كه با كلنگ هم نمى مى
                                            

كردنـد كـه      نمودند، همواره مشركان تاكيد مي      هنگامي كه پيامبران الهي مشركان را به راه حقيقت دعوت مي          . 1
قرآن كـريم در آيـات متعـددي بـه ايـن            . هاست و حاضر نبودند در اين خصوص تفكر نمايند          اين دين پدران آن   
  :مانند. فرمايد حقيقت اشاره مي

 لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَ و لَو كـانَ آبـاؤُهم ال يعقلُـونَ شَـيئاً و ال                و إِذا قيلَ  
نـه، مـا تنهـا آن را پيـروى     : گوينـد  چه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى و چون به ايشان گفته شود آنـ يهتَدونَ  

فهميدنـد و راه      داشـتند و هـيچ چيـز نمـى           آيا اگر پدران ايشان عقل نمى      .يم كه پدران خود را بر آن يافتيم       كن  مى
  )170/بقره(كردند؟  بردند باز هم پيرويشان مى جايى نمى هب

لَيه آباءنا أَ و لَو كـانَ آبـاؤُهم ال           ما أَنْزَلَ اللَّه و إِلَى الرَّسولِ قالُوا حسبنا ما وجدنا ع            و إِذا قيلَ لَهم تَعاَلوا إِلى     
چه خـدا نـازل كـرده و بـه رسـول،       شود كه روى آوريد به آن و زمانى كه گفته مىـ يعلَمونَ شَيئاً و ال يهتَدونَ  

دانـستند و هـدايت       شان چيـزى نمـى     مان را بر آن يافتيم اگر چه پدران        گويند كافى است ما را روشى كه پدران       
  )104/مائده (.پذيرفتند نمى

 عـذابِ    و إِذا قيلَ لَهم اتَّبِعوا ما أَنْزَلَ اللَّه قالُوا بلْ نَتَّبِع ما وجدنا علَيه آباءنا أَ و لَو كانَ الشَّيطانُ يدعوهم إِلى                     
، تنهـا آيينـى را كـه    )نـه : (چيزى را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد، گوينـد : ها گفته شود و چون به آنـ السعيرِ  

به سـوى عـذاب     ) شان در نتيجه پيروى از پدران    (كنيم، حتى اگر شيطان       ايم پيروى مى    پدران خود را بر آن يافته     
 )21/لقمان(كنند؟  شان كند، باز هم آنان را پيروى مى سوزان دعوت

  373ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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  اسارت تفكر
اش به جاى اين كه باز باشد بـسته           اين عقيده نوعى انعقاد است يعنى فكر و انديشه        

و منعقد شده و بر عكس، آن قوه مقدس تفكر به دليل اين انعقاد و بستگى در درونش                  
  . اسير شده

 يا نه، عقل و فكر اين شـخص         ؟ باشد براى اين كه بت را بپرستد       پرست بايد آزاد    بت
 كارى  ؟اسير است، بايد كارى كنيم كه عقل و فكر او را از اسارت اين عقيده آزاد كنيم                

  1.شكن كرد را بكنيم كه ابراهيم خليل اللَّه و بت
پرستى مبـارزه     هاى متمادى با عقيده بت     االنبياء است؛ سال    عمل صحيح عمل خاتم   

ماند همان بـت      اگر عرب جاهليت هزار سال ديگر هم مى       . رد تا فكر مردم را آزاد كند      ك
 امـا پيغمبـر   . داشـت   كرد و يك قـدم بـه سـوى ترقـى و تكامـل برنمـى                 را پرستش مى  

هـا بـاز كـرد و        آمد اين زنجيـر اعتقـادى را از دسـت و پـاى آن             سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي
  : فكرشان را آزاد نمود

 ضَعي الْأَغْاللَ الَّتيو و مرَهإِص منْههِم علَيع 2)157/اعراف(    كانَت  
گويد بشر را بايد در آن آزاد گذاشت، زنجيـر            قرآن اسم آن چيزى را كه اروپايى مى       

وسيله اين پيغمبر ايـن بارهـاى گـران          گويد شكر اين را بكنيد كه خدا به         گذارد؛ مى   مى
برداشت، اين زنجيرهايى را كه خودتان به دست و پـاى           ها را از دوش شما        يعنى خرافه 

  3.خودتان بسته بوديد برداشت
                                            

 121ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه .1
و براى ما، در اين دنيا و سـراى ديگـر، نيكـى مقـرّر      [:موسي گفت]:  سوره اعراف  157 و   156ترجمه آيات   . 2

اتم را مجـاز » :فرمـود ) خداوند در برابر اين تقاضا، به موسى     (« ! ايم  سوى تو بازگشت كرده    كه ما به   فرما چه اين  
ها كه تقوا پيشه كنند، و زكـات را          رسانم و رحمتم همه چيز را فراگرفته و آن را براى آن             به هر كس بخواهم مى    

، پيـامبر   )خـدا (ها كـه از فرسـتاده        همان* ! آورند، مقرّر خواهم داشت     ها كه به آيات ما ايمان مى       بپردازند، و آن  
هـا را بـه      يابنـد آن     تورات و انجيلى كه نزدشـان اسـت، مـى          كنند پيامبرى كه صفاتش را، در       پيروى مى » امى«

هـا را تحـريم      شمرد، و ناپاكي    ها حالل مى   دهد، و از منكر باز ميدارد أشياء پاكيزه را براى آن            معروف دستور مى  
و ايمـان  ، پـس كـسانى كـه بـه ا    دارد ىبر م) از دوش و گردنشان  (و بارهاى سنگين، و زنجيرهايى را كه بر آنها بود،           كند   مى

 .آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند
 377ص  24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 3
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 مردم  در يك روز عيد كه همه    [بينيم كه   السالم هم مي    درباره حضرت ابراهيم عليه   ]
تبـر را   . بتخانه هـم خـالى بـود      . شدند او از شهر خارج نشد       از شهر خارج مى   پرست    بت

ا خرد كرد الّا بت بزرگ و تبر را به گـردن بـت بـزرگ       ها ر  برداشت و رفت تمام اين بت     
جا برود با خـودش فكـر كنـد كـه ايـن خـداها بـا يكـديگر                    انداخت تا اگر كسى به آن     

اند و اين بت بزرگ چون از همه نيرومندتر بوده بـاقى ديگـر را خـرد و خميـر                      جنگيده
به يعي است كه    طباين فكر براى مردم پيدا شود، بعد        . كرده و تنها خودش مانده است     

هـا   فكر اين ] امر[همين  . توانند از جايشان بجنبند     ها كه نمى   گويند اين   حكم فطرت مى  
چنان ديدند داد  وقتى كه مردم برگشتند و وضع را آن     . اين كار را كرد   . كند  را عوض مى  

و فرياد كردند كه چه كسى اين كار را كرده است؟ يادشان افتـاد كـه جـوانى در ايـن                     
ابـراهيم  .  مخالف با اين كارهاست، نكند كار او باشد؟ رفتند سراغ ابراهيم           شهر است كه  
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گوييد؟ مجرم آن كسى است كه زنده مانده          ها گفت چرا شما به من مى       در پاسخ به آن   
هـا گفتنـد از او كـه ايـن كـار سـاخته                اين 1 »بلْ فَعلَه كَبيرُهم  «  .و تبر به گردن اوست    

هـايى   حاجـت ]  روا كردن [خورد از او ساخته نيست ولى       طور كار زد و      هگفت چ . نيست
عنوان مثال زنـى نازاسـت او     به  اند ساخته است كه       ها درمانده  ها در آن حاجت    كه انسان 

 اين سبب شد كـه بـه خـود بـاز            2» انْفُسهِم  فَرَجعوا الى « : گويد  را زاينده كند؟ قرآن مى    

  .گردند
  مـاركس اصـطالح      گران بالخـصوص كـارل     و بعد از فلسفه هگل دي      3در فلسفه هگل  

                                            
   )58(عونَفَجعلَهم جذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لهُم لَعلَّهم إِلَيه يرْجِ:  سوره انبياء. 1

 .و بتان را قطعه قطعه كرد، مگر بزرگشان را شايد به او مراجعه كنند
 )59(قَالُواْ من فَعلَ هاذَا بَِالهتنَا إِنَّه لَمنَ الظَّلمينَ

 .چه كسى با خدايان ما چنين كرده كه هر كه بوده از ستمگران بوده است: گفتند
مذْكُرُهي نَا فَتىعمقَالُواْ سيمرَاهإِب قَالُ لَه60( ي( 

 .كند گفتند شنيديم جوانى هست كه ابراهيمش نامند و او بتها را به بدى ياد مى
 )61( النَّاسِ لَعلَّهم يشهَدونَ قَالُواْ فَأْتُواْ بِه على أَعينُ

 .او را به محضر مردمان بياوريد شايد گواهى دهند: گفتند
فَع أَنت قَالُواْ ءيمرَاهإِبنَا يذَا بَِالهَِته 62(لْت( 

 اى؟ اى ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كرده: گفتند
 )63(قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيرُهم هذَا فَسَلُوهم إِن كَانُواْ ينطقُونَ

 .يدتوانند سخن گويند از خودشان بپرس بلكه اين بزرگشان چنين كرده است ببينيد اگر مى: گفت
 )64(فَرَجعواْ إِلى أَنفُسهِم فَقَالُواْ إِنَّكُم أَنتُم الظَّلمونَ:  سوره انبياء. 2

 .شما خودتان ستمگرانيد: در اين هنگام مردم به ضميرهاى خويش مراجعه كردند و گفتند
  ميالدي 1770  اوت27 فيلسوف آلماني در »گئورگ ويلهلم فريدريش هگل«. 3

  از كودكي. به دنيا آمدلوترياي مؤمن به تعليمات  در اشتوتگارت، در خانواده
  به ديگر، دبيات، فلسفه، و موضوعات مختلفگوناگوني مانند ا هاي در زمينه

 .و گوته بود  آثار اسپينوزا، كانت، روسوه هگل شيفت.پرداخت  مطالعه مي
  . رسيد در دانشگاه ينا به مقام پروفسوري 1805در سال 

   .، لودويگ فيشر به دنيا آمدنامشروعشدر همين سال فرزند 
   به سبب 1831 رئيس دانشگاه برلين شد و به سال 1830هگل در سال 
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گويند انسان از خود بيگانه       مى) 1ويژه كارل ماكس    اينان به (اند،    آورده» از خودبيگانگى «
                                                                                         
 

هاي زيـادي بعـد از        نوشته  دستهگل در دوران زندگيش فقط  چهار كتاب منتشر كرد ولي            . شيوع وبا فوت كرد   
  .هاي مختلف انتشار يافت جاي مانده بود كه به مرور تنظيم شد و به صورت كتاب مرگ از او به

روح و تفكر    ده بود كه روزي    در نوشته هايش آرزو كر     فاشيستي هيتلر  دولت   تشكيلهگل صد سال قبل از      
ـ آريايي اش را بـه   راعملـي نمايـد و وظيفـه تـاريخي     قول او حقيقت مطلق ه ژرمن، روح جهان جديد گردد تا ب 

هـايي   تئوري دولت و تئوري تكامل تاريخ هگل از جملـه مقولـه              صاحبنظران، عقيده بسياري از  به  . انجام رساند 
دولـت   هگل به دليل شـرايط تـاريخي خـاص زمـان خـود خواهـان              . تنداستفاده فاشيسم قرارگرف   بودند كه مورد    

كـرد   اليزال و روح مطلق ناميد و افتخار مـي         او دولت پروس راعملي شدن اراده خداي      . مركزي قدرتمندي بود  
  .كه مزدبگير و فيلسوف آن دولت است

 ».ف كند يا بشناسديك انسان كبير، بشريت را محكوم نموده تا او را توصي« :گفت هگل درباره خود مي
 1883 متولـد و در      پروس ،ترير در   1818در   »ماركسهاينريش  كارل  «.1
يـل  فرزند سوم هـاينريش مـاركس لـوي، يـك وك          وي  .  درگذشت ،لندن در

هـاي معـروف شـهر محـسوب           خاخـام  هدادگستري يهودي بود كه از خانواد     
هايي كه دولت پـروس       به خاطر محدوديت  » هاينريش ماركس لوي  «. شد  مي

خاطر اين كه بتواند شغل خـود را         دانان يهودي قائل شده بود و به        براي حقوق 
 مسيحيت گرويد و از آن پس       پروتستان ◌ٔ در دادگستري حفظ كند، به شاخه     

 فرزندان وي نيز به مسيحيت      1824در سال   . خود را هاينريش ماركس ناميد    
 .گرويدند

  اش به پاريس و  كارل عاشق دختري شد و با پدرش قهر كرد و با معشوقه
  . جا درگذشت  سال آخر عمر را در لندن و در تبعيد گذراند و همان30او بيش از . ن رفتلندبه سپس 

همراه دوست نزديكش، فردريك انگلس، آغاز كـرد و بـا او بـود          عملي سياسي و فلسفي را به      ◌ٔ ماركس مبارزه 
مـاركس  . است   است را منتشر كرده    سوسياليستي تاريخ جنبش    ◌ٔ كه مشهورترين رساله   انيفست كمونيست كه م 

همراه ساير تأليفات او و انگلس، بنيـان و           اين آثار به  . ترين كتاب اين جنبش است      مهم» سرمايه «همچنين مؤلّف 
  .داد را تشكيل مي ماركسيسم اصلي تفكّر ◌ٔ جوهره

اى دست يازيده  ماترياليسم در ايران به نيرنگ تازه    :  گويد  ستيزي ماركس مي    شهيد مطهري درباره نوع دين    
طرحـى   ايـن . ريف آيات قرآن كريم و تفسير مادى محتواى آيات با حفظ پوشش ظاهرى الفـاظ اسـت                و آن تح  

طرح مـاركس ايـن اسـت       . هاى معتقد داده است    است كه كارل ماركس براى ريشه كن كردن دين از اذهان توده           
د، به اين صورت كـه       معتقد بايد از خود مذهب عليه مذهب استفاده كر         ي  كه براى مبارزه با مذهب در ميان توده       

مفاهيم مذهبى از محتواى معنوى و اصلى خود تخليه و از محتواى مادى پر شود تا توده مـذهب را بـه صـورت         
  ».پس از اين مرحله، دور افكندن پوسته ظاهرى آن ساده است. مكتبى مادى دريابد

 458ص 1 ج  ايران مقدمه ماترياليسم در، علل گرايش به ماديگرى-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه



37شميم معرفت ـ شماره 

 

20 

قرآن اين تعبير را قبل از . اش برگردد شود و بايد كارى كرد كه انسان به خود واقعى      مى
تعبير عجيبـى  .  انْفُسهِم  الىفَرَجعوا. جاست ها در موارد زياد دارد، يكى همين      اين ي  همه

خود واقعى انسان عقل و فكر و منطـق         (ها از خودشان جدا و دور شده بودند          اين! است
سوى خودشان بـاز گـشتند و    گويد اين سبب شد كه دومرتبه به     ، قرآن مى  )انسان است 

  .گويد خودشان را دريافتند، گفتند كه او راست مى
 ها را از آنان گرفت     با اين عمل، از خودبيگانگى آن     السالم     عليه ابراهيمحضرت  يعنى  

  .ها بازگرداند و آزادى آنان را به آن
ها را   پس از فتح مكه، به عنوان آزادى عقيده بت        سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صليپيغمبر اكرم   

صدها سال بود كه فكر اين       .اند  ها سمبل اسارت فكرى مردم     باقى نگذاشت زيرا اين بت    
تمـام  .  كعبـه آويختـه بودنـد     ي  هاى چوبى و فلزى بود كه بـه خانـه          ن بت مردم اسير اي  

  . مردم را آزاد كرددر واقعيتها را در هم ريخت و  اين
هـا را محتـرم       جا را فـتح كـرد تمـام بتخانـه          كوروش وقتى به بابِل رفت و آن      ) ولي(

را خواهـد مـردم       اين كار از نظر يك فاتح كه سياست اسـتعمارگرى دارد و مـى             . شمرد
گفت اين اعتقاد، مردم را بدبخت كرده ولى در عين             كوروش مى  .شود  بفريبد توجيه مى  

ايـن  . هـا در زنجيـر بماننـد    خواسـت كـه آن   ها نزد، چون مـى  حال دست به تركيب آن   
  1.خيانت بود نه خدمت

بينـد قـومش      اسـت كـه وقتـى مـى       الـسالم     عليهعمران   بن موسىعمل  انسانى   لمع
: گويد  كنند، مى   اند و دارند پرستش مى       يك بت انتخاب كرده    عنوان گوساله سامرى را به   

زنم، به خدا خاكسترش را هـم بـر           به خدا آتشش مى    2 لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه في الْيم نَسفاً     
  » دهم باد مى

                                            
  121ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 1
 إِلهِـك الَّـذي ظَلْـت        قالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياةِ أَنْ تَقُولَ ال مساس و إِنَّ لَك موعداً لَنْ تُخْلَفَه و انْظُرْ إِلى                  . 2

برو كه نصيب تو در زندگى : فتگ [السالم به سامري موسي عليه]ـ علَيه عاكفاً لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه في الْيم نَسفاً  
مرتب بگويى با من تمـاس نگيـر، و موعـدى دارى كـه هرگـز از آن      ) هر كس به تو نزديك شود(اين است كه   

اش  آن را بسوزانيم و به دريا بريزيم و پراكنده        تخلف نكنند، خدايت را كه پيوسته به خدمتش كمر بسته بودى بنگر كه              
 ).97/طه ( كاملىكنيم پراكندگ
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 .كـرد  د مردمى را در زنجير يك خرافه گرفتار مىمان راى اين كه اگر آن گوساله مى      ب
هايى دارند   شان به مردمى افتاده بود كه بت       سى از دريا بيرون آمده بودند، چشم      قوم مو 

شـان   كنند، و تا آن وقت بت سجده كردن را نديده بودنـد، خـوش               ها را سجده مى    و آن 
هـاى   سـرگرمي ]  پرسـتان   گفتنـد بـت   [ 1 يا موسى اجعلْ لَنا إِلهاً كَما لَهم آلهةٌ       . آمده بود 

طور   همان! آيد؛ موسى   مان مى  ها خوش  ها خوب چيزهايى است، از اين      خوبى دارند، اين  
يـك زمينـه خوشـايند بـشرى        . ها چنين چيزهايى دارند، براى ما هم قرار بـده          كه اين 

  2.]ها بود علت اين درخواست آن[
  

  اشتباه اعالميه جهانى حقوق بشر
 محتـرم  اعالميه حقوق بشر اساس فكر را اين قرار داده اسـت كـه حيثيـت انـسانى               

است، بشر از آن جهت كه بشر است محترم است و چون بشر محترم است، پس هرچه                 
اى كه خودش بـراى خـودش انتخـاب           را خودش براى خودش انتخاب كرده، هر عقيده       

  !كرده محترم است
ممكن است بشر خودش براى خودش زنجير انتخاب كند و به دسـت و پـاى                ! عجبا

الزمـه  !] او را در اين كار آزاد بگذاريم؟      [شماريم    م مى خود ببندد، ما چون بشر را محتر      
محترم شمردن بشر چيست؟ آيا اين است كه ما بشر را در راه ترقى و تكامـل هـدايت                   
كنيم؟ يا اين است كه به او بگوييم چون تو بشر و انسان هستى و هـر انـسانى احتـرام                     

مـن هـم بـراى تـو        دارد، تو اختيار دارى، هرچه را كه خودت بـراى خـودت بپـسندى               
دانم كه دروغ و خرافه است        را قبول ندارم و مى     پسندم و برايش احترام قائلم ولو آن        مى

                                            
 أَصنامٍ لَهم قالُوا يا موسى اجعلْ لَنـا إِلهـاً كَمـا لَهـم                 قَومٍ يعكُفُونَ على     إِسرائيلَ الْبحرَ فَأَتَوا على     و جاوزنا بِبني  . 1

يش را هـاى خـو   و پسران اسرائيل را از دريا گذرانديم و بر قومى گذشتند كه بـت ـ آلهةٌ قالَ إِنَّكُم قَوم تَجهلُونَ  
كردند، گفتند اى موسى براى ما نيز خدايى بساز، چنان كه ايشان خدايانى دارند، گفت شما گروهـى                    پرستش مى 
 )138/اعراف (.ايد جهالت پيشه

 376ص 24  آينده انقالب اسالمى ايران ج-آثاراستادشهيدمطهرى  مجموعه. 2
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را قبول   اى من آن    و هزار عوارض بد دارد، اما چون تو خودت براى خودت انتخاب كرده            
او بـراى دسـت و      . آن چيزى كه خودش براى خودش انتخاب كرده زنجير است         ! دارم؟

اين ! شمارى؟  طور اين زنجير را محترم مى      هنجير انتخاب كرده، تو چ    پاى فكر خودش ز   
حيثيت انسانى اوست كه فكـر كـردن         احترامى به استعداد انسانى و      محترم شمردن بى  

  1.تو بيا اين زنجير را از دست و پايش باز كن تا فكرش آزاد باشد. باشد
گوييـد    فرهنگ هرگز مى   آيا شما در مسئله بهداشت و يا در مسئله           [عنوان مثال   به]

زنيد كه اعتقاد هر مردمى راجع به         كه عقيده آزاد است؟ آيا شما هرگز اين حرف را مى          
 داشـته باشـند،     2خواهد كه تراخم    شان مى  اى دل   اگر مردم منطقه  ! بهداشت آزاد است؟  

رويـد از   انـد، شـما مـى      ها تراخم دارند و خودشان تراخم را انتخاب كـرده          نود درصد آن  
دهيد كه تراخم شما را معالجه كنيم؟ يـا از        گيريد كه آيا به ما اجازه مى        اجازه مى ها   آن

شـان بزنيـد، ولـو دسـت و          ها را اغفال كنيد و گـول       هر طريق ممكن كه بتوانيد ولو آن      
هـا خـدمت    گوييـد مـن بـه ايـن     كنيد و مى  شان را معالجه مى    پايشان را ببنديد، تراخم   

  .فهمند كردم، خودشان نمى
آيند   رويد برايشان مدرسه باز كنيد، مى       شما مى . خواهند   ديگر، فرهنگ را نمى    مردمِ

اعالميه جهانى حقوق بشر چرا ضد تعليمـات        . كنند  بندند و مبارزه مى     درِ مدرسه را مى   
گويد بشر آزاد است و به همين جهت كسى حق ندارد             كند؟ چرا نمى    اجبارى قيام نمى  

ت اجبارى ضد آزادى بشر است؟ بر عكس، همين         تعليمات را اجبارى كند چون تعليما     
دانـد    ، تعليمات در حدود ابتدايى را اجبارى مـى        26اعالميه جهانى حقوق بشر در ماده       

حـق آزادى را از بـشر در ايـن قـضيه سـلب              [طبـق تعريـف خودشـان از آزادي       ]يعنى  
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گويـد مـن      كـه مـى    گويد براى ايـن كـه راه سـعادت بـشر اسـت؛ آن               كند، چرا؟ مى    مى
فهمد، به زور بايد      خواهم باسواد شوم، او نمى      خواهم جهالت را انتخاب كنم، من نمى       مى

  .باسوادش كرد، به زور بايد به او خدمت كرد
انـد    زنند، براى اين كه چنين فرض كرده        اما در باب دين و مذهب اين حرف را نمى         

ما ديـن   كه بهداشت يا فرهنگ يك واقعيتى است و سعادت بشر در اين واقعيت است ا              
يك سليقه فردى و شخصى است، يك احتياج درونى است، مثل يك عطشى است كـه               

ها انسان نيـاز بـه       به قول آن  . اى تسكين پيدا كند     كند كه بايد به وسيله      انسان پيدا مى  
ايـن  . كند كه بايد پرستش كند      كند، يك وقت در خودش احساس مى        پرستش پيدا مى  

كند، يك    فرق نمى  فع كند، هرچه را پرستش كند     نياز خودش را با يك پرستشى بايد ر       
گويند عقيده محترم اسـت       جاست كه مى   اين. تقديس و پرستشى بايد بكند، هرچه شد      

  1.گذارند و فرقى ميان عقيده و تفكر نمى
خواهند به واقعيتى بـراى ديـن و نبـوت            ها نمى  در مسائل مذهبى و دينى چون آن      
اند و يك راه       پيغمبرانى از طرف خدا آمده     ر واقع داعتراف كرده باشند و قبول كنند كه        

اند و سعادت بشر در اين است كه آن راه واقعى را طـى كنـد،                  واقعى به بشر نشان داده    
فهميم كه انسان     قدر مى   دانيم واقع و ريشه مذهب چيست ولى همين         گويند ما نمى    مى

ن اسـت كـه انـسان    تواند زندگى كند؛ يكى از شرايط زندگى انسان اي بدون مذهب نمى  
عنوان مذهب سـرگرمى داشـته باشـد و بـه عبـارت ديگـر يكـى از                   به يك موضوعى به   

عنـوان معبـود گرفتـه       هاى زندگى انسان مذهب است، خواه آن چيزى كه بـه           سرگرمي
كند،   خداى يگانه باشد يا انسانى به نام عيساى مسيح يا گاو يا فلز و يا چوب، فرق نمى                 

انتخـاب   فراد شد، هر كسى به ذوق و سـليقه خـودش هرچـه را             بنابراين نبايد مزاحم ا   
  .كند همان خوب است مى
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آن . گوييم طرز تفكر شما در باب ديـن غلـط اسـت             ما مى . ايراد ما هم همين است    
من ديـن را    .  من قبولش ندارم   گويى عقيده به آن دين آزاد است، اصالً         دينى كه تو مى   

در راه واقعى براى سعادت بشر نبايد       . معتقدمعنوان يك راه واقعى براى سعادت بشر         به
  1.گفت عقيده يك انسان ولو آن عقيده بر مبناى تفكر نباشد آزاد است

  آزادي بيان عقيده
دهم كـه يـك وقـت خيـال نكننـد كـه        من به جوانان و طرفداران اسالم هشدار مى  

يـال  برخـى جوانـان خ    .] يابـد   با سلب آزادى بيان تحقـق مـى       [حفظ و نگهدارى اسالم     
بينـى اسـالمى ايـن اسـت كـه نگـذاريم              نكنند كه راه حفظ معتقَدات اسالمى و جهان       

  .نه، بگذاريد بزنند؛ نگذاريد خيانت كنند. هايشان را بزنند ديگران حرف
شـود از اسـالم       پس چنين تصور نشود كه با جلوگيرى از ابـراز افكـار و عقايـد مـى                

 پاسـدارى كـرد و آن منطـق و آزادى           شود  از اسالم فقط با يك نيرو مى      . پاسدارى كرد 
  2.دادن و مواجهه صريح و رك و روشن با افكار مخالف است

   آزادى بحث در تاريخ اسالم
ايـد كـه در حكـومتى كـه الاقـل بـه ظـاهر خيلـى                   شما در كجاى تاريخ عالم ديده     

 ها   مردمش احساسات مذهبى دارند، به غير مذهبى       ي  هايش مذهبى بوده و همه     قسمت
ــدا ــه در    آن ان ــر و در مك ــسجد پيغمب ــه در م ــد در مدين ــه بياين ــد ك زه آزادى بدهن

مسجدالحرام بنشينند و آزادانه اصول دين را انكار كنند؛ فردى برود در مسجد مدينـه               
 خدا بحث كند و بگويد من خـدا را قبـول نـدارم؛              ي  بنشيند و خدا را انكار كند، درباره      

 مسخره كند، بگويـد مـن ايـن عمـل را            ديگرى بيايد در مسجدالحرام بنشيند و حج را       
ولـى در تـاريخ اسـالم، مـا         . قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پيغمبر را قبول نـدارم           

اگـر در   . ها بود كه اسالم توانست باقى بمانـد        بينيم و به دليل همين آزادي       ها را مى   اين
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گفتند بزنيد،    ىگفت من خدا را قبول ندارم، م        آمد در مدينه مى     صدر اسالم تا كسى مى    
اسالم به اين دليل باقى مانـده كـه بـا شـجاعت و           . بكشيد، امروز اسالمى وجود نداشت    
  1.صراحت با افكار مختلف مواجه شده

  هاي آزادي بيان در اسالم نمونه
آمده در مسجد پيغمبر دو ركعـت      السالم     عليه مفضّل يكى از اصحاب امام صادق     ـ  1

بينـد يكـى از مـاديين          يك وقت مى   2.ماز پيدا كرده  نماز بخواند و حال عبادت و حال ن       
آنگاه شروع كردند   . بعد رفيقش آمد نشست و بعد يك رفيق ديگر        . آمد كنارش نشست  

يكى . شنيد  هايشان را مى   زدند كه او در نماز حرف       با هم صحبت كردن و بلند حرف مى       
جـود  ها چيست، خدا يعنى چه، مگـر جـز طبيعـت چيـز ديگـرى و                گويد اين حرف    مى

بعـد صـحبت پيغمبـر      . طبيعت اسـت و دسـت طبيعـت، چيـز ديگـرى نيـست             ! دارد؟
خـودش هـم   اى بـود و       مرد نابغـه   [گويند  مي]: كنند  را مطرح مى  سلم    و  آله  و  عليه  اهللا  صلي

خواست در جامعه خودش تحولى ايجاد كند،         مىولي  اعتقاد به خدا و به قيامت نداشت        
  .  از راه مذهب وارد شودفكر كرد بهترين راه تحول اين است كه

  .پرخاش كردها  آن به  ومفضّل آتش گرفت
   هستى؟ السالم  عليهها گفتند آيا تو از اتباع امام جعفر صادق آن

  .بله: گفت
گوييم، يـك     گوييم، ده درجه باالتر هم مى       ها را مى    ما در حضور او اين حرف      :گفتند

او هـم   . شـود   مـان خـالى مـى       دل زنيم تا   هايمان را مى   حرف. شود  ذره هم عصبانى نمى   
وقتـى كـه     .هاى ما معتقـد شـده      كنيم به حرف    كند كه اول فكر مى      چنان گوش مى   آن

  3.آييم كند و بيرون مى ها را يكى يكى رد مى هايمان تمام شد آن حرف
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فرمود   شان مكرر اين جمله را مى      السالم در زمان خالفت     اميرالمؤمنين على عليه   ـ2
 هر سؤالى داريد از من بپرسيد كه اگـر بميـرم و در ميـان شـما                  كه تا من زنده هستم    

گونـه از شـما بخواهـد كـه از او سـؤال              نباشم ديگر كسى را پيدا نخواهيد كرد كه ايـن         
  . سلونى قَبلَ انْ تَفْقدونى: كنيد

اند يك مرتبـه شخـصى از پـاى منبـر بلنـد شـد و بـا يـك تجاسـر و بيـان                           نوشته
اى ــ   ا الْمدعى ما ال يعلَم و الْمقَلِّد ما اليفْهم، انَا السائلُ فَاجِب             ايه«: آميزى گفت   جسارت

كـنم   من سؤال مـى ! زنى  جاهل و اى كسى كه نفهميده حرف مى ـ  العياذ باللَّهـي ِمدع
فقـط  . خـورد   اش نگاه كردند ديدنـد بـه مـسلمين نمـى            وقتى به قيافه   1».تو جواب بده  

                                            
 231 ؛ ص54 ؛ ج)  بيروت-ط (بحار األنوار . 1

سـيده  بپرسيد از من كه از هر چه زير عرش است اگـر پر            : السالم در سخنرانى خود فرمود      اميرالمؤمنين عليه 
  شوم پاسخ گويم، نگويد اين سخن را پس از من جز نادان پر مدعا يا دروغگوى ياوه سرا، 

يك مردى گندم گون، و ظريف، بلند قد با موى تابيده كه گويا از مرتاضان عرب بود و كتابى چون قـرآن                      
چيـزى را كـه   كه مـدعى هـستى    اى على اى آن: بگردن آويخته بود از گوشه مسجدش برخاست و آواز برآورد        

  گيرى چيزى را كه نفهمى، منم پرسش كن پس پاسخ ده  ندانى و بگردن مي
  ياران و شيعيان على از هر سو بر جستند و قصد او كردند، 

يـازى و     او را وانهيد و شتاب بر او نكنيد كه حجج خدا با دسـت             : ها را تشر زد و فرمود       السالم آن   على عليه 
  .راهين خدا روشن نگردندزور برپا نشوند و بدان وسيله ب

با همه زبانت و نهاد دلت هر چـه خـواهى بپـرس كـه خـدا تعـالى دچـار                     : سپس بدان مرد رو كرد و فرمود      
  شكوك نگردد و چرتش نگيرد،

  ميان مشرق و مغرب چه اندازه است؟ : آن مرد گفت
  اندازه مسافت هوا، به: على عليه السالم فرمود

  مسافت هوا چند است؟ : گفت
  باندازه چرخش فلك، : فرمود

  اندازه چرخش فلك چيست؟: آن مرد گفت
  يك روز سير خورشيد، : فرمود

  :راست گفتى قيامت كى باشد؟ فرمود: آن مرد گفت
  راست گفتى،: اندازه كوتاهى آرزو و رسيدن مرگ؟ آن مرد گفت به

  عمر دنيا چه اندازه است؟ : آن مرد گفت
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د و درازى داشـت،                    دادهاش را توضيح      قيافه اند كه آدم الغـر انـدامى بـود و مـوى مجعـ
اش شـبيه بـود       يعنى قيافه » كَأنَّه منْ مهودةِ الْعرَب   «كتابى را هم به گردنش آويخته بود        

  .هايى كه يهودى شدند به عرب
گونه جسارت كرد، اصحاب اميرالمؤمنين با نـاراحتى بپاخاسـتند و خواسـتند              تا اين 
 :اى دارد، فرمود    على عليه السالم جمله   ! كند؟  اين كيست كه جسارت مى    :  كنند اذيتش

                                                                                         
 

  راست گفتى، : دى برآورد نشده آن مرد گفتگويند هفت هزار سال سپس ح: فرمود السالم  عليهعلى 
  پس بكّه كجاى مكه است؟ 

  مكه از حدود حرم است مجموع سرزمين حرم و بكه جاى خود خانه كعبه است،: على عليه السالم فرمود
  گفت چرا مكه را مكه گفتند؟ 

  كه خدا بركشيد زمين را از زير آن، براى آن: فرمود
  ميدند؟گفت پس چرا جاى خانه را بكه نا

  كه خم كرد گردن جباران و ديده گنهكاران را، براى آن: فرمود
  .كه عرش خود را بيافريند گفت راست گفتى، كجا بود خدا پيش از آن

هـاى آنـان    كه گـروه  كه در نيابد كنه وصفش را حامالن عرشش با اين منزه است آن: السالم فرمود  على عليه 
كجـا  : هاى كرامتش، واى بـر تـو، نبايـد گفـت            هاى نزديك به جلوه     شتههاى كرامتش، و نه فر      نزديكند به كرسي  

باشـد، و نـه چگونـه         جاست؟ و نه در چيست؟ و نه از چيست؟ و نه از كجا آمده، و نه كجـا مـي                     است؟ و نه آن   
  است، 

كـه زمـين و آسـمان را          آن مرد گفت راست گفتى، بگو چه اندازه درنگ كرد عرش خدا بر آب پيش از آن                
  ؟بيافريند

  .آرى: توانى حساب كنى؟            گفت تو خوب مي: فرمود
  توانم حساب كنم،      چرا، راستش خوب مي: شايد نتوانى،        گفت: فرمود

گاه بماننـد     اگر دانه خردل بريزند در روى زمين تا هوا و ميانه مشرق و مغرب را پر كند، و آن                  : على فرمود 
تـو     و آن اندازه عمر كنى و نيرو بـه          مغرب نقل كنى    ن را در مسافتى از مشرق به      تو ناتوانى اجازه دهند تا دانه آ      

هائى كه پيش از      گيرى سال   تر است از شماره     جا كنى و بشمارى البته كه اين آسان         ها را دانه دانه جابه      دهند تا آن  
رخـى از يكـدهم دهـم       چه را برايت شرح دادم ب       آفرينش زمين و آسمان عرش او بر آب مكان داشت، و همانا آن            

  گيرى اندك، دهگان است از يك جزء صد هزار جزء، و از خدا آمرزش خواهم از اين اندازه
اللَّـه    گواهم كه نيست شايسته پرستشى جز خدا و راستى كه محمـد صـلّى             : آن مرد سرش را جنبانيد و گفت      

 .سلّم رسول خدا است، و مسلمان شد و آله و عليه
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 اين شـخص سـؤال      ».انَّ الطَّيش اليقوم بِه حجج اللَّه و التَظْهرُ بِه براهينُ اللَّه           ،بنشينيد« 

خواهيد خشونت به خرج بدهيـد،        خواهد، شما خشم گرفتيد، مى      دارد، از من جواب مى    
شـود ديـن خـدا را قـائم و            دهيد، با عصبانيت نمى     ديد، عصبانيت به خرج مى    غضب كر 

  ! شود، بنشينيد سر جايتان راست كرد، با عصبانيت برهان خدا ظاهر نمى

ـ اسئَلْ بِكُلِّ لسانك و ما فى جوانحك« : بعد رو كرد به آن مرد و فرمود  بپـرس بـا    

.  بگـو، هرچـه در درون دل دارى بگـو          خواهـد دل تنگـت       يعنى هرچه مى   »تمام زبانت 
. شروع كرد به سؤال كـردن     . همين يك جمله كافى بود كه اين آدم را از ابتدا نرم كند            

: مرتبه ديدنـد آن شـخص گفـت        در آخر يك  . چندين سؤال كرد و حضرت جواب دادند      

  1.اشْهد انْ ال اله الَّا اللَّه و انَّ محمداً رسولُ اللَّه
  

  متگزاردشمنان خد
ام كه من هرگـز از پيـدايش افـراد شـكاك در         هاى خودم نوشته    من مكرر در نوشته   

شوم، از يـك      اجتماع كه عليه اسالم سخنرانى كنند و مقاله بنويسند نه تنها متأثر نمى            
شود كه چهره اسالم      ها سبب مى   دانم پيدايش اين    شوم، چون مى    نظر خوشحال هم مى   

كنند وقتـى   د شكاك و افرادى كه عليه دين سخنرانى مى     وجود افرا . بيشتر نمايان شود  
روح باشند كه در مقام جواب برنيايند  قدر مرده و بى    خطرناك است كه حاميان دين آن     

اما اگر همين مقدار حيات و زندگى در ملت اسـالم وجـود             . العمل نشان ندهند    و عكس 
مئن باشيد كه در    العمل نشان بدهد، مط     داشته باشد كه در مقابل ضربت دشمن عكس       

طور كه در طول سى چهـل سـال اخيـر، كـسروى              نهايت امر به نفع اسالم است؛ همان      
هـا آمدنـد در    اى  عليه اسالم چيزها نوشت، توده پيدا شد عليه شيعه بالخصوص و احياناً      

ها زدند و به اساس اسالم اعتـراض كردنـد، افـراد ديگـرى پيـدا                 مسائل ماديگرى حرف  
هـا بـدون ايـن       يت از مليت ايرانى عليه اسالم سخنانى گفتند؛ اين        شدند كه به نام حما    
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قدر به اسالم خـدمت      مستقيم آن  طور غير  كه خودشان بخواهند و قصد داشته باشند، به       
ها را نوشت، تازه دست علمـاى اسـالم           آن كتاب  1وقتى كسروى . داند  كردند كه خدا مى   

                                            
  .هاي جنجالي تاريخ معاصر ايران و موضوع مناقشات بسياري است از چهره احمد كسروي تبريزى. 1

بـه   نگاري،  نخست از منظر تاريخ   : كسروي از دو جنبه اهميت يافته است      
ي   ههايي كه با تشيع وائم      ويژه تاريخ مشروطيت، و ديگر از منظر دشمني       

بـر   روحانيـت  كه در جوانى لباس    او با آن  . السالم داشت  معصومين عليهم 
عنـصرى ضـد     بعدها بـه  با تحصيل و مراوده در مدارس غربي        تن داشت   

را  ترين حمالت   شديدترين و غير منطقي    ودين و ضد روحانى مبدل شد       
  .آغاز كرد... و) ع(عليه اسالم و قرآن و رسول اكرم و امامان معصوم

هـا و مقـاالت متعـدد پاسـخ           كـه علمـاي اسـالم در كتـاب          از اين    پس  
، به جـاي بحـث هـاي منطقـي، ناسـزاها و سـخنان               اشكاالت او را دادند   

  كسروي.  آورد به زبان مي رسول اكرم و امامان شيعهي  ركيكي درباره
 اسـت،  گمراهي كه قرآن كالم خدا نيست، حضرت رسول پيامبر نبوده است، اسالم مايه   كرد  علناً اظهار مي  

ايرادهاي وي به اسـالم بيـشتر از كتـب          ... آمدن فرشتگان نزد حضرت رسول چيزي غير از افسانه نيست و          
سـاخت، از   هايي را كه متوجه مذهب تشيع مـي  اشكالاكثر مبلغين آمريكايي و مستشرقين، اخذ شده بود و       

كـرد كـه خـودش را پيـامبر و           هـايي مـي    كسروي در حالي چنين هتاكي    .  گرفته بود  وهابيعلماي متعصب   
كرد ديني به نام پاكديني آورده است و مردم بايـد از ديـن او پيـروي                  دانست و اعالم مي    فرستاده خدا مي  

 نيز تعيين كرده بود و اول آذرماه       )بعثت(روز برانگيختگي    او حتي براي خود سال    . كنند تا به سعادت برسند    
سـوزان   ن اول دي ماه هر سال را نيز روز جـشن كتـاب            يچندانست، هم   را روز برانگيختگي خود مي     1312

كرد و به كمك دوستان و پيـروانش بـه    هاي مذهبي را جمع مي   اعالم كرده بود و در اين روز، انواع كتاب        
چـون  «:  كـرد و گفـت     شـاره سوزان به سوزاندن قـرآن ا       در مراسم جشن كتاب   تا جايي كه    . كشيد آتش مي 

جـشن  . اسـت    است، اين اسـت كـه داسـتان كتـاب سـوزان پـيش آمـده               ها كتاب     ديديم سرچشمه گمراهي  
الـدعوات و ماننـد اينهـا را     الجنـان و جـامع   ماه است و يك دسته سوزاندن مفاتيح سوزان در يكم دي  كتاب

كننـدگان    قرآن هم هر زمان كه دسـتاويز بـدآموزان و گمـراه           . اند  گري راه انداخته    دستاويز گرفته و هوچي   
احمـد كـسروي    (» .گرچه نابود گردانيـدن آن باشـد      . ر راهي قرآن را از دست آنان گرفت       گرديد، بايد از ه   

  ) شركت سهامي چاپاك، 13 ص،دادگاه
براي پاسخ به شكاياتي كـه مـردم عليـه وي مطـرح كـرده                كسروي   1324وز بيستم اسفند    سرانجام ر 

  سـيد حـسين امـاني و سـيد        (م  به كاخ دادگستري تهران وارد شد كه دو نفر از اعضاي فدائيان اسـال             بودند  
امامي وقتي كـه از دادگـاه بيـرون آمـد            . او را اعدام انقالبي كردند    به وي حمله كرده و      ) محمد امامي   علي

اكثر علما و مراجع    » .سوزاند  همان كسي كه قرآن مي    . من كسروي را كشتم   «: اكبر سر داد و گفت     فرياد اهللا 
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ر اثر اين كه اعتراض و تـشكيك و        رفت روى كاغذ و مسائلى را كه در طول چند قرن د           
كم خرافات و اوهـامى       ها را گرفته بود و كم      هايى از ابهام روى آن      ايرادى نشده بود پرده   

عنوان مثـال     به  دانستند     مردم نمى  اصالً. ها پيدا شده بود، تشريح كردند       آن ي  هم درباره 
ـ               اب تقيـه چـه بايـد    در باب امامت چه بايد بگويند، در باب تشيع چه بايد بگويند، در ب

وقت علمـا شـروع كردنـد بـه آشـكار سـاختن              آن. بگويند، در باب بداء چه بايد بگويند      
هاى اوهامى كه در طـول چنـد قـرن در اثـر نبـودن شـكاك و ايـن           حقايق از زير پرده   

  .وجود آمده بود، و يك سلسله از مسائل خيلى بهتر روشن شد دشمنان خدمتگزار به
مستقيم و بدون اين كه خودشان بخواهنـد، بـه منطـق     طور غير قدر به ها چه  اى  توده

هـاى   يعنـى سـبب شـدند كـه دسـت         ! فلسفى و منطق اجتماعى اسالم خدمت كردنـد       
  .علماى اسالم از آستين بيرون آمد و آثار نفيسى در اين زمينه منتشر شد

وقـت بـيم دارد كـه ملـتش          ها بيم نـدارد، آن     گونه حرف  يك دين زنده هرگز از اين     
العمل نشان ندهند و متأسفانه ما در گذشته گاهى چنـين     قدر مرده باشند كه عكس     آن

قـوانين  : اى آمدنـد گفتنـد      عنوان مثال در اوايـل مـشروطيت عـده          به  . ايم  حالتى داشته 
ما نديديم يك نفـر پيـدا شـود كـه يـك كتـاب               . خورد  ى اسالم به درد امروز نمى     يجزا

اى  اى روى غـرض و عـده   بعـد عـده   . ه حمايت كند  اسالم در اين زمين     بنويسد از منطق  
باره بوسيدند و كنـار گذاشـتند،    ى اسالم را يكيروى جهالت و نادانى آمدند قوانين جزا  

                                                                                         
 

ضـاربين كـسروي    كردن تجمع مردمـي، خواسـتار آزادي          ا فراهم   با صدور بيانيه يا ارسال نامه به دربار ي        
  .نظر نظامي، حكم به برائت فدائيان اسالم داد چند روز بعد، دادگاه تجديد  و شدند

 آمـد و     بيند كـه كـسروى      دفعه آدم مى   يك«:ي كسروي فرموده است     درباره عليه  اهللا  رحمت امام خميني 
البتـه  . هـاى عرفـانى را هـم سـوزاند         هايى بود كه سوزاند، كتاب     الجنان هم جزو كتاب    مفاتيح! سوزى كتاب

 بـسيارى از    ـكسروى نويسنده زبردستى بود، ولى آخرى ديوانه شده بود يا يك مغزى است كه ايـن مغزـ                 
 .شـود   گيرند ادعاشان خيلـى بـاال مـى         اى ياد مى    طورى هستند كه تا يك چيزى، چهار تا كلمه         ها اين  شرقي

   ».آورد پايين جا را مى توانست به آن باال برسد آن  نمى ـكرد يغمبرى مىكسروى آخرى ادعاى پ
 )32 ص13 صحيفه نور، ج(
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ايـن،  . ى كشورهاى خارجى را ترجمه كردند     يشده تلقى كردند و رفتند قوانين جزا        نسخ
قـوق زن و  اسباب تأسف است والّا اكنون كه در مـسائل ديگـر حقـوقى اسـالم مثـل ح           

بينيم، هيچ جاى نگرانى نيست و        مسائل اقتصادى اسالم جنبشى در ميان مسلمين مى       
  1.در نهايت امر پيروزى با مسلمين است

   ضبط افكار ماديين در كتب علماى مذهبى
اند، يعنى ماديين روزى افكار خود را       افكار ماديين را فقط علماى مذهبى نگه داشته       

هـا   هـا را در كتـاب      كردند افكار ايـن     ها مباحثه مى   ها كه با اين    اند، مذهبي   عرضه داشته 
شـان از بـين رفتـه        هاي اند كتاب   هايى نوشته  اگر خود ماديين هم كتاب    . اند  ضبط كرده 

شـان   هاي كه حرف  ها را حفظ كند ولى به دليل اين        هاى آن  چون كسى نبوده كه كتاب    
عنـوان مثـال      بـه . ا بـاقى مانـده اسـت      ه هاى مذهبي  اند، در كتاب    را با اهل مذهب گفته    

هـاى قـديمى چـه كتـابى بـه انـدازه             در ميـان كتـاب    . احتجاجات طبرسـى را ببينيـد     
كتـاب  » احتجاجـات «ها را ضبط كـرده؟ در        احتجاجات طبرسى افكار ماديين آن زمان     

ـ بحار ـ هاى مختلف است كه در واقع يك مجموعه از كتاب   ها  قدر افكار اين  ببينيد چه 
مأمون مردى بود كه خودش عـالم بـود و          . الرضا را ببينيد   عيون اخبار ! عكس كرده را من 

ها،  هاى مختلف از ماديين، مسيحي     ورزيد و گروه    به مباحثات دينى و مذهبى عشق مى      
هـا   ها و زردشتي   ها بودند، مجوسي   كه در آن زمان   ) ها  پرست  ستاره(ها   ها، صابئي  يهودي

جـا   گفت اين   كرد و بعد مى     در يك تاالر بزرگ جمع مى     را  ) شيعه و سنى  (ها   و مسلمان 
ها چگونه آزادانه    ها ببينيد اين   در كتاب . هر كسى آزاد است عقيده خودش را بيان كند        

آميز به پيغمبر و اسالم دارند و حضرت          حتى تعبيرات اهانت  . اند  عقايد خودشان را گفته   
طـور بـوده كـه اسـالم بـاقى           نايـ . كردند  جا شركت مى   خودشان در آن  السالم    عليهرضا  
در آينده هم اسالم فقط و فقط با مواجهه صـريح و شـجاعانه بـا عقايـد و افكـار                 . مانده

  2.تواند به حيات خودش ادامه بدهد مختلف و متناقض با اسالم مى
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   فكر آزاد است، فريبكارى ممنوع
د در هر حزبى اگر عقيـده غيـر اسـالمى هـم دار       . در حكومت اسالمى احزاب آزادند    

ما فقط  . خواهد بگويد   ابراز عقيده خودش آزاد است، فكرش آزاد است، هر چه دلش مى           
در حدى كه فكر و عقيده خودشان را صـريح          . دهيم  گرى و فريبكارى نمى     اجازه توطئه 

پذيريم اما اگر بخواهند در     ها را مى   گويند و با منطق ما در حال جنگ هستند ما آن            مى
ر اسالم افكار و عقايد خودشان را بگويند ما حق داريم از اسالم             زير لواى اسالم يا مظاه    

گويد، به نام اسالم ايـن كـار را نكـن، بـه نـام         خودمان دفاع كنيم كه اسالم اين را نمى       
  1.خودت بكن
اتحـاد، مبـارزه،    «گويد     اين شعارى كه مى    :گفتبه من   كرد    كه چپى فكر مى     جوانى

  چه عيبى دارد؟» آزادى
  .ى ندارد هيچ عيب:گفتم
  . پس اين، شعار مشترك هر دومان باشد:گفت
» اتحـاد، مبـارزه، آزادى    «گويى     لفظش ميان ما مشترك است اما شما كه مى         :گفتم

خواهى اين را در زير       اما تو مى  . گويى مبارزه با رژيم و مبارزه با مذهب         مى» مبارزه«در  
 طرفدار مذهب است زيـر      لفّافه و با يك عبارت مبهم بگويى، مردم و آن كس را هم كه             

» مبارزه«گويم    ولى من كه مى   . اين لوا جمع كنى، بعد كم كم و آرام آرام اغفالش كنى           
ولى تو فقـط    » آزادى«گويى    تو مى . گويم مبارزه با امپرياليسم و با كمونيسم        صريح مى 

خواهى مردم را از يـك رژيـم ظـالم آزاد كنـى و اسـير                  اى، مى   يك قلم آزادى را گرفته    
خواهى مـردم را از زيـر          مى 2»كَالْمستَجيرِ منَ الرَّمضاء بِالنّارِ   «. م ظالم ديگرى بكنى   رژي

ها را از زير     خواهم اين   ولى من مى  . آفتاب سوزان داغ بيرون بياورى و بيندازى در آتش        
  .آفتاب داغ آزاد كنم و ببرم در سايه
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واقع به  در  آن كسى كه تو     . يىخواهى به نام آزادى ابراز فكر و عقيده دروغ بگو           تو مى 
. كنـيم  گاه ما با تو مخالفـت نمـى   او اعتقاد دارى لنين است، پس عكس لنين را بياور، آن        

آورى   آورى؟ وقتى عكس پيشواى مـا را مـى          گويم چرا تو عكس پيشواى ما را مى         من مى 
 كـه   رود، در صـورتى     رويم كه اين پيشوا مى      خواهى به مردم بگويى كه ما راهى را مى          مى

ما آزادى فكـر را     ! دروغ گفتن چرا، اغفال چرا؟    . ها را از راه ديگرى ببرى      خواهى آن   تو مى 
  1.گرى كه نبايد اشتباه كنيم گرى و آزادى توطئه با آزادى اغفال و آزادى منافق

  خيانت به قرآن
يك ماركسيست نيايد تمسك به آيه قرآن بكند بگويد فالن آيه قرآن هم اشاره بـه                

اين خيانت بـه قـرآن اسـت كـه يـك          . ما با اين مخالفيم   . ماركسيستى است فالن اصل   
خواهـد    بينى ماترياليستى يا ماركسيستى را بگوييم قرآن هم همين مطلب را مى             جهان
  .خيانت آزاد نيست. بگويد

مـن در مقدمـه چـاپ    . شـود  هايى زير پوشش اسالمى منتشر مى    بيند نوشته  گاهى انسان مى  
هاى تفسير قرآن بـه       برخى جزوه  2. اين مطلب را نوشتم    »ش به ماديگرى  علل گراي «هشتم كتاب   
تمام آيات را برداشت ماركسيستى ـ ام   جا كه من خوانده تا آنـ از اول قرآن  ) ديدم(دستم رسيد 

  )3/بقره(» الَّذينَ يؤْمنونَ بِالْغَيبِ«: گويد عنوان مثال قرآن مى به . كرده

. د از غيـب چيـست؟ مقـصود غيـبِ انقـالب اسـت      دانى مقصو  گويد مى   نويسنده مى 
تا وقتى كه آن نظام امپرياليستى      . مرحله غيب و مرحله شهادت    : انقالب دو مرحله دارد   

واژگون نشده است انقالب بايد حالت استتارى داشته باشد، مخفى و غيب باشـد، بعـد                
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و طـى   را بـرمال نمـوده      ها در ايران     هاى جديد ماترياليست    نقشه» ماترياليسم در ايران  «اى تحت عنوان       مقاله در

تر تفسير مادى كردن قرآن توسط برخـى         ماترياليست خواندن برخى عرفاى تاريخ اسالم و از آن مهم          آن، توطئه 
ـ كار فرقان گروه جنايتها و افراد چپ و يا چپ زده خصوصاً گروهك ـ هر چند نام اين گروه ذكر نشده    آشـكار   
 .شمار آورد توان از عوامل مهم ترور و شهادت استاد به اين مقاله را مى. ده استنموو خنثى 
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 پارسال در   عنوان مثال ما تا     به  . وقت مرحله شهادت انقالب است     كه رژيم عوض شد آن    
بِ    ! ايم  مرحله غيب انقالب بوديم و امسال به شهادت انقالب رسيده          نونَ بِالْغَيـؤْمالَّذينَ ي

  !دانند انقالب مرحله غيب و مرحله شهادت دارد هايى كه مى يعنى آن
اين به آزادى عقيده و آزادى فكـر        . شود گفت كه عقيده آزاد است       جا ديگر نمى   اين

هاست، اغفـال و توطئـه و     ابزار قرار دادن كتاب مقدس مسلمانمربوط نيست، وسيله و  
فريب يعنى خيانت به ديگران، يعنى آزادى و سالمت و حيثيت ديگران را             . فريب است 

  .تواند آزاد باشد وسيله قرار دادن و اين نمى

لْ   . الَم تَرَ كَيف فَعلَ ربك بِاصحابِ الْفيلِ   « : در قرآن آمده است   : مثال ديگر  عـجي الَـم
  )سوره فيل (» تَرْميهِم بِحجارةٍ منْ سجيلٍ. و ارسلَ علَيهِم طَيراً ابابيلَ. كَيدهم فى تَضْليلٍ

. خواهند مكه را بگيرند و كعبه را خراب كننـد           كنند، مى   ها به مكه حمله مى     حبشي
) هـايى   سنگ گل (جيل  هايى را فرستاد كه با س      كند كه خداى متعال مرغ      قرآن نقل مى  

ها به اين    انداختند و اين    روى اين مردم مى   ] ها را   سجيل[كردند و     اين مردم را رمى مى    
  . وسيله هالك شدند

دانيد قـضيه چـه بـوده؟ در مكـه در زمـان تولـد                 نويسند كه مى    ها مى   در اين جزوه  
. كردنـد   ه مـى  ها با استعمار جهانى مبـارز      پيغمبر يك گروه انقالبى وجود داشت كه اين       

ايـن گـروه    .بعد استعمار جهانى كه اين گروه انقالبى را كشف كرد به مكه حملـه كـرد    
گويد اين واقعـه را       بعد خودش مى  . ها را تار و مار كردند      انقالبى مثل مرغ پريدند و اين     

ما كه  . خواست بنويسد   گويد غلط كرده كه ننوشته، مى       گاه مى  آن! هيچ تاريخى ننوشته  
  1!ن كه تاريخ ننوشته نبايد از حرف خودمان دست برداريمخاطر اي به
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عليـه هـم خـالي از         اهللا  در اين خصوص توجه به مطلب حضرت امام خميني رحمت         
  :اند ايشان فرموده: لطف نيست

كـردم كـه اسـالم شناسـى         من فكر مى  
ــست[ ــه ] ؟چي ــك مقال ــا ي ــسى  قبلً اى ك

شـناس؛ چنـد تـا       شد اسالم  نوشت، مى  مى
نوشـت،   مه، در يك جـا مـى      مقاله در روزنا  

شد اسالم شناس؛ گاهى يك كسى يـك         مى
شد اسالم شناس، بعد  نوشت، مى تاريخى مى

شناسـى   اسالم. كرد كرد؛ مثل كسروى، بلكه دعوى نبوت هم مى        سوزى هم مى   كتاب
آقاى سادات هـم    ! شناس شده است   خوب، صدام هم اسالم   . تقريباً رو به تورم است    

دهد كه فالن امر موافق اسالم است، موافق          تشخيص مى  هاست كه  شناس جزء اسالم 
اى كـه    در يك جلـسه   ! هاست اخيراً آقاى كارتر هم جزء اسالم شناس      ! اسالم نيست 

كند اين موافـق     مسافرت كرده است، گفته است اين كارهايى كه در ايران، فالن مى           
شناسـى   مخوب معلوم شد كه ما اسالم شناس داريم كه به ابعاد اسال           ! اسالم نيست 

هـى  ! شـود و يـا شـده اسـت ايـن           شناس مى   هم اسالم   فردا بگين ! شود اضافه مى 
دانيد بـا    خوب، شما كه اسالم را نمى     . طور هاسالم چ  موافق اسالم نيست،  : گويند مى

نويسند، شما به اسالم چه كار داريد؟ يك كتـاب     مى» سين«نويسند يا با     مى» صاد«
يكى يك مقالـه    . شناسم  شناسم، اسالم را من مى     گويد من اسالم   نويسد، بعد مى   مى
و اشخاصى كه مثلًا، هـشتاد سـال زنـدگى          . گويد من اسالم شناسم    نويسد، مى  مى

داننـد،   ها نمى  اش هم در اسالم بودند، نه، اين       كردند، هفتاد سال زندگى كردند، همه     
  1.داند و رفقاى ايشان لكن آقاى كارتر مى
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