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ن ا س    مم اهّلل ا

  پيشگفتار

حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز درك حق و باطل داد و ما را به 
الحمدهللا الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال أن هدانا  .سوي خود راهنمايي كرد

إلهي أنت دللتني عليك و لوال أنت لم أدر ما أنت و درودنا معدود بر رسول  .اهللا
د محمد مصطفي صلي اهللا عليه و علي آله و أصحابه و أتباعه الذين اتبعوه محمو

  .بإحسان إلي يوم لقائه
عده اي از دوستان و همفكران اصرار كردند كه اين حقير فقير سيد  .و بعد

تحرير  ي هابوالفضل ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زندگي خود را به رشت
ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پس  در آورم و عقايد خود را نيز

از موتم تهمتي جعل نمايند؛ زيرا كسي كه با عقايد خرافي مقدس نمايان مبارزه 
كرده دشمن بسيار دارد، دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد خود بدانند، از 

و مشروع  هر گونه تكفير و تفسيق و تهمت دريغ ندارند و بلكه اين كارها را ثواب
و البته در كتب حديث نيز براي اين كار احاديثي جعل و ضبط شده  !!دانند مي

پندارد كه آنها  مياست كه اگر فردي كم اطالع آن روايات را ديده باشد 
 !اند صحيح

دانم كه تاريخ زندگاني  ميبي مقدار خود را قابل ن ي هبه هر حال اين ذر
وستان الزم دانستم كه درخواستشان را رد داشته باشم، ولي براي اجابت اصرار د

نكنم، و بخشي از زندگاني ام را به اختصار برايشان بنگارم، گرچه گوشه هايي از 
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آن را در بعضي از تأليفاتم به اشاره ذكر نموده ام و به لحاظ اهميت آنها ناگزير در 
  .كنم مياينجا نيز بعضي از آن مطالب را تكرار 

 ]نسب مؤلف[

و پدرانم تا سي نسل در قم بوده اند و جد اعاليم كه در  1سنده از اهل قمبدانكه نوي
قم وارد شده و توقف كرده موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزند حضرت 

باشد كه اكنون قبر او در قم معروف و مشهور است،  مي) ع(علي بن موسي الرضا 
گويند، و چون به  ميرسد ما را برقعي  ميو سلسه نسبم چون به موسي مبرقع 

خوانند و از همين جهت است كه  ميرسد رضوي و يا ابن الرضا  ميحضرت رضا 
 .گرفته ام» ابن الرضا«خود را  ي هشناسنام

ي نسب و شجره نامه ام، چنانكه در كتب انساب و مشجرات ذكر شده  سلسله
ام، چنين  نيز در باب الف نوشته»  2تراجم الرجال«و در يكي از تأليفاتم موسوم به 

ابوالفضل بن حسن بن احمد بن رضي الدين بن مير يحيي بن مير ميران بن : است
اميران األول ابن مير صفي الدين بن مير ابوالقاسم بن مير يحيي بن السيد محسن 
الرضوي الرئيس بمشهد الرضا من أعالم زمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علي 

القاسم علي ميره بن أبي الفضل بن بندار بن  بن رضي الدين حسين پادشاه بن ابي
مير عيسي بن أبي جعفر محد بن ابي القاسم علي بن أبي علي محمد بن احمد بن 

                                                 
 .باشد ميكيلومتر از آن دور  147قم يكي از شهرهاي ايران كه در جنوب تهران واقع است و  -1

 .فتح شد) هـ 21سال ( سفارس آنرا تأسيس نموده اند و در زمان خالفت فاروق اعظم  ميان قديپادشاه
  .شود مياين شهر امروزه دومين مركز بزرگ شيعه در دنيا شناخته 

  .مجلدات آن به طبع نرسيده استي  هبه جز جلد اول اين كتاب، بقي -2
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رضي اهللا عن  .محمد األعرج ابن احمد بن موسي المبرقع، ابن االمام محمد الجواد
 .آبائي و عني و غفر اهللا لي و لهم

و فقير و تهي دست و از زاهد ترين والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت 
مردم بود و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و در 

ولي خوش حالت و شاد و شب زنده دار و اهل  .كرد ميهواي يخ بندان، كار 
و أما جد اول يعني والد  .عبادت و بسيار افتاده حال و سخاوتمند و متواضع بود

مجتهدي بود مبرز و بي ريا و از شاگردان ميرزاي شيرازي  والدم، سيد احمد
 "تراجم الرجال"صاحب فتواي تحريم تنباكو، و مورد توجه وي بود و چنانكه در 

به قم مراجعت كرد و  1اجتهاد از سامراء ي هنيز آورده ام وي پس از ارتقاء به درج
يت او مانند مرجع امور دين و حل و فسخ و قضاوت شرعي محل بود و اثاث الب

سلمان و زندگي او ساده مانند ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت، از 
حاجي مال محمود كه از زارعين قم و مورد اعتماد بود، نقل شده كه سالي زراعت 

از زراعت من دور شود يك بار » سن«رسيد، نذر كردم اگر بالي  "سن"گندم مرا 
م و رفتم زير سايباني خوابيدم، چون بيدار شدم اثري از گندم به در منزل ايشان ببر

 .است مينديدم، فهميدم سيد داراي مقا "سن"

كه ايران مشروطه طلب شد به ايشان گفته شد اكثر بالد مشروطه شده و  ميايا
چون اكثر مردم : دهيد، جواب داده بود مياكثر علماء فتوي دادند، چرا شما فتوي ن

شود امر باطلي است زيرا مردم غالبا طالب حق  ميند معلوم آن را استقبال كرده ا
  .نيستند

  
                                                 

  .زعوم در آنجا مختفي شده استكنند كه مهدي م مياز شهر هاي عراق، و شيعه گمان  - 1
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  ]تحصيالت ابتدايي[

به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما استطاعتي نداشت، 
فرستاد و هر طور بود  ميبلكه به بركت كوشش و جوشش مادرم كه مرا به مكتب 

  .فرستاد، درس خواندم ميمعلم  ماهي يك ريال به عنوان شهريه براي
مادرم؛ سكينه سلطان، زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حاج شيخ 

صاحب كتاب رياض الحسيني است و مرحوم حاج شيخ غالمحسين  ميغالمرضا ق
فائدة احلياة وفائدة "باشند و كتاب  ميواعظ و حاج شيخ علي محرر برادران مادرم 

به هر حال مادرم زني بود بسيار مدبره كه  .نوشته است را شيخ غالمحسين "املماة
و در سال قحطي يعني در جنگ  .فرزندانش را به توفيق إلهي از قحطي نجات داد

  .بين الملل اول كه ارتش روسيه وارد ايران شد، اين بنده پنج ساله بودم
 ي ههنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد توجه معلم نبودم، بلكه به واسط

و در  .ش دادن به درس اطفال ديگر، كم كم خواندن و نوشتن را فرا گرفتمگو
مكاتب قديمه چنين نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان يك اتاق درس بگويد 

نويسنده چون شهريه مرتب  .بلكه هر كدام از اطفال درس اختصاصي داشتند
انستم پيش دادم درس خصوصي نداشتم، فقط در پرتو درس اطفال ديگر تو مين

بروم و حتي دفتر و كاغذ مرتبي نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان بقالي و عطاري 
ولي در عين حال بايد شكر كنم كه  .كردم ميكه يك طرف آن سفيد بود استفاده 

كالسهاي جديد با برنامه هاي خشك و پرخرج به وجود نيامده بود؛ زيرا با اين 
دفتر و چندين كتاب داشته باشد تا او را به  برنامه هاي جديد هر طفلي بايد چندين

توانستم  ميكالس راه بدهند، اما همچو مني كه حتي يك قلم و يك دفتر در سال ن
  .توانستم دانش بياموزم ميتهيه كنم چگونه 
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  ]تحصيالت حوزوي[

به نام حاج شيخ  ميپس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كه عال
يزدي كه از علماي مورد توجه شيعيان بود و در اراك اقامت  1عبدالكريم حائري

داشت، بنا به دعوت اهل قم در اين شهر اقامت كرد و براي طالب علوم ديني 
سال داشتم تصميم گرفتم در  12نويسنده كه ده سال يا  .حوزه اي تشكيل داد

 قم واقعي  هرضويه كه در بازار كهني  هدروس طالب شركت كنم، و به مدرس
سيدي  .است، رفتم تا حجره اي تهيه كنم و در آنجا به تحصيل علوم ديني بپردازم

مادرم بود در آن مدرسه توليت و تصدي ي  هبنام سيد محمد صحاف كه پسر خال
كرد، اما چون صغير بودم حجره اي به من  ميداشت و در امور مدرسه نظارت 

داالن مدرسه واقع ي  هدر گوشندادند؛ لذا ايوان مانندي كه يك متر در يك متر و 
گذاشت به من واگذار شد،  ميبود و خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا 

مادر ي  هخادم لطف كرده دري شكسته بر آن نصب كرد من هم از خان
ي  هآوردم و فرش كردم و مشغول تحصيل شدم و شب و روز در همان حجر ميگلي

كرد؛ زيرا آن در شكاف و خلل بسيار  ميفظ نمحقر بودم كه مرا از سرما و گرما ح
محقر بودم و گاهي ي  هبه هر حال مدتي قريب به دو سال در آن حجر .داشت

مختصري براي ي  هشاگردي عالف و گاهي شاگردي تاجري را پذيرفته و بودج
و از طرف پدر و يا خويشاوندان و يا اهل قم  .كردم ميتحصيل فراهم ي  هادام

ا تشويقي به كسب علم برايم نبود، تا اينكه تصريف و نحو هيچگونه كمك و ي
را خواندم و براي امتحان به نزد حاج شيخ عبدالكريم  مييعني دو كتاب مغني و جا

                                                 
هـ در يزد تولد شده 1276هـ، در سال 1340عبد الكريم حائري يزدي، مؤسس حوزه علميه قم سنه  - 1

  .هـ وفات يافت1355و در ماه ذي العقدة سال 
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حائري و بعضي از علماي ديني ديگر كه طالب در محضر ايشان براي امتحان 
ي  ههريبنا شد ش .امتحان برآمدمي  هكردند، رفتم و به خوبي از عهد ميشركت 

مختصري كه ماهي پنج ريال باشد به من بدهند، ولي ماهي پنج ريال براي مخارج 
ضروري من كافي نبود، لذا چند نفر را واسطه كردم تا با مرحوم حاج شيخ 

تصميم  .عبدالكريم صحبت كردند و قرار شد ماهي هشت ريال برايم مقرر شود
مه دهم و براي اينكه بتوانم با گرفتم به آن هشت ريال قناعت كنم و به تحصيل ادا

دادم كه روزي يك  ميهمين شهريه زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به نانوايي 
 .قرص و نيم نان جو به من بدهد، چون نان جو قرصي يك دهم ريال قيمت داشت

شد چهار  ميبنابر اين هر روزي سه شاهي براي مصرف نان مقرر داشتم كه در ماه 
دادم و يك من برگه زرد آلوي  ميدو ريال ديگر را براي خورش  و .ريال و نيم

حجره ام گذاشتم كه روزي ي  هخشك خريداري كردم و در كيسه اي در گوش
يك سير آن را در آب بريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود را سير گردانم 

حمام  ماند براي مخارج ميو يك ريال و نيم ديگر از آن هشت ريال را كه باقي 
گذاشتم كه ماهي چهار مرتبه حمام بروم كه هر مرتبه هفت شاهي الزم بود و  مي

  .شد ميمجموعا يك ريال و نيم 
بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم تا به درس خارج رسيدم و فقه و 

خواندند  مياصول را فرا گرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي كه مقدمات 
علميه قرار گرفتم و بدون ي  هم در رديف مدرسين حوزكردم و كم ك ميتدريس 

داشتن كتاب هاي الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس 
  .گفتم مي
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 ]خاطراتي از سفرهاي تبليغي[

پس از آن تصميم گرفتم طبق مرسوم مانند ساير طالب كه در ماه محرم و ماه 
ي  هبودجي  ه، در دهات و قصبات و تهيكردند براي رفتن منبر ميرمضان مسافرت 

ولي مشكل كار اين بود كه چون  .زندگي من هم مسافرت اين ايام را اختيار كنم
كردم بدون معرف و بدون سابقه به  مياهل زد و بند نبودم، هر جا كه مسافرت 

شدم برايم منزل و  ميرفتم و لذا در سرماي زمستان در هر كجا وارد  ميدعوت 
  .كنم ميدر اينجا براي نمونه دو سه مورد از مسافرتهاي خود را ذكر  .دمأوايي نبو

قليلي ي  هچون مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري به طالب اهل قم شهري
گرديد، ولي  ميداد زيرا از كسبه و تجار قم وجوهات شرعيه كمتر عايد ايشان  مي

بهتر و ي  ههريرسيد ش ميبه محصلين شهرهاي ديگر كه وجوهات شرعي از آنجا 
رود كه ظرف بزرگتري برگردد، و لذا  ميداد زيرا گفته اند كاسه به جايي  ميبيشتر 

زندگي براي امثال نويسنده، مسافرت در ماه محرم و ماه ي  هبراي تأمين بودج
البته اهل منبر بايد  .منبر و تبليغ چيزي عايد شودي  هرمضان الزم بود تا به واسط

رفتم، در آنجا  1سالي به ورامين .د كه حقير فاقد آن بودمصداي خوشي داشته باش
نبود و مسجدي داشت كاهگلي بدون فرش، كه زمين آن خاكي و  مياهل عل

بوريايي پاره پاره در آن مفروش بود و در و پنجره اي كه نور را به داخل مسجد 
د جماعت و منبر ماه مبارك رمضان به مسجي  هحقير براي اقام .برساند نداشت

  .رفتم

                                                 
  .يلي جنوب شرقي تهران امروزياشهري در سي م: ورامين - 1
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چند مرد فقير آمدند صحبت كرديم، گفتند اينجا سيدي به نام سيد مرتضي 
كند، و ممكن است امسال نيايد، چنانكه تا  ميآيد و ماه رمضان امامت  ميتنكابني 

اگر شما در اين ده بمانيد  .كنون كه دو روز به اول ماه مبارك مانده، نيامده است
  .شايد مفيد باشد

قف كردم، در اين حال شيخي وارد شد به نام سلطان به هر حال قصد تو
الواعظين كه بهتر بود او را شيطان الواعظين بخوانند؛ زيرا آمد مسجد و پس از نماز 
ما به منبر رفت، و بنا كرد مطالبي به هم بافتن كه نه در كتاب خدا بود و نه در سيره 

چون سگم من : گفت مي، ولي صداي خوبي داشت و )ص(و سنت رسول خدا 
كند شغالها حق ندارند به آبادي وارد شوند، منهم  ميزيرا تا سگ ميان آبادي صدا 

  .روم كسي ديگر حق ندارد منبر برود ميتا اينجا منبر 
اين حقير كه سالهاي اول مسافرتم بود و بسيار محجوب بودم منبر نرفتم و بنا 

  .و توضيح دهم گذاشتم روي زمين چند مسئله براي نمازگزاران بيان نموده
روز ديگر شيخ بلند قدي به نام قوام الواعظين شيرازي وارد شد و رفت با 

  .مأمورين دولتي به مسجد آمد كه منبر برود
  .بين سلطان الواعظين و قوام الواعظين بر سر منبر رفتن مخالفت پديد آمد

روز سوم شيخ ديگري بنام شيخ محمد رضا گيالني معروف به برهان وارد 
  .و در مقابل آن دو نفر شروع به منبر رفتن كردشد، 

شود آنهم  ميما ديديم در اينجا مستمع نيست، ولي پي درپي واعظ وارد 
نويسنده كال از رفتن منبر صرف نظر كردم، تا اينكه روز اول ماه  !بدون دعوت

رمضان شروع شد، مطلع شدم كه سيد مرتضي تنكابني امام جماعت هر ساله آمده، 
 .امامت قصد آمدن به مسجد دارد، و ديگر جايي براي نويسنده نخواهد بودو براي 
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لذا در همان اول ماه كه وسط زمستان و هوا بسيار سرد بود با پاي پياده و در ميان 
ديگري به نام جواد آباد در ي  هبرف شديد حركت كردم و نزديك غروب به قري

  .يك فرسخي ورامين، رسيدم
مسجد رفتم، ديدم مسجد در و پيكر و فرش مرتبي چون آشنايي نداشتم به 

پيش خود گفتم نماز مغرب را  .ندارد و درها ترك برداشته و مسجد سرد است
ناگاه شيخي كه معلوم شد چند روز قبل وارد شده و  .بخوانم تا ببينم چه خواهد شد

ندند، به عنوان امام مسجد در آنجا مانده، اول مغرب آمد، چند نفري با او نماز خوا
و او مرا ديد و ابدا جواب سالم مرا نداده و هيچ اعتنايي به من ننمود، و نماز خود 

  .را خواند و رفت
نويسنده از مسجد خارج شدم و به قهوه خانه رفته و به صاحبش گفتم ممكن 

آن را بدهم برايم ي  هاست اتاقي با چراغ و رختخوابي كه امشب بمانم و كراي
نويسنده آن شب را در  .يك اتاق پشت قهوه خانه هستفراهم شود؟ جواب داد 

آن اتاق بيتوته كردم و صبح كه آفتاب طلوع كرد خارج شدم تا ببينم چه بايد 
كرد، در ميان كوچه يك نفر از اهل قريه مرا ديد و گفت چرا ديشب براي افطار 

دعوت  به منزل ما نيامديد، من به آن شيخ نجفي گفته بودم براي افطار شما را هم
آن مرد كه حاج آقا گفته  .شيخ مرا ديد ولي مطلع و دعوت نكرد: گفتم .كند
شد رفت و من پيش خود فكر كردم شب گذشته با آن هواي سرد كه محتاج  مي

افطار بودم و آن شيخ مرا در مسجد ديد و با اينكه فهميد من غريبم و از اهل علم 
و رفت، گمان دارم ترسيده كه اگر  باشم، اعتناء نكرد و مرا ميان سرما گذاشت مي

شود، و صاحب خانه  ميمرا براي افطار به منزل حاجي ببرد ممكن است بحث عل
مطلع گردد كه من نيز از اهل علمم و براي تبليغ آمده ام و در اين صورت مرا به 



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
15  

توقف در اين قريه دعوت كند و براي او همكاري پيدا شود و نتواند كامال از مردم 
 .دبهره بر

 ]رضاشاه و روحانيت[

در اينجا مطلبي به نظرم آمد و آن اين است كه در همين ايام بود كه رضاخان 
برد و به  ميپهلوي بر ايران تسلط گرديده و مخالفان و يا مزاحمان خود را از ميان 

دانست، خصوصا مرحوم آيه اهللا  ميروحانيين بد بين بود و آنان را مزاحم خود 
را كه به ناحق اعدام كردند، ديده بود و  _ رمحة اهللا عليه _ 1يشيخ فضل اهللا نور

اروپايي بود، و ي  هاول ايران و مخالف مشروطي  هدانست كه او از علماي درج مي
گفت مشروطه بايد طبق شرع و مشروعه باشد، ولي روحانيون ديگر اكثرا موافق  مي

و ريختند و به دست مشروطه مطلقه بودند، و لذا تحريك كردند و ميان منزل ا
مجاهدين مشروطه آن مرحوم را بردند و ميان ميدان توپخانه بدون محاكمه به دار 

زدند  ميآويختند در حالي كه عده اي روحاني همراه مردم ديگر پاي دار او دست 
و حتي برخي از علماي مشهور اين عالم مجاهد را تفسيق كردند، و تعدادي از 

جشن گرفتند، و اين كار زشت و غلطي بود؛ زيرا اوال مساجد تهران براي قتل او 
در اظهار نظر  ميبايست هر عال ميمشروطه طلبان مدعي آزادي بودند، بنابر اين 

 .آزاد باشد نه آنكه براي بيان عقيده و براي يك اظهار رأي، كسي را به دار آويزند
دن براي چه؟ ثانيا بدون محاكمه چرا؟ ثالثا دست زدن و جشن گرفتن و رقاصي كر

رضاخان پهلوي وضع دار زدن مرحوم نوري را ديده بود و دريافته بود كه مالها در 

                                                 
هـ تولد يافت، از قهرمانان ملي 1258ه، در سال شيخ فضل اهللا نوري، از مراجع  مشهور در گذشت - 1

  .هـ در تهران اعدام شد1327شود، و در سال  ميتاريخ ايران شمرده 
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كنند، از  ميدل خيرخواه يكديگر نيستند و حتي برخي عليه برخي ديگر توطئه 
 .اينرو به از بين بردن آنان و رفع مزاحمت آنها نسبت به خودش اميدوار شده بود

و چون به سلطنت رسيد پس  .يست ديگري نيز ديده بودالبته از ماليان كارهاي ناشا
از اينكه كامال قدرت را قبضه كرد دستور داد، زنان كشف حجاب كنند و مردان 
تماما لباس متحد الشكل به تن كنند و كاله پهلوي سر بگذارند و هر آخوندي كه 

و  .ج كننداو را پاره و لباسش را از بدن او خاري  هجواز گذاشتن عمامه ندارد عمام
براي اينكه مزاحم علماي با سواد و دانشمند نشوند، بنا شد مجلس امتحاني در 
مركز بالد تشكيل دهند و سران روحانيت در آن مجلس هر آخوندي را امتحان 

اگر چه پهلوي (كنند اگر داراي علم و سواد بود به او جواز لباس روحانيت بدهند 
ت مذهب و روحاني اصال نباشد و قدرت خواس مياز اين كار قصد سوء داشت، و 

و البته روحانيان كه اكثرا بيسواد بودند نا گزير از لباس ) .را از آنان سلب كند
شدند، و از هر  ميروحانيت خارج شدند؛ زيرا در كوچه و بازار گرفتار پاسبانها 

خواستند و هر كس جواز نداشت در همان خيابان  ميروحاني جواز پوشيدن لباس 
داشتند، و يا او را به كالنتري  مياو را از سرش بر ي  هزار ميان مردم عمامو با
به همين جهت از صد نفر روحاني نماند مگر  .كردند ميبردند و لباس او را پاره  مي

 .كردند ميبردند و خلع لباس  ميقليلي؛ زيرا روحانيون بيسواد را با كمال ذلت 

 ]علل تنفر مردم از روحانيت[

ن بسياري از روحانيان، فاسد األخالق و فاسد العقيده و فاسد األعمال در آن زما
و دو نفرشان در يك قريه با هم  .بودند و مردم را از خود متنفر كرده بودند

حكايت طنز  .ريختند ميساختند و غالبا بر سر يك سفره آبروي يكديگر را  مين
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مان ايام كه خلع لباس آميزي هست كه تا حدودي وضع افراد عمامه به سر را در ه
  .دهد ميشدند نشان  مي

روند قريه اي براي تبليغ دين، و به منزل كدخدا  ميدو نفر آخوند : گويند مي 
كند، چون يكي از ايشان براي وضو از  ميشوند، كدخدا هر دو را اكرام  ميوارد 

پرسد اين رفيق شما علمش چطور  ميشود، كدخدا از ديگري  مياتاق خارج 
گويد براي اينكه رفيق او  ميفهمد، اين جمله را  ميبه قدر خر ن: گويد ميو است؟ ا

كند تا رفيق او وارد  ميمطرود شود و خودش همكاري نداشته باشد، كدخدا صبر 
پرسد رفيق  ميشود، كدخدا از اين  مياتاق شود و آخوند ديگر براي وضو خارج 

شود  ميكدخدا ظهر كه  .دفهم ميگويد به قدر خر ن ميشما علمش چه قدر است؟ 
كند، ايشان  ميبراي اين دو نفر مهمان قدري كاه و قدري جو در ميان ظرفي حاضر 

گويد من كه شما را  ميشوند كه كاه و جو براي چه؟ كدخدا  ميعصباني 
شناختم از خودتان پرسيدم، شما يكديگر را خر معرفي كرديد، منهم خوراك  مين

  !!خر را براي شما آوردم
يگر اموري كه موجب بدبيني مردم به روحانيين شده بود، اعمال از د

ناشايست برخي از قضات بود، چون در آن زمان در ايران دادگستري نبود و كار 
كرد كه متصدي امور  مياسناد و مرافعات با حاكمان شرع بود، هر روحاني سعي 

رسيد  ميبه جايي  و بي عدالتي كار مياسناد و مرافعات باشد، و گاهي بر اثر بي نظ
توانست با رشوه امالك صد نفر را ضبط كند و با گرفتن سندي  ميكه فالن خان 

از شيخ اإلسالم و يا عده اي از روحانيان، امالك ديگران را در تحت تصرف خود 
از جمله چنانكه  !!در آورد و يا يك زن شوهر دار را گاهي با قباله اي شوهر دهند

جماعت تهران كه در مسجد حاج رجبعلي در ي  هائمشيخ جواد شريعتمدار از 
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يكي از  1در زنجان: كرد، برايم نقل كرده است ميدرخوانگاه امامت ي  همحل
خوانين عاشق همسر يكي از خوانين ديگر شده بود، چون شوهر آن زن مسافرت 

برد كه  ميرود و چند شاهد  ميكرد، آن خان كه عاشق زن او بود نزد شيخ اإلسالم 
كند  ميمسافر در مسافرت فوت شده و با دادن رشوه زن او را براي خود عقد  خان

برد، چون شوهر او از سفر بر  ميخود ي  هو علني با طبل و دهل زن او را به خان
رود كه حضرت آقا من  ميشود، نزد شيخ اإلسالم  ميگردد و از قضايا مطلع  مي

اشخاص : گويد ميخ اإلسالم شي !زنده هستم چگونه شما زنم را شوهر داده اي؟
دهد او را  ميمحل و مورد وثوق شهادت به فوت تو داده اند، برو بيرون، و دستور 

  !از محضر شيخ اإلسالم بيرون كنند
نبود، قضاياي اسناد و مرافعات دچار هرج و مرج  ميباري، چون دفاتر رس

و امالك و ثبت اسناد ي  هكه پهلوي مسلط شد و دادگستري و ادار ميبود، هنگا
اداره ثبت احوال را برقرار كرد، مردم نفس راحتي كشيده و تا اندازه اي خرسند 

غرض اين  .بودند، اگر چه بعدا اوضاع دادگستري و ثبت نيز فاسد و خراب گرديد
است كه همان طوركه در امور قضاوت و ساير امور شرعي هرج و مرج بود امور 

توانست چهار شعر شرك آميز خوش  ميوادي تبليغ و منبر نيز چنين بود، هر بي س
قافيه را از حفظ كند و خود را مروج دين بنامد، اصال مطالب ديني مخلوط به غلو 

  .و خرافات گرديد، و حق و باطل به سهولت معلوم نبود
ما در جواد آباد ديديم با وجود چنين  باالخرهاز موضوع اصلي دور نشويم، 

آنجا حركت كرديم به طرف جعفر آباد تا به آنجا  از .توانيم بمانيم ميآخوندي ن
گويد ما اينجا در ماه  ميرسيديم، رفتيم درب منزل خان آنجا، ديدم كسي آمد و 

                                                 
   .يلي شمال غرب تهراناشهري در سيصد م: زنجان - 1
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ديدم ماندن  .رمضان مجلس ديني نداريم و مسجد مان خراب شده و سقف ندارد
ديگر بنام دمز ي  هآنجا با چنين وضعي مقدور نيست، حركت كردم به طرف قري

، و پس از نزديك شدن به آن قريه ديدم شخصي كه ظاهرا خوش لباس است آباد
براي ترويج : سيد براي چه اينجا آمده اي؟ گفتم: زند، چون مرا ديد گفت ميقدم 

امور دين، گفت مردم اينجا يك مشت مردم بي دين وافوري نادان ربا خورند و با 
واهند شد، و ماه رمضان دين سر و كاري ندارند، شما اگر اينجا بماني آدم نخ

به او گفتم اينجا آخوندي دارد گفت آري يك شيخ مكتب دار،  .خبري نيست
منزل او را نشاني داد، رفتم به منزل آن آخوند، ديدم منقل وافور گذاشته، پس از 

اينجا ماه رمضاني نيست، شما زحمت بي خود كشيده ايد، : سالم و عليك گفت
يرون آمدم و تصميم گرفتم همانجا بمانم و روزه من از نزد آن شيخ مأيوسانه ب

من از بين برود، و به مسجد باز گشتم، باز همان شخصي را ي  هبگيرم و نگذارم روز
كه هنگام ورود به قريه ديده بودم و به من گفته بود كه مردم اينجا دين ندارند و 

فعه به من آدم نخواهند شد، ديدم، معلوم شد خان و مالك آن آبادي است، اين د
باشد، بعد گفت اگر اينجا : سيدنا، شيخ ما را ديدي، او حسود است، گفتم: گفت

شود نه پول، گفتم من خواهم ماند، فقط چون اول ظهر است  ميبماني نه منزل پيدا 
چرا، و مردي را بنام : تواني به يك نفر بگويي اذاني بگويد؟ گفت ميآيا شما 

بگو، او نيز اذان گفت، و نويسنده با او دو مشهدي شعبان صدا زد و گفت اذان 
نفري در مسجد نماز را به جماعت خوانديم، و اما مسجد آنجا فرش نداشت جز 
يك تكه حصير پاره پاره، و درهاي آن ترك خورده بود، پس از نماز به مشهدي 

تواني يك اتاق براي من فراهم كني كه اين ماه رمضان را  مي: شعبان گفتم
وزه بگيرم، او رفت و رعيتي را پيدا كرد كه مرد فقيري بود، بنا شد بگذرانم و ر
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اتاق خود را پرده بزند، و يك طرف اتاق را محل سكناي من قرار دهد، و طرف 
ديگر را خود و عيالش باشد و هر چه افطار و سحر داشت باهم بخوريم و هر شبي 

ولي شب و روز مشغول  نويسنده قبول كردم و همانجا ماندم .سه قران از من بگيرد
دعوت مردم و ارشاد آنان شدم، گاهي در مسجد با پنج نفر، و گاهي در كوچه و 

پرسيدم و خود  ميگاهي در حمام و گاهي در دكان، اصول و فروع دين را از مردم 
ديد راه خود  ميدادم، كار به جايي رسيد كه اگر يك دهاتي از دور مرا  ميجواب 

  !ن مواجه نشود و از مسايل ديني گفت و گو نشودكرد كه با م ميرا عوض 
حال ما چنين بود تا شب نوزدهم كه بنا شد در مسجد احياء بگيريم، باز همان 
شب نيز مسجد خلوت بود و بيش از پنج يا شش نفر كسي نيامد تا آنكه شب بيست 

بود نزديك شد، و آن خان كه ) ع(و يكم كه شب قتل حضرت اميرالمؤمنين علي 
را براي دعوت فرستاد كه شب بيست و يكم  مياول مرا ديده بود، استاد حماروز 

است براي آنكه موقوفه  ميدر منزل خان كه نامش غالمرضا خان بود دعوت عمو
اي دارد و هر كاله به سري را كه در اين قريه است براي افطار و سحر دعوت 

من گفتم به خان  .اوريددهد و شما هم بايد تشريف بي ميكند، و افطار و سحري  مي
بگو بنا شده من در اين قريه بمانم، و نه منزل كسي بروم و نه از كسي پول بخواهم، 

   .منزل همين رعيتي كه در آن ساكنم برايم كافي است
رفت، شب بيست و يكم رسيد، فرزند خان آمد كه خان شما را  ميحما

داده بودم به او  ميحما دعوت كرده براي افطار و سحري، من همان جواب را كه به
ما اول ماه سخني گفتيم به : دادم، او رفت، و خود خان آمد براي دعوت، و گفت

شما برخورده، شما بياييد منزل ما و غذا نخوريد و فقط مقداري موعظه كنيد و 
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روضه بخوانيد، من قبول كردم به شرطي كه در آنجا غذا نخورم و پس از وقت 
  .افطار بروم

چون  .خان رفتم ديدم صدها تن اتاق ها و ايوانها را پر كرده اند چون به منزل
چون  .وارد شدم رفتم به طرف اتاق بزرگترها و همه برخاستند و احترام كردند

سپس تقاضا كردند منبر بروم، من نيز  .نشستم اظهار كردند غذا بياوريم؟ گفتم خير
در ) ع(سين و يا حضرت ح) ع(رفتم و در ضمن سخن گفتم كه حضرت علي 

شما بايد به  .عالم ديگر در كمال سعادتند و احتياج به گريه و زاري شما ندارند
حال خودتان گريه كنيد كه نه دنيا داريد و نه آخرت، اما دنيا كه هفت خانه به 
يك ديگ محتاجيد و منازل شما نه فرش دارد و نه آب و نه چيز ديگر و از امور 

همه با ريش تراشيده، به جز قمار و عرق و وافور دين هم كه به كلي بي خبريد، 
به هر حال طوري صحبت كردم كه مردم  !و اكثر بي سواديد .چيزي ياد نگرفته ايد
  .به حال خود گريستند

ريش : چون از منبر پايين آمدم، يكي از بزرگان مجلس در آن اتاق گفت
بودم همه  چون من در ضمن سخنراني گفته(تراشي را كجاي قرآن حرام كرده 

در جواب او گفتم قرآن بياوريد تا من ) .ريش تراشيده ايد، او را خوش نيامده بود
: سوره اعراف را كه فرموده 26رفتند قرآن آوردند، من آيه  .به شما نشان بدهم

)û©Í_ t6≈tƒ tΠyŠ#u™ ô‰s% $ uΖø9t“Ρr& ö/ä3ø‹n= tæ $ U™$ t7Ï9 “Í‘≡uθ ãƒ öΝä3Ï?≡u™öθ y™ $ W±„Í‘ uρ ( â¨$ t7Ï9uρ 3“uθ ø)−G9$# y7 Ï9≡sŒ ×öyz 

4 šÏ9≡sŒ ô⎯ÏΒ ÏM≈ tƒ#u™ «!$# óΟßγ ¯= yè s9 tβρã©.¤‹tƒ ∩⊄∉∪( چون در اين آيه لفظ  .براي آنان خواندم
شنيدند، قانع شدند و من نيز از معناي كلمه ) است "پر"كه به معناي (ريش را 

ن نيست، چيزي نگفتم، اما حقيقت آن است كه آيه اي در باره ريش تراشي در قرآ
به هر حال به همان لفظ ريش قانع شدند، و گفتند آيا اگر ما توبه كنيم توبه مان 
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پس يكايك ساكنين آن اتاق آمدند و من به ايشان  .قبول است؟ عرض كردم بلي
را ياد دادم، تا نوبت رسيد به صاحب خانه يعني  "استغفر اهللا ربي"كلمه توبه يعني 

خواهي  ميد، آهسته در گوش او گفتم حال كه غالمرضا خان و او آمد توبه كن
آري به جدت قسم آدم شدم، ديگر : توبه كني آيا آدم شده اي يا خير؟ گفت

آبروي ما را مريز، گفتم نشانه راستي توبه تو اين است كه از فردا شب خودت با 
باشد و قول داد كه از فردا شب به مسجد : گفت .اين مردم رعيت بيايي مسجد

  .بيايد
دا شب مسجد را فرش كردند و بخاري گذاشتند و سماور آوردند و فر

جمعيت حاضر شد و ما نيز در تبليغ امور دين كوتاهي نكرديم تا شب بيست و سوم 
ماه شد، در آن شب در مسجد مردم قريه جمع بودند، خان آمد نزد من و آهسته 

 1ب قدردهيد براي شما پولي جمع شود، چون رسم است در ش مياجازه : گفت
خير، من براي پول نيامده ام و : من به حال تندي گفتم .براي مال پول جمع كنند

و شب ها مرتب  .او رفت جاي خودش نشست .كيسه اي براي شما ندوخته ام
مسايل ديني در مسجد مطرح بود تا شب عيد، باز خان آمد و گفت يك ماه 

هم شود؟ من باز با تندي فرماييد براي شما پولي فرا ميزحمت كشيده ايد اجازه 
اين بي اعتنايي و تندي من در نظر رعايا بسيار  .گفتم خير برويد سر جايتان بنشينيد

حال من چرا اين كار كردم براي آنكه روز اول ماه خان  .با اهميت تلقي شد
شود نه منزل، من خواستم بفهمانم كه دين ياد گرفتن  ميگفت اينجا نه پول پيدا  مي

  .فتن و يا دادن پول نيستمربوط به گر

                                                 
  .باشد ميدر نزد شيعه مشهور است كه شب بيست و سوم ماه رمضان شب قدر  - 1
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به هر حال روز عيد فطر شد نماز عيد را به جماعت خواندم، و پس از موعظه 
اسب آوردند كه سوار شوم تا خود را به خط آهن برسانم چون سوار شدم مردم 
فهميدند كه من مالي پولكي نيستم و نبودم، آنوقت بنا كردند گريه و زاري كه اي 

، من در مقابل گفتم آقايان من هم مانند شما، بنده اي هيچ آقا ما شما را نشناختيم
كاره و محتاجم، برويد با خدا آشنا گرديد و امر او را اطاعت كنيد و دستورهاي 

  .دين خود را ياد بگيريد
در اين سفر، چيزي از مال دنيا عائد ما نشد و با جيبي سبكتر از قبل به قم باز 

اه محرم و ماه مبارك از اين قبيل بود كه يا و اكثر مسافرت هاي من در م .گشتم
زيرا من مردي دنيا طلب و حقه باز  .شد ميشد و يا كمتر عايد  ميچيزي عايد ن

  .نبودم

 ]كشف حجاب[

حدود همين سالها بود كه پهلوي اول به مردم فشار آورد براي متحد الشكل شدن 
ميان حجاب مستور  و قبل از اين ايام، زن در .لباس مردان و كشف حجاب بانوان

شد، و بر مردم  ميبود به طوري كه سر تا به پاي او پنهان بود و چيزي از او ديده ن
اما پهلوي فشار آورد و حتي  .ايران نيز ناگوار بود كه زنان كشف حجاب كنند

كردند كه با همسر خود به مجلس جشن  ميبزرگان هر شهري را مأمورين دعوت 
كردند و در ميان  ميبانها به زنان مردم حمله و پاس .كشف حجاب حاضر شوند

در اثر اين كار  .كردند ميكشيدند و پاره  ميكوچه و خيابان چادر از سر آنان 
  .بسياري از زنان عفيفه ترسيده و بيمار شدند و حتي برخي مردند



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
24  

را پر  1در خراسان مردم جمع شدند در ميان حرم و رواقها و مسجد گوهرشاد
ند و به دولت تلفن و تلگراف كردند كه ما كشف حجاب را كرده و بست نشست

  .كنيم و از شاه و دولت خواستند كه از اين كار دست بردارند ميقبول ن
در جواب ايشان دولت به تهديد پرداخت و مأمورين دولت آنان را دعوت 
كردند كه از صحن و مسجد خارج گردند و پراكنده شوند، مردم نپذيرفتند تا 

به زد و خورد رسيد و به امر شاه لشكري فرستادند و شبانه مسجد و آنكه كار 
صحن و حرم را محاصره كردند و مردم را به گلوله بستند و قريب به هزاران تن 

كردند، و همان شبانه ريختند ميان صحن و حرم  ميمردم بي پناه را كشتند و يا زخ
كه قبال كنده بودند سرازير و كشته و زنده را با كاميونها بردند و در گودالهايي 

و هر چه زنده ها فرياد كردند كه ما زنده ايم  .كردند و خاك بر آنان ريختند
و بسياري از سران مردم را از خارج صحن و حرم گرفتند و  .مأمورين اعتناء نكردند

كه يكي از مراجع  مياز آنجمله حاج آقا سيد حسين ق .زندان و يا تبعيد كردند
ده بود به تهران و در حضرت عبدالعظيم توقف كرده بود براي آنكه ديني بود و آم

  .با دولت مذاكره كند، منزل او را محاصره كردند
در اين هنگام كسي از علما و بزرگان جرئت نداشت بر خالف دولت سخني 
بگويد و ترس همه را فرا گرفته بود، نويسنده در قم بودم و اعالميه اي نوشتم و 

ولي كسي نبود با من همراهي كند، ناگزير  .ه حركت و قيام نمودممردم را دعوت ب

                                                 
رضا در مشهد قرار دارد، به دستور گوهر شاد همسر شاه رخ از در جنوب قبر امام : مسجد گوهرشاد  -1

شود اين مسجد  اما امروزه به علت تبليغاتي كه براي قبرها مي .امراي تيموري هرات بنا يافته است
 .42ص  جولة يف األماكن املقدسة، تأليف إبراهيم املوسوي الزجناين: نگاه(.تاريخي اهميت چنداني ندارد

  )11، تأليف جعفر الخليلي ج املقدسةموسوعة العتبات 
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ولي تكاني  .خودم شبانه رفتم و اعالميه ها را به در و ديوار شهر و بازار چسبانيدم
و ما  .در كسي پيدا نشد، و دولت جري تر شد و منبر و تبليغ را به كلي ممنوع كرد

دو سه سالي به همين  .سخنراني كنيمرفتيم بايد مخفيانه منبر برويم و يا  ميهر جا 
منوال گذشت تا جنگ بين الملل دوم پيش آمد و متفقين يعني روس و انگليس به 

و پهلوي و ارتش او به  .ايران حمله كردند، روس از شمال، و انگليس از جنوب
هيچ و پوچ پراكنده و فراري شدند و پهلوي را وادار كردند كه سلطنت را به 

ا واگذارد و او را به جزيره موريس بردند و تحت نظر نگاه فرزندش محمد رض
داشتند، و او چون خواست از مملكت خارج گردد چمدانهاي زيادي از جواهرات 
و اجناس نفيسه با خود برداشت، و چون خواست سوار كشتي شود جواهرات او را 

  .ادندبه كشتي ديگر بردند، و از او جدا ساختند و به ملكه بريطانيا تحويل د
هوا به محالت قم كه شهرستاني است در پانزده  ميمن در آن ايام به سبب گر

در قهوه خانه اي سر راه دليجان كه  .فرسخي قم و هواي خوبي دارد، رفته بودم
قريه ايست بين راه اصفهان به قم، نشسته بودم كه ديدم سرهنگ ها و سرتيب ها با 

سؤال  .كردند ميشان با لباسهاي زنانه فرار و بعضي از اي ميلباسهاي معمولي غير نظا
 .شوروي با يك قبضه توپ، به بندر انزلي شليك نموده: كردم چه شده؟ گفتند

معلوم شد توپ در آنجا خالي شده، ولي ارتشيان ايران در كوهستان محالت پناه 
اين همان ارتش و سپاهي بود كه از تكبر و خودخواهي ملت را آدم  !جويند مي

  .كرد، و رفتار افرادش با ملت مانند فرعون بود با ملت مصر يمحساب ن
ديدند قشون خارجي وارد مملكت شده و  ميدر مقابل، مردم ايران با اينكه 

همه جان و مال مردم در خطر است با اينحال خوشحال بودند كه از شر پهلوي و 
ينكه ديد عجب اين است كه فرزند او محمد رضا با ا .مأمورين او خالص شده اند
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دنيا با پدرش چه كرد و مردم چگونه از رفتن او اظهار خرسندي و شادماني كردند، 
به جاي آنكه عبرت گيرد و صفات فرعوني را از خود دور كند، چون به سلطنت 
رسيد باز همان كارهاي پدر را  از سر گرفت و به كلي سر سپرده اجانب و دشمن 

 .ملت گرديد

 ]جنازه رضاشاه در قم جلوگيري از تجليل و دفن[

چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، معروف است كه 
گفته اعليحضرت، قدر قدرت، قوي  ميزده و به خود  ميدر آن جزيره قدم 

كرده و مقصود  ميشوكت، زكي آي زكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود 
مردمان هوا پرست متملق بودند كه او اين بوده كه در ايران اطرافيان او يك مشت 

گفتند اعليحضرت قدر قدرت، و چون وفات كرد جنازه او را به ايران  ميبه او 
كردند كه مردم از جنازه او تجليل كنند و با  ميآوردند، و دولت و شاه تحريض 

تشريفات زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما و بزرگان قم را دعوت كردند 
استقبال به عمل آيد، آيت اهللا بروجردي كه مرجع تقليد بود با صفوف  كه از جنازه

او نماز بخوانند، و آقاي بروجردي كه يكي از علماي رياست ي  هطالب بر جناز
كرد و به عالوه به  ميمĤب بود و از هر كاري براي حفظ رياست خود خودداري ن

ا بر جنازه شاه اقامه شاه و درباريان و وكالي مجلس عالقه داشت، حاضر گرديد ت
  .نماز كند

نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضا شاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد 
 .او امضاء خواهد شد، در صدد بر آمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد

چند نفر طلبه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان 
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ي و پنج سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان تقريبا س
كه سنشان از پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه 

با آنان  .خواندند ميايشان منزل ما بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده درس 
ي فكري بكنيد، گفتند شما اعالميه مشورت كردم كه در منع تجليل جنازه پهلو

  .دهيم ميبنويسيد ما آن را نشر 
اعالميه اي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند 
و يا در تشييع جنازه او حاضر شود، بر خالف موازين دين رفتار كرده و ما او را 

  .ترور خواهيم نمود
يار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر اين اعالميه چون منتشر شد، اثر بس

جنازه دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا به 
و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين  .ايشان توهين شود و يا مورد حمله واقع شوند

قيم اعالميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني نداشتند پراكنده و اكثرا م
رفت، و از طرفي كمتر احتمال  ميتهران بودند و احتمال چنين كاري به ايشان ن

باشد و  ميدادند كه نويسنده اعالميه اي به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعي ق مي
عالوه بر اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك و افكار مسئوالن حكومت پريشان 

خواستند تجليل نشد، و چون  ميآنچنانكه بود، تا اينكه جنازه را وارد كردند، ولي 
در مسجد امام قم مجلس فاتحه اي گرفتند و سيدي به نام موسوي خوئي قصد 
داشت در آن مجلس شركت كند، رفقاي ما او را گرفتند و كتك زدند به طوري 
كه خون از سرش جاري شد، چون دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصرف 

ولي  .ان بردند، ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودمشد و جنازه را به تهر
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آن را  2نزديك حضرت عبد العظيم 1شنيدم تا اندازه اي تجليل شده و در شهر ري
 .مجللي برايش بنا كردندي  همدفون ساختند و مقبر

 ]مدهاي آنياو پ يآيت اهللا بروجردي و حكايت مرجعيت و[

دانم،  ميطالبي را كه راجع به آقاي بروجردي در اينجا به مناسبت ذكر اين واقعه، م
 :نگارم ميبراي ثبت در تاريخ 

آيت اهللا بروجردي مجتهدي بود ساكن بروجرد كه در همانجا بيمار شد و 
براي معالجه به تهران آمد، محمد رضاشاه قبل از آنكه جنازه پدرش را بياورند، 

اهل علم نيز او را براي اقامت مايل بود ايشان در قم سكني گزيند، و البته برخي از 
در قم دعوت نمودند، قرار شد چون ايشان از بيمارستان فيروز آبادي واقع در شهر 
ري خارج شد، به قم برود، وسايل استقبال او را فراهم كردند، و مرا نيز براي 

است محترم، به استقبال  مياستقبال دعوت كردند، ما هم براي اينكه ايشان عال
از چند روزي بنا شد ايشان به بازديد علما و مدرسين بروند، روزي پس  .رفتيم

خادم او حاج احمد مرا خبر كرد كه آقا يك ساعت قبل از غروب به منزل شما 
نويسنده مهيا شدم و سماوري آتش كردم و چند استكان و چند  .آورند ميتشريف 

                                                 
  .ري فعال جزئي از جنوب شرقي شهر تهران است - 1
أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اهللا بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن : عبد العظيم)  2( - 2

ضريح هـ در آنجا وفات يافت و براي او 252هجري به ري آمده و در سال  200أبي طالب، در سال 
شيعه روايت مجعولي از امام هادي دارند كه زيارت قبر عبد العظيم برابر با زيارت قبر حسين  .وساختند

 .)124/ 1ثواب األعمال  .140/ 4منتهى المقال للمازندراني : نگاه( .بن علي است
سين را اين بناي باطل بر باطل است و كسي نيست از ايشان سوال نمايد ثواب زيارت قبر ح: بايد گفت

  كنند؟ مياز كجا و به چه مدركي ثابت 
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نباشم، چون بيش از سير شيريني گذاشتم كه اگر آقا تشريف بياورند محتاج به تهيه 
طلبه اي نبودم و توقع بيشتري از من نبود، يكساعت به غروب شد در را زدند، 

آورند ولي با تقريبا عده اي از  مينويسنده در را باز كردم و ديدم آقا تشريف 
به خادم آقا عرض كردم ما دستگاه  !!رسيد ميمالزمان كه شايد عددشان به سي نفر 

ن جمعيت را همراه آقا آورده اي؟ گفت من تقصير ندارم، پذيرايي نداريم چرا اي
روند عده اي همراهش  ميخود آقا دستور داده اند، آقا دوست دارند كه هرجا 

نويسنده دريافتم كه آقاي بروجردي به تشريفات و گرد آوردن مالزمان بي  .باشند
  .ميل نيست

مذاكراتي به هر حال وارد شدند و خادم كمك كرد و چايي داده شد، و 
: شروع شد، از آنجمله آقا از حاضرين كه عده اي از مدرسين قم بودند سؤال كرد

در آن زمان در قم چند نفر مرجع و (به نظر شما أعلم علما و فقهاي احيا كيست؟ 
و آيت اهللا سيد محمد  1در مظان أعلميت بودند مانند آيت اهللا حجت كوه كمري

ت اهللا شيرازي و آيت اهللا اصطهباناتي و چند تقي خوانساري و آيت اهللا صدر و آي
در مقابل سؤال آقاي بروجردي حاضرين جوابي ندادند؛ زيرا عده اي به ) .تن ديگر

خواستند در حضور آقا  ميأعلميت آقاي حجت و يا ديگران معتقد بودند و ن
جوابي بدهند، و لذا آقاي بروجردي دو مرتبه سؤال كرد كه به نظر شما أعلم 

يكي از حاضرين به نام حاج آقاي مرتضي كه طلبه شوخي بود گفت آقا كيست؟ 
و حاضرين خنديدند و متفقا  !هر كس به ما شهريه زيادتري بدهد، او أعلم است

در آن زمان انگليس بر خاورميانه تسلط داشت و  .گفتند قول ايشان صحيح است
ل از ورود يك سا .گرفت ميبدون سياست و اشاره او كاري در ايران صورت ن

                                                 
  .هـ وفات نمود1372حجتيه در قم، و در سال ي  همؤسس مدرس - 1
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آيت : آقاي بروجردي تقريبا گذشته بود كه شنيدم راديو انگليس اعالم كرده كه
اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني كه مرجع تقليد و مقيم نجف بود وفات كرده و آقاي 

  !!بروجردي به جانشيني ايشان برگزيد شده اند
و اينجانب بسيار تعجب كردم كه چگونه براي مرجع تقليدي كه از فوت ا

علماي قم خبر نشده اند و از راديو لندن خبر فوت او را شنيده اند جانشين تعيين 
آنهم در قم كه أعلم از آقاي بروجردي موجود است؛ زيرا بسياري از  !شده است؟

دانستند در حالي كه مرجع تقليد كه از او  مياهل علم آقاي بروجردي را أعلم ن
ه تصديق اهل خبره، يعني علماي قم و نجف كنند بايد أعلم باشد، آنهم ب ميتقليد 

كه اينان او را أعلم بدانند نه راديو لندن، به هر حال پس از نشر اين خبر بازارها 
تعطيل شد و طالب عزادار به حالت اجتماع دسته هاي عزاداري به راه انداختند، و 

  .رفتند يمدسته دسته با خواندن مراثي به منزل علمايي كه در مظان مرجعيت بودند 
تا اينكه اختالف اهل علم در باب أعلميت مجتهدين و اينكه از چه كسي بايد 

دانستند،  ميرا أعلم  ميعده اي حاج آقا حسين طباطبايي ق .تقليد نمود، آشكار شد
كردند و عده اي آقاي حجت كوه كمري را، و عده اي  ميو در منابر او را معرفي 

پرسيدند كه  ميرا، و طالب از مدرسين خود  آقاي بروجردي را و عده اي ديگران
به نظر شما أعلم كيست؟ چون به نظر نويسنده كه خود مدتي درس خارج ديده و 
از مدرسين فقه و اصول بودم آقاي حجت أعلم بود، در جواب پرسش محصلين 

  .كردم به نظر من آقاي حجت أعلم است ميعرض 
ل ما انداخته اند كه اگر شما چند روزي گذشت كه ناگاه ديدم شبنامه در منز

غير از آيت اهللا بروجردي را براي أعلميت و مرجعيت معرفي كنيد آبروي شما را 
كنيم، من اعتنايي نكردم و رأي  ميريزيم و حيثيت شما را در ميان عوام لكه دار  مي
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از قضا روز جمعه اي براي عرض تسليت به منزل آيت اهللا فيض، كه  .خود را گفتم
آن روز ايشان  .ي قم و از خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتماز اهال

مجلس روضه و دعا داشت، چون براي دلداري و تسليت گويي خدمت ايشان 
كرد، اين مرتبه با چهره اي  ميرسيدم با آنكه هميشه اظهار لطف و خصوصيت 

دم آيا عبوس با من روبرو شد، مثل آنكه به نويسنده اعتراض داشت، عرض كر
 .اتفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودند من از شما توقع نداشتم

عرض كردم موضوع چيست؟ گفت شما نامه اي نوشته ايد و مرا تهديد كرده ايد 
كه اگر غير از بروجردي را براي مرجعيت معرفي كنم آبروي ما را در بازار قم 

بري ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر عرض كردم من از اين نامه خ .ريزيد مي
امضا و خط من باشد مجعول است و برايشان قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور 

  .كردند
پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بودم كه 
دست مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنان كه من 

فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازيگرها، و با قضاياي  .ه نيستپندارم ساد مي
بعدي معلوم شد دستي مرموز آقاي بروجردي را مرجع كرد و از وجود او بهره ها 

  .برد
بيچاره مقلدين كه مرجع تقليد آنان را دستهاي پنهان و ناشناس بايد تأييد و 

و ايشان را به  .را گرفتند و تعدادي آخوند هاي پول پرست دور ايشان !تعيين كند
  .عرش رسانيده و هر كس از علما خواست اظهار وجود كند او را كوبيدند

به هر حال آثار تلخي بر مرجعيت ايشان مترتب شد، از آنجمله تقويت دربار 
و تسلط اقويا بر ضعفاء و شيوع بسياري از امور خالف شرع و به وجود آمدن 
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يل قم يعني آقاي متولي باشي، مردي بود كم مجلس شوراي ملي انتصابي، حتي وك
سواد كه عده اي از هوچي ها در اطراف او جمع شده بودند و تمام موقوفات 

كرد، و در  ميرا كه بايد صرف ضعفا شود، صرف عياشي ) ع( 1حضرت معصومه
هر دوره با فرستادن چند بار انار آبدار به منزل آقاي بروجردي وكيل مجلس 

تن رضاخان كه قدري آزادي برقرار شد ما خواستيم وكيل صالح شد، پس از رف مي
دانشمندي براي قم انتخاب شود، اطرافيان آقاي بروجردي با همراهي دولت و 
دربار نگذاشتند و باز همان وكيل انتصابي رضاخاني يعني اقاي متولي باشي وكيل 

شي را گوشزد اين بنده اعالميه اي انتشار دادم و نواقص و معايب متولي با .شد
كردم و مردم را به انتخاب وكيل صالح و عالم ترغيب كردم و به همين سبب مورد 

  .كم لطفي آقاي بروجردي و اطرافيانش واقع شدم

 ]مسافرت با آيت اهللا كاشاني[

 1329و  1328طولي نكشيد باز همان ديكتاتوري شاه برقرار شد و در سال  باالخره
كه در تهران تا  2آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشانيشمسي به تهران آمدم؛ زيرا به 

اندازه اي شهرت داشت و مانع ديكتاتوري شاه بود، ارادت داشتم، ولي علماي 
 .خوردند و يا با شاه موافق بودند و يا ساكت ميديگر اكثرا نان را به نرخ روز 

                                                 
بنت الكاظم،براي مالقات برادر خويش رضا آمده بود اما در اثناي سفر در سال  هفاطم: همعصوم  - 1

  .هـ وفات نمود، قبر او در قم ضريح و اوقاف بسيار دارد 201
از مراجع مشهور شيعه در گذشته، او را بخاطر مقاومت ، ابو القاسم بن مصطفى الكاشاني: يالكاشان - 2

او  .بر ضد انگليسها از عراق به ايران تبعيد نمودند، در ايران به مصدق كمك نمود به قدرت برسد
او در مبارزات سياسي زياد دارد كه از آنجمله براي ملي شدن صنعت نفت تالشهاي فراوان نمود، وفات 

  .)1/75نقباء البشر: نگاه( .هـ بوده است1381سال 
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 آيت اهللا كاشاني معتقد بود كه بايد در انتخابات مجلس شوري دخالت كرد و
شد دولت از  مياز طريق مجلس به اصالحات پرداخت و لذا در ايام انتخابات كه 

  .وجود ايشان بسيار خائف بود
شمسي در زمان رئيس الوزرايي احمد قوام، آيت اهللا كاشاني  1328در سال 

 .قصد دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكالي انتصابي دربار در مجلس بكاهد
آمدم تهران به  ميآيت اهللا كاشاني بودم و تابستانها كه  ميصمينويسنده از دوستان 

شدم، در همين سال بود كه به من فرمودند شما برويد يك  ميمنزل ايشان وارد 
ماشين دربست كرايه كنيد براي سفر به خراسان، اين بنده نيز چنين كردم و مهياي 

ديگر نيز حاضر آقاي شيخ محمد باقر كمره اي و يكي دو نفر  .مسافرت شديم
شديم  ميشدند با نويسنده و آقاي كاشاني و يكي از فرزندانشان كه جمعا شش نفر 

به طرف مشهد حركت كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت كه مبادا در 
شهرهاي بين راه، ايشان وكاليي را براي مجلس تعيين و پيشنهاد كند و مردم را 

يندگاني كه خيرخواه ملت باشند، و لذا چون ما ترغيب كند به انتخابات و تعيين نما
از تهران حركت كرديم، شهرهاي بين راه مطلع و آماده استقبال شدند و از آن 

توانند اخالل  ميطرف دولت به مامورين شهرستانهاي بين راه ابالغ كرده بود كه تا 
  .دانندكنند و بهانه اي بدست دولت بدهند كه آيت اهللا كاشاني را به تهران برگر

چون ما وارد سمنان شديم، مردم طاق نصرت زده و به استقبال پرداخته و 
عالمه سمناني يعني آقاي شيخ محمد صالح مازندراني كه أعلم العلماي آن نواحي 
بود به استقبال آمد و ايشان را به مسجد سمنان دعوت كرد، پس از ورود به سمنان 

از جماعت بخواند و اينجانب يا يكي قرار شد به مسجد برويم و آقاي كاشاني نم
ديگر از همراهانش سخنراني كنيم دكتري به نام سيد رضي خان را كه البته مرد با 
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در اينجا آقاي كمره اي  .بود براي وكالت سمنان انتخاب كنند  ميايمان و چيز فه
سخنراني كرد، پس از آنكه خواستيم از سمنان خارج شويم در هنگام خروج، 

گلوله بنلد شد، معلوم شد شهرباني خواسته زد و خوردي و يا سر و  صداي شليك
صدايي ايجاد كند كه بهانه اي به وجود آورد و آقا را برگرداند ولي دير دست به 

  .كار شده بود؛ زيرا ما از سمنان خارج شده و در راه دامغان بوديم
را صرف  به هر حال ظهر را در دامغان مانده و منزل يكي از اهل علم نهار

كرديم و سپس به طرف شاهرود حركت كرديم در نزديكي شاهرود به جايي 
رسيديم نه نام ده مالكه طاق نصرت زده بودند و مردم به استقبال آمده بودند و 
خواهش كردند كه ما پياده شويم و چايي و شربتي صرف كنيم، لذا پياده شديم، 

ته جمعيت از طرف شاهرود پس از ساعتي خواستيم حركت كنيم ديديم دسته دس
 :خواندند ميدادند و از جمله  ميبه استقبال آمده و شعار 

 سيد مـا، سـرور مـا، خـوش آمـدي     
  

 نايــب پيغــــمبر مــا، خــوش آمــدي  
  

ناگهان ماشيني پيدا شد كه از طرف تهران آمده بود و يك سرهنگ و عده 
را گرفتند و با اي سرباز در آن بود كه پياده شدند، و جلو ماشين آقاي كاشاني 

و پيدا بود مأموريت داشتند كه ما را به تهران برگردانند، چون  .ايشان نجوا كردند
جمعيت زياد بود آشكارا چيزي نگفتند، پس از آنكه صحبتشان تمام شد، آقاي 
كاشاني به ايشان گفته بود بگذاريد ما برويم شاهرود، آنجا تلفني با دولت صحبت 

و لذا راه دادند كه ما به طرف  .برگرديم برخواهيم گشتكنيم و اگر ناچار بايد 
از آن طرف دو نفر از علماي شاهرود براي خودنمايي و  .شاهرود حركت كنيم

كسب شهرت و وجاهت مسابقه گذاشته بودند براي آنكه آقاي كاشاني را به منزل 
كه  خود وارد كنند و هر كدام عده اي از مريدان خود را با ماشين فرستاده بود
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يكي آقاي حاج ميرزا عبداهللا شاهرودي و  .آقاي كاشاني را به منزل خود ببرند
 .ديگري حاجي اشرفي شاهرودي

گفت،  ميدر اين هنگام كه آقاي كاشاني با آن سرهنگ به نجوا سخن 
طرفداران اين دور روحاني رسيدند و به آقاي كاشاني سالم كرده و تقاضاي خود 

 .از آنان خواستند آقا را بكشانند به طرف ماشين خودرا ابالغ كرده و هر كدام 
آقاي كاشاني عصباني شد و گفت از يك طرف خيانت دولت و از طرف ديگر 

سپس رو به نويسنده كرد و گفت با اين ملت چه بكنيم و قضيه را به  .ناداني ملت
روم شاهرود و هر دو آقا را راضي  ميمن گفت من عرض كردم اجازه دهيد من 

فعال شما با ماشين خودتان  .نيم و سپس در بين راه به شما ملحق خواهم شدك مي
كه از تهران آمده ايم حركت كنيد، و وارد ماشين اين دو دسته نشويد، و خودم به 
شاهرود رفتم و آقايان را ديدم و بنا شد آقاي كاشاني به منزل ثالثي وارد شود ولي 

يك از اين دو آقا چاي ميل فرمايند و به قبل از ورود به منزل ثالث، در منزل هر 
 .اين طريق ما بين اين دو آقا را اصالح كرديم

چون وارد شاهرود شديم، اهالي فهميدند كه دولت خيال دارد آقا را 
برگرداند، تمام جوانان شاهرود مهيا شدند كه نگذارند و شب و روز منزل آقا را 

ولت ظاهرا راضي شد كه آقا دادند تا اينكه د ميكردند و كشيك  ميحفاظت 
و پس از چند روزي به طرف سبزوار حركت كرديم،  .حركت كند به طرف مشهد

آن سرهنگ كه با مأمورين خود مأمور بودند كه ما را از بين راه برگردانند، به 
 .ماشين ما نرسيدند و يا غفلت كردند

نكه دولت كه وارد سبزوار شديم، ملت به استقبال آمده بودند با اي ميهنگا
تلفن و تلگراف را قطع كرده بود تا اهالي سبزوار متوجه ورود ما نشوند، ولي مردم 
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مطلع شدند، پس از ورود به شهر به منزل آقاي حاج ميرزا حسن سبزواري سيادتي 
آقاي كاشاني رو به من  .وارد شديم و تا ثلث شب جمعيت در جنب و جوش بودند

خواهم  ميآيد، و دامادي دارم در سبزوار،  ميمن خسته ام و خوابم : كرده گفتند
مخفيانه بروم آنجا و استراحت كنم، من عرض كردم بنده نيز خسته ام، بهتر است 
من بروم بيرون در و شما هم به بهانه وضو گرفتن بياييد دم در خانه و بدون اينكه 

ستفاده كسي مطلع شود برويم به منزل داماد شما، به همين منظور از تاريكي شب ا
كرده و مجلس را به آقاي كمره اي و ساير دوستان واگذار كرديم و رفتيم در 

 .رختخواب آوردند، چون هوا معتدل بود در حياط خوابيديم .منزل داماد ايشان
يك ساعت به اذان صبح بود كه ناگهان از خواب جستم و ديدم دور تا دور بامها 

سرازير شده اند و آقاي كاشاني بيدار شده گرفته و از ديوار به داخل خانه  ميرا نظا
خواهند؟ نويسنده زود لباسهاي خود را  ميفرمايد اين نادانها چه  ميو به حال تغير 

پوشيدم، معلوم شد نظاميان براي دستگيري و برگرداندن و يا تبعيد ما به جايي كه 
ت و شاه مأمورند، آمده اند، خواننده بايد اين سطور را بخواند و از خيانت دول

خواهد نمايندگاني  مييك نفر مجتهد كه تقصير او اين است كه  .مطلع گردد
صالح براي ملت انتخاب شود بايد از همه چيز ممنوع باشد، ولي از آنطرف همين 

بوسيد، زيرا او به خير و شر ملت كاري  ميرفت دست آقاي بروجردي را  ميشاه 
ارگي ملت و خيانتهاي دولت بسيار نداشت، ولي آقاي كاشاني كسي بود كه از بيچ

خورد و همين آقاي كاشاني كسي بود كه در بين النهرين يعني عراق  ميتأسف 
فتواي جهاد داد و مدتي با دولت بريطانيا جنگيد تا اينكه به دولت عراق استقالل 

  .اكنون شاهي كه نوكر انگليس است بايد تالفي كند .بخشيد
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 ]اهللا كاشاني دستگيري و تبعيد مؤلف با آيت[

خواهند آيت اهللا كاشاني  ميبه هر حال نظاميان از ديوارها پايين آمدند و معلوم شد 
نويسنده هم همراه ايشان و مأمورين حركت كردم، در بين راه  .را حركت دهند

شما بر گرديد؛ زيرا دولت با شما كاري ندارد و فقط : آقاي كاشاني به من فرمودند
اشاني است، من عرض كردم برگشت من برخالف هدف دولت برگرداندن ك

 .گردم مين خالف رفاقت است و من هرگز بر ارادت و بر

بود، آقاي كاشاني و مرا در ماشين جلو با  ميرسيديم به خيابان، دو ماشين نظا
 .خود سرهنگ سوار كردند و باقي در ماشين بزرگ در پشت سر ما سوار شدند

رسيديم، من دقت كردم كه ببينم آيا از حركت كرديم، چون به دروازه شهر 
از  .ديگري  هكنند و يا از درواز ميدروازه اي كه ديشب وارد شديم ما را خارج 

بناها فهميدم همان دروازه ديشب است و حدس زدم كه ما را به تهران 
فرمودند  .گردانند ميما را به تهران بر: گردانند، به آقاي كاشاني عرض كردم ميبر

مقداري كه از  .گويي؟ گفتم من از دروازه كه خارج شديم فهميدم مياز كجا 
: نويسنده به سرهنگ گفتم .شهر دور شديم سپيده صبح دميد و هوا روشن گرديد

توانيم فرار كنيم، هر كجا به آب رسيديم ما را پياده كن  ميآقا جان ما كه با نعلين ن
رسيديم سر راه به جوي آبي،  .نماز بخوانيم، و پس از نماز سوار شويم، قبول كرد

پياده شديم با آقاي كاشاني نماز خوانديم و مجددا سوار شديم، ولي سرهنگ و 
قشون ابن زياد كه راه بر امام حسين : من به سرهنگ گفتم .نظاميان نماز نخواندند

گفت براي چه؟ گفتم براي آنكه آنها نماز خواندند  .گرفتند از شما بهتر بودند) ع(
اقتدا نمودند، ولي شما كه مدعي حفظ اسالم و ) ع(را به امام حسين  و نمازشان

خوانيد، آقاي سرهنگ  ميهستيد از دين بي خبريد و نماز هم كه ن ميمملكت اسال
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بدش آمد، آقاي كاشاني گفتند او را رها كن، در اين وقت ديدم ماشين ها از جاده 
وحشت ما را گرفت،  يمروند، ك ميمنحرف شده و به طرف تپه هاي كنار جاده 

خواهند ما را به قتل برسانند و در ميان  ميبرند، شايد  مياين مأمورين ما را به كحا 
داد  ميرويد؟ جواب ن مياين تپه ها مدفون سازند، هر چه از سرهنگ پرسيدم كجا 

بردند، و ما تسليم مقدرات إلهي  ميتا مدتي همينطور ما را از اين دره به آن دره 
 .بوديم

اينكه از دور درختاني پيدا شد و قريه اي كه بعدا فهميديم فريومد و از  تا
ما را نزديك قريه در باغي كه در وسط  .قراي جوين و هفت فرسخي سبزوار است

چون وارد اتاق شديم، ديديم اطراف اتاق به  .آن عمارتي قرار داشت جاي دادند
صاحب منزل  .ب كردمدر و ديوارها عكس هاي آيت اهللا كاشاني چسبيده، تعج

: جلو آمد در حال تعجب و از من پرسيد اين آقا آيت اهللا كاشاني هستند؟ گفتم
آقا شما كجا اينجا كجا، : فوري دست آقا را بوسيد و گفت .آري خودشان هستند

عجب فيضي نصيب ما شده است و رفت براي ما كره و پنير و تخم مرغ و نان 
ولي سرهنگ  .خيلي اظهار خوشحالي نمودلواش و غيره با چايي حاضر كرد و 

پس از ساعتي كه صاحب  .مراقب بود از بيرون كه حادثه اي بر ضرر او رخ ندهد
خانه خود را معرفي كرده بود به من گفت اگر اجازه دهيد ما صد نفر تفنگدار 

من جواب  !توانيم اين نظاميان را غافلگير كنيم و آقا را برسانيم به مشهد ميداريم و 
ادم من نظري ندارم و فكرم جمع نيست، از آقا جويا شوم و به شما جواب دهم، د

: شناسيد و آيا مورد اطمينان است؟ فرمود ميسپس از آقا پرسيدم صاحب منزل را 
گويد و از عهده بر  ميآيا راست  .شناسم، گفتم چنين پيشنهادي كرده است ميبلي 
صبر كن، به : ابي به او بدهم؟ فرمودندبلي، گفتم بنا بر اين چه جو: آيد؟ فرمود مي
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او بگو ساعتي بايد فكر كنند تا جواب دهند، باز دو ساعت ديگر آمد و جواب 
  .خواست، گفتم فرمودند صالح نيست، ما به حالت مظلوميت باشيم بهتر است

نويسنده از توقف در فريومد فهميدم كه مأمورين ترسيده اند كه ما را روز از 
ند، خواستند شبانه ما را حركت دهند و از راه فيروز كوه وارد تهران راه شاهرود ببر

كنند، به هر حال چون روز به آخر رسيد ما را حركت دادند و صاحب منزل نيز با 
  .ماشين خود با مقداري زاد و توشه براي بين راه، به دنبال ما حركت كرد

گاه داشتند تا صبح ما را آوردند بيرون تهران در ميان كاروانسرايي مخروبه ن
شد ما را حركت دادند و به قزوين بردند و در بهجت آباد كه يك ده كوچك 
خالي از سكنه بود در ميان خانه اي جاي دادند و اطراف آن را مأمور گذاشتند تا 

در اثر پشه ماالريا در آنجا بيمار شدم و كم كم  .دو ماه ما را آنجا نگه داشتند
تار، بيماري من سخت شد به طوري كه به حالت بيهوشي بواسطه نبودن دارو و پرس

ريخت،  ميجوشانيد و به حلق من  ميو مرحوم كاشاني داروهاي گياهي  .افتادم
و در  ميتقريبا تا سه ماه آنجا بوديم و روزهايي كه حالي داشتم با ايشان بحث عل

كرديم، ولي چون بيماريم شدت گرفت كار بر آقاي  ميمسايل فقهي گفتگو 
كاشاني سخت شد، ناچار نامه اي به قوام نوشتم كه شما با آقاي كاشاني طرفيد و 

چون نامه را فرستادم مأمور آمد و قرار شد مرا  .من كه مريضم تكليفم چيست؟
براي معالجه به تهران ببرند، در تهران تحت معالجه قرار گرفتم و حالم بهتر شد، 

حال سه ماه است كه همسر و اطفالم  .ندمجددا مرا به همان بهجت آباد باز گرداند
باشند، نه مواجبي از دولت دارم و نه پولي از جاي ديگر  ميدر قم بدون سرپرست 

كه براي ايشان بفرستم و در اين سه ماه به خانواده ام بسيار سخت گذشته بود و 
دانستند با اينكه  ميحتي علماي قم كه خود را پرچمدار هدايت و پاكي و عدالت 
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لع بودند چه بر سرم آمده، احوالي از من يا از خانواده ام نپرسيدند، تا اينكه مط
  .دولت آيت اهللا كاشاني را تحت نظر به شهر قزوين تبعيد كرد و مرا آزاد نمود

اينكه در دانشگاه به شاه سوء ي  هطولي نكشيد كه آيت اهللا كاشاني را به بهان
د، يعني عده اي ساواكي و دزدان قصد شده به صورت وحشيانه اي دستگير كردن

درباري به خانه اش هجوم كرده و او را با توهين و آزار گرفتند و به لبنان تبعيد 
  .كرده و در آنجا تحت نظر قرار دادند

 ]سخنراني مؤلف در فيضيه عليه دولت[

من در  .معلوم شد دولت لبنان با دولت ايران در اذيت و آزار مسلمين شركت دارد
قم و در بين طالب روي سنگي نزديك حوض وسط مدرسه  1ضيهمدرسه في

ايستاده و سخنراني كردم و گفتم دولت شوروي كه يك كشيش نصاري را در 
همين سال دستگير كرده، تمام دول و ملل نصاري به او حمله و انتقاد كردند، شما 
ي آقايان طالب و علما چگونه ساكت مانده ايد، كه بايد دولت يك مجتهد را ب

جهت و بدون محاكمه با طرز فجيعي دستگير و تبعيد كند، آيا شما طرفدار علم و 
طرفدار مظلوم نيستيد؟ چون مشغول سخنراني بودم از جانب طرفداران آيت اهللا 
بروجردي تحريك كردند كه خادم مدرسه و عده اي از اوباش مستمعين را با 

ن بروجردي به دولت تذكر شيلنگ آب پاشي، از اطراف من متفرق سازند و پيروا
دادند كه در قم فقط برقعي مخالف دولت و دستگاه حاكمه است، اگر او را كنار 

  .بگذاريد، ساير علما سخني ندارند و مخالف دربار نيستند

                                                 
  .باشد و در عهد صفويان بنا يافت ميمدارس در قم ي  هفيضيه مركز اداري  همدرس - 1
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شهرباني به تهران گزارش داد و از تهران دستور تبعيد نويسنده صادر شد، 
جوش و جنبش آمدند و از من عده اي از طالب كه طرفدار اينجانب بودند به 

منزل ما در قم در كوچه عشقعلي نزديك گذر جدا بود، منزل ما  .طرفداري كردند
را محاصره كردند و در كوچه هاي اطراف مأمور گذاشتند كه از هر طرف خارج 

اتفاقا سيدي در منزل مابود به نام سيد هاشم حسيني، از  .شويم مرا دستگير كننند
به مدرسه برود، فوري او را گرفتند و بدون محاكمه و تحقيق  منزل خارج شد كه

 .بعد معلوم شد برقعي نبوده و امر مشتبه شده است !تبعيدش كردند به خرم آباد
همان شب كه آن سيد را دستگير كردند جريان را فهميدم و شبانه از منزل خارج 

تا مدتي  .ردمشده و در مدرسه فيضيه در يكي از حجرات فوقاني خود را مخفي ك
 .كرد كه شهرباني با شما كار دارد مياز طرف شهرباني مأمور به منزل ما مراجعه 

   .ديدم ماندن ما در مدرسه نتيجه اي ندارد، و دولت دست بردار نيست

 ]مؤلف در زندان شهرباني[

خود را مهيا كردم و به شهرباني رفتم، تا وارد شهرباني شدم ديدم دو  باالخره
از تهران آمده و منتظر است و همان هنگام ورود مرا دستگير كردند و  يمماشين نظا

اتفاقا آقاي  .در يك ماشين كوچك نشانده و به طرف تهران حركت كردند
واحدي را كه جواني ساله و از فداييان اسالم بود، نيز آوردند و سوار كردند، 

دولت خيال كرد با همراه با تاجري كه او نيز از دوستان آيت اهللا كاشاني بود، 
دستگيري ما مملكت هند را فتح نموده است؛ زيرا در تهران چون وارد شهرباني 
شدم ديدم تمام مأمورين شهرباني از سرهنگ و سرتيپ همه از اتاقها بيرون آمده و 

من در آن وقت حدود چهل سال داشتم، و واحدي  .در سالن منتظر ديدن ما بودند
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زد كه فرزند من  ميديد حدس  ميود كه هر كس او را هم تقريبا همسن فرزند من ب
  .است

به هر حال چون وارد سالن شهرباني تهران شديم، تمام افراد مأمورين صف 
مرا راهنمايي كردند به اتاق  .داديم ميكردند و ما هم جواب  ميكشيده و سالم 

ازه چون نشستم گفتند حضرت آقا اج .بزرگي كه بعدا فهميدم اتاق استنطاق است
گوييد چه  ميبفرماييد، گفتند شما در قم كه درس : دهيد، سؤالي داريم؟ گفتم مي

آيند ممكن است نام آنان را بگوييد؟ گفتم درس ما  مياشخاصي به درس شما 
آيند نامشان  ميكالسي ندارد كه نام نويسي كنند و معلوم شود آنان كه به درس ما 

ي است كه هر كس بخواهد آزاد درسي  هچيست، بلكه مانند مسجد است، حوز
شوند؟ من  ميدر نماز شما چه كساني حاضر : گفتند .است وارد شود و استفاده كند

گفتم امام جماعت خوب كسي است كه متوجه نماز و توجهش به خدا باشد نه به 
معلوم شد دولت از ما  .آيند ميدانم چه كساني به نماز جماعتم  ميمأمومين، من چه 
خواهد بداند چه كساني با من رفت و آمد دارند و يا به درس  ميوحشت دارد و 

آوريد به خانه چه  ميبعد گفتند شما در تهران كه تشريف  .شوند ميمن حاضر 
 .شوم ميشويد؟ گفتم هر كس مرا دعوت كند به منزل او وارد  ميكسي وارد 

كدام  به مدرسه، گفتند: شويد؟ گفتم ميگفتند اگر كسي دعوت نكرد كجا وارد 
گفتند اگر ما امشب شما را رها كنيم  .مدرسه؟ گفتم هر كدام كه درش باز باشد

در اينجا ديدم يكي از آنان با  !رويد؟ گفتم اگر دعوت كنيد به منزل شما ميكجا 
پس از آن نوشته اي  .توان چيزي بدست آورد ميديگري نجوا كرد كه از اين بابا ن

گفتم  .چيست؟ گفتند نامه توقيف شماست آوردند كه آن را امضا كنم، پرسيدم
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من نيز  .كند، گفتند بنويسيد اعتراض دارم ميهيچ احمقي توقيف خود را امضا ن
  .نوشتم

پس از آن مغرب نزديك بود و ما را بردند در كنار شهرباني در محلي 
بازداشت كردند، نزديك مغرب، آقاي واحدي اذان گفت، ما نماز جماعت برپا 

از كسبه و تجار كه مريدان كاشاني بودند، در آنجا محبوس  كرديم، عده اي
در اتاق  .پس از نماز شروع كردم به بيان حقايق ديني .بودند، آمدند به جماعت ما

متصل به اتاق ما عده اي از توده اي ها و كمونيست ها محبوس بودند، پيغام دادند 
عده اي غير  .شريف بياورندگفتم اشكالي ندارد ت .خواهيم فالني را ببينيم ميكه ما 

روحاني كه با من بازداشت بودند، گفتند ممكن است ما را به كمونيست بودن 
به هر حال آمدند و اظهار  .من گفتم چه اتهامي، نترسيد بگذاريد بيايند .متهم كنند

شود كه با ديكتاتوري  ميخوشوقتي كردند كه يك نفر روحاني شجاع هم پيدا 
يشان گرم گرفتيم، آنها سؤاالت و اشكاالتي به قوانين اسالم ما با ا .مخالف باشد

  .داشتند كه به آنها جواب گفتم
چند روزي در آنجا توقيف بوديم تا اينكه سرهنگي از طرف شاه آمد كه شما 

خواسته ايد بگوييد؟ مقصود خودتان را مرقوم نماييد، من تعجب  ميدر قم چه 
گوييم، ما را تبعيد  ميانسته ما چه كردم از مملكت هرج و مرجي كه دولت ند

در جواب گفتم مقصد ما هر چه بود راجع به شاه و وزير  .كرده و زنداني نموده اند
 .اطرافيان ما نيز اصرار كردند كه چيزي بنويسيد .هر چه بوده بنويسيد: گفتند .نبوده

 بسم اهللا الرحمن الرحيم، سالطين قبل اگر از خطري": كاغذي گرفتم و نوشتم
گويند در  ميكردند، سخن ما اين است كه  ميكردند زندانيان را رها  مينجات پيدا 

دانشگاه خواسته اند به شاه تيري بزنند نخورده و از خطر گلوله رها شده و نجات 
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يافته و در عوض عده اي از مجتهدان و صالحين را كه آقاي كاشاني و دوستانش 
د و به اين بهانه تبعيد و بازداشت كرده اند، باشند از آنجمله اين حقير را گرفته ان

  ."اين كار چه معني دارد والسالم
خوب نوشته ايد، نامه را : مرا ديدند گفتندي  هسرهنگ و اطرافيان چون نوشت

 .و همراهانش آزادند ميبردند و فرداي آن روز آمدند كه شاه دستور داده مالي ق
اي واحدي و فردي موسوم به حاجي كساني كه با ما از قم آمده بودند، يعني آق

حسن و همچنين دوستان و مريدان كاشاني كه در زندان بودند، همه گفتند ما از 
همراهان آقاي برقعي هستيم، ماشيني آوردند و گفتند شما را كجا ببريم؟ آقاي امام 

تهران و آقاي بهبهاني شما را دعوت كرده اند، بنده گفتم منزل ايشان ي  هجمع
رفت، بلكه در ميان ميدان توپخانه ما را پياده كنند هرجا خواستيم نخواهيم 

رويم؛ زيرا نويسنده با آخوندهاي درباري سخت مخالف بودم و امام جمعه و  مي
 .بهبهاني هر دو درباري بودند

چون ما را در توپخانه پياده كردند، با همراهان خداحافظي كردم و رفتم منزل 
اگر چه خودش در لبنان تبعيد  .ي بود شجاع و بيدارآقاي كاشاني، كاشاني مجتهد

  .چون من وارد شدم بسيار خوشحال شدند .بود، ولي خانواده اش در تهران بودند
در آن زمان تمام اهل علم از سياست و امور مملكتي بركنار بودند و دوري 

جستند و اگر كسي مانند كاشاني و يا اين بنده وارد مبارزه با ديكتاتوري  مي
شديم چندان مورد عالقه مردم نبوديم، و اصال مردم ايران و خود ايران مانند  مي

قبرستاني بود كه سرنوشتش به دست گوركن ها باشد كه هر كاري بخواهند با 
فردي مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد  !كنند ميمرده 

ي  هملي و جبهي  هآن زمان جبهديد تا حركتي و موجي در ايران بوجود آورد تا 
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ولي  .شناختند ميغير ملي اصال وجود نداشت، و مرحوم مصدق را جز معدودي ن
چون كاشاني سعي داشت يك مجلس شوراي ملي و وكالي خيرخواه ملت 

داد كه بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند،  ميسركار بيايند، لذا فتوا 
به اينجانب نامه اي نوشت كه آقاي برقعي مانند و لذا در همان زندان لبنان 

آخوندهاي ديگر مسجد را دكان قرار نده و بپرداز به بيداري مردم و به سخن مردم 
گويند آخوند خوب كسي است كه كاري به اوضاع ملت نداشته باشد  ميكه 

وكناره گير باشد، گوش مده و كاري كنيد كه مردم مصدق را انتخاب كنند، تا آن 
دانستند مصدق كيست، و چه كاره است، كاشاني به تمام دوستانش  ميملت ن وقت

كرد كه وكاليي صحيح العمل از آنجمله مصدق را انتخاب كنيد، پس  ميتوصيه 
سفارشات و سخنراني هاي كاشاني و پيروانش مردم نام مصدق را ي  هبه واسط

ان كاشاني از اول شب تا و در مواقع انتخابات مريد .شنيدند و تا اندازه اي شناختند
خوابيدند كه مبادا صندوق عوض شود و كاشاني و  ميصبح در پاي صندوقها 

كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و  ميمصدق وكيل نشوند، مردم را تحريك 
مصدق و چند نفري كه با اين دو نفر همراه بودند، تا اينكه به واسطه فعاليت 

آوردند و وكيل تهران شدند، دولت ناچار شد  مريدان كاشاني اين دو نفر رأي
 .كاشاني را آزاد كند و از لبنان به ايران آورد

شود، لذا همان روز  ميچون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران 
ما آن  .ورود ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيت بود

  .تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد كرديم، ميروز در تهران فعاليت 
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 ]حكايتي از آيت اهللا بروجردي[

پس از آنكه مراسم استقبال انجام شد به قم برگشتم، وارد منزل كه شدم ديدم عده 
گفتم چه شده؟  .و دردمند آمده اند به منزل ما مياي از طالب و فداييان اسالم زخ

يي در نماز جماعت مغرب در ديروز عصر عده اي از ما طالب فدا: گفتند
فيضيه شركت كرده بوديم، بدون خبر و ناگهاني عده اي چماق بدست به ي  همدرس

دستور آيت اهللا بروجردي و به رهبري شيخ علي لر كه يكي از طالب لرستان است 
ريختند ميان صفوف جماعت و طالب فدايي را مورد حمله و كتك قرار دادند و 

ه شهريه طالب فداييان را قطع كنند و حجره هايي كه آقاي بروجردي دستور داد
نويسنده خيلي تعجب كردم؛ زيرا فداييان اسالم عده  .در مدرسه داشتند تخليه كنند

كردند، و سزاوار  مياي از طالب متدين بودند كه با منكرات و فساد دربار مبارزه 
يشان را مضروب بود كه آقاي بروجردي با ايشان همراهي كند نه آنكه وسط نماز ا

خوب شد نبوديد وگر نه : طالب گفتند .و مطرود كنند و ايشان چيزي نگويد
شما با : حال چه بايد كرد؟ گفتند: من گفتم !كرديد ميكتكي هم شما نوش جان 

آيت اهللا كاشاني رفيق هستيد راه چاره اين است كه برويد او را مالقات كنيد، من 
نزل آقاي كاشاني شلوغ بود و دسته دسته مردم فوري برگشتم تهران، در حالي كه م

آمدند، آمدم مطلب را به ايشان گفتم، ايشان گفتند من كه در اين  ميبه زيارت او 
صحبت كنم، اما ) يعني آقاي بروجردي(توانم قم بروم، با اين سيد لُر  ميحال ن

يد قم و به فرستم، از اينرو به آقاي فلسفي امر كردند كه شما برو ميآقاي فلسفي را 
آقاي بروجردي بگوييد اين فداييان فرزندان و قوت دست شما هستند، شما نبايد 

آقاي فلسفي براي مذاكره با آقاي بروجردي به قم آمد و  باالخره .اينان را بكوبيد
علت آنكه خودم خدمت  .ما هم با اميدواري برگشتيم، و به طالب مژده داديم
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ين موضوع مستقيما با ايشان صحبت نكردم، آن آقاي بروجردي نرفتم و راجع به ا
بود كه در زمان تبعيد آقاي كاشاني به لبنان حدود صد تن از مريدان كاشاني به قم 
آمدند كه در منزل آقاي بروجردي متحصن شوند و از ايشان بخواهند كه با دولت 
نه راجع به استخالص آقاي كاشاني صبحت و مذاكره كند، ولي رفتار ايشان به گو

ماجرا از اين قرار بود كه چون اين  .اي بود كه باعث شد از ايشان قطع اميد كنم
عده وارد قم شدند، درباريانِ بروجردي، ايشان را به روستاي وشنوه بردند و 
نگذاشتند كه با مريدان كاشاني مالقات كند، و حتي نگذاشتند با نمايندگان ايشان 

ان به منزل آقاي بروجردي وارد شدند، درِ به محض اينكه پناهندگ .نيز صحبت كند
نياورد، تا  ميخانه را مأمور دولت گذاشتند كه كسي براي پناهندگان ناني و طعا

آنان خسته شده و خود متفرق شوند، اين بنده ديدم صد نفر در ميان خانه بدون غذا 
بام  كه در آنوقت از پشت(عشقعلي ي  همانده اند، لذا رفتم به دكان نانوايي كوچ

نانوايي تا پشت بام آقاي بروجردي راه داشت و هنوز خيابان چارمردان احداث 
به نانوا فهمانيدم كه شما همه شب مقداري نان از پشت بام براي ) نشده بود

پردازند و اگر ندادند من خودم خواهم داد، نانوا  ميپناهندگان ببريد، آنان پولش را 
فرستاد، متحصنين پس  ميندگان مخفيانه نان انصافا خدمت كرد و مرتبا براي پناه

از آنكه مدتي ماندند و نتيجه نگرفتند ناچار متفرق شدند، و چون متفرق شدند 
بنده خواستم وقت خلوتي با ايشان مالقات كنم و  !!آقاي بروجردي هم برگشت

مطلب را به ايشان بگويم كه كار خوبي نكرديد و علت خود داري از مالقات را 
ولي ديدم آقا به ثقل سامعه مبتالست و از طرف ديگر اصحاب آقا مغلطه  بخواهم،

شوند، لذا مطلب را برايشان نوشتم و با پست شهري  ميخواهند كرد، و مانع 
فرستادم، گويا چون امضاي من بود اصحابش نگذاشتند كه نامه به دست ايشان 
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دست ايشان برسد، در برسد، دو مرتبه نوشتم، باز اصحاب او نگذاشتند كه نامه به 
گويم نامه ها به دست  ميو اينكه  .نامه نوشته بودم وقت مالقات خصوصي بدهيد

شدم، زيرا همه روزه  ميرسيد مطلع  ميرسيد، بدين جهت است كه اگر  ميايشان ن
درس خود ي  هكه ايشان به حوزه درس خود و من به حوز ميدر بين راه هنگا

كرديم، ولي ايشان كه همواره در  مياحوالپرسي  ديديم و ميرفتم، همديگر را  مي
ديد، چيزي نگفت و معلوم بود از نامه ام بي خبر است، تا اينكه  ميبين راه مرا  

ناچار شدم نامه اي به نام حسين خان بوشهري نوشتم، و در آن، وقت مالقات 
نامه اي : سوم به ايشان رسيد، و لذا در بين راه كه مرا ديد فرمودي  هنام .خواستم

  .روز چهارشنبه ساعت هشت تشريف بياوريد: فرمود .نوشته ايد؟ عرض كردم بلي
 10نويسنده همان روز در همان ساعت تعيين شده به منزل ايشان رفتم، ديدم 

نفر از اصحاب ايشان در اتاق خصوصي كه ما وقت خواسته بوديم با ايشان  12يا 
عرض  .فتند شما فرمايشتان را بفرماييدنشسته اند، بعد از تعارفات معموله ايشان گ

فرمودند ايشان از  .كردم غير از شما اگر كسي ديگري باشد من عرضي ندارم
: اين بود كه به اصحاب خود گفتند .باز عرض كردم من عرضي ندارم .خودمانند

ولي پشت در  .برويد اتاق ديگر، آنان برخاستند و با اوقات تلخ به اتاق ديگر رفتند
استراق سمع پرداختند و چنانكه گفتم آقاي بروجردي به ثقل سامعه مبتال  اتاق به

ديدم ناچارم با صداي بلند  .بود و من ناچار بايد با صداي بلند به ايشان صحبت كنم
مطالب خود را بگويم، و اگر خودداري كنم شايد ايشان عصباني شوند و يا مانعي 

شما بايد كاري كنيد كه نامه : كردم ولذا گفتم توكلت علي اهللا، و عرض .پيش آيد
هاي مردم را اصحابتان پيش از شما باز نكنند و بدست شما برسانند، فرمودند 

ي  هعرض كردم چنين نيست؛ زيرا من دو نامه فرستادم نرسيد ولي نام .رسانند مي
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سوم كه به نام حسين خان بوشهري نا موجود بوده، رسيد، گفتند من هم 
 .را به نام حسين خان نوشته ايد؟ گفتم علت آن همين استخواستم بپرسم چ مي

كنيد كه چرا باوجود اينكه امام  ميسپس گفتم هزار سال است شما بني اميه را لعن 
را به كوفه دعوت كردند آب را به روي او بستند، ولي خودتان عده اي ) ع(حسين 

ا پناه آورده از مسلمانان را كه براي أمر ديني و احقاق حق يك مجتهد به شم
ومهمان شما بودند، وا گذاشتيد و عوض مهمان نوازي به سفر رفتيد و اصحاب شما 

خوب بود شما دو نفر  .نان و آب را به روي ايشان بستند تا ناچار متفرق شدند
ايشان را بخواهيد اگر مطلب صحيحي داشتند حتي المقدور با آنان ي  هنمايند

 .ايشان مشروع و يا مقدور شما نبودي  هواستكرديد، و اگر مطلب و خ ميهمراهي 
داشتيد، نه اينكه بگذاريد و برويد و پاسبان درب خانه  ميبه ايشان صريحا اعالم 

سخن من به اينجا كه رسيد اصحاب او با عصبانيت وارد اتاق شدند  .خود بگذاريد
دامه من ديدم اگر سخن را ا .كه آقا كار دارند شما وقت ايشان را تلف كرده ايد

دهم ممكن است مورد ضرب و شتم واقع شوم، لذا خودداري كرده و برخاستم و 
و اين بار كه فداييان را كتك زدند نزد  .ديگر از آقاي بروجردي مأيوس شدم

  .ايشان نرفتم و به طريق ديگري براي احقاق حقشان اقدام كردم

 ]كاشاني و مصدق ،اطرافيان بروجردي[

و جنجال و تبليغات و غلو، آقاي بروجردي را به  اصحاب آقاي بروجردي با هو
عرش رسانيدند و كار به جايي رسيد كه با كمك دستهاي پنهان او را يگانه مرجع 

  .شيعيان قلمداد كردند، اما چه فايده كه براي امت كاري نكرد
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ولي آيت اهللا كاشاني چنين نبود و از همراهي و كمك در حق مردم دريغ 
شد و با سعي آيت  ميلندي ملت همه نوع سختي را متحمل نداشت و در راه سرب

ملي كردن نفت در ي  هاهللا كاشاني و پس از وكالت ايشان و طرفداران او، زمزم
مجلس شورا بلند شد و مصدق وكيل گرديد و دربار تضعيف شد و كم كم به 

و چون شاه، مصدق را عزل و احمد قوام را  .اندك زماني مصدق نخست وزير شد
اعالم كرد و سرتاسر ايران  ميت وزير كرد، آيت اهللا كاشاني تعطيل عمونخس

ي  هسي تير به وجود آمد كه مردم براي عزل قوام السلطني  هتعطيل شد و واقع
ولي  .بسياري را در خيابانها كشتي  هخبيث در مقابل دربار قيام كردند و او عد

ند، پس از او مصدق مردم غالب شدند و شاه ناچار شد احمد قوام را عزل ك
السلطنه روي كار آمد تا آنكه شاه فرار كرد و به ايتاليا رفت و چند روزي در آنجا 
ماند و با نمايندگان آمريكا تماس گرفت و بنا شد او را با يك كودتا به ايران 
برگردانند به شرط اينكه مطيع محض دولت آمريكا و مأمورين سيا باشد و با آنها 

مرداد عده اي از چاقو كشان دربار قيام  28بدين ترتيب در روز همكاري نمايد و 
را گرفتند، سپس حركت كردند  12كردند و با شعار زنده باد شاه آمدند كالنتري 

و مركز تهران را شلوغ كردند و رفتند به طرف ساختمان نخست وزيري براي 
و در  .كردنداو را غارت و خود او را دستگير ي  هدستگيري مصدق، تا اينكه خان

توان گفت خود مصدق نيز مقصر بود، زيرا ايشان كه تحت تأثير تملق  مياين قضيه 
و چاپلوسي اطرافيان خود بود، با آيت اهللا كاشاني كه موجب شهرت و وكالت و 
قدرت و نخست وزيري او شده بود به عداوت پرداخت، و چون مغرور شده بود 

و را خانه نشين كرد، و اصحاب و دست كاشاني را از امور مملكت قطع و ا
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اطرافيان مصدق به اذيت و آزار كاشاني پرداختند و حتي در روزنامه ها او را 
  :  گفتند ميكردند و  ميتمسخر 

  ول كن بابا اسداهللا                 حضرت آيت اهللا
و با كاشاني كاري كردند كه دربار شاه نكرده بود، و حتي عده اي از اراذل و 

كاشاني را سنگ باران كردند و با پرتاب آجري در فضاي خانه، ي  هخاناوباش 
مصدق مردي نبود كه  .آقاي حدادزاده را كه يكي از اصحاب كاشاني بود كشتند

ولي كاشاني و  .اسلحه به دست گيرد وبجنگد، يعني، مانند كاشاني مرد مبارزه نبود
دند و خود وارد ميدان بر ميفداييان اسالم مردماني بودند كه دست به اسلحه 

كرد مصدق را تنها بگذارد و مبارزين را از بين  ميو لذا دشمن سعي  .شدند مي
مصدق به دست خود فداييان را به زندان افكند و كاشاني را خانه نشين نمود  .ببرد

و عده اي مفتخور و حتي درباريان شاه دور او جمع شده بودند كه فقط مقام و 
خواستند، و چون نخست وزير بود دنيا و مقام به  ميب مأموريت و پست و منص

دست او بود و متملقين او را به عرش رسانيدند، ولي چون روز قيام و اقدام فرا 
رسيد و طرفداران شاه كه تعدادي اراذل و بدكار بودند پا به ميدان گذاشتند 

الم و اطرافيان مصدق همه از ترس پنهان شدند، آقاي كاشاني قبال به مصدق إع
خواهند كودتا كنند ولي مصدق گوش نداد و سرانجام  ميإتمام حجت كرد كه 

رفتند و به آساني او را دستگير كردند، و هر چه مردم  مييك سرهنگ با چند نظا
بازاري و يا دانشگاهي به او گفتند اجازه دفاع به ما بده و اسلحه به ما بده ما دفاع 

ت خود او، خود و ملت را دو دستي به كنيم، مصدق گوش نداد و در حقيق مي
و چون شاه آمد  .دشمن تسليم كرد، و شاه را برگردانيد و نفس از كسي بر نيامد
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اول كاري كه انجام داد فداييان اسالم را دستگير و إعدام نمود و خيالش راحت 
 .شد

 ]فداييان اسالم[

داييان اسالم در اينجا مناسب است قدري هم راجع به فداييان اسالم بنويسم، ف
فقير و چند غير روحاني بي چيز، يكي از جمله آنان ي  همركب بودند از چند طلب

داماد خودم آقاي محمود اميدي بود كه طلبه اي فقير بود و چون شاه برگشت 
و ديگر نواب صفوي بود كه سيدي بود فقير و مقداري  .مدتي او را به زندان بردند

و ديگري واحدي بود يعني سيد عبدالحسين  عربي و مختصري فقه خوانده بود،
واحدي و سيد محمد واحدي كه دو برادر بودند، سيد عبدالحسين طلبه بود و 
مدتي نيز نزد خود من درس خوانده بود، و چون دولت مرا به تهران تبعيد كرد او 

و ديگري طهماسبي يك نفر كاسب و  .نيز همراه من بود چنانكه شرح آن گذشت
بود و همچنين چند نفر ديگر، دولت شاه هر يك از ايشان را زنداني و غير روحاني 

  .بعضي را شكنجه بسيار كرد
چون معلوم شد كه قرار است نواب صفوي و برادران واحدي را به قتل 
برسانند در حالي كه اينان جز آنكه مسلماناني پاكدل بودند، گناهي نداشتند، لذا 

چون شاه و (وسل شدم كه ايشان واسطه شود من غير مستقيم به آقاي بروجردي مت
و كاري كند كه اين چند نفر سيد را به مكان دور ) دولت مخالف بروجردي نبودند

دستي تبعيد كنند ولي به قتل نرسانند، آقاي بروجردي كمك و همراهي نكرد هيچ 
يكي از كساني  .ما ناچار متوسل به شاگردان بروجردي شديم !بلكه بدگويي كرد

براي نجات فداييان از وي كمك خواستيم همدرس خودم، آيت اهللا خميني  كه ما
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به هر حال در اين مبارزات آقاي  .بود كه بعد از آقاي بروجردي به رياست رسيد
خميني شركت نكرد و با ما كمك و همراهي ننمود، و عاقبت در ميان زندانها 

  .دگويي هم كردندسادات علوي را كشتند و در روزنامه ها اعالن نمودند و ب
فداييان اسالم جواناني بودند متدين و قصدشان امر به معروف و نهي از منكر 
و جلوگيري از فساد جامعه بود و هميشه با نويسنده مأنوس بودند و اينجانب همه 

كه در قم بودم منزل ما محفل و پناهگاه  مينمودم و أيا ميگونه همراهي با ايشان 
يك  .آمدند ميان ساكن شدم باز هم به منزل و مسجد ما ايشان بود و چون در تهر

كه ناهار را در منزل ما  ميهفته قبل از آنكه دولت ايشان را دستگير كند هنگا
مهمان بودند، نويسنده براي ايشان آب گوشت تهيه كرده بودم و در سر سفره به 

بان بي مخ، ايشان ايراد كردم كه شما چرا به منزل شعبان جعفري درباري كه به شع
 .شما خواهد شد ميمعروف بود، رفته ايد؟ اين كار شما غلط بوده و موجب بدنا

به او گفتم او موعظه  .رفته بوديم تا ايشان را موعظه كنيم: نواب صفوي گفت
اين كار شما موجب بدگماني مردم خواهد شد و  .فهمد او مردي است پولكي مين

ي  هآقاي نواب اوقاتش تلخ شد و كاس . گويند فداييان اسالم انگليسي هستند مي
زيادي از مهمانان ي  هآبگوشت خود را به ديوار كوبيد، و اين كار را در حضور عد

ولي از  .كه به دعوت ما و يا همراه او آمده بودند، انجام داد و به من خشم گرفت
وسان قضا و از قراري كه بعدا فهميدم اين كار او براي من مفيد واقع شد؛ زيرا جاس

دربار در كمين ايشان بودند كه ببينند آنان با كه رفت و آمد دارند و در اين مورد 
تصميماتي اتخاذ كنند، و وقتي اوقات تلخي او نسبت به من و مشاجره  ما و پرت 
كردن كاسه غذا را ديدند، خيال كردند من مخالف ايشان هستم و لذا پس از 

به هر حال  .يادي براي ما فراهم نكردنددستگيري ايشان مأمورين دولت مزاحمت ز
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اينجانب به فداييان اسالم عالقه اي وافر داشته و هيچگاه از همراهي و مساعدت و 
كمك در حق ايشان دريغ نداشتم و هميشه نسبت به آنان خيرخواهي و در رفع 

و فقهي به  ميكردم، و ايشان همگي در امور عل ميحوائجشان كوشش و اقدام 
و در  .كردند مياجعه كرده و در مسايل و مشكالت نيز با من مشورت اينجانب مر

  .بسياري از مواقع منزل اينجانب مخفي گاه ايشان بود
به هر حال چون گرفتار شدند اكثر ايرانيان از ايشان حمايت نكردند، داماد من 
آقاي شيخ محمود اميدي كه از جمله ايشان بود مدتي در زندان ماند، و پس از 

شدن وارد تشكيالت وزارت دادگستري گرديد و به شغل قضاوت پرداخت و  آزاد
اكنون نيز همچنان به كارهاي قضايي اشتغال دارد و متأسفانه با خرافات و بدعتها 

عمرش را براي خدمت به ي  هكند، اميدوارم به خود آيد و باقيماند ميمبارزه ن
  .اسالم أصيل صرف كند

زم را به راهي كه مرضي اوست، رهبري فرمايد خواهم فرزندان عزي مياز خدا 
همچنين به ايشان توفيق دهاد كه همسران خويش را نيز به رضاي حق هدايت و 

سعادت آنها و نسلشان را در دو جهان، از حق تعالي مسألت دارم و  .تشويق نمايند
اميد است كه دعاهايم در حقشان مستجاب گردد، و همواره ايشان در پيروي از 

  .و سنت الگويي براي سايرين قرار گيرند كتاب
باري، چون شاه پس از فرار به ياري آمريكا به ايران باز گشت، آقاي 
بروجردي براي او به عنوان خير مقدم نامه اي فرستاد كه در روز نامه هاي 
اطالعات و كيهان درج شد و  ورود اعليحضرت را تبريك گفت و همچنين در 

نويسنده در آن وقت تهران بودم و مدتي  "ملكه و سلطانه خلداهللا": نامه اش نوشت
بود كه به ناچار از خانه و النه ام اعراض و صرف نظر كرده و از قم به تهران 
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ي  هوزير دفتر كه محلي  همهاجرت كرده بودم، و چند سالي بود كه در مسجد محل
 پدر مصدق، مرحوم وزير دفتر بود ساكن شده و به امامت جماعت و درس

  :كردند ميپرداخته بودم؛ زيرا در قم سه دسته با من اظهار دشمني 
  .، مأمورين دولتاول
  .مقدس كه وكيل قم بودي  ه، خدام حرام و نوكران متولي باشي آستاندوم
  .، روحانيان يعني آقاي بروجردي و اطرافيانسوم

ناچار و منهم آن اندازه قدرت و نفوذ كه با اين سه دسته مقابله كنم نداشتم، 
از وطن خود به تهران هجرت كردم و به امامت و هدايت مردم در مسجد گذر و 

 .زير دفتر پرداختم

 ]خاطراتي از اهالي و ساكنين گذر وزير دفتر[

 .مصدق ساخته بود، و موقوفاتي كه قابل استفاده باشد، نداشتي  هاين مسجد را خال
در همان محل بود به ثمن  و مختصر موقوفه اي كه عبارت از چند باب دكان واقع

بخس اجاره داده شده بود، و مال االجاره را محمد ولي ميرزا فرمانفرمائيان 
داد و ما را  ميكرد و به خادم مسجد چيزي  ميگرفت و صرف بنايي مسجد  مي

محقري كه وقف مسجد و در جنب مسجد براي ي  هبحمد اهللا بهره اي نبود جز خان
چون آقاي فرمانفرما، پس از فوت امام مسجد، از آيت  .امام مسجد ساخته شده بود

نمايد،  ميخواسته بود، آقاي كاشاني مرا معرفي  مياهللا كاشاني، براي آن مسجد اما
و خود نيز روز اول آمد و ما را به مسجد آورد و در نماز جماعت به اينجانب اقتدا 

كه بر اثر و پس از مدت اندكي  .و بدين ترتيب در آنجا ساكن شديم .نمود
تبليغات مصدق عليه كاشاني، مردم به وي بد بين شدند، عده اي از عوام و اهل 
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خصوصا  .كردند مياينكه رفيق كاشاني بوده، دشمني ي  هغرض با من نيز، به بهان
شخصي به نام عبدالرحيم كه مرد خودخواه و بي سوادي بود و دكان نانوايي 

جا پاتوق او بود و هر ساله عده اي از داشت و قبل از ورود من به آن مسجد، آن
ي  هكرد و به بهان ميچاقوكش ها و اراذل و اوباش محل را در دهه  عاشورا جمع 

گرفت، و  ميروضه خواني و عزاداري در مسجد، پول زيادي از تجار و اعيان محل 
گفت و  ميايستاد و به مردم خوش آمد  ميخود با پيراهن سياه نزديك در مسجد 

خصوصا روضه  .نمود ميوضه خوان بي سواد و خرافاتي بود دعوت هر چه ر
خواني كه خوش صدا و شار التان باشد و سخن مفيدي كه به كار دنيا و آخرت 

  .مردم بيايد، نگويد
  :توانستم انجام دهم ميمن كه تازه وارد شده بودم يكي از دو كار را 

واب بدانم، و از او اظهار اول اينكه به ميل او رفتار كنم و تمام كارهايش را ص
  .تشكر و تمجيد كنم و او هم مريد ما باشد و با هم مردم را بچاپيم

دوم اينكه حقايق را بگويم و از اين انحرافات جلوگيري كنم، و راه كسب 
درآمد حاج عبدالرحيم را گرفته و او را با خود دشمن سازم و در نتيجه نوچه هاي 

ند سيد عباس قاري را با خود طرف سازيم و او مزاحم من شوند و عده اي مان
  .حساب خود را از رياكاران و دكانداران جدا نماييم

البته هر آخوندي بود مانند ساير آخوندها كه در مساجد هستند كار اول را 
ساخت و ده را  ميكرد و با كدخدا  ميكرد و با كمال خوشي زندگي  مي
  .ولي من اين كاره نبودم .1چاپيد مي

                                                 
  .با كدخداي ده بساز بر ده بتاز: گويند ميچنانكه  - 1



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
57  

ولين سال اقامتم در مسجد، نيمه شب اول عاشورا كه مصادف با تابستان در ا 
بود در منزل وقفي خوابيده بودم، ديدم در مسجد هياهويي است، از بام نگاه كردم 
ديدم درب مسجد را بسته اند و همه لخت شده اند و نوكران حسيني، تصنيف 

و از خود باد صادر  كنند ميخوانند و گاهي ميان حوض مسجد رفته و آب تني  مي
كنند و پس از آنكه شام عزا را خورده اند به رقاصي پرداخته اند و تازه نماز هم  مي
خوانديم،  ميخوانند، و حتي در وقت نماز مغرب و عشاء كه ما نماز جماعت  مين

كردند و حواس نمازگزاران را پرت  مياينان گاهي با هم شوخي و گاهي صحبت 
ف شدم و از خود پرسيدم چه بايد كرد؟ با عدم دخالت و بسيار متأس .كردند مي

  .توافق در كار ايشان هر طور بود با ايشان مدارا كردم تا عاشورا تمام شد
آمدند درب منزل من كه آقا پول روضه  ميپس از عاشورا، روضه خوانها 

گفتم به من مربوط نيست، هر كسي  ميخواندن ما را نداده اند و يا كم داده اند، 
  .شما را دعوت كرده نزد او برويد

دو سالي در ماه محرم و رمضان همين لوطي بازي بود، با بعضي از دوستان 
مشورت كردم كه چه بايد كرد؟ گفتند اينان آسان دست از اين دكان بر نخواهند 
داشت؛ زيرا در يك دهه محرم خرج يك سال خود را از مردم محل و عابرين 

بايد گفت يكي ( .خورند و در انتظار سال ديگر هستند مي گيرند، و تا سال ديگر مي
از عيوب بزرگ تبليغات ديني ما همين چيزهاست كه در هر محلي عده اي از 
جهال متصدي همين امور تبليغي هستند و لذا هر روضه خوان و مبلغي كه طبق ميل 
ر ايشان از خرافات و معجزات و دروغهاي شاخدار بگويد اينان خشنودند، و ه

  .)شود ميواعظي يك جمله از حقايق بگويد به دست اينان كوبيده 
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به دوستان گفتم پس چاره چيست؟ يكي گفت بايد با ايشان بسازي و نان را 
يكي از دوستان گفت شما  .ديگري گفت ماليي همين است .به نرخ روز بخوري

براي روي به مردم ابالغ كن كه باني دهه عاشورا  ميروز عيد فطر كه منبر 
 .عزاداري خود من هستم و بايد كسي پول ندهد، و از كسي پولي دريافت نشود

شما خودت يك سال يا دو سال يك واعظ خوب دعوت كن و خودت مجلس را 
من همين كار را كردم و روز عيد فطر در منبر  .اداره كن تا دست آنان كوتاه شود

از كسي هم پول دريافت اعالم كردم كه امسال باني و مدير عزا خودم هستم و 
تا اينكه محرم شد از ناچاري مانند سالهاي  .شود و كسي حق گرفتن پول ندارد مين

گذشته مسجد را سياه پوش كردم، و روضه خوان دعوت كردم و خودم دم در 
حاج عبدالرحيم و نوچه هاي او در صدد اذيت و  .براي پذيرايي واردين ايستادم
آمدند سوت زده و خنده هاي بيجا و از اين قبيل  ميز آزار من برآمدند، هنگام نما

كردند، و اين طرف و آن طرف به بدگويي از من و عيبجويي  ميكارها 
ما صبر  !عمامه اش فالن و عبايش بهمان است .پرداختند كه اين آقا عادل نيست مي

كرديم تا اين سال گذشت و سال ديگر باز همينطور، و چند سالي بدين منوال 
آنان ديدند كه نانشان آجر شده، فردي موسوم به حاج حسين احمدي  .نديمگذرا

او آمد  .بي خبر و كم سوادي بود، تحريك كردندي  هساد ميتبريزي، كه آدم عا
نزد من كه ماه رمضان نزديك است شما اجازه بدهيد ما مسجد را شبها احيا كنيم، 

و مخارج تمام ماه با خود  براي هدايت جوانان برنامه بگذاريم، واعظ دعوت كنيم
من نيز پنداشتم نيت  .من است، شما يك نفر مجتهد نبايد مسجدتان خلوت باشد

خير دارد، قبول كردم، خواهش كرد كه شما در امور مسجد دخالت نكنيد، من 
روز اول ماه رمضان آمدم  .من هم باور كردم .مسجد را آباد و تعمير خواهم نمود
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ا را برچيده اند و بنّاء آورده اند كه چايخانه مسجد را كه نماز بخوانم ديدم فرش ه
من گفتم تصرف در مسجد  .در غرب مسجد بود بياورند به طرف شرق مسجد

ندارد و تصرف در محل نماز  ميمسجد چايخانه دارد و احتياجي به دو .جايز نيست
شب  .مداري ميگوش ندادند و گفتند بگذاريد ما آخر ماه همه را بر  .جايز نيست

آمدم مسجد ديدم همان حاج عبدالرحيم  با نوچه هاي خود آمده و دست اندر كار 
مسجد كه چايي بدهند، من قضيه را فهميدم ولي دير شده بود و ي  هشده در ادار

  .چاره اي جز صبر نداشتم
واعظ ايشان آمد و بنا كرد از اينان تعريف و تمجيد كردن و به خلفاي رسول 

دم زدن، ) ع(و فحاشي كردن و هر شب از اثبات واليت علي  بد گفتن) ص(اهللا 
شده ) ع(تعجب كردم مگر كسي در اين مسجد منكر واليت و دوستي علي 

ديدم هر شب همين بساط است، واعظ را خواستم كه آقا امروزه جوانان ما  !است؟
ا خدا و قيامت را باور ندارند، قدري از خداشناسي و قيامت صحبت كنيد، در اينج

كسي منكر واليت نيست؟ گفت صاحب مجلس از من درخواست كرده تا هر 
بگويم، حاج حسين را خواستم كه آقا اينجا كسي منكر ) ع(شب از واليت علي 

نيست كه شما دستور داده ايد تمام شبها را از اثبات واليت و لعن ) ع(واليت علي 
، گفتم كيست؟ به خلفا سخنراني كنند، حاجي گفت تازگي يك نفر سني شده

، من گفتم در محل ما چنين كسي نيست؟ گفت شما او را 1سيد مصطفي: گفت
گفتم او ساكن شميران است و از شميران تا  .شناسيد او ساكن شميران است مين

                                                 
ايران شمرده محمد حسيني طباطبائي، دكتر معاصر، او بزرگترين چهره هاي تصحيح و اعتدال در  - 1
خيانت در : شود، به دراسات و تحقيقهاي قرآني اهميت فراوان قائل است، از كتاب هاي مشهور او  مي

  .امامتي  هنقل تاريخ و كتاب حل اختالف بين شيعه و  اهل سنت در مسأل
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شاهپور و اين مسجد راه بسيار دور و درازي است، برويد شميران با ي  همحل
هي كرده ايم، اهل اين محل خودش صحبت كنيد، تقصير ما چيست و ما چه گنا

بعدها معلوم شد وي  .شناختيم ميچه گناهي دارند؟ تا آن وقت ما سيد مصطفي را ن
آيت اهللا ي  هجواني دانشمند و محققي فاضل و از ساكنين شميران و نواد

ميرزا احمد آشتياني است به نام سيد مصطفي حسيني طباطبايي كه به هيچ  ميالعظ
نيست، بلكه خود را اولين دوستدار و پيرو ) ع(ي علي وجه منكر واليت و دوست

تابع دين است نه اصل ) ع(داند و عقيده اش آن است كه علي  مي) ع(حقيقي علي 
  .دين و نه فرع دين

به هر حال ماه رمضان آن سال را به همين نحو مبتال بوديم و اينان كه شب ها 
خواندند،  ميد نماز جماعت نكردن ميآمدند و مسجد را اداره  ميبراي ترويج دين 

چون شب نوزدهم رمضان  .نماز فرادي خواندنشان هم معلوم نبود، ما كه نديديم
فرشهاي مسجد كهنه و : شد، مردم را خوب جمع كردند واعظ در منبر گفت

فرسوده و نخ نما شده است، بايد مردم پول بدهند تا براي مسجد فرش نو تهيه 
ن هم پذيرفتم دويست تومان بدهم،  اسم ما را كنيم، اول امام مسجد بدهد، م

 .نوشتند، و بعد از مردم ديگر پول زيادي را جمع كردند تا براي مسجد فرش بخرند
اما ماه رمضان تمام شد، ما هر چه منتظر شديم از فرش خبري نشد، بلكه خادم 

كه مسجد را فريفتند و تنها قالي بزرگ نو كه در مسجد بود به اسم يك نفر حاجي 
اينكه آن را ي  همدعي بود زماني خود او اين فرش را وقف مسجد كرده به بهان

  .برند، از مسجد خارج كردند ميبراي تطهير 
پس از گذشت بيش از دو ماه گيرندگان پول در مسجد پيدا نشدند، ولي 
خودم يكي از آنان را در خيابان ديدم و پرسيدم فرش مسجد چطور شد؟ پاسخ داد 
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پول جمع كرديم براي مسجد فرش بخريم، اما معلوم نكرديم و نگفتيم  ما از مردم
  !براي كدام مسجد

به هر حال پول قالي ها را هم خوردند و رفتند و فقط در اطراف مسجد از ما 
  .كردند كه اين آقا اخالق ندارد، بدين ترتيب از شرشان راحت شديم ميعيبجويي 

 ]كشف حقيقت و برخي سفرهاي تبليغي[

ين سالها كه دور و برم خلوت بود، مشغول مطالعه و نوشتن كتاب و تدبر در در ا
آيات كتاب خدا شدم و تدريجا برايم ثابت شد كه من و روحانيت ما غرق در 
خرافاتيم و از كتاب خدا بي خبر بوده و افكار مان موافق قرآن نيست، و به بركت 

وحانيت و ملت ما دين اسالم تدبير در كتاب خدا به تدريج بيدار شدم و فهميدم ر
و معلوم شد  .و به نام مذاهب، اسالم اصيل را  كنا ر گذاشته اند .را عوض كرده اند

عده اي به نام عرفا و عده اي به نام شعرا و مفاخر ملي و عده اي به نام صوفيه و 
به عده اي به نام فقها و عده اي به نام اخباريين و عده اي به نام اصوليين و عده اي 

نام حكما و فالسفه تا توانسته اند اسالم اصيل را برده و به جاي آن افكار بشري را 
 .رواج داده و اسالم را تغيير داده اند

براي روشنگري و ارائه اشتباهات هر يك از ايشان كتابي تأليف كردم و هر 
كتابي كه نوشتم گروه و حزبي با ما دشمن شدند، و حتي پس از نوشتن كتاب 

صوفيه و مرشدان كمر به قتلم بستند و مكرر با تلفن  "حقيقة العرفان"و  "فتيشالت"
ما تو را به : مرا تهديد به قتل كردند بعضي از مرشدان صوفيه پيغام دادند و گفتند

يكي ديگر از مرشدان صوفيه تلفن كرد و  .وسيله همكاران خودت خواهيم كوبيد
از شر شما حفظ خواهد كرد، او گفت  كشيم، گفتم خداوند مرا ميما تو را : گفت
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گفتم هر چه  .ما به دست روحانيان و همكاران خودت تو را نابود خواهيم كرد
بعدها از يكي از دست اندر كاران وزارت فرهنگ شنيدم كه  .خواهيد بكنيد مي

اهل خانقاه مبلغ شصت هزار تومان كه در آن زمان مبلغي هنگفت بود براي جمع 
  !به مسئولين وزارت فرهنگ پرداخته بودند "تيشالتف"آوري كتاب 

قصد ما از تأليف اين كتاب اين بود كه مردم را به كتاب خدا و عقايد اصيل 
و قرآن كريم آشنا سازيم و مردم را از كيد و ضاللت أفكار اهل بدعت  مياسال

بر ما  ولي قبل از آنكه ما بر ايشان بتازيم و باطل ها را آشكار سازيم ايشان .برهانيم
در اين سالها كه در  .تاختند و همه جا شروع كردند به بدگويي و تهمت و افترا

سنين چهل سالگي و باالتر بودم، در مسجد گذر وزير دفتر و گاهي در مسافرت ها 
 .كردم مي ميو بر منابر شروع به بيان حقايق اسال

 ]حكايتي از آباده و سفري به نيشابور و مشهد [

مت به هندوستان، به شيراز رفتم، چون به آباده رسيدم، اول سفري به قصد عزي
مغرب و هوا سرد بود، مردم براي صرف غذا و گرم كردن خود به قهوه خانه 

من نيز براي خواندن نماز به مسجد رفتم، چون نماز را خواندم ديدم مجلسي  .رفتند
ليد بيايد، و قت را او هم نيامده و بايد از اق .است پر از جمعيت كه منتظر واعظ اند

غنيمت شمردم و باالي منبر رفته و سخنراني كردم، مقداري از حقايق توحيد را 
بيان كردم و براي آنكه به ماشين برسم، زود ختم كردم و آمدم سر خيابان ديدم 
 .مسافرين در ماشين نشسته و مهياي حركتند، تا وارد اتوبوس شدم حركت كرد

ده بودند خرسند شده و پس از رفتنم گفتند بايد اين مردم مسجد كه سخنانم را شني
آيند تا مرا  ميآقا را دعوت كنيم اين شب ها برايمان موعظه كند و به دنبال من 
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شود آقايي كه به  ميبينند و معلوم ن ميگردند اثري از ما ن ميپيدا كنند، ولي هر چه 
گويند حتما اين  ميو آنان متعجب شده  !دنبالش هستد به آسمان رفته و يا به زمين

كنند گريه و زاري و تأسف خوردن و به شهرهاي  ميآقا امام زمان بوده و بنا 
من در شيراز  .اطراف خبر دادن كه امام زمان به شهر ما آباده تشريف فرما شده اند

كه بودم منتشر شد در فالن شب امام زمان در آباده در مسجد منبر رفته و باز غايب 
فر يك ماه طول كشيد ولي نتوانستم به هند بروم و ناگزير به اين س .شده است

  .تهران باز گشتم

 ]سفري به نيشابور و مشهد[

هواي تهران به نيشابور رفتم، در آنجا مرا براي اقامه  ميسفري براي فرار از گر
چون در نيشابور افكار صوفيگري شيوع يافته  .جماعت و سخنراني به مسجد بردند

نجا به رد افكار صوفيانه پرداختم، به طوري كه از خود شهر و بود، مدتي در آ
اطراف آن تا چهار فرسخي با ماشين و دوچرخه خود را براي استماع سخنراني اين 

رسانيدند، و بحمد هللا بسياري از مردم بيدار شدند و افكار صوفيانه شناخته  ميحقير 
كردند، ولي صوفيه به ادارات و مردم از آن بيزاري جسته و از بنده قدر داني   .شد

پيغام دادم اگر  .نيشابور و مشهد متوسل شدند تا از جلسات من جلوگيري شود
سخن منطقي داريد من براي مباحثه حاضرم چرا متوسل به زور شده ايد؟ جوابي 

 .نداشتند كه بدهند

تابستان يكي از همين سالها براي توقف ايام تابستان عازم مشهد شدم، در آنجا 
 .يز عده اي از اهالي مشهد براي تدريس و اقامه نماز جماعت مرا دعوت كردندن

نويسنده عرض كردم در مشهد امام جماعت بسيار است و مكاني خالي نيست و من 
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كنيم شبها تشريف  ميجايي براي اين كار ندارم، گفتند صحن عتيق را فرش 
ش كردند، اول مغرب رفتند صحن را با زيلو و كرباس فر .بياوريد، قبول كردم

همان روزها  !رفتيم نماز، شب دوم صحن پر شد و محتاج به پنج تكبيرگو شد
ميرزا جعفر ي  هطالب آمدند و تقاضا كردند درسي شروع كنم، من هم در مدرس

آمدند اظهار كردند كه درس شما به  ميدرسي شروع كردم، طالبي كه به درس ما 
و اگر شما در مشهد بمانيد و تدريس را  مراتب از درس ساير مراجع بهتر است،
عده اي آمدند كه براي طالب علوم ديني  .ادامه دهيد، مرجع تقليد خواهيد شد

  .شهريه برقرار كنيد

 ]مراجع مشهد و شهرت طلبي[

واعظي از اهل مشهد به نام نوغاني آمد كه ما هر وقت از يكي از مراجع مشهد  
بريم صد  ميكنيم و او را نام  ميو تمجيد  يعني آيت اهللا ميالني در منبر تعريف

البته آن وقت ( !!دهد ميدهد، و حتي اگر پنج مرتبه نام بريم پانصد تومان  ميتومان 
، شما هم اگر پول بدهيد، نام شما را هم باالي منبرها )صد تومان پول زيادي بود

پول ندارم بريم كه مردم و زوار شما را بشناسند، در جوابشان عرض كردم اوال  مي
چند روزي  .و ثانيا اگر پول هم داشته باشم براي اين كارها صرف نخواهم كرد

گذشت خدام حرم آمدند و گفتند ما با آيت اهللا ميالني قرار گذاشته ايم كه هر 
كدام از زوار را براي حساب وجوهات و پرداخت وجوه شرعي نزد ايشان ببريم، 

به خود ما كه واسطه و معرف شده ايم  از آن را ميهر مقدار كه وصول كنند سه
پردازد، شما هم اگر در وصول وجوهات شرعيه سهم ما را بدهيد حاضريم زوار  مي

روز ديگر سرهنگي موسوم به  .را نزد شما بياوريم، گفتم من اين كاره نيستم
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صالحي كه متصدي امور حرم و صحن بود، به نزد من آمد و گفت در مشهد هر 
كند بايد با اذن دربار باشد، گفتم خدا  ميدر حرم امامت كس در صحن و يا 

نماز را بپا داريد، و ما به اذن خدا و امر او و براي انجام  "أَقيموا الصالة"فرموده 
 .خوانيم و هرگز احتياجي به اذن ديگران نداريم ميوظيفه نماز 

 ]بازگشت به تهران و تحقيق و مطالعه[

ال روحانيون و هم به لحاظ دخالتهاي دربار چنين چون وضع را هم به لحاظ اعم
  .ديدم تصميم گرفتم كه مشهد را رها كرده و به تهران باز گردم

در اين ايام چون مسجدم در تهران خلوت بود به مطالعه و تأليف كتاب 
پرداختم، و گاهي در ايام تابستان به مسافرت پرداخته و در شهرهاي مختلف تبليغ 

رفتم، غالبا به روشن كردن عوام  مياوقاتي كه به مساجد و منابر نمودم، و  ميدين 
نوشتم عده اي از  ميپرداختم، و با هر كتابي كه  ميبه عقايد حقّه و دفع عقايد باطله 

شدند، كتاب عقل و دين  را نوشتم كه رد بر  ميدكانداران اهل باطل با من دشمن 
عقايدي كه در فلسفه مطابق قرآن  اهل فلسفه و فيلسوف مĤبان دور از قرآن بود، و

و چون  عقايد  .نيست، بيان كردم، ولي آخوندهاي يوناني مĤب را خوش نيامد
باطله شيخيه را نوشتم، شيخيه با من دشمن شدند، و چون كتاب شعر و موسيقي را 
نوشتم و مفاسد اكثر شعرها را بيان كردم شعرا و مداحان به دشمني من پرداختند، و 

من  .احكام القرآن را نوشتم آخوندهاي خرافي را با خود دشمن كردمچون كتاب 
كردم تمام آخوندهاي مذهب خودمان دكاندار خرافات و غالبا به فكر  ميخيال ن

اين اواخر فهميدم كه تمام آخوندها دين و مذهب را بيشتر براي  .خرسواري باشند
معاش خود هستند به فكر خواهند و آنقدر كه به فكر دنيا و تأمين  ميتأمين معاش 
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دين خدا و روشن كردن مردم نيستند، و لذا بسياري از آقا زادگانشان بي دين در 
آيند، چون در زندگي كنار پدر فهميده اند كه پدرشان دين و يا مذهب تصنعي  مي

دارد و براي جذب مريد، حافظ مذهب شده است و اگر كسب پدر را رها كنند به 
شوند، و اگر به همان كسب پدر پردازند دين و مذهب را  ميدين و مذهب بي اعتنا 

عوام نيز در هر مذهب و ديني معتقد و متعصب به سخنان  .دهند ميدكان خود قرار 
و عقايد پيشواي خويش اند و ابدا حاضر نيستد در باره يك مسئله به جد انديشه 

اين درد بزرگي دهند و  ميكنند، و هرگز احتمال بطالن در عقايد پيشواي خود ن
است و لذا نجات دادن اهل هر مذهبي، از خرافات و عقايد باطله، بسيار مشكل 

  .است و محتاج از خود گذشتگي است
در اين ايام بود كه دولت قوي و ملت ضعيف بود و مقدرات مردم و حتي 

خواست خرافات خود را ترويج  ميدين ايشان به دست شاه بود و هر مذهبي كه 
ود را به شاه و يا دولت ببندد و لذا صوفيه و بابيه و شيخيه خود را به كند بايد خ

كرد  ميبستند و شاه هم براي گول زدن مردم خود را شيعه خالص معرفي  ميدربار 
خواسته از اسب سقوط كند امام زمان  ميگفت در راه امامزاده فالن  ميو حتي 

كرده و يا حضرت عباس  آمده كمر او را گرفته و او را از هالكت و خطر حفظ
  .كمر او را گرفته، و از اين قبيل حقه بازيها

 ]اقامتي چند روزه در قوچان[

به ياد دارم كه يك سال تابستان سفري به قوچان رفتم، اهل آنجا مرا به اقامت چند 
موحد  .روزه در آن شهرستان دعوت كردند و تقاضاي امامت و موعظه نمودند

جاللي نيز از من خواست كه مدتي براي ارشاد مردم  فاضل جناب آقاي سيد جالل
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چون شبها در مسجد و در  .در قوچان اقامت كنم، من هم مضايقه نكردم و پذيرفتم
كردند چه در خود مسجد  ميرفتم، تمام اهل شهر اجتماع  ميعوضيه منبر ي  همدرس

ات عرفا قدري از خراف .شد ميو چه در اطراف مسجد در خيابانها، مملو از جمعيت 
و صوفيه و قلندران را در ضمن سخنرانيهاي خود بيان كردم، صوفي مسلك ها 

نهار ي  همأمورين ساواك وقت ظهر سر سفر .متوسل به ساواك و شهرباني شدند
آمدند و نگذاشتند نهار بخورم، مانند ميرغضب با كمال تندي و به صورتي 

 .ساواك بردندي  هبه اداروحشيانه، مرا در ماشين خود گذاشته و حركت دادند و
بود تا وارد شدم و سالم كردم بنا  ميرئيس ساواك هم جوان نادان مغرور و نفه

به هر حال اين بود  .كرد فحش دادن و حمله كردن و لگد براي ما پرتاب كردن
دولت شاه و اين بود ضعف ملت، تا اينكه مرا با ماشين به طرف مشهد حركت 

ساواك مشهد و شب را در آنجا ماندم، فردا رئيس دادند و بردند و در اداره 
كنيد  ميساواك مشهد ما را خواست، و من به او گفتم شما ملت را به خود بدبين 

براي خاطر شندر غاز كه صوفيه قوچان به رئيس ساواك آنجا كه جوان 
ولي اصال  .كنيد مياست داده اينطور به يك مرد مجتهد خيرخواه توهين  مينفه

همين قدر بايد دانست  .ره اي نبود كه مأمورانش سخن منطقي بفهمندساواك ادا
من ديدم رئيس ساواك مشهد  .قوي شدن دولت براي ملت بسيار خطرناك است

گويد، پنداشتم آدم بهتري است يعني از رئيس ساواك قوچان  ميبا ماليمت سخن 
پارچه قيام بهتر است، ولي خبر نداشتم وبعد متوجه شدم كه تمام مردم قوچان يك

كرده و بازارها را تعطيل كرده اند و به سبب توهيني كه ساواك قوچان به من 
كرده، شهر يك پارچه عزا دار شده و جمعيت بسياري براي شكايت به مشهد آمده 

به هر حال ظهر بود  .اند وبر اثر اين اتفاق است كه رئيس ساواك قدري ماليم شده
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ك بيرون، ديدم جمعيت و اهالي قوچان همت كه مرا آزاد كردند، آمدم از ساوا
فهميدم مردم قوچان مردمان  .كرده اند و تا در اداره ساواك به استقبال آمده اند

نادان و پست و  ميغيور و با همتي هستند ولي متأسفانه اغلب آخوندهاي آنجا مرد
 مثال يكي از آخوندهاي آنجا كه غين علي و يا برادرش غين علي نام .مفتخورند

علي ي  هگفت من هرگاه بخواهم با همسرم جماع كنم با حول و قو ميداشت به من 
اين آخوند احمق مشرك مدعي بود كه سي سال در نجف  !!كنم ميجماع ) ع(

بايد بر ملتي كه چنين راهنماياني دارند تأسف  !درس سطح و خارج خوانده است؟
   !خورد

دم دور ما را گرفتند كه مردم به هر حال چون از اداره ساواك مشهد بيرون آم
گفتم تلفن كنيد كه ما  .قوچان منتظرند و بايد فوري با شما به قوچان باز گرديم

ساعت پنج بعد از ظهر حركت خواهيم كرد و چون به سوي قوچان حركت 
فرسخي به تدريج به استقبال  20كرديم، تمام اهالي شهر و قريه هاي اطراف آن تا 

شهر قوچان كه رسيدم گاو و گوسفندهاي زيادي براي آمده بودند كه نزديك 
قرباني آورده بودند، ولي چون چنين قرباني كاري شرك آميز بود، مانع شدم و 

گفتند چنين استقبالي  مينگذاشتم براي استقبال از من قرباني كنند، و از قراري كه 
رف چون وارد شهر شدم مرا سر دست بلند كردند و به ط .سابقه نداشته است

و من همان شب منبر رفتم و از ايشان تشكر كردم، و پس از  .مسجد آوردند
  .چندين شب بيان حقايق قرآني به تهران مراجعت كردم
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 ]تأليف كتاب درسي از واليت و پيĤمدهاي آن[

يكي از تأليفات اينجانب كه موجب ائتالف دشمنان ما و اتفاق ايشان عليه ما 
بود كه در اين كتاب براي دفع شركيات شيعه  "تدرسي از والي"گرديد، كتاب 

نمايان و صوفيه و شيخيه و روشن شدن ايشان حقايقي بيان داشتم و نوشتم كه انبيا 
و اوليا در صفات و افعال خدا شركت ندارند و توليت و واليت انبيا و اوليا فقط در 

يت و واليتي امور قانوني و شرعي است و در ايجاد خلق و رزق و امثال اينها تول
اين كتاب غوغايي برانگيخت كه براي خودم مايه تعجب شد و سيل  .ندارند

براستي چه رخ  !!بدگويي و تهمت را از جانب روحانيون به جانبم سرازير كرد؟
 !داده بود؟ مگر جز آيات قرآن و احاديث موافق قرآن در اين كتاب، نوشته بودم؟

فهميدم؛ زيرا  ميرا با تأليفات سابقم  ....علت مخالفت و عداوت صوفيه و شيخيه و
رونق بازارشان را به خطر انداخته بودم، اما اين بار كساني با من ستيز و دشمني 

آيا باز هم  !!شمردند ميكردند كه خود را حافظ و مدافع دين و ظواهر شرع  مي
  !كسب و كار عده اي از كاسد كرده بودم؟

مداحان و روضه خوانها، عوام را عليه به هر حال بسياري از معممين، خصوصا 
  !بنده تحريك كرده و از هيچگونه بدگويي در حق من كوتاهي نكردند

البته در اوايل انتشار اين كتاب برخي از روحانيون كه كتاب را مطالعه كرده 
بودند تا حدودي از اينجانب حمايت نمودند، اما وقتي سيل مخالفت دكانداران 

د عقب نشستند و مهر سكوت بر لب زدند و شايد بسياري مذهبي را مشاهده كردن
از آنها ديگر حاضر نبودند مطالب قبلي خود را در باره من و كتابم تكرار كنند؛ 

افتاد و به سرنوشت  ميزيرا در اين صورت موقعيت خودشان در بين عوام به خطر 
  !!شدند ميمن دچار 
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يت اهللا ميالني كه ادعا كرده آي  هاز جمله، با خبر شدم پس از انتشار اعالمي
مخالف قرآن است، عده اي از علماي قوچان كه مرا  "درسي از واليت"بود كتاب 

طلبند و درخواست  ميروند و دليل  ميشناختند به مشهد و به نزد آقاي ميالني  مي
است؟ و  "درسي از واليت"كنند كه نشان دهيد كدام آيه قرآن مخالف كتاب  مي

تواند آيه اي نشان  ميشود و ن ميطوالني جناب ميالني عاجز  پس از يك مباحثه
  !!كند مياما اعالميه خود را اصالح ن !دهد

همچنين آيت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتي در پاسخ سؤال مردم در باره 
  :نويسد مي» درسي از واليت«كتاب 

ام، كتاب درسي از واليت حجت االسالم عالم عادل آقاي برقعي را خوانده 
 .سخنان مردم تهمت به ايشان است .كند ميعقيده او صحيح است و ترويج وهابي ن

  :فرمايد اين قبيل شعر درست نيست مياتقوا اهللا حق تقاته، ايشان 
 كند ميفنا شود علي فناش  جهان اگر

  

 كند ميقيامت ار بپا شود علي بپاش   
  

  .كنم اين شعر درست نيست ميبنده هم عرض 
 يمحالت: امضاء

  
  :نويسد ميآقاي علي مشكيني نجفي نيز 

اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درسي از واليت را مطالعه نمودم و از 
  .مضامين عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم
  علي مشكيني: امضاء
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 :نويسد ميآقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي 

  
  بسمه تعالي

آقاي عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و حضرت 
كتاب و تأليف شخص دليل عقلش و (المذهب و بنا به گفتار مشهور  ميعادل و اما

و ايشان مطالب بسيار عاليه راجع به مقام و شأن حضرت ) باشد ميآينه عقيده اش 
و كتاب  "قل و دينع"و ساير ائمه هدي عليهم السالم در كتاب ) ع(اميرالمؤمنين 

كه تازه به طبع رسيده و در ساير كتابهاي ديگر شان نوشته اند، و  "تراجم الرجال"
جار و جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي كه 
كتاب مستطاب درسي از واليت را كامال نخوانده و ايمان خود را از دست داده و 

كنند كوچكترين تأثيري نزد علما و عقال ندارد  يمقضاوت ظالمانه در حق معظم له 
واي به حال كساني كه اين ذريه طاهر ائمه هدي عليهم السالم را كه ) عاقالن دانند(

از چند نفر مراجع تصديق اجتهاد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و 
χ( :حق تعالي فرموده .زنند ميافتراي شديد بر يك نفر مسلمان عالم فقيه  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# 

tβθ ™7Ïtä† β r& yì‹Ï±n@ èπ t±Ås≈ xø9$# ’Îû š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ öΝçλm; ë>#x‹tã ×Λ⎧Ï9r& ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÍοtÅzFψ$#uρ 4 (1 

   سيد وحيدالدين مرعشي نجفي: خادم الشرع المبين
   1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 

22/10/1348  
  

                                                 
  .19سوره نور،  1
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و شتم و توهين و افتراي معممين، ادامه اما سيل مخالفت و بدگويي و سب 
اينجانب نيز براي اينكه دهان مغرضين را ببندم و به عوام كه مطالبم برايشان  .داشت

، بي سابقه و "درسي از واليت"مأنوس نبود، اثبات كنم كه اظهاراتم در كتاب 
مخالف رأي علما نيست و براي اطمينان خاطر كساني كه قبول و هضم مطالب 

برايشان بسيار مشكل بود و يا فريب هوچيگري روضه خوانان و مداحان بي كتاب 
سواد را خورده بودند، سعي كردم نظر برخي از علماي مشهور و با وجاهت را ارائه 
كنم، لذا به نزد آيت اهللا حاج سيد عبدالحميد ماكويي كه نماينده آيت اهللا سيد 

ا با او درميان گذاشتم و از او در تهران بود رفتم و ماجرا ر 1ابوالقاسم خويي
ناگزير از او  !ولي متأسفانه جرئت نكرد .خواستم در مورد اينجانب اظهار نظر كند

واليت تكويني "خواستم به عنوان نماينده آيت اهللا خويي رأي ايشان را در مورد 
به هر حال وي از من اسم نبرد ولي پذيرفت در اعالميه  .اعالم كند "انبيا و اوصيا

نظر آيت اهللا خويي را اعالم كند، ولي عبرت آموز است كه بدانيد بعد از اينكه  اي
از طرف روحانيون ديگر مورد اعتراض و تحت فشار قرار گرفت و موقعيت خود 

برقعي مرا : و حتي گفت !منتشر شده خود را انكار كردي  هرا در خطر ديد، اعالمي
قبيل سخنان، البته اينجانب منتظر روزي و از اين  !!فريب داد، برقعي مرا مجبور كرد

  .هستم كه پروردگار متعال در اين مورد بين ما حكم خواهد فرمود
  

                                                 
از  "خوي"هر در ش 1317در سال ، أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي: خوئي - 1

با پدرش به نجف رفته و در آنجا دروس مذهب شيعه را فرا گرفت و  .توابع آذربايجان ديده بدنيا گشود
: نگاه .هـ از دنيا رفت1413او در سال  .هـ مرجع شيعيان شد1390پس از مرگ محسن حكيم در سال 

  .154ـ153 هإلماميومراجع ا هالديني هو المرجعي ،سيرة اإلمام الخوئي تأليف أحمد الواسطي
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 ]نظر آيت اهللا خويي راجع به واليت تكويني و تشريعي[

  :متن اعالميه آيت اهللا ماكويي كه چاپ و منتشر گرديده از اين قرار است
  

  بسمه تعالي
آقاي حاج سيد ابوالقاسم خويي راجع بنفي  ميفتواي مرجع تقليد آيت اهللا العظ

  .)ع(واليت تكويني و تشريعي انبيا واصيا 
هر  73ص 2متن فرمايش ايشان در كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقي ج

  .كس خواهد مراجعه كند
ال اشكال يف جناسة الغالة و منهم من ينسب اليه االعتراف بالوهيته سبحانه اال 

ور الراجعة ايل التشريع والتكوين كلها بيد امرياملؤمنني او احدهم انه يعتقد ان االم
فريي انه احمليي و املميت و انه اخلالق و الرازق و انه الذي ايد االنبياء السالفني سرا و 
ايد النيب االكرم جهراً و اعتقادهم هذا و ان كان باطال واقعا و علي خالف الواقع 

لي ان االمور الراجعه ايل التكوين و التشريع كلها حقا حيث ان الكتاب العزيز يدل ع
بيداهللا سبحانه ايل ان قال االعتقاد بذلك عقيدة التفويض الن معناه ان اهللا سبحانه 
كبعض السالطني و امللوك قد عزل نفسه عما يرجع ايل تدبري مملكته و فوض االمور 

الشعار املنظومة بالعربية او الراجعة اليها ايل احد وزرائه و هذا كثريا ما يترائي يف ا
الفارسية حيت تري ان الشاعر يسند ايل امرياملؤمنني بعضا من هذه االمور و عليه فهذا 
االعتقاد انكار للضروري فان االمور الراجعه ايل التكوين و التشريع خمتصه بذات 

  .الواجب تعايل فيبتين كفر هذه الطائفه علي ما قدمناه من انكار الضروري
در نجاست اهل غلو اشكالي نيست بعضي از ايشان اقرار بالوهيت : ترجمه

خداي سبحانه دارند ليكن معتقد است كه امور راجع بتشريع و تكوين تمامش 
و يا يكي از امامانست پس او را زنده كننده و ميراننده و ) ع(بدست اميرالمؤمنين 
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نبي اكرم صلي اهللا عليه و آله داند و گويد با انبياي گذشته سرّاً و با  ميخالق و رازق 
جهرا بوده و تأييد ميكرده و اين عقيده اگر چه باطل و برخالف واقع است حقيقتا 
زيرا قرآن كتاب خداي عزيز داللت دارد بر اينكه امور تكوين و تشريع كال بدست 
خداي سبحانه ميباشد و اعتقاد بĤن عقيده تفويض است زيرا معناي آن چنين ميشود 

تعالي مانند بعضي از سالطين و شاهان خود را معزول و بركنار نموده از  كه خداي
آنچه راجع بتدبير مملكت اوست و امور مملكتي را بيكي از وزراي خود داده و 
اين مطلب زياد ديده ميشود در اشعار عربي و فارسي كه بعضي از اين امور را 

وري دين است؛ زيرا امور نسبت با اميرالمؤمنين ميدهند و اين اعتقاد انكار ضر
اين چيزي اشد بنابر اين كفر اين طايفه بنابرتكوين و تشريع مختص بذات خدا ميب

 .است كه گفتيم قبال از بابت انكار ضروري

  :در تهران نماينده حضرت آيت اهللا خويي
  حاج سيد عبدالحميد موسوي ماكويي 

 ]خاطراتي از آيت اهللا شريعتمداري[

جواني و در دوران تحصيل با آيت اهللا سيد كاظم  عالوه بر اين چون در
شريعتمداري همدرس بودم و در ايام اقامت در قم با ايشان مراوده داشتم، گمان 

تا  "درسي از واليت"وي تا هنگام كتاب  .كردم وي انصاف را زير پا بگذارد مين
من كرد و مهمتر اينكه تأييديه اي برايم نوشته و از  ميحدودي از من حمايت 

تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور شرعيه مجاز دانسته بود و حتي پس 
من نيز با توجه به  .نيز تا مدتي سكوت اختيار كرد "درسي از واليت"از انتشار 

سوابقم با وي، جواب او را به استفتايي كه در اين موضوع از او شده بود، در 
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ك از كساني كه به مسجد يا منزل ما كارتي كوچك چاپ و تكثير كردم و به هر ي
  .دادم ميآمدند، يكي از اين كارتها  مي

  :استفتاء مذكور و جواب آن چنين بود
  

جناب آقاي آيت اهللا شريعتمداري، پس از عرض  ميحضرت آيت اهللا العظ
منتشر شده  در آن كتاب نوشته شده كه امام  "عقائد الشيعه"سالم، اخيرا كتابي بنام 

دانيم باذن اهللا، آيا  ميجهان ي  هرا همه كار _صلي اهللا عليه و آله و سلم  _و پيغمبر 
اين مطلب واقعا از عقايد شيعه است و دليل عقلي و نقلي بر اثبات اين مطلب 

  داريم؟
  

  بسمه تعالي
همه كار جهان در دست خداوند است، امام عليه السالم و پيغمبر صلي اهللا 

  .إلهي اندعليه و آله واسطه ايصال احكام 
  سيد كاظم شريعتمداري: مهر

  
اما چنانكه گفتم وقتي غوغا و هياهوي دكانداران عوام فريب باال گرفت آيت 
اهللا شريعتمداري نيز كه تا مدتي پس از انتشار درسي از واليت با ما مخالفت نكرده 

دشمنان خرافي كه كتاب  !!بود، نه تنها سكوت نكرد بلكه به صف مخالفان پيوست
ور و چند كتاب ديگرم بازار آنها را خصوصا در ماه محرم، از رونق انداخته مذك

بود براي خنثي كردن اثر سخنان و تأليفات ما كه مورد توجه و فراگير شده بود، با 
ارسال نامه اي كه پنج يا شش امضا داشت، از او خواستند كه صريحا نظر خود را 
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تكثير كرده و در ميان مردم پخش  در مورد اينجانب اعالم كند و دستخط او را
  !كرده و حتي به در مسجد ما نيز الصاق كردند

  
 :متن نامه و جواب آيت اهللا شريعتمداري چنين بود

  
 23/10/55مورخه             بسم اهللا الرحمن الرحيم                                    

  1397بيست و سوم محرم الحرام 
  

 قاي شريعتمداري مدظله العالي            آ ميحضرت آيت اهللا العظ

داريم، اجازه نامه اي بنام آقاي سيد ابوالفضل برقعي  ميبدين وسيله معروض 
امام جماعت مسجد وزير دفتر تهران بامضاي شما در محل توزيع گرديده است كه 

لذا  .باشند ميامور شرعيه ي  هايشان من جميع الجهات مجاز و مأذون در تصدي كلي
شود كه آيا اين اجازه نامه مربوط به قبل از  ميحضور مباركتان استفسار  از

تظاهرات ايشان به وهابيگري و سنيگري و مشرك دانستن مراجع تقليد و متهم 
باشد، يا اينكه مربوط به بعد از  مينمودن شيعيان به بدعت و بت پرستي و شرك، 

  .آن است
اهالي محل و مسلميني كه بوسيله  استدعا داريم نظر مباركتان را براي اطالع

  .اين اجازه نامه و تبليغات سوء اين شخص اغفال شده اند اعالم و ابالغ فرماييد
  
 والسالم من اتبع الهدي
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  باسمه تعالي
مزبور تاريخش قبل از اين جريانات است فعال آقاي سيد ي  هاجازه نام

اجازه اي كه بتاريخ  ابوالفضل برقعي مزبور هيچ نوع سمتي از طرف ما ندارد، و
  .خيلي گذشته داده شده است لغو و باطل و تاريخ سال آن را عمدا محو كرده اند

  سيدكاظم شريعتمداري: مهر    23/10/55     1397/محرم 22في 
  

قم، سيد كاظم شريعتمداري را ي  هعلميي  همن از زمان تحصيل در حوز
شناخت و با احوالم آشنا  ميوبي شناختم و با وي همدرس بودم، او نيز مرا به خ مي

بود، ولي وقتي هياهوي معتادان به بدعت باال گرفت، ايشان هم چنانكه از 
همواليتي خود يعني آيت اهللا علي اصغر محيي الدين بنابي كه او نيز در آذربايجان 
خصوصا بناب و تبريز همچون نگارنده به بيان حقايق قرآن و زدودن غبار بدعتها و 

نوراني اسالم، قيام كرده بود، كمترين حمايتي نكرد و او را با ي  هچهر خرافات از
مخالفان خرافي و مدافع بدعتها تنها گذاشت، به اينجانب نيز نه تنها پشت كرد و 

بلكه چنانكه مالحظه شد عليه حقير اعالميه نيز صادر كرد،  !حق را آشكار نساخت
ارتباط و از وي خاطرات بسيار  در حالي كه پيش از اين من با ايشان مراوده و

كنم كه  ميداشتم و از جمله خاطراتي كه از وي دارم يكي را در اينجا نقل 
  :اميدوارم خالي از فايده نباشد

روزي در منزل آقاي شريعتمداري همراه عده اي از فضال ميهمان بودم كه 
يت سخن از اصول دين به ميان آوردم و از آقاي شريعتمداري پرسيدم حضرت آ

پنج تا، پرسيدم آيا آيه و يا حديثي داريم : اهللا، اصول دين چند تاست؟ ايشان گفت
خير، گفتم پس به چه دليل اصول دين پنج : ؟ گفت"اصول الدين خمسه": كه
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درست : تاست و سه يا چهار و يا شش تا نيست؟ وي قدري انديشيد و سپس گفت
تاست نداريم ولي علماي ما است كه ما آيه يا حديثي كه بگويد اصول دين پنج 

من در جواب  .به اين نتيجه رسيده اند ميپس از بررسي و با ادله عقلي و براهين عل
خندي؟ گفتم  ميآقاي برقعي چرا : ايشان خنديدم، ايشان تعجب كرد و پرسيد

خنده هم دارد كه خداوند تبارك و تعالي پيغمبري بفرستد و كتابي نازل كند و به 
ان بياوريد و به رسولش بفرمايد با مردم جهاد كن تا ايمان بياورند، مردم بگويد ايم

ولي در كتابش بيان نكند كه مردم به چند چيز ايمان بياورند، بلكه بگويد صبر 
به شما  ميكنيد چند صد سال ديگر علماي حوزه ها با داليل عقلي و براهين عل

ي خنده ندارد؟ در اين آيا چنين مذهب !!گويند كه به چند چيز ايمان آوريد مي
 .هنگام خود آقاي شريعتمداري نيز خنده اش گرفت

 ]اصول دين[

محترم بداند كه اينجانب در باره اصول دين و تعداد آن، از علماي ي  هخوانند
بسياري سؤال كردم و همه آنها از جمله آقاي شريعتمداري از دادن جواب كافي و 

باشد، طفره رفته اند؛ زيرا به خوبي  وافي كه تماما مستند به آيات قرآن كريم
دانستند كه اگر براي تعيين و تبيين اصول دين به قرآن مجيد رجوع كنند، گر  مي
توان براي توحيد و معاد و نبوت آيات بسياري را ذكر كرد اما در مورد بقيه  ميچه 

به همين سبب كال در اين بحث به سراغ قرآن  .شوند مياصول به مشكالتي دچار 
روند تا بر درد سرهاي بعدي مواجه نشوند؛ زيرا در غير اين صورت، پس از  يمن

ذكر آياتي كه داللت بر اصل توحيد و معاد و نبوت دارند، اگر بخواهند آياتي را 
كه نافي ظلم از خداوند سبحان اند به عنوان مستند خويش در اصل عدل ذكر 
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ات بسياري نيز جهل و غفلت و كنند، ناگزير بايد به اين سؤال جواب گويند كه آي
كنند، چرا علم و احاطه و قدرت الهي را  ميرا از پروردگار متعال نفي  ....ضعف و 

شوند بگويد چون در معناي عدل با  ميجزء اصول دين قرار نداده ايد؟ ناچار 
اشاعره موافق نبوديم، براي تمايز از آنان، عدل را در رديف اصول آورديم، در 

شود  ميآيد و آشكار  مياظرات و منازعات عدليه و اشاعره به ميان نتيجه پاي من
در  ميكه اين امر به صدر اسالم و مسلمين اولين، يعني پيش از اينكه اختالفات كال

حال آنكه اصول دين بايد از صدر  .ميان مسلمين به وجود آيد، ارتباطي ندارد
نه آنكه اصول  .رموده باشداسالم تا امروز يكسان باشد و شارع خود آن را بيان ف
  !!دين در قرون بعدي غير از اصول دين در قرن اول باشد

عالوه بر اين آيات بسياري ايمان به كتب آسماني و ماليكه را نيز الزم شمرده 
  .اند در حالي كه در اصول دين اينان مذكور نيست

ر مهمتر آنكه در مورد اصل امامت كار بسيار مشكلتر است؛ زيرا اصوال د
قرآن كريم اثري واضح از اين اصل نيست و طبعا بايد جوابگوي اين سؤال باشند 
كه چرا برخالف اصول ديگر در مورد اين اصل از اصول دين كه ال أقل به نظر 
شما اهميت بسيار دارد و دين بدون آن كامل نخواهد بود، آيه اي نداريم و يا ال 

نباشد،  ميپيچ در پيچ كتب كال واضحي كه محتاج روايت و تفصيالتي  هأقل آي
نداريم و چرا قرآن صريحا همچون توحيد و معاد و نبوت و ايمان به ماليكه و 

را ال أقل به صورت كلي ) ص(كتب سماوي، اصل امامت معصومين پس از پيامبر 
  !و به همان وضوح اصول ديگر بيان نفرموده است؟
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از قرآن به ميان آيد  ميبه همين سبب علما از همان ابتدا و بدون آنكه اس
اثبات كرده  ميعقلي و براهين علي  هعلماي ما پس از بررسي و با ادل": گويند مي

 ."اند كه اصول دين پنج تاست

براي رفع اين مشكل و آشنا ساختن مردم با اصول دينشان جزوه اي در بيست 
ر صفحه موسوم به اصول دين از نظر قرآن تأليف كردم كه به صورت محدودي د

در آنجا اصول دين را تماما با استناد به آيات قرآني،  .ميان دوستان پخش گرديد
  .بيان كرده ام

 ]»درسي از واليت«مخالفين كتاب [

باري، به ماجراي اصلي خود باز گرديم و اينكه علما مرا با عوام خرافه پرست و 
زه با خرافات رندان اهل بدعت تنها گذاشتند و خود را به اظهار حقايق دين و مبار

  !!ملزم نديدند
در آن ايام، از جانب مخالفان، رديه هايي سراسر مغالطه و سخنان نادرست و 

و  "حمايت از حريم شيعه"و  "اثبات واليت حقه"غير علمي، از جمله كتاب 
به ترتيب توسط آقايان نمازي و محلوجي و  "عقائد الشيعه"و  "حقيقت واليت"

به طبع  "درسي از واليت"، براي تخطئه كتاب و خندق آبادي 1رشاد زنجاني
و يكي از شاگردانم يعني آقاي محمد تقي خجسته كه به اين بنده، محبت  .رسد مي

                                                 
جالب اينجاست كه آقاي رشاد زنجاني بر كتاب درسي از واليت رديه اي موسوم به حقيقت  - 1

احدي از شيعيان واليت تكويني براي ": تأليف خود تصريح كرد كه 13واليت نوشت و در صفحه 
ه  اماميه اين عقيده شيع«: ولي آقاي خندق آبادي در رديه خود نوشت» رسول خدا و ائمه قائل نشده

  !!"است كه واليت ائمه هم تكويني است و هم تشريعي
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بسيار داشت، يادداشتها و پاسخهاي مرا بر مطالب اين كتب جمع آوري و تنظيم 
حديث الثقلين يا نصب الشيخين، النمازي و "كرد و در دو كتاب به نامهاي 

به چاپ  "اشكاالت به كتاب درسي از واليت و داوري در آن"و  "جيالمحلو
و چون آيت اهللا ميالني در اعالميه خود نوشته  _خدايش جزاي خير دهد _رساند 

  :بود
  

 بسمه تعالي    

مطالب اين كتاب برخالف فرموده قرآن كريم و مخالف با صريح فرمايش 
نويسنده آن از ادله  .باشد ميپيغمبر اكرم است، اين كتاب از جمله كتب ضالل 

علميه بي اطالع و به خياالت و اوهام خود و امثال خود نوشته و گفته است مسلك 
  .أعاذنا اهللا من مضالت الفتن .تصوف بر باطل است

  سيد هادي ميالني: امضاء و مهر
  
لذا آقاي خجسته براي اثبات كذب مدعاي مشار اليه و رفع شبهه از كساني 

ند از من خواست ال أقل از مدارك اجتهاد اينجانب در كتاب ذكر شناس ميكه مرا ن
شود و به عنوان نمونه اجازه اجتهاد اين جانب از آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني 

اشكاالت به كتاب درسي از واليت و "كتاب  32را به چاپ رساند كه در صفحه 
د كه كتاب كن ميايشان در همين كتاب اعالم  .مضبوط است "داوري در آن

تجديد  مياينجانب با كمكهاي آيت اهللا حاج حسن طباطبايي ق "حقيقه العرفان"
چاپ شد و يا آيت اهللا شريعتمداري به منظور كمك به اينجانب، پنجاه جلد از 

البته مراجع ديگر نيز نسخ متعدد از  .مرا خريداري كرده است "عقل و دين"كتاب 
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دند، از جمله آيت اهللا خميني دويست جلد اين كتاب را از من خريداري كرده بو
  .از اين كتاب را از من خريده بود

اما به هر حال عرصه به دست بدخواهان بود، و بدين ترتيب دشمنان ما از 
آخوندهاي فيلسوف مĤب و روضه خوانها و مداحان، بنا كردند تهمت زدن و حمله 

و چنانكه گذشت يكي كردن و كتاب نخوانده را تحريم و مؤلف را تكفير كردن 
يونان و شيخيه را داشت و مرجع تقليد ي  هاز ماليان خرافي كه عقايد خرافي فالسف

عده اي از جهال بود به نام سيد محمد هادي ميالني اعالميه صادر كرد كه كتاب 
درسي از واليت كتاب ضاللت است و هزاران نسخه از آن  اعالميه را چاپ و 

اما وقتي چند تن  !و ديوار مسجد خود من هم چسباندندمنتشر كردند و حتي به در 
طلبند  ميروند و از او دليل  مياز فضالي قوچان به مشهد و به منزل آقاي ميالني 

كه كدام آيه قرآن مخالف كتاب درسي از واليت است، پس از مباحثات طوالني 
  .كند ميجنابش آيه اي ذكر ن

 ]حكايتي شگفت و مذاكره با آقاي فلسفي[

لبته روضه خوانهاي ايران غالبا معلوماتي ندارند و حق را از باطل تشخيص ا
دهند لذا به توصيه بي دليل آقاي ميالني بنا كردند در منابر به نويسنده كتاب  مين

درسي از واليت بد گفتن و تهمت زدن، حتي يكي از ائمه جماعت تهران كه 
خواهم ردي بر كتاب  يمروزي ميهمان من بود، پس از تعارفات معموله گفت 

بنويسم، گفتم خوب است ابتدا شما آن را با دقت مطالعه  "درسي از واليت"
گفت من  .بفرماييد و بخوانيد و هر كجا اشتباهي ديديد، با دليل و برهان بيان نماييد

حال خواننده محترم  .آن كتاب را نخواهم خواند؛ زيرا خواندنش حرام است
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كه بر  ميي خود گرفتار چه مردماني بوده ايم، مردمالحظه كند كه ما در زندگ
  !نويسند، تازه ادعا دارند كه روحاني و اهل فضل و ايمانند ميكتاب نخوانده رد 

همچنانكه بارها گفته ام بسياري از وعاظ حتي خطباي معروف و بزرگ نيز از 
كه (كتاب خدا بي اطالع و يا توجه كافي به آن ندارند و از گفتن سخن بي دليل 

ابايي ندارند كه اين ناشي از بي تقوايي ) در باال يك نمونه اش را مالحظه كرديد
آنان است، عالوه بر اين حتي در اصول عقايد مقلد ديگران و تابع عقايد موروثي 
اند و به سبب عدم آشنايي كافي با قرآن كريم، روايات درست از نادرست را 

حديثي را در كتابي ببينند آن را دهند و به صرف آنكه خبر يا  ميتشخيص ن
در خاطرم هست كه روزي به قصد  .كنند ميپذيرند و با آب و تاب بر منابر نقل  مي

عيادت از بيماري در صف اتوبوس منتظر بودم كه ناگهان يك ماشين شخصي 
آقاي برقعي : جلوي من توقف كرد و سرنشين آن مرا به اسم صدا زد و گفت

دم ديدم واعظ معروف آقاي فلسفي است، سوار شدم، پس بفرماييد باال، نگاه كر
كنيد؟ خبري از  ميآقاي برقعي كجاييد، چه : از سالم و احوالپرسي، ايشان گفت

جناب فلسفي به سبب عقايدم تقريبا خانه نشين شده ام و اگر : شما نيست؟ گفتم
 كرديد، گفت مگر شما چه ميدانستيد كه عقايدم چيست، شايد مرا سوار ن مي
گويم روضه خواني حرام است، كمك به روضه خواني  ميمن : گوييد؟ گفتم مي

چرا؟ گفتم چون روضه خوانها : حرام است پول دادن براي آن حرام است، گفت
گويند اكثرا ضد قرآن است و در واقع با پيامبر و ائمه دشمني  ميآنچه را كه 

: هم حرام است؟ گفتمآيا منبر : و پرسيد !حتي من: آقاي فلسفي گفت .كنند مي
چرا؟ براي تفهيم مطلب به او، گفتم آقاي فلسفي يادتان : آري حرام است، گفت

آري، گفتم من يكي از : هست در دهه عاشورا در بازار به منبر رفته بودي؟ گفت
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شدم صداي شما را شناختم و ايستادم كه سخنان  ميهمان روزها كه از بازار رد 
داند،  ميگفتي امام در شكم مادرش همه چيز را  يمشما را بشنوم و شنيدم كه 

مقصود فلسفي رواياتي بود كه (بله، اين موضوع در روايات ما ذكر شده : گفت
گويند امام در شكم  ميداللت دارد بر علم امام قبل از تولد، از جمله رواياتي كه 
م ولي اين گفت) !بيند ميمادر از طريق ستونهاي نور كه در مقابل اوست همه چيز را 

واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال «: فرمايد ميمطلب اوال ضد قرآن است كه 
دانستيد، از شكم  ميخداوند شما را در حالي كه هيچ چيز ن=  1تعلمون شيئا

ثانيا شما در آخر همان منبر گريز به صحراي كربال زدي  .»مادرانتان خارج ساخت
آمد، حر جلوي او را گرفت  ميف كوفه به طر) ع(كه امام حسين  ميو گفتي هنگا

و مانع شد كه امام به كوفه برسد، امام ناگزير راه ديگري را در پيش گرفت و 
قدم از ) ع(كرد تا اينكه به جايي رسيدند كه اسب امام  مينيز آنها را دنبال  "حر"

قدم بر نداشت و هر چه امام ركاب زد و كوشيد و نهيب زد و هي كرد، مركبش 
كند، در آنجا عربي را  ميكرد، امام ماند متحير كه چرا اسب حركتي نحركت ن

: نام اين زمين چيست؟ عرب جواب داد: يافت، امام او را صدا زد و از او پرسيد
: دارد؟ عرب گفت ميديگر چه اس: سؤال كرد)  ع(، امام حسين)قاذريه(غاضريه 

ديگر : نوا، امام پرسيدني: دارد؟ گفت ميديگر چه اس: شاطيء الفرات، امام پرسيد
هان، من از جدم شنيده بودم : فرمود) ع(كربال، امام حسين: دارد؟ گفت ميچه اس

آقاي فلسفي اين : سپس به فلسفي گفتم .خوابگاه شما كربالست: فرمود ميكه 
داند و قرآن  ميگفتي در شكم مادر همه چيز را  ميكه شما در ابتداي منبر  مياما
نجا كه رسيد اول اسبش فهميد و آن سرزمين را شناخت و خواند، چطور به اي مي

                                                 
  .78: نحل، آيهي  هسور - 1



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
85  

، تازه آنهم پس از پرسيدن از يك نفر عرب بياباني، محل را )ع(بعدا امام 
است كه شما ساخته ايد كه نعوذ باهللا  اسبش  ميجناب فلسفي اين چه اما !شناخت؟

م؟ چرا آيا اين است حب ائمه؟ آيا اينست معارف اسال !شود؟ ميپيش از او مطلع 
  كنيد؟ ميدر مورد روايات بيشتر دقت و تأمل ن

آري، اين جناب فلسفي است كه بهترين واعظ ايشانست، حال، خواننده خود 
  ]16[.وضع ساير اهل منبر را بفهمد

 ]بدگويي روضه خوانان از مؤلف[

خواست در منبر شيرين سخني و مردم را  ميدر آن ايام معمول شده بود هر كسي 
كرد  ميگفت و مردم را به واليت دعوت  ميمايد از واليت سخن مجذوب خود ن

اما آن گويندگان خود  .كرد ميگفت و ما را نفرين  ميو عليه ما سخناني 
  دانستند كه معني واليت و مقصود از آن چيست؟ مين

يادم هست روزي براي انجام كاري به بازار آهنگران تهران رفتم، اما شخصي 
بود، فكر كردم كجا توقف كنم تا بيايد، ديدم در كوچه اي كه با او كار داشتم ن

مناسب ديدم كه بروم آنجا بنشينم تا  .براي روضه خواني بيرقي نصب كرده اند
چون وارد مجلس  .وقتي كه مغازه دار مغازه اش را باز كند و آن شخص بيايد

سخن روضه خواني شدم، ديدم آخوندي به نام عماد زاده باالي منبر از برقعي 
و منكر جدش امام شده و چنين ) ص(گويد كه او منكر خدا و منكر رسول خدا  مي

و تقريبا نيم ساعت وقت منبر را به تهمت و بدگويي از برقعي  .و چنان است
مصروف داشت، من به اطرافم نگاه كردم مبادا كسي در اين مجلس مرا بشناسد و 

ب خود بودم، ديدم بحمداهللا مورد حمله و ضرب و شتم قرار گيرم و بسيار مواظ
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چون آقا از منبر فرود آمد و خواست از مجلس  .كسي ملتفت نشده، خوشحال شدم
خارج شود من هم برخاستم و به دنبالش روانه شدم، در كوچه به او رسيدم و 

گفتم، سپس عرض كردم آقا شما اين برقعي را شخصا  "طيب اهللا أنفاسكم"
تم از كتب و تأليفات او چيزي مطالعه كرده گف .خير: مالقات كرده ايد؟ گفت

ايد؟ گفت خير، گفتم پس از كجا و به چه دليل او را گمراه و منحرف دانسته ايد؟ 
گويم، گفتم آقاي ميالني در فروعات مذهبي بايد  ميگفت از قول آيت اهللا ميالني 

 و ديگر .شناسد مياوال شخص خوب و بد را خدا  .فتوي بدهد، نه در حق اشخاص
خوانديد  ميآنكه شما واعظ بي سوادي هستيد خوب بود ال أقل كتابي از برقعي را 

شديد و گر نه شما نبايد در شناخت اشخاص مقلد باشيد،  ميتا بهتر از حال او مطلع 
شاعري كه  "دعبل"كتابي كوچك در باره  .گفت آري من كتابي از او نخوانده ام

ه و من آن اشعار را به شعر فارسي ترجمه انشا كرد) ع(قصيده اي در مدح امام رضا
كرده و نوشته بودم كه چاپ شده و در جيب بغلم بود، درآوردم و گفتم من كتابي 
از برقعي همراه دارم، خوب است بدهم آن را مطالعه كنيد و چند روز ديگر نظر 

ايشان قبول كرد و  .خود را راجع به اين كتاب و مؤلفش با تلفن به بنده بفرماييد
  .كتاب را گرفت و شماره تلفن خود را مرحمت كرد و با هم خداحافظي كرديم

پس از گذشت چند روز به ايشان تلفن كردم و عرض كردم شما كتاب 
آري، گفتم به نظر شما چه طور است؟ گفت : را مطالعه فرموديد؟ گفت "دعبل"

ن بدگويي گفتم پس چرا از ايشا .خوب نوشته واقعا مرد مؤمن و مال و اديبي است
نموديد؟ گفت من اشتباه كردم، گفتم پس شما مسؤوليد و بايد از ايشان عذر 
خواهي كنيد؟ گفت درست است، گفتم پس بدانيد آن سيدي كه در كوچه شما 

گفت پس مرا حالل  .را هديه داد، خود برقعي بود» دعبل«را ديد و به شما كتاب 
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ر بدگويي كرده ايد و بايد برويد و كنم؛ زيرا شما در منب ميگفتم من حالل ن .كنيد
  .به مستمعين خود بگوييد من اشتباه كردم تا من شما را حالل كنم

شيخ ديگري به نام احمد كافي روضه خواني خوش صوت بود، عوام 
منبر او بودند، روزي نواري از منبر او نزد من آوردند كه وي در باالي ي  هفريفت

خدايا به حق امام حسين "گفت  ميعين خود خود در حضور مستمي  همنبر در مهدي
اتفاقا دعاي او در حق  .و تمام يكصدا آمين گفتند "اين برقعي را بكني  هريش

  .خودش مستجاب شد و در راه مشهد تصادف كرد و از دنيا رفت
كردم سيدي بلند باال با لباس روحاني به  ميروزي در خيابان جمالزاده عبور 

دانيد و ايشان را  ميصحبت از برقعي شد، گفت شما نمن برخورد و سالم كرد و 
گيرد و  ميشناسيد، ايشان ماهي هشتاد هزار تومان از دولت سعودي پول  مين

گيرند، گفتم شما براي اين فرمايش آيا  ميشانزده هزار تومان نيز شاگردان او 
ن بلي، فيش آن نزد خود م: مدركي داريد؟ آن روحاني كه مرا نشناخته بود، گفت

  !!!موجود است

 ]انتشار كتاب عليه مؤلف[

به هر حال كار ما به اينجا كشيد كه روضه خوانان و مقدس نمايان كه در هيچ 
امري اتفاق ندارند در بدگويي و تهمت و سب و لعن به ما متحد شدند، و هيچ 

دانستند چه گفته ام و هر چه نوشتم و اعالم كردم كه آقايان اگر  ميكدام هم ن
يا اشكالي دارند با ما در ميان بگذارند، و اگر به بحث با ما حاضرند، من  سخني و

ولي  .نيز به بحث با ايشان حاضرم، و اگر ايرادي دارند آن را با دليل مرقوم فرمايند
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جز فحش و بدگويي جوابي ندادند و براي كسب ثواب عليه اينجانب كتاب ها 
  !!نوشتند

ر رد عقايد ما نوشتند، اكثر كتاب توان گفت قريب يكصد جلد كتاب د مي
هاي ايشان را مطالعه كردم، ولي جز فحش و بدگويي و تهمت و افترا و مغاالت 
رسوا و تأويالت نابجا و ايرادات بني اسرائيلي و بهانه جوييهاي واضح چيزي كه 
قابل تأمل باشد در آنها نيافتم و حتي در تمام اين كتب مطلبي را از كتاب هاي اين 

  .نقل نكردند كه با دليل آن را رد كنند جز ناسزا و تكفير و اتهام بنده
دهم كه دولت طاغوتي شاه و ساواك كه مطيع و مددگار  ميو من احتمال 

يهوديان بودند، براي آنكه مردم از سخنان ما اعراض كنند و به حقايق آشنا نگردند 
داشته  مياين موج سه برداريم، در تحريك ميدر راه وحدت اسال ميو ما نتوانيم قد

اند، زيرا آنان از اسالم حقيقي وحشت دارند و حتي از منبع موثقي شنيدم كه 
داند، يكي از آن چند نفر شما  ميگفت يهود چند نفر را براي خود خطر بزرگي  مي

  .هستيد
چنين بود تا تصميم به قتلم گرفتند و بعضي از عالم نمايان فتواي قتل مرا 

موسوم به علوي كه داماد آيت اهللا بروجردي بود، مبلغ  سيدي .صادر نمودند
دويست هزار تومان جمع كرده بود تا به اشخاصي بدهد كه مرا ترور كرده و به 

دهم محرك اين كارها دولت شاه و ساواك و  ميو اينكه احتمال  .قتل رسانند
بسيار  يهوديان بودند از آن روست كه بعضي از كساني كه در منابر و محافل از ما

نمودند با ساواك و دربار بي ارتباط  ميكردند و تكفير و يا تفسيق  ميبدگويي 
نبودند مانند حاجي اشرف روضه خوان كاشاني و شيخ جواد مناقبي و محمد رضا 

يعني پس از آنكه دولت شاه  ....نوغاني و سيد ابراهيم ميالني و آقاي شجاعي و
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روي كار آمد، اينان به جرم ارتباط با  ميسرنگون شد و جمهوري به اصطالح اسال
  .ساواك گرفتار شدند

يكي از دوستانم برايم نقل كرد كه اين جناب شجاعي در منبر شما را كافر و 
من بعد از سخنراني اش به او ايراد كردم و نتوانست پاسخم را  .خواند ميبي دين 

از او قضاوت  بدهد، قرار شد به منزل آيت اهللا خوانساري مرجع تقليد برويم و
بخواهيم، من و او و يك روحاني ديگر سوار ماشين خود او شديم و به منزل آيت 

مزين به انواع  !اهللا در نياوران رفتيم، ديدم به به چه منزل وسيع و چشمگيري
گلكاريها، زهد حضرت آيت اهللا بر من معلوم و اميدم به حق گويي ايشان كمتر 

را  "تابشي از قرآن"ديدم كه بخش سوم مقدمه شد تا حضرت آيت اهللا وارد شد و 
در دست دارند، خوشحال شدم كه ال أقل حضرتشان از نوشته هاي برقعي بي 

برقعي : اطالع نيست، به هر حال مطلب را گفتيم و نظرشان را جويا شديم؟ فرمودند
را كافي ندانسته و گفته قرآن  "كافي شيخ كليني"گمراه است زيرا در اين جزوه 

شود، ولي  ميعرض كردم اين مطلب كه موجب گمراهي و فسق ن .است كافي
  !ايشان بر عقيده خويش باقي ماند

  :به هنگام شنيدن اين ماجرا از دوستم، به ياد اين شعر افتادم
 سبــط پيغمبر زفــتوي كشـته شــد

  

 !آري از فتوي به خون آغشته شد  
  

طلبه كم سواد جوياي نان و يا كساني كه بر ما رديه نوشتند علماي ريايي و يا 
عالم نمايان متعصب و متصلب در عقايد موروثي بودند كه جز فحش چيزي 

بعضي از ايشان عبارتند از آقايان شيخ جعفر  .نياورده و ال أقل ما را هدايت نكردند
صبوري، محمد علي انصاري، مصطفي نورائي، سيدهادي ميالني، شيخ باقر 

محمد ] 18[ني، سيد مير جهاني، شيخ ذبيح اهللا محالتي،زنجاني، سيد ابراهيم ميال
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مقيمي، شيخ علي نمازي، شيخ محلوجي، علي رحيمي، سيد حسن حجت، 
، رضا استادي، بوق عليشاه 1احمدي، خندق آبادي، شيخ رازي، لطف اهللا صافي

درويش، محمد علي كاظميني، بحرالعلوم، ناصر مكارم، عبدالرسول احقاقي، 
ياح، لنگرودي، شيخ بابيري، محمدهاشمي، احمدي، آشتياني، معصومي، احمد س

امامي، ايماني، ايراني، اسدي، اكبرتهراني، رفيعي قزويني، محسن شفائي، اميني، 
  .....متانت، شبستري، علي دواني، مدرسي جاردهي، مشكيني و

 ]مرجعيت آيت اهللا ميالني[

ش را صرف فلسفه بافي و اما آيت اهللا سيد هادي ميالني سيدي بود در نجف عمر
هاي يوناني و آخوندهاي شيخي مذهب كرده بود، و چون به مشهد آمد جز عباي 
كهنه چيزي نداشت، طالب مشهد به او پيشنهاد كردند كه شما مشهد بمانيد، ما 

كنيم، و چنانكه ذكر شد ايشان در مشهد ماند و عده اي از  ميبراي شما تبليغ 
تند و با ساخت و ساز وعاظ و روضه خوانها و آخوندهاي هوچي دور او را گرف

و مردم عوام  .خدام حرم، او را به عنوان مرجع تقليد، براي عوام شيعه، علم كردند
وي پس از ده سال  !آوردند خدمت آقا كه اموالشان را حالل كند ميرا فوج فوج 

همان سيدي كه جز عباي كهنه چيزي نداشت، وقت فوت  .در مشهد فوت شد
ميليون ثروت براي فرزندش باقي گذاشت و اين اواخر معلوم شد كه با چندين 

دربار بي ارتباط نبوده و عاقبت مبتال به سرطان معده گرديد و رياست دنيا را وداع 
 .كرد

                                                 
هـ تولد شد، بعد از پيروزي خميني 1337اهللا العظمى لطف اهللا صافي گلپايگاني، در سال   تآي   - 1

  .مسئول نوشتن قانون اساسي گرديد، و پس از آن عضو مجلس خبرگان بود
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 ]شرارتهاي سيد هادي خسرو شاهي[

در اين اواخر كه ما در تأليفات خود ثابت كرديم كه در اسالم تقليد نبوده و پس از 
تا چهار صد سال مجتهد و مقلد وجود نداشته، بلكه دين اسالم ) ص( خدارسول 

طلب العلم فريضة علي كل ": فرموده) ص(دين تعليم و تعلم بوده، و رسول خدا 
و ديگر اينكه خمس و سهم امام براي اموال كسبه و تجار از بدعتهاي  "مسلم

از  )ع(حضرت علي مرتضي ) ص(آخوندهاي عوامفريب است و رسول خدا
مسلمانان خمس و يا سهم امام نگرفتند بلكه خمسي كه خدا در قرآن فرموده 

چنين حقايقي باعث شد كه آخوندها  .مربوط به غنايم جنگي است نه كسب و كار
و ماليان همه بر كوبيدن ما همدست شوند، و با اينكه نويسنده پرو حقيقي جدم 

ن او را قبول دارم و بدعتي در باشم و اصول و فروع دي مي) ع(اميرالمؤمنين علي 
دين نگذاشته ام، با اينحال مرا دشمن آن حضرت خواندند و اين تهمت و افتراي 
بزرگ را براي تحريك عوام عليه من و حفظ دنياي خود اشاعه دادند، و حتي با 
جار و جنجال و افترا اكتفا نكردند بلكه به سازمانهاي دولتي، از جمله ساواك و 

متوسل شدند تا مسجدي را كه امامت آن بر عهده ام بود، از من  سازمان اوقاف
بگيرند، لذا صدها نفر را از ميدان شوش و جاهاي ديگر آوردند و به وسيله آنان 
هيأت امنايي براي مسجد تراشيدند و همزمان پول بسيار خرچ كردند و به شهرباني 

را كه در تبريز  1يو ساواك دادند و ضمنا آخوندي به نام سيد هادي خسرو شاه
به اموال اوقاف خيانت كرده و از آنجا مطرود بود و به ناچار به تهران آمده و در 
محله گذروزير دفتر سكني گزيده بود، و به مسجد ما طمع داشت و همواره به 

                                                 
  .اشتباه نشود "سيد قطب"ي از آثار مرحوم با مترجم برخ - 1
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نمود، و واسطه اي نيز بود براي  ميتحريك احالي محل عليه اينجانب اقدام 
مخالفين، نماينده تام االختيار خود در محل ما قرار  رساندن احوال و اوضاع ما به

اين شخص با موحدين عداوتي شديد داشت و حتي چند سال قبل از جريان  .دادند
بسته شدن مسجد، چند مرد بي سواد از همه جا بي خبر را با پول تطميع نمود تا در 

قايان ادعاي جالب است كه آ( !!روز نوزدهم ماه مبارك رمضان مرا به قتل برسانند
اتفاقا همان روز چون ) !كنند ميعمل  "ابن ملجم"دارند، اما همچون ) ع(حب علي 

از نماز ظهر فارغ شدم، براي استماع سخنراني يكي از برادران فاضل و انديشمند 
يعني موحد راستين و محقق بزرگوار جناب آقاي سيد مصطفي طباطبايي أيده اهللا 

اش مذكور به گمان اينكه سخنران برقعي است به او تعالي در گوشه اي نشستم، اوب
عقب  ميحمله ور شدند، ولي آن استاد بزرگوار كه الحق مرد شجاعي است قد

نگذاشت و در برابر شان ايستادگي كرد و چند تن از مستمعين كه دخالت كرده و 
مانع از اصابت جراحت به ايشان شدند، خود زخم برداشتند و اين موضوع باعث 

من نيز دريافتم كه موضوع از  .مردم، خصوصا زنان حاضر در مسجد شد وحشت
از اين رو براي اينكه در  .چه قرار است و افراد چاقوكش چه منظوري داشته اند

ميانه اي آن هياهو مزدوران آخوندها به مقصود نرسند از مسجد خارج شده و در 
را دستگير كرده و به  به هر حال مردم همت كردند و آنها .بيرون مسجد ايستادم

ولي پس از چند روز با إعمال نفوذ آخوندها و همراهي  .كالنتري تحويل دادند
برخي از مراجع تقليد، آنها خالص شدند و دريافتم كه ديگر در مسجد خودم هم 

ولي به فضل خدا، براي اداي مسؤوليت إلهي، همچون گذشته به بيان  .امنيت ندارم
به هيچ وجه تقيه و يا مبهم گويي را بر خود روا ندانستم،  حقايق دين ادامه دادم و
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فلله الحمد، خبر اين ترور و شرارت نا فرجام نيز، در همان ايام، به صورت مشروح 
 .رنگين كمان انعكاس يافتي  هدر مجل

خسرو شاهي، با موحدين كينه اي عميق داشت و در زماني كه در تبريز 
را آزرده بود و با ايشان  رمحة اهللا عليه 1سف شعاراقامت داشت، استاد حاج ميرزا يو

ي  هو اكنون كه در اين قضيه نيز به نتيجه مطلوبش نرسيده بود، كين .كرد ميدشمني 
تا زماني  .شديدتري نسبت به ما پيدا كرد، و همواره در كمين و توطئه عليه ما بود

به فكر چاره  كه ائمه جماعات و وعاظ و بعضي از مراجع براي گرفتن مسجد ما
افتادند، در اين شرايط وي مراجع تقليد را ديد، و با همدستي ايشان طوماري 

و   !!نوشتند و بسياري از ائمه جماعت و وعاظ امضا كردند كه برقعي يهودي است
و شهرباني و ساواك و اوقاف و عده اي از مقدس نمايان  12با همدستي كالنتري 

و موم كرده و عده اي از دوستانم را دستگير  به مسجد ما هجوم و در آن را مهر
كردند و خودم را به شهرباني و از آنجا به زندان بردند، و پس از چند روز در 
زندان از من تعهد گرفتند كه ديگر در مسجد خود اقامه جماعت نكنم و به مسجد 

تعهد  پس از آن فرزندم را به زندان برده و يك شبانه روز نگه داشته و از وي .نروم
  !!گرفتند كه حق رفت و آمد با پدرش را ندارد

  
  
 

                                                 
هـ تولد شد، به درس و تفسير قرآن كريم شهرت يافت، او را به 1320يوسف شعار تبريزي در سال  - 1

براي ي  هاو در تبريز ادار .وهابيت متهم نمودند، از همفكران عالمه برقعي و شريعت سنگلجي است
  .وفات نمود هـ1394تحقيقات قرآني تأسيس نمود و در سال 
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 ]هاي شريعتمداري براي گرفتن مسجد و عاقبت وي تالش[

عامل مهم در گرفتن مسجد از من، آيت اهللا سيد كاظم شريعتمداري بود، زيرا پس 
از (از انتشار كتاب درسي از واليت و متعاقب آن چند كتاب ديگر از تأليفاتم 

قرآن و جزوات تابشي از قران و چند رساله ديگر كه در آنها پاره جمله احكام ال
اي از خرافات و بدعتها را با ذكر دليل و مدرك رد كرده و راجع به قابل فهم 
بودن قرآن براي عموم و فقدان دليل صحيح براي تقليد نيز مطالبي مستدل آورده 

يعتمداري، چنانكه عداوت اهل بدعت با من بيشتر شد و در اين اوضاع شر) بودم
گذشت در جواب چند خرافي اعالميه اي صادر كرد كه برقعي از ما نيست و همان 
نامه موجب تهييج بسياري از مردم عليه اينجانب شد، عالوه بر آن چون در سالهاي 
اخير، قبل از گرفتن مسجد از من، عالوه بر كتبي كه رد بر خرافات نوشته بودم، 

و محل درس و بحث ايشان شده بود و هر هفته اينجانب مسجد ما پايگاه موحدين 
يا چند تن از برادران انديشمند و محقق پيرامون حقايق قرآني و رد موهومات و 

راجع به نبود مدركي متقن بر  ميكردند و مسايل مه ميبدعتها و خرافات سخنراني 
در مسجد  امامت منصوصه، و فقدان دليل كافي بر حليت نكاح متعه و نظاير اينها

شد، و اين امر براي مخالفين ما خطري بزرگ و جدي بود، فلذا  ميمطرح 
شريعتمداري چند نامه به شاه و ساواك نوشت كه مسجد برقعي را بگيريد و او را 

گرفت براي اين كار خرج كرد و اين  ميطرد كنيد و حتي مبالغي از سهم امام كه 
فراد بيكار و بيعار و عرق خورهاي محل و مبالغ را بين كالنتري محل و پاسبانها و ا

مزاحمين و كبوتربازها تقسيم كردند تا مرا از مسجد بيرون كنند و آنان نيز با دولت 
عالوه بر شريعتمدار،  .براي هجوم به مسجد و تعطيل كردن آن همدست شدند

آخوند ديگري به نام سيداحمد خوانساري براي گرفتن مسجد از من نيز چندين 
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اين سيداحمد مردي نه چندان با سواد ولي در  .ه دربار و ساواك نوشتنامه ب
  .رياكاري و جلب عوام و گرفتن وجوهات استاد بود

اما از عاقبت كار آيت اهللا شريعتمداري بگويم كه وي در ماجراي پانزده 
خواست آقاي خميني را اعدام كند، شريعتمداري براي آنكه او  ميخرداد كه شاه 

نجات دهد اجتهاد او را تصديق نموده و اعالم نمود كه وي مجتهد  را از اعدام
است و إال آقاي خميني در ميان جمهور علماي بزرگ آن زمان از اعتبار 

ولي چون آقاي خميني پس از شاه قدرت را به دست  .بسيار، برخوردار نبود ميعل
كه گرفت همين شريعتمداري برتري آقاي خميني را تحمل نكرد و تا آنجا 

توانست با وي رقابت كرد و به هيچ وجه او را تأييد ننموده و پس از مدتي گفته  مي
شد كه وي از يك كودتا عليه حكومت آقاي خميني مطلع بوده اما موضوع را 
اطالع نداده و با آن مخالفت نكرده و تصويري از او را كه در نزديكي شاه نشسته 

رباري خواندند، و بدين ترتيب وجهه است در روزنامه ها چاپ كردند و او را د
اللهم  .آبرويش در ميان عوام و خواص از بين رفت و از مرجعيت تقليد ساقط شد

  .اجعل عواقب أمورنا خيرا
كه شريعتمداري در منزلش در واقع زنداني بود، نامه اي به او نوشتم كه  ميايا

حال از حق كشي  .وداگر برقعي از شما و با شما نبود، خداي برقعي نيز با شما نب
  .توبه كن و گر نه آخرتت بسيار بدتر خواهد بود

 ]ادامه ي ماجرا[

باري، به ماجراي خود بازگرديم، وقتي براي گرفتن مسجد مرا به زندان بردند، به 
تيمساري به نام لطفي كه براي بازجويي آمده بود، گفتم اشكال شما به من چيست 
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كنيد؟ گفت ما تقصير  مياز رفتن به مسجد منع و چه ايرادي داريد و براي چه مرا 
نداريم، مراجع تقليد و علما با شما مخالف اند، گفتم يكي از اين علما و مراجع 
بيايد با ما بحث كند و ايراد خود را بيان كند، اگر ما جواب منطقي نداشتيم، هر 

 خواهيد بكنيد، گفت شخصيت شما كه به رفتن مسجد نيست، ولي اگر ميكاري 
توانيم شما را آزاد كنيم، ناگزير من  ميتعهد نكيند كه به مسجد نخواهيد رفت، ن

وقتي به منزل بازگشتم معلوم شد سه  .هم تعهد دادم و از زندان انفرادي رها شدم
روز قبل آقاي سيد هادي خسروشاهي با همراهي ساواكي ها و مأمورين شهرباني و 

اق نصرت و چسبانيدن عكسهاي سازمان اوقاف و نخست وزيري و با نصب ط
محمد رضاشاه و وليعهد او رضا پهلوي و همسر شاه يعني فرح پهلوي آمده مسجد 
و نماز جماعت برپا كرده، و امام مسجد شاهنشاهي گرديده است، من كه به تنهايي 

توانستم با شاه و ساواك و شهرباني مبارزه كنم، ناگزير از مسجد صرف نظر  مين
بگويم كه چون بعضي از ائمه جماعت براي قتل من دويست هزار  اين را هم .كردم

جمع آوري نموده بودند تا چنانچه ) كه در آن موقع پول خيلي زيادي بود(تومان 
قاتل من به زندان افتاد براي آزادي او خرج نمايند، ولي چون مسجد را از من 

في و ظاهرا تا گرفتند و مرا از آن محل بيرون كردند، موضوع قتل اينجانب منت
  .مدتي از آن صرف نظر شد

ولي مگر اينان پس از گرفتن مسجد، دست از كينه برداشتند، بلكه سيد هادي 
خسروشاهي هر شب هيئتي از مداحان و روضه خوانان و سينه زنان را به مسجد 

كرد، پنداري كشوري را فتح كرده يا دشمن خدا و دين رسول و امام را  ميدعوت 
بايد از خوشحالي هر شب جشن برپا كند و در مسجد عده اي از شكست داده و 

و  .مقدس نمايان را جمع كند كه دوستان علي فاتح شدند و دشمنان او منكوب
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چون من باالي در مسجد تابلوي نئون بزرگي قرار داده بودم، كه با خط خوش 
≈βr&uρ y‰Éf¨ (:  نوشته شده بود |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪(1.  آنان را خوش

نيامده بود و پس از آن تابلو را به كلي از بين بردند، زيرا معتقد بودند كه در 
توان غير از خدا  مقربان و پيشوايان ديني را نيز خواند، و استغاثه به غير  ميعبادت 

  !!!خدا اشكالي ندارد

 ]نمونه اي از فعاليت هاي مؤلف[

كه امام مسجد بودم، براي بيدار كردن مردم و  ميو، اياعالوه بر نصب اين تابل
تشويق آنها به آشنايي بيشتر با حقايق دين و تدبر در قرآن، آيات و رواياتي را  با 

 25×35خط نستعليق و كامال خوانا، با ترجمه فارسي، بر مقواي براق به قطع 
ين مردم توزيع سانتيمتر، به عنوان انتشارات مسجد گذر وزيردفتر چاپ كرده و ب

كردم كه به جاي تصاوير خيالي و يا عكسهاي عاري از فايده آنها را به عنوان  مي
تابلو، تزيين ديوار منزل يا مغازه و محل كار خود نمايند، تا توجه ديگران نيز به 
آنها جلب شود و البته در صدر هر يك از اين صفحات آيتي از آيات شريفه قرآن 

  .كريم قرار داشت
نگارم، باشد  ميينجا فقط مطالب دو برگ از آن اوراق را به عنوان نمونه در ا

  :كه مفيد افتد
β¨(: قرآن گويد Î) t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ çtIøtƒ ’ n?tã «!$# z> É‹s3ø9$# Ÿω tβθßsÎ= øãƒ ∩⊇⊇∉∪(2  

 .شوند ميگويند رستگار ن ميكساني كه از قول خدا دروغ  
                                                 

  .18، آيه سوره جن -1
 .116آيه نحل، سوره  -2
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  لة يف الناركل بدعة ضاللة و كل ضال : گويد) ص(پيغمبر
جلد اول ( .هر بدعتي گمراهي است و جاي هر گمراهي در آتش جهنم است

  )12باب البدع و المقائيس حديث ، كتاب فضل علم ،اصول كافي
  .السنة ما سن رسول اهللا والبدعة ما أحدث من بعده :گويد) ع(علي 

سنت، روشي است كه پيغمبر داشته و بدعت چيزي است كه پس از او بوجود 
  )23حديث  ،266ص ،جلد دوم بحاراالنوار جديد( .مدهآ

من مشي إيل صاحب بدعة فوقره فقد مشي يف هدم : گويد) ع(امام صادق 
  .االسالم

هر كس پيش صاحب بدعتي رود و به او احترام گذارد، در راه انهدام 
  )45حديث  ،304جلد دوم بحاراالنوار جديد، ص( .اسالم گام برداشته است) خرابي(

  :گويد) ع(حسن عسكري  امام
ال يعرفون  ...السنة فيهم بدعة و البدعة فيهم سنة ....سيأتي زمان علي الناس 

سفينة البحار، ( ... علمائهم شرار خلق اهللا علي وجه األرض ....الضأن من الذئاب
  )25خط  57ص

سنت رسول خدا در نظر آنان بدعت خواهد  ...بر مردم زماني خواهد آمد كه
 ....دهند ميگوسفند را از گرگ تشخيص ن ...را سنت خواهند دانست بود و بدعت

  .دانشمندانشان بدترين خلق بر روي زمين خواهند بود
اين سخن رسول خدا و اميرالمؤمنين و امام صادق و امام عسكري عليهم 

 :السالم است، فردا به آنها چه جوابي خواهيم داد

ا را بشناسيد و آز آنها دوري كنيد اگر ايمان داريد، از خدا بترسيد و بدعت ه
 .و در خرابي اسالم سهيم نشويد
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 .از انتشارات مسجدگذروزير دفتر

   :و صفحه ديگر چنين بود
χ( :قرآن گويد Î) “y‰èδ «!$# uθ èδ 3“y‰çλù;   .سوره بقره 120آيه  ) 3 #$

  .واقعي هدايت خداست) راهنمايي(هدايت 
  :گويد) ص(رسول اكرم

  .القرآن أضله اهللا من طلب الهدي في غير
 92بحار االنوار جديد، جلد ( .هر كس هدايت را از غير قرآن بخواهد گمراه شده

  )25: ص
  :گويد) ع(امام باقر 

  إذا حدثتكم بشيء فسئلوني من كتاب اهللا
جلد اول اصول ( .وقتي چيزي به شما گفتم دليل قرآني آن را از من بپرسيد

  )لكتاب والسنةعلم, باب الرد إيل اكايف, كتاب فضل 
  :گويد) ص(رسول خدا

  ما وافق كتاب اهللا فخذوه و ما خالف الكتاب اهللا فدعوه
هر حديثي كه موافق قرآن بود بگيريد و حديثي كه مخالف قرآن بود رها 

  )سند باال باب األخذ بالسنة و الكتاب حديث اول( .كنيد
 ):ص(رسول خدا 

  ا جائكم يخالف كتاب اهللا فلم أقلما جائكم عني يوافق كتاب اهللا فأنا قلته و م
هر سخني بنام من براي شما نقل كردند كه موافق قرآن بود من گفته ام و هر 

  )سند باال حديث پنجم( .سخني كه مخالف قرآن بود من نگفته ام
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  :گويد) ع(امام صادق 
 كل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف

  )سند باال حديث سوم( .استهر حديثي، موافق قرآن نباشد دروغ و ساختگي 
خواهد و هر حديثي كه به نام پيغمبر و امام نقل  ميمسلمان هدايت را از قرآن 

   .است) جعلي(داند ساختگي  مياندازد، چون  ميشود اگر مخالف قرآن باشد بدور 
  .از انتشارات مسجدگذروزير دفتر

ردم عده اي كه از امامت جماعت ممنوع شده بودم، مشاهده ك ميباري، در ايا
از اين اراذل و اوباش كه اهل ورق و عرق بودند، ولي براي اظهار واليت هر شب 

زدند و دم  ميدر مسجد اجتماع كرده و با همراهي عده اي مقدس نما سينه 
گرفتند و پشت بلندگو تا اواخر شب  ميكردند و جشن  ميگرفتند و مداحي  مي

حق با علي است، ديگر متوجه نبودند گفتند تا به ما ثابت كنند كه  ميعلي علي 
تهمت زدن و فحش و ناسزا دادن و رقاصي كردن به نام علي، دشمني با علي است 
و علي عليه السالم با اين كارها همراه نيست، بلكه دوست علي كسي است كه 

  .اصول و فروع دين او را بپذيرد و بدعت در دين او نياورد

 ]يورش به خانه مؤلف[

پس از بيست و هفت سال امام راتب بودن، مسجد را غصب كردند و بدين ترتيب 
من خانه نشين شدم ولي اين دزدان دين و مدافعان بدعت و خرافات دست 
برنداشتند تا اينكه پس از حدود دو ماه به خانه هجوم كرده و در خانه را از جا 

شدند به  كندند و از داخل مسجد آمدند و در زير زمين را شكستند و وارد خانه
طوري كه عيالم شديدا ترسيد و بيمار شد و پس از چند ماهي دار فاني را ودا كرد 
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در اين  .و همچنين اذيت و آزارهاي ديگري نسبت به ما انجام دادند .رمحة اهللا عليها
قصاب به  .كردند ميايام بر اثر بدگويي معممين، عوام نيز با من بسيار بد رفتاري 

زدند و مزاحم خواب و  مينيمه هاي شب در  .فروخت مين من گوشت و نانوا نان
و گاهي به بهانه  !!گفتند براي مباحثه با تو آمده ايم ميآسايش اهل خانه شده و 

 ....كردند و ميسؤال كردن وارد خانه شده و برخي از دست نوشته هاي مرا سرقت 
كه درهاي خانه  ميااما هنگ .تا اينكه ما را مجبور به تخليه خانه محقر وقفي كردند

را شكسته بودند، براي احقاق حق به كالنتري رفته و شكايت كردم كه در ميان 
خانه هر كسي در أمن است حتي يهود و نصاري و ساير كفار در خانه هاي خود 
در أمانند، ولي اينها آمده اند درهاي خانه را كنده و ميان خانه ريخته اند، اين چه 

ري به ظاهر مأمور فرستاد و او گزارش داد كه آري دولتي است؟ رئيس كالنت
درهاي خانه را كنده اند، از آن سو سي نفر از مقدس نمايان مدعي اعتقاد به واليت 

و چون رشوه داده  !!رفتند كالنتري شهادت دادند كه اين خانه اصال در نداشته
ه و النه وقفي سرانجام وقتي ما را از خان .بودند، شهادت احمقانه آنان پذيرفته شد

كه به آن قناعت كرده بوديم مجبور به تخليه كردند، ناچار اثاث خود را به خانه 
خويشان خود برديم و سپس در خيابان جمالزاده طبقه سوم منزلي را اجاره كردم 

ديدم كه آن سوي  ميكه مقابل كليساي مسيحيان قرار داشت، و من از پنجره منزل 
كنند، أما من حق ندارم در ميان مسلمانان  ميبليغ و ترويج خيابان آزادانه تثليت را ت

 !!از توحيد قرآني سخن بگويم

دولت شاه نيز از اين ماجرا ناراضي نبود زيرا ميل نداشت مسجدي در تهران 
و دولت  .گردد ميباشد كه موجب بيداري ملت و آشنا شدن ايشان به حقايق اسال

داشت و شاه در سخنراني هايش  ميخود مردم را به خرافات مذهبي مشغول 
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گفت حضرت عباس كمر مرا بسته و امام زمان مرا  ميكرد و  ميخرافات را ترويج 
  .مالقات كرده و از اين قبيل سخنان

به هر حال در خيابان جمالزاده به ناگزير سكني نمودم، ولي در آنجا نيز از 
ل آمده و فحاشي دست عوام كه هر روز به تحريك آخوندها و مداحان به در منز

متأسفانه مردم فوج فوج از پير و جوان و دختر و پسر  .كردند در امان نبودم مي
كردند و كسي كاري به كارشان نداشت، ولي اگر  ميآزادانه به كليسا رفت و آمد 

آمد با خطر خرافيون مواجه بود، ما آزاد نبوديم ولي يهود و  ميكسي به منزل ما 
ما ممنوع بود و كتب يهود و نصاري و برخي از نصاري آزاد بودند، كتب 

كتب خرافي شعرا و صوفيان و شيخيان آزاد، ولي كتب ما  .كمونيستها آزاد بود
حتي تفسيري به نام تابشي از قرآن نوشتم كه پس از چاپ به  .مشمول سانسور بود

دستور دولت توقيف گرديد، با اينكه براي چاپ آن پنجاه هزار تومان مقروض 
خواستند تمام اوراق چاپ شده را به اداره مقوا سازي ببرند و به  ميبودم، شده 

دستور مالهاي مدافع خرافات به مقوا تبديل كنند، ناچار چندين نفر را واسطه 
 .كرديم كه در توقيف بماند و مقوا نشود

به هر حال ما مسجد و منزل را رها كرديم و عيالم پس از سالها تحمل بد 
و  .شنيدن فحش و ناسزا، از دنيا رفت، رحمة اهللا و بركاته عليها رفتاري مردم و

دوستان ما نيز متفرق شدند و حتي فاميل ما هم از ما دوري جستند و حتي 
دامادهايم متأسفانه براي حفظ موقعيت خويش از من كناره گرفتند، به خصوص 

رافي يكي از ايشان يعني مرتضي صابرطوسي شيخي است اهل مشهد، متعصب و خ
كه در عقايد استقالل فكري و قدرت استدالل نداشته و در اعتقادات و اصول دين 
مقلد ديگران و اكنون از مخالفين من است، گر چه پيش از استبصار اينجانب، به 
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من ارادت داشت ولي بعدا نامه اي عليه ما انتشار داد، بدين ترتيب من ماندم با 
در همين ايام چندين مرتبه مرا به  .ذار كردمخداي عزوجل و كار خود را به او واگ

ساواك و شهرباني بردند و تحقيقاتي كردند و من طوري سخن گفتم كه بهانه اي 
 .به دستشان ندهم

 ]اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود[

كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به بدنام  ميدر ايا
ولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب كردنم بسته بودند و به د

مسجد تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت از زندگيم 
 :سلب شده بود، ابيات ذيل را سرودم

 برقعــي چــون راه حــق روشــن نمــود 
آري آري راه حــــق دشــــوار بــــود

هر كه عزت خواهد از درگـاه حـق   
 ـازيـــن ســـبب عـــالم نمايـــان دغــــ 
 پس به همدسـتي بـه جنـبش آمدنـد     

 رشـــوه هـــا دادنـــد بـــر اهـــل ســـتم 
ــيم و زر     ــبان و س ــه زور پاس ــس ب  پ
ــراب      ــد خ ــتي ش ــق پرس ــاه ح  پايگ
 پايگــاه ديــن و قــرآن شــد خــــراب 
ــيار   ــه دل اي هوشـ ــا بـ  برقعـــي گفتـ
ــاختي     ــا ب ــه اينج ــادل، آنچ ــت ب  گف

 گمرهــان را بهــر خــود دشــمن نمــود  
ــود   ــرآزار بـ ــت و پـ ــار اسـ  راه پرخـ
 بايدش سختي كشد در راه حـــــــق
ــا    ــي حيـ ــوام بـ ــان عـ ــه خوانـ  روضـ

 ـش آمدنـد با خران خـود بـه كوشــ    
ـــم    ــا را متهـــ ــد مـ ــه بنمودنـ ــا كـ  تـ
 بسته شـد مسـجد ز اهـل شـور و شـر     
ـــواب   ــاالن خــــ ــان نق ــد دك ــاز ش  ب
 جاي آن شد نقـل كـذب هـر كتـاب    
 سود ديدي ني زيان زيـن كـار و بـار   
 غـــم مخـــور در راه حـــق پرداختـــي
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نيست بازي كـار حـق، خـود را مبـاز     
 گركه مسجد رفت گورو كان گل اسـت 

 گركه مسجد رفت گورو، باك نيسـت  
ــوفيان   ــاه صـ ــجد خانقـ  گشـــت مسـ

 جاي جمع حق پرستان مسـجد اسـت  
 نيست مسجد جاي مدح وروضه خوان 
 آنكه همكار اسـت بـا شـمر و سـنان     
ــام ال فتــــي   ــر إمــ ــدا كــــن بــ  اقتــ

ــتان   ــارگر در بوســـ ــام كـــ  آن امـــ
ــا ــل زور   ميآن امـ ــودي اهـ ــه نبـ  كـ

ــام    ــهم ام ــا س ــي خمــس ي ــي گرفت  ن
ــش و   ــام دانـ ــر  آن امـ ــل و هنـ  فضـ

ــا ــدا   ميآن ام ــز خ ــدي ج ــه نخوان  ك
 قاضي الحاجات در عالم تـك اسـت  

 آن كه هستي، نقشي ازفرمان اوست 
ــذر    ــن ح ــاز و ك ــق بس ــا ح ــي ب  برقع

  

 آنچه آيد پيش، حـق پـد چـاره سـاز    
 صاحب مسجد تـو را انـدر دل اسـت   

 پاك نيستتو بمان اي آنكه چون تو
 ترك آن بنما كه مسـجد شـد دكـان   
 جاي درس وبحث قرآن، مسجد است
 نيست مسجد جاي هـر شـمر و سـنان   

 خـوان  خوانست روضه خوانست روضه روضه
 ديــن حــق را مــيكن از بــدعت جــدا 

ــا ــي ام ــن را دكــان  مين ــد دي  كــه كن
 نـي گرفتـي مسـجدي بـا شـر و شـور      

 نخــوردي آن امــام از ايــن حــرام مــي
ــي   ــقان بــ ــام فاســ ــي امــ ــر نــ  خبــ

ــا  ــدي در دعــ ــدايان را نخوانــ  ناخــ
 ناخــداي كشــتي امكــان يــك اســت 
 خاك و باد و آب سرگردان اوسـت 
 از حســـــودان دنـــــي بـــــي خبـــــر

  

  

  :خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودم
 

ــاد   ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ  دشـ
 هر كه كافر خواند مـا را گـو بخـوان   

ــه خــاري   ــر ك ــيه ــد  م ــانه  در راه م
ــيهــر كــه چــاهي   ــا م ــد در راه م  كن

 روز و شب با عـز و شـأنش كـار بـاد      
ــاد   ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ  او ميــ
ــاد  ــزار بـــ ــا راه او گلـــ ــار إلهـــ  بـــ

ــواهم ه ــيراه او خـ ــاد  مـ ــوار بـ  همـ
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 هر كه علم و فضـل مـا را منكراسـت   
 هــر كــه گويــد برقعــي ديوانــه اســت

ما نه اهل جنگ و نـي ظلـم ونـه زور    
  

 ن بســيار بــادملــك و مــالش در جهــا
 !گــو كــه مــا ديوانــه، او هوشــيار بــاد 
 دادخواه ما بـه عقبـي قـادر جبـار بـاد     

  

  

همچنين در همان احوال پنداري مورد إلهام حضرت حق واقع شده ام، مستزاد 
  :ذيل را سرودم

  

 بنده بي كس من، مـن كـس وغمخـوار تـوام    
 گر تو تنهـا شـده اي، غصـه مخـور يـار تـوام      

 يـأس مـرو  گر جهـان رفـت زدسـتت، طـرف     
 بـــاز گـــردان جهـــان مـــن حـــق دادار تـــوام 
 گر تو را نيست انيسي به جهان در شب و روز
ــوام   ــددگار تـ ــا و مـ ــه جـ ــو، همـ ــونس تـ  مـ
 گــر چــه حــق را نبــود رونــق بــازار ولــي      
 أظهــر الحــق، كــه مــن رونــق بــازار تــوام      
 گــر تــو را كارگشــايي نبــود هــيچ كســي     
 غــم مخــور كــار گشــا هســتم و در كــارتوام  

 م، رنج و ستم خسـته كنـد  گر تو را غصه و غ
ــوام   رو بـــه مـــن آر كـــه مـــن دافـــع آزار تـ
 رنج وغمهاي تو بي علت وبي حكمت نيست
 مصــلحت بــين و گنــه بخــش و نگهــدار تــوام
ــو    ــزل تـ ــد در منـ ــاش بكندنـ ــه اوبـ ــر كـ  گـ
ــوام      ــار ت ــافظ آث ــن ح ــه م ــاش ك ــر ب ــا خب  ب

ــوام      ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــو   ــد مشــــ ــاز ناميــــ  بــــ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 از همــــه ديــــده بــــدوز  
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــدلي  ــق را بــ ــت حــ  نيســ

ــو  ــم مخـ ــوام غـ ــار تـ  ر يـ
 نيســـت يـــك دادرســـي  
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 تـــا كـــه شايســـته كنـــد   
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 غمـــت از ذلـــت نيســـت  
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــو  ــل تــ ــجد و محفــ  مســ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
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  دوست دارم شنوم صـوت تـو در رنـج و بـال    

 طالـــب نالـــه و افغـــان بـــه شـــب تـــار تـــوام 
 ر رميدنــد ز تــو مــردم دون، غصــه مخــور گــ

 مـــن رفيـــق تـــو و هـــم نـــاظر پيكـــار تـــوام 
 گر ز غمهـاي جهـان ديـده تـو گريـان اسـت      
 مـــن تالفـــي كـــن آن ديـــده خونبـــار تـــوام

 بر دلـت بـار غـم و غصـه اگـر سـنگين اسـت       
 دافـــع هـــر غـــم و شـــوينده زدل بـــار تـــوام 
 گر كسي نـاز تـو را مـي نخـرد خنـدان بـاش      

ــه خ   ــو ك ــود گ ــالق خ ــا خ ــوام راز ب ــدار ت  ري

 گــر كــه مظلــوم شــدي از ســتم و جــور عــدو
ــوام   ــدار تـ ــدل، طرفـ ــم و از عـ ــر حقـ  دادگـ

ــت    ــن اسـ ــر مـ ــر بهـ ــو گـ ــعي تـ ــي سـ  برقعـ

 قابــــل ســــعي تــــو و ناشــــر افكــــار تــــوام
  

ــوال   ــذا لــــ ــان هــــ  كــــ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــر    ــده حـ ــك بنـ ــاش يـ  بـ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــت   ــان اسـ ــت بريـ ــا دلـ  يـ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 يــا دلــت غمگــين اســت   
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
ــاش  ــزدان بــ ــا يــ ــاز بــ  بــ
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 غـــم خـــود بـــا مـــن گـــو 
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ
 در ره ذوالمـــــنن اســـــت
ــوام    ــار تـ ــور يـ ــم مخـ  غـ

 

 ]نمونه اي از نامه هاي مؤلف به مراجع شرعي و قانوني[

كه به  ميدر همين ايام براي اتمام حجت و هشدار به علما و مقابله و اعتراض به ظل
يدم شده بود نامه هايي مؤدبانه به سازمان اوقاف و آيت اهللا شريعتمداري من و عقا

نوشتم تا ال أقل در برابر ظلم سكوت نكرده و ال أقل تكليف  .....و خوانساري و
و اينك براي ثبت در تاريخ، متن برخي از نامه هايم  .شرعي خود را ادا كرده باشم

  :كنم ميرا عينا در اينجا درج 



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
107 

       97/ألولتاسع ربيع ا
 حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي شريعتمداري وفقه اهللا

رساند در اين جنجال و غوغايي كه مداحان و شيخيان و غالة  ميبه استحضار 
 .و صوفيان و روضه خوانان بپا كرده اند عليه من، الزم است مراتبي به عرض برسد

در تاريخ  .1ندارد دهند كه اصل مينامه اي به عنوان صابر با امضاي جعلي نشر 
جهان و حوادث مسلمانان نظائر بسياري دارد كه معلوم است اينان تنها نيستند كه به 

را به ) ع(زنند و به نقل تاريخ مانند حضرت علي  ميمردان حق و حقيقت تهمت 
كفر و شرك متهم نمودند و مانند قضاوت قاضيان آتن در حق سقراط و يهوديان 

اعتقاد به روز واپسين و محكمه مالك يوم الدين ندارند آيا  .)ع(در باره مسيح 
مستندشان چيست؟ من صد جلد تأليفات دارم در كجا جز قول خدا و رسول و 

كنند چه  ميگفته ام اگر به رفتار من استناد ) ع(و امام صادق ) ع(حضرت امير 
ي  هامتازه از آن ن .عملي بر خالف علي و اوالد او عليهم السالم انجام داده ام

شود آقايان چرا پس از ده سال براي  ميمذكور چه مطلبي برخالف اسالم استفاده 
  .شوند ميبحث با ما حاضر ن

من جز رد بدعتها و خرافاتي كه به اسالم بسته اند كاري نكرده ام، شما 
شما ال أقل در اين فتنه  .سزاوار بود مرا ياري كنيد اگر چه من توكلم بر خداست

ما مبارزه با خرافات ديني و شركيات ي  ههمي  هوظيف .ن عوام نباشيدانگيزي پشتيبا
بايد دانست كه  .عوام است تا آن حد كه علَم چهار و نيم ميليون توماني خريده اند

در فرداي محشر و فزع اكبر در محكمه بهترين داور يوما ال تجزي نفس عن نفس 
                                                 

منظورم نامه اي است كه شيخ مرتضي صابر طوسي، امضايم را در پايان آن قرار داده و سپس تكثير  - 1
  .و در ميان مردم پخش شده بود
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ي براي خود اندوخته بودم در من اگر اهل دنيا بودم چيز .شيئا رسيدگي خواهد شد
گذرانم انتظار  ميحاليكه از احدي توقع نداشته و ندارم و از قلم و قناعت روزگار 

  .رسد اعالم نمائيد ميآن است كه به توسط حامل ورقه هر چه به نظرتان 
  ولينصرن اهللا من ينصره          والسالم عليكم
  السيد ابوالفضل عالمه البرقعي

  
  بسمه تعالي

سرگشاده و داد خواهي از محضر آيت اهللا خونساري و ساير محاكم ي  همنا
  شرعي و قانوني

دانيد  ميرساند حضرت عالي اگر مرا در خطا و اشتباه  ميبه استحضار عالي 
سزاوار بود مرا بخواهيد و دليل آن را بيان كنيد؛  زيرا حقير براي مباحثه و حتي 

و تابع قرآنم و امامان اهل بيت رسول عليهم  من مسلمان .براي مباهله نيز آماده ام
شما اگر دليلي داريد نبايد به زور و جبر و حبس چنگ بزنيد  .السالم را قبول دارم

آيا گويندگان خرافاتي و حتي نصاري و يهود و  .و مرا به سكوت مجبور نماييد
شند، صوفي و شيخي همه بايد آزاد باشند، ولي گويندگان قرآن فقط نبايد آزاد با

توان غصب نمود و آيا  ميسال در مسجدي امامت كرده  27كه مدت  ميآيا حق اما
نماز جماعت امام غصبي و تحميلي صحيح است آيا ال إكراه في الدين در قرآن 
نيست آيا هر كسي حقايقي را اظهار كند بايد با افترا و تهمت و تحريك عوام و 

الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن ":  تكفير او را كوبيد آيا خدا نفرموده
آيا  "والهدي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم اهللا و يلعنهم الالعنون

  .روحانيت نبايد با منطق باشد؟
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الي الزور «و نفرموده  "وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلي اهللا": خدا فرموده 
شد حقي را ثابت كرد و فقط با  مييئت نآيا با داشتن هزاران مسجد و ه» و البهتان

گردد؟ ال واهللا، كساني كه دليلي صحيح ندارند از  ميتصرف مسجد من حق ثابت 
دهند كه روزي مردم  ميترسند آيا احتمال ن ميآزادي سخن و نماز جماعت من 

بيدار گردند و از كتمان كنندگان حق انتقام گيرند؟ عالم نبايد براي مردم داري، 
عاقبت،  .تمان كند و از گويندگان بي خبر از قرآن و توحيد بترسدحق را ك

من خود حاضر » إن ربك لبالمرصاد«عدل إلهي و قيامتي در كار است ي  همحكم
بودم با حسن تفاهم مسجدم را به شخص بي طرفي واگذارم، احتياج به هو و 

دارند نبود جنجال و جمع كردن عوام به نفع كساني كه جز افترا و بهتان مدركي ن
آيا به قضاوت يكطرفه و محاصره و اختناق ما حقي ثابت خواهد شد آيا كساني كه 

شوند والسالم  مي مينالند خود مرتكب چنين جراي ميهزار سال از مظالم بني اميه 
  علي من اتبع الهدي                  

  .اميد است بيدار شوند و راه خود را عوض كنند 
  األحقر السيد ابوالفضل عالمه البرقعي                1397/جمادي 25

  
  بسمه تعالي

 پيوست يازده برگ دارد

  رياست محترم سازمان اوقاف جناب آقاي فرشچي
رساند اينجانب سيد ابوالفضل عالمه برقعي در سن هفتاد  ميبه استحضار عالي 

ر سال د 27سالگي با داشتن صد جلد تأليفات و رساالت چاپ شده در حالي كه 
اينكه با اهل سنت هم ي  همسجد گذر وزير دفتر به امامت مشغول بوده ام به بهان
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باشم؛ زيرا با خرافات  ميباشم با اينكه مسلمان حقيقي و شيعه واقعي  ميمذاق 
به هر حال به دستور اوقاف مرا از مسجد  .مذهبي و مجعوالت ديني مبارزه كردم

اكنون خانه وقفي كه محل  .ميل نمودندرا تح ميممنوع كردند و به زور و جبر اما
باشد درب بيروني آن را كنده وارد شده اند و اتاق  ميباشد محاصره  ميسكناي من 

كنند كه بايد اندروني محقر را نيز تخليه  ميآن را به تصرف آورده و فعال تهديد 
دهيم و مسدود  ميگويند درب اندروني را در صورت عدم تخليه جوش  ميكنيد و 

كنيم آيا معني آزادي و عدالت همين است آيا مسجد هاي ساير اهلسنت و  مي
توان كليسا را به  ميآيا ] 23[شيعه تا به حال در اين مملكت به زور تصرف شده،

باشد آيا خدا  ميزور تصرف نمود آيا مبارزه كردن با خرافات گناه و ذنب ال يغفر 
نم كانت مرصادا  به هر حال و قيامت در كمين نيست إن ربك لبالمرصاد، إن جه

انتظار آن است كه هر چه زودتر احقاق  .دانم ميمن جز خدا را مستعان و مستغاث ن
  .حق نموده و شر غاصبين و دشمنان دين را در هر لباس، كوتاه نماييد

  23/5/36والسالم 
  خادم الشريعه المطهره                        سيد ابوالفضل عالمه برقعي

  
  اليبسمه تع

36]24[/4/15  
  رياست محترم اوقاف آقاي احمدي خدا او را به امور واقف سازد

صنفان من أمتي إذا فسدا فسدت : فرمود) ص(حق را بايد گفت رسول خدا 
من از شما كه رياست اوقاف را  .أمتي، األمراء والعلما، اين حديث معتبري است

اينكه او سني و يا شافعي ي  هنپرسم آيا جايز است مسجد يك نفر را به بها ميداريد 
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و يا حنفي است غصب كرد؟ آيا جايز است كليسا را غصب نمود؟ آيا مسجد مرا 
توان به زور گرفت؟ اگر  ميسال در آن امامت كرده و امام راتب بوده ام  27كه 

گيريد  ميچنين است چرا مساجد كردستان و لرستان و بلوچستان و تركمن ها را ن
كنيد در حالي كه من مسلمان و شيعه واقعي  ميمساجدشان خارج ن و چرا آنان را از

دهيد  ميموحد هستم به چه مجوزي مسجد مرا غصب كرده اند؟ آيا احتمال ن
ي  هروزي مردم عوام بيدار گردند؟ آقايان شريعتمداري و خونساري در مقابل نام

كه به شما و  نامه هايي .من جوابي نداشتند شما اگر جوابي داريد مرقوم فرماييد
توان عالم  ميماند آيا چنين كساني را  ميآقايان نوشته ام إنشاءاهللا چاپ و در تاريخ 
داند كه نماز را خدا مقرر كرده و به  ميناميد و آيا عدالت را واجدند هر كسي 

باشد شما به چه مدركي نماز  ميجماعت امر فرموده و احتياج به اجازه علما ن
دانيد آيا بر چنين مملكتي كه دانشمندانش  ميجازه ايشان جماعت مرا موقوف به ا

جز زور، منطقي ندارند نبايد تأسف خورد؟ آيا از شما قبيح نيست كه از اينان 
طرفداري كرده ايد من نامه اي كه به آقايان نوشته ام چندي قبل و جوابي ندادند، 

يشانيد شايد مبارزه جوف پاكت نهادم تا شما بخوانيد و بيدار شويد، شما كه مقلد ا
با خرافات نزدتان گناه بزرگ ال يغفري باشد و لذا من به شما اميدي ندارم، همين 

گويم پايگاه توحيد يعني مسجد مرا تبديل به پايگاه خرافات و شرك  ميقدر 
عدل إلهي و قيامت جوابي تهيه كنيد، بدانيد إن ربك ي  هنموديد، بايد براي محكم
ن ستمگرانست من ياوري جز خدا ندارم تا زودتر است توبه لبالمرصاد خدا در كمي

كنيد و حق مرا احقاق نماييد، آن امام تحميلي كه آوردند به نام خسروشاهي چون 
قبال خود مسجدي داشته و لذا مسجد مغصوب مرا به ديگري واگذار نموده آيا اين 
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                  .دانيدعمل مشروع است از خدا بترسيد تا مصدر كاريد اين ستمها را برگر
  .وماالنصر إال من عنداهللا العزيز القادر الحكيم

     خادم الشرع المطهر       السيد ابوالفضل عالمه برقعي
 
همچنين اعالميه اي به خط خود در ميان عوام تكثير و منتشر كردم كه متن 

   :آن چنين است
  

  بسمه تعالي
  بينةليهلك من هلك عن بينة و يحيي من حي عن 

اهل بيت را ي  هرسانم اينجانب مسلمان و تابع قرآن و ائم ميبه اطالع عموم 
كنند معلوم باشد چون خود  ميقبول دارم و بر كساني كه در محافل از من بدگويي 

مجتهدم حاضرم با هر مجتهدي كه مخالف من است مباحثه و بلكه مباهله كنم، 
رند به مباهله حاضر شوند، والسالم ايشان اگر هدفشان دين است و غرض دنيوي ندا

  .علي من اتبع الهدي
  األقل السيد ابوالفضل عالمه برقعي   97جمادي األولي  22قمري       36/2/21]25[
  

همچنين نامه اي سرگشاده براي آقاي حاجي علي كه از مريدان آيت اهللا سيد 
خط خود نگاشتم محمدرضا گلپايگاني بود و تقاضاي مناظره و مباحثه كرده بود به 

  :كه به تعداد زيادي در ميان مردم پخش گرديد
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 بسمه تعالي

 جناب آقاي حاج آقا علي زيد توفيقه

گويم اينجانب حاضرم با خود حضرت آيت  ميپس از سالم من كتبا به شما 
اهللا گلپايگاني بحث كنم اگر حاضرند براي بحث دعوت كنند و اگر حاضر نيستند 

دم حاضريم با نمايندگان او بحث كنيم به شرطي كه خود شاگردان من و يا خو
حضرت آيت اهللا كتبا بنويسند كه اگر نمايندگان ايشان مغلوب شدند ايشان بپذيرد 

  .و مغلوبيت خود را اعالم كند
  األحقر السيد ابوالفضل عالمه برقعي

  
  .و البته جوابي از ايشان به من نرسيد

حال در جوابم جز با تهمت و دروغ و آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي به هر 
بدتر از همه زورگويي و توسل به دولت پليد شاه، مواجه نشدم از جمله اينكه 
جزوه اي در وجوب تعليم و تعلم در اسالم و عدم جواز تقليد منتشر كرده بودم 
كه از طرف گروهي از معممين قم از جمله آيت اهللا ناصر مكارم شيرازي مدير 

من جوابشان را با  .قم جزوه اي به منظور رد آن چاپ و منتشر شدمدرسه االمام 
اختصار بسيار و فقط در يك برگ نوشته و ارسال داشتم و درخواست جواب 
كردم و حتي جوابي كافي و شافي بر آن ننوشتم، ولي  ايشان از ترس اينكه مبادا 

متوسل  حتي آن يك ورقه را چاپ كنم به جاي پاسخ گويي، به شهرباني تهران
چند روز پس از ارسال نامه به قم، رئيس شهرباني به من تلفن كرد و گفت  !!شدند؟

گفتم من حق دارم  .شما حق نداريد ورقه اي را كه به قم فرستاده ايد، چاپ كنيد
  !خير حق نداريد: كه از عقايدم دفاع كنم، گفت
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متن  !دمعلوم شد كه حضرات اساتيد از جواب عاجز و به زور متوسل شده ان
كنم تا خوانندگان از متن آن مطلع شوند، هر چند كه  ميآن ورقه را در اينجا ذكر 

  :در اين باب، سخن بيش از اينهاست
  

  به نام خداي بزرگ
دو جزوه از انتشارات مدرسه االمام قم را ديدم كه مطالبي عوامانه در آن درج 

ضعف آن ي  هچند نقط شده و چون آدرس داده كه با ما مكاتبه كنيد الزم دانستم
باشد، از خدا خواهانم كه ملت ما  ميرا اشاره كنم اگر چه تمام مطالب آن سست 

  .را از شر غالة و روضه خوانان و نويسندگان خرافي نجات دهد
جزوه اي به نام قرآن و حديث، در حالي كه در جوف آن بحثي راجع  - 1

در عصر و زمان مدرك قابل  گويند ميبه قرآن نيست، به اضافه نوشته ايد بعضي 
در حالي كه اين صرف تهمت است؛ زيرا در سابق  .اعتماد قرآن مجيد است و بس

و الحق هيچ كس چنين چيزي نگفته و عامه و خاصه سنت رسول خدا و احاديث 
به اضافه در اينجا خواسته ايد به كساني حمله  .دانند ميسنت را قبول و حجت 

كافي است ولي بدانيد آنكه ) ص(راي امت محمد گويند قرآن ب مينماييد كه 
داند باز احاديث سنت را قبول دارد؛ زيرا قرآن احاديث رسول را  ميقرآن را كافي 

تثبيت كرده همان طوري كه قواعد عقليه را تثبيت كرده پس او حديث را نيز قابل 
  .داند مياعتماد 
فكنان خنثي شود؟ در اين جزوه نوشته ايد چه كنيم كه سمپاشي نفاق ا -  2

ذيل آن جواب داده ايد كه بايد سطح آگاهي مردم را نسبت به مسايل باال برد، 
كنند زيرا آيت  ميولي خود شما، و بزرگان و مراجع شما بر ضد اين جواب رفتار 
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اهللا شريعتمداري و هم آيت اهللا خونساري در عوض بحث با آقاي عالمه برقعي كه 
كند اينان در عوض بحث متمسك به  ميبحث  ده سال است شما را دعوت به

را وادار كردند به حبس و زجر و  ميشهرباني شده و با التماس و تملق قواي انتظا
ديگر تقليد اينان را الزم دانسته ايد آيا اين ي  هباز شما در جزو .گرفتن مسجد ايشان

س و بهتان است معني باال بردن سطح آگاهي مردم، آيا با تقليد و يا با زجر و حب
  توان افكار را باال برد؟ مي

تقليد و تحقيق براي اثبات تقليد يك دليل عليل آورده ايد ي  هدر جزو - 3
كه براي گول زدن عوام خوب است و آن دليل عبارت است از رجوع به 
متخصص در حالي كه در علوم كفايي بايد رجوع به متخصص شود مثال يك نفر 

كنند اما علم دين واجب عيني  ميهمه به او رجوع  طبيب براي محلي كافي است و
هر  "طلب العلم فريضة علي كل مسلم": فرموده) ص(است نه كفائي رسول خدا 

ثانيا  .مسلماني بايد خود عالم به اصول و فروع اسالم باشد نه رجوع به ديگري كند
رجوع به متخصص زماني است كه آثار تخصص و نتايج آن را بتوان درك كرد، 

عني دكتر متخصص در چشم اگر چندين چشم را به خوبي معالجه كرد معلوم ي
شود دروغ  ميشود متخصص است اما اگر چشمهايي را كور كرد معلوم  مي
گويد پس تخصص او بايد در دنيا معلوم گردد ولي مردم تخصص فقها را از  مي

به  .ودش ميگويند در آخرت معلوم و ثواب بر آن مترتب  ميكجا بفهمند فقها 
 .دانيم ميدانيم بلكه مخرب  ميگويد ما مجتهدان را متخصص ن مياضافه مخالف 

ثالثا اين فقهاي متخصص روز به روز اسالم را خراب تر و تيره و تار كرده و 
ضد قرآن و شعايري به نام مذهب كه در اسالم نبوده آورده اند و يا به  مياحكا

اتي به دين افزوده اند شما با تثبيت سكوت تصويب نموده اند و خرافات و موهوم
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كنيد آيا واقعا احكام غير ما أنزل اهللا كه ايشان  ميتقليد دكانهاي خرافات را حفظ 
  .دانيد از ما بخواهيد تا براي شما بيان كنيم ميدانيد اگر ن ميآورده اند ن

#)": در جزوه تقليد به آيه - 4 þθè= t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìò2 Ïe%!$# β Î) óΟçFΖ ä. Ÿω šχθßϑn= ÷è s? «
چگونه 1تعليم است يا تقليد؟» سؤال كنيد تا بدانيد«استدالل كرده ايد آيا معني 

مطلب به اين روشني را متوجه نشده ايد آيا در حوزه قم مرد مطلعي از قرآن نيست 
كنند در اين جزوات از كساني كه به مطالب شما ايراد  ميو يا هست و كتمان 

ض و نفاق انداز و كم سواد و از نسبتها و تهمتها دريغ كرده اند تعبير شده به مغر
نفرموده ايد آيا معني باال بردن سطح افكار همين است، خدا شاهد است كه هدف 

ما انتظار داريم شما  .ما بيدار كردن شما و امثال شما و دفع حمالت ظالمانه شماست
ده ايم ما را آگاه اگر اشكالي داريد با خود ما درميان بگذاريد و اگر اشتباه كر

اما اگر جواب نداديد عين همين ورقه را چاپ  .فرماييد و اين ورقه را جواب دهيد
همين قدر بدانيد نشريات شما موجب ورز و  .رسانيم ميو به قضاوت خردمندان 

                                                 
است كه  سوره انبياء 7سوره مباركه نحل و آيه  43مذكور قسمتي از آيه ي  همنظور آن است كه آي - 1

: آيه شريفه چنين است !كنند ميآقايان دايما به همين صورت و بدون ذكر صدر آيه، به آن استشهاد 
»!$ tΒuρ $ uΖù=y™ö‘ r& ∅ ÏΒ y7Î=ö6s% ω Î) Zω% ỳ Í‘ û©ÇrθœΡ öΝÍκö s9Î) 4 (#þθè=t↔ ó¡sù Ÿ≅ ÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ∩⊆⊂∪» « پيش از تو نيز جز

دانيد از اهل كتابهاي آسماني  ميكرده ايم به رسالت نفرستاديم، اگر ن ميبه ايشان وحي مرداني كه 
دانيد كه پيامبران  ميفرمايد اگر ن ميو اصوال آيه ارتباطي به مسئله تقليد ندارد بلكه » پيشين بپرسيد

وع مطلع و به شده از اهل كتاب بپرسيد تا از اين موض ميهمواره  مرداني بوده اند كه به ايشان وحي 
و براي صحت قول خود مدركي ارايه كرده و نخواسته از اهل كتاب  .صحت سخن ما مطمئن شويد

شود و در آيه بعد نيز  ميتقليد كنيم و فرموده بپرسيد تا بدانيد در حالي كه تقليد موجب علم و دانستن ن
الزم به ذكر است كه  .ب ندارندهم تناس مردم را به تفكر تشويق فرموده و پيداست  كه تفكر و تقليد با

  .را فاقد است» من«در سوره انبياء، آيه شريفه، لفظ 
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توانيد مطالب صحيحه  مياگر  .وبال و عقاب شما خواهد شد در روز قيامت
  والسالم   .رداريد و دين را دكان نان قرار ندهيدبنويسيد و إال از اين كار دست ب

  خيابان شاپور گذر وزير دفتر جنب مسجد عالمه برقعي: آدرس
 
ديگر از كساني كه عليه اينجانب به دروغ متوسل شد، شيخ يحيي نوري است 

داد من با برقعي بحث كرده و او را مغلوب كرده ام و البته  ميكه به دروغ انتشار 
در باره صدق و زهد او همين بس كه صرف  .گفت ميخوشĤمد عوام اين را براي 

ده ميليون تومان پول نقد در منزل داشته مالك امالك  1357نظر از اينكه در سال 
روزنامه  15709و مستغالتي در تهران و مازندران بوده است كه خبر آن در شماره 

ده سال قبل ايشان دانم  ميمضبوط است، در حالي كه  21/6/1357اطالعات مورخ 
  .طلبه اي فقير بود

 ]حكايت شيخ محمد علي انصاري[

دفاع از اسالم و "شيخي ديگر موسوم به محمدعلي انصاري كتابي به نام 
به چاپ رساند و در آن مرا پليد و كالش و بي حيا و ديوانه و ناصبي و  "روحانيت

اد بن ابيه و كثيف و بدتر از گبر و يهود و نانجيب و بدتر از حجاج بن يوسف و زي
خواند و بي  .....نادرست و بي دين كامل و كسي در رديف سيد علي محمد باب و

هيچ دليلي مرا متهم ساخت كه توسط سفير كشور سعودي، از عربستان تقاضاي 
و به ناروا مرا منكر حديث غدير و حتي  !!گيرم ميپول كرده ام و از خارج دستور 

و علي مرتضي ) ص(دشمن رسول خدا  _وذ باهللا نع _منكر سنت و حديث بلكه 
و ) !!توانند ميزان تقواي جناب انصاري را دريابند ميخوانندگان ( !قلمداد كرد) ع(

دهها تهمت و افترا به اينجانب و اقوام من وارد ساخت و عجيب تر اينكه به دروغ 
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د و پسرم را شناخت و هرگز نديده بود بر من توهينها كر مياز قول پسرم كه او را ن
ناچار فرزندم از او شكايت نمود و در نتيجه كالنتري شيخ  !!مخالف من جلوه داد

محمدعلي انصاري را احضار و بازجويي، سپس به دادگستري اعزام نمود و از قرار 
معلوم شيخ در همين جلسات نخستين كالنتري و دادگستري به سختي خود را 

كه تا آن وقت او را نديده بود و باخت و به دروغ و تهمت خود بر پسرم 
شناخت، اعتراف نمود و به التماس زياد افتاد كه ديگر بعدا چنين كاري  مين
بهر  .دهم و غيره ميكنم و ايشان مرا ببخشند هر چقدر پول بخواهد به ايشان  مين

پس از آن پسرم در قم كه اكثر  .تشكيل شد 35/1941حال پرونده اي به كالسه 
من مخالفند تهديد شد كه بايد شكايتش را پس بگيرد، و از طرف روحانيانش با 

ديگر توصيه هايي به نفع شيخ به دادگستري گرديد كه او را تبرئه كنند، در نتيجه 
دادگاه نه ماه معوق ماند و فقط در اين مدت دو جلسه فرماليته تشكيل و از شيخ 

و ضمنا  .ا نكردبراي حضور دعوت گرديد كه در هيچ يك از جلسات حضور پيد
شيخ در اين مدت طوالني به ميانجي خواهي و التماس و تمنا پرداخته و از پسرم 

خواست تا او را ببخشد و خود مقامات دادگستري نيز از فرزندم خواستند تا  مي
شيخ را عفو كند، سرانجام پسرم حاضر به گذشت از شيخ شد و شيخ هم در مقابل، 

گفت بعدا نيز به هر نحو كه بتوانم جبران خواهم  مقداري پول به پسرم پرداخت و
اگر چه توبه نامه اي كه خدا پسند باشد و از فرزندم  .نمود، و توبه نامه اي نوشت

ما متن  .كامال اعاده حيثيت نمايد، ننوشت، ولي به هر حال چند سطري نوشته است
ندگان از نگاريم تا شايد خوان ميدستخط عذر خواهي ايشان را عينا در اينجا 

  :كيفيت كتابهاي رد بر من تا اندازه اي آگاهي يابند
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  بسمه تعالي شأنه
1 /8 /1356  

مخفي نماند اين جانب حاج شيخ محمدعلي انصاري اخيرا در جلد دوم 
مطالبي كه در ذم آقاي سيد ) دفاع از اسالم و روحانيت(كتاب تأليفي خويش بنام 

تهايي ناروا از قبيل ناصبي بودن و نفي ابوالفضل عالمه برقعي نگاشته در آن نسب
سيادت و شيعه و مسلمان بودن و انكار غدير خم و امثال اينها بمعظم له داده شده و 

سيد حسين ابن (آن كتاب كه بعنوان سپاسگزاري از  78 – 77همچنين در صفه 
 –نسبتهايي به پدر ايشان از قول مشار اليه داده شده از قبيل حمار طاحونه ) الرضا

مخالف با اغلب آيات قرآن،  –تخلق باخالق گبران سابق  –شتر عصار خانه 
نگارشات اين كتاب مستقيم و غير مستقيم مورد اعتراض ايشان قرار گرفته از 
آنجهت كه نسبتهايي كه به آقاي برقعي داده شده چون پدر ايشان است مشار اليه 

قول ايشان نوشته شده بكلي  آن نسبتها را بخود متوجه دانسته و نسبتهايي كه از
بدين منظور به عنوان دفاع از حيثيت خود شكايتي  .داند ميمنكر بوده و آن را افترا 

اين جانب با اظهار ندامت و پشيماني از آنچه در آن  .به دادگاه تسليم نموده است
و در  .نمايم ميكتاب از تهمتهايي كه به ايشان داده شده عذر خواسته و استغفار 

بدين وسيله اصالح ذات  .هاي بعدي متعهدم كه آن مطالب را حذف نمايمچاپ
  .البين انجام گرديد و آقاي ابن الرضا از شكايت خويش صرف نظر نمودند

  األحقر محمدعلي انصاري
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كه از بزرگان و صاحب قلم  1در حاشيه اين ورقه آقاي حيدر علي قلمداران
ح ذات البين انجام شد امضا و در حضور اينجانب اصال: است چنين نوشته است

  .خط آقاي حاج شيخ محمدعلي انصاري مورد گواهي اينجانب است
  حيدر علي قلمداران

  
به هر حال بيش از چهل سال است كه مبارزه را با دولت شاه و ملت خرافي 
ادامه داده ام كه شرح آن مبارزات اينك با حال و روزي كه دارم برايم مقدور 

ون ستمكاريهاي شاه و ساواك به نهايت رسيد مردم قيام نيست، ولي عاقبت چ
كردم به اميد اينكه شايد  ميكردند، من نيز در تظاهرات عليه دولت شاه شركت 

قوانين اسالم و عدالت كه سالها در انتظارش بوديم، تا اندازه اي اجرا شود، و 
وقت سن  كردند عوض شوند، در اين ميمفتخوراني كه اموال بيت المال را غارت 

من به هفتاد رسيده بود، ولي معذلك در تظاهرات و راهپيمايي عليه شاه با 
گفتيم، تا شاه رفت و آقاي خميني سر  ميخوشحالي شركت كرده و مرگ بر شاه 

امور را به دست گرفت و عده اي از آخوندهاي خودخواه روي كار آمدند ي  هرشت
سور زمان شاه و بلكه شديدتر و مدت زيادي نگذشت كه باز همان اختناق و سان

برگشت و همان خرافات مذهبي معمول و همان كارمندان بيكار سر كار، و همان 
ما  .غارت گران اموال مصدر امور گرديدند و به حيف و ميل بيت المال ادامه دادند

                                                 
هـ 1409هـ تولد شده و در سال  1333در سال ، حيدر علي بن إسماعيل قلمداران قمي: قلمداران - 1

ر هفتاد ميالدي تروي  هايادي رژيم او را بخاطر تأليف كتاب شاهراه اتحاد در اواسط ده .وفات يافت
نمودند، از دوستان و هم فكران نزديك عالمه برقعي است و كتاب راه نجات از شر غالة نيز از تأليفات 

  .باشد مياو 
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براي خيرخواهي هر چه به آقاي خميني نامه نوشتيم جواب نداد و هر چه مقاله 
جلوگيري گرديد و حتي آن سيد خسرو شاهي كه با همراهي  نوشتيم سانسور و

ساواك و چسبانيدن عكس شاه و شهبانو و مأموران شهرباني و اوباش، مسجد گذر 
وزير دفتر را غصب كرد و به اقامه جماعت پرداخت، همين سيد مقرب السلطان، 

ينكه و ا !در دولت آقاي خميني نيز مقرب االمام گرديد و رئيس بنياد مسكن شد
  .چه به روز ملت آورد و دانسته و نادانسته چه كارها كرد، بماند

برم و روزنه اميدي به نجات  مياين روزها در حال پيري و افسردگي بسر 
مردم از خرافات نيست؛ زيرا مالها با جديت تمام به اشاعه خرافات و موهومات 

نده مردم هستند عده اي از جوانان نورس دانشجو به فكر مملكت و آي .مشغولند
ولي راهنما ندارند و كساني كه مصدر امورند به كلي سد راه هدايت اند، مذهب 
تقليد، راه مذهب تحقيق را بسته و دين تعليم و تعلم، تبديل به مذهب تقليد شده 

دهند همواره بيچاره و در قيد استعمار  ميكه حق و باطل را تشخيص ن ميمرد .است
گفتند كه  ميقبل از ورود آقاي خميني به ايران،  ميك كه ميمانند؛ مرد ميباقي 

عكس خميني را در ماه ديده ايم و ميليونها تهراني مدعي بودند كه عكس او را در 
  .آري، از اين تواترها بايد به خدا پناه برد !!متواتر بود ميماه ديده اند و اين وه

مسلمان واقعي نشوند و به نظر ما تا مردم به دنبال عقل و اسالم حقيقي نروند و 
 .از مذاهب و خرافات مذهبي دست نكشند، هرگز روي رستگاري نخواهند ديد

اينان خود در لجنزار خرافات و تقليد فرو رفته اند و همه تقصيرها را بر عهده  
بلي : و اگر كسي بگويد مگر دين با مذهب فرق دارد؟ گوييم .گذارند ميبيگانگان 

انب اعالميه اي نوشته و منتشر كردم و در آن به بعضي از اينج .فرقهاي بسيار دارد
فرقهاي بين دين و مذهب اشاره كردم كه به عنوان ضميمه در انتهاي چاپ دوم 
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كتاب دعاهايي از قرآن كه در اوايل انقالب به چاپ رسيد آورده ام، اين كتاب دو 
از تسلط  ولي پس .بار چاپ و هر بار در شمار محدودي ميان دوستان توزيع شد

كامل مالها بر جميع چاپخانه ها و مطبوعات، ديگر امكان تجديد چاپ آن را 
  .نيافتم و بدين ترتيب مانع شدند كه اين مطالب در دسترس مردم قرار گيرد

توانستم به قصد اداي مسئوليت شرعي  مياما باوجود اين مشكالت تا آنجا كه 
ردم مقاالت و اعالميه هايي در هر فرصتي عالوه بر سخنراني، براي آگاهي م

نوشتم و با نهايت فقر و قناعت زندگي كردم و دار و ندار خود را صرف چاپ 
  .كتب روشنگر و نشر آنها نمودم

 ]برخي از تأليفات مؤلف[

اين حقير مطالب و كتب بسيار نوشتم كه تعدادي از آنها چاپ شد و بسياري از 
دستنويس بعضي از آنها  .بع برسانمآنها را پس از انقالب ايران نتوانستم به ط
 !و يا به امانت برده و مسترد نداشتند !موجود است و پاره اي را سرقت كرده اند

نگارم تا هر كس اگر توانست آن دسته از كتبي را كه پس  ميذيال تأليفات خود را 
لي اهللا از استبصار نوشته ام بيابد، مطالعه نموده و به تكثير آن مبادرت كند و يا قربة إ

  :مطالب آنها را به برادران ديني خود برساند
مرآت اآليات يا راهنماي مطالب قرآن كه بارها توسط انتشارات اقبال  .1

  .به چاپ رسيد
  )ع(گنج سخن، كلمات امام حسن  .2
  .)ع(كلمات قصار سيدالشهدا  .3
  .)ع(خزينه جواهر، كلمات امام باقر  .4
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  .)ع(گنج حقائق، كلمات امام صادق  .5
  .)ص(هزار و پانصد سخن از پيامبر  گنج گهر يا .6
  .رساله حقوق در بيان حق خالق و مخلوق .7
  .عشق و عاشقي از نظر عقل و دين .8
 .شعر و موسيقي و مصالح و مفاسد آن .9

حكم محاسن و شارب، كه بايد مورد تجديد نظر و اصالح كلي قرار  .10
  .گيرد؛ زيرا آن را در زمان ابتال به خرافات حوزوي نوشته ام

و  ميتفاوت ميان اعتقادات اسال 52ا و صوفيه، كه در آن عقايد عرف .11
عقايد عرفا و صوفيه را به صورت  فهرست بيان كرده ام و يك بار به 

  .چاپ رسيد
عقايد اماميه اثني عشريه، مربوط به زمان قبل از استبصار اينجانب  .12

  .است
  .عقايد شيخيه و تضاد آن با اسالم، يك بار به چاپ رسيد .13
  .و القواصم ترجمه العواصم .14
  .حواشي بر كفاية األصول  .15
  .حواشي بر كتاب صالة همداني .16
  .هحواشي بر المكاسب المحرم .17
  .حواشي بر كتب احاديث .18
  .تحفه الرضوي در احوال ابوالصلت هروي .19
  .ترجمه مقداري از توحيد شيخ صدوق .20
  .همقداري از وسائل الشيعي  هترجم .21
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  .)ص(اربعين از احاديث خاتم النبيين  .22
  .ليفقه استدال  .23
  .نكاتي در روانشناسي .24
  .مجموعه اي از اخالق .25
  .مجموعه اي از اندرز .26
  .پند خردمند براي فرزند دلبند .27
  .رساله پيشاهنگي .28
  .ترجمه مختار ثقفي .29
  .جبر و تفويض .30
  .جداول در ارث .31
  .مجالس المؤمنين .32
  .پاسخ به كسروي .33
  :شود ميالفيه در صرف و نحو، به نظم عربي، كه با اين ابيات آغاز   .34

1لفضل هـو السـيدانيقال ابوا

 جدي مبرقع، هو سبط الرّضـا 
ــه   ــي تربيتــ ــد هللا علــ  الحمــ
ــه   ــوا مع ــذين آمن  وصــحبه ال
 و ســــيما وصــــيه و صــــهره
 و بعد ذا، في النّحو لـي ألفيـة  
 الفيتـــي مهـــذب المســـالك

  

ــاني    ــي الفـ ــوي البرقعـ  الرضـ
 كنيتــه و كنيتــي، ابــن الرضــا 
 مصــليا علــي النبــي و عترتــه  
 بعـه و هاجروا و نصروا من أت 
 نصـــيره فـــي دينـــه، وزيـــره 
ـة     ــائل النحــو بهــا مطويـ  مس
ــك    ــن مالـ ــة ابـ ــة الفيـ  فائقـ

  

                                                 
  .سيدان محلي است در قم كه عالمه برقعي بدان منسوب است  - 1
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  .منظومه در اسماء إلهي .35
  .ترجمه جامع الدروس .36
  .ترجمه كتاب شبهات .37
  .تراجم النساء، در سه جلد .38
تراجم الرجال، در ده جلد، كه فقط جلد نخست آن به چاپ رسيد و  .39

افات حوزوي مبتال چون تأليف آن مربوط به زماني است كه به خر
اما بخشهايي از آن بدون  .بودم، از چاپ بقيه آن منصرف شدم

خرافات است، همچنين بخشي از آن كه مربوط به زندگاني سيد 
جمال الدين حسيني اسد آبادي وشرح احوال عالم مجاهد آيت اهللا 

صفحه پلي  122شيخ فضل اهللا نوري بود به صورت كتابي مستقل در 
  .ان دوستان توزيع گرديدكپي شده ودر مي

جوابي به اجمال به كتاب بيست و سه سال، اين كتاب را به  .40
درخواست آقاي دكتر حسين صدوقي تأليف كردم و براي مطالعه به 
ايشان سپردم ولي متأسفانه وي توسط پاسداران حكومت، دستگير و 
زنداني شد و كتابخانه و نوشته هاي شخصي ايشان كه دستنويس 

نيز در ميان آنها بود، ضبط گرديد و حتي پس از آزادي همين كتاب 
و اين كتاب از  !!ايشان، كتب و نوشته ها را به وي مسترد نداشتند

  .دست رفت
  .تحريم متعه در اسالم .41

تأليفات اين حقير به طبع نرسيده  41تا  14الزم به ذكر است كه فقره 
  .است
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جواد مغنيه، ترجمه كتاب الفقه علي المذاهب الخمسة تأليف محمد .42
اين كتاب را با عنوان فقه تطبيقي و به درخواست آقاي كاظم 
پورجوادي ترجمه كردم كه به نام ايشان به طبع رسيد و البته حواشي 

و ايشان بعضي  !و توضيحاتي كه بر اين كتاب نوشته بودم، فاقد است
  .از جمالت و اصطالحات را نيز تغيير داده است

چندين بار توسط انتشارات عطايي منتشر أحكام القرآن، اين كتاب  .43
در اين كتاب احكام فقهي را با استناد به آيات شريفه قرآن بيان  .شد

  .كرده ام
بررسي خطبه غديريه، گروهي تحت عنوان كانون انتشارات شريعت،  .44

انتشار دادند و اينجانب نيز ) ص(خطبه غديريه به نقل از رسول خدا 
در مجله رنگين كمان، سال  1353نقدي بر آن نوشتم كه در سال 

 .هفتم، شماره اول و دوم چاپ شد و سپس مستقال نيز به طبع رسيد
در صورتي كه ناشران ": دكتر ميمندي نژاد در ابتداي مقاله نوشت

چاپ خواهيم كرد و اگر  .خطبه استدالل منطقي دارند، بنويسند
ه تلقي جوابي ندارند، خوانندگان مجله اعتراضات وارده را قبول شد

  ."خواهند كرد
  .نقدالمراجعات و الرد عليها، به زبان عربي .45
صفحه و شامل ترجمه قرآن  1500تابشي از قرآن، اين كتاب بيش از  .46

كريم همراه با بيان شأن نزول برخي از آيات و توضيحي مختصر 
درباره آيات شريفه الهي است كه در دو جلد و در قطع بزرگ به طبع 
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جزوه،  12ن كتاب نيز جداگانه به صورت مقدمه مفصل اي .رسيد
  .مستقال و سپس به طور يكجا نيز چاپ شد

  .فريب جديد يا تثليث و توحيد .47
حكومت جمهوري اسالمي، اندكي قبل از پيروزي انقالب ايران به  .48

چاپ رسيد و ناشر به سليقه خود، تصويري سبز رنگ از آيت اهللا 
زده كتاب بدون اطالع خميني را روي جلد آن قرار داد و در صفحه يا

  !را از جانب خود به متن كتاب افزود 9تا  6نگارنده سطور 
شيخ شبستري » گلشن راز«گلشن قدس يا عقايد منظوم، كه با نظر به  .49

سروده ام و دوبار به چاپ رسيده است، ولي در چاپ اول آن تعدادي 
  .شعر خرافي نيز وجود داشت كه در چاپ دوم اصالح كردم

 .در دو جلد كه يك جلد آن منتشر شده است مثنوي منطقي، .50

  .دعبل خزاعي و قصيده تائيه او، كه آن را به فارسي به نظم آورده ام .51
ديوان حافظ شكن يا گفتگويي با حافظ، اشعار حافظ را به نظم  .52

جواب گفته ام و در پاسخ هر شعر او همان وزن و قافيه را مراعات 
ه و تضاد جمالت آن با قرآن كرده ام، عالوه بر اين، بررسي دعاي ندب

و جزوه كلمة الحق كه قسمتي از شرح احوال مؤلف است، به ضميمه 
همين كتاب پلي كپي و ميان دوستان توزيع گرديد، البته قبال نيز 

صفحه به نام بررسي دعاي ندبه نوشتم كه حجت  24جزوه اي در 
 االسالم علي احمد موسوي پذيرفت به نام خود چاپ كند، در صفحه
ششم اين جزوه متعهد شدم كه اگر كسي مدركي صحيح دال بر 

است، ارائه كند، ده هزار تومان به او ) ع(اينكه دعاي ندبه انشاء امام 
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حق الزحمه بپردازم، ولي كسي چنين نكرد اما مجله مكتب اسالم و 
 6نداي حق به مخالفت برخاستند، من نيز به آنها پاسخ گفتم كه در 

ان ضميمه مجله رنگين كمان و با عنوان براي صفحه كوچك به عنو
  .كنند چاپ شد ميخاطر يك دعا قرآن را بي اعتبار 

  .اسالم دين كار و كوشش است .53
  .ترجمه احكام القرآن شافعي كه در سنندج چاپ و منتشر گرديد .54
عقيده اسالميه تأليف محمد بن عبدالوهاب كه با مقدمه و اضافاتي  .55

  . تقي زاده چاپ كردمترجمه و با نام مستعار عبداهللا
و مصلحت آن، تأليف استاد ) ص(تعدد زوجات رسول خدا  .56

محمدعلي صابوني كه آن را ترجمه كردم و جناب آقاي دكتر علي 
مظفريان پذيرفت كه آن را به نام خود به چاپ برساند؛ زيرا اگر نام 

شد، قطعا اجازه چاپ  مياين حقير به عنوان مترجم كتاب ذكر 
ي ايشان موفق به چاپ آن نشد و فقط به تعداد محدودي ول .يافت مين

  .فتوكپي و در ميان دوستان توزيع گرديد
  .ترجمه مسند امام زيد بن علي .57
ترجمه صحيفه علويه، شامل متن و ترجمه ادعيه منقول از حضرت  .58

  .است) ع(اميرالمؤمنين علي 
عقل و دين، اين كتاب را در جواني تأليف كردم و در آن زمان نيز  .59

مورد استقبال فراوان علما قرار گرفت و در دو جلد به طبع رسيد، جلد 
  .اول در توحيد و عدل و جلد دوم در نبوت و امامت و معاد

  .التفتيش در بطالن مسلك صوفي و درويش .60
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  .درسي از واليت .61
اشكاالت به كتاب درسي از واليت و داوري در آن، بخوانيد و  .62

تقي خجسته يادداشتها و  برادر عزيزم آقاي محمد .قضاوت كنيد
عقايد «در كتاب » خندق آبادي«پاسخهاي مرا بر اعتراضات آقاي 

» حقيقت واليت«در كتاب » رشاد زنجاني«و ايرادات آقاي » الشيعة
  .جمع آوري و منتشر ساخت

حديث الثقلين يا نصب الشيخين، النمازي والمحلوجي، قضاوتي  .63
جوابهاي مرا » خجسته«ي عادالنه راجع به كتاب درسي از واليت، آقا

و كتاب » شيخ علي نمازي«تأليف » اثبات واليت حقه«بر كتاب 
گرد آوري و چاپ » رضا محلوجي«تأليف » حمايت از حريم شيعه«

  .كرد
جواب اشكاالت بر كتاب درسي از واليت، در يازده صفحه به چاپ  .64

هر كس هر اشكالي به آن كتاب دارد، «: رسيد  و در آغاز آن نوشتم
  .ويسد و آدرس و نام خود را معلوم كند تا جواب او ارسال گرددبن

دعاهايي از قرآن، كليه دعاهاي قرآن كريم را با ترجمه فارسي  .65
گردآوري كردم و مقدمه اي در باب دعا و نيز ادعيه اي كه در كتب 
دعا مذكور است بر آن افزودم و توانستم در اوايل انقالب آن را به 

ه بعدا امكان تجديد چاپ آن را نيافتم، چاپ رسانم، هر چند ك
اعالميه و يا جزوه فرق بين دين و مذهب نيز ضميمه همين كتاب 

  .است
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اصول دين از نظر قرآن، اين تأليف به تعداد محدودي ميان برادران  .66
  .ايماني توزيع شد

خرافات وفور در زيارت قبور، پس از مطالعه كتاب زيارت كه بخشي  .67
شنگر محقق فاضل جناب استاد حيدرعلي از كتاب گرانقدر و رو

قلمداران موسوم به راه نجات از شر غالت است، تشويق شدم كه در 
تأييد تحقيقات اين عالم جليل القدر، اينجانب نيز تحقيقات خود را 

به طبع برسانم، اين كتاب در اوايل » زيارت و زيارت نامه«در موضوع 
  .انقالب به طبع رسيد

با آيات القرآن، پس از تأليف خرافات وفور در  تضاد مفاتيح الجنان .68
را مورد بررسي قرار دهم، » مفاتيح الجنان«زيارات قبور الزم ديدم 

  .اين كتاب تايپ و به تعداد محدودي ميان دوستان توزيع گرديد
در احاديث مهدي، همچون كتاب فوق تايپ و به تعداد  ميبررسي عل .69

  .محدود ميان برادران ايماني توزيع شد
بت شكن يا عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول يا سيري در اصول  .70

» كافي«كافي، در اين كتاب با رجوع به كتب رجال، و مقايسه اخبار 
با قرآن كريم، ضعف بسياري از احاديث اين كتاب را بيان كرده ام 

مورد توجه برادران » كافي«كه اميدوارم به عنوان راهنماي استفاده از 
ن كتاب نيز تايپ و به تعداد ناچيزي ميان دوستان توزيع اي .قرار گيرد

  .شد
رهنمود سنت در رد اهل بدعت، ترجمه مختصر كتاب منهاج السنه،  .71

از تأليفات ابن تيميه است كه در مواردي نيز توضيحات و حواشي 
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 .اين كتاب تايپ و چند تايي از آن توزيع شد .خود را بر آن افزوده ام
وز و خيرخواه نسخي از اين كتاب بت شكن و و برخي از دوستان دلس

در احاديث مهدي و تضاد مفاتيح الجنان با آيات قرآن  ميبررسي عل
و خرافات وفور در زيارات قبور را به پاكستان و تركيه و چند كشور 

البته بعدها اضافات و تغييراتي در متن آنها داده ام كه  .ديگر فرستادند
به جاي متن  .نشر وسيع آنها فراهم شداميدوارم در صورتي كه امكان 
  .اوليه، متن منقح آنها انتشار يابد

جامع المنقول في سنن الرسول، به زبان عربي و در پنج جلد، اين  .72
است كه از منابع ) ص(كتاب جامعترين كتاب در سنت پيامبر اكرم 

  .فراهم آمده) شيعي و سني و زيدي( ميمعتبر فرق مختلف اسال
  .قول في سنن الرسول به زبان فارسيترجمه جامع المن .73
ترجمه و شرح يكصد و هشتاد و دو خطبه از نهج البالغه كه به سبب  .74

زنداني شدن نگارنده، كتاب ناتمام ماند و شرح بقيه كلمات آن 
  .حضرت ميسر نشد

مقدمه و حواشي بر كتاب شاهراه اتحاد يا بررسي نصوص امامت  .75
  .استاد حيدر علي قلمداران

  .مؤلف، كه همين كتاب استدر زندگاني  .76
و كتب ديگري كه بر اثر حمالت دشمنان و يا سرقت و يا به واسطه نقل و 

همچنين كتب بسياري را تصحيح نموده ام كه پاره اي از  .انتقال ناپديد شده اند
در  ....آنها چاپ شده مانند تاريخ اعثم كوفي و كتاب كلمه طيبه از شيخ نوري و 

اللهم ارزقنا يف الدنيا حسنة و يف اشي و توضيحاتي نوشته ام، بسياري از كتب نيز حو
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، مخفي نماند كه پاره اي از كتب و اعالميه هاي االخرة  حسنة و قنا عذاب النار
اينجانب، بال فاصله پس از تأليف بي آنكه دوباره خواني و عيوب و نقايص آن 

اده و يا تكثير اصالح و تنقيح شود، عجوالنه توسط دوستان به چاپخانه فرست
  ..... و ميشد، كه از آن جمله است كتاب حكومت جمهوري اسال مي

كنم و بر اثر نشر عقايد حقه،  مياكنون دوران فرتوتي و پيري را سپري 
دشمنان بسيار دارم كه متأسفانه هيچ افترا و تهمتي را در مورد من بر خود حرام 

ات ناشي از كتمان حق توسط و به خونم تشنه اند و تمام اين بلي !دانند مين
دانشمندان علوم ديني و حسد ايشان است، عالوه بر اينكه دكانداران بدعت و جاه 
طلبان روحانيت از آگاهي و بيداري ملت وحشت دارند و به هر طريقي كه بتوانند 

  .گذارند مردم با حقايق اسالم و قرآن و مقررات آسماني آشنا شوند مين

 ]دم در فهميدن دينقصور و سهل انگاري مر[

گيرند و عقل و فكر خود را  ميالبته مردم نيز مقصرند كه انديشه خود را بكار ن
دربست و بدون هر گونه تحقيقي، تماما در اختيار روحاني نمايان گذاشته اند و به 

θ#)«: گويند ميعقيده من از مصاديق كساني هستند كه در قيامت  ä9$ s% uρ !$ oΨ−/u‘ !$ ¯ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& 

$ uΖs?yŠ$ y™ $ tΡu™!#u y9 ä.uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹Î6 پروردگارا همانا ما سروران و بزرگانمان را =  ∪∠∌∩ 9$#¡¡
زيرا در دنيا نيز بي آنكه به  .)67/األحزاب(» اطاعت كرديم و ما را گمراه كردند

≅ö«:دهند ميگويند، جواب  ميجد انديشه كنند در مقابل كساني كه سخن مستدل  t/ 

ßìÎ7®KtΡ $ tΒ $ tΡô‰y ùρ Ïμ ø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 4  = بلكه آنچه پدرانمان را بر آن يافته ايم پيروي
$«: گويند ميو يا ) 21/لقمان(» كنيم مي ¯ΡÎ) !$ tΡô‰ỳ uρ $ tΡu™!$ t/#u™ #’ n?tã 7π ¨Βé& $ ¯ΡÎ)uρ #’ n?tã ΝÏδÌ≈ rO#u™ 
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šχρ ß‰tFø)•Β   =كنيم مين را پيروي همانا ما نياكانمان را به راهي يافته ايم و آثارشا «
$« :گويند ميو يا  .)23/الزخرف( uΖç6 ó¡ym $ tΒ $ tΡô‰ỳ uρ Ïμø‹n= tã !$ tΡu™!$ t/#u™ 4  = آنچه نياكانمان را

: شد ميو چنانچه به ايشان گفته ) 104/هالمائد» است بر آن يافته ايم ما را كافي
ه نياكانشان اگر چ= شيئا و ال يهتدون ) ال يعقلون(أولو كان آباؤهم ال يعلمون «

والبقره  104/المائده (» و هدايت نيافته بودند) انديشيدند مين(دانستند  ميچيزي ن
$«به بهانه اينكه ) 107/ ¨Β $ uΖ÷è Ïϑ y™ #x‹≈ pκÍ5 þ’ Îû $ uΖÍ← !$ t/#u™ t⎦,Î!̈ρ F{$#  = ما اين سخن را از

ز روند و ا مياز تفكر در امور دين طفره ) 24/المؤمنون (» نياكانمان نشنيده ايم
كنند، و در اين زمانه كه همه دم  ميپذيرش هر سخني كه برايشان مأنوس نباشد ابا 

زنند نه بزرگان و رهبرانشان و نه پيروانشان هيچكدام با  مي مياز حكومت اسال
حقيقت اسالم آشنا نيستند و به خرافات و موهومات خويش مغرور اند و دين اسالم 

مذهب بلكه بيشتر تبديل كرده اند و اكثر را كه يك آيين بيشتر نيست به هفتاد 
  .مذاهب را دكان دنياي خويش قرار داده اند

البته در ساليان گذشته نيز ساكت ننشستم و نامه هايي به نجف براي آيت اهللا 
سيد ابوالقاسم خويي و آيت اهللا سيد محمود شاهرودي و آيت اهللا خميني نوشته ام 

شناخت و  ميآيت اهللا خويي مرا خوب  .ارمكه اينك نسخه اي از آنها در دست ند
كردم و البته در آن زمان به خرافات  ميبه ياد دارم زماني كه در نجف سخنراني 

پسنديد و براي تشويش و اظهار  ميحوزوي مبتال بودم، ايشان سخنان مرا بسيار 
آقاي شاهرودي  .بوسيد ميرضايت از حقير، پس از پايين آمدنم از منبر، دهانم را 

و حتي زماني در نجف شعب باطله اي از  .كرد مينيز بسيار مرا تشويق و تمجيد 
فلسفه بوجود آمده و عده اي از طالب به فراگيري كتب و افكار فالسفه حريص 
شده بودند و مراجع نجف از من خواستند براي طالب آنجا كه اكثرا در اثر بي 
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دانند، سخنراني كنم، و  ميسفه ناطالعي از قرآن و سنت، تضاد آنها را با افكار فال
نمود و  ميبدين منظور آيت اهللا شاهرودي حياط منزلش را براي سخنراني من فرش 

خواست كه منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طالب بيان كنم، من نيز  مياز من 
و ايشان  .كردم ميدرخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طالب بيان 

نمود، ولي در اين اواخر كه به  مين اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار نيز از م
دانستند  ميشناختند و سوابق مرا  ميمبارزه با خرافات قيام كردم همه كساني كه مرا 

مرا تنها گذاشتند و سكوت اختيار كردند و بعضي از ايشان نيز به مخالفت 
ام و علماي عوام فريب درگير بودم در به ياد دارم در اين سالها كه با عو .برخاستند

كنند و  مينامه اي گله كرده بودم كه اهل منبر و خطبا، به امر آقاي ميالني بدگويي 
مشار اليه در اعالميه خود اظهار داشته كه فالني گمراه و كتب او از كتب ضالل 
است، نويسنده هميشه حاضرم خدمت آقايان برسم تا مطالب اينجانب مورد بحث و 
بررسي قرار گيرد و اگر در تأليفاتم چيزي برخالف كتاب خدا و سنت رسول 

ولي جالب اينجاست كه آقايان گويي  .هست اصالح و به اشتباهم اقرار كنم) ص(
  !!حتي اسمم به گوششان نخورده است، جوابي ندادند

 ]نظر آيت اهللا خويي در باره شهداء[

د حسن مزرجي از آيت اهللا سيد البته به ياد دارم شخصي موسوم به آقاي محم
ابوالقاسم خويي سؤالي كرده بود كه پرسش وي و جواب آقاي خويي را براي 
اينجانب نيز فرستادند و نظر مرا جويا شدند، نگارنده رأي ايشان را با ذكر دليل 

دانم آيا مطالب اين نامه به اطالع ايشان رسيده است يا نه و  مينقض كردم، اما ن
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ا موجب رنجش و كدورت ايشان و همفكرانشان و سبب بي اعتنايي اگر رسيده آي
  :مذكور چنين استي  هنام .آنان به اينجانب شده است يا خير

  
  جناب عالمه برقعي أدام اهللا ظله ميپيشگاه مبارك حضرت آيت اهللا العظ

سؤالي از طرف آقاي محمد حسن مزرجي از آقاي خويي شده است بدين 
ميرند  مياي پيغمبر تو ميميري و ايشان هم : فرمايد ميكريم  با اينكه قرآن: مضمون
شود كه ما  ميتواني به مرده اي كه در قبر است سخني بشنواني، چطور  ميو تو ن

نزد ضريح مطهر ائمه عرض ارادت كرده و طلب حاجت كنيم؟ آقاي خويي 
ز شود پس ا مياستدعا  .محبت فرموده و جوابي به شرح ذيل مرقوم داشته اند

ضمنا به سؤال ارادتمند هم پاسخ  .قرائت نظريه ايشان نظر خودتان را مرقوم فرماييد
سؤال اين است كه اگر ائمه عليهم السالم زنده هستند پس آن كساني  –بفرماييد 

  كه در اين ضريح ها مدفونند چه كسانند؟
  

بسم اهللا الرحمن الرحيم و =   پاسخ آقاي خويي به آقاي محمد حسن مزرجي 
Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ⎯yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ Ö™!$ u‹ômr& ⎯Å3≈ s9uρ ω šχρ ããè ô±n@ ،

Ÿω) 154/بقره( uρ ¨⎦t⎤|¡øtrB t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y—öãƒ  ،
يه شريفه مردگان يكسان نيستند و اوليا البته به مفاد اين دو آ )169/ آل عمران(

دهند به آنهايي  ميكامال مانند زندگان در اين دنيا نزد خداوند متنعم اند و بشارت 
كه در اين دنيايند و مقتضاي اخبار معتبره هم بيشتر از اين است كه از آيات مباركه 

ضح و مبين خواهد شود مراجعه به اخبار مربوطه به اين موضوع شود وا مياستفاده 
  امضاء الخويي              اقل السادات سيد اسالم نبوي                             .گرديد
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  بسمه تعالي
اين جواب از آقاي خويي بعيد است زيرا اوال ايشان ضد و نقيض نوشته اند، 
يكجا تصديق كرده كه ايشان مردگانند و فرموده به مفاد اين دو آيه مردگان 

ن نيستند يعني مردگانند ولي يكسان نيستند و بعد فرموده كامال مانند زندگان يكسا
بايد گفت اگر مردگانند پس كامال مانند زندگان  !در اين دنيا نزد خدا متنعم اند

$«: فرموده 22چون در سوره فاطر آيه  .نيستند tΒ uρ “Èθ tG ó¡o„ â™!$ u‹ômF{$# Ÿω uρ ÝV≡uθ øΒ F{$#  «
و اگر كامال مانند زندگانند، زندگان قبر  .باشد ميآيه  سخن آقاي خويي ضد اين
  .بايد گفت در اين قبور امامان چه كساني مدفون شده؟ !ندارند ولي ايشان قبر دارند

در قرآن بيان شده كه » نزد خدا«ثانيا نوشته در اين دنيا متنعم اند، در حالي كه 
$«: فرموده 96ه نعمت باقي است نه دنياي فاني، چنانكه در سوره نحل آي tΒ óΟä.y‰Ψ Ïã 

ß‰xΖtƒ ( $ tΒ uρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/ 3  « 127پس همه جا مقصود نيست زيرا در سوره انعام آيه 
≈öΝçλm; â‘#yŠ ÉΟ«: فرموده n= ¡¡9$# y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘  « دارالسالم است كه خدا شهدا را» عند ربهم«كه 

ª!$#uρ (#þθ«: دعوت كرده به دارالسالم و فرموده ããô‰tƒ 4’n< Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈ n= و همان آيه كه »  9$#¡¡
$«: آقاي خويي آورده O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠômr& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘  « در ذيل آن فرموده»y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘« 

$! t⎦⎫ÏmÌsù «: بهشت است، زيرا فرموده yϑ Î/ ãΝßγ9s?#u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ uρ t⎦⎪Ï%©!$$ Î/ öΝs9 

(#θ à)ysù= tƒ ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ öΝÎγ Ïù= yz ω r& ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ óstƒ ∩⊇∠⊃∪  * tβρçÅ³ö; tG ó¡o„ 7π yϑ÷è ÏΖÎ/ 

z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒ sùuρ ¨β r&uρ ©!$# Ÿω ßìŠÅÒ ãƒ tô_r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪   « يعني شهدا خوشند به آنچه
مقابل شهادت دنيا را به  در(خدا در مقابل شهادت به ايشان داده از فضل خود 

دهند به آنانكه خلف  ميو بشارت ) ايشان نداده زيرا دنيا را قبل از شهادت داشتند
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پس ايشان از بازماندگان جدايند و در دنيا نيستند  .ايشانند و ملحق به ايشان نشده اند
ω ì∃öθ«: و ديگر اينكه فرموده yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ óstƒ « ود دنيا ش ميمعلوم

Ÿω ßìŠÅÒ«: نيست؛ زيرا دنيا پر از بال و خوف و حزن است و ديگر اينكه فرموده ãƒ 

tô_r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# « كه بهشت را به عنوان اجر به ايشان داده نه دنيا را، آقاي خويي يا از
  .تمام آيه خبر نداشته و يا طبق ميل عوام نوشته و يا اشتباه كرده و معصوم نيستند

آيه شهدا راجع به شهداي بئر معونه و بدر و ساير شهداي تمام جهان ثالثا 
امام نيست، بنابه قول ايشان بايد ميليونها نفر شهيد در همه  12است و منحصر به 

خانه ها و در محافل مردم باشند مانند زندگان و چنين سخني را هيچ عاقلي 
قرآن و مطرود است، گويد و اخباري كه آقاي خويي اشاره كرده اكثرا ضد  مين

والسالم علي من اتبع  .به مسايل زيارات احكام القرآن مراجعه كنيد تا روشن شويد
  .الهدي و نعوذ باهللا من مضالت الخرافات

  األحقر السيد ابوالفضل عالمه برقعي

 ]ممانعت از مالقات مؤلف با آقاي خميني[

سرنگون شد و  بگذريم و از مطلب خود دور نشويم، پس از اينكه حكومت شاه
آقاي خميني به رياست رسيد، خواستم با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جواني حدود 

شناخت  ميسي سال با يكديگر همدرس و در يك حوزه بوديم و ايشان مرا كامال 
و حتي پيش از آنكه به ايران مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد ايران و 

، در سخنراني خود پس از فوت فرزند بزرگش وضعيت معممين در ايران آشنا شود
روزنامه كيهان  9كه متن آن در صفحه (آيت اهللا حاج سيد مصطفي خميني 

هر چند جرئت نكرد اسمم را بياورد ولي ) چاپ شده 1359پنجشنبه اول آبان ماه 
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اينها هم از بسياري از امور  !از آقايان علماي اعالم گله دارم«:  به اشاره گفته بود
لت دارند، از باب اينكه اذهان ساده اي دارند، تحت تأثير تبليغات سوئي كه غف

شوند، تا از امر بزرگي كه همه گرفتار آن هستيم  ميدستگاه راه مياندازد واقع 
غفلت كنند، دستهايي دركار است كه اينها را بغفلت واميدارد، يعني دستهايي 

اه بياندازند، هرچند وقت هست كه چيزي درست كنند و دنبالش سر و صدايي ر
يكبار مسأله اي در ايران درست ميشود و تمام وعاظ محترم و علماء اعالم وقتشان 
را كه بايد در مسايل سياسي و اجتماعي صرف شود در مسايل جزئي صرف 

در اينكه زيد مثال كافر است و عمرو مرتد و آن يك وهابي است صرف  .ميكنند
ال زحمت كشيده و فقهش از اكثر اينهايي كه هستند را كه پنجاه س ميعال .ميكنند

، اين اشتباه است، اشخاص را از !بهتر است و فقيه تر ميباشد ميگويند وهابي است
خودتان جدا نكنيد، يكي يكي را كنار نگذاريد، نگوييد اينكه وهابي است و آن 

ما چه براي ش) اگر اين كار را كرديد( !كه بي دين است و آن نميدانم چه هست؟
  !ميماند؟

از اين رو با توجه به آشنايي قبلي، يك ماه پس از سرنگوني حكومت شاه، 
توسط يكي از دوستان از دفتر آقاي خميني در قم، وقت مالقات گرفته و با عده 
اي از دوستان از تهران حركت كرديم و يك ساعت قبل از وقت مقرر در اقامتگاه 

معين با ايشان مالقات كنيم، وقتي وارد وي حاضر شديم تا بتوانيم رأس ساعت 
شديم پيش از آنكه به اتاق مخصوص ايشان برسيم ديديم همان عده از آخوندهاي 

مذهبي ي  هخرافي كه از اسالم و قرآن به درستي آگاه نيستند و به اخبار مجعول
مغرورند دور او را گرفته اند و چون با ما عداوت و از مالقات ما با آقاي خميني 

ساخت، لذا ظاهرا  ميشت داشتند يعني اين مالقات با دنيا طلبي ايشان نوح
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البته اگر كسي بگويد خود  .نگذاشتند كه ايشان مطلع گردد و ممانعت كردند
ايشان هم به اين مالقات مايل نبود زيرا بعدها به ديگر نامه هايي كه قطعا به دستش 

به هر حال درباريان او ساعتها  !كنيم ميرسيد نيز جواب نداد، ما سخنش را انكار ن
نگذاشتند با ايشان مالقات كنيم، بلكه ناسزا گفته و  باالخرهما را معطل كرده 

بعدها من نامه هاي زيادي براي  .از اين رو دست خالي برگشتيم .مسخره كردند
وي ارسال كردم كه برخي از آنها را دوستان مستقيما و بي واسطه در دستان او قرار 

  !!ولي ايشان به هيچ يك از آنها جواب نداددادند 

 ]سخنراني و انتشار اعالميه در اوايل انقالب[

اما پيش از اينكه به ذكر ماجراي زندگيم پس از پيروزي انقالب و تالشهايي كه 
براي تماس گرفتن و مالقات با آقاي خميني كردم، بپردازم، الزم است ذكر كنم 

ميد نبودم با سخنراني و انتشار اعالميه هاي مختلف كه هنوز از اصالح نا ا ميدر أيا
كردم، كه به عنوان نمونه يكي از آن اعالميه ها را كه  مياز نهضت مردم دفاع 

 :آورم ميدوستانم در اوايل انقالب چاپ و نشر نمودند 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اعالميه آيت اهللا سيد ابوالفضل عالمه برقعي
  داري مردمدر لزوم هماهنگي و بي

و ) ص(مطلب همبستگي مسلمين جهان از صدر اسالم و دوران خاتم األنبياء 
تا كنون كه مسلمين به رهبري امام خميني قيام كرده اند مطلبي ) ع(امير المؤمنين 

قرن درخشان و افتخار آميز، براي  14در طول اين  .باشد مياساسي و حياتي بوده و 
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د اهللا نتايج خوبي هم به دست آمده، گو اين هدف شريف كوششها شده و بحم
اينكه اشخاص مخلصي هم بوده اند كه به اشتباه و به علت درك نكردن موقعيتها 

و ) ص(در برابر اين همبستگي كه دستور صريح قرآن كريم و رويه رسول خدا 
باشد، ايستادگي كردند و در  ميو شيوه ساير بزرگان اسالم بوده و ) ع(ائمه اطهار 

مشاجراتي به عمل آمده است، كه استعمارگران و مستبدين و اطرافيان براي  نتيجه
بهم زدن صف مسلمين و از بين بردن اسالم و غارت مخازن و منابع ما از اين 
جريانات سوء استفاده كرده اند و چه بسا بسياري از اين دشمنان و مترفين و راحت 

د، ولي خداي حكيم تشبثات آنان طلبان اين نوع تحريكات را پايه گذاري نموده ان
≈βÎ) Ÿ≅ÏÜ¨«: را در آخر كار بي اثر نموده است كه t7ø9$# tβ% x. $ ]%θ èδy— « حقير در مدت

زندگاني طوالني خويش به خاطر مطالب باال كوششهاي بسيار كرده ام، و خلوص 
اكنون كه  .نيت من موجب شده كه از ياري و حفظ خداي تعالي بهره مند باشم

و قهرمان ايران موفق شده اند شاه شرير سابق را از كشور ايران اخراج  مردم شريف
بر سر كار آمده است و  ميكنند و با راهنماييهاي امام خميني دولت موقت اسال

خواهد نفس راحتي بكشد، همه ما بايستي، اوال همبستگي هاي خود را  ميملت 
كند  مينجش و گسيختگي و ثانيا از هر چيزي كه ايجاد ر .عميق تر و بيشتر كنيم
θ#) «: بپرهيزيم و آيه شريفه ßϑ ÅÁ tG ôã$#uρ È≅ ö7pt¿2 «!$# $ Yè‹Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §xs? 4 « را همواره نصب

كه مبارزه كرده اند و اكنون مواجه با كار  ميمعلوم است مرد .العين قرار دهيم
ن شكني ضد انقالب هستند، بايستي تحت رهبري امام خميني هم آهنگي و تعاو

خود را براي از بين بردن بقاياي رژيم طاغوتي و منحط سابق حفظ كنند و به 
بيانات آيت اهللا طالقاني در روز سالگرد مرحوم دكتر مصدق آن مرد ضد استعمار 
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و فداكار توجه كافي بنماييم؛ زيرا امروز اوضاع ما بسيار حساس است بايد دقيقه 
β¨"اي از كيد دشمن غافل نبوده اگر چه  Î) y‰øŠx. Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# tβ% x. $ ¸ŠÏè|Ê ".  

 والسالم عليكم و رمحة اهللا
  تهران –هجري شمسي  1357اسفند  سيد ابوالفضل عالمه برقعي

  
با آيت اهللا خميني به هيچ  ميعلي  هاما پس از اينكه ديدم ارتباط و مباحث

 طريقي ميسور نيست و عالوه بر اينكه مالقات حضوري با ايشان برايم ناممكن
گذارد و عده اي از روحاني  مياست و خود او نيز نامه هاي اينجانب را بي جواب 

نمايان نا اهل نيز دور ايشان را گرفته اند و مانع اظهار نظر خيرخواهان هستند و 
توان حقايق را به ايشان رساند و  ميتوان گفت اختناق از زمان شاه بدتر شده و ن مي

استماع سخنان افراد خيرخواه و خادم مايل نيست، خودش نيز به اظهار حقايق و يا 
به كلي مأيوس شدم و چون ديدم اعمال و رفتار اين حكومت هم خالف اسالم 
است به منظور اداي وظيفه و دفاع از اسالم به مخالفت پرداختم و شفاها و كتبا 

چنانكه يكي از آنها به طور اشاره در كيهان  .نسبت به اعمالشان اعتراض كردم
اعالميه هاي زيادي نيز براي بيداري مردم  .نيز ذكر شده است 22/12/57ورخ م

نوشتم كه چون سانسور حاكم بود و روزنامه ها چاپ نكردند ناگزير مستقال چاپ 
إن شاء اهللا تعالي در صفحات آينده متن تعدادي از آنها را خواهم  .و منتشر كرم

هايي كه از طرق مختلف براي آقاي اما پيش از آن الزم است در باره نامه  .آورد
   :خميني ارسال كرده ام سخن بگويم
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 ]نامه هاي بي جواب مؤلف به آقاي خميني[

چنانكه قبال گفتم اينجانب با چند تن از برادران ايماني با وقت قبلي براي مالقات با 
گام از اينرو هن .امام به قم رفتيم ولي دكانداران مذهبي مانع ديدار ما با وي شدند

بازگشت به تهران با برادر داماد امام يعني آقاي اشراقي تماس گرفتم و از او 
نامه اي نوشتم و به پسرم  .خواستم نامه مرا به دست امام برساند، ايشان نيز پذيرفت

محمد حسين دادم و او به همراه آقاي احمد متبحري نامه ام را به آقاي اشراقي 
داند كه  ميبا اينكه آقاي خميني  .لي جوابي نيامدو .تسليم كرد تا به امام برساند

  !ردالمكاتبة كرد السالم
كه از علماي كردستان  1نامه ديگري به استاد فاضل جناب احمد مفتي زاده

ايشان نيز  .رفت سپردم تا به دست او برساند مياست و براي مالقات با امام به قم 
  !پذيرفت ولي متأسفانه باز هم جوابي به من نرسيد

چندين نامه ديگر نيز از طريق چند تن از برادران معتمد ديگر براي امام 
   !!فرستادم كه آنها نيز چون نامه هاي قبلي بي جواب ماند

بار ديگر به واسطه دخترم نامه اي براي آقاي خميني فرستادم؛ زيرا دخترم 
خانم ثقفي فاطمه همسر شيخ محمد اميدي قبل از انقالب در پامنار تهران سالها با 

مادر زن آقاي خميني همسايه و ميان ايشان روابط بسيار گرم و كامال صميمانه اي 

                                                 
مكتب (او مؤسس  .م، در ايران تولد شد1933/ هـ 1352شيخ أحمد مفتي زاده كردستاني، در سال  - 1

حكومت شاه ميخواست او را ترور نمايد  .است كه بخاطر تربيت جوانان آنرا تأسيس نموده بود) قرآن
 .مفتي زاده مردم را بنام اسالم ناب محمدي براي تأييد حكومت خميني متحد سساخت .اما موفق نشد

در زندان به اما بعد از انقالب، خميني ناجوانمردانه او را به زندان انداخت و سخت ترين شكنجه ها را 
   .م شهيد شد1993/ 9/ 2او وارد ساختند كه بر اثر آنها در 



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
143 

برقرار بود و چون در آن زمان تلفن نداشتند از تلفن دخترم استفاده كرده و خانم 
كردند و غالبا با هم محشور  ميثقفي و دخترم دائما به منزل يكديگر رفت و آمد 

دانم عالقه بسيار داشت و دخترانش نيز با دخترم دوستي و خانم ثقفي به فرزن .بودند
صميميت داشتند، و هرگاه كه سيد احمد خميني در تهران بود براي استفاده از 

آقاي ثقفي يعني پدر زن آقاي خميني نيز با خود  .آمد ميتلفن به منزل دخترم 
لساتي كه اينجانب بسيار صميميت داشت و زماني كه مبتال به خرافات بودم در ج

با توجه  .كردم مينمود گاهي شركت  ميداد و احيانا از من نيز دعوت  ميتشكيل 
به اين سوابق نامه اي نوشتم و به دخترم دادم تا از طريق زوجه آقاي خميني به 

دخترم به قم سفر كرد و به منزل آقاي خميني رفت و گفت  .دست ايشان برساند
همسر امام  .ن موقع آقاي خميني در حمام بوددر آ .حامل نامه اي براي ايشان است

اصرار كرد كه دخترم براي ناهار ميهمانشان شود ولي دخترم چون بيمار بود، عذر 
برو : خواست، وقتي آقاي خميني از حمام بيرون آمد، همسرش به دخترم گفت

 خودت نامه را به آقا بده، دخترم نامه را داد و گفت اين نامه را آقاي برقعي براي
 .سيد ابوالفضل برقعي: كدام برقعي؟ دخترم جواب داد: شما فرستاده، خميني پرسيد

با شنيدن نامم آقاي خميني به دخترم احترام بسيار كرد و نامه را گرفت و با خود 
زوجه ايشان به  .برد و دخترم براي خداحافظي به اندرون نزد خانواده وي برگشت

پس از  .آوريم ميگيريم و برايتان به تهران  يمدخترم گفت ما جواب نامه را از آقا 
مدتي خانم ثقفي به تهران آمد و ميهمان دخترم شد ولي پاسخي همراهش نبود، 

آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقاي برقعي خودشان مجتهد و : فقط گفت
  .صاحب نظرند، ولي ايشان مردم دار نيستند
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هايم طفره رفت و از ترس  بدين ترتيب وي از دادن جواب به مطالب نامه
  !!عوام جرئت نكرد مرا به حضور بپذيرد

آقاي خميني غرق در فلسفه يوناني و عرفان بوده و از حقايق قرآني چندان 
حتي  .بيند ميمطلع نيست و قرآن را نيز متأسفانه با عينك كدر فلسفه و عرفان 

موعظة للناس و « داند، گويي نخوانده كه قرآن ميكتاب خدا؛ قرآن را قابل فهم ن
و به قدري به خرافات آلوده است كه خوب به ياد دارم زماني  !!است» بيان للناس

گفت  ميكه در مدرسه فيضيه به تدريس اشتغال داشت، شنيدم كه به شاگردانش 
و معتقد بود جميع ذرات  !شوند ميپف كند ستارگان خاموش ) ع(كه اگر امام 

كتاب كشف  _نعوذ باهللا من مضالت الفتن  _ ..؟خاضع اند) ع(عالم در برابر امام 
اسرار كه حاكي از عقايد اوست آلوده به اين خرافات است، انس وي با قرآن در 
حدي است كه در يكي از سخنراني هايش كه از راديو و تلويزيون پخش شد، 

در قرآن سوره منافقون داريم ولي سوره كافرون نداريم و به ياد نداشت كه : گفت
  !!صد و نهم قرآن، سوره شريفه كافرون است سوره

عالوه بر اين يكي از خصوصيات آقاي خميني، ترس شديد از عوام است و 
حتي فرزندش احمد را نيز همينگونه تربيت كرده، خبر دارم كه پسرش از بيم عوام 

دهد آيت اهللا  ميبه عنوان خيرخواهي، نزد آيت اهللا منتظري از اينكه ايشان اجازه 
كرد  مياهللا صالحي نجف آبادي در حسينيه ايشان تدريس كند، ابراز نگراني  نعمت

علت نگراني او فقط اين بود كه آقاي  !!دانست ميو اين كار را به نفع ايشان ن
صالحي اهل تحقيق و كمتر از ديگران به خرافات مبتالست و نتيجه در ميان عوام 

  !از نفوذ و احترام كمتري برخوردار است
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 ....اي خميني نيز با اينكه با شجاعت تمام به شاه و امريكا و عراق و خود آق
زند، اما به هيچ وجه جرئت ندارد سخني برخالف سليقه عوام الناس بگويد  ميتشر 

ابدا اظهار  .....و حتي در بدعتهاي واضح البطالن از قبيل قمه زني و علم گرداني و
  !كند مينظر صريح ن

 ]ز مراجعاستبداد به رأي برخي ا[

ديگر از عيوب ايشان استبداد به رأي است كه تاكنون سبب خسارات سنگين و 
خساراتي كه شايد  .جبران ناپذير معنوي و مادي به اسالم و مسلمين شده است

البته اين روحيه استبدادي و  .جبران آنها نزديك به نيم قرن و يا بيشتر طول بكشد
كارشناس و عدم عالقه به شنيدن انتقاد  مشورت نكرن با اهل نظر و مردم مجرب و

به نظر من آيت اهللا بروجردي از آقاي خميني  .را در بسياري از مراجع ديده ام
بود، منتهي به قدرت نرسيد تا روحيه ديكتاتوري او چنانكه بود آشكار  1مستبدتر

في المثل زماني كه آيت اهللا سيد محمد حسين طباطبايي تبريزي صاحب  .شود
 ....لميزان كه مجتهدي مبتال به فلسفه يوناني و عرفان وحدت وجودي و تفسير ا

ديگر خرافات بود، به نوشتن حواشي بر بحاراألنوار مجلسي پرداخت، بروجردي به 
جاي آنكه مطالب او را با قلم رد كند، از نفوذ خود استفاده كرد و مانع ادامه كار 

  !وي شد
گر در مجلس بروجردي بودم كه به به يادم هست كه روزي همراه عده اي دي

بروجردي تعجب كرد و  !آري، صدتا: شنيده ام به من ايراد داريد، گفتم: من گفت
يكي اينكه شما در رساله خود تصوير را مكروه : چند تا را بفرماييد، گفتم: گفت

                                                 
  .بلي، استبداد ديني بدترين انواع استبداد است - 1
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دانسته ايد ولي عكس جنابعالي پشت رساله هاي علميه شما چاپ شده است، ديگر 
دانيد ولي خودتان براي زينت  ميله تان زينت كردن مساجد را نابجا آنكه در رسا

طبعا مردم خواهند گفت اين  !مسجد اعظم قم صدها هزار تومان خرج كرده ايد
در اين موقع هياهو و  !كند؟ ميچه جور مجتهدي است كه به فتواي خود عمل ن

قطع كردند كه قيل و قال اطرافيانش كه عصباني شده بودند بلند شد و سخنم را 
آقاي بروجردي نيز آنان را ساكت نكرد من نيز  .زني مياين حرفها چيست كه 

  .گويم ميآقا خودشان گفتند بگو، اگر دوست نداريد ن: گفتم
اين طرز فكر استبدادي كه در بسياري از علما از جمله آقاي بروجردي و 

رر در ضرر خميني وجود داشت وقتي به ترس از عوام اضافه شود نتيجه اش ض
في المثل چون آقاي خميني در همه اقوالش رضايت و يا آرامش عوام  .خواهد بود

بيش از هفتاد و دو تن  ميرا در نظر دارد با اينكه هفتم تير در حزب جمهوري اسال
كشته شدند ولي ايشان براي تحت تأثير قرار دادن عوام الناس و استفاده از 

كرد  ميرا برخالف واقع هفتاد و دو تن ذكر  احساسات مذهبي آنها، عدد مقتولين
و يا در قضيه صلح با عراق با اينكه عقال و اهل نظر مكررا در باره مصالحه با عراق 
پس از پيشنهاد صلح از جانب عراق و مضار فراوان ادامه جنگ و از همه مهمتر 

نه البته سانسور خشن و بي رحما _عدم مشروعيت استمرار آن، گفتند و نوشتند 
ولي ايشان  _حكومت آقاي خميني مانع شد كه اين مطالب به اطالع مردم برسد 

به جهت استبداد به رأي نپذيرفت وقتي كه كشور كامال در آستانه سقوط قرار 
گرفت و به قول خودشان اوضاع اقتصادي و اجتماعي مملكت از خط قرمز 

يبد و آرام نگه دارد، گذشت، با ذلت صلح را پذيرفت، ولي براي آنكه عوام را بفر
اي كاش به سخن : به جاي آنكه صادقانه به خطاي خويش اعتراف كند و بگويد
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سوره  62و  61آيه (كردم  ميخيرخواهان توجه كرده و به دستور قرآن كريم عمل 
و اين مصيبت بر اثر بي توجهي به اوامر قرآن است كه بر ما نازل شده، از ) انفال

نوشم و آبروي خود را با خدا معامله كردم و  ميام زهر مردم طلبكار شد كه من ج
  !!با امثال اينگونه سخنان خود را در مقابل عوام، مظلوم جلوه داد؟

 ]وضع آشفته روحانيت[

كند، ولي به هيچ  مياظهار ارادت ) ع(وي با اينكه ظاهرا بسيار به اميرالمؤمنين علي 
در زمان حكومت خود ) ع(ي كند و إال علي مرتض ميوجه از آن حضرت تبعيت ن

توانستند با او در تماس و ارتباط  ميبه هيچ وجه دربان و حاجب نداشت و همه 
گفتند بي آنكه كشته و يا  ميباشند و حتي علنا برخالف نظر آن بزرگوار سخن 

زنداني شوند، ولي ايشان برخالف آن امام همام چنان خود را در ميان عده اي 
تواند از سد آنها  ميدكاندار محبوس كرده كه كسي ن آخوند چاپلوس عوامفريب

عبور كند و خود را به ايشان برساند در حالي كه اگر آقاي خميني واقعا از آن 
بايست راهي براي وصول نمايندگان تمام گروهها أعم  ميكرد  ميحضرت پيروي 

با گذاشت تا بتواند سخن همه آنها را  مياز طرفدار و غير طرفدار خودش، باز 
كرد قطعا زيانهاي كمتري به  ميداليلشان بشنود و سپس تصميم بگيرد و اگر چنين 

: در نهج البالغه فرموده) ع(شد و به همين جهت است كه علي  ميمسلمين وارد 
فال تطولن احتجابك عن رعيتك فان احتجاب الوالة عن الرعية شعبة من الضيق و «

ود را از مردم پنهان مكن كه پنهان ماندن پس به مدت طوالني خ= قلة العلم باألمور 
اما هزار افسوس » و اليان از مردم، نوعي سخت گيري و كم اطالعي از امور است

  !!هستند نه در عمل) ع(كه مالهاي ايران فقط در حرف پيرو علي 
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مناسب است كه در اينجا ماجراي عبرت آموزي را كه از استاذ المجتهدين 
شنيده ام نقل كنم تا خواننده محترم بداند كه نحوه  جناب سيد مصطفي طباطبايي

زعامت آقاي خميني كه سرنوشت شصت ميليون نفر در دست ايشان قرار داشت، 
  .چگونه بوده است

زماني كه متفكر و محقق عاليمقام جناب سيد مصطفي طباطبايي را پس از 
ر و زنداني نماز عيد قربان كه در منزل يكي از دوستانش اقامه كرده بود دستگي

كردند، مادر ايشان كه دختر آيت اهللا ميرزا احمد آشتياني است به وساطت 
برادرش كه رييس مدرسه مروي بود يعني آيت اهللا ميرزا باقي آشتياني به مالقات 

شود كه وي مشغول وضو گرفتن  ميبر ايشان وارد  ميرود و هنگا ميآقاي خميني 
حضرت آيت : گويد ميمشار إليها  .كند ميار آقاي خميني ايشان را احترام بسي .بود

اهللا پسرم را در نماز عيد كه من نيز در آن شركت داشتم دستگير كرده و به اوين 
كنم كه فردي امين و مورد اعتماد را براي تحقيق  ميبرده اند، از شما مصرانه تقاضا 

بر محبوس شده است؟ و  ميعلت دستگيري او بگماريد تا معلوم شود به چه جر
آقاي خميني  .كند مياينكه مأمور تحقيق حتما فردي قابل اعتماد باشد تأكيد بسيار 

روز موعود به جاي  .شود اين خانم چند روز ديگر مراجعه كند ميپذيرد و قرار  مي
براي اطالع از نتايج تحقيقات به  _أيده اهللا تعالي  _مادر، همسر جناب طباطبايي 

گويد بنابه  ميآقاي خميني  .كند ميا ايشان مالقات رود و ب ميدربار آقاي خميني 
تحقيق آقاي ابوالحسن طباطبايي فرزند عباس قبال آخوند بوده و شاه را مدح 

كند و  ميهمسرش بسيار تعجب  .....گفته و تمايالت توده اي داشته است و  مي
طفي خالف به عرضتان رسانده اند، اوال نام وي ابوالحسن نيست بلكه مص: گويد مي

است، ثانيا نام پدرش عباس نيست، ثالثا هيچ وقت آخوند نبوده، رابعا در تمام عمر 
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هاي بسيار كرده، خامسا  ها مخالف بوده و در رد عقايد آنان سخنراني اي با توده
  1!!هيچگاه شاه را مدح نكرده بلكه در زمان شاه زنداني شده

ا اين اندازه محرف به كنيد وقتي در چنين مسأله كوچكي اخبار ت ميمالحظه 
داند در امور مشكلتر و پيچيده تر و تصميم  ميرسيده است خدا  ميآقاي خميني 

 .گيريهاي اساسي كه با سرنوشت بندگان خدا ارتباط داشته وضع چگونه بوده است
در حالي كه اگر ايشان خود را در حلقه عده اي متملق دكاندار محافظه كار 

داد ديگران نيز خود را به او برسانند، طبعا  ميازه كرد و اج ميدروغگو محبوس ن
  .شد ميچنين اتفاقات مضحكي واقع ن

 ]مالقات با آقاي خميني انگيزه [

به هر حال قصد من از خواستن وقت مالقات از آقاي خميني و نوشتن نامه هاي 
متعدد به او، عالوه بر تظلم و تقاضاي آزادي در بيان حقايق دين براي مردم و 

رزه با خرافات، اين بود كه او را از نتايج اصرار بر به كرسي نشاندن مسأله مبا
به او بفهمانم كه  ميواليت فقيه بر حذر دارم و در اين مورد با مباحثه و مناظره عل

بر اين اصرار عواقب خطرناكي مترتب است؛ زيرا نه در قرآن كمترين اشاره اي به 
بحث واليت در روايات نيز به اين معنا كه  واليت فقيه هست، نه در نهج البالغه،

از اين رو اگر هيجان مردم فرو نشيند و هياهوي  .مورد نظر شماست مطرح نيست
انقالب آرام گيرد و به تدريج مردم بفهمند كه با اين نظريه آنها را محجور دانسته 

گذارند  مي اي و به نام دين، نوعي استبداد را بر آنها قبوالنده اي، طبعا آن را كنار
                                                 

» خسن و خسين هر سه دختران معاويه اند«وقتي اين ماجرا را شنيدم به ياد ضرب المثل معروف  - 1
  !افتادم
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كنند بلكه  مياينست كه آن را نه به عنوان يك رأي غلط طرد  ميولي مصيبت عظ
به عنوان مطلبي ديني از آن اعراض كرده و اين خطا را نه به حساب شما بلكه تمام 

گذارند و خداي ناخواسته نسبت به اصل  ميعيوب اين رأي را به حساب اصل دين 
اما چه كنم كه ايشان روحيه اي بسيار مستبد  .شوند ميدين بدبين و بي اعتماد 

داد كه كسي  ميداشت و در عين حال به بيداري مردم عالقمند نبود و اجازه ن
خواست عوام كوركورانه از مالها تبعيت  ميسخني بر خالف رأي او اظهار كند و 

 .كنند

 ]رياكاري معممين و راز بي ديني آيت اهللا زادگان[

به يادم  .ان تنها نبودند و اكثريت معممين مستبد و رياكارندالبته در اين مورد ايش
بود كه در دل اينجانب بسيار  ميآمد كه در أيام جواني در قم اقامت داشتم عال

عزيز و محترم بود و مدتي هم نزد او درس خوانده بودم و گهگاهي نيز براي 
ي بسيار رسيدم و ايشان را در بيروني منزلش كه وضع ميعرض احترام خدمتش 

در اتاق ايشان جز زيلويي مندرس و رنگ  .كردم ميمحقر و فقيرانه داشت مالقات 
زد، چندان چيزي وجود  ميو رو رفته و يك كرسي كهنه و فرسوده كه لق لق 

نداشت، از اين رو ايشان در نظرم مظهر زهد و تقوي و اعراض از دنيا بود و حتي 
مدتي گذشت و  .و خارج شدم يكبار يك ريال نزديك كرسي ايشان گذاشتم

جناب آقا ناشيگري و مرا به جشن عروسي دخترش دعوت كرد و بدين ترتيب پاي 
نگارنده به اندروني ايشان باز شد و ديدم كه اندروني حضرت آقا زمين تا آسمان با 
بيروني تفاوت دارد، اتاقهاي عالي و فرشهاي نخ فرنگ و آينه هاي قدي و رفاه 
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ضاع بيروني كه در معرض ديد عوام بود، هيچ تناسبي با اوضاع آشكار و خالصه او
  !!اندروني نداشت

روحيه توجه به عوام و رقابت مالها در انجام كارهايي كه در معرض ديد 
به خاطر دارم وقتي  .عامه مردم قرار گيرد، عيبي است كه اكثرا به آن دچارند

اني هم براي اينكه بروجردي در مسجدش دو گلدسته ساخت، چندي بعد گلپايگ
زيرا  !از او عقب نماند، بي آنكه ضرورتي باشد، اقدام به ساختن دو گلدسته كرد

اما چند سال بعد كه من به گلپايگاني  !كرد مياين كار بي فايده در نظر عوام جلوه 
كه اتفاقاً از سادات موسوي بودند و  ميمراجعه كردم و از او براي دو خانواده فقير ق

  .نكرد مياقد آب لوله كشي بود، كمك خواستم، ابدا اقدامنزلشان ف
به عقيده نگارنده مهمترين علتي كه تعداد زيادي از آيت اهللا زادگان بي دين 

آيند اين است كه فرزندان تفاوت ظاهر و باطن اعمال پدران خود و  مياز آب در 
گيرند و  ميقرار ن بينند و طبعا تحت تأثير اقوال ايشان ميرياكاريهايشان را بالعيان 

  .شوند ميدرست تربيت ن

 ]روحانيون بر سه قسم هستند[

در احوال ميرزاي (سالها پيش در باب ميم تأليف خود، يعني تراجم الرجال 
  :در باره علما مطلبي نوشتم كه ذكر آن در اينجا بي مناسبت نيست) شيرازي
ا بوده و قسم روحانيين بر سه قسم اند و خرابي كار به واسطه دو قسم آنه"

  :سوم پيوسته در ضعف بوده و نتوانسته خدمت شاياني براي خلق انجام دهند
قسم اول علماي رياست طلب ثروت خواه كه با هر مقام پيوند كردند و 

كنند و غالبا مصدر امور بوده اند، رتق و فتق امور و زمام كار به دست ايشان  مي
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و غالبا بر وفق ميل زمامداران حركت باشد و مرجعيت و مصدريت داشته  ميبوده و 
  .كرده اند، پس نه تنها خدمتي براي خلق نكردند بلكه سد راه بودند مي

قسم دوم رياكاران زاهد نماي عالم نماي احمق كه فهم اجتماعي نداشته اند و 
خواست در  ميزدند و اگر كسي  ميكرده اند و خود را به ساده لوحي  مييا تجاهل 

كردند و پيوسته در هر زمان قسم دوم نزد  ميبردارد او را تكفير  ميبيداري مردم قد
كنند كه عالم  ميو در دل مردم جايي گرفتند و به راستي مردم خيال  ميمردم مقا

يعني همان و حاكم شرع يعني همان و امام زمان يعني همان و امام جماعت عادل 
ه چيز بي اطالع باشد و به يعني همان كه بسيار ساده باشد و چيزي نفهمد و از هم

  .غير از عبادت شخصي به كاري نپردازد
قسم سوم علماي خدا ترس زيرك مطلع كه به مردم اهميت ندادند و مردم 
هم ايشان را نشناختند و با ايشان سر و كاري نداشتند و غالبا اينگونه دانشمندان در 

د و با آنكه دلسوز ملت گوشه اي به عزلت بودند و مسلمانان مراوده با ايشان نكردن
فهميدند و از تزوير دشمنان آگاه بودند ولي جرئت نداشتند و  ميبودند و معايب را 

اگر گاهي اظهاراتي كردند مرعوب و مقتول، بلكه تكفير شدند، تو خود حديث 
  ."مفصل بخوان از اين مجمل

عقيده مؤلف آن است كه تا مردم بيدار نشوند و از جهالت به علم قدم 
ذارند و دانشمندان طبقه سوم زياد نشوند و از اختفا آشكار نگردند، كار جهانيان نگ

  .خراب مانده و راه سعادت هويدا نخواهد شد
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 ]بيداري مردم، خطري براي روحانيت[

كه شروع به مبارزه با انحرافات و خرافات نمودم، گمان  مياينجانب نيز هنگا
وانم فريب خوردگان و اهل خرافات را بيدار ت ميكردم با دليل و برهان و منطق  مي

كرده و از بدعتها نجات دهم و از دست چنگال گرگان ديني برهانم، چند تن از 
پسندند و  ميعلماي مشهور به نگارنده تذكر دادند كه حضرت آقا، مردم دليلي ن

و  ميعوام تابع احساسات و عادات و تعصبات مذهبي و قو .تابع منطق و دليل نيستند
تو اگر هزار دليل و برهان برايشان بياوري،  .گرفتار آداب و امور مانوس خويش اند

عوام مقلد اند و  !!چسبند ميو به عقيده خرافي خود بيشتر  !كنند ميبيشتر شك 
وظيفه مقلد ناداني و تبعيت است، علماي زيرك و دكانداران مذهبي به هر قيمت 

گردند و به هر طريقي باشد آنان را  كه باشد نخواهند گذاشت پيروانشان بيدار
دارند و هر كس بخواهد  ميتحت رهبري خود و يا در واقع براي سواري خود نگه 

خواهند  ميشمارند، زيرا ن ميجنگند و خون او را حالل  ميآنان را پياده كند با او 
 .مردم اهل تعقل و استدالل تربيت شوند و بي دليل و مدرك چيزي را نپذيرند

دهد ولي اگر  ميقا، اگر تو كسي را بيدار و آگاه كني يك درهم به تو نحضرت آ
خواهي مردم را هدايت كني، آنكه  ميتو  .دهند ميخر سواري كني ميليون ميليون 

دهد نه به ديگري، ولي آنكه مقلد است ميليونها تومان  ميآگه شد نه به تو سواري 
آيا نديدي  .دهد ميو بلكه جان  به مرجع يا به مرشد و يا بگو به رهبر خود، مال

چهار و نيم ميليون تومان داده اند و يك علَم ) منطقه شاهزاده عبدالعظيم(مردم ري 
كنند، ولي اگر تو صد دليل  ميزنند و افتخار هم  ميخريده اند و زير آن چرخ 

بياوري كه اين كار غلط است، فايده اي كه برايت ندارد، هيچ، بلكه ضرر هم دارد 
اهانت كرده، ) ع(مكن است رهبرشان اشاره كند كه اين سيد به علَم امام حسين و م
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 .خونش هدر است او را بكشيد، آن وقت هيچ كس نيست كه از تو جانبداري كند
تو گر بخواهي يك دكان سبزي فروشي را از صاحبش بگيري با پنجه هايش چشم 

كه از يك ده ششدانگ  خواهي مريدي را ميآورد، چگونه  ميتو را از كاسه در 
  .....بهتر است از مرادش جدا كني

كردم كه اغلب مردم چنين باشند و  ميمن چون جوان و ساده بودم باور ن
گفتم صد نفر بيدار شوند و شايد عده قليلي را  ميكردم و  مياحساس مسؤوليت 

ن ولي پس از ساليان دراز دريافتم كه آ .بتوانم از چنگال عوامفريبان نجات دهم
 ؛ زيرا بزرگان مذاهب سعي دارند مردم1گفته اند ميدوستان چندان بيراه ن

                                                 
 =  :باره عوام، شعر زير را سرودم با استفاده از چند بيت ملك الشعراي بهار در - 1
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سخنانشان را بي چون و چرا و بدون طلب دليل، بپذيرند و اوامرشان را گردن نهند 
و اگر كسي برخالف اين طريق مشي كند و بخواهد مردم را چنانكه اسالم 

=
                                                 

 ز عــــوام اســــت هــــر آن بــــد كــــه رود بــــر اســــالم
ــوام     ــاي عــ ــت ز غوغــ ــراب اســ ــالم خــ ــار اســ  كــ
ــكي     ــت ش ــت در آن نيس ــي اس ــل و ز وح ــه از عق  آنچ
 وحـــــي منـــــزل شـــــمرندي همـــــه اوهـــــام عـــــوام
ــد       ــي ننهنـ ــو وقعـ ــه تـ ــرآن بـ ــه قـ ــواني همـ ــر بخـ  گـ
ــام    ــدح امــ ــو مــ ــا بگــ ــو، يــ ــرك، غلــ ــه شــ  از همــ

ــويم كـــ    ــه بگـ ــا كـ ــم دل بـ ــد  غـ ــون نكنـ ــم خـ  ه دلـ
ــت امـــام       ــم دل گفـ ــاه و غـ ــه چـ ــرد بـ ــرو بـ ــر فـ  سـ
ــت    ــم درســ ــده در آرزوي فهــ ــون شــ ــن خــ  دل مــ
ــالم    ــان كـ ــي جـ ــنيد كسـ ــد و نشـ ــه لـــب آمـ ــان بـ  جـ
 عاقـــل آن بـــه كـــه همـــه عمـــر نيـــارد بـــه زبـــان       
 كه در اين قوم نه عقل اسـت و نـه ننـگ اسـت و نـه نـام      
ــخن    ــراييد ســــ ــش نســــ ــال زدانــــ ــيش جهــــ  پــــ

 اســت و حــرام كــه حــرام اســت و حــرام اســت و حــرام
 عاقـــــل ار بســـــمله خوانـــــد همـــــه از او برمنـــــد    
 مجلـــس روضـــه شـــود، گـــرد شـــوند از در و بـــام     
ــان    ــه رقــــص كنــ ــد همــ ــينه بكوبنــ ــر و ســ ــه ســ  بــ
ــرام   ــاه حـــ ــر مـــ ــه هـــ ــند بـــ ــد و برقصـــ  دم بگيرنـــ
ــم     ــل عجــ ــدعتي از اهــ ــي بــ ــت يكــ ــات اســ  علمــ
 پهلــــواني كشــــد آنــــرا كــــه بــــود احمــــق و خــــام 
ــدا   ــه قــــرآن خــ  دهــــل و طبــــل و علــــم نيســــت بــ

 د بــــــــدعت جهـــــــال و عــــــــوام ايـــــــن بـــــــو  
  

ــوام  ــت عــــ  داد از دســــ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
ــي ــد يكـــــــ  نپذيرنـــــــ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
 همچــــو ديــــوان برمنــــد
ــوام ــد عـــــــ  بپذيرنـــــــ
ــد  ــزون نكنـــ ــم افـــ  غـــ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
ــت   ــت توس ــر نوب  اي جگ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
ــان  ــام ايــــن بــــي ادبــ  نــ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
ــن  ــد ز مـــ ــد گيريـــ  پنـــ
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ

ــه كالمــــش نچمنــــد   بــ
ــوامدا ــت عــــ  د از دســــ

 ايــــن بــــود مذهبشــــان  
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ

 بســــته بــــاالي شــــكم   
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
 نـــي بـــه قـــانون هـــدي   
ــوام ــت عــــ  داد از دســــ
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كورانه باز دارد، او را به انواع  خواسته است، به تفكر وا دارد و ال أقل از تقليد كور
كوبند، از يكي از دوستانم كه كتابفروشي دارد شنيدم كه آخوندي به  ميتهمت ها 

بيند و به  ميآيد و كتاب احكام القرآن مرا  مينام آيت اهللا انصاري به مغازه او 
 .خريد و فروش اين كتاب حرام است و ترويج آن جايز نيست: گويد ميدوست ما 

كند براي چه اين كتاب حرام است، در اين كتاب چه  ميروشي از او سؤال كتابف
من آيت اهللا : دهد ميآخوند جواب  .مطلبي هست كه موجب حرمت آن شده

خواهي؟ من  ميدليل چرا  .گويم ميدانم كه چه  ميانصاري هستم، من مجتهدم و 
  !به تو چه بگويم؟

جواب سر باالي آقايان مواجه  فرماييد كه اگر كسي دليل بپرسد با ميمالحظه 
  .شود و اصوال اين افراد از اظهار دليل اكراه دارند مي

 ]مصايب وارده بر علماي حق گو و مجاهد[

نه تنها من با اين مشكل مواجه بوده ام كه هر كس خواسته است به مسلمين خدمت 
به كساني كند با انواع افتراها و مشكالت درگير بوده، از جمله پاسداران آخوندها 

آيت اهللا سيد محمد جواد موسوي غروي اصفهاني حاضر ي  هكه در نماز جمع
شدند حمله كرده و مردم نماز گزار را مورد ضرب و شتم و آزار قرار داده اند  مي

و برخي را دستگير كرده اند و خود ايشان نيز مدتي مخفي و دربدر بود و براي 
آثار اين فاضل محقق را كه قصد بيدار  اگر كسي !!اقامه نماز جمعه امنيت نداشت

كردن مردم را داشته، مطالعه كند، در اكثر تأليفات و سخنرانيهايشان مكررا با اين 
دانيد به جاي طعن و لعن و  ميشود كه اگر مطالبم را صحيح ن ميمضمون مواجه 

رهان بيان توهين و افترا و تكفير و تفسيق، اشتباه مرا و نادرستي مطالبم را با دليل و ب
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و قال ) ع(كنيد ولي به قول خودش در جواب قال اهللا و قال الرسول و قال علي 
جز تهمت و ناسزا و نسبتهاي ناروا چيزي عائدش نشده است، و حتي ) ع(الصادق 

دانند  مينتوانسته بسياري از تأليفات و تحقيقات خود را منتشر سازد؛ زيرا مخالفان 
دهند كه مردم در غفلت باقي  مياز اين رو ترجيح  .كه دليلي در اختيار  ندارند

  .بمانند و با اينگونه آثار آشنا نشوند
البته آقاي غروي بختيار بوده است و إال جواب استاد حيدر علي قلمداران را 

كه خداوند تبارك و تعالي به فضل بي منتهايش ايشان را  !!با گلوله سربي داده اند
ين قرار است كه بعد از تأليف كتاب نصوص امامت ماجرا از ا .از مرگ نجات داد

يا شاهراه اتحاد پس از اينكه وي توسط آيت اهللا شيخ مرتضي حائري تهديد 
آيد و پس  ميشود، روزي آخوندي جوان در روستاي ديزيجان به ديدار استاد  مي

گردد، همان  مياز يك مباحثه طوالني در باره مسايل مورد اختالف، سرافكنده باز 
كه همه اهل خانه در خواب بوده اند، ناشناسي وارد منزل شده خود را  ميب هنگاش

كند و با اينكه استاد در  ميرساند و گلوله اي به گردنش شليك  ميباالي سر استاد 
كرد و ضارب نيز با وي فاصله اي نداشت اما گلوله  ميخواب بود و هيچ حركت ن
پروردگار منان، استاد معجزه آسا از  كند و به لطف مي ميفقط گردن ايشان را زخ

چند بار هم  .ماند مييابد و بر ضارب و محركين وي ننگ باقي  ميمرگ نجات 
قصد ترور استاد المفسرين والفقها في عصرنا، جناب سيد مصطفي حسيني 

اما چند بار مرا و ايشان را  .طباطبايي را داشته اند كه بحمد اهللا تعالي موفق نشده اند
آري بزرگترين گناه ما آگاه كردن مردم از حقايق دين  !!به زندان برده اند بي گناه

  !!و اين كار در حكومت مالها بزرگترين جرم است !!بوده است
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اما در هر حال اينجانب فقط حس مسؤوليت خود را در برابر پروردگار ارضا 
دودي توانم بگويم كه تا ح ميكرده و معتقدم كه نزد خداوند و محكمه قيامت 

اداي وظيفه كرده ام و اميدوارم كه مقبول درگاه احديت واقع شود و من نيز از 
øŒÎ)uρ ôM": فرمايد ميمصاديق اين آيه قرآن كريم باشم كه  s9$ s% ×π ¨Βé& öΝåκ÷]ÏiΒ zΝÏ9 tβθ ÝàÏè s? 

$ ·Β öθ s%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝåκæ5Éj‹yè ãΒ $ \/#x‹tã #Y‰ƒ Ï‰x© ( (#θ ä9$ s% ¸οu‘ É‹÷è tΒ 4’ n< Î) óΟä3În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9uρ tβθ à)−G tƒ  =
و ياد كن آنگاه را كه گروهي از ايشان گفتند چرا كساني را كه خداوند هالكشان 

تا ما را به نزد : گفتند .دهيد ميسازد و يا شديدا عذاب خواهد فرمود، پند  مي
از و ) 164/ األعراف ( "پروردگار عذري باشد و شايد كه ايشان نيز پروا كنند

%βÎ) t⎦⎪Ï¨ «: فرمايدد ميمصاديق اين آيه نباشم كه  ©!$# tβθ ßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρr& z⎯ÏΒ ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 

3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈̈Ψ ¨ t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈̄=9$#   =
آنچه از بينات و سخنان روشن و هدايت نازل كرده و  همانا خداوند آنان را كه

كند  ميدارند، لعنت  ميپس از اينكه در اين كتاب براي مردم بيان نموده ايم پنهان 
و اميدوارم كه تا حدودي ) 159/البقره (» كنند ميو لعن كنندگان نيز آنان را لعن 

ظهرت البدع في إذا «: در اين حديث شريف كه فرموده) ص(به دستور رسول خدا 
زماني كه در امتم بدعتها = أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة اهللا 

هويدا گشت، برعالم است كه علم خويش را آشكار كند، هر كه نكند لعنت خدا 
ما توفيقي إال باهللا عليه " .عمل كرده باشم) 158اصول كافي، حديث (» بر او باد

  ."توكلت و إليه أنيب
هر حال اينجانب عقايد خود را در كتب و تأليفات خود صريح و به طور  به

  .روشن نوشته ام ولي عالم نمايان مانع از نشر كتابهايم هستند
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آري اسالم دين كامل و موجب سعادت دنيا و آخرت است و دين تمام 
انبياي إلهي اسالم بوده و كسي حق ندارد اصول اسالم و فروع آن را كم و يا زياد 

و همچنين كسي حق ندارد پس از اسالم، دين و يا مذهبي و يا مسلكي  .نمايد
 .بياورد و همه ائمه اهلسنت و همه ائمه شيعه هيچ كدام مدعي آوردن مذهب نبودند

بلكه پيروان ايشان هر كدام مذهبي به نام آنان ساخته و پرداخته و موجب تفرقه 
مذاهب، اسالم را مخلوط به اوهام و ميان مسلمين شده اند، يعني هر كدام از اهل 

 _عليهم السالم  _اينان ائمه  .افكار و روايات مجعوله كرده و مذهبي ايجاد كردند
در اسالم خرافات نيست ولي مذاهب مخلوط به اوهام و خرافات  .را بدنام كرده اند

و  در اسالم انبيا و اوليا صفات خدا را ندارند و در افعال خدا شركت ندارند .است
مثال انبيا و اوليا مكان واحد دارند  .باشند ميفقط مأمور ابالغ اوامر و فرمانهاي إلهي 

و محدودند، چه خودشان و چه علمشان همه محدود است و همه جا حاضر و ناظر 
نيستند، و عالم به غيب و عالم به كل شيء و عالم بماكان و ما يكون و ما سيكون 

  .گويند تماما مجعول و ضد قرآن اند مين نيستند و اخباري كه غير از اي
دانسته و يا ندانسته دين اسالم را تغيير ) تمام مذاهب(آري، علماي مذهبي 

داده و كم و زياد نموده اند يعني مثال دين اسالم سهل و آسان بود، اينان سخت و 
اسالم سبك بود، ولي اينان سنگين نموده اند، و فروع زيادي بر  .مشكل نموده اند

چگونه اينان ديني  .فروع آن افزوده اند، و هم چنين بر اعتقاديات آن نيز افزوده اند
را كه دين تعليم و تعلم بوده و طلب علم دين بر هر مسلمان واجب بوده تبديل به 

  دين تقليد و تعصب نموده اند؟
اسالم دين مساوات و مواسات است و تبعيض در آن نبوده ولي مذاهب 

سيد و غير سيد و  .بعيض طبقاتي را در اسالم وارد ساختندتبعيض نژادي و ت
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باشند، ولي در  ميروحاني و غير روحاني، و امام و مأموم در اسالم همه مساوي 
براي سيد خمس است  .مذاهب براي هر يك تكاليفي است كه براي ديگري نيست

غير امام و  براي امام و نايب امام، سهم امام است كه براي .كه براي غير سيد نيست
غير نايب امام نيست، فهم دين و اطالع از مدارك دين مخصوص روحاني است، 

روحاني دادگاه  .ولي بر غير روحاني واجب نيست و فقط تقليد براي او كافي است
  .ويژه دارد كه از دادگاه سايرين جداست

ير از جمله خواندن غ .در اثر چنين تقليدي مردم به انواع شرك مبتال شده اند
خدا و حاجت خواستن از غير خدا در آنجايي كه مدد غيبي و غير عادي الزم 

خواندن غير خدا در حوايج  .است، و اين به روشني و وضوح تمام شرك است
دنيوي و حوايج عرفي به عنوان تعاون اشكالي ندارد به شرطي كه طرف زنده و 

به مردم فهماند كه انبيا و اوليا  بايد .حاضر باشد نه آنكه غايب، و يا از دنيا رفته باشد
بايد به  .پس از وفاتشان از دنيا بي خبرند، و نسبت به مردم هيچ وظيفه اي ندارند

مردم فهماند كه در اسالم حجتي جز انبيا و عقل نيست و خداوند براي بندگان 
الزم است مردم بفهمند در اسالم بايد  .خود جز اين دو را حجت قرار نداده است

ه براي اجراي قوانين الهي مجري و زمامداري در ميان مردم باشد و از حال هموار
مردم مطلع بوده و در دسترس باشد و اولوا األمر و يا زمامداري كه در دسترس 
 .مردم نباشد و مردم از او بي خبر و او از مردم بي خبر باشد ربطي به اسالم ندارد

احكام و عقايد اسالم را تعليم بدهد  كه ميبايد به مردم فهماند براي مسلمين معل
شود و آن امام تابع دين است، نه  ميهمواره الزم است، و چنين كسي امام ناميده 

و نبايد به نام امام اصل و فرع دين را كم و زياد كرد و ما  .اصل دين و نه فرع دين
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ب قبول كه تابع اسالم و مبين قوانين و مجري احكام آن باشد، از صميم قل ميهر اما
  .داريم

بايد به مردم فهماند اعمال و عباداتي كه مذهبيون متعصب به نام دين و 
دهند، از قبيل سينه زني، علم گرداني، قمه زني، نذر براي غير خدا  ميمذهب انجام 

  .بدعت و حرام و موجب وزر و وبال و دوري از خداست .....و 
گذارند  ميديان آن نتا دين و مذهب دكان نان و تأمين زندگي است، متص

حجت است ولي در ) ص(در دين اسالم فقط سنت رسول  .مردم بيدار شوند
مذهب، دوازده سنت ديگر از ائمه خود را كه در بسياري از موارد بر خالف سنت 

عليهم السالم _در حالي كه قطعا ائمه  .دانند مياست، حجت ) ص(منقول از پيامبر 
  .گفته اند مين نسخ) ص(بر خالف قول رسول اهللا  _

دانم و معتقدم كه عقايدم طبق كتاب خدا و  مياينجانب خود را معصوم ن
حال اگر كسي مرا  .سنت رسول اكرم است و هر كس جز اين بگويد گمراه است

داند، بر او واجب است با دليل و برهان مرا هدايت كند نه آنكه مانند  ميدر اشتباه 
به همين جهت همچنانكه قبل  .و تفسيق بپردازدروحانيان زمان ما به فحش و تكفير 
اعالم آمادگي كرده بودم، بعد از انقالب نيز  مياز انقالب براي مباحثه و مناظره عل

اعالميه اي ديگر نوشتم و براي چاپ، به روزنامه ها فرستادم، ولي هيچ يك از 
ن دوستان توانستم آن را تكثير و ميا ميجرائد آن را چاپ نكردند لذا در حدي كه 

  :و مردم پخش كردم، متن اعالميه مذكور به قرار زير است
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  بسمه تعالي
رساند چون بدگويان ما كه نه  ميبا كمال شجاعت و شهامت به اطالع عموم 

تقوي دارند و نه از قرآن مطلع اند، با كمال بي انصافي ما را از جماعت و سخنراني 
ه واداشته و تظاهر به دوستي علي عليه محروم كردند و مردم را به قضاوت يك طرف

كنند در صورتي كه دوست علي كسي است كه تابع قرآن باشد و از  ميالسالم 
آيات مطلع و مطيع باشد، اينان همه خود دشمن آن امام بوده و براي دكانداري دم 

و اعمالشان مخالف آن ) ع(زنند و صفاتشان ضد صفات علي  مياز آن امام 
دانيم و از حق گويي و  ميود را اولين دوست و پيرو علي حضرت است، ما خ

روشن كردن مردم دريغ نداريم و حاضريم در ميز گرد تلويزيون و راديو و يا در 
اينان اگر دليلي داشتند نبايد به زور و جبر  .مجالس عموم به بحث با ايشان بپردازيم

  .ا بدبين كنندتمسك جويند و ما را به سكوت مجبور سازند و مردم را به م
  )1408صفر  1(األحقر السيد ابوالفضل البرقعي 

 ]نمونه هايي از نامه هاي بي جواب مؤلف به آقاي خميني[

اكنون باز كرديم به ماجراي عدم توفيق اينجانب در مالقات حضوري با آقاي 
متن دو نامه از نامه هاي  .خميني و اينكه وي به هيچ يك از نامه هايم جواب نداد

  :كنم ميدي را كه قبل از زنداني شدن براي او فرستاده ام، در زير نقل متعد
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  بسمه تعالي
حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي خميني پس از عرض سالم و تقديم ادعيه 
خالصه و تبريك و خيرمقدم و ابراز اشتياق زيارت وجود مبارك اين نامه 

  .ناست از طرف ده هزار نفر از دوستان و خيرخواها ميتظل
شرط رسيدن به هدف و ثمره انقالب همانا احقاق حق و توبه از انحراف 

  .روحانيت نبايد مانند رژيم طاغوتي زورگو باشد .است
حضرت آيت اهللا بسياري از حقوق پامال شده و كساني كه رأس انقالب و به 

اينجانب  .فكر احقاق حق بوده اند، دنيا به آنان فرصت نداده، ترك الفرص غصص
كه مسبوقيد چهل سال است در مبارزه ها شركت داشته ام، در اين اواخر چنان

دولت هويدا و رژيم طاغوتي شاه براي كوبيدن من روحاني نمايان و روضه خوانها 
و هم عوام را تحريك كرد و هزاران تهمت ناروا بستند و مرا بدنام و حتي مخالف 

در اكثر منابر و محافل از من  .خواندند) ع(دين و نعوذ باهللا دشمن امير المؤمنين 
بدگويي كردند و به توسط ساواك و سازمان امنيت و شهرباني هجوم كردند و 
مسجد مرا گرفتند و به زندانم بردند و پس از مدتي تعهد گرفتند كه به مسجد نروم 
و سپس در خانه مرا كنده و به خانه ام ريختند تا آنكه عيالم از ترس بيمار شد و 

د و پسر مرا به زندان بردند در حالي كه فرزند ديگرم هشت سال در شهيد گردي
رسم و ره  آري، .زندان حبس ديده بود و كتابهايم پس از چاپ توقيف گرديد

  يا آنكه زجان و سر انديشه نبايد كرد آزادي يا پيشــه نبايد كرد
كه ساواك و شهرباني با نصب عكس شاه به  ميتعجب بايد كرد همان اما

ما وارد و غصب نمودند، اكنون همان امام رييس كميته امام خميني شده مسجد 
اكنون در سن پيري دربدر و سرگردان ) يعني مقرب الخاقان مقرب االمام گرديده(
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توانم در جايي مسكن گزينم و از ترس خرافاتيان به منزل خودم در قم حق  ميو ن
خرافات نشان داده و جوانان را اسالم را : چرا براي آنه دولت استعمار .رفتن ندارم

 .از دين رمانيده و به واسطه ترويج خرافات دين اسالم را زشت و آلوده نشان داده
گناه من مخالفت با خرافات و بدعتهاي مذهبي بود، گناه من جدا كردن حقايق 

بود، گناه ) ص(قرآن از خرافات بود، گناه من پيروي از كتاب خدا و سنت رسول 
 .اسالم حقيقي بود، گناه من رفع آلودگي از چهره تابناك اسالم بود من جلوه دادن

هر چه به آقايان نوشتم من  .در كوبيدن من روحانيت با دولت شاه همكاري كرد
در  .حاضرم بحث كنم و اگر اشتباهي كرده ام، با دليل برگردم مرا روشن فرماييد

كتبي پي در پي  .مپاسخ جز فحش و تكفير و تهمت و تحريك عوام چيزي نيافت
براي كوبيدن من به آزادي چاپ و با شماره وزارت فرهنگ با نيرنگ، مجاز و 

در اثر اين كارها عده بسياري به روحانيت بدبين و آنان را زورگو  .شد ميمنتشر 
حضرتعالي براي رفع بدبيني آنان و دفع ظلم و احقاق حق نسبت به  .دانند مي

چگونه مسيحيان و يهوديان و  .عملي ابراز نماييداينجانب توجهي مبذول و عكس ال
و مساجد اهلسنت آزاد است؟ اما اينجانب و مسجدم بايد موجود  .كليسا آزاد است

گويند برقعي سني است در  مينباشيم و حق حيات و آزادي سلب شده، چرا؟ زيرا 
برقعي  .حالي كه برقعي سني اصطالحي نيست، بلكه مسلمان و شيعه واقعي است

إن أريد إال اإلصالح ما « .نتظر محكمه يوم الدين و عدل رب العالمين استم
اهللا و  هوالسالم عليكم و رحم» استطعت و ما توفيقي إال باهللا عليه توكت و إليه أنيب

 .بركاته
  .خادم الشريعه المطهره
  .سيد ابوالفضل ابن الرضا البرقعي
  .منتظر جواب
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  بسمه تعالي
  حضرت امام خميني مد ظله العالي محضر انور مرجع عالي قدر

پس از عرض سالم و تقديم ادعيه خالصه      اينجانب هفتاد سال دارم و 
باشم و چهل  مياصيل بوده و  ميو حكومت اسال ميهمواره آرزومند دولت اسال

سال در مبارزات حقه عليه باطل شركت كرده ام، با فداييان اسالم و با آيت اهللا 
شركت داشتم و چند نفر از  ميت و رأي جمهوري اسالكاشاني و در تظاهرا

ولي  .اصحاب من در حمالت پادگان جمشيديه كشته شدند و نوه من تير خورد
اكنون از دست روحاني نمايان امنيت جاني ندارم و از كثرت تهمت و افترا و 

  .تكفير آبرويي برايم نمانده
كوبند و به نام حق  ميهمان روحاني نمايان كه به نام دين دينداران را 

فداييان  .شمرند ميپيروان او را ناصبي ) ع(كنند و به نام علي  ميحقگويان را نابود 
مرحوم  .اسالم را چه كس در مدرسه فيضيه به امر آقاي بروجردي كتك زدند

حاجي شيخ فضل اهللا نوري را پانزده هزار آخوند به دار زدند و زير دار او دست 
  .يهوديان به دار زدند به خيال خودزدند چنانكه مسيح را 

شما فرموديد سني و شيعه برادرند ولي اين حقير با جمعي از دوستانم از 
اطرافيان شما وقت گرفتيم و آمديم قم به زيارت شما، چون مرا اطرافيان شما 
ديدند به بهانه اينكه برقعي سني است راه ندادند با اينكه وقت داده بودند در حالي 

اطرافيان شما بهتر از اصحاب رسول  .دانم ميير خود را شيعه حقيقي كه اين حق
كنند، چگونه بزرگان  ميخدا و حضرت امير نيستند و حتما به شما خيانت كرده و 

  .يهود و نصاري را راه دادند براي زيارت شما ولي مرا راه ندادند
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 در دولت طاغوتي شاه مأمورين ساواك و شهرباني با عكس شاه آمدند و
عده اي را تحريك كرده و مسجد و منزل مرا گرفتند، چون ميان منزلم ريختند 
عيالم ترسيد و شهيد گرديد و در اينحال امام را ساواك آورد و در مسجد به 
امامت نصب كردند، همان امام مسجد زوركي اآلن رييس كميته امام خميني شده 

سال امامت مسجدم  27كه يعني مقرب السلطان و مقرب االمام گرديده ولي حقير 
را داشتم اكنون دربدر و سرگردان و حتي جرئت رفتن منزلم به قم ندارم و خودم 

سال در زندان فرزند ديگرم را  8بايد بگويم  .كنند ميو فرزندم را تهديد به قتل 
نگه داشتند، و در زندان از خود من تعهد گرفتند كه به مسجد نروم و سخنراني 

انسور و توقيف كردند و روضه خوانها را تحريك كردند كه نكنم و كتب مرا س
در تمام منابر براي من فحاشي كنند و هزاران تهمت بزنند و حتي تكفير كنند و هر 
بي سوادي با اجازه اداره نگارش و اطالعات بر من رد بنويسد و فحاشي كند و پي 

دارند تذكر دهند در پي چاپ شود در حالي كه من اعالم كردم اگر به من اشكالي 
  .و براي بحث با من حاضر شوند و مرا آگاه گردانند ابدا اعتنا نكردند

  مدارك آنچه ادعا كردم حاضر است
اكنون در تهران منزل مسكوني ندارم اكنون حاضرم در محضر حضرتعالي و 
يا هر كس كه شما تعيين كنيد از قبيل حضرتين آيت اهللا طالقاني و يا منتظري كه 

باشد ثابت كنم كه جز حقايق اسالم و دفع خرافات و دعوت به وحدت بي غرض 
در كتب من چيزي غير از اينها نيست و اگر حق من احقاق نشود محاكمه  مياسال

ما به فرداي قيامت در محكمه مالك يوم الدين خواهد بود و حضرتعالي در هر 
و رفقايم سه من خود  .بشود در زمان فعلي مسئول خواهيد بود ميجريان كه ظل

ساعت در ميدان جنگ براي دفع حكومت طاغوتي در ميان تيرباران بوديم و 
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روحاني ديگر جز خودم نديدم ولي روحاني نمايان كه در دولت طاغوتي خوش 
سالگي دربدرم و هر شب منزل يكي از  70بودند اكنون خوشند ولي من در سن 

تطعت، به هر حال مرا احضار دوستانم خانه بدوشم و ما أريد إال اإلصالح ما اس
اين نامه هفتم است كه توسط  .فرماييد تا بتوانم هم زيارت كنم و هم تظلم نمايم

  .صبيه ارسال گرديد
  .آدرس فرزندم در قم مقابل حمام عشقعلي والسالم عليكم  رد المكاتبة كرد السالم

  سيد ابوالفضل ابن الرضا برقعي    1399جمادي االولي  13منتظر جواب 

 ]چند نمونه از اعالميه هاي مؤلف[

چنانكه پيش از اين نيز گفتم، پس از اينكه از اصالح امور توسط آقاي خميني و 
اعوان و انصارش نااميد شدم، از تأييدشان دست كشيدم و براي أداي مسؤوليت 
شرعي با بدعتها و انحرافات مخالفت كردم و چون در اوايل كار، هنوز انقالب 

آزادي وجود داشت، پاره اي از مقاالت مرا  ميدر نشده بود و كمردم كامال ه
ولي كم كم سانسور و اختناق كامل برقرار و  .بعضي از روزنامه ها درج نمودند

اكثر روزنامه هاي غير حكومتي توقيف گرديد، در نتيجه من نيز نتوانستم مطلبي را 
د نمونه از اعالميه هاي در اينجا با رعايت اختصار فقط به ذكر چن .به چاپ برسانم

  :كنم ميخود كه در آن زمان برخي از روزنامه ها توانستند نشر نمايند اكتفا 
از آن جمله اعالميه اي است كه روزنامه آيندگان به شرح زير در شماره 

  :شود ميدرج نمود كه در زير نقل  5/4/1358مورخ  3385
قانون اساسي  12ماده برقعي در نامه اي به آيندگان به  ميآيت اهللا العظ

  :اعتراض كرد
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  قانون اساسي نبايد موجد تفرقه باشد
برقعي استاد روانشاد آيت اهللا مطهري ديروز در مقاله اي كه  ميآيت اهللا العظ

براي آيندگان ارسال داشت نقطه نظرها و ديدگاه خود را در باره پيش نويس 
  :استمتن مقاله به اين شرح  .اليحه قانون اساسي تشريح كرد

  
  بسمه تعالي
  روزنامه آيندگان وفقه اهللا لما يحب و يرضي

پس از سالم و تقديم دعا، انتظار آن است كه مقاله اين جانب كه براي 
  .خيرخواهي دولت و ملت فرستاده شده آن را در روزنامه خود درج فرماييد

  
  بسمه تعالي

  121اعتراض به ماده 
  قانون اساسي نبايد موجد تفرقه باشد

سندگان قانون اساسي نبايد به نام مذهب، تفرقه ميان مسلمين را ابقا كرده و نوي
اينجانب با اينكه  .نيست) ص(نام مذهب در كتاب خدا و سنت رسول  .دامن بزنند

دانم و امامان اهل بيت را قبول دارم، ولي مقام امام و  ميخود را شيعه حقيقي 
يعني امام تابع دين است و  .دانم مي امامت را مقام رهبري و راهنمايي به سوي دين

دين مجموعه اي است از قوانين اصول  .مروج آن، نه اصل دين و نه فرع آن است
دين اسالم دين واحد است و كسي  .بايد تابع و مبلغ آن باشد ميو فروع، و هر اما

                                                 
 www.ghavanin.ir/detail.asp?id=5427: براي تفصيل قانون اساسي ايران به سايت - 1

  .شودمراجعه 
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حق ندارد بر آن چيزي كم و يا زياد نمايد و حق ندارد پس از اسالم مذهب بياورد 
امام جعفر  .يچ كدام از ائمه شيعه و يا سني ادعاي آوردن مذهب نكردندو ه

خود را جعفري نخواند و نگفت من مذهبي به نام جعفري آورده ام و ) ع(صادق
هم چنين ابوحنيفه و يا شافعي نگفتند ما مذهبي آورده ايم، حضرت اميرالمؤمنين 

 .مود من جعفري هستمنفر) ع(امام حسين  .نفرمود من فالن مذهب را دارم) ع(
پيروانشان پس از گذشت سيصد سال و يا بيشتر در زمان مقتدر باهللا عباسي براي 
اينكه جلو ازدياد فتوي و مذاهب را بگيرند مذهب را منحصر به چهار مذهب 

مذاهب اربعه، شيعيان نيز در مقابل اهلسنت آمدند مذهبي را به نام مذهب : كردند
ر دادند و تفرقه را دامن زدند، ولي كتاب خدا دعوت جعفري، پنجم آن مذاهب قرا

: فرموده 31به اتحاد كرده و تفرقه اندازان را مشرك خوانده، در سوره روم آيه 
»Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3s? š∅ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9$# ∩⊂⊇∪  z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝßγ uΖƒ ÏŠ (#θçΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹Ï© ( ‘≅ ä. 

¥> ÷“Ïm $ yϑ Î/ öΝÍκö‰ y‰s9 tβθãmÌsù ∩⊂⊄∪  « يعني نباشيد از مشركين از آنان كه تفرقه ديني
 .باشند ميآورده و شيعه شيعه شدند بلكه هر كدام به آنچه خود دارند خوش 

: باشد كه خدا گذاشته و فرموده ميمسلمان بايد آرم و عنوان دين او همان نا
حانيون تعجب اين است كه بعضي از رو .نه مذهب و نام ديگر» سماكم المسلمين«

و «: كه فرمود) ص(نام تشيع را عنوان كرده و استدالل كرده به حديث رسول خدا 
در جواب ايشان بايد گفت اوال شيعه علي كسي است كه » شيعة علي هم الفائزون

اصول و فروع دين او مانند علي باشد، و به نام مذهب ايجاد تفرقه نكند و اصول 
؛ زيرا آن حضرت در نهج البالغه از ايجاد ديني به غير از اصول دين علي نياورد

و إياكم والتفرقة و من دعا إلي هذا «: فرموده 125تفرقه بيزاري جسته و در خطبه 
يعني از تفرقه دوري جوييد و هر كس » الشعار فاقتلوه و لو كان تحت عمامتي هذا
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و خود آن  .به شعار تفرقه دعوت كرد او را بكشيد و اگر چه خود من باشم
ت به نام مذهب خود را نخوانده و ايجاد تفرقه نكرد، و از جماعت مسلمين حضر

كرده و نام فرزندانش را به نام خلفا گذاشته و دختر  ميجدا نشد و با خلفا مراوده 
، پس خوب ]41[خود أم كلثوم را در زمان خليفه ثاني براي خليفه عقد ازدواج بسته

براي شيعه بودن، به قرآن توجه كنند  كنند مياست آقاياني كه به حديث استدالل 
يكجا در سوره  .كه از آن نهي كرده و در چندين آيه فرموده شيعه شيعه نشويد

β¨«: فرموده 159انعام آيه  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ è% §sù öΝåκs]ƒ ÏŠ (#θ çΡ% x.uρ $ Yè u‹Ï© |M ó¡©9 öΝåκ÷]ÏΒ ’Îû >™ó©x«  = يعني
و در همين » .يدند تو از آنان نيستيآنانكه تفرقه ديني آوردند و شيعه شيعه گرد

≅ö«: فرموده 65سوره آيه  è% uθ èδ â‘ ÏŠ$ s)ø9$# #’ n?tã β r& y]yè ö7tƒ öΝä3ø‹n= tæ $ \/#x‹tã ⎯ÏiΒ öΝä3Ï% öθ sù ÷ρ r& ⎯ ÏΒ 

ÏM øtrB öΝä3Î= ã_ö‘ r& ÷ρ r& öΝä3|¡Î6 ù= tƒ $ Yèu‹Ï© t,ƒ É‹ãƒ uρ /ä3ŸÒ ÷èt/ }̈ ù't/ CÙ ÷è t/ 3 öÝàΡ$# y#ø‹x. ß∃Îh|ÇçΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 

öΝßγ ¯= yè s9 šχθ ßγ s)øtƒ  = يعني بگو خدا قادر است كه عذابي از باالي سر شما و يا از
زير پاي شما براي شما بفرستد و يا شما را لباس تفرقه بپوشاند و شيعه شيعه نمايد و 
ضرر و سطوت بعضي از شما را به بعضي ديگر بچشاند، ببين ما چگونه آيات را 

تفرقه  31و يكجا در سوره روم آيه » .ايد متوجه شوندكنيم ش ميبراي ايشان بيان 
دانيم مگر  ميما ن .اندازان را كه به نام شيعه ايجاد تفرقه كردند مشرك خوانده

اسالم ناقص است كه بايد مذهبي به آن اضافه كرد؟ هزار  سال است كه مردم را 
ه اند آيا حضرت به نام مذهب به جان يكديگر انداخته و نهرها از خون به راه انداخت

خود را جعفري خوانده اند؟ ال واهللا، امروزه چنان تفرقه ) ع(و ساير ائمه ) ع(علي 
كنند  ميميان مسلمين افتاده كه نصاري و يهود در ميان مسلمين به راحتي زندگي 

كه بايد بكنند؛ زيرا دين اسالم دين آزادي است و هر كس با هر عقيده اي و يا هر 
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متأسفانه  .ه غير نزند آزاد است و بيان عقيده نيز آزاد استايده اي كه ضرر ب
برخالف مباني دين مبين اسالم اگر كسي به تهمت سني گري مبتال شود و در ميان 
اهل تشيع زندگي او دشوار خواهد بود و هر ساعت مورد تهديد و جان و مالش در 

ند و متصديان اكنون كه حضرت امام خميني فرموده سني و شيعه برادر .خطر است
امور مدعي آزادي و استقالل اند باز اگر كسي يكي از حقايق اسالم را بيان كند او 

و بعضي از محصلين و  .كوبند و حتي حق حيات ندارد ميرا به نام سني گري 
شود عنوان آزادي  ميمعلوم  .دانند ميطالب شيعه ناآگاه او را كافر و واجب القتل 

ه زبان است و مصداق خارجي ندارد و بلكه موجب فقط لقلق ميو جمهوري اسال
اسالم گرديده است، زيرا بسيارند كساني كه آزادي ندارند تا حقايق اسالم  ميبدنا

دعوت نمايند، و بفهمانند كه امام تابع  ميرا بيان كنند و مردم را به وحدت اسال
 .اهند گرفتدين است و حقايق را كتمان نكنند، مورد اتهام و صدها افترا قرار خو

بنابر آنچه متذكر شديم مقام امامت، مقام رهبري به سوي دين است نه خود دين، و 
ما  .كسي حق ندارد به نام امام و امامت اصول و يا فروع اسالم را كم و زياد كند

دهيم تا موادي را كه به نام  مياين مطلب را به نويسندگان قانون اساسي، تذكر 
ف و يا اصالح نمايند، و آيندگان هم بدانند به مذهب موجب تفرقه است، حذ

  .موقع آنچه الزم بوده متذكر شده ايم
گوييم اصول دين، ايمان به آن چيزهايي است كه خدا فرموده به آن  ميما 

و علي عليه السالم نيز به همانها ايمان آورده و خود و ايمان به  .ايمان آوريد
اده و هيچ جا نفرموده من به خودم و يا خودش را از اصول دين و يا مذهب قرار ند

اوالدم ايمان آوردم، يعني يكي از اصول دين او امامت خود و اوالدش نبوده، و ما 
دانيم بايد به همان چيزي ايمان داشته باشيم كه خود  ميكه آن حضرت را امام 
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ني بنابر اين كسا .حضرت ايمان داشته؛ زيرا اصول دين امام و مأموم بايد يكي باشد
افزوده اند از دشمنان آن ) ع(كه به نام مذهب اصولي بر دين حضرت اميرالمؤمنين 

گويند چون بعضي از  ميبعضي از افراد نا آگاه  .باشند، نه از پيروان او ميحضرت 
مذهب حنفي و يا شافعي را رسميت داده اند، ما بايد مذهب  ميممالك اسال

ان بد كرده اند يا خوب، اگر بد جواب آن است كه آن .جعفري را عنوان كنيم
خواهيم در جهان وحدت كلمه داشته  ميبه عالوه ما  .كرده اند ما نبايد بد كنيم

باشيم و مسلمين جهان را دعوت به اتحاد و يگانگي نماييم و همه مسلمين را در 
لذا بر تمام رهبران ديني و زعماي روحاني واجب  .زير يك پرچم گرد آوريم

β¨ «: فرموده 159ا بيان كنند طبق آيه است كه حقايق ر Î) t⎦⎪Ï%©!$# tβθßϑ çFõ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& z⎯ÏΒ 

ÏM≈uΖÉi t7ø9$# 3“y‰çλù; $#uρ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çμ≈̈Ψ ¨t/ Ä¨$̈Ζ= Ï9 ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$#   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ 

šχθ ãΖÏè≈̄=9$# ∩⊇∈®∪  «ل كرده ايم از آيات روشن و هدايت، يعني، آنان كه آنچه ما ناز
پس از آنكه ما بيان كرديم براي مردم در اين كتاب كتمان كنند، ايشان را خدا و 

β÷«والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته،  .تمام لعن كنندگان لعن خواهند كرد Î) 

ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹M}$# $ tΒ àM ÷è sÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïμ ø‹n= tã àMù= ©.uθ s? Ïμ ø‹s9Î)uρ Ü=ŠÏΡé& «.  
  األحقر السيد ابوالفضل العالمه البرقعي                       

  
پس از آنكه اين اعالميه منتشر شد، بسياري از مردم تشكر و حتي مردم 
كردستان در سنندج به عنوان قدرداني راهپيمايي كردند، چنانكه در روزنامه 

ولي از آنطرف اكثر  .منعكس گرديد 7/4/1358مورخ  15891اطالعات شماره 
روحاني نمايان به تهديدم برخاسته و ابراز مخالفت كردند كه بعضي از اين 
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درج  13/4/58مورخ  15896مخالفتها در روزنامه ها و از جمله اطالعات شماره 
ز گرديد و نيز در همين شماره روزنامه اطالعات بعضي از اقوام خود نويسنده، ا

ناچار در برابر اين تهديدات  .ترس آخوندها، نسبت به نويسنده اظهار انزجار كردند
مقاله اي براي درج به روزنامه ها دادم كه از جمله در روزنامه اطالعات شماره 

تحت عنوان  9/4/1358مورخ  3388و آيندگان شماره  10/4/1358مورخ  15893
  :پ گرديدبه شرح زير چا» از توطئه ها هراسي ندارم«

  
  از توطئه ها هراسي ندارم

  دين از سوي خداوند و مذهب ساخته بشر است
   اكنون خرافات چهره اسالم را پوشانيده و سد راه اسالم حقيقي شده

  
آيت اهللا برقعي در بيانيه اي ضمن تشكر از همه روشنفكران و آگاهاني كه از 

كرده اند، اعالم كرد از  قانون اساسي پشتيباني 12نظرات وي در اعتراض به ماده 
  .توطئه ها هراسي ندارد

  :متن بيانيه آيت اهللا برقعي به شرح ذيل است
  

  بسمه تعالي
  واعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا

از جميع اقشار روشنفكر و آگاهي كه به وسيله تلگراف و تلفن و تظاهرات از 
دعاگو هدفي جز  .نماييم مي نظريات ما ابراز پشتيباني كرده اند، بدين وسيله تشكر

ارشاد دولت و ملت و ترويج حقايق دين مبين اسالم و دعوت به اتحاد و وحدت 
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باشد بايد از قانون اساسي  ميموادي كه موجب تفرقه و نفاق  .مسلمين نداشته ام
حذف گردد؛ زيرا نام مذهب موجب جنگ هاي داخلي و تضعيف مسلمين 

  .باشد مي
ساخته بشر است، دين دعوت به اتحاد و توحيد  دين از طرف خدا و مذهب

  .داند ميكند نه تفرقه و اختالف، دين غير خدا را مؤثر ن مي
اكنون همين خرافات مذهبي چهره اسالم را پوشانيده و سد راه اسالم حقيقي 

در اين موقع حساس از عموم فرزندان روشنفكر و دانشجويان آگاه خصوصا  .شده
ساير بالدي كه با ما هم صدا شده اند نهايت امتنان را  اهالي محترم كردستان و

آيد  ميدارم، و از خداي عزوجل پيروزي و سربلندي كه در سايه اتحاد به دست 
خواهانم و چون بيان حقايق براي عده اي سودجوي مرتجع خرافاتي موجب 

بينند، و در صدد توطئه  ميناراحتي و وحشت گرديده و موقعيت خود را در خطر 
اينانه برآمده اند، لذا الزم دانستم اعالم نمايم گلستان ثمربخش اسالم از خون خ

بنابر اين از خداي تعالي  .شود ميگردد و شكوفاتر  ميشهداي مروج قرآن آبياري 
توفيق شايستگي شهادت را در راه اين هدف مقدس براي خود آرزومندم و از 

  .باهللا العلي العظيم و ال حول و ال قوة إال .توطئه ها هراسي ندارم
  والسالم علي من اتبع الهدي         األحقر السيد ابوالفضل العالمه البرقعي

  
و از جمله اعالميه هايم كه در روزنامه ها نيز به چاپ رسيد در مورد اين بود 

بعضي از افراد را بدون محاكمه و بدون اثبات جرم به  ميكه چون حكومت اسال
نمود كه يكي از ايشان،  ميحاكمه مخفي و زير زميني افكند و يا م ميزندان 

شخصي بود موسوم به محمدرضا سعادتي، من نه به منظور جانبداري از وي كه او 
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شناختم بلكه صرفا به نيت مخالفت با محاكمات غير علني و براي اينكه اين  ميرا ن
از شمرده، شيوه نكوهيده رايج و در نظر مردم امري عادي و يا امري كه اسالم مج

و از جمله مقاله اي  .تلقي نشود مقاالتي نوشتم كه برخي از آنها تكثير و منتشر شد
و  13/4/58مورخ  3392است كه روزنامه هاي پيغام امروز و آيندگان در شماره 
 :روزنامه نداي آزادي و غير اينها به شرح ذير، درج كردند

  .ندافرادي مانند سعادتي ها مردان مبارز روشني هست 
  نبايد كسي سري محاكمه شود ميدر رژيم اسال

  
  بسمه تعالي

(#θ ä9$ s% (#θ è?ù'sù ⎯Ïμ Î/ #’ n?tã È⎦ã⎫ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝßγ̄= yè s9 šχρ ß‰yγ ô±o„  
چه برسد به زجر  .نبايد كسي سري بازجويي و محاكمه شود ميدر رژيم اسال
ا افتاده و بارها ما كه كرارا به دست عمال رژيم طاغوتي به زندانه .و شكنجه و آزار

و از حال اين قبيل مبارزين زنداني مطلعيم و از  .تبعيد شده ايم به اين عذابها واقفيم
وارد ساختن تهمت هاي ناروا آگاهي داريم، زيرا با اينكه قريب به دويست جلد 

و دعوت به اتحاد نوشته ايم به وسيله عمال رژيم، به  ميكتاب در بيان حقايق اسال
واي وهابي و ناصبي و غيره مبتال شده ايم، اميدوار بوديم در تهمت هاي نار

شد،  مياين قبيل كارها كه حتي در دولت نمرود انجام ن ميحكومت جمهوري اسال
مشاهده نشود، چنانكه در قرآن كريم آمده كه وقتي ابراهيم عليه السالم بتها را 

θ#) «) 61ا آيه در سوره انبي: (شكست، او را علنا محاكمه كردند نه مخفيانه ä9$ s% (#θè?ù'sù 

⎯Ïμ Î/ #’ n?tã È⎦ã⎫ôã r& Ä¨$ ¨Ζ9$# öΝßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰yγ ô±o„ ∩∉⊇∪ «نبايد  ميپس در حكومت فعلي اسال
افراد موحدي را كه بت شكني كرده اند، به زجر و حبس و اتهام ناروا گرفتار 
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بي  ميالبد از مجاهدين و موحدين وحشت دارند،و از قوانين عاليه اسال .نمايند
خواهند  ميخبرند، و يا عمال رژيم گذشته باوجود آوردن اين اعمال اختناقي 

شود افرادي مانند سعادتي ها  ميچنين استنباط  .را ببرند ميآبروي حكومت اسال
 .مردان مبارز روشني هستند و از اينكه به زجر و حبس و افترا دچار شوند متأسفيم

كه با روشن بيني دقيق، به موضوع بر دولت و ملت و روحانيت واجب است 
نگريسته و حقايق امر را جهت آگاهي همگان آشكار نمايند تا إن شاء اهللا رفع اتهام 
از سعادتي بشود و گر نه عاقبت خطرناكي به بار خواهد آورد؛ زيرا جريحه دار 

بايد نظر گروههاي  .كردن مبارزين موجب خشم تمام اقشار آگاه خواهد شد
مبارز كه از سالها قبل در مبارزات ضد امپرياليسم عليه رژيم دليرانه مختلف سياسي 

جنگيده و از زجر و حبس و حتي بذل جان، نهراسيده اند، در مورد اتهام وارده به 
سعادتي رعايت گردد، اگر به فرض كسي به وسيله تماسي با مخبرين خارجي از 

ه مردم ايران توانست اطالعي حيله ها و نقشه هاي شوم بيگانگان و استعمارگران علي
به دست آورد و پي به توطئه هاي امپرياليسم ببرد و از اعمال بيگانه به سود كشور 
خود استفاده كند شرعا كار خوبي كرده و اشكالي ندارد حتي حضرت رسول خدا 

كردند، مثال در  ميدر زمان خود اين كار را ) ع(و حضرت اميرالمؤمنين ) ص(
جاسوس  ....إن عيني بالمغرب كتب إلي يعلمني «: الغه فرمودهنهج الب 33مكتوب 

و همچنين از مكتوبات ديگر آن حضرت » من در مغرب چنين چنان خبر داده
  .موضوع كامال روشن است

دعاگو از نظر خيرخواهي دولت و ملت اسالم به متصديان امور متذكر 
ماييد، افراد مجاهد شوم، مردم را به خود بدبين نكنيد، اسالم را بدنام نن مي
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را شكنجه و آزار ندهيد، و آنان را فوري از زندان آزاد نماييد و از خداوند  مياسال
  ."ما علي الرسول إال البالغ المبين« .قهار و خشم مردم آگاه بترسيد

  األحقر السيد ابوالفضل العالمة البرقعي
  

آن وابستگي  كنم كه بعدها مطمئن شدم گروهي كه سعادتي به ميالبته اقرار 
داشت يعني سازمان مجاهدين خلق به توحيد و غير توحيد كاري ندارند و به كتاب 

من به هيچ وجه طرفدار چنين كساني نيستم بلكه از آنان بيزارم  .و سنت مقيد نيستند
و به همين جهت وقتي ايشان از من براي سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف كه 

  .در آن زمان در آنجا نفوذ داشتند، دعوت كردند، نپذيرفتم
خواستند در قانون  ميديگر از اعالميه هاي اينجانب در باره اين است كه 

واليتي من عندي براي فقيه به عنوان واليت فقيه بر تمام  ميمهوري اسالاساسي ج
) ص(مكلفين تصويب كنند و اين مسأله مخالف كتاب خدا و سنت رسول اهللا 

است و به معناي محجور شمردن تمام مكلفين و نوعي استبداد است كه مورد 
تنازع با اولي  59انزجار دين مبين اسالم است؛ زيرا اسالم كه در سوره نساء آيه 

األمر را جايز دانسته چگونه ممكن است بر مردم همچون محجورين، واليت وضع 
واليت وضعي قابل تنازع نيست، بلكه حكومت و واليت، عقدي طرفيني  .كند

 .شود مياست ميان والي و مؤمنين كه از طريق بيعت و مسؤوليت دو جانبه منعقد 
نوشتن مقاالتي كردم كه يكي از آنها مقاله زير لذا براي مبارزه با بدعت مبادرت به 

 12مورخ  278بود كه در بعضي از جرايد از جمله روزنامه جبهه آزادي شماره 
درج گرديد، اما ) ع(به شرح زير البته بغضا لمعاوية نه حبا لعلي  1358مهرماه 

ا اينجانب نيز متأسفانه براي رساندن مطالبم به مردم چاره ديگري نداشتم، زير



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
178 

خواستم مخالفت با اين بدعت در جايي ثبت شود و آيندگان اين نظريه غلط را  مي
  :به حساب اسالم عزيز نگذارند

  
  بسمه تعالي

  مالكم من دون اهللا من ولي و ال نصير: خداي تعالي در قرآن فرموده
  واليت دادن غير خدا دليل بر كفر و شرك است

  است اينان مدعي اند كه تمام ملت صغير و مجنون
گويد كسي بر انسان واليت و سرپرستي ندارد جز  ميصد آيه در قرآن 

$«: فرموده 26خداي تعالي از آنجمله در سوره كهف آيه  tΒ Οßγ s9 ⎯ÏiΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ ⎯ÏΒ <c’ Í< uρ 

Ÿω uρ Û‚Îô³ç„ ’ Îû ÿ⎯Ïμ Ïϑ õ3ãm #Y‰ymr& ∩⊄∉∪  « يعني جز خدا بر انسانها وليي نيست و احدي در
%Å¡yssùr& t⎦⎪Ï=|«: فرموده 102و در آيه  .حكم او شريك نباشد ©!$# (#ÿρãxx. β r& (#ρ ä‹Ï‚−G tƒ 

“ÏŠ$ t6 Ïã ∅ ÏΒ þ’ÎΤρ ßŠ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& 4 !$ ¯ΡÎ) $ tΡô‰tG ôã r& tΛ©⎝ yγ y_ t⎦⎪ÌÏ≈ s3ù= Ï9 Zω â“ çΡ ∩⊇⊃⊄∪ «  يعني آيا كفار
گمان كرده اند كه بندگان مرا واليت دهند و ولي خود گيرند، حقيقتا ما دوزخ را 

≅ö«: فرموده 14و در سوره انعام آيه  .لگاه اين كافران قرار داده ايممنز è% uöxî r& «!$# 

ä‹ÏƒªBr& $ |‹Ï9uρ ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ uθ èδ uρ ãΝÏè ôÜãƒ Ÿω uρ ÞΟyè ôÜãƒ 3 ö≅è% þ’ÎoΤÎ) ßNóÉΔ é& ÷β r& šχθ à2 r& 

tΑ̈ρ r& ô⎯tΒ zΟn= ó™ r& ( Ÿω uρ ⎥ sðθà6s? z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑ ø9$# ∩⊇⊆∪  «خدايي كه موجد آسمانها : يعني
خواهد فقط واليت دارد نه آنكه موجد  ميدهد و طعام ن ميو زمين است و طعام 

خواهد، بگو من مأمورم كه اولين مسلم  ميآسمانها و زمين نبوده و خود طعام 
با بودن چنين آياتي  .باشم، و البته از مشركين نباش كه غير از خدا را واليت بدهي

توان غير از خدا را واليت داد  چه فقها باشند و چه  مي ميونه در جمهوري اسالچگ
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ابتداي حكومت  .گويا ملت ما به كلي از قرآن و اسالم بي خبرند .كساني ديگر
قوانين شرك را نبايد به نام اسالم رسميت  !كه چنين باشد واي به آخرش مياسال
خبار و احاديث است؟ جواب آن ممكن است كسي بگويد دليل واليت فقها ا .داد

است كه اوال چنين خبري كه صريحا گفته باشد فقها واليت دارند در هيچ كتاب 
تمسك جويند » العلماء ورثة األنبياء«: حديثي نيامده، ممكن است به اخباري مانند
كه چنين » فارجعوا إلي رواة أحاديثنا«: كه به زور تطبيق كنند بر واليت، مانند خبر

 .ندارد داللتي

خواهند با چنين  ميو ثانيا اخباري كه ضد قرآن باشد نبايد پذيرفت، اينان 
در كتب فقهاي سابق نوشته اند  .اخباري صدها ولي و سرپرست براي ملت بتراشند

كه فقيه و حاكم شرع جامع الشرايط واليت دارد بر يتيم و صغير و مجنون، آنهم 
گويا اينان مدعي اند كه تمام ملت، صغير وقتي كه سرپرستي نداشته باشند، اكنون 

باشند و بايد زير واليت و سرپرستي ما باشند، فردا هر عمامه به سري  ميو مجنون 
مدعي واليت و سرپرستي بر ملت است به نام فقيه، و يك نفر مسلمان بايد از صد 
نفر حاكم و سرپرست اطاعت كند، و توارد علل بر معلول واحد و تعدد حاكم بر 

مخفي نماند در اسالم اطاعت يك نفر كه زمامدار  !حكوم واحد خواهد شدم
صالحي باشد بر ملت واجب است، آنهم وقتي كه حكم خدا را بگويد، يعني 
اطاعت حكم خدا واجب است نه حكم او، حال آن زمامدار چه مجتهد باشد و چه 

اسالم مجتهد غير مجتهد، و اختصاص به مجتهد ندارد؛ زيرا تا چهار قرن در صدر 
داديم و در خواب و خيال هم فكر  ميما احتمال ن .مصطلحي وجود نداشته

قوانين شرك رسميت پيدا كند، آري هر كس  ميكرديم كه در جمهوري اسال مين
غير خدا را معبود و يا مطاع مطلق بداند در مقابل خدا، براي خود طاغوتي و يا 
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أكثرهم للحق «: ه خدا فرمودهحق را بايد گفت اگر چ .طاغوتهايي قايل شده
قوم موسي پس از آنكه از شر طاغوتي مانند فرعون خالص شدند، » كارهون

: سامري آمد آنان را به گوساله پرستي وارد كرد، و حتي قوم موسي به او گفتند
يعني اي موسي براي ما خدايي قرار داده مانند اينان » اجعل لنا إلها كما لهم آلهة«

آنچه در اقوام گذشته بوده در : فرمود) ص(رسول خدا  .دارندكه خدايان ديني 
باشم در  مياي ملت ايران و اسالم، اينجانب كه خود از فقها  .أمت من خواهد آمد

حال خفا اين مختصر را براي حفظ اسالم و دلسوزي به حال شما نوشته ام؛ زيرا در 
نام اسالم را نبريد و يا  يا .توان حق را بيان كرد ميزمان ما اختناق شديد است و ن

اي ملت اسالم نباشيد مانند آنكه خدا در سوره توبه در  .اسالم را بدنام نكنيد
سبحان اهللا عما  ...اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون اهللا «: حقشان فرموده

يعني علما و مقدسين خود را ارباب و صاحب اختيار گرفتند و مشرك » يشركون
إن أريد إال اإلصالح و ما توفيقي إال " .از اين شرك ها منزه استشدند، و خدا 

  .والسالم علي من اتبع الهدي                 ."باهللا عليه توكلت
 

مقاله ديگري نيز براي روزنامه ها در مخالفت با برخي از مواد قانون اساسي 
  :نمك مينوشتم، كه هيچ يك چاپ نكردند، و در اينجا متن آن را نيز نقل 

  
  بسمه تعالي

و هم مخالف  مواد قانون اساسي كه ارائه شد مخالف قرآن و سنت رسول
  مذهب جعفري و هم مخالف عقل است

كساني بايد در اين قوانين نظر بدهند كه به كتاب خدا و سنت رسول عالم 
كنم نويسنده قانون چگونه از همه جا بي خبر است نه از  ميمن تعجب  .باشند
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در اين مملكت دانشمندان چرا محافظه كارند و حق  .و نه از دين مذهب خبر دارد
اوال در مقدمه اين قانون مقداري بافندگي كرده كه نه خود نويسنده  .گويند ميرا ن

   .فهميده و نه ديگران و بسياري از مطالب خرافي را در آن گنجانيده
گفت مبناي حكومت است بايد  مينويسد آراء عمو ميثانيا در اصل سوم 

انتصابي و به نصب خدا و رسول  ميگويد حكومت و حاكم اسال ميمذهب شيعه 
ايران اسالم و  مينوشته ايد دين رس 13شما در اصل  .است نه به آراء عموم مردم

گويد حاكم و زمامدار را  ميمذهب جعفري است در صورتي كه مذهب جعفري 
حكومت جمهوري شما كه  بنابر اين اين .خدا بايد منصوب و معلوم كند نه مردم

موقوف به آراء مردم شده ضد مذهب جعفري است، آيا جعفريان خوابند يا بيدار؟ 
  .چگونه در مقابل اين اصول ساكتند

نوشته ايد كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران، تشيع  13ثالثا شما در اصل 
قرآن در اينجا اكثريت را مناط قرار داده ايد و اين ضد قرآن است زيرا  .است

أكثر الناس ال يعلمون «: گويد ميو يكجا » أكثرهم للحق كارهون«: گويد مييكجا 
در صد آيه اكثريت را در صورتي كه دليل بر بطالن رأيشان موجود » و ال يعقلون

و در جاي » و ما يتبع أكثرهم إال ظنا«: باشد مردود ساخته و در جاي ديگر فرموده
شما اگر » في األرض يضلّوك عن سبيل اهللاو إن تطع أكثر من «: ديگر فرموده

دهيد پس چرا به حكومت خلفاي راشدين كه  مياكثريت را مناط حكومت قرار 
اشكال ديگر اينكه نوشته ايد دين  .زنيد ميآراء اكثريت با ايشان بود طعن 

يعني چه؟ دين و مذهب دو چيز است و شما  .ايران اسالم و مذهب جعفري ميرس
  : دانيد دين و مذهب از جهاتي با يكديگر فرق دارند ميه ايد آيا ناينجا مخلوط كرد
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دين از طرف خدا و مذهب ساخته بشر است، آيا قرآن دين آورده و يا  -1
) ع(مذهب و آيا رسول خدا دين داشت و يا مذهب؟ آيا اميرالمؤمنين علي مرتضي 

عفري و شيخي و دين داشت و يا مذهب؟ آيا ايشان مسلمان بودند و يا حنفي و يا ج
  .صوفي و شافعي

در دين هيچكس حق جعل قانون ندارد ولي در مذهب رؤسا و  -2 
إن الحكم «: بزرگانشان حق جعل قانون دارند در صورتي كه خدا در قرآن فرموده

شما در فصل » و من لم يحكم بما أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون«: و فرموده» إال هللا
و در آنجا مجلس مقننه ساخته ايد در صورتي كه در ششم نوشته ايد قوه مقننه 

اسالم قانون گذار فقط خداست و كسي حق جعل قانون ندارد اگر مجلس الزم 
باشد بايد مجلس مجريه باشد كه احكام خدا را اجرا نمايد و يا برنامه ريز باشد كه 

  .دستورات و شرايط اجرا را بيرون دهد
آمد دو دقيقه خدمت رسول خدا  مياسالم سهل و آسان است يك عرب  -3 

گرفت ولي مذهب سخت و مشكل است بايد شخص  ميو دين اسالم را فرا 
در اسالم  -4 .مذهبي برود چهل سال درس بخواند تا مذهب را بفهمد يا نفهمد
  .مطالب خرافي و شعاير مذهبي نبوده ولي در مذهب همه اينها هست

ولي در مذاهب بايد بزرگان و  در اسالم فقط دعوت به خدا شناسي است -5 
امامان و مرشدان را حتما شناخت وگر نه هر كس آنان را نشاسد مورد تكفير است 
در صورتي كه تمام بزرگان و امامان و مرشدان تابع دين بودند نه خود دين، و خدا 
فهم دين و عمل به آن را از مردم خواسته، آقايان بزرگ و كوچك اسالم همه بايد 

به خدا و ) ع(باشند و دين همه بايد يك جور باشد يعني مثال اگر علي  تابع دين
رسول ايمان آورده و اصول دين او دو چيز يا سه چيز بوده تمام مريدان و پيروان او 
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و ساير مسلمين بايد همه به همان چيزها كه علي ايمان داشته و خدا فرموده ايمان 
دهند و به نام مبارك او مذهب  بياورند نه آنكه آن حضرت را جزء دين قرار

 .و پس از آن 5و  4و 3تمام اين مذاهب ساخته هاي مسلمين است در قرن  .بسازند
خواهد بيايد ما مدرك تاريخي  ميو در صدر اسالم اين مذاهب نبوده هر كس 

فرموده شيعة علي هم الفائزون، صحيح است ولي ) ص(و اگر پيغمبر  .نشان دهيم
خود او كسي است كه مذهب سازي نكند و نام مذهبي  مانند) ع(شيعه علي 

من در اسفم كه چگونه اسالم را بازيچه  .نداشته باشد چنانكه آن حضرت نداشت
ما كه اين  .دهند ميسازند و نشر  ميخواهند به نام اسالم  ميقرار داده اند و هر چه 

ر انقالب ايران مختصر را نوشتيم تا آيندگان مسلمين نگويند مگر در قرن بيستم و د
به خدا قسم با اين مواد  .يك عالم بيدار نبود و اگر بود چرا محافظه كاري كرد

گذرد كه  ميقانون و با اين عمليات دولت و ملت و با اين واليت فقيه چند سالي ن
ما كه اين چند خط را داريم  .مردم بيدار خواهند شد و بر ما لعن خواهند كرد

د كه جان ما در خطر است و مورد تكفير اكثر مقدس نويسيم آيندگان بدانن مي
اكثر افراد ملت ما چون مقلد و عوامند زيان و خسران و ضد و  .نمايان شده ايم

دانند و چون خوشبين به مراجع و بزرگان دولتند همه بله  مينقيض اين قوانين را ن
جانش و  گويند و هر كسي بخواهد نظر صحيح بدهد و يا از آن تنقيد كند ميبله 

آبرويش در خطر است ولي ما براي خيرخواهي دولت و ملت اين چند خط را 
لئال يقولوا يوم «نوشتيم تا آيندگان ما را لعن نكنند و حقايق قرآن مكتوم نماند 

ملت بداند اكثر مواد اين قوانين بر خالف شرع و » القيامة إنا كنا عن هذا غافلين
اگر تفصيل آن را بخواهند ما حاضريم ضد كتاب خداست و صدها اشكال دارد 

مشروطه چيان كه قانون عدل مظفر نوشتند  .بيان كنيم والسالم علي من اتبع الهدي
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از عدالت ايشان اين بود كه كه يك مجتهد مبارزي مانند شيخ فضل اهللا نوري را 
بدنام كرده و به دار زدند براي اينكه فتواي مخالف داده بود در صورتي كه هيچ 

دانيم به احتمال  ميما  .اجازه نداده مجتهدي را براي فتوايش به دار زنند ميون ظلقان
كوبند و يا به دار  ميقوي در اين انقالب هم اگر كسي سخن حقي بگويد او را 

  !خود را اثبات نمايد ميزنند براي آنكه عدالت اسال مي
  األقل السيد ابوالفضل البرقعي القمي

  
ناچار مدتي  .كرد مياي مطالب اين حقير را چاپ نآري، ديگر هيچ روزنامه 

براي اظهار حقايق، اقدام به پخش اعالميه هاي مختلفي در ميان مردم كردم كه متن 
  :آورم ميتعدادي از آنها را در اينجا براي ثبت در تاريخ 

  
  بسمه تعالي

  بدأ اإلسالم غريبا و سيعود غريبا: فرموده) ص(رسول خدا 
تواند  ميخاصي دارد؟ آيا وظيفه خود را انجام داده؟ آيا  آيا روحانيت وظيفه

زيرا در  .مايه اميد مردم باشد؟ به نظر دقيق جواب اين سؤاالت كال منفي است
صدر اسالم طبقه خاصي به عنوان روحاني كه از ساير مردم ممتاز باشند نبوده، و 

روف بودند و تمام مسلمين موظف به تعليم و تعلم دين و نشر دين و امر به مع
طلب العلم فريضة علي كل «: فرموده) ص(انحصاري نبوده، چنانكه رسول خدا 

و خداي تعالي اين وظايف را به گردن همه گذاشته، پس وظيفه خصوصي » مسلم
  !روحاني كدام است؟
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ثانيا، اگر وظيفه اي داشته انجام نداده، زيرا صدها سال است به توسط اين 
ن مسلمين شده، و بيشتر از هفتاد فرقه بوجود آمده، و اين روحانيان ايجاد تفرقه بي

مثال  .مدعيان تخصص، اسالم و مسلمين را به فرقه بازي و انحطاط كشيده اند
نويسد اصول دين تقليدي نيست بلكه تحقيقي  ميروحانيت در اول رساله هاي خود 

مثال  .شندبا مياست، ولي خود و پيروانشان در اصول دين و مذهب مقلد گذشتگان 
گويد پنج است، اگر بپرسي چرا پنج  مياز هر كس اصول دين و مذهب را بپرسي 

اصول دين بايد با دليل باشد آيا دليل آن را  .عدد شده مدرك شما چيست
و ) ص(داني؟ چرا خدا در قرآن اين عدد را معين نكرده، آيا كجا رسول خدا مي

آيا خدا بايد اصول دين خود را ائمه گفته اند كه اصول دين و مذهب پنج است؟ 
در جواب  .معين كند يا آخوندها؟ خدا نفرموده اصول الدين والمذهب خمسة

موافق ) ع(آيا اصول دين و مذهب شما با اصول دين حضرت علي  .مانند ميعاجز 
گرفت چرا ) ص(چون اسالم را از رسول خدا ) ع(است يا خير؟ آيا حضرت علي 
نج است؟ آيا فرق اصول و فروع دين چيست و به چه نفرمود اصول دين و مذهب پ

دليل بايد پنج باشد نه كمتر و نه زيادتر، آيا خدا بايد اصول دين را معلوم كند يا 
روحانيون؟ خداي تعالي در قرآن يكجا ايمان به خدا و قيامت را ذكر كرده و در 

$$!» ™ô⎯tΒ z⎯tΒ#u«: فرموده 69و سوره مائده آيه  62سوره بقره آيه  Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 

Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [sÎ=≈ |¹ öΝßγ n= sù öΝèδãô_r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ Ÿω uρ ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ øts† ∩∉⊄∪  «
يعني هر كسي ايمان به خدا و قيامت آورد و عمل صالح نمايد براي ايشان نزد 

كه در اين آيه  .هيپروردگارشان اجر است و نه ترسي از عذاب دارند و نه اندو
آمنوا باهللا و رسوله «: و در جاي ديگر فرموده .ايمان به دو چيز را اصل دين شمرده
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tΒ⎯«: فرموده 136و در سوره نساء آيه » واليوم االخر uρ öàõ3tƒ «!$$ Î/ ⎯Ïμ ÏFs3Í×̄≈ n= tΒ uρ ⎯Ïμ Î7çFä.uρ 

⎯Ï& Î#ß™ â‘ uρ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# ô‰s)sù ¨≅ |Ê Kξ≈n= |Ê #´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊂∉∪  « يعني هر كس ايمان به خدا و
او و كتب او و رسوالن او و روز قيامت كافر گردد محققا در گمراهي ي  هماليك

كه معلوم كرده به چه چيزها بايد ايمان آورد و اصولي كه  .دوري رفته است
و يا امام ) ص(حال آيا رسول خدا  .باشد ميكدام  .انكارش موجب كفر است

اينها اضافه كند؟ آيا امام ها تابع دين اند و يا خود دين، امام و تواند چيزي به  مي
امامت راهنماي به سوي دين است و يا خود دين و يا اصل دين؟ اين قبيل 
سؤاالت، پرسشهايي است كه هنوز روحانيت حل نكرده و جوابي نداده است، اگر 

لمان شد، چون مس) ع(و مثال آيا حضرت علي  .چه نزد ما حل شده و روشن است
ايمان به خودش و يا اوالدش آورد، تا مسلمان شد؟ آيا چرا روحانيت بيانات خدا 

كند، و به سليقه خود اصولي را عرضه كرده؟ پس اگر روحانيت  ميرا عرضه ن
حال جاي سؤال  .دانسته ميوظيفه راهنمايي داشته، وظيفه خود را يا انجام داده و يا ن

توان  ميسال وظيفه خود را انجام نداده چگونه  است كه روحانيتي كه حدود هزار
كساني كه به  .توان از آن داشت ميبه آن اميدوار بود، و چگونه اميد اصالحاتي 

وظيفه خود آشنا نبوده و گفتارشان نه با كتاب خدا موافق است و نه با هم نوعشان 
و براي اصول دين و مذهب مدركي ارائه نكرده اند، چگونه مدعي تخصص 

باشند؟ و چگونه وظايف ديگران را معين خواهند كرد؟ عده اي از روحانيين در  مي
زمان شاه طاغوت مرجع ديني بودند و حتي شاه و ساواك تا اندازه اي از ايشان 

كردند آنان چه كردند جز اينكه حقايق اسالم را كتمان كردند و مروج  مياطاعت 
ت شدند و به خرافات مذهبي خرافات مذهبي بودند، و ناشر بدعتها و موهوما

مغرور بودند و به توسط وجوب تقليد مردم را در جهل و انحطاط گذاشتند؟ 
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öΝèδ¡xî«: فرموده 24چنانكه خداي تعالي در سوره آل عمران آيه  uρ ’Îû ΟÎγ ÏΨƒ ÏŠ $ ¨Β 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ çtIøtƒ ∩⊄⊆∪  «آوردند ايشان را  يعني افتراءات و بدعتهايي كه در دين
رده، شما اكنون برويد دفتر مخصوص شاه ستمگر را بررسي كنيد خواهيد مغرور ك

ديد كه مراجع ديني چه قدر توصيه و توقع داشته اند و در كوبيدن حقايق و ترويج 
خرافات سعي كرده اند، و يا برويد دفترهاي مخصوص رؤسا و وزراء را بررسي 

تي داشته كه بر آورده كنيد كه هر كدام از مراجع تقليد در زمان شاه چه توقعا
كنند،  ميكنند؟ چرا ساواكيان عوام را محاكمه  ميشده، حال چرا آنان را محاكمه ن

شوند؟ ما كه از  ميولي روحانيان مطاع دستگاه طاغوتي، محاكمه و طرد ن
روحانيون زمان خود جز تكفير و لعن و كتمان حقايق و زورگويي چيزي نديده 

تفسير قرآن ما كه مجموعه اي از حقايق و طرد  .كنيدايم، شما اگر ديده ايد بيان 
خرافات بود به نام تابشي از قرآن به سفارش همين مراجع به دست ساواك توقيف 
شد، آيا آن آيت اللهي كه زمان طاغوت مقرب السلطان بود چرا اكنون مقرب 

آن آيت اللهي كه مسجد ومنزل مرا به زور ساواك و آوردن عكس  !االمام شده؟
رئيس بنياد  مياه و فرح غصب كرد چرا اكنون همان آيت اهللا در جمهوري اسالش

مسكن شده، چرا اين قبيل روحانيان رياست بر كميته ها دارند و چگونه امروز 
گويند اگر ما شكست  ميزنند؟ اين روحانيان فاسد  ميسنگ اسالم را به سينه 

ان است، به خدا سوگند بخوريم اسالم شكست خورده، مگر اسالم در انحصار ايش
خبر ندارند و سد راه خدا و  مياينان از اسالم و از قوانين حكومت و انتخابات اسال

خورند ولي اسالم اصيل شكستي ندارد؛ زيرا  مياسالم اند، اينان حتما شكست 
اسالم حقايق است حقايق شكست ندارد، اينان خود را به امامان اهل بيت چسبانيده 

زنند در صورتي كه دشمن آن حضرتند و  مي) ع(يت حضرت علي اند و دم از وال
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زنده بود گردن ) ع(از ايشان بيزار است، و اگر حضرت امير) ص(خدا و رسول او 
اي  .را كم و زياد كرده اند) ع(زد، اينان اصول و فروع دين علي  ميايشان را 

سالم علي من اتبع وال .مسلمين بيدار شويد و اسالم مظلوم را از چنگ ايشان برهانيد
  28/7/1358الهدي و خاف عواقب الردي    

  خادم الشرع      السيد ابوالفضل العالمه البرقعي                                 
  
در اين اعالميه اشاره كردم كه دفاتر مسؤولين بزرگ مملكت بررسي و 

كرده اند كه  تقاضاهايي كه روحانيان صاحب نام و مراجع مشهور از مقامات كشور
زيرا بسياري از آنها  .متضمن منافعي براي آنها يا آشنايانشان بوده است، اعالم شود

اما اينجانب كه همواره در  .پس از انقالب نيز همچون گذشته معزز و محترم اند
ستيز با انحرافات و بدعتها قلم زده و سخن گفته و يا با دستگاه شاه طاغوت مبارزه 

م هيچ تقاضايي از مسؤولين پيش از انقالب ننموده ام، امروز حق كرده ام و جز تظل
  .حرف زدن ندارم

به يادم آمد كه سالها پيش كه معمول بود نزديك ايام عيد، گاهي شاه براي 
فرستاد، مأموري از  ميروحانيون معروف و بعضي از ائمه جماعات هديه نقدي 

يه هزار تومان برايم آورد و از من دربار با لباس ارتشي به منزل ما آمد و به رسم هد
خواست براي اعالم وصول مبلغ مذكور دفترش را امضاء كنم، در آن موقع دامادم 
شيخ محمود اميدي و مردي از اهالي كن به نام آقاي مير افضل سادات نزد من 

اينجانب علي رغم اصرار آندو و مأمور مذكور كه رد هديه  .نشسته بودند
ما به قناعت : صلحت نيست، از قبول پول امتناع كرده و گفتماعليحضرت و دربار م

در حالي كه اطالع دارم  .دانم ميعادت كرده ايم و گرفتن اين پول را جايز ن
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البته مشابه اتفاق مذكور بارها  !بسياري از مالها از قبول اينگونه اموال ابا نداشتند
هدايايي خودداري نموده و  برايم پيش آمد و اين حقير هر بار از قبول چنين پول و

  .خويشتن داري را برگزيدم
  :اعالميه اي ديگر

  
  بسمه تعالي

  علل تراكم ثروت و اختالف طبقاتي
دستور داده براي عدم تراكم ثروت و ) ص(آنچه كتاب خدا و سنت رسول 

خورم از  مياينجانب تأسف  .رفع اختالف طبقاتي، ملت و دولتهاي ما عمل نكردند
و لذا ناچار طبق وظيفه  .و ناداني اكثر متصديان و مديران امور عجز و ناتواني

كنم، تا شايد  ميشرعي خود براي رفع اختالف طبقاتي مطالب ذيل را گوشزد 
  :متصديان امور توجه فرمايند

و ) ص(طبق دستور قرآن خداي تعالي انفال را در اختيار رسول خدا  -1
تمندان بدهند و اختالف طبقاتي از بين گذاشته تا به فقرا و مس ميزمامداران اسال

  :برود، و انفال عبارت است از چند چيز
كليه معادن از نفت و ذغال سنگ و آهن و طال و مس و نمك و امثال  –الف 

  .اينها
  .جنگلها و رودخانه ها و درياها و زمينهاي اطراف دريا –ب 
بانش رفته و زمينهاي باير و زمينهاي بالصاحب و زمينهاي آباد كه صاح –ج 

  .اعراض كرده اند
  .سركوهها و تپه ها و گودي دره ها و واديها –د 
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و زمامداران ) ص(خداي عزوجل فيء را به اختيار رسول خدا  -2
گذاشته است تا به مصرف مستمندان برسد و فيء عبارت است از خانه ها و  مياسال

و  ميامداران اسالباغها و كاخها و زراعتها كه كفار و يا نوكران ايشان به زم
 ö’s1 Ÿω tβθä3tƒ«: فرموده  7حكومت اسالم واگذار نمايند، چنانكه در سوره حشر آيه 

P' s!ρ ßŠ t⎦÷⎫t/ Ï™!$ uŠÏΨ øî F{$# öΝä3ΖÏΒ 4 « يعني خدا اين حكم و فرمان را براي اين داده كه اين
  .اموال بين ثروتمندان دست به دست نگردد

لك و زمينهايي كه با جنگ و به ضرب ، يعني ممامفتوحة العنوةاراضي  - 3
شمشير به دست مسلمين افتاده مانند ايران و عراق و افغانستان و مصر و شام كه 

شود و  ميتمام اين اراضي متعلق به جامعه مسلمين است و در ملك كسي وارد ن
اداره ثبت طاغوتي كه اين زمينهاي ايران را به ثبت به نام اشخاص در آورده بايد 

  .ابطال كرد تا آزاد گردد و بدون بها به دست محتاجان برسد همه را
تمام زمينهاي وقفي بايد اداره اوقاف تمام آنها را از وقف خارج و آزاد  - 4

باشد و بايد اداره اوقاف  مينمايد؛ زيرا وقف اراضي مفتوحة العنوة باطل بوده و 
مفتخوران خارج و حكم آن را بداند و از بند و بست متوليان و  ميحكومت اسال

رهايي دهد و نگذارد رشوه خواران بهره گيرند اگر چه تا به حال مديران اوقاف 
بايد كليه  .رود ميغالبا شريك دزد و رفيق قافله بودند و احتمال بيداري آنان ن

زمينها و باغها و خانه هايي كه وقف بر مقبره ها و گورها گرديده، آزاد گردد، زيرا 
  .مرجوح و باطل است اين وقف ها تماما

بايد ماليات از فقرا و مستمندان گرفته نشود يعني از خانه و محل كسب و  - 5
  .اجناس ايشان ماليات نگيرند چنانكه خدا از ايشان زكات نخواسته است
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ايجاد شركتهاي تعاوني براي مستمندان و بستن شركت تعاوني اغنيا و  - 6
ي كه خدا ايشان را لعنت كند براي اغنيا كارمندان دولت، زمان ما دولتهاي طاغوت

شركتهاي متعدد تعاوني ايجاد كردند كه اگر فقيري جنسي از آن شركتها بخواهد 
فروشند، و فقرا از اين تعاون محرومند، با اينكه خدا در سوره مائده  ميبخرد به او ن

θ#)«: فرموده 2آيه  çΡuρ$ yè s?uρ ’n?tã ÎhÉ9 ø9$# 3“uθ ø)−G9$#uρ ( Ÿω uρ (#θ çΡuρ$ yè s? ’ n?tã ÉΟøO M}$# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ  « يعني
يكديگر را تعاون و ياري كنيد بر نيكي و تقوي و بر گناه و عدوان يكديگر را 

 .ياري ننماييد، در زمان ما كارها برعكس شده است

الزكاة في «: تعميم زكات بر تمام اجناس چنانچه شارع مقدس فرموده - 7
چيز نيست، يعني هر تاجر  9زكات است و منحصر به يعني در هر چيزي » كل شيء

و هر صاحب كارخانه، و تمام حبوبات و پارچه ها و ماشينها و غير اينها مشمول 
  .بوده است ميزكات واجب است كه از ماليات هاي اسال

گران فروشي برطرف گردد و هر جنسي به بهره كم به فروش برسد، و از  - 8
علت تراكم ثروت و ايجاد اختالف طبقاتي را باز دست دالالن خارج شود زيرا 

  :توان گفت معلول چند چيز است مي
  .گرانفروشي –الف 

  .عدم پرداخت زكات –ب 
  .قوانين انحصار –پ 
  .گرفتن ماليات از فقرا –ت 
  .چيز 9اختصاص زكات به  –ث 
  .تسلط اغنيا بر معادن –ج 
  .ثبت اراضي در دفاتر –ح 
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  .عاوني براي فقراعدم ايجاد شركتهاي ت –خ 
  والسالم علي من اتبع الهدي                   سيد ابوالفضل عالمه برقعي          

  
  :اعالميه اي ديگر

اين اعالميه راجع به موقوفات است كه به مصادر امور نوشتم و توسط دوستان 
  :منتشر گرديد

  
  بسمه تعالي

  .به مراجع و مصادر ديني و مملكتي كه مسؤوليت دارند
  پس از سالم و تقديم دعا

سازمان اوقاف در حقيقت سازماني است براي بند و بست و سوء استفاده عده 
چون برخي از افراد براي دادرسي  .شود مياي، و حتي حسب ما يوقفها أهلها عمل ن

  :دهيم ميبه اين حقير مراجعه نموده اند، ما برخي از خيانتها را تذكر 
ه با بند و بست و گرفتن حكم امانت، در هر امنا و ناظران موقوفات ك -1

شهري قطعات و امالك موقوفه را به قطعات كوچك تقسيم و هر قطعه را به قيمت 
كنند و برخالف آيات محكمات عمل  ميگزاف و بدون رسيد كتبي واگذار 

كند، هم چنين متولياني  ميكنند و كسي هم به عمل آنان رسيدگي نكرده و ن مي
دهند، و نيز موقوفاتي كه متصرفي خود سازمان اوقاف  ميرا انجام  كه چنين اعمالي

است و با رشوه و زد و بند، كارمندان اوقاف، به عنوان سرقفلي و يا عناوين ديگر 
گيرند و تا آخر عمر آنان را بدهكار و بال تكليف  مياز مستضعفين پولها 

  .گذارند مي
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رشوه، ده ها هزار متر زمين را مستأجران كل كه با دادن صدها هزار تومان  -2
به تصرف آورده و سپس آن را به قطعات كوچك تفكيك و يا دريافت سرقفلي و 

كنند، و صدها مقابل سود  ميپذيره هاي كالن از مردم مستضعف، به ايشان واگذار 
دهند و  ميبرند و براي اينكه به تله نيفتند رسيد پول سرقفلي را هم به خريداران ن مي

در مورد باغات و امالك ديگر كه مستأجرين براي نداشتن مدرك كتبي همچنين 
  .آيند ميدر مقام محاكمه بر ن

زمينهاي موات و بائر و زمينهاي مفتوحة العنوة متعلق به عموم مسلمين  -3
‘uÚö «: است، به اضافه بر ده ها آيه قرآن كه فرموده F{$#uρ $ yγ yè |Ê uρ ÏΘ$ tΡF| Ï9 « ملك ،

جهت وقف كرده اند و باعث محروميت بيشتر ملت ضعيف كسي نيست و بدون 
شده اند و مستاجرين چنين زمينها حتي در فشار أداء مال االجارة نبايد قرار گيرند و 

شود، بر خالف  ميهر فشاري كه بر محرومين و مستضعفين از طرف اوقاف وارد 
  .شرع است

يا امام و  زمينها و امالكي كه مصرف آن براي قبور و يا مردگان و -4
امامزادگاني كه صدها سال است از دنيا رفته اند و بهره اي از چنين وقف ها 

چنين وقف ها از  .برند، كار لغوي بوده و موجب ازدياد مفتخورها شده است مين
ريشه باطل و نتيجه اين وقف ها فشار بر مردم ضعيف شده و چنين وقفها معامله 

و بايد دانست كه آيت والباقيات  .داردسفيهانه بوده و از نظر شرع ارزشي ن
الصالحات در خصوص وقف نازل نشده و در حقيقت سازمان اوقاف ايران از اين 

توان گفت اكثر موقوفات باقيات الطالحات است نه  ميو  .كند ميآيه سوء استفاده 
بلكه باقيات الصالحات عمل خود عاملين است مانند نماز و  .باقيات الصالحات

ذكار و اوالد صالح و ساختن جاده و بيمارستان و خدمات اجتماعي ديگر روزه و ا
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و اختراع كارخانجات مفيده و لوله كشي براي منزل مستضعفين، وگر نه بعد از 
 .دهد و هر كس عمل او براي خودش است ميواقف كسي براي او عملي انجام ن

يم نكرده و فقط كنند طبق واقع تنظ ميضمنا متوليان موقوفات كه بودجه تنظيم 
براي جوابگويي به قوانين موضوعه سازمان اوقاف و إبقاء توليت خودشان اوراقي 

زيرا عمل  .به هر حال اگر نيت واقفين خير هم بوده، فايده ندارد .كنند ميتنظيم 
خير را خدا بايد تعيين كند نه عامل، چه بسا عملي كه سفيهانه و موجب انحطاط 

'× «: مسلمين و مصداق آيه s#ÏΒ% tæ ×π t6 Ï¹$ ¯Ρ ∩⊂∪   4’n?óÁ s? #·‘$ tΡ Zπ u‹ÏΒ% tn ∩⊆∪ «و يا آيه ، :»⎯yϑ sùr& 

t⎦Éi⎪ã— …çμ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν#u™t sù $ YΖ|¡ym «  و آيه» ö≅ è% ö≅ yδ Λäl ã⁄ Îm7t⊥çΡ t⎦⎪Îy£÷zF{$$ Î/ ¸ξ≈ uΗ ùår& ∩⊇⊃⊂∪   

t⎦⎪Ï% ©!$# ¨≅ |Ê öΝåκß ÷èy™ ’ Îû Íο4θ uŠptø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# öΝèδ uρ tβθ ç7|¡øts† öΝåκ̈Ξr& tβθ ãΖÅ¡øtä† $ ·è÷Ψ ß¹ ∩⊇⊃⊆∪  «باشد مي. 
زيرا تمام فرق و اديان از اين كارها نيت خير دارند در حاليكه بسياري از اعمالشان 

به اضافه چنين موقوفاتي مدرك و  .باشد ميبرخالف دستورات انبيا و هباء منثورا 
است و اصال قبرسازي و  و اصال وقف بر گورها از گناهان .ريشه قرآني ندارد

بنابر  .گنبد پرستي و گلدسته سازي و مانند اين امور تمام حرام و از گناهان است
مطالب فوق بايد ميلياردها پولي كه از مردم به عنوان پذيره گرفته شده است، از 
كساني كه خورده اند مسترد گردد، و خورندگان اين مالها أكل مال به باطل 

لئال يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن "ذكرات را اتماما للحجة نوشتيم ما اين ت .كنند مي
  ."هذا غافلين

  خادم الشريعه المطهره                        السيد ابوالفضل العالمه البرقعي   
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  :اعالميه اي ديگر
  بسمه تعالي

  در اسالم استبداد مردود است
öΝèδ«: را فرموده يكي از صفات مؤمن 38قرآن در سوره شوري آيه   ãøΒ r&uρ 

3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/  «و ديگر اينكه :» t⎦⎪Ï% ©!$#uρ !#sŒÎ) ãΝåκu5$ |¹r& Þ©øöt7ø9$# öΛèε tβρãÅÁ tG⊥ tƒ  « يعني كارشان
به ايشان  ميبا شوري و مشورت است، چون مردم مستبد نيست، و آنان كه چون ست

  .رسد به ياري يكديگر برخيزند
  .ردند و از استبداد جلوگيري كنندروشنفكران بايد متحد گ

 .روشنفكران چه مسلمان و چه غير مسلمان بايد با اتحاد، استبداد را نابود كنند
ما به دولت آقاي  .استبداد چه به صورت چكمه باشد و چه در نعلين، مطرود است

بازرگان خوشبين هستيم و به امام خميني و آيت اهللا طالقاني ارادت داشتيم و سي 
ر يك كالس و يك حوزه بوده ايم و براي خيرخواهي دولت و ملت بايد سال د

ما چه در سابق و چه اكنون از  .حقايق را تذكر دهيم و مفاسد را بيان نماييم
گوييم نبايد مصادر تصميم مزاحم  ميما  .تذكرات خيرخواهانه دريغ نكرده ايم

خرافي مانع اظهار يكديگر باشند، ولي عده اي از سودجويان و اطرافيان متملق 
ΛèεçsYò2÷«: افكار وحشت دارند، خدا فرموده حقايق اند و از روشن شدن r&uρ Èd,ysù= Ï9 

tβθ èδÌ≈ x.«.  
دعوت كرديم و گفتيم بايد تمام  ميگناه ما اين است كه به وحدت اسال

مذاهب و خرافات آنها را كنار بگذارند و به أمر خدا به يك دين كه نامش اسالم 
و اين نامهاي خودتان موجب  .مسلمان باشيد، خود را مسلمان بناميد: دهو خدا فرمو
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β÷ «: تفرقه ميان مسلمين است Î) }‘Ïδ Hω Î) Ö™!$ oÿôœ r& !$ yδθßϑ çG ø‹®ÿxœ  « رژيم طاغوتي فهميد كه
و لذا ما را  .گوييم بر ضرر اوست، رژيم بايد تفرقه اندازد و آقايي كند ميآنچه ما 

فترا به ما زدند و به توسط روحاني نمايان نشر دادند تا متهم به هزاران تهمت و ا
مردم را به ما بدبين كرده و سد راه حق شدند، و حتي ما را كه پيرو حقيقي و 

بوده و به همين دليل مجتهدي كارگر بوديم نعوذ ) ع(واقعي حضرت اميرالمؤمنين 
را از ما  باهللا دشمن آن حضرت خواندند تا مردم از ما متنفر شوند و سخن حق

  .نپذيرند
وظيفه ما طبق دستور قرآن اين است كه از مردم روشنفكر ياري جوييم و در 
مقابل استبداد فرياد كنيم، ما خواستيم با آيت اهللا خميني مالقات كنيم و مفاسد را 
تذكر دهيم، اطرافيان او به وحشت افتادند و مانع مالقات ما شدند، و اكنون ما را 

نمايند، با اينكه ما در تمام تظاهرات ضد طاغوتي شركت داشتيم  ميخاينانه تهديد 
بهمن تير خورد و چند نفر از دوستان و اصحاب ما كشته  21ونوه ما محسن در 

و اكنون جزاي ما اين شده كه هر عمامه به سر بي  .1شدند و عيال مرا شهيد كردند
ا يا قاصم الجبارين و يا خداي .داند ما را تكفير كند ميسواد كه اصول دين خود را ن

عالما بالفحاشين آيا اينان مسلمانند و آيا اسالم دستور فحش داده؟ ما به تمام اقشار 
كنيم كه به تازگي كتابچه اي چاپ  ميبيدار خصوصا به دانشجويان هوشيار، اعالم 

كرده اند كه مراجع بزرگ شيعه جعفري، مرحوم فقيد دانشمند دكتر علي شريعتي 
شما  .خوانده و به خط خودشان كتب او را كتب ضاللت شمرده اندرا گمراه 

                                                 
چنانكه پيش از اين نيز گفتم عيالم قبل از انقالب بر اثر آزار و مزاحمت هاي خرافيون به شدت  - 1

  .بيمار شد و درگذشت
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آيا  .شما چه توقع داريد .1بنگريد جايي كه آن مرد مسلمان شهيد را تكفير كنند
اين زور نيست، آيا اين استبداد نيست در حالي كه اگر خطابه ها و كتب مرحوم 

نحو بيدار دكتر شريعتي نبود دانشجويان كه محرك انقالب هستند به اين 
  .كردند ميشدند و انقالب را راهنمايي ن مين

ماند، من  ميجايي كه تفسير قرآن ما را تحريم كنند، ديگر چه اميدي براي ما 
گذرانم چرا  ميخورم و با قناعت روز  مييك نفر مجتهد كارگرم و به نام دين نان ن

ني كنم؟ و چرا گذارند حقايق را بيان كنم و سخنرا مياز ما وحشت دارند و چرا ن
زنند؟ ما اميدواريم ملت ما در اين موقع  ميدر جواب ما به تهمت و افترا چنگ 

   .حساس روشن گردد و جلو خود خواهان و مستبدين را بگيرد
 شرط اصالح جهان از اين فساد
 بس كنيد از جور و زور و اين نفاق
 خلق را از راه حق آگه كنيد

  

 اداتحـاد اسـت اتحـاد است اتـحـــ  
 در طريق حق نماييد اتفاق
 ني كه از فتواي خود گمره كنيد

  

اي جوانان دانشمند، ما از شما داوري و  !اي خيرخواهان !اي روشنفكران
جوييم، مگذاريد ملت مأيوس گردد، مگذاريد اسالم بدنام گردد،  ميياري 

اهللا و والسالم عليكم و رحمة  .مگذاريد پرچم حق و آزادي به دست خرافاتيان افتد
  األحقر السيد ابوالفضل العالمه البرقعي                                                       .بركاته

                                                 
منظورم  جزوه اي است در بيست صفحه كه در آن فتاواي  از مراجع از جمله عالمه طباطبائي، - 1

رازي و ديگران كه در خالفت با آثار نجفي مرعشي، خوئي، محمد صادق روحاني، ميالني، عبد اهللا شي
دكتر شريعتي چاپ و منتشر شد و تعدادي از علماء خريد و فروش و نگهداري آثار شريعتي را حرام 

 .دانسته بودند
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به هر حال اين چند مقاله، نمونه اي بود از آن اعالميه هايي كه توانستم در 
بنويسم و البته اعالميه هايي كه قبل از پيروزي رژيم  ميابتداي جمهوري اسال

يعني در دوره انقالب و قبل از آن نوشتم و آنها را تكثير و نشر  مياسالجمهوري 
  .نمودم نيز بسيار است

 ]مخالفت با بناي مسجد[

علي أي حال پس از چندي طبقه همكف منزلي سه طبقه را روبروي وزارت كار و 
امور اجتماعي در خيابان آزادي كوچه بامدادان خريداري كردم، يعني خانه قم و 

را فروخته و پول آن را ثمن آن طبقه نمودم و در آنجا، نماز جمعه اقامه تهران 
كردم و مدتي بود كه در آنجا بعضي از شبها، خصوصا شبهاي جمعه، جلسات  مي

 1358پرداختم، سال  ميدادم و به قرائت و يا توضيح آيات قرآن  ميديني تشكيل 
كه در أيام حج با  هجري شمسي شخصي از دوستان من به نام آقاي حزب اللهي

من همسفر بود و در خيابان تخت جمشيد سابق يا خيابان طالقاني كنون دكان بقالي 
داشت نزد من آمد و گفت خوب است براي شما مسجدي بسازم و از مال خود 

متر زمين را كه در تهرانپارس داشت به مسجد اختصاص داد و مرا دعوت  530
براي ساختمان مسجد سيصد ويا  كرد كه كلنگ آن مسجد را بزنم و سپس

ناگاه خبر  .چهارصد هزار تومان آجر و آهن و ساير لوازم بنايي در آنجا ريخت
مأمور فرستاده اند و ساختمان آنجا را،  ميشديم كه از طرف كميته جمهوري اسال

، !!خواهد آنجا نماز بخواند و نماز خواندن وي جايز نيست ميبه بهانه اينكه برقعي 
آن باني محترم هم سخت متضرر و افسرده گرديده حواسش  .خته اندمتوقف سا

پرت شده بود؛ زيرا قيمت زمين و آجر و آهن و وسايلي كه در آنجا بكار برده 
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و به نام  ميتمام معطل ماند و نيمه كاره رها شد و از بين رفت، و چون دولت اسال
نكند كافر و ضد اسالم است، هركاري بكند بايد گردن نهاد و اگر كسي قبول 

 .نتوانست در مقابل اين ظلم آشكار، كاري انجام دهد !اسالم و ضد انقالب است

شود، در حالي كه  ميمانع ساختن مسجد  ميبايد تعجب كرد كه دولت اسال
تواند هر مذهبي داشته باشد در آن نماز بخواند  ميمسجد خانه خداست و هر كس 

ô⎯tΒ «: فرموده 114خدا در سوره بقره آيه  و نبايد از بناي مسجد جلوگيري نمود و uρ 

ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰Éf≈ |¡tΒ «!$# β r& tx.õ‹ãƒ $ pκ Ïù …çμ ßϑ ó™$# .... « يعني كيست ظالمتر از آنكه
براي هر  ميدولت اسال .جلوگيري كند از اينكه نام خدا در مساجد خدا برده شود

   .ومان رشوه به دولت بدهدهزار ت 35كس بخواهد به حج برود مقرر كرده كه 

 ]هرج و مرج به نام اسالم[

حزب «و با شعار  ميعده اي از عوام را به نام حزب جمهوري اسال ميدولت اسال
كند كه هر روز در خيابانها و يا در دانشگاه ها به مردم  ميتحريك » فقط حزب اهللا

به صدها كنند با چوب و چماق و بلكه با ساطور قصابي و در هر مرت ميحمله 
من  .گذارند و هيچ كس جرأت دم زدن ندارد ميو مجروح و مقتول به جا  ميزخ

كه در مشهد بودم ديدم عده زيادي از مردم نادان با چوب و چماق در  ميخود ايا
 :حركتند و دو نفر آخوند عمامه سياه هم با ايشان همراه بودند و دم گرفته بودند

  رهبر فقط روح اهللا               حزب فقط حزب اهللا                 
و با اين وضع به طرف دانشگاه مشهد رفته و دهها نفر و يا بيشتر را مجروح و 

رسد در فالن شهر اين  ميمضروب كرده، و پنج نفر را كشته اند، و هر روز خبر 
شود، و بسياري از كتابخانه ها را آتش زدند، و بسياري از دكه هاي  ميقضيه تكرار 
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روشان را گرفته و كتابها را ميان خيابان و جوي آب ريخته و يا پاره پاره كتابف
با  .و اگر كسي را به دادگاه ببرند قاضي و يا دادستان با او مخالف است .كنند مي

اينكه در اسالم بايد قاضي بي طرف باشد به عكس در محكمه جمهوري 
ه در تمام مدت وضعي به وجود آمده ك .قاضي با مقصر خصومت دارد مياسال

كنم كه  ميهفتاد سال عمرم چنين اوضاعي نديده بودم و اكنون خدا را شكر 
ندارم تا نزد پروردگار مسؤول اين  ميمطرود جمعيت و خانه نشين هستم و نفوذ كال

كنند كه با اسالم موافق نيست و  ميكارهايي  ميبه نام جمهوري اسال .وقايع باشم
بي خبر و ناآگاهند، و تا مردم ناآگاه هستند  مياسال عالم و جاهل ايشان از مقررات

اوضاع چنين خواهد بود، و بلكه به دامن كمونيسم و ليبراليسم يا الئيسم و بي ديني 
چه در زمان حال و چه در زمان گذشته، همواره عده اي از  .پناه خواهند برد

 .داده اند گويندگان زبردست مردم را گول زده و به هر وضعي خواسته اند حركت
چنانكه عده اي از جوانان ساده را در اين سالها حركت دادند براي جهاد با دشمن 
در كردستان و در خوزستان، و همه روزه در اطراف مملكت زد و خورد و كشت 

و از حزب حاكم هر كس كشته شود شهيد است و با جار و جنجال  .و كشتار است
د، ولي از ملت هر كس كشته شود ضد خدا خوانن ميدر راديو و محافل او را شهيد 

گويا كليد بهشت و دوزخ در دست ايشان است و ايشان  .و رسول و دوزخي است
در بندر لنگه صدها نفر به نام سني و شيعه كشته اند،  .باشند ميقسيم الجنة و النار 

در گنبد قابوس عده اي كشته شده، در كردستان همه روزه جنگ و قتال برپاست، 
دانند  ميرا به ممالك ديگر صادر كنند و ن ميخواهند جمهوري اسال مياينحال  و با

را در  ميكه اسالم مانند حبوبات نيست كه آن را صادر كنند بلكه بايد قوانين اسال
مملكت خود پياده كنند و به واسطه عدالت و تساوي توجه ديگران را جلب نمايند 
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كه من در منزل خود در خيابان آزادي  1359در سال  .نه با زور و تظاهر و تزوير
كردم، دولت  ميكوچه بامدادان در اتاقي دربسته روزهاي جمعه را نماز جمعه اقامه 

زند، مأمور فرستاد يعني عده اي  ميروحاني نمايان كه بسيار از آزادي و عدالت دم 
ر به پاسدار مسلح با ميني بوس فرستادند و ريختند در منزل و مرا با عده اي ديگ

زندان برده حدود يك ماه زنداني كردند و پس از رهايي از زندان چون ديدم جان 
دوستانم در خطر است نماز جمعه را تعطيل كردم و مدعيان عدالت از خانه من هر 
چه خواستند غارت كردند و بردند و پس از چندين سال هنوز پس نداده اند و هر 

و البته مكرر مرا به زندان  .دداري نكردندچه توانستند از تهمت و اذيت و آزار خو
برده و يا براي سؤال و جواب به دادگاه كشانده و هر چه توانسته اند اذيت و آزار 

جواني فاضل و محقق به نام احمد مفتي زاده كه از اهل علم است، عده  .نموده اند
آن اي از جوانان كردستان را به دور خود جمع كرد و به آنان دين اصيل و قر

مردم ناآگاه كردستان و همچنين دولت خرافي ايران كاري كردند كه  .آموخت مي
با اينكه خود اهل كردستان  .او كردستان را رها كرد و از آنجا مهاجرت نمود

و اكنون هشت سال است كه دولت روحاني نمايان او را به ناحق و ظالمانه  .است
ت او را به پنج سال زندان محكوم زنداني كرده و با اينكه قاضي منصوب همين دول

تواند  ميكرده هرچند كه همين حكم نيز برخالف شرع و ظالمانه بود اما خواننده 
به وضوح دريابد كه اين دولت حتي به احكام دادگاهها بلكه بيدادگاههاي خود نيز 
مقيد نيست و اين فاضل مظلوم را به دلخواه خود حتي بيش از مدت محكوميت 

  !!ندان نگاه داشته استناحقش، در ز
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 ]كارهاي خالف به نام اسالم[

گذرد، ولي چيزي از اسالم و از قوانين آن  مي مياكنون چند سال از جمهوري اسال
پيدا نيست و بسياري از آنچه انجام داه اند و يا تصويب كرده اند ضد اسالم و 

رخي از اين در اينجا به عنوان تذكار در زير به ب .برخالف قوانين اسالم است
و مصيبت ما در اين چند سال زيادتر  .كنم ميمصايب براي ثبت در تاريخ اشاره 

شده، زيرا در اين چند سال كاري كرده اند كه روي شاهان ستمگر را سفيد كرده 
  :اند

عامل به قوانين آن نيستند بلكه  ميخود متصديان و مقننين جمهوري اسال -1
قوانين آمده كسي حق ندارد بدون اذن كسي مثال در  !كنند ميبر ضد آن عمل 

شوند حتي نيمه  ميوارد منزل او شود، ولي اينان بدون اذن وارد خانه هاي مردم 
 .كنند ميروند و هر خانه اي را بخواهند غارت  ميشب پاسداران مسلح به خانه ها 

 كه از دوستان ما بود و نزد من مقداري درس خوانده بود، براي من تعريف ميخان
كرد كه نيمه شب با تفنگ به بهانه اينكه در خانه شما اسلحه موجود است، وارد 
منزل ما شدند، و اين بهانه را درست كرده بودند كه ببينند اثاث خانه من كجا و چه 
چيز است، به هر حال با تفنگ به من حمله كرده و مرا كتك زدند، بعد خانه را 

ني اصال وجود نداشت، ولي فهميدند در تفتيش كردند اما هفت تير پيدا نشد يع
چند شب بعد كه من در منزل نبودم آمدند هر چه  .منزل من چه هست و چه نيست

  .داشتم سرقت كردند
خوانند و مطرود و  ميهمچنين مأمورين جمهوري هر حزبي را كافر و يا منافق 

 كنند و هزاران چادر و روسري از سر دختران غير موافق با خود ميمضروب 
كنند و  ميو همچنين اموال هر كسي را بدون حساب و كتاب مصادره  .كشيده اند
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ثانيا اموال مصادره شده بايد متعلق به جميع فقرا باشد حزب حاكم حق  .برند مي
آيا اموال مصادره شده بايد در انحصار حزب اهللا باشد و  .تصرف اختصاصي ندارد

آيه و حديث فرموده اموال مصادره ديگران به فقر و مسكنت مبتال باشند؟ كدام 
  .بايد در انحصار حزب حاكم باشد

در قانون نوشته اند كسي حق تفتيش عقايد ندارد، ولي شب و روز با  -2
عقايد مردم ستيزه دارند و در هر اداره اي كسي به عقايد خرافي آنان معتقد نباشد 

و هر طور ميلشان كنند و حد أقل آن است كه با او دشمني  ميپاكسازي و اخراج 
كنند، و در هر وزارتخانه و سازمان و يا شركت دولتي، اداره اي  ميباشد رفتار 

درست كرده اند به نام حراست كه كارش فقط تجسس از پرسنل آن سازمان و 
وزارتخانه است، البته عالوه بر اعضاي بسيجي كه در تشكيالت ادارات به وجود 

  .آورده اند
د كه كسي بدون جهت حق مزاحمت و يا حق جلب در قانون نوشته ان -3

ساعت بايد اتهامش به او ابالغ شود،  24كسي را ندارد و اگر جلب شد به فاصله 
ولي اينان خود اصال به قانون مقيد نيستند زيرا زندانها پر است از كساني كه چندين 

از جمله  .ماه جلب و زنداني شده و هنوز جرمشان معلوم نيست و به آنان ابالغ نشده
نگارنده خود روزي براي وصول طلب خود به يكي از كتابفروشيهاي مقابل 
دانشگاه تهران كه تعدادي از كتابهايم را براي فروش به آنجا برده بودم رفتم، غافل 
از اينكه در چند روز گذشته مأمورين دولت كتابم را براي اينكه به دست مردم 

بمانند از كتابفروشيها جمع آوري كرده و  نرسد و مسلمين از حقايق دين بي خبر
شناختند به كتابفروش سفارش كرده بودند كه هرگاه  ميپاسداران كميته كه مرا ن

برقعي براي تسويه حساب خود آمد ما را خبر كن، كتابفروش به محض ديدن من 
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و احوالپرسي، مرا در مغازه گذاشت و خود بيرون رفت و گويا به كميته تلفن كرد 
چيزي نگذشت كه دو پاسدار وارد كتابفروشي شدند و به من  .رقعي اينجاستكه ب

دانيم، ولي مأموريم  مين: براي چه؟ گفتند: گفتند بفرماييد برويم كميته، پرسيدم
آن را : توانم با آنان طرف شوم، لذا با خود گفتم ميشما را ببريم، ديدم من پيرمرد ن

اچار پذيرفتم، مرا با ماشين خود به كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك، ن
بريد، پاسدارها  ميبه كميته  ميمرا به چه جر: كميته بردند، در ماشين باز هم پرسيدم

وقتي به كميته رسيديم، ديدم  !!كشيم ميحرف نزن و إال همينجا تو را : گفتند
 انبوهي از كتابهايم را كه از كتابفروشيهاي شهر گرفته و توقيف كرده بودند در

آقا را به زندان : ، در كميته گفتند!!يك گوشه از كميته روي هم انبار شده است
  !!شود ميبعدا معلوم : اوين ببريد، باز گفتم براي چه؟ گفتند

به هر حال مرا به زندان اوين تحويل دادند و پانزده روز من پيرمرد بيمار را در 
براي چه؟ چيزي به : تمزندان انفرادي و سلول دومتري محبوس نموده و هر چه گف

 .منتقل كردند ميپس از پانزده روز طاقت فرسا مرا به زندان عمو !من ابالغ نكردند
شروع كردم به سخن گفتن براي زندانيان، و در اين مدت در  ميدر زندان عمو

زندان عيوب و جنايات مأمورين جمهوري را بيان كرده و با اسالم اصيل مقايسه 
ني كه در زندان اند نسبت به اصل اسالم بد بين نشوند و اين كردم تا الأقل كسا مي

كم كم سخنانم مورد توجه تعدادي از  .خالفكاريها را به حساب دين خدا نگذارند
زندانيان قرار گرفت، در آن زمان بيشتر افراد منحرف از قبيل اعضاي سازمان 

د اهللا باعث مجاهدين خلق و توده ايها در زندان بودند و سخنان نگارنده بحم
شد به همين جهت پاسدارها خوشحال شده  ميتضعيف موقعيت آنها در زندان 

بودند و بدين سبب از بدرفتاري نسبت به اينجانب كاسته شد و حتي توانستم در 
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كردم در خطبه هاي نماز حتي المقدور  ميزندان نماز جمعه اقامه كنم وسعي 
زي در آخر خطبه نماز كه مشغول دعا به ياد دارم كه رو .حقايق دين را بيان كنم

ما شاه را دعا : امام را هم دعا كنيد، جواب دادم: بودم يكي از پاسدارها گفت
روز گفتند قاضي شرع تو را  25باري پس از  .كنيم مينكرديم، خميني را هم دعا ن

: خواسته است، رفتم نزد قاضي، پرسيدم مرا براي چه به زندان آورده اند؟ گفت
اوال شما هر وقت تمام اهل سنت را : گفتم .گفته اند شما سني هستيداهل قم 

ثانيا، گيرم كه من سني باشم، هر  .زنداني كرديد ما را هم يكي از آنان حساب كنيد
گوييد سني و شيعه  ميچند كه مقلد هيچ يك از ائمه اهل سنت نيستم، شما كه 

كنيد، آخر اين چه جور  برادرند، نبايد اقليت هاي مذهبي را آزار و يا زندان
  !است؟ ميحكومت اسال

البته الزم به ذكر است كه در اين زمان يكي از كساني كه سالها در درسهايم 
شناخت يعني آيت اهللا محمدي گيالني در  ميشد و مرا كامال  ميدر قم حاضر 

كه در زندان بودم هيچ اظهار آشنايي  ميداشت، ولي هنگا ميزندان اوين مقام مه
مدتي پس از زنداني شدن نگارنده، استاد فاضل و محقق  .1و به سراغم نيامدنكرد 

مجاهد جناب آقاي مصطفي حسيني طباطبايي را كه در شمال شهر، در منزل يكي 
كرد نيز به سعايت يكي از مالهاي تجريش، پس از  مياز دوستان نماز جمعه اقامه 

پس از يك يا دو  .ن فرستادندخاتمه نماز جمعه دستگير كرده و از همانجا به زندا
هفته كه خواستند ايشان را آزاد كنند، جنابشان براي اينجانب نيز نزد محمدي 

پس از آنكه به منزل رفتم  .گيالني تعهد سپرد و به ضمانت ايشان من نيز آزاد شدم
                                                 

بعدها از دخترم شنيدم كه آيت اهللا گيالني چند بار به منزل ما تلفن زد و به ما سفارش كرد كه  - 1
  .ود گرفتاري درست نكندمراقب پدرتان باشيد تا براي خ
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ديدم مأمورين كميته برخالف قانون، منزلم را تفتيش كرده و هر چه خواسته اند 
از جمله بعضي از كتب خطي و دستنوشته ها و اوراق ديگر كه مطالبات  !!برده اند

مردم در آنها بوده و همچنين دفترچه تلفن و ساير چيزهايي كه در ميزم بوده و در 
با اينكه در آنها چيزي  .اتاق و در بين كتابها بوده و اكنون در خاطر ندارم برده اند

خورد تا به حال كه چندين  ميان نمربوط به دولت جمهوري نبوده، و به درد آن
گذرد هر چه پيغام دادم چيزهايي كه از منزل ما برده ايد از جمله كتب و  ميسال 

را مسترد كنيد،  ميدفترهاي ما را با آن تأليفات خطي، و همچنين فتوكپي كتب عل
يك مشت  .معلوم شد قصدشان فقط اذيت و مردم آزاري است .تحويل نداده اند

و قضات بي خبر از شرع را استخدام كرده اند براي مردم آزاري، و مردم نادان 
وقتي من در زندان بودم  .دهند ميحتي خود مصادر امور به مردم جواب سرباال 

براي آقاي  .دهند مينويسد كه جواب ن ميفرزند كوچكم به بعضي از بزرگان نامه 
  :ويسدن ميايشان در جواب اين چنين  .فرستد ميبازرگان نيز نامه 

  
  جناب سيد محمد حسين برقعي عزيز

دانم  ميو با تأسف از پيش آمد و رفتاري كه ن 7/8/59عطف به مرقومه مورخ 
به چه دليل نسبت به ابويتان كرده اند و اولين دفعه و اولين مورد است، بايد عرض 

اد دانيد، راهي و اثري بنده در اين دادگاهها و كارها ندارم و د ميكنم همانطور كه 
 .خودم هم از بيدادگريها وبي قاعده كاريهاي آنها بلند است

  18/8/59مهدي بازرگان 
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بردند  ميكه مرا به زندان  ميالزم است ياد آور شوم كه در زمان شاه هنگا
كردند كه يك پيرمرد روحاني  ميمأمورين و پاسبانها ناراحت بودند و اظهار انفعال 

كردند كه آقا ببخشيد، ما تقصير نداريم ولي  يمبرند و عذرخواهي  ميرا به زندان 
به عكس در زمان حكومت آخوندها، پاسداران و مأمورين خوشحال بودند، گويا 

اين است  !كشور هند را فتح كرده اند كه ما را دستگير كرده و به زندان برده اند
عمل  حكومتي كه اينان به مردم عرضه كرده اند، اسالم آقايان يعني اذيت و آزار و

كردن برخالف قوانين و هرج و مرج، حكومتي كه در اواخر قرن بيستم آورده اند 
در زندان  .اسالم آخوندي يعني غارت و كشتن و بستن .فاقد منطق و امنيت است

كردم  ميديدم زندان مملو است از مردم بي تقصير، از هر كس سؤال  ميكه بودم 
 !دانيم هنوز جرممان ابالغ نشده مين: گفتند ميشما را براي چه آورده اند؟ 

شش ماه، ديگري : گفت ميپرسيدم چند وقت است شما در زندانيد؟ كسي  مي
عالوه بر اين زندانيان سياسي را با  .يك سال: گفت ميدو سال، ديگري : گفت مي

هيچ جاي دنيا اين  .دزدان و آدم كشان يك جا و بدون تفاوت محبوس كرده اند
  .خداوند إن شاءاهللا ملت ما را از اين وضع نجات دهد .هرج و مرج وجود ندارد

در ماه رمضان با تلفن مرا به دادگاه مركزي چهار راه قصر  1403در سال 
احضار كردند، اينجانب يك پيراهن و شلوار و يك حوله در پارچه اي بستم و با 

كردن خود بردم كه اگر قرار بود مرا به زندان ببرند پيراهن و شلوار براي عوض 
داشته باشم، چون آنجا رفتم پس از آنكه مرا همچون آدم كشان در دو اتاق 
جستجوي بدني كردند كه چيزي همراهم نباشد مرا به دادگاه فرستادند و در آنجا 

در آن حال ديدم يك پرونده  .پنج ساعت از من سؤاالت كتبي شد و جواب نوشتم
روي ميز است و  –رسيد  يمكه هشتصد يا هزار صفحه به نظر  –بسيار قطور 
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كند و سپس از من سؤال  ميبازرس به آن پرونده كه به نام برقعي است نظر 
كنم اينها  مياز جمله سؤاالتي كه به ذهنم سپردم و اينك از حافظه ام نقل  .كند مي
دانم و  مياينجانب نماز جمعه را واجب  -خوانيد؟ ج ميچرا نماز جمعه  -س: بود

خوانم، ولي دو سال و اندي قبل، از طرف  ميز جمعه سي سال است كه نما
ريختند در منزل ما و با تير و تفنگ نماز جمعه مرا كه در خانه  ميجمهوري اسال

خواندم تعطيل كردند و عده اي از نمازخوانها و خود مرا به زندان بردند و از  مي
شويد؟  مينچرا در نماز جمعه دولت حاضر  -س .همان وقت به بعد تعطيل كرده ام

دانيد با اينكه امام  ميچرا عادل ن - س .دانم ميمن امام جمعه ايشان را عادل ن -ج
اگر نرفتن به نماز جمعه دولت جرم است چرا خود  - خميني توثيق فرموده؟ ج

شود، به اضافه اگر ميان جمعيت نمازخوانها  ميآقاي خميني به نماز جمعه حاضر ن
نظر شما نسبت به امام خميني  -س .جاني ندارمبروم از جانب مردم خرافي تأمين 

نظرم همانطور است كه خودشان در راديو فرمودند و در روزنامه ها  -چيست؟ ج
فرمودند  1403روز مبعث همين سال  -ايشان چه فرمونده اند؟ ج -س .چاپ شده

 .فهمم غرق در جهالت است ميفهمد و هر كس بگويد من  ميهيچ كس قرآن را ن
فهمد ولي  ميمن اين است كه ايشان قرآن را به اقرار خودشان نآري عقيده 

چرا  -س .فهميدند ميحتي مردم بي سواد عرب قرآن را ) اصحاب رسول خدا ص
چون خدا و رسول او حرام كرده، به اضافه تمام  -دانيد؟ ج ميتقليد را حرام 

ف علماي اخباري شيعه از قبيل كليني و صدوق و شيخ حر عاملي و شيخ يوس
 .بحراني و صاحب تفسير صافي و هزاران عالم ديگر حرام دانسته اند من تنها نيستم

به اضافه من مجتهدم و الزم است يك مجتهد بيايد تا برايش ثابت كنم كه خداوند 
θ#) «: از قول اهل دوزخ فرموده 67در سوره احزاب آيه  ä9$ s% uρ !$ oΨ −/u‘ !$̄ΡÎ) $ uΖ÷è sÛr& $ uΖs?yŠ$ y™ 
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$ tΡu™!#uy9 ä. uρ $ tΡθ = |Ê r'sù gŸξ‹Î6 من أفتي الناس فقد ضل «: فرموده) ع(و امام صادق »  ∪∠∌∩ 9$#¡¡
كنيد و  ميشما چرا تمام فقها را رد  -س .در اسالم كسي حق فتوي ندارد» و أضل

نهج البالغة تمام فقها را رد  18در خطبه ) ع(چون حضرت امير -قبول نداريد؟ ج
و پس از گفتن اين حرف و نوشتن آن چون باز  .امكرده، من اقتدا به ايشان كرده 

من فقهايي را كه : خواند، در ادامه نوشتم ميپرس در همان موقع نوشته ام را ن
چرا در زمان  -س .دانم و قبول ندارم ميمذهب اختراع كنند و بدعت گزارند فقيه ن

از طرف كه  ميمن براي ظل -طاغوت به شاه خاين و مصادر امور نامه نوشته ايد؟ ج
ساواك و هم از طرف روحاني نمايان خرافي به من روا داشته بودند نامه تظلم 

من در نامه هاي خود نه درخواست منصب و نه  .نوشتم و مظلوم نبايد ساكت بنشيند
شاه در نامه اي از كتاب  -س .درخواست مال كردم ولي تظلم كه اشكالي ندارد

تقصير من چيست شما شاه را زنده  -ج .عقل و دين شما تعريف و تمجيد كرده
شما چه دشمني با امام خميني داريد؟  -س .كنيد و به او بگوييد ديگر تعريف نكند

من با ايشان دشمني ندارم به دليل آنكه چون شاه آقاي خميني را گرفت و  -ج
خواست اعدام و يا تبعيد كند عده اي از روحانيت از آن جمله آيت اهللا منتظري  مي

شدند تا براي استخالص ايشان كاري بكنند اين  ميخالص ايشان جمع براي است
عده روحانيين كه امروز به نام روحانيت مبارز خود را به آقاي خميني چسبانيده اند 

توانيد از آيت  ميشدند و  ميأحدي از ايشان از ترس ساواك در آن مجمع حاضر ن
پانزده خرداد نيز اينجانب به  اهللا منتظري سؤال كنيد تا معلوم گردد كه در ماجراي

بسيار بيشتر از كساني كه امروز خود را  .نفع آقاي خميني فعاليت زياد كردم
شما پولهايي كه از دولت سعودي يعني از ابن سعود  -س .نامند ميروحاني مبارز 

نبايد  ميدولت جمهوري اسال -گرفتيد چه كرديد و در كجا مصرف كرديد؟ ج مي



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
210 

ال واهللا و باهللا پولي از ابن سعود براي ما نيامده، ثانيا شما از كارش تهمت باشد او
شناسد و نام مرا شنيده اند يا خير؟ ثالثا اگر  ميسفارت سعودي سؤال كنيد اصال مرا 

مانند ابن سعود براي من پول بفرستند من خيلي خرسند خواهم شد  ميسالطين اسال
فرستند  ميبرايم پول  ميي اسالكه چنين قدرتي و نفوذي دارم كه سالطين كشورها

كنند براي چهار كلمه سخن حق  ميولي تأسفم اين است كه نفرستاده، مرا متهم 
كه گفته ام و به سبب اظهار حقايق است كه مستحق هر گونه تهمت شده ام، آخر 

آري، خودش  -دانيد؟ ج ميشما ابن سعود را مسلمان  -س .مدرك شما چيست
وال تقولوا «: ي كسي حق ندارد از او سلب اسالم كندگويد من مسلمانم ديگر مي

اسالم او مانند اسالم بني صدر و رجوي  -س» لمن ألقي إليكم السالم لست مؤمنا
آنان نيز به اقرار خودشان مسلمانند مگر هر كس خرافات شما را نپسندد  -است؟ ج

گرفتيد، خيلي  ميما مدرك داريم كه شما از سعودي پول  -كافر است؟ س
بازپرس از توي پرونده نامه اي را  .متعجب شدم و گفتم مدرك خود را ارائه دهيد

ديدم نامه به امضاي ساواك و از ساواك است كه  .خارج كرد و به دست من داد
در  .نوشته ما از مردم موثق شنيده ايم كه آقاي برقعي از ابن سعود پول گرفته

دانستيد و عده  ميو واجب القتل شما ساواكيان شاه را بي دين  -ج: جواب نوشتم
اي را به اين نام كشتيد حال چگونه شهادت ايشان براي شما حجت شده آيا ايشان 

كنيد البد ساواك  ميآخر شما چرا شهادت دشمن مرا قبول  !به نظر شما عادلند؟
  .هم از چند روحاني نماي دشمن ما شنيده

ساخته بودند كه پنجاه به هر حال يك پرونده تقريبا هزار صفحه اي برايم 
دانم بقيه چه بود و  ميمن ن .صفحه يا بيشتر آن سؤال و جواب شد و باقي آن ماند

براي ما چه خياالتي دارند؟ مسلم است كه آخوندها بغض و عناد شديدي نسبت 
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به من دارند، به طوري كه حتي از ريختن خونم ابايي ندارند و طبعا چنانكه گفته ام 
دانند، از بعضي  مييي را نسبت به اين حقير بر خود حرام نهيچ تهمت و افترا

سؤالهاي بازجو دريافتم كه يكي از طرقي را كه براي مبارزه با من و امثال من 
سؤاالت مطرح شده در دادگاه واقعا باعث  .انتخاب كرده اند بدنام كردن ماست

د و از سابقه شناسن ميتوان باور كرد كه ايشان مرا ن ميآيا  .حيرت و تعجب بود
آيا  .مبارزاتم در زمان مصدق و كاشاني و قبل و بعد از آن، هيچ اطالعي ندارند

پانزده (در ميدان ارك تهران  42خرداد  15دانند كه در روز  ميايشان واقعا ن
آيا به روي  .هنگام تيراندازي دشمن اينجانب در صف اول جمعيت بودم) خرداد
با حكومت منفور پهلوي به شديدترين وجهي  آورند زماني كه اينجانب ميخود ن

كردم مراجع و قسمت اعظم مالها دخالتي نداشتند و اكثر كساني كه  ميمبارزه 
كنند، جرأت همراهي و  ميامروز خود را از روحانيت يا روحانيون مبارز معرفي 

در آن وقت نگارنده با چند تن از دوستان  .همكاري با من و دوستانم را نداشتند
خواستيم مكتبي براي تبليغ  ميمورد حمايت و تشويق و همكاري ام بودند، كه 

اصول عقايد و احكام اسالم موسوم به جمعيت مسلم آزاد تأسيس كنيم و حقير كه 
اين مجله  .از مراجع مسلم اجازه اجتهاد داشتم، امتياز انتشار يك مجله را نيز گرفتم

مدير مسؤول آن يكي از دوستان ما  شد و نويسنده و ميبه نام حيات مسلمين چاپ 
در اين مجله كه بارها نيز توقيف شد شيخ محمدباقر كمره  .شيخ مصطفي رهنما بود

اي و استاد محقق جناب حيدرعلي قلمداران و عده اي ديگر از انديشمندان مقاله 
اگر كسي  .شد ميولي بيشتر مقاالت به نام شيخ مصطفي رهنما منتشر  .نوشتند مي

را كه در روزنامه مذكور در باره رضاخان سوادكوهي و پسرش محمدرضا  مقاالتي
و غارت بيت المال توسط او و مخارج جشن عروسي وي و انتقاد از اعمال خالف 
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حكومت وقت و فساد آن و دفاع از حقوق مسلمين و تقليل فاصله بين شيعه و سني 
باشد، راضي  شد ببيند و فقط نيم جو شرف و انصاف داشته ميو غيره چاپ 

متهم كند، البته شرح مبارزات ) كه عالمت رضاست(شود كه مرا به سكوت  مين
  .گنجد مياين حقير با رضاخان و پسرش در اين مختصر ن

كنند كه چرا به مصادر امور نامه نوشته  ميعجيب است كه از من استنطاق 
هشت سال به  ميگويند كه پسرم به جهت ارتباط با حزب ملل اسال مياي، ولي ن

زندان محكوم شد و من براي استخالص او، بدون اظهار تملق و چاپلوسي، نامه 
دانستم و وظيفه داشتم كه ال أقل براي تقليل  مينوشتم؛ زيرا محكوميت او را ناحق 
اگر چه حكومت شاه اعتنايي به نامه و تظلم من  .مدت اين حكم ظالمانه اقدام كنم

قايدم، با آوردن عكس شاه و فرح از مسجد بيرون ديگر اينكه مرا به جرم ع .نكرد
كردند، من نيز براي دفاع از حقانيت عقايدم و سكوت نكردن در برابر ظلم 

در حالي كه بسياري از مراجع مشهور  .خرافيون به مصادر امور تظلم كردم
تقاضاهايي از مسؤولين حكومت طاغوت كرده اند و توقعاتي داشته اند كه بنده 

كند، اطالع دارم  ميه تقاضاها نبوده ام، ولي امروز كسي آنها را بر مال ناهل آنگون
كه بسياري از آخوندها كه امروز ادعاي مبارزه و انقالبي بودن دارند و در سازمانها 
و ادارات براي خود منصبي گرفته اند، در زمان شاه، توبه نامه ها نوشته و ندامتها 

حها گفته اند، ولي امروز كسي متعرض آنها اظهار كرده و يا در نشريات خود مد
اما  .نيست، بلكه اكثرشان مورد اكرام و احترام اند، چرا؟ زيرا كاري به عوام ندارند

دانم و خود را به آگاه نمودن و  مينگارنده چون خود را در برابر عوام مسؤول 
هدف شمارم، بايد هم هدف گلوله قرار بگيرم و هم  ميبيدار كردن مردم، موظف 

  .تيرهاي تهمت و بهتان مالها باشم
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كنند بشارت  ميشنوند و أحسن آن را پيروي  ميآن بندگاني كه هر سخني را به 

اين كالم خدا و قانون  .بده كه ايشان مورد هدايت خدا و ايشان فقط خردمندان اند
كارشان تماما بر ضد اين آيه است، هر  ميولي اين متصديان جمهوري اسال .اوست

ان نباشد چنانكه ذكر شد آن كتابفروشي در آن كتابي باشد كه مطابق ميل ايش
كنند و صاحبش را به  ميكشند و يا غارت  ميكتابخانه و يا كتابفروشي را به آتش 

اكنون در اين دو ساله شايد صد كتابفروشي را آتش زده اند و يا  .اندازند ميزندان 
كنند  ميو اما ادعا  .غارت كرده اند كه چندين كتابفروشي را خود نويسنده ديده ام

و مطبوعات آزاد است، نويسنده كتابي در زير چاپ داشتم به نام بزرگراه  قلم
اتحاد، كه در آن كتاب، مسلمين را دعوت به اتحاد كرده و راه امكان آن را نشان 
داده بودم پس از آنكه چهارده هزار تومان كاغذ خريداري كردم و چهار هزار 

ته به چاپخانه هجوم كرده تومان ديگر خرج چاپ آن كردم، ناگهان مأمورين كمي
برده نشده  ميبا اينكه در اين كتاب از اين دولت نا .و همه را غارت كردند و بردند

گويند براي چه توقيف كرده و يا  ميو عليه اينان كلمه اي نوشته نشده بود و اصال ن
همچنين تمام چاپخانه ها تحت حاكميت سانسور است و قلم ها را  .از بين برده اند

كنم  ميه اند و مانع نشر حقايقند، و مانند اين دوره هيچ دوره نبوده و گمان نشكست
ما هر چه براي خيرخواهي و  .جز كشورهاي كمونيستي جايي در دنيا چنين باشد

كتابي به نام خرافات وفور  .راهنمايي مردم اعالميه نوشتيم اجازه چاپ آن را ندادند
هزار  20اري مردم نوشته ام كه قريب ، براي آگاهي و بيد]46[در زيارات قبور

تومان يا بيشتر خرج تجديد چاپ آن شد و نزديك بود براي تجليد به صحافي 
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ببرند كه ناگاه خبر شدم همه را دولت از چاپخانه خارج و تصرف نموده است و 
حتي يك جلد آن را هم به من ندادند و ظاهرا همه را مقوا نموده، و يا به نحو 

به تمام چاپخانه ها و كتابفروشي ها ابالغ كرده اند كه كتب  .بردندديگري از بين 
 .برقعي را چاپ و نشر نكنيد و گر نه چاپخانه و كتابفروشي شما تعطيل خواهد شد

حقير خواستم كتاب تابشي از قرآن را تجديد چاپ كنم اجازه ندادند، پس از 
و گفتم اگر اين كتاب  چهار ماه كه به مصادر امور در وزارت ارشاد مراجعه كردم

اشكالي دارد بفرماييد اشكال آن را برطرف كنم و اصالح كنم چرا اجازه چاپ 
دهيد، مأمور پشت ميز جواب داد كه ما انقالب نكرده ايم كه جواب شما را  مين

تمام كتب ما براي مطالب حقي كه در آنها آمده ممنوع شده تا  باالخره !بدهيم
  .دمردم بيدار و هوشيار نشون

چنانكه ذكر شد كسي در خانه خود امنيت  ميدر اين امور جمهوري اسال -5 
ندارد ممكن است هر ساعت عده اي از پاسداران و يا چماقداران رژيم به نام 

ال «: حزب اهللا بريزند در خانه و بگير و ببند و غارت كنند در حالي كه خدا فرموده
حتهايي كه در دين خدا حرام است آيا ضرب ها و شتم ها و جرا» إكراه في الدين

 .دانشگاه ها را با چوب و چماق و ضرب و قتل بستند .براي حزب اهللا حالل است
براي حزب حاكم  ميكه همه مسلمانند حزب جمهوري اسال ميدر مملكت اسال

عده اي  .بر همه مردم مسلط و حاكم كردن چه معني دارد ميفقط جمهوري اسال
اختياردار همه چيز قرار داده اند، كارهاي  ميهوري اسالبيكاره را به نام حزب جم

مقام علم و علما را باال برده  11خدا در سوره مجادله آيه  .نيست مياين حزب اسال
اطلبوا العلم و لو «: فرمود) ص(رسول خدا  .ولي اينان دانشگاه را منكوب كردند

 .ر علوم ترغيب كردهو معلوم است كه در چين علم فقه نبوده بلكه به ساي» بالصين
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بنابر اين حريم دانش و دانشگاه بايد محترم و حتي بست و پناهگاه گناهكاران باشد 
نه اينكه بريزند با چوب و چماق هر چه دانشجو شد بزنند و همه را به خاك و 

گذاشتند يك ماه  مياگر مقصودشان تصفيه و اصالح دانشگاه بود  .خون بكشند
چنين  .گرفتند ميشد براي اصالح آن تصميم  مييل بعد كه طبعا دانشگاه تعط

  .وضعي در تمام شهرها و با تمام دانشگاه ها كم و بيش به وجود آمد
گويند به زور  ميهزار سال است كه تمام دانشمندان شيعه گفته و  -6 

مالياتهاي سنگين و يا سبك از مردم گرفتن حرام است، پول گمرك گرفتن حرام 
 30دهند مگر اينكه  ميقصد حج كند تذكره يا پاسپورت نبه هر كس كه  .است

هزار تومان بگيرند با اينكه ممكن است كسي خود با ده هزار تومان به حج برود 
هزار تومان بدهد با اينكه از اهل عبادت نبايد پول  30شوند مگر آنكه  ميولي مانع 

دا و رسول رود جنگ با خ ميپول زور گرفتن از كسي كه به حج  .زور بگيرند
كرد همه معترض بودند، ولي همين  مياست و اين كارها را كه دولت طاغوتي 

به صورتي شديدتر معمول است، و كسي حق  ميكارها در دولت جمهوري اسال
و به اضافه در زمان طاغوت از اين پولهاي حرام به  .نفس كشيدن و اعتراض ندارد

ين پولها به علماي به اصطالح ديني دادند، ولي در اين سال از هم ميعلماي ديني ن
گويا اين پولهاي حرام در دولت جمهوري براي علماي دولتي حالل  .داده اند
گويند اگر  ميو  .اينها كاري كرده اند كه عوام به اسالم بدبين شده اند !!است

اسالم همين است ما اسالم را سه طالقه خواهيم كرد، و حتي ديده ايم بسياري از 
نعوذ باهللا من مضالت  !!خواندند اكنون نماز را ترك كرده اند مينماز كساني كه 

  ]47[.الفتن
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سعي دارند مردم را از كتاب خدا دور كنند و  ميپيشوايان جمهوري اسال  -7
فهمند و نبايد به قرآن استدالل  ميگويند مردم قرآن را ن ميلذا در سخنرانيهايشان 

اي علميه درس خوانده باشد؛ زيرا قرآن كنند مگر كسي كه پنجاه سال در حوزه ه
بايد از ايشان پرسيد آيا ابوذر و  .عام دارد، خاص دارد، مطلق دارد ، مقيد دارد ووو

پنجاه سال درس خوانده بودند؟ و ) ص(عمار و هزاران نفر از اصحاب رسول خدا 
اگر خوانده بودند پيش كه و در كدام حوزه علميه درس خوانده بودند؟ آيا مگر 
مفاهيم مطلق و مقيد و عام و خاص و امثال اينها از مفاهيم عرفي نيست كه شما 

جمع كرده و پنجاه سال خود را معطل كرده » اصول فقه«اينها را تحت قوانين علم 
ايد، به ياد دارم كه روزي يكي از برادران ديني همين مطالب را به من گفت، من 

اين مطالب عام : ه خودم چنين دادم كهنيز جواب او را مختصرا در خطبه نماز جمع
و خاص و مطلق و مقيد و غيره را همه از عرف گرفته اند و مردم گرچه اين 

مثال همه معني آب را  .فهمند مياصطالحات را نخوانده اند ولي اين مطالب را 
است، معني آب هندوانه را هم » مطلق«كنند گر چه ندانند كلمه آب  ميدرك 

است في » مقيد«كه مطلع نباشند كه آب هندوانه در علم اصول فهمند هر چند  مي
مقصود  .كنم ميامروز همگي شما را به منزلم دعوت : المثل اگر كسي بگويد

همچنين  .است» عام«روشن است گر چه مردم ندانند همگي » همگي«گوينده از 
اضح مقصود او براي همه و .كنم ميفقط شما را به منزلم دعوت : اگر كسي بگويد

اصوال اصطالحات عام و خاص و  .است» خاص«است گر چه ندانند آن كلمه 
بنابر اين اگر مردم اين اصطالحات را  .مطلق و مقيد و غيره همه از عرف أخد شده

فهمند، همچنين است مطالبي كه در قرآن آمده  ميدانند ولي مقصود متكلم را  مين
حصيل نكرده بودند ولي معاني است، همه مسلمين صدر اسالم كه علم اصول را ت
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فهميدند زيرا خداوند قرآن را به زبان مردم نازل فرموده نه به زبان  ميقرآن را 
بلكه علما از عرف مردم گرفته اند و به تدريج به صورت علم  .تخصصي و علمي

آن قسمتها «: و چنانكه آيت اهللا رحيم ارباب نيز عقيده داشت .اصول در آمده است
و عرف عقال فاصله گرفته تفصيل بال حاصل  ميفقه كه از فهم عمو از علم اصول

شود كه  مياست كه حتي ممكن است باعث تشكيك در معاني واضح و مفاهي
از اينرو نبايد به بهانه علم اصول، مردم را  .»فهمد ميانسان طبيعي آنها را به راحتي 

حديث نزديك  نسبت به فهم دين ترساند به طوري كه جرئت نكنند به قرآن و
شوند و استفاده از مطالب كتاب و سنت همچون نصاري فقط در انحصار روحانيت 

  .قرار گيرد
گويد قاضي  مياسالم  .كارشان ضد اسالم است ميقاضيان جمهوري اسال -8 

بايد بي طرف باشد و حتي قاضي نبايد به يكي از طرفين زيادتر از ديگري توجه 
» يا أبا الحسن«را براي احترام با عبارت ) ع(ن علي كند و آن قاضي كه اميرالمؤمني

مخاطب قرار داد مورد مؤاخذه حضرت واقع شد؛ زيرا بيش از فرد ديگر، براي آن 
كساني هستند كه  ميبرخي قضات جمهوري اسال .بزرگوار احترام قايل شده بود

» سب« گذارند مثال ميفرق ن» زا«را از » ضاد«دهد و  ميتشخيص ن» ثا«را از » سين«
در واقع تعدادي بچه طلبه هاي فاقد  !!نويسند مي» زارب«را » ضارب«و » ثب«را 

سواد حقوقي را قاضي نموده اند و بر جان و مال و ناموس و آبروي مردم مسلط 
به گنبد و گلدسته فالن امام يا امام زاده، فتواي اعدام  ميكرده اند كه براي بي احترا

زيرا قرآن  .است) ص(بر خالف قول خدا و رسول اين كارها تماما  !!دهند مي
پيامبري براي مردم = ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزؤون «: فرمايد ميكريم 

آيا خداوند متعال فرموده هر ) 11/الحجر(» كردند مينيامد جز آنكه او را استهزاء 
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را سب ) ص(كس استهزاء كرد او را بكشيد؟ آيا اهل مكه كه آن قدر رسول اكرم 
كردند به اعدام محكوم شدند؟ اگر محكوم به اعدام بودند چرا پس  ميو استهزاء 

چرا امام  !همه را اعدام و حكم خدا را اجرا نكرد؟) ص(از فتح مكه رسول خدا 
به بدگوي ) ع(از بدگوي خويش پذيرايي كرد و چگونه امام صادق ) ع(حسين 

م اينكه به امام توهين شده در زندان خود مهرباني كرد ولي در اين حكومت به جر
اينان كتاب خدا را كنار گذاشته و به اخبار  .كنند ميمردم را مضروب و مقتول 

كنند كه در كتب حديث روايت كرده اند كه هر كس  ميغاليان و كذابين عمل 
جزاء سيئة سيئة «: به امام بد بگويد او را بايد كشت، در صورتي كه خداوند فرموده

آيا جزاي سب، كشتن و اعدام  .)40/الشوري(» كيفر بدي، مانند آن است= مثلها 
  !كردن است؟

در حالي كه ائمه علي رغم  !!دانند مي) ص(شايد اينان خود را همشأن پيامبر 
را بر ) ص(دانستند و احكام پيامبر  ميرفعت مقامشان خود را در منزلت پيامبر ن

ولي آقايان  .شمردند ميق مرگ نكرده و بد گوي خود را مستح ميخود حمل ن
كاسه از آش داغتر شده اند و مردم را به جرم توهين به امام يا فالن مال به اعدام 

  !كنند ميمحكوم 
آيا بايد انسان سعي كند به بهانه هاي مختلف مردم را واجب القتل نمايد؟ 

دارد؟ جز روايت راويان اهل غلو چه  ميكدام يك از كتب إلهي چنين احكا
ركي دارند؟ آقاي بهمن شكوري كه مسلماني قاري قرآن بود به جرم اينكه به مد

در اين  .كرده، در زندان اوين اعدام كردند ميامام و به گنبد و گلدسته بي احترا
مورد استاد مفتي زاده اعالميه اي خطاب به آقاي خميني منتشر ساخت گويا 

  :دانست كه مين
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  آنچه البته به جايي نرسـد فرياد است    نگوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله م
اينجانب نيز در اين مورد اعالميه اي منتشر كردم و در آن ثابت كرده ام كه 
اگر در در وسايل الشيعة در باب حدود و تعزيرات رواياتي درباره قتل سب كننده 

، تماما اسناد و راويانش از غالة و ضعفاء وارد شده) ع(و ائمه ) ص(سول خدا ر
توان به  ميباشند و يك روايت صحيح در تمام آنها نيست و در حكم جزئي ن يم

، اكثر !!كنند ميايشان اعتماد كرد، چگونه در قتل و خونريزي به آنان اعتماد 
قضات ما از مسايل قضاوت و شرايط آن بي خبرند، نبايد به بهانه مختلف براي قتل 

غير شيعه بايد به  ميذاهب اسالكدام شرع گفته مردم م .مردم قانونگذاري نمود
دست پاسداران شيعه كشته شوند، كدام شرعي اجازه داده مردم را قبل از ثبوت 
جرم ماهها و بلكه سالها بال تكليف در زندانها نگه دارند، محاكمه زير زميني و 

  .چنين نكرد) ع(حتي نمرود با حضرت ابراهيم  !مخفي از مردم از كدام دين است؟
اي را به نام فقيه و استاد عالي مقام از قبيل خامنه اي و رفسنجاني هر طلبه  -9

كنند و اگر كسي منكر فقاهت آنها شود مستحق  ميبر گرده، مردم سوار  ....و
روزي اين حقير در ميدان توحيد براي سوار شدن  .باشد ميعذاب و مؤاخذه 

را قبول داريد، اتوبوس در صف ايستاده بودم، كسي از من پرسيد شما فالن فقيه 
خير، ديدم دو نفر كارت از جيب خود در آوردند كه آقا بفرماييد كميته، : گفتم

دانيد؟ گفتم آقاي عزيز،  ميكنيد و او را فقيه ن مي ميچرا نسبت به ايشان بي احترا
در اين حال مردم جمع شدند و با مأمورين كميته بگو،  .شود ميفقيه كه زوركي ن

اره كردند كه برو، من هم فوري سوار تاكسي شدم و از مگو كردند و به من اش
در اين حكومت عوض اينكه اصول و فروع اسالم را ترويج و نشر  .آنجا گريختم

آشنا سازند، به نشر خرافات و احترام به  مينمايند و مردم را به معارف اصيل اسال
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س گنبد و قبور و به گنبد و بارگاه پرداخته اند و در تمام اسكناس ها فقط عك
و با اينكه مردم همه مستضعف شده اند و  .بارگاه و عمامه و مقبره چاپ كرده اند

اكثرا ضروريات اوليه زندگي را فاقدند، با خبر شدم كه بنابه نقل روزنامه جمهوري 
در حالي  .نصب كنند) ع(قصد دارند چهارصد كيلو طال بر گنبد امام رضا  مياسال

اين قبيل كارهاي لغو در  .ازم اوليه زندگي را ندارندكه اكثر ملت آب و برق و لو
اين دولت بسيار است چنانكه مخارج هنگفت بلكه سرسام آوري براي مقابر 
مختلف از جمله مقبره محتشم كاشاني و مقابر امام زاده ها خصوصا مقبره آقاي 
ا خميني از بيت المال صرف كرده اند كه براستي هر مسلمان منصف بلكه هر فرد ب

شوند كه مردم در تهيه دارو و مخارج  ميچگونه راضي  .وجداني از آن بيزار است
معالجه خود با دهها مشكل مواجهند و مدارس و دانشگاهها صدها كمبود دارند، 

در حالي كه مرحوم شهيد  .بدانند) ص(چنين كنند و خود را مسلمان و پيرو پيامبر 
فه روي مرقد پيامبر عزيز اسالم اول در كتاب ذكري در باره گذاشتن يك قطي

ثانيا كه اگر هم چنين شده باشد  .گويد اوال اين خبر از اهل سنت نقل شده مي
اين مطلب را  !شود و مورد رضاي شارع نيست مياتالف مال و اسراف محسوب 

جناب قلمداران در بخش زيارت از كتاب گرانقدرش راه نجات از شر غال ة نقل 
تواند كتب خود را كه مملو از چنين حقايقي است  ميننموده و به همين جهت 

چاپ و منتشر كند؛ زيرا اگر مردم از اينگونه حقايق مطلع شوند، ديگر به آقايان 
به هر حال پس  .خواهند بكنند ميتوانند هر كاري كه  ميدهند و مالها ن ميسواري ن

هوري از اينكه خبر نصب چهارصد كيلو طال براي يك گنبد در روزنامه جم
چاپ شد، دوستان نگارنده با موافقت اينجانب اعتراضنامه اي نوشته و  مياسال
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پخش كردند و تعداد زيادي را در منزل اينجانب گذاشتند، من نيز به هر كس 
  :دادم، متن اعتراضنامه به قرار زير است ميرسيدم يكي از اين اعالميه ها را  مي

 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  اعتراضنامه
»š⎥⎪Ï%©!$# uρ šχρã” É∴õ3tƒ |=yδ ©%!$# sπ ÒÏø9 $#uρ Ÿωuρ $pκtΞθà) ÏΖãƒ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# Νèδ ÷Åe³t7sù 

A>#x‹yèÎ/ 5ΟŠÏ9 r& « )34/توبه(  
و آنهايي كه طال و نقره را بصورت گنج درآورده و آنها را در راه خدا انفاق (

  .)كنند، پس آنها را به عذابي دردناك بشارت ده مين
% 100ته رهبر انقالب و همچنين مردم مسلمان، بايد همه چيز چون طبق خواس

) ع(بر گنبد امام رضا  !!باشد، لذا بدين وسيله، به نصب چهارصد كيلو طال مياسال
كنيم، و اگر اين عمل بعنوان نذر  ميباشد، اعتراض  مي ميغير اسال% 100كه عملي 

ا نذر منكر در اسالم هم انجام گرفته باشد، باز هم محكوم به اعتراض است؛ زير
باشد، و اين ثروت قابل توجه را بصورت گنج و كنز درآوردن در رديف  ميباطل 

منكرات است و خداوند در كتابش به اين عمل بشارت عذاب اليم داده، لذا از 
خواهيم به اين عمل طاغوتي اعتراض كرده و از مسئولين امر  ميجميع مسلمين 

شده و كنز مورد نظر في سبيل اهللا انفاق،  ميمور اقدابخواهند هر چه زودتر در اين ا
  .و كمكي به مستضعفين بشود

 :و اما نتايج اين عمل انقالبي، إن شاء اهللا

خواهند از اسالم  ميبدهان مكاتب ضاله اي كه  ميخوردن مشت محك) 1(
  .ايرادات اقتصادي بگيرند



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
222 

  .زدودن لكه هاي طاغوت صفوي از دامن اسالم اصيل )2(
  .تضعيف قبر پرستي و تقويت توحيد )3(
  .به جريان انداختن اين گنج طال در راه خدا و براي مستضعفين )4(
هدفي بزرگ در راه روشني افكار مسلمانان در جهت پيشرفت انقالب  )5(

  .فرهنگي
  از طرف هيئت مسلمين واقعي جهان ساكن تهران

  
دارد  ميامت اسال ديگر از بدعتهاي آخوندها كه أضرار اقتصادي سنگين براي

يكي از اساتيد علم اقتصاد  .تعطيالتي است كه در دين نبوده و اينان ابداع كرده اند
به نام دكتر مدني در مقاله اي كه در روزنامه كيهان چاپ شد نوشته بود هر روز 
تعطيل موجب ضررهاي زيادي براي هر دولتي است و به عنوان نمونه گفته بود در 

ه اند كه اگر يك روز فقط كفاشها دست از كار بشكند موجب فرانسه محاسبه كرد
چندصدهزار فرانك ضرر به دولت فرانسه خواهد شد، چه رسد به اينكه همه 

  !اصناف يك روز را تعطيل كنند
ولي دين در نظر مالها همين است كه يك روز را به بهانه تولد پيغمبر و امام 

ر حالي كه پيامبر عظيم الشأن اسالم در د .و يك روز را به بهانه وفات تعطيل كنند
شهادت حضرت حمزه سيدالشهداء دستور تعطيلي نداد و امام المتقين و معلم 

و ) ص(شناخت نيز به تبعيت از پيامبر  ميكه دين را از همه بهتر ) ع(المؤمنين علي 
در زمان حكومت خود هيچگاه در سالروز ) ع(همچنين فرزندش امام حسن مجتبي 

دستور تعطيلي  ......وفات پيامبر يا حضرت حمزه يا ابراهيم پسر پيامبر و تولد يا
  .دانستند ميرا جايز ن ميندادند؛ زيرا إضرار به امت اسال
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جنگند و هر بار هزاران جوان را به كشتن  ميمدتي است با دولت عراق،  -10
ر گويند جنگ ما جنگ ايمان با كفر است و دولت عراق را كاف ميدهند و  مي
خوانند و هر كس خواسته ميان ايشان صلح برقرار كند خميني قبول نميكند،  مي

  !!سوره انفال را در قرآن نخوانده است 62و  61گويي آيه 
دربار داشتن امام جمهوري كه عده اي چاپلوس او را محاصره كرده اند  -11 

ه چاپلوس و مالقات امام به اختيار و نظر اين هواپرستان متملق است، و اين عد
گويند و معتقدند بايد بدون چون و چرا اجرا شود،  ميحكم او را حكم خدا 

ÿρ#) «: فرموده 31چنانكه ذكر شد خدا در سوره توبه آيه  ä‹sƒªB$# öΝèδ u‘$ t6 ômr& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘ uρ 

$ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ Âχρ ßŠ «!$# yx‹Å¡yϑ ø9$#uρ š∅ ö/$# zΝtƒ ötΒ !$ tΒ uρ (#ÿρ ãÏΒ é& ω Î) (#ÿρ ß‰ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9Î) #Y‰Ïm≡uρ ( Hω tμ≈ s9Î) 

ω Î) uθ èδ 4 …çμ oΨ≈ ysö7ß™ $ £ϑ tã šχθ à2 Ìô±ç„ ∩⊂⊇∪  « همين آيه را دليل ) ع(كه امام صادق
را از علماي خود پذيرفتند  ميگرفته بر شرك كساني كه بدون چون و چرا هر حك

اينان  .در قرآن فرموده نماز جمعه بخوانيد .و آنان را واجب االطاعه گرفتند
كتاب نوشته و منتشر ) در زمان غيبت امام زمان(نخواندند و در تحريم نماز جمعه 

خوانند، اگر چه خود  ميساختند، ولي چون امام جمهوري گفته بخوانيد اكنون 
كند كه  ميدر اين حكومت امامش مكرر سخنراني  !!خواند ميامام، نماز جمعه ن

است طلبي و انحصار طلبي نكنيد، ولي در دنيا طلبي نكنيد و خودخواه نباشيد و ري
كند يعني عده اي را از متملقين و چاپلوسان دور خود  ميعين حال خود او عمل ن

گويند آنهم  ميجمع كرده كه شب و روز در راديو و تلويزيون براي او تملق 
جان مني : خوانند ميتملقات كفرآميز و شرك انگيز چنانكه در تصنيفهاي خود 

  .وح مني خمينيخميني    ر
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بودند، ولي در اين چند سال  ميسالها بود كه مردم تشنه حكومت عدل اسال
كاري كرده اند كه ملت از اسالم بيزار و بسيار به آن  ميمأمورين جمهوري اسال

بدبين شده اند، گويا خدا خواسته بود يكنفر مدعي امامت به رياست برسد و عده 
در  .را بگيرند تا همه رسوا و مچ همه باز شود اي از روحاني و مقدس مĤبان دور او

حالي كه اسالم از تملق و چاپلوسي منع كرده، اينان را حضور امامشان او را در 
مالند و او  ميبوسند و به صورت  ميرديف انبيا و مرسلين قرار داده و دستش را 

مق است كند و آيا اگر نهي كند چنان محتاطانه و بي ر مينشيند و نهي ن ميساكت 
رسد، خصوصا كه  ميشود و به هيچ وجه جدي به نظر ن ميكه حمل بر تعارف 

دارد تا  ميكشد، بلكه دستش را نگه  ميكند و دستش را پس ن مياصال مقاومت ن
با اينكه اسالم، دست بوسي را تجويز  !!نفر بعدي نيز بتواند دستش را ببوسد

اينان  .و دست بوس امام باشنددر اين جمهوري مصادر امور بايد مقلد  .نفرموده
باشد بايد خدا توسط وحي به رسول  ميمعتقد بودند كه امام را كه واجب االطاعه 

گويند بايد به  ميخود معرفي و تعيين كند، ولي اكنون از عقيده خود برگشته و 
را دست آويز خود كرده و به نام او  ميانتخاب مردم باشد، و بدون تعيين خدا اما

كوبند و هر كس سخن حقي بگويد او را ضد خط امام و يا ضد انقالب  يممردم را 
آيد بايد خط مخصوص به خود داشته باشد يا  ميكه به دنيا  ميآيا هر اما .خوانند مي

بايد تابع  ميحقي ندارد خطي به نام خود ايجاد كند بلكه هر اما ميخير؟ هيچ اما
كنون عده اي از طالب ا .باشد نه غير ايندو) ص(كتاب خدا وسنت رسول 

تشكيالتي به نام روحانيت مبارز به وجود آورده اند كه در مقابل متصديان امور 
باشند ولي در مقابل مردم بيچاره مظلوم، مقتدر و مبارزند شايد  ميمطيع و متملق 

عده ايشان به چند صد نفر برسد ولي تاكنون ما نشنيديم از يك كار غلط دولتيها 
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نجات دهند و نديديم  ميرا از زندان و يا از دست ظال مييا مظلوجلوگيري كنند و 
از يك عقيده خرافي و يا باطل جلوگيري نمايند و حتما اين تشكيالت فقط براي 

اميد است نشر اين كتاب براي خوانندگان مفيد  .گرفتن بودجه و بهره دولتي است
و آگاهي شود و موجب بيداري و هوشياري گردد و براي آيندگان موجب عبرت 

كه از اوضاع گذشته مطلع گشته و متوجه باشند كه در آينده فريب نخورند و 
  .حساب اسالم را از خرافات جدا كنند

منازل و مساكن و ادارات طاغوتيان را منزل و اداره خود قرار داده اند،  -12
در حالي كه اسالم اين كاخهاي سر به آسمان كشيده راه براي سران امت اسالم 

) ص(رسول خدا  588پسندد چنانكه در وسايل الشيعه جلد سوم صفحه  مين
من بني بنيانا رياء و سمعة حمله يوم القيامة إلي سبع أرضين ثم يطوقه نارا «: فرموده

: يا رسول اهللا كيف بني رياء و سمعة؟ فقال: به في النار، فقلنا ميتوقد في عنقه ثم ير
يعني آنكه بنايي براي خودنمايي و به رخ » اهاةيبني فضال علي ما يكفيه أو يبني مب

مردم كشيدن بسازد روز قيامت آن بنا را تا هفت طبقه زمين طوق گردن او كنند در 
عرض  .حالي كه آتش افروخته باشد سپس او را با آن طوق در ميان آتش اندازند

د زيادتر از بنا كنن: كنند؟ فرمود ميچگونه براي خودنمايي بنا  !يا رسول اهللا: كردند
آنچه آنان را كفايت كند و يا براي فخر كردن طبقاتي را بنا كنند در حاليكه يك 

هم اكنون تعدادي از بزرگان دولت در خانه ها و ويالهاي  .طبقه او را كافي است
به هر حال اعمال ايشان مخالف اسالم است، مثال  .طاغوتيان سابق سكني گزيده اند

ات طاغوتي است يعني صندوقي و رأي ريزي و متفرعات انتخاباتشان همان انتخاب
  .آن
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بايد دانست كه در اسالم انتخابات به بيعت و حضور در محضر دانشمندان و 
متفكرين مسلمين و دست دادن با اولي األمر و يا با نمايندگان او در شهرستانهاست 

براي خدا و  و بايد اهل رأي و منتخب ايشان مواجب نگيرند و سر بار ملت نشوند و
خدمت به خلق رأي خود را اظهار كنند، و اگر رأيي ندارند و يا كسي پيدا شد 
رأي بهتري داد، حق اظهار داشته باشد نه آنكه منحصر به عده اي مخصوص باشد 

داند چقدر در صندوقها خيانت  ميكه رأي خود را فروخته اند به مال دنيا، و خدا 
شوند و ابدا  ميو مطيع الدوله به مجلس وارد  شده است و فقط نمايندگان چاپلوس

نماينده اي كه واقعا استقالل رأي داشته باشد و سليقه و رضايت قدرتمندان را در 
گويي تنها شرط نماينده شدن تملق و  .شود مينظر نگيرد در مجلس ديده ن

  [48[!چاپلوسي است
كسي حق گويند  ميقوانين جمهوري اكثرا مخالف اسالم است، يكروز  -13

گويند بايد در حضور نمايندگان دلت  ميفروش ملك خود را ندارد و روز ديگر 
گويند هر كس هزار متر زمين در تهران دارد مصادره نخواهد شد  ميباشد، يكروز 

و معلوم نكرده اند، اين هزار متر در كجاي تهران باشد مثال جواديه و يا تخت 
د اين حكم چيست؟ اين احكام را تماما به طاووس، آيا چه ميزان استثناء شده و سن

اينان حاضر نيستند به مردم كردستان در امور دينشان  .كنند مينام اسالم منتشر 
آزادي بدهند، آيا كدام شرع فرموده تمام مردم بايد تابع اعتقادات مذهبي طهران 

  .باشند
ت گويند اگر روحانيت نباشد اسالم نيست و اگر به روحاني مياينان  -14

توهين شود، به اسالم توهين شده، معلوم نيست آيا اسالم روحاني و غير روحاني 
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إن «: فرمايد ميداشته، در صدر اسالم كه چنين تفرقه اي نبوده است قرآن كه 
  .و اصال اسالم از پوشيدن لباس شهرت نهي فروده است» أكرمكم عنداهللا أتقيكم

بگوييم مثنوي هفتاد من كاغذ  ما اگر بخواهيم تمام اشكاالت اين جمهوري را
شود، هيمنقدر بايد گفت اين جمهوري با چنين قوانيني مردم را به شرك و 
 .انحطاط كشانده و ملتي كه در شرك و خرافات باشد روي سعادت نخواهد ديد

كنم و ساير معايب و خالف قوانين شرعي اين  ميدر اينجا به همين اندازه اكتفا 
ما از خداي تعالي  .كنم ميتم در جاي ديگر بيان جمهوري را اگر توان داش

خواهانيم كه وسايلي فراهم كند براي اصالح امور دين و دنياي اين ملت بيچاره 
  .و نعوذ به من مضالت الفتن .كه اكثرا خسرالدنيا و اآلخرة شده اند

هيچ مرجعي در ايران نيست كه به او شكايت شود و هيچ قانوني در كار 
كنند، و هر  ميبرند، زنداني  ميزنند،  ميگيرند،  ميرا بخواهند هر كسي  .نيست

چنانكه يكي از  .كس بگويد چرا؟ مقصر است، و هر كس ايراد كند، بي دين است
منسوبين ما كه در زندان بود براي من نقل كرد كه پنجاه نفر را در يك اتاق سه متر 

يا  .ب تا صبح معذب بودتوان خوابيد، بايد سر ش ميدهند كه ن ميدر سه متر جا 
گويد برخيزيد همه را به مسلسل  ميآيد و براي ترساندن زندانيان  مييك مأمور 

ديدم  ميخود نگارنده نيز در زماني كه زنداني آخوندها بودم به چشم خود  .ببندم
گردانند و خبر دارم كه  ميكه جوانان شكنجه شده را غرق در خون به سلول باز 

داني را كه به شرايط ناگوار خود در زندان اعتراض كرده بودند، تعدادي از زنان زن
در زندان به بنّاي بي سوادي برخوردم و از او پرسيدم تو را به چه  !!اعدام كردند

من دو سال است در زندانم و هنوز از من سؤال : به زندان آورده اند؟ گفت ميجر
ه اند؟ پسر و دختر آقاي و محاكمه نكرده اند تا بدانم براي چه مرا محبوس كرد
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عدالت را كه از دوستان اين حقير است، دستگير و زنداني كردند به جرم اينكه 
چرا با مجاهدين خلق رفت و آمد داشته ايد، دختر را در هنگام ورود به زندان در 
بازجويي كشتند و معلوم نشد كجا دفن كردند و پس از چندين ماه به اوليايش خبر 

ايشان را كه شايد شانزده سال داشت به ده سال زندان محكوم  دادند و اما پسر
ولي پس از آنكه شش سال از ده سال را در زندان بسر برد او را با عده اي  .كردند

ساله را به عنوان منافق گرفته و كشته يا  20تا  12بسياري از جوانان  .ديگر كشتند
منافق  .داند ميافق را هم نمعلوم است كه دولت مالها معني من .زنداني كرده اند

كسي است كه ظاهرا موافق ولي باطنا مخالف باشد ولي اينها كه ظاهرا هم 
معلوم شد روحانيان ما معني منافق را هم  .گويند ما مخالف دولتيم، منافق نيستند مي
به هر حال اآلن كار به جايي رسيده كه اين دولت و  .كنند ميدانند يا تجاهل  مين

دانند و چندين سال شب و روز جنگ و ستيز  ميدولت عراق را كافر آقاي خميني 
نمودند و صدها هزار جوان از طرفين كشته شده و همه شب بر سر مردم شهرها 
بمب و موشك و غيره ريختند و بسياري از خانه ها را خراب و خانمانها را تلف 

با  .كردنموند و هر كس براي اصالح و صلح قدم گذاشت آقاي خميني قبول ن
اينكه چندين آيه در قرآن است كه خدا مسلمين را امر به صلح نموده و از آيات 

كه كفار و مشركين  ميبه عالوه هنگا .شود ميبسياري حرمت اين جنگ استفاده 
بايد  62و  61كنند به نص صريح قرآن در سوره انفال آيه  ميپيشنهاد صلح 

گويند كسي قرآن را  مين گاهي پذيرند، آري اينا ميپذيرفت، چگونه اينان ن
هر چه هست تمام ساكنين منازل شبها را در ترس و لرز و زنان بيچاره  .فهمد مين

مريض و بيمار شده، چه بسيار كه به بيماري رواني گرفتار شده اند، من اگر 
بخواهم تمام مطالب و ماجراهاي خود را بنويسم مثنوي هفتاد من كاغذ شده و از 
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ده ام و اينجانب نيز اكنون توان و طاقت تفصيل ندارم، از اينرو اختصار عدول كر
پردازم و از  ميفقط به بيان ماجراي دومين و سومين حبس خود در اين جمهوري 

  .گذرم ميباقي قضايا 

 ]آمادگي هميشگي مؤلف براي بحث[

بود كه جواني چند جلسه در مجلس تفسيري كه در منزل داشتم،  60اوايل سال 
كرد، اما ظاهرا پدرش پس از اطالع، مطلب را با آيت اهللا عبدالرحيم  ميشركت 

گذارد و جوان مذكور احتماال به تحريك پدرش از  ميرباني شيرازي در ميان 
خواهد كه در يك جلسه با آقاي رباني شيرازي مباحثه كنم، اينجانب  مياينجانب 

بعد از انقالب اطالعيه اي هميشه آماده مباحثه و مناظره با علما بوده و حتي قبل و 
در موضوعات مورد  ميبين مردم پخش كرده و آمادگي خود را براي مباحثه عل

حتي يادم هست زماني كه در دوره طاغوت پس از  .اختالف، اعالم كرده بودم
گرفتن مسجد توسط مالها، در زندان ساواك بودم و مأمورين به من گفتند مراجع 

و اعتراض دارند، جواب دادم من حاضرم در يك مجمع با تو مخالفند و به اعمال ت
با تمام مراجع قم و نجف از قبيل گلپايگاني، نجفي، شريعتمداري،  ميعمو

از اينرو وقتي  .مباحثه و از عقايدم دفاع كنم .....شاهرودي و خويي و خميني و
جوان مذكور از من خواست كه با رباني مباحثه كنم بي خبر از چاهي كه برايم 

نده اند، پذيرفتم و توكل بر خدا كرده و با آن جوان و دوستش روز سه شنبه ك
پانزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت هجري شمسي مرا به منزلي بردند كه 
در آنجا عده اي از پاسداران و مأمورين دولت حضور و رفت و آمد داشتند و همه 

در اتاقي كه  .كردند ميت توجهشان به آقاي رباني بود و از او محافظت و مراقب
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رباني نشسته بود نيز چند پاسدار مسلح حاضر بودند، ولي جز آن جوان و دوستش 
به راستي مباحثه با پيرمردي چون من كه فاقد عده و عده  .كسي همراهم نبود

  !الزم داشت؟ مياست، چنين خدم و حش
اوايل  باري پس از سالم و تعارفات معمول، خداي را هزاران سپاس كه در

مباحثه، از اوضاع مجلس دريافتم كه اين مجلس توطئه اي بيش نيست و حاضرين 
مجلس به هيچ وجه من الوجوه جوياي حقيقت و طالب هدايت و شنواي مطالبم 
نيستند، بلكه فقط قصد دارند در اثناي سخنانم چيزي بجويند كه بهانه اي عليه من 

نيست يك مباحثه جدي و حق به دست شان دهد و تنها چيزي كه مطلوبشان 
جويانه است كه طرفين با استدالل و ارائه مستندات خود، قصد وصول به حق و 

مرا » درسي از واليت«حقيقت را داشته باشند؛ زيرا آقاي رباني با اينكه كتاب 
خوانده بود ولي هيچ عالقه اي به بحث در باره مطالب آن نداشت و مايل نبود در 

كند كه  ميو اين ثابت  .انب در آن كتاب، دليلي بياوردباب اشتباهات اين ج
اينگونه اشخاص به هدايت راغب نيستند بلكه صرفا قصد دفاع از موقعيت و سليقه 
و عقيده موروثي و معتاد خود دارند و اين حالت خود حجابي است كه مانع از 

  .شود ميرؤيت حقايق، هر چند كه مستدل باشند، 
بود و فهميدم كه هيچ فايده اي بر اين مجلس مترتب نتيجه بحث برايم روشن 

اتفاقاً چيزي از شروع به اصطالح مناظره نگذشته بود كه فهميدم ] 49[.1نيست

                                                 
اي : اين مطلب را در ضمن سخنانم نيز به تصريح بيان كردم و خطاب به حاضرين در مجلس گفتم -   1

شرعي ندارد، بلكه ي  هآقايان هشت نفري كه در اين مجلس هستيد بدانيد اين مجلس شما هيچ فايد
 =گويد و  ميي دليل گمراهيش را نگويد برقعي گمراه است ول ميبرخالف شرع است، به دليل اينكه آقا 
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مقصودشان آن است كه مرا به آوردن يك مرام جديد متهم كنند و يا به اتهام 
مرا توهين و اهانت به علما و بزرگان اسالم، منتسب سازند و به اين بهانه واهي 

زنداني كرده و بدين طريق مانع از ارتباط مردم با اينجانب شوند، لذا سعي كردم 
حتي المقدور طوري سخن بگويم كه بهانه اي به دستشان ندهم و چندين بار تكرار 
كردم و حتي سوگند خوردم كه من سخن جديدي نياورده ام و سعي بسيار كردم 

كردم كه بگويد به  ميد و دايماً اصرار كه رباني را وادارم دليل گمراهي مرا بگوي
بيابد و  ميچه دليل من گمراهم، شايد بدين طريق بحث صورتي استداللي و عل

اما حضرت آيت اهللا اصالً  .بتوانم با ذكر داليل، صحت مطالب خود را اثبات كنم
توجهي به دليل خواستنِ من نداشت و فقط سعي داشت كه از سخنانم مدركي عليه 

دست آورد و تأكيد و اصرار بسيار كرد كه نام علمايي را كه به نظر من خودم به 
خرافات را بر دين افزوده اند و بدعت آورده اند ذكر كنم و ابداً عالقه اي به بحث 
در اصول مورد اختالف نداشت، ناگزير از گفتن نام اشخاص جداً خودداري كردم 

از ما بخواهد، ما داليل بدعت  اگر شخصي يكي از بدعتها را بشمرد و": ولي گفتم
 ."گوييم ميبودن آن را 

كرد كه بايد اسم علمايي را كه بدعت آورده اند  ميباز هم رباني پافشاري 
پا شيد بريد «: گفت .ذكر كني و پس از اينكه دريافت اصرارش نتيجه بخش نيست

ويم، پس ديگر مزاحم نش«: آقا، و مجلس بدين ترتيب به آخر رسيد و من نيز گفتم

=
                                                 

اين را هم بنويسيد كه من تا هشت شب ديگر حاضرم در اين مجلس بنشينم، ولي اين  .رود ميحاشيه 
  .مجلس فايده اي ندارد نه براي گوينده نه براي شنونده
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و نه مزاحم ) منظورم جواني بود كه به مجلس تفسيرم آمده بود(نه مزاحم آقا شويم 
  .و از مجلس خارج شدم» مردم

 ]بحث مؤلف با آقاي رباني شيرازي[

در ابتداي : بي مناسب نيست اگر قسمتهايي از سخنان خود را در آن مجلس بياورم
ي كه شما داريد چيست؟ آيا من خواستم ببينم كه مسأله جديد: بحث رباني پرسيد

مسأله جديدي داريد؟ و پس از اشاره به اينكه موضوع واليت تكويني مورد 
خواستم ببينم جوهره مطالب شما چيست؟ چه اختالفي با  مياختالف است گفت 

كنيد كه نسبت به جمهوري  ميدارد كه بچه ها را تشويق به اين  ميجمهوري اسال
دي بروند، آيا اشكاالتتان به جمهوري منزوي شوند، دنبال مسايل جدي

است؟ من  ميچيه؟ آيا به نظر شما رژيم شاهنشاهي بهتر از جمهوري اسال مياسال
دانم و دين اسالم را  مياين حقير سراپا تقصير خود را معصوم ن: در جوابش گفتم

قبول دارم و مذهبي نياورده ام و نه مرام جديد آوردم و نه با اسالم مخالفم و 
اين فرمايشات شما ناشي از هوچيگري است كه شما  .گري هم خوب نيستهوچي

نه، ما نه با اسالم مخالفيم، ما با اسالم  .مخالفيد ميبا اسالم مخالفيد با جمهوري اسال
ما  .كه چيزي از اسالم كم يا زياد نكند موافقيم مياصيل موافقيم با جمهوري اسال

هللا كاشاني در زندان بوديم، پسران ما مدتي با آيت ا .كسي را منزوي نكرديم
تمام  .كردم ميمن مدتي با آقاي مصدق و كاشاني همراهي  .كاشاني هستند، بپرسيد

محل تنهايي فداييان در قم  .آخوندها با فداييان اسالم مخالف بودند به غير از من
 آيت اهللا بروجردي با تمام .شدند ميدر تهران در منزل من پناهنده  .منزل من بود

به دستور بروجردي فداييان را در مدرسه فيضيه  .دستگاهش با فداييان مخالف بود
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دانيد مانعي  ميدانند، حال اگر شما ن مياين چيزهايي است كه همه  .كتك زدند
 .مخالف است ميخواهيد مرا هو كنيد كه با جمهوري اسال ميندارد، حال اگر شما 

و گلپايگاني و نجفي و ديگران اين حرفهاي شما هو كردن است، شريعتمداري 
  .شناسند ميهمه همدرسهاي من اند و مرا 

از سؤاالت ديگر رباني آن بود كه فرق بين مذهب و دين چيست؟ در جوابش 
الدين من اهللا «اول اينكه  .دين و مذهب بيست و پنج فرق با هم دارند: گفتم

آورده، ولي مذهب را  ، دين را خدا»إن الدين عنداهللا اإلسالم» «والمذهب من الناس
مذهب حنفي، مذهب جعفري، مذهب شافعي، مذهب صوفي و  .مردم ساخته اند

و  .مذهب شيخي، همه اينها را مردم ساخته اند، در كتاب خدا اين مذهب ها نيست
گوييد مذهب را ه و روش رسيدن به  ميشما : در قسمت ديگري از بحث گفتم

الم را خدا منحصر كرده به مذاهب اسالم است، آيا راه و روش رسيدن به اس
يعني نماز » أقيموا الصالة«ابوحنيفه فهميده  .موجود يا شما منحصر كرده ايد

يعني نماز بخوانيد، پس انحصار » أقيموا الصالة«: فهمم كه ميبخوانيد، بنده هم 
كردن به ابوحنيفه براي چه و به نام مذهب ايجاد تفرقه كردن براي چه؟ حنفيين، 

اين  .ن، مالكيين اگر همه مسلمانند پس همه اسمشان را بگذارند مسلمانشافعييي
شما همين نام » هو سماكم المسلمين«است كه خداوند بر شما گذاشته  مياسالم نا

اسماء « .مسلمين را بگيريد و تحت همين نام وحدت پيدا كنيد نه به نامهاي متعدد
مذهب تفرقه بين مسلمين آورده  شما و گذشتگان به نام .»سميتموها أنتم و آباءكم

تواند از كتاب اهللا و سنت رسول اهللا بفهمد، ديگر  ميمانند ابوحنيفه  ميهر عال .ايد
خدا نام دينش را  .كنيم به وحدت اسالمي ميايجاد تفرقه براي چيست؟ ما دعوت 

صحبت سر نام  .اسالم گذاشته و نام مذهب روي دينش نگذاشته، شما هم نگذاريد
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و در قسمت ديگري از سخنم  .بحث ما اينست .كند مينام ايجاد تفرقه  است خود
گوييم راه و روش اهل بيت هم اصولش و هم فروعش اين كه شما  ميگفتم ما 

و چون  .اينها مذاهب اهل بيت نبوده است .گوييد ميگوييد نيست، شما دروغ  مي
فهمم نه از  ميروات فهمي؟ گفتم از كل  ميرباني پرسيد از كجا سنت رسول اهللا را 

يك راوي خصوص، كتاب اهللا كه هست و اما سنت رسول را ما به يك مذهب 
اما از آنجا كه مخاطبان با بغض در  .فهميم ميخاص پايبندي نداريم از كل روات 

برابرم نشسته بودند هيچيك از اين سخنان آنان را وادار نكرد كه به بحث خود 
يل بخواهند و در اثبات بطالن سخنانم دليلي صورت استداللي بدهند و از من دل
  .بياورند و بحث بي نتيجه خاتمه يافت

دو روز بعد يعني پنج شنبه كسي كه مباحثه را ضبط كرده بود به منزلم آمد و 
  .مباحثه آن روز ضبط نمود] 50[،1چند سؤال ديگر كرد و جوابهايم را در ادامه نوار

  :سؤال و جواب آن روز بدين قرار بود
حضرت عالمه برقعي، راجع به بحثي كه با آيت اهللا رباني شيرازي : جوان

خواستم  شما توضيح دهيد به اين مطلبي كه شما فرموديد  ميكرديد يك نكته اي 
نه، دعواي ما سر محتواي مذهب : ما سر اسم مذهب اشكال داريم و ايشان گفتند

  خواستم دراين مورد توضيح دهيد؟ مياست، 
گويند محتواي  ميكند كه  ميشود كه ايشان اشتباه بزرگي  يمعرض : برقعي

مذهب با محتواي دين فرقي ندارد، و اين، يك اشتباه بزرگي است، چرا براي 
اينكه اينها خودشان در تمام كتابها نوشته اند كه اصول دين سه تاست و اصول 

س حال اگر دين با مذهب يكي است، اصول دين كه سه تاست، پ .مذهب دو تا
                                                 

  .مطالب اين  نوار تماما مكتوب گرديد و به تعداد محدودي ميان برادران ايماني توزيع شد - 1
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پس دو تا اضافه شده براي چي؟ بخاطر مذهب  .اصول مذهب هم بايد سه تا باشد
اگر محتوايش يكي بود،  .شود مذهب غير از دين است ميمعلوم  .اضافه شده است
فهمد، اما حاال آيت  مي مياين مطلب خيلي روشن است و هر عوا .بايد يكي باشد

كند و محتواي دين و  ميولي تجاهل داند  ميخواهد بداند، شايد هم  مياهللا رباني ن
بايد به ايشان گفت آقاجان اگر محتواي دين با مذهب  .داند ميمذهب را يكي 

گوييد اصول دين سه تاست، مذهب نبايد به آن اضافه كند،  مييكي است، شما 
گويند عدل و امامت از اصول مذهب است، اين يعني چه، اين يعني  ميپس اينكه 

پس بنابر اين، مذهب اضافه بر دين كرده است،  .رده استمذهب چيزي اضافه ك
گويد تا  ميگويد غير از خدا را نخوان، ولي مذهب  ميدين  .زياده كرده، كم كرده

كه قرآن » ال تدعوا مع اهللا أحدا«: گويد ميصبح سينه بزن بگو يا عباس، دين 
واي دين با خواهد بگويد محت ميايشان  .گويد احدي غير از خدا را نخوانيد مي

محتواي مذهب يكي است، اگر يكي است، پس چرا دو تا اضافه كرده اند و گفتند 
گويد غير از خدا  ميقرآن  .پس اضافه شده .عدل و امامت جزو مذهب است

گويد تا صبح ياحسين بگو، از اول شب برو  مياحدي را نخوانيد ولي مذهب 
گويد غير خدا را نخوان و  مي حاال آيا ديني كه .مسجد سينه بزن و بگو يا حسين

  .گويد يا حسين بگو يكي است؟ آيا كجاي قرآن گفته يا علي بگو؟ ميمذهبي كه 
يك قسمت : شود از دو قسمت ميپس به نظر شما مذهب تشكيل : جوان

حقش و يك قسمت ناحق كه قسمت حق آن دين است و قسمت ناحقش مذهب 
  است؟

آب  .ي آب مطلق، يكي آب مضافببينيد ما دو جور آب داريم، يك: برقعي
شود  ميريزد،  ميآيد در آب مطلق، آشغال  ميحال، يكي  .مطلق پاك خوب است
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دين، آب مطلق است، و  .كند ميگويند، ولي خيلي فرق  ميبه هر دو آب  .مضاف
  .مذهب، آب مضاف

ايشان خيلي اصرار داشتند كه شما نام علمايي را ببريد كه بدعت : جوان
كه آن  ميا گفتيد يكي از بدعت ها را نام ببريد تا من نام آن عالداشتند، و شم

عقيده ) رباني(بدعت را آورده من هم ببرم، آنطور كه من تشخيص داشتم ايشان 
  داشتند كه در دين بدعت نيست و هر چه هست همان اسالم صدر اسالم است؟

زني و آيا صوفي گري كه چرخ ب .كند ميداند ولي تجاهل  ميايشان : برقعي
اشعار مولوي را بخواني، آيا در صدر اسالم بوده است؟ مولوي مال هفتصد سال 

آيا شيخيگري مال چه زمان  .صوفيگري مال هفتصد سال بعد است .بعد است
هزار سال بعد از پيامبر  .است، شيخيگري در زمان شيخ احمد احسائي آمده است

كه در صدر بوده  ميهمان اسال توانيم بگوييم مين .و در صدر اسالم نبوده .اسالم
شيخي بوده، پيغمبر شيخي بوده، علي شيخي بوده يا صوفي بوده، مذهب نقشبندي 

: گويد ميگويد هر مريدي بايد در وقت نماز، مرشد را در نظر بگيرد، وقتي  مي
كي در صدر اسالم  .گويم ميكنيم، يعني به مرشد  ميتو را عبادت » إياك نعبد«

يعني، راه مرشد، ما چقدر » إهدنا الصراط المستقيم«: گويد مي اين بازيها بوده؟
آيا صدر اسالم اينها بوده؟ اينها در صدر اسالم نبوده  .مرشد داريم، هفتصد مرشد

پس اين مذاهبي كه پيدا شده، هيچكدام صدر اسالم نبوده و اين آقا كه  .است
اهل است يا اينكه گويد محتواي مذهب با محتواي دين يكي است، يا واقعاً ج مي

خير، عالم است و خودش را به جهل زده است آيا پيغمبر هم صوفي بوده، هم 
گفته كه  ميديدم در راديوي جمهوري اسال .شيخي، هم حنفي بوده، هم شافعي

پيغمبر فرموده پشت سر سني ها اگر نماز بخوانيد خيلي فضيلت دارد، من خيلي 
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و شيعه بوده است و ببينيد اينها چقدر تعجب كردم، آيا زمان پيغمبر مگر سني 
بيند ايران سرتا پا خرافات است، آخوندي كه  ميماند متحير كه  ميانسان  .نادانند

زماني كه  .زند بايد چيزي بگويد كه مردم به او نخندند ميپشت راديو حرف 
اگر  .پيغمبر زنده بوده، هنوز سني نبوده، شافعي نبوده، سني، شيعه نبوده است

گويي، پس همان اسم  مياي دين و مذهب يكي است، پس چرا اسم مذهب محتو
  .دين را بگو
  بيان كنيد؟ .يكي از علماي شيعه كه بدعت آورده است: جوان
مال صدراي شيرازي كه از مفاخر است و نام خياباني را به اسم : برقعي

جي نوري اين اسفارش به قول حا .كتابي نوشته به نام اسفار .مالصدرا گذاشته اند
گويد خدا با خلق يك وجودند، تمام خلق  ميمال صدرا  .تمامش ضد قرآن است

كند خدا هم تجلي  ميگويد همانطور كه فالن چيز جلوه  مي .تجليات خداست
زند و  ميگويد همانطور كه دريا موج  مي .كرده در حيوانات و چيزهاي ديگر
حرفهاي مالصدرا باطل با اينكه تمام اين  .موجش پيداست، خدا هم همينطور

خواهم اسم  مياست، حاال همين مال صدرا اكثر طالب و حتي آيت اهللا ها كه من ن
گفتم چه كس مبدع  ميدر آن مجلس اگر من  .ببرم، شاگرد مال صدرا هستند

گشت كه برايم پاپوش درست كند؛ زيرا او شاگرد مال  مياست، او فوراً پي بهانه 
باطل را حنفي گفته،  .الم مالصدرا بدتر كردهاز تمام كفريات، اس .صدراست

اآلن در همين  .ولي مالصدرا از همه بدتر كرده است .شافعي گفته، همه گفته اند
ايران مالصدرا مريدان بسيار دارد، بخواهي حرف بزني فوراً براي آدم پاپوش 

ازه و ت .كنند كه اين آقا مخالف با چه چيزهاست، ببريد آقا را به زندان ميدرست 
ما را بردند زندان، نگفتند براي چه  .اين چه آزادي است .گويند آزادي است مي
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علت اينكه : خواستند مرا آزاد كنند، گفتند ميبريم، آخرش كه  ميشما را زندان 
حاال  .ها گفتند شما سني هستيد، آيا اينهم دليل شد ميشما را زندان كرديم، چون ق

به ايشان  .گويد شما سني هستيد ميضي به من قا .گوينده آزادي هم هست ميتازه 
اوالً من از مالهاي سني مالترم، كسي كه از آنان مالتر است كه پيرو آنها : گفتم

خواهند چيز  ميآيند،  ميآن وقت چهار نفر جوان كه در جلسه ما  .شود مين
بفهمند، مادرش با آنها دعوي دارد، با پدرش دعواست، با خواهرش دعواست، 

ما نه كسي را اينجا دعوت كرديم، نه  .خواهد جلسه ما نيايد مير خوب اگ
ما كه ضمانت  .هر كس ميل دارد هدايت شود، بيايد هدايت شود .گوييم بيايد مي

نكرديم، ما ضامن هدايت مردم نيستيم، ما يك چيزي بلديم، هر كس پرسيد وظيفه 
خواهد  مي .دخواهد قبول نكن ميخواهد قبول كند  ميماست كه جواب دهيم، 

كشند به مجلس سياست كه آقا اين علماي گمراه  ميما را  .خواهد نيايد ميبيايد، 
 .اگر اسم ببريم همانجا ضبط صوت و پرونده و اول مرافعه .كيانند، به ما نشان بده
 .پرسي ميبايد اهل بدعت را بشناسي، چرا از من  ميآقاجان، شما اگر عال

 ]ا آقاي ربانيزنداني شدن مؤلف در پي بحث ب[

باري، همچنان كه قبالً گفتم حدسم درست بود و فرداي همان روز يعني صبح 
جمعه هفدهم ارديبهشت پاسداران به منزلم ريختند و بدون آنكه موجب دستگيري 
را بگويند مرا به زندان اوين بردند و بيش از يك ماه در زندان ماندم و چنانكه بعداً 

از ظهر جمعه پاسداران، به منزلمان هجوم كرده و آنجا  فرزندم برايم نقل كرد، بعد
را تفتيش كرده و تعدادي از كتب و عكسهاي شخصي را كه در خانه داشتم با 

 .خود بردند
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خواننده توجه كند كه اينان چنانكه قبالً نيز گفته ام به چيزي ايمان ندارند و 
ايمان واقعي ندارند؛  زنند نيز ميحتي به تشيع كه شب و روز سنگ آن را به سينه 

زيرا نه تنها در اسالم بلكه در بسياري از ممالك الئيك نيز يك پيرمرد را به جرم 
كنند ولي در حكومت  مييك مناظره، كه به دعوت خودشان انجام شده زنداني ن

مرا دستگير و محبوس كردند، در حالي كه بنا به فقه شيعه  ميمالها بدون هيچ جر
را بي دليل و بدون تفهيم اتهام و بي آنكه به او فرصت دفاع نيز جايز نيست كسي 

از اين رو اميدوارم خواننده محترم، اعمال مالها را به  .از خود بدهند، زنداني كنند
هيچ وجه به حساب اسالم نگذارد؛ زيرا اسالم بيش از هر كس توسط مالها مورد 

برادران ايماني، نامه اي باري پس از زنداني شدن اينجانب،  .ظلم قرار گرفته است
خطاب به رييس جمهور وقت بني صدر نوشته و چون از روزنامه هاي كيهان و 
اطالعات نااميد بودند، رونوشت نامه را براي روزنامه هاي ميزان و مجاهد و انقالب 

و جبهه ملي فرستادند تا شايد يكي از آنها به سبب رقابت و مخالفتي كه با  مياسال
به چاپ آن اقدام كنند، ولي چنين نشد و هيچيك از آنها مردم را از مالها دارند، 

متن اعالميه مذكور كه تعدادي هم بين دوستان  .ظلم و ستم آخوندها مطلع نكرد
  :پخش شده چنين بود

  
  بسمه تعالي

5/3/1360  
 رياست جمهوري آقاي دكتر ابوالحسن بني صدر                        

عالمه ابوالفضل برقعي را  ميو نويسنده بزرگ اسالمدت يك ماه است محقق 
نامبرده داراي آثار ارزنده و كتابهاي  .در منزلش دستگير و به زندان اوين برده اند
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به نام احكام القرآن و تفسير قرآن به نام ي  هصاحب رسال .است ميمفيد ديني و عل
مر و نيرويش را وي تمام ع .تابشي از قرآن و بسياري آثار و تأليفات ديگر است

صرف تبليغ و معرفي اسالم واقعي و زدودن خرافات و موهومات از دامن آن نموده 
 .و مشكالت فراواني را چه در رژيم منفور گذشته و چه در وضع فعلي تحمل كرده

  .و همواره با تهديدهاي مكرر از طرف مدعيان كاذب مذهبي مواجه بوده است
يشان بحثي در موضوعات اعتقادي تحت ا) دو شب قبل از دستگيري(اخيراً 

با آقاي رباني شيرازي داشته اند كه نوار سه ساعته ) فرق بين دين و مذهب(عنوان 
از مقام رياست جمهوري خواهشمنديم اگر دستگيري ايشان  .آن موجود است

مربوط به بحث مذكور است، امر فرمايند نوار آن از رسانه ها پخش و تحت 
و اگر مربوط به كتابهاي منتشره ايشان  .و آگاه قرار گيردقضاوت مردم مسلمان 

است موارد نيز از همان طريق اطالع داده شود تا ابهام اين نوع دستگيري ها از بين 
كه نسبت به دانشمندان ديني از هر زمان  ميو در جمهوري نوپاي اسال .برود

ب نوميدي ديگري ارج نهادن واجب تر است چنين حوادثي پيش نيايد كه اسبا
و در صورت اتهام آزادي ايشان را از آن مقام  .گردد ميديگر انديشمندان اسال

  .خواستاريم
  پيروان قرآن –موحدين 

  روزنامه ميزان -: رونوشت
  روزنامه مجاهد -: رونوشت
  روزنامه انقالب اسالمي -: رونوشت
  روزنامه جبهه ملي -: رونوشت
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به حقير  مير زندان، بي آنكه اتهابه هر حال پس از حدود چهل روز ماندن د
ابالغ و تفهيم شود و يا اجازه سؤال از علت دستگيري، به من بدهند، از زندان آزاد 

معلوم است كه آبرو و ديگر حقوق مؤمن و عدالت و انصاف با مردم كه اين  .شدم
همه در شرع نسبت به رعايت آن سفارش و اصرار و تأكيد شده، در حكومت 

  .نداردمالها ارزشي 

 ]ترور و سوء قصد به جان مؤلف[

باري، پس از آزاد شدن، مجدداً وظيفه خود يعني تأليف و ترجمه كتبي كه براي 
و بيداري عوام و آشنايي مردم با حقايق  ميزدودن خرافات و ايجاد وحدت اسال

دانستم كه فرصت زيادي ندارم  ميو چون  .ديدم، از سر گرفتم مياسالم، ضروري 
بر آن مالها مرا راحت نخواهند گذاشت و باز هم به بهانه هاي مختلف به و عالوه 

سراغم خواهند آمد، از اين رو باوجود كمبود منابع و كتب الزم و ضعف بنيه 
احاديث مهدي، تضاد  ميجسمي، با شتاب تمام به تأليف كتبي از قبيل بررسي عل

ل بر قرآن و عقول و مفاتيح الجنان با آيات قرآن، بت شكن يا عرض اخبار اصو
نقد المراجعات به زبان عربي و ترجمه مختصر منهاج السنة ابن تيميه به نام رهنمود 
سنت در رد اهل بدعت و ترجمه احكام القرآن شافعي و ترجمه الفقه علي 

  .مشغول شدم ....المذاهب الخمسة و تضاد مذهب جعفري با اسالم و قرآن و
نه چندان زياد، پس از آزاد شدن اين حقير  اما آقاي رباني شيرازي نيز مدتي

در اين سالها كه اينجانب  .از زندان، در سانحه تصادف اتومبيل به ديار باقي شتافت
به كار خود مشغول بودم تسلط آخوندها و فشار سانسور و تجسس در احوال مردم 

 شد، و طبعا با چنين اوضاعي ميو دروغگويي و زورگويي مالها بيشتر و بيشتر 
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تأليف اين كتب برايم مايه گرفتاري بزرگي شد و به ترور اينجانب انجاميد كه 
  :پردازم مياينك به شرح آن 

شمسي و سال هشتم استقرار حكومت مالها بود كه مانند سالهاي  1365سال 
بردند و در تبليغات، مرتب  ميقبل از آن مردم را به زور و تزوير به جبهه جنگ 

حاضر شده و به  ميدم شهيدپرور خودشان براي جهاد اسالكردند كه مر ميتبليغ 
و بايد گفت  .روند و كسي هم جرئت ندارد بگويد چنين نيست مياستقبال مرگ 

در اين ايام  .ايران شده يك جهنم سوزان از فقر و قحطي و گراني و ظلم و ستم
و  و در آن از آيات قرآن» در احاديث مهدي ميبررسي عل«كتابي نوشتم به نام 

عقل استدالل كردم بر اينكه امامت به معناي راهنمايي و يا به معناي زمامداري، 
كنند  ميانحصار به يك يا چند نفر كه صاحبان هر مذهب به آن عده منحصر 

صحيح نيست، بلكه همانطور كه ائمه كفر انحصاري نيست، ائمه ايمان نيز 
لسي و يا شيخ صدوق و يا انحصاري نيست و اخبار و احاديثي كه امثال عالمه مج

كليني در كتب خود آورده و ائمه را به دوازده تن منحصر نموده اند و نيز اخباري 
كه راجع به پسر امام حسن عسكري آورده اند همگي را مورد بررسي قرار داده و 

نسخه  .ثابت كردم كه آن اخبار، تماماً مجعول و ضد و نقيض و غير صحيح است
دست مالهايي كه مصدر امور در جمهوري به اصطالح اي از اين كتاب به 

هستند افتاد، به جاي آنكه از اين خدمت تقدير كنند و يا اگر جايي خطا  مياسال
گفته ام جواب دهند و اشتباهم را با ذكر دليل اثبات كنند فتواي قتل مرا صادر 

ل ما اعزام كردند و مأمورين خود را كه بيش از چهار نفر بودند براي كشتنم به منز
داشتند، سه نفر از ايشان قبل از غروب آمدند و چند مسأله سؤال كردند و جواب 
شنيدند و من مطلع نشدم كه اينان براي سؤال نيامده اند بلكه براي اطالع از راه 
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به  .ورود و خروج منزل و اينكه طرح كشتن مرا بريزند و شبانه برگردند، آمده اند
 9و يا  8بود ساعت  65جشنبه بيست و نهم خرداد هر حال همان شب كه شب پن

زنند، ميهماني داشتم به نام آقاي سالخورده، او در  ميآيند و در  ميشب به منزل ما 
گيرند و دو نفر  ميشود فوري او را  ميكند اما به محض اينكه در باز  ميرا باز 

ي سالخورده شنيدم چنانكه از آقا(برند  ميمسلح با موتور او را سوار كرده و همراه 
با موتور هونداي چهارسيلندر و گويا اين موتورها فقط در انحصار مأمورين دولت 

شود و در حالي كه اينجانب مشغول نماز عشا و  ميو فرد ديگر وارد منزل ) است
دهد و  ميآيد و با هفت تير بناگوش مرا هدف قرار  ميدر ركعت دوم بودم 

طلع نشدم ولي ناگهان احساس كردم سرم آتش گريزد اينجانب از آمدن او م مي
چون خون از بناگوشم روان شد و سجاده  .گرفت گويي بمبي در سرم منفجر شد

من خوني شد نماز را شكستم و خود را به دستشويي منزل رساندم و شنيدم كه 
و در همان دستشويي بيحال افتادم و در سن هشتاد  .كار تمام شد: گويد ميكسي 

آنچه خون ريخته شد و آنچه به  .زيادي خون از بدنم خارج شد سالگي مقدار
زني در اتاق عقب بود كه در خانه ما  .شايد دو ليتر يا بيشتر بود .گلويم فرو رفت

كرد چون صداي تير را شنيد و آمد حال مرا ديد به عجله رفت  ميخدمت 
آنان شايد  .ردهمسايگان ما را در طبقه دوم و سوم كه باالي مسكن ما بودند خبر ك

دود و به همسايه خيرخواه ما  مياز ترس كمكي نكردند، زن بيچاره از خانه بيرون 
آقاي اميدوار با عيال  .كند كه آقا را كشتند ميدهد و فرياد  ميآقاي اميدوار اطالع 

كند با تلفن به چند نفر  ميو فرزندانش آمدند و انصافاً كمك كردند، نامبرده سعي 
ان اطالع بدهد ولي بعضي از آنان يا تلفن ايشان مشغول بوده و يا از دوستان تهر

به هر حال مأمورين  .دهد ميدهند، وي به كالنتري نيز اطالع  مينبوده و يا جواب ن
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آيند و با ماشين خود مرا به بيمارستان شهريار كه نزديك منزل است  ميكالنتري 
برند، در آنجا مرا  ميان الدولة برند و چون آنجا مجهز نبوده به بيمارستان لقم مي

 .معاينه و مداوا كردند

 ]ترور شدن مؤلف بوسيله دستگاه محاكمه[

و اما ضارب چه كسي بود؟ بعداً معلوم و مسلم شد كار هيئت حاكمه بوده است 
به راستي چرا مصادر امور  .كه به وسيله پاسداران كميته ترور را انجام داده است

اند با اينكه من ده سال بود كه خانه نشين بودم و در اثر  اين جنايت را مرتكب شده
پيري چندان قادر به مبارزه نبودم و چندان به خير و شر دولت جمهوري كاري 

اما چون عقيده آزاد نيست و يكي از خرافات متعصبين و مدافعين بدعت را  .نداشتم
داشتند به ترور باطل كرده بودم، مورد غضب آنان واقع شده و چون دليل و منطق ن

قرائن  .يعني همان كاري كه با استاد قلمداران نيز مرتكب شدند .متوسل شدند
بعضي از آنها به  .داد كه مأمورين دولت جمهوري ضارب بوده اند ميبسيار نشان 

  :شرح ذيل است
چون مرا به قصد قتل در خون غوطه ور كردند و تير از طرف سر داخل : أوالً

مجهز  .خارج شد، با بي سيم خبر دادند كه كار تمام شد و از طرف ديگر صورت
  .بودن ضاربين به بي سيم خود دليل واضحي است كه آنها با دولت مرتبط بوده اند

آشنايان به روزنامه هاي كيهان و اطالعات و ساير روزنامه ها اطالع : ثانياً
  .نددادند كه اين خبر را در صفحه حوادث بنويسند، ولي هيچيك درج نكرد

پسرم نامه اي به مصادر امور نوشت، ولي هيچ يك از ايشان جواب نامه : ثالثاً
  .ها را نداند
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خود من اعالميه هايي نوشته و بين مردم منتشر نمودم و از جمله آن را : رابعاً
  .براي مصادر امور نيز فرستادم ولي باز هم جوابي ندادند

سايه خيرخواه ما به بيمارستان پس از دو روز كه خانواده اميدوار هم: خامساً
گويد ما چند مرتبه ضارب را ديده ايم، او  ميآمدند يكي از نگهبانان آنجا به او 

كند و  ميشناسيد، آن مأمور فوري كالم را عوض  ميپرسد مگر شما او را  مي
  .دهد ميسخن خود را تغيير 

در بازار يكي از أئمه جماعت  .روز سوم كه من در بيمارستان بودم: سادساً
تهران به نام سيدعلي انگجي با شيخي ديگر و عده اي همراهان خود به عنوان 

داد  ميآيد، در حالي كه قرائن نشان  ميديدار با مجروحين جنگ به بيمارستان 
براي ديدن وضع من آمده بودند مانند آنكه من در راهرو كه به طرف دستشويي 

نوز وارد اتاق بيمارستان نشده بودند، با رفتم با ايشان برخورد كردم و ايشان ه مي
گفتند خودش است و همچنين قرائن  ميكردند و  ميانگشت به يكديگر اشاره 

كرد  ميديگر، به هر حال وي در ضمن ديدار آمد باالي تخت اينجانب ولي تظاهر 
شناسد فقط چون روحاني هستم به ديدارم آمده، اما من با آقاي انگجي  ميمرا ن

شناسم و نام پدرش را بردم و خود را معرفي كردم  ميو گفتم كه او را  تكلم كردم
دانست كه مجروح كيست ولي تجاهل كرد  ميو او مبهوت مانده بود، البته كامالً 

كند و ماندني هستم يا از دنيا  ميخواست ببيند من هوش و حواسم كار  ميشايد 
دم و گفتم سرنماز با من روم، به هر حال پس از آنكه من قضيه را تعريف كر مي

چنين كردند و گلوله بر چهره من زدند، شيخي كه در معيت آقاي انگجي بود، 
فوري با افتخار و با صداي بلند در جلوي پرستار بيمارستان و فرزندان من به عربي 

من فهميدم كه اينان قتل  .من ناحيتنا، يعني اين جنايت از ناحيه ما بوده است: گفت
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كند و بين  ميدانند، دختر بزرگم كه آنجا بود به او اعتراض  ميود مرا افتخار خ
به هر حال فهميدم كه حكم كشتن من به وسيله  .ايشان و فرزندان من بگومگو شد

  .دولت و با همكاري كميته به اجرا در آمده است
كردند  مياگر ضارب مأمور دولت نبود او را تعقيب كرده و پيدا : سابعاً

ز قبل از ترور اينجانب بمبي در خيابان ناصرخسرو منفجر شد و چنانكه چند رو
دولت ظرف سه روز عاملين آن را شناسايي كرد، ولي در مورد ترور من دولت 

نكرد، بلكه در بيمارستان مأموريني از زندان اوين آمدند و چون حال و  ميهيچ اقدا
آن زني كه در  ضمناً .وضع مرا ديدند، به من گفتند شما ضاربين را حالل كنيد

منزل بود و هم ميهمان من در روز حادثه يعني آقاي سالخورده، هر دو اظهار 
كردند آنان كه عصر به بهانه سؤال كردن به منزل ما آمده بودند، هر سه داراي 

  .اسلحه كمري بودند
چند روزي كه من در بيمارستان بستري بودم همواره عده اي از : ثامناً

با داشتن هفت تير در زير لباس در اطراف اتاقم كشيك پاسداران شب و روز 
اين پاسداران و رييس ايشان مرتب به  .شدند ميدادند و هر چند ساعت عوض  مي

بريد هر  ميگفتند چرا اين مرد را به منزل و يا بيمارستان خصوصي ن ميفرزندانم 
گفتند او  مي چه زودتر او را از بيمارستان خارج كنيد و ببريد حتي بعضي از ايشان

دشمن علي است، نبايد او را معالجه كنند، معلوم بود ميل نداشتند معالجه شوم و 
حتي شب حادثه نگذاشتند دخترم به كمكم بيايد و بجاي اينكه اجازه دهند باالي 

  !!سرم بيايد او را براي سؤال و جواب به كميته بردند
گفتند خدا  ميد مرتب عده اي بازاري كه به بيمارستان آمده بودن: تاسعاً

  .كردند مينابودش كند او دشمن علي است و فحاشي 
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روند يعني  ميروز پنجشنبه كه فرزندم با چند نفر از دوستان به منزل ما : عاشراً
و همچنين ميهمان ما آقاي  .بينند تلفن منزل ما قطع است ميهمان روز بعد از ترور 

از خيابانها رها كرده بودند  سالخورده را كه در شب ترور گرفته و در يكي
گويند كه قضيه نبايد جايي گفته شود و  ميكنند با تهديد  ميكه او را رها  ميهنگا

حتي مأمورين دولت در همان شب اول از همسايگان ما كه صداي تيراندازي را 
شنيده بودند، خواستند نام آقاي سالخورده را جايي نبرند و از او سخني به ميان 

ز مهمترين داليلي كه دولت قصد ترور مرا داشته و الغير و ضارب، مأمور ا .نياروند
حكومت بوده اين است كه پس از گذشت چند روز از حادثه كه آقاي سالخورده 

مأموريني از طرف دولت او را ] 52[.1در كالس مأموريت خود حضور داشت
اي كسي بازگو گيرند، حادثه ترور برقعي را بر ميكنند و از او تعهد  ميدستگير 

البته شبي كه ضاربين او را در منزل ما دستگير و از منزل خارج كرده بودند  !نكند
وي در جواب  .كند ميپرسند چرا به خانه اين مرد آمدي او تو را سني  مياز او 
گويد اگر حرفم را  ميكنند و او  ميگويد من خود از اهل سنتم، ضاربين باور ن مي

من از كارمندان اداره گاز بوده و اآلن  .ه گاز مشهد سؤال كنيدكنيد از ادار ميباور ن
توانيد از اداره گاز  ميبه عنوان مأمور شركت گاز مشهد به تهران آمده ام، البته 

دهند فلذا پس  ميو از اين طريق ضاربين به حكومت اطالع  .تهران هم سؤال كنيد
و إال اگر ضاربين به  .ندكن مياز چند روز او را در كالس درس دستگير و تهديد 
دانستند، سالخورده كيست  ميحكومت اطالع نداده بودند، مأمورين دولت از كجا 

كنند  ميو كجاست؟ به هر حال او را هنگام كالس دستگير كرده و او را ملزم 
                                                 

تكميلي كوتاه مدت در ي  هگاز مشهد براي گذراندن يك دوري  هايشان به عنوان مأوريت، از ادار - 1
  .گاز، به تهران اعزام شده بودي  همركز ادار
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ماجراي ترور برقعي را به أحدي نگويد و او هم اجباراً و براي اينكه در محل 
ماند، اين  ميبدين ترتيب شكي باقي ن .دهد ميعهد كارش دچار مشكل نشود ت
 .توطئه كار حكومت بوده است

البته قرائن ديگر نيز موجود است، مانند آنكه خبرگزاريهاي غير ايراني در 
راديوهاي خود جريان ترور مرا گزارش كردند ولي دولت آخوندي و روزنامه 

  .هايش و راديوي ايران كامالً آن را مسكوت گذاشتند

 ]ي مؤلف پس از ترور اعالميه[

پس از ترور، چند روز بيشتر در بيمارستان نبودم، ديدم با اين حال صالح نيست در 
و بعضي از دكترها و متصديان بيمارستان گفتند اگر اينجا بمانيد  .بيمارستان بمانم

 .و لذا روز پنجم با متصديان بيمارستان خداحافظي كردم .جان شما در خطر است
اينست حال ما و بدتر از ما حال  .شد در خانه و در بيمارستان در امان نيستممعلوم 

چون به خانه برگشتم در حالي كه ريش و سر و بدنم خونين بود با  .ملت ماست
فرزندم محمد حسين به حمام رفتم و بدن خود را شستشو دادم و سپس براي 

ادثه باخبر شوند اعالميه خواهند احوال ما را بدانند و از چگونگي ح ميكساني كه 
متن اعالميه به شرح زير  .زير را نوشتم و در ميان دوستان و آشنايان پخش كردم

  :بود
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آيا جواب سخن حق، گلوله و ترور است؟

ايران  ميدر دو هفته پيش يكي از افرادي كه خود را شيعه و به جمهوري اسال
از آنكه به منزل اينجانب آمده و پرسشهايي نمود، بيرون  داد، پس ميعالقمند نشان 

رفت، دو مرتبه در اوايل شب در حالي كه من مشغول نماز عشا بودم بازگشت و 
بحمد اهللا والمنه كار ضارب خنثي شد و  .مرا از ناحيه سر هدف گلوله قرار داد

$! 9©⎯«: خواست به نتيجه نرسيد، آري ميچنانكه او  uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 uθ èδ 

$ uΖ9s9öθ tΒ  «) يعني هرگز به ما آسيبي نرسد جز آنچه خدا براي ما  .)51سوره توبه، آيه
  .مقرر داشته اوست موالي ما

  گوييم؟ ميمگر ما چه 
متعصبان چرا با ما دشمنند؟ چرا كمر به قتل ما بسته اند؟ مگر ما چه گفته و 

ه بيان حال ما و علت دشمني ايشان است كه گوييم؟ در حقيقت اين آيه كريم مي
$ «: خداي تعالي فرموده tΒ uρ (#θßϑ s)tΡ öΝåκ÷]ÏΒ Hω Î) β r& (#θ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ Í“ƒ Í•yè ø9$# Ï‰‹Ïϑ ptø: $# ∩∇∪  «

ندارند جز براي اينكه به توحيد حقيقي ايمان داريم و   مياينان با ما خش) 8/البروج(
نخوانيد چنانكه در صد آيه قرآن است و گوييم غير خدا را  مي !كنيم ميدعوت 

پس ) ع(گوييم انبياء  ميكسي از خدا آگاه تر و مهربانتر نسبت به بنده اش نيست، 
از وفات خود از امت خويش خبر ندارند و در عالم باقي از عالم فاني بي خبر و 

tΠöθ«: فرموده 109آسوده اند چنانكه خداي تعالي در سوره مائده آيه  tƒ ßìyϑ øgs† ª!$# 

Ÿ≅ ß™ ”9$# ãΑθ à)uŠsù !#sŒ$ tΒ óΟçG ö6 Å_é& ( (#θ ä9$ s% Ÿω zΟù= Ïã !$ uΖs9 «روزي را بياد آر كه خدا همه : ، يعني
پرسد كه چگونه دعوت شما را مردم اجابت  ميكند و  ميرسوالن خود را جمع 
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 .باشي مينيست فقط تو داناي غيبها  ميدر اين باره ما را عل: كردند، پيامبران گويند
àMΖä.uρ öΝÍκö«: به تصريح قرآن خواهد گفت) ع(عيسي بن مريم  n= tã #Y‰‹Íκy− $ ¨Β àMøΒ ßŠ 

öΝÍκ Ïù ( $ £ϑ n= sù ©Í_ tG øŠ©ùuθ s? |MΨä. |MΡr& |=‹Ï% §9$# öΝÍκö n= tã  «)پروردگارا من بر : ، يعني)117/المائده
خود  كه ميان ايشان بودم و چون مرا وفات دادي تو ميامت خود گواه بودم تا هنگا

با ما دشمنند زيرا خواسته ايم از  .مراقب ايشان بودي و تو بر هر چيز گواه و آگاهي
پذيريم و  ميخرافات مذهبي نجاتشان دهيم و روايات و حكايات ضد قرآني را ن

ما جائكم منا ال يوافق «: فرموده اند) ع(و ائمه هدي ) ص(گوييم رسول خدا مي
ه شما برسد كه با كتاب خدا سازگار نباشد ما آن آنچه از ما ب= كتاب اهللا فلم نقله 

گوييم كتب مذهبي مانند كافي و بحار مملو از مطالب ضد  ميما  .را نگفته ايم
گوييم  ميما  .قرآن و عقل است و از امامان هدايت نيست و پرداخته دشمنان است

دين اسالم دين آزادي و عدالت و رحمت است، نه دين اختناق و فشار و غصب 
$!«: خدا به رسول خود فرمود .موال مردما tΒ uρ |MΡr& ΝÍκö n= tã 9‘$¬6 pg¿2  «)يعني تو بر ) 45/ق

اهل مكه را بخشيد با آنكه آن همه صدمه ) ص(ايشان جبار نباشي، رسول خدا 
آيد و براي  ميگوييم مهدي منتظري كه طبق عقيده و روايات شيعه  ميزدند، ما 

كشد و به زور همه را به  ميهان را با شمشير جهان عذاب و نقمت است و مردم ج
ماند  ميآيد و كافري در دنيا ن ميكند و تا زير شكم اسبش خون باال  مياسالم وارد 

براي اينكه پنج سال يا هفت سال رياست كند، صحيح نيست و برخالف آيات و 
χ«: فرمودهو ) 256/بقره(»  #$!$Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe«: فرمايد ميسنت إلهي است كه  Î) ©!$# 

Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ BΘöθ s)Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/  «)را تغيير  مييعني، خدا وضع قو) 11/رعد
: فرمايد مي 64و  14و در سوره مائده آيه  .دهد تا خودشان خود را تغيير دهند مين
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ين عقيده شيعه كه ائمه گوييم ا ميما  .مانند مينصاري و يهود تا قيامت در دنيا باقي 
آورند و به آتش  ميو مخالفان خود را از قبور بيرون ] 53[1گردند ميبه دنيا باز 

دهند صحيح نيست؛ زيرا از مسلمات است كه قيامت روز جزا  ميكشند و جزا  مي
y7 «: باشد و قرآن فرموده مي ¨ΡÎ) ×MÍh‹tΒ Νåκ̈ΞÎ)uρ tβθçFÍh‹̈Β ∩⊂⊃∪  ¢ΟèO öΝä3̄ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ)ø9$# y‰ΖÏã 

öΝä3În/u‘ šχθßϑ ÅÁ tG øƒrB ∩⊂⊇∪  «)ميري و مخالفانت  مييعني تو اي رسول ما ) 30/الزمر
ميرند سپس شما روز قيامت در نزد پروردگارتان با يكديگر به خصومت  مي
ΝèO /ä3̄ΡÎ) y‰÷è§ «: پردازيد و نيز فرموده مي t/ y7 Ï9≡sŒ tβθ çFÍh‹yϑ s9 ∩⊇∈∪   ¢ΟèO ö/ä3̄ΡÎ) tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 

šχθ èWyè ö7è? ∩⊇∉∪  «)ميريد سپس روز قيامت  مييعني شما پس از اين ) 16 ،15/مؤمنون
و علي ) ص( گوييم رسول خدا ميما  .شويد و آيات متعدد ديگر ميزنده 
را كه شيعه مدعي اند از كسي نگرفته و در برنامه  ميخمس و سهم اما) ع( مرتضي

آمده مربوط به ) 41/سوره انفال(نانكه در قرآن ايشان نبوده و زكات پنج يك چ
  .غنايم جنگي است و ربطي به كسب و كار ندارد

بر سر چنين عقايد حقه اي، در رژيم سابق نشريات ما را ممنوع و به زور 
ساواك مسجد ما را گرفتند و كسي پيدا نشد در برابر علماي درباري ما را ياري 

  !دهند ميآورده در حال نماز پاسخ ما را با گلوله كند، و امروز هم به خانه ما هجوم 
  ما للظالمين من أنصار

  خدا به فرياد شما نخواهد رسيد

                                                 
رجعت يكي از شاگردان آيت اهللا شيخ عبد الكريم حائري ي  هدر بار .منظور اصل رجعت است -  1

ي كتابي تأليف كرده كه سالها قبل يك بار به طبع رسيد يزدي يعني آيت اهللا عبد الوهاب فريد تنكابن
  .ولي اكنون در حكومت مالها امكان تجديد چاپ آن نيست



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
252 

خواهيد خدا شما را نجات دهد به نداي غريبانه توحيدي  مياي مسلمين، اگر 
كه به اصالحات ديني و اجتماعي رو نياوريد همواره مبتال به  ميما توجه كنيد مادا
خدا ملت موحد نيكخواه خيرخواه را ياري  .رها و ستم خواهيد بودگرفتاريها و فشا

ملتي كه به نداي مصلحين خود گوش دهد نه آنكه منطق خيرخواه را با  .دهد مي
با اينكه ما وهابي نيستيم  !كنند ميما را به وهابيگري متهم  .گلوله و ترور پاسخ دهند

كنيم، ما را نعوذ باهللا به  ميدعوت ن) ص(و جز به كتاب خدا و سنت رسول اكرم 
كنند با آنكه ما دوستي آن بزرگوار را  ميمتهم ) ع(عداوت حضرت امير مؤمنان 

اين تهمتها براي راه گم كردن است براي آن  .شمريم ميبر خود و سايرين الزم 
است كه ما گفته ايم دين اسالم، با مذاهب فرق دارد و در اسالم مذهبي نيست و 

ب ندارد و اين مذاهب پس از مدتها از عصر رسول خدا كسي حق آوردن مذه
بر خود نهاده  ...پيدا شده و نام اشعري و معتزلي و صوفي و شيخي و غيرها ) ص(

اسالم آيين رحمت بوده  .بايد به اسالم اصيل بازگشت و از تفرقه دوري جست .اند
ورگويي و پيامبرش به تصريح قرآن رحمة للعالمين است، اسالم دين خشونت و ز

و جباري نيست، اسالم دين انحصار طلبي نيست، اسالم دعوت به تعقل و آزادي 
در جنگ احد كه آن همه صدمه ديد و دندانها و ) ص(رسول خدا  .كند مي

إني لم «: پيشانيش شكست و اصحاب گفتند ايشان را نفرين كن، در جواب فرمود
يعني، من » فإنهم ال يعلمون يمأبعث لعانا ولكن بعثت داعياً و رحمة اللهم اهد قو

براي نفرين و لعن مبعوث نشده ام و ليكن براي دعوت و رحمت مبعوثم، خدايا 
  .دانند ميقوم مرا هدايت كن كه ايشان صالح و فساد خود را ن
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دانند آيا ما چه  ميشمرند ومهدور الدم  ميما را براي اين عقايد، واجب القتل 
ما أريد إال اإلصالح ما استطعت و ما توفيقي ": ه حاللي را حرام كرده ايم با اينك
  "إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب

  األقل السيد ابوالفضل البرقعي                1406/ شوال 25والسالم عليكم 
  

دانم اعالميه ام به دست آقاي بازرگان رسيده بود يا نه، به هر حال در  مين
گذرانم آقاي مهندس مهدي بازرگان و دكتر  يمكه دوره نقاهت را در منزل  ميايا

پس از احوال پرسي،  .صدر و منهدس توسلي براي عيادتم به منزل ما آمدند
صورتم را نشان دادم و گفتم آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه با من چنين كرده 

پرسد،  ميكند و اصالً از آنها ن مييك مقلد است كه كور كورانه از ديگران تقليد 
دليل شما براي صدور چنين دستوري چيست؟ پس شما و دوستانتان از تقليد 

شما دو آخوند داشتيد كه هر دو كاري برايتان نكردند  .آخوندها دست برداريد
خواند و اصالً  مييكي آيت اهللا سيد ابوالفضل زنجاني كه براي شما اشعار عرفاني 

ي كه وقتي در اوايل انقالب از ديگر آيت اهللا طالقان .خرافات شما را اصالح نكرد
زندان آزاد شد و من به مالقاتشان رفتم، در اثناي صحبت ايشان سرش را پيش 

مطالب شما حق است ولي فعالً صالح نيست كه اين : آورد و در گوشم گفت
پس كي صالح : كنند ميمن مطمئنم در آن دنيا از ايشان سؤال  !حقايق را بگوييم

  !؟است كه حقايق را بگوييد
بهتر است ديگر، تقليد از آخوندها  .به هر حال اينها آخوندهاي خوبتان بودند

ما خودمان مجتهد داريم، پرسيدم مجتهد : آقاي بازرگان گفت .را كنار بگذاريد
 .شما كيست؟ آقاي بازرگان اشاره كرد به آقاي صدر و گفت ايشان مجتهد است
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ازرگان و توسلي اشاره كرد و پرسيدم آقاي صدر شما مجتهدي؟ ايشان به آقاي ب
پرسيدم اگر مجتهدي اصول دين را با دليل قرآني  .گويند ميآقايان چنين : گفت

خواست به طور مفصل  ميبيان كن، آقاي صدر مطلب قابل توجهي نگفت و شايد ن
به اين بحث پرداخته شود، ولي اميدوارم كه سخنان اين جانب، ايشان را به تحقيق 

  .ين وادار كرده باشدبيشتر در حقايق د

 ]نسبت به مؤلف  خصومت و بي انصافي مخالفين[

باري از انتشار اعالميه ام چند روزي نگذشته بود كه ديدم اعالميه اي از يكي از 
مناصب گوناگوني را به عهده داشته،  ميآخوندهاي دولتي كه در جمهوري اسال

از دستورهاي شرع صادر شده و در اعالميه خود قتل مرا مجاز شمرده و يكي 
گويد قتل امثال من احتياج به  ميدانسته، عوام را به قتلم تحريك و تشويق نموده و 

تواند او را در هر كجا خواست  مياجازه و حاكم شرع ندارد، و هر كس بخواهد 
عالوه بر آن، افرادي به منزل ما تلفن كرند كه اگر فالني با اين گلوله كشته  .بكشد

و همچنين ائمه مساجد از ترور  !يد ما او را خواهيم كشتنشد خوشحال نباش
كردند، البته توأم با نگراني و ناراحتي كه چرا اين  مياينجانب اظهار خرسندي 
اين است معناي آزادي در كشور و در جمهوري  !!ترور، ناموفق بوده است

طف آقايان به اصطالح علماي ديني و مذهبي، ولي خداي مهربان به من ل مياسال
خداوند عزيز رؤوف را بر صدق گفتارم شاهد  .خاص و رحمت بسيار دارد

گيرم كه از شبي كه مرا ترور كردند هيچ دردي در سر و صورت من ايجاد  مي
نشده و يكي از معجزات محسوس همين است كه خداي تعالي درد را از من دور 

مدت بستري كرد و جز درد اصابت گلوله كه در نمازم احساس كردم، در تمام 
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بودنم در بيمارستان و پس از آن تا اآلن كه سالها گذشته و صورت من مجروح 
و با آنكه در اثر گلوله  .است و از چشمم آب جاري است ولي هيچ دردي ندارد

استخوان زير چشم چپم ترك خورده بود و اطبا گفته بودند چشم چپ تو به 
اينجانب لطف  .خود باقي استتدريج كور خواهد شد، معذلك بينايي آن به حال 

إن تنصروا اهللا «: كنم و برايم معلوم شد كه ميو رحمت خدا را به وضوح احساس 
چون من براي خدا و نجات هموطنان  .)7/محمد(» ينصركم و يثبت أقدامكم

كتابهايي نوشته ام خداوند متعال جلوه اي از قدرت خود را در حفظ بندگانش از 
  .حقير نشان داد بدخواهي ديگران، به اين

اما اعالميه اي كه در جواب اعالميه ام در كن و مناطق اطراف منزلم در 
» پاسخ به اعالميه اخير ايشان –سخني چند با سيد ابوالفضل برقعي «تهران با عنوان 

پخش شده بود، مطلب مستدل و قابل توجهي نداشت و معلوم بود كه نويسنده آن 
كنم  ميطلبي از اين اعالميه را به عنوان نمونه ذكر نگارنده م .فرد كم اطالعي است

گوييد خمس و  ميشما : در اعالميه آمده بود كه .تا خواننده خود قضاوت كند
فراموش كرده ايد خودتان خمس گرفته ايد و رسيد داده ايد  _سهم صحيح نيست 

  .و رسيد شما هنوز در دست است
نبودكه كه بفهمد اينجانب، جالب است كه نويسنده نفهميده و يا به نفعش 

ثانياً  .دانم، نه آنكه بالكل منكر خمس باشم ميخمس ارباح مكاسب را صحيح ن
زماني كه به خرافات مبتال و به خمس، در غير غنايم جنگي، معتقد بودم، گاهي 
خمس گرفته ام، اما پس از استبصار و آشنايي بيشتر با قرآن كريم، بر عقيده قبلي 

و پافشاري نكردم بلكه به اشتباه خود اعتراف نمودم و كساني  ام تعصب نورزيده
دانند بارها و بارها به خطاي خود اقرار كرده و به هنگام  ميشناسند  ميكه مرا 
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سخنراني ها و غير آن گفته ام اگر كسي رسيد مرا كه بابت خمس به او داده ام، 
ده به او پس خواهم بياورد، موظفم كه خمسش را مسترد نمايم و مبلغي را كه دا

همچنين برخي از مطالبي را كه تحت تأثير تربيت موروثي در كتاب عقل و  .داد
  .دين نوشته بودم، مورد انتقاد قرار داده ام و بر اشتباهم اصرار نورزيده ام

شد، پاسخي  ميباري يكي از برادران ايماني كه در درس تفسير من نيز حاضر 
نويسنده اعالميه، بيتي را كه  .دوستان توزيع گرديدبر اين اعالميه نوشت كه ميان 
سروده بودم و بارها از من شنيده بود نيز به ) شهريار(در جواب محمدحسين بهجت 

  :تناسب مطلب ذكر كرده بود، متن اعالميه وي چنين است
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  پاسخ به اعالميه بي نام و نشان

مت به عالم بزرگوار و رييس الموحدين نوشته اي ديدم سراپا بدگويي و ته
آقاي عالمه برقعي، نوشته اي كه براي گول زدن و تحريك عوام  ميآيت اهللا العظ

چون دولت جلوگيري نكرده است ما ناچار به بعضي از مطالب آن جواب  .است
ادع إلي سبيل ربك «: گذاريم براي مجلس بحثي، خدا فرموده ميداده و باقي را 
دعوت كن به راه پروردگارت به حكمت «) 125/نحل(» وعظة الحسنةبالحكمة والم
 .و نفرموده به تهمت و افترا و فحش و تحريك عوام» و موعظه نيكو

خوانيم و يا  ميما كه پيشوايان را «: در آن نامه گويد !نويسنده بي نام و نشان
ن و عزيزان گوييم بعنوان اين است كه اينان مقربا ميعلي، يا حسين، يا رسول اهللا 

جواب اين است كه آن مقربان إلهي پيشواي شما نيستند؛ زيرا » .درگاه إلهي هستند
گفتند، بلكه آنان موحد و تابع  ميآنان غير خدا را نخواندند و يا علي و يا حسين ن
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قرآن بودند، و قرآن مكرر فرموده هر كس غير خدا را بخواند مشرك است، از آن 
با خواندن خدا احدي را «يعني، ) 18/جن(» مع اهللا أحداال تدعوا «: جمله فرموده

» قل إنما أدعوا ربي و ال أشرك به أحدا«: ، و به رسول خود فرموده»نخوانيد
شوم و احدي را در  ميخوانم و مشرك ن ميبگو من فقط خدا را «يعني، ) 20/جن(

 sŒÎ)uρ tÏ.èŒ ª!$# çνy‰÷nuρ# «: فرموده 45، و در سوره زمر آيه »كنم ميدعا شريك او ن

ôN̈— r'yϑ ô©$# Ü>θè= è% t⎦⎪Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ ÍοtÅzFψ$$ Î/ ( #sŒÎ)uρ tÏ.èŒ z⎯ƒ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ÿ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #sŒÎ) öΝèδ 

tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ ∩⊆∈∪ «.  فرموده 12آيه  مومنو در سوره :»#sŒÎ) z©ÅçßŠ ª!$# …çνy‰÷nuρ óΟè?öxŸ2 ( 

β Î)uρ õ8uô³ç„ ⎯Ïμ Î/ (#θ ãΖÏΒ ÷σè? 4 ãΝõ3çtø: $$ sù ¬! Çc’Í?yè ø9$# ÎÎ6 s3ø9$# ∩⊇⊄∪ «.  آري مشركين دوست
  .داشتند كه با خدا كس ديگر را نيز بخوانند مي

ô⎯tΒ «: فرموده 5و در سوره احقاف آيه  uρ ‘≅ |Ê r& ⎯£ϑ ÏΒ (#θ ãã ô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# ⎯tΒ ω 
Ü=‹ÉftG ó¡o„ ÿ…ã& s! 4’ n< Î) ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# öΝèδ uρ ⎯tã óΟÎγ Í←!% tæßŠ tβθ è= Ï≈xî ∩∈∪  #sŒÎ)uρ uÅ³ãm â¨$ ¨Ζ9$# (#θçΡ% x. 

öΝçλm; [™!#y‰ôã r& (#θ çΡ% x.uρ öΝÍκÌEyŠ$ t7Ïè Î/ t⎦⎪ÌÏ≈ x. ∩∉∪  « يعني، و كيست گمراه تر از آنكه غير خدا
كنند و آنان از دعا  ميخواند كه اجابت او تا روز قيامت ن ميخواند كسي را  ميرا 

، و چون مردم محشور شوند آنان دشمنان ايشان گردند و به و خواندن ايشان غافلند
 .آري، آن اوليا روز قيامت دشمن خوانندگان خود هستند .عبادت ايشان كافر باشند

 
گفت خدا دستور نداده كه مقربان مرا  !بايد به اين نويسنده پريشان حال

’þ«: بخوانيد بلكه فرموده خود مرا بخوانيد و فرمود ÎΤθ ãã÷Š$# ó=ÉftG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# 

tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äzô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ ∩∉⊃∪  «)مرا «يعني، ) 60/غافر
بخوانيد تا اجابت كنم شما را، محققاً كساني كه از بندگي و عبادت من تكبر 
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رد كه دعا اين آيه داللت دا .»ورزند به زودي به حال خواري داخل دوزخ گردند
نيز در صحيفه ) ع(و خواندن مدعو غيبي عبادت است، چنانكه حضرت سجاد 

و  .براي عبادت بودن دعا به اين آيه استدالل نموده است 45سجاديه دعاي 
الدعاء «: و نيز آمده است كه» الدعاء مخ العبادة«: همچنين در احاديث وارد شده

ه بشر نزديكتر و مهربانتر نيست، خدا هيچ يك از مقربان، از خدا ب .»أفضل العبادة
من از رگ گردن به شما نزديكترم، ولي مقربان از شما بي خبرند و اصالً : فرموده
  .شناسند بلكه روز قيامت از شما بيزارند ميشما را ن

خوانيم نه بعنوان اينكه آنان  ميما مقربان را : گويد مي !نويسنده بي نام و نشان
به طور استقالل باشند، جواب اين است كه مشركين مكه نيز اهللا يا رب يا كاره اي 

گفتند چنانكه در سوره عنكبوت  ميخدا را قبول داشتند و همين سخن شما را 
È⌡s9uρ Νßγ⎦ «: فرموده tFø9r' y™ ô⎯̈Β t,n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ t¤‚y™ uρ }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ £⎯ä9θ à)u‹s9 

ª!$# «دانستند براي تقرب به خدا  مياهر انبيا و اوليا و فرشتگان ، و بت ها را كه مظ
Ï™Iω «: گفتند ميذكر شده  18خواندند و چنانكه در سوره يونس آيه  مي àσ¯≈ yδ 

$ tΡàσ¯≈ yè xä© y‰Ψ Ïã «!$# 4  « گفتند مييعني، اين بتان شفيعان ما نزد خدا هستند، و :»$ tΒ 

öΝèδ ß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθ ç/Ìhs)ã‹Ï9 ’ n< Î) «!$#  «)3/زمر(.  
نويسنده از خدا نترسيده ولي از ترس ديگران نام خود را ننوشته، اي بيچاره، 

%š⎥⎪Ï «: فرموده 20خدا در سوره نحل آيه  ©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à)è= øƒs† $\↔ø‹x© 

öΝèδ uρ šχθ à)n= øƒä† ∩⊄⊃∪   ìN≡uθ øΒ r& çöxî &™!$ uŠômr& ( $ tΒ uρ šχρ ããè ô±o„ tβ$−ƒ r& šχθ èWyè ö7ãƒ ∩⊄⊇∪ « ،يعني ،
هر كس چيزي خلق نكند و خود مخلوق باشد و بميرد و نداند روز بعث و قيامت 
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و تمام انبيا و اوليا چنين بوده اند كه خود  .چه وقت خواهد بود نبايد او را خواند
 .دانستند كه قيامت چه وقت خواهد شد ميمخلوقند و خالق نبوده و از دنيا رفته و ن

به تصريح قرآن وفات كرده ) ص(بر اين خواندن آنان شرك است و رسول خدا بنا
و آيات  187اف آيه و از وقت بعث و قيامت خبر نداشت چنانكه در سوره اعر

y7 «: ديگر فرموده tΡθ è= t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ óßΔ ( ö≅è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ãΚ ù=Ïæ y‰ΖÏã ’În1u‘ «.  
≅ö «: مودهخدا به رسول خود فر è% ’ÎoΤÎ) Iω à7 Î=øΒ r& ö/ä3s9 #uŸÑ Ÿω uρ #Y‰x©u‘ ∩⊄⊇∪   ö≅è% ’ÎoΤÎ) 

⎯s9 ’ÎΤuÅgä† z⎯ÏΒ «!$# Ó‰tnr& ô⎯s9uρ y‰É r̀& ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ #´‰ystG ù= ãΒ ∩⊄⊄∪   « يعني، بگو من براي شما
پس خواندن آنكه نفع و  .يابم ميمالك نفع و ضرري نيستم و غير خدا پناهي ن

به ) صلي اهللا عليه و سلم(د چه سودي خواهد داشت، حضرت محمد ضرري ندار
$تصريح آيات قرآن جز رسالت سمتي نداشت  tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ ωÎ) ×Αθ ß™ u‘   و به تصريح

$: قرآن نيز كار رسول جز ابالغ دين چيز ديگري نبوده است tΒ uρ ’ n?tã ÉΑθ ß™ §9$# ω Î) 

à≈ n= t7ø9$#  آن بندگان صالح را كه : بگو«: فرموده 57و  56، خدا در سوره اسرا آيه
هرگز نتوانند محنت و ضرر را از شما بردارند ) آنان(پنداشتيد سواي خدا بخوانيد، 

هستند و ) منزلت و تقرب(و بگردانند، آنان هر كدام مقرب ترند خود در پي وسيله 
ا آيا اين كساني كه از عذاب خد .»به رحمت خدا اميدوار و از عذاب الهي خايفند

بنابر اين  .خايف بودند، بتهاي بي شعور بودند، پس به گمان خود آنان را نخوانيد
دم گرفتن و رقصيدن و يا عباس گفتن چه معني دارد؟ آيا حضرت عباس شما را 

به صريح قرآن از گم ) ص(رسول خدا  !شناسد و از شما خبر دارد؟ ميديده و 
دينه بي اطالع بود، خدا در شدن زوجه خود عايشه خبر نداشت و از منافقين م

دانم با من و با شما چه خواهد  ميمن ن: بگو«: به او فرموده 9سوره احقاف آيه 
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 !، آيا او كه از اصحاب خود بي خبر بود از مشركين ايران با خبر است؟»شد
   كجا غير خدا را خوانده) ع(حضرت علي 

 درِ خانه خدا را زد ميكه علي هميشه   ي درِ خانه خدا زندل اگر خدا  شناس

t⎦⎪Ï%©!$#uρ šχθ«: فرموده 13خدا در سوره فاطر آيه  ããô‰s? ⎯ÏΒ ⎯Ïμ ÏΡρ ßŠ $ tΒ 

šχθ ä3Î= ÷Κtƒ ⎯ÏΒ AÏϑ ôÜÏ% ∩⊇⊂∪   β Î) óΟèδθãã ô‰s? Ÿω (#θãè yϑ ó¡o„ ö/ä.u™!$ tã ßŠ öθ s9uρ (#θãè Ïÿxœ $ tΒ (#θ ç/$ yftG ó™ $# 

ö/ä3s9 ( tΠöθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# tβρ ãàõ3tƒ öΝä3Å2 ÷Å³Î0  « خوانيد،  مييعني، آنان را كه جز خدا
مالك و صاحب اختياري به قدر پوست هسته خرمايي نيستند، اگر بخوانيدشان 

شنوند و اگر به فرض محال بشنوند جوابتان ندهند، و روز قيامت به شرك شما  مين
  .همان پيشوايان دشمن شما خواهند بود .ورزند ميانكار و اعتراض 

م و نشان و بي خبر از قرآن، اهل كتاب يهود و نصاري، اي نويسنده بي نا
دانستند،  ميخوانده و ارباب خود  ميبزرگاني مانند حضرت عيسي و يا عزير را 

≅Ÿ«: گويد ميخدا در سوره آل عمران به ايشان  ÷δ r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’ n< Î) 7π yϑ Î=Ÿ2 ¥™!#uθ y™ 

$ uΖoΨ ÷ t/ ö/ä3uΖ÷ t/uρ ω r& y‰ç7÷è tΡ ω Î) ©!$# Ÿω uρ x8Îô³èΣ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ø‹x© Ÿω uρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ 

ÈβρßŠ «!$# «.  يعني، بياييد همه موحد باشيم و مشرك نگرديم و حضرات عيسي و
همان سوره  80ياعزير و يا محمد را نخوانيم و ارباب براي خود نگيريم و در آيه 

Ÿω «: فرموده uρ öΝä.tãΒ ù'tƒ β r& (#ρ ä‹Ï‚−G s? sπ s3Í×̄≈ n= pRùQ$# z⎯↵Íh‹Î; ¨Ζ9$#uρ $ ¹/$ t/ö‘ r& 3 Νä.ããΒ ù'tƒ r& Ìøä3ø9$$ Î/ « ،يعني
كند كه ماليكه و انبيا را ارباب بگيريد آيا شما را امر به كفر  ميخدا به شما امر ن

توان حضرات عباس و سكينه و رقيه را خواند و ارباب  ميكند؟ در اين حال آيا  مي
  !!نست؟دا
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$ «: فرموده 35بي نام، خدا در سوره مائده آيه ي  هاين نويسند yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#þθ äótG ö/$#uρ Ïμ ø‹s9Î) s' s#‹Å™ uθ ø9$#  « يعني، اي مؤمنين از خدا بترسيد و به سوي او
ل است يا آيا آن وسيله اي كه خدا فرموده بجوييد، ايمان و عم .وسيله بجوييد

توان آنان را جست، به اضافه  ميكساني كه از دنيا رفته و در دسترس نيستند و ن
خطاب آيه با مؤمنان است و در نتيجه ائمه نيز مورد خطابند، آيا ائمه به اين آيه 
عمل كرده اند يا خير، آيا وسيله آنان جز ايمان و عمل بود؟ اصالً ارواح ائمه به 

ممكن نيست به عالم برزخ رفت و حضرات اوليا و انبيا  آري .دست آوردني نيستند
را جست و اگر وسيله آنان باشند تكليف ماال يطاق خواهد شد، وسيله اي كه بتوان 

در نهج البالغه خطبه ) ع(جست و تهيه نمود همان ايمان و عمل صالح است، علي 
وله والجهاد في اإليمان باهللا و برس: إن أفضل ما توسل به المتوسلون«: فرمود 109

إلهي «: فرمايد مي) ص(و رسول خدا  .»و إقام الصالة و إيتاء الزكاة ....سبيل اهللا
: و به عالوه خدا نفرموده وسيله را بخوانيد بلكه فرمود .»وسيلتي إليك إيماني بك

غرض » ادعوا الوسيلة«: پس وسيله جستني و پيدا كردني است؛ زيرا نفرموده» ابتغوا«
كار و اعمال صالحه است كه روح انسان را مصفا ساخته و او را به مقام از وسيله، اف

سوره اسرا كه در باال ذكر كرديم مفسر  56و به عالوه آيه  .رساند ميقرب به خدا 
  .كند ميفوق بوده و استنباطات غلط را به وضوح رد ي  هآي

سلم بن و يا اعراض داري، بيا قول م ميفه مياي نويسنده، اگر كالم خدا را ن
عقيل نايب خاص امام حسين را قبول كن كه چون در باالي داراإلماره خواستند او 
را شهيد كنند وصيت كرد كه به امام نامه اي بنويسيد كه به كوفه نزديك نشود؛ 

از كوفه ) ع(امام حسين : گويد ميآري نايب خاص  .زيرا امام از كوفه خبر ندارد
گويند بايد او را صدا زد و يا حسين گفت زيرا  ميبي خبر است ولي مشركين ايران 
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مالي «: گويد مينالد و  ميدر سر قبر فاطمه ) ع(حضرت علي  .او از ما خبر دارد
يعني، چه شده كه به قبر » وقفت علي القبور مسلماً قبر الحبيب و لم يرد جوابي

ه دهد آيا دوستي را فراموش كرده، و بعد ب ميكنم جواب مرا ن ميدوست سالم 
چگونه دوست جواب مرا دهد و حال آنكه زير سنگها و : گويد ميزبان حال 

مكرر  149و  221و  110و  83آن حضرت در نهج البالغه خطبه  .باشد ميخاكها 
ال يعرفون من أتاهم و ال «: فرموده كه هر كس از دنيا برود از زاير خود خبر ندارد

م شد نويسنده نه تنها قرآن بلكه معلو .»يحفلون من بكاهم و ال يجيبون من دعاهم
جابر بن عبداهللا روز اربعين آمده باالي قبر امام  .را هم قبول ندارد) ع(قول علي 

دهي،  ميگويد چرا جواب دوست خود را ن ميو سه مرتبه سالم كرده و ) ع(حسين 
گويد چگونه جواب دهيد كه در سر  بدن ندارد، آري امام جواب جابر  ميو بعد 
خدا به رسول خود در سوره  !!دهد مياست، ولي جواب مشركين ايران را  را نداده

$!«: فرموده 22فاطر آيه  tΒ uρ |MΡr& 8ìÏϑ ó¡ßϑ Î/ ⎯̈Β ’ Îû Í‘θ ç7à)ø9$#« يعني كساني كه از دنيا به ،
بي ي  هاي نويسند .شنوند ميعالم قبر و برزخ رفته اند حتي صداي خاتم انبيا را هم ن

انبيا ازدنيا خبر : فرمايد ميو بعد از آن  109ه مائده آيات خبر از قرآن خدا در سور
فرموده عزير پيغمبر را صد سال ميرانديم و او در  259ندارند و در سوره بقره آيه 

آن حال از بدن خود و طعام و شراب خود خبر نداشت و از مدت وفات خود نيز 
 .ران خبر دارندخبر نداشت، حال چگونه امامان و يا اولياي ديگر از حال ديگ
برد و ابتداي  ميدعاهايي كه در قرآن آمده مستقيم مردم را به طرف پروردگار 

 6و در سوره فصلت آيه  .ذكر شده است» ربنا«و يا » رب«: دعاهاي قرآني كلمات
$!«: فرموده yϑ ¯Ρr& ö/ä3ßγ≈ s9Î) ×μ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡uρ (#þθßϑ‹É)tG ó™ $$ sù Ïμ ø‹s9Î) «. يعني إله شما يكي است پس 

مستقيم به طرف او رو كنيد و غير او را نخوانيد، كسي كه براي رفع گرفتاري غير 
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خواند گويا إله ديگري را شريك خدا قرار داده است چنانكه در سوره  ميخدا را 
Β̈⎯ «: فرمايد مي 62نمل آيه  r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# öΝà6è= yèôftƒ uρ 

u™!$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×μ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# ؟.!  
حال شما آيات قرآن را رها كرده به دنبال زيارتنامه ها و كتب دعا و گنبد و 

رويد، آيا توجه  ميبارگاه ها كه ساخته دست غاليان و كذابان و جعاالن است 
كرده ايد كه اين همه احاديث كه در نهي از ساختن گنبد و بارگاه و از تعمير قبر و 
باال آوردن آن بيش از چهار انگشت در كتب وارد شده براي چيست؟ براي آن 

) ص(رسول خدا  .مانند أمم ديگر به شرك مبتال شوند مياست كه مبادا أمت اسال
دهد كه قبرهاي انبيا و اوليا را كه در جاهليت بلندتر از  ميمأموريت ) ع(به علي 

آمده در اين » وسايل«و » كافي« زمين كرده بودند، خراب كند و چنانكه در كتاب
يعني، هيچ قبري را نگذار مگر آنكه » ال تدع قبراً إال سويتها«: فرمايد ميمورد به او 

خدا لعنت كند سالطين ستمگر و جاهل را كه به زور مال مردم  .مساوي زمين كني
ه گرفتند و اين گنبدها و گلدسته ها را ساختند وبر خالف قول خدا و قول ائم ميرا 

يعني، به هيچ قبري طواف مكن، براي عوام قبله گاه » ال تطف بقبر«: كه فرموده اند
به وجود آوردند و علم و كتل و سينه زدن را ايجاد كردند و با وزر و وبال از دنيا 

  .رفتند
توانسته در حق عالمه برقعي  ميبي نام و نشان از هر تهمتي كه ي  هنويسند

در جاي  !را متهم نموده كه علي را بي سواد خواندهكوتاهي ننموده، يكجا ايشان 
ديگر عالمه برقعي را متهم نموده به انكار غدير خم در حالي كه صرف تهمت 
است و عالمه برقعي مكرر در كتب خود داستان غدير خم را به ميان آورده و از 

آري آنچه را عالمه برقعي  .در غدير سخن رانده است) ص(كلمات رسول خدا 
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سال پيش رد نموده همان مطالب  15ندارد و در مجله رنگين كمان در  قبول
خطبه غديريه است كه يك سند ضعيف بيشتر ندارد و علماي رجال شيعه ي  هباطل

راويان آن را كذاب دانسته و آن خطبه مخالف آيات زيادي از قرآن است و با 
از تفسير  56صآنكه اين مطلب روشن را آيت اهللا برقعي مكرر از آن جمله در 

بي نام و نشان به ايشان ي  هخود به نام تابشي از قرآن توضيح داده مع ذلك نويسند
تهمت زده و ايشان را متهم به انكار اصل غدير خم نموده است و حال آنكه ايشان 

من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من «: را كه فرموده) ص(كلمات رسول خدا 
Ÿω«: آيا خدا نفرموده .بول داردق» وااله و عاد من عاداه uρ öΝà6¨ΖtΒ Ìôftƒ ãβ$ t↔oΨ x© BΘöθ s% 

#’ n?tã ω r& (#θ ä9Ï‰÷è s? 4 (#θ ä9Ï‰ôã $# uθ èδ Ü>tø% r& 3“uθ ø)−G= Ï9 «شما را به بي  ميدشمني با قو: يعني
 .نكشاند، عدالت كنيد كه آن به پرهيزكاري نزديكتر است) در حق آنان(عدالتي 

  )8/مائده(
و هر كس را كه امام هدايت باشد قبول دارد، ) ع(رقعي، علي آري، عالمه ب

  .كنيد مگر شما خدا و قيامت را قبول نداريد ميچرا مردم را عليه ايشان تحريك 
بي نام، خدا در قرآن شما را تهديد كرده و در سوره سجده آيه ي  هاي نويسند

ô⎯tΒ «: فرموده 22 uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈tƒ$ t↔Î/ ⎯Ïμ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψtã 4 $ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒÌôfßϑ ø9$# 

tβθ ßϑÉ)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪  « يعني، آنان كه به آيات قرآن تذكر داده شوند سپس اعراض كنند
 .و توجه ننمايند از هر كس ظالم ترند و ما از چنين ستمگران انتقام خواهيم كشيد

نسبت داده ايد تماماً بي جا و خود به آيت اهللا برقعي ي  هچيزهايي را كه در نوشت
باطل و يا افتراست، و ما حاضريم در مجلس بحثي كه قاضي بي طرفي در آن 

و گر چه  .شركت كند با شما به مذاكره نشينيم و به حساب دروغگويان برسيم
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تعصب خرافي و حسد و كينه مانع هدايت شماست، و ليكن ما هدايت شما را از 
   .خدا خواهانيم

  محمد موسوي –دتمندان آيت اهللا برقعي يكي از ارا

 ]نامه به امام در مورد ترور مؤلف[

يكي از فرزندانم نيز نامه اي براي آقاي خميني فرستاد و ماجراي ترور مرا به اطالع 
  :آورم مينامه مذكور را در اينجا  .وي رساند

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مام خمينيايران  ا ميحضور محترم بنيانگذار جمهوري اسال
دانم به عرضتان رسانده اند يا نه كه در  ميالسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته ن

هفته پيش آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي را در منزل شخصي خود ترور كردند و با 
آنكه ايشان در حال نماز بودند و فرصت دفاع از خود نيافتند بحمد اهللا و المنه اين 

  :آري .و خدا نخواست جنايتكاران به مقصود خود نايل آيندجنايت به ثمر نرسيد 
" ⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# $ uΖs9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ " )51/التوبه(  

سخن اينجاست كه عاملين اين جنايت ناجوانمردانه چه كساني بودند و چه 
ست؟ مقصودي داشتند؟ اگر نتوانيم بگوييم كه شخص جنايتكار نام و نشانش چ

توانيم نوع و طبقه او را تعيين كنيم به ويژه كه وي قبالً با آيت اهللا برقعي مذاكره  مي
جنايتكار از طبقه قشريها و مذهبيون بسيار  .كرده و از ايشان سؤاالتي نموده بود

وي از  .داد ميعالقمند نشان  ميمتعصب بوده و متأسفانه خود را در جمهوري اسال
كنند در برابر فكر و منطق بايد به زور گلوله متوسل  يمدسته اي است كه گمان 
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دسته اي كه به دخالت قانون و قوه قضاييه آنهم در يك كشور اسالمي، عقيده  !شد
زنند يعني روش  ميمانند خوارج به آدمكشي دست  !ندارند و به نام حفظ تشيع

انديشان اين كوته  !گيرند ميدشمنان امام بزرگوار علي عليه السالم را بكار 
توان نابود كرد، در برابر فكر و انديشه،  ميدانند كه هيچگاه منطق را با ترور ن مين

باالتري را عرضه داشت تا مانند عصاي موسوي ريسمانهاي جادويي ي  هبايد انديش
آورد  ميتوسل به زور، جز مظلوميت براي مقتول يا مجروح چيزي به بار ن .را ببلعد

  ]54[.هد نمودو سخن او را مؤثرتر خوا
اين بد انديشان شب و روز در ماتم شهيد بزرگوار حسين بن علي عليه السالم 

دانند كه مسلم بن عقيل يار فداكار و نماينده  ميخوانند ولي ن ميو يارانش روضه 
كه از او پرسيدند باوجود  ميامام، عبيداهللا بن زياد امير كوفه را ترور نكرد و هنگا

به خاطر حديثي كه از : چرا اقدام بدان ننمودي؟ پاسخ دادتوانايي بر اين كار، 
  :رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم آمده كه فرمود

مقتل أبي مخنف و تاريخ طبري، ( "إن اإليمان قيد الفتك و ال يفتك مؤمن"
  )363، ص5جلد

دارد و هيچ مؤمني به غافلگيري كسي را  ميايمان، غافل كشي را روا ن"
 !"كشد مين

 
بازگشت به اسالم اصيل و ترك «آيت اهللا برقعي سالهاست كه به عنوان 

گويد و از كتاب و سنت دليل  ميزند و سخن  ميقلم » خرافات و موهومات
مخالفان و دشمنان تند وي نيز از پاي ننشسته كتابها و رساله ها نوشته و  .آورد مي
براي مخالفان به مراتب گويند و امكان پاسخگويي  مينويسند و سخنها گفته و  مي

بنابر اين جز احساس ضعف و محكوميت چه  .بيشتر از عالمه برقعي بوده و هست
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كند؟ كساني كه به دروغ خود را طرفدار حكومت  ميچيزي اين ترور را توجيه 
شمارند چرا به قوه قضائيه  ميكنند اگر اصالحات ديني را جرم  ميمعرفي  مياسال

آيا اين كار در حكومت آن جناب،  !وسل شده اند؟رجوع نكرده و به گلوله مت
آيد كه كساني به نام دفاع از تشيع، پيرمرد  ميبه شمار ن» خود مختاري«نوعي 

را در حال عبادت پروردگارش به گلوله بندند؟ و  ميروحاني و دانشمند و محتر
≅ö« .خود را مؤمن پندارند è% $ yϑ |¡ø⁄Î/ Νà2 ããΒ ù'tƒ ÿ⎯Ïμ Î/ öΝä3ãΨ≈yϑƒ Î) β Î) ΟçGΨ ä. š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β « ،

  )93/البقره(
من به عنوان فرزند عالمه برقعي از محضر امام درخواست دارم تا مراتب 
انزجار خود را از اينگونه خود سري ها هر چه زودتر رسماً اعالم فرمايند و دستور 
تعقيب و مجازات جنايتكاران را صادر نمايند تا اين قانون شكنان، مملكت را به 

مرج نكشانند و به فتواي شخصي و رأي دلخواه، جان افراد را در معرض هرج و 
  .خطر قرار ندهند

  با تقديم احترام
   )ابن الرضا(محمد حسين برقعي 

   هجري قمري 1406شوال  16 
  دفتر آيت اهللا منتظري:  رونوشت
  دفتر رياست جمهوري:  رونوشت
  دفتر نخست وزيري:  رونوشت
 كشوردفتر دادستان كل :  رونوشت
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اين نامه را فرزندم براي جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران نيز  
صفحه (نشريه جمعيت مذكور موسوم به خبرنامه  1365فرستاد كه در شماره تيرماه 

نامه «: جمعيت مذكور عالوه بر اين در اعالميه اي كه با عنوان .چاپ شد) سوم
مورخ » وظايف قانوني رئيس جمهور سرگشاده به حجت اإلسالم خامنه اي پيرامون

توسط افرادي كه «منتشر نمود، عالوه بر اشاره به چند مورد آدم ربايي  28/5/1365
موضوع سوء قصد به اينجانب را » تجهيزات و تسليحات دولتي در اختيار داشته اند

آفرين بر اينها كه علي رغم هم عقيده و هم سليقه نبودن با اين حقير  .نيز ذكر كرد
  .ال أقل از ذكر مظلوميتم دريغ نكردند

 ]خصومت و عناد مذهبيون با مؤلف[

البته اين اعالميه ها جز بر كينه و ظلم آخوندها نسبت به اين بنده نيفزوده و غير از 
ترور و تهمت و آزارهاي ديگر، باز هم بدون هيچ جرم و گناهي براي سومين بار 

ر دوره اسارتم از دو زندان قبلي مرا در حكومت خود زنداني كردند و اين با
چنانكه گفتم نگارنده  .طوالني تر و قساوت و ظلمشان نسبت به من شديدتر بود

تضاد «و » عرض اخبار اصول، بر قرآن و عقول«: كتبي تأليف كرده بودم از جمله
كتابي هم از  ....و» در احاديث مهدي ميبررسي عل«و » مفاتيح الجنان با آيات قرآن

» رهنمود سنت در رد اهل بدعت«فارسي ترجمه كرده بودم كه آن را عربي به 
نوشته بودم، ولي چون  ميناميدم، اين كتب را براي رضاي خدا و بيداري أمت اسال

در آنها بدعتها و خرافات مذهبي رد و ابطال شده بود، باعث غضب و عناد 
باب مذهبيون و مدافعين بدعت شد و خصوصاً آخوندهاي متعصب خرافي اس

در حالي كه بيمار بودم و  1366زنداني شدنم را فراهم كردند و در اوايل مهرماه 
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صورتم مجروح بود و از بيني حقير در اثر ضربت گلوله هنوز آب جاري بود، نامه 
اي از دادگاه ويژه روحانيت زندان اوين نوشته و مرا خواستند و من گمان كردم 

كه مورد اختالف ماست مطرح كنند و مرا خواهند از مسايل فقه يا كالم را  مي
براي بحث خواسته اند و لذا حاضر شدم اما در اوين معلوم شد مسأله اي مطرح 
نيست جز حبس و زجر اينجانب، پس از ساعتي بازپرسي، مرا به سلولي كه يك 
متر وسي سانت طول آن و يك متر عرض آن بود و دري آهنين داشت بردند و در 

در ممالك متمدنه زندان يك مجتهد يا يك محكوم سياسي با  .درا به رويم بستن
زندان قاتل و دزد فرق دارد مثالً در زمان دولتهاي سابق يك مجتهد را در يك 

داشتند چنانكه سي و هفت سال قبل  ميخانه و يا منزلي بازداشت و تحت نظر نگه 
تحت نظر نگاه  مرا با آيت اهللا كاشاني در پنج فرسخي قزوين، سه ماه در منزلي

داشتند، ولي در زمان تصدي روحاني نمايان زندان يك فقيه با زندان دزد و قاتل 
حال خواننده خود بينديشد به يك پيرمرد بيگناه بيمار ضعيف در چنين  .فرقي ندارد

  !زنداني چه گذشت؟
هر چه گفتم براي چه بدون محاكمه، مرا محبوس كرده اند گوش ندادند و 

ه مرا در حال بيماري و ضعف محبوس نمودند يعني از مدت چهار تقريباً شش ما
ده ماهي كه در زندان اوين بودم شش ماه را در سلول انفرادي بودم و در طول اين 
مدت نه خورشيد را ديدم نه ماه را و هر چه گفتم اگر ايرادي داريد يك نفر اهل 

ب حقير مسأله اي بر علم بيايد بحث كند و يا ايرادتان را بگوييد و اگر در كت
خالف شرع و يا بر خالف واقع ديده ايد كه باعث زنداني شدن من شده مطرح 
كنيد، جوابي ندادند به حدي اذيت شدم كه تمام بدنم مملو از دمل و كورك شد، 
چون پاسداران اين حال را ديدند مرا به زندان ويژه روحانيت بردند كه سلولي 
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توانستيم قدم بزنيم و خود را  ميوزها چند ساعتي بزرگتر بود و حياطي داشت كه ر
ماه مرا در زندان اوين، ظالمانه  14به هر حال اين بار مدت  .به دكتر عرضه كنيم

  .نگه داشتند

 ]فشارهاي وارده بر مؤلف در زندان[

زندان ويژه روحانيت از جهاتي بدتر از سلول انفرادي بود؛ زيرا يك مشت 
 .ور كم سواد را به جرم خيانت زنداني كرده بودندآخوندهاي خرافي متعصب مغر

في المثل فالن آخوند امام جمعه بوده و چند ميليون اختالس نموده و يا فالن 
آخوند قاضي بوده و چند نفر را بدون اثبات گناه اعدام نموده يا رشوه گرفته يا 

  .اعمال خالف ديگر مرتكب شده بود
ند تناول كنند و من كه نه دندان داشتم و توان مياما غذاهاي زندان كه جوانان 

كردم و نان فتير زندان  مينه قوه هاضمه با رنج بسيار مقداري از آن را تناول 
موجب درد دل و ناراحتي بود و لذا مقداري نان سوخاري خريدم و آن را تناول 

گفتم مرا نزد  ميمدتي كه در سلول تنگ ماه هاي اوليه بودم هر چه  .كردم مي
كردند تا اينكه بيماريم شدت يافت، پارچه اي دادند و گفتند  ميببريد اعتنا ن دكتر

چشم خود را بپوش، من نيز چشم خود را بستم مرا نزد دكتر بردند، پس از معطلي 
زياد و ايستادن سرپا دكتر مرا معاينه كرد و نسخه نوشت و مرا به سلول خودم بردند 

پشت در سلول گذاشت، گفتم در را باز و پس از سه روز پاسداري دوا آورد و 
تا سه روز دارو پشت  !!كن دوا را به دستم بده، گفت اجازه باز كردن در را ندارم

آري ما براي  .تا اينكه پاسدار خيرخواهي آمد و دارو را به دستم داد !!در ماند
خدمت ملت و بيداري ايشان و نجاتشان از خرافات كتاب نوشتيم ايشان در عوض 
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ر، اين همه ظلم و عداوت كردند، روزگار چنين است كه خادم را لگد كوب تقدي
اين دوره پر رنج و مرارت كه مالها با قساوت  .كنند ميكرده و خاين را تقدير 

تمام بر من تحميل كردند گذشت تا وقتي كه مرا به زندان روحانيان بردند، در 
ودشان را كه خيانتشان بر آنجا معلومم شد كه عده اي از روحاني نمايان گروه خ

 .مال شده به زندان افنكنده اند

اين زندان چند آخوند خرافي داشت و چنانكه گفتم دشمن جانم بودند كه 
كشتند، چندين مرتبه حمله كردند كه مرا مضروب سازند  ميتوانستند مرا  مياگر 

آنها  اينان روزگارم را سياه كرده بودند، نام يكي از .ولي ديگران مانع شدند
رستگار و بسيار بدكردار و اهل مازندران و مردي كم سواد و متعصب و خرافي 

شد با او به ماليمت و عاقالنه سخن گفت يا بحث كرد؛ زيرا ادب  ميبود و ن
توانست  ميداد و از هيچ اذيتي خودداري نكرده و تا  مينداشت و فحشهاي ركيك 

برپا كردن مجلس ترحيم براي  وي به جرم .كرد و از تهمت ابا نداشت ميغيبت 
به چند  ميآقاي كاظم شريعتمداري، توسط قضات ظالم جمهوري به اصطالح اسال

  !!سال حبس محكوم شده بود
آخوند ديگري نيز با او همدست بود كه زندان ما با بودن آنان مضاعف شده 

نيز اينان به يكديگر » تخاصم أهل النار«: و مانند دوزخي بود كه خداوند فرموده
زدند ولي همگي با اينجانب دشمن بودند، در  ميفحش داده و حرفهاي ركيك 

دانستند چه  ميحالي كه هيچ يك از اين آخوندها كتب مرا نخوانده بودند و ن
ديگر اينكه زندانيان جاسوس يكديگر بودند و  !!گويم ويا چه عقيده اي دارم مي

  .كرد يك سخن ساده بگويد ميكسي جرئت ن
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توانستند غذاهاي زندان را تناول كنند ولي من  ميتم جوانان زنداني چنانكه گف
توانستم و لذا در كمال رنج و سختي بسر برده و در تمام مدت  ميپيرمرد بيمار ن

زندان بيمار بودم و به امراض متعدد از قبيل كمر درد و پادرد و حبس البول و 
گر توان برخاستن نداشتم يكبار چنان بيمار شدم كه دي .جراحت پوست مبتال شدم

و در حال سكرات مرگ بودم، مرا بر تختي گذاشته و نزد طبيب بردند و سرم به 
بهتر شد و مرا به زندان عودت  ميدستم وصل كردند، پس از شش ساعت حالم ك

اين بود شمه اي از  .دادند و مقداري نان فتير و دو خيار آوردند كه نتوانستم بخورم
  .تروضع زندان، بلكه بد

از  .در اين دوره از زندان و نيز در دوران قبل، بارها مرا به اعدام تهديد كردند
هنگام مالقات با او يك لحظه چنين  .جمله يكبار اسداهللا الجوردي مرا احضار كرد

چكد، وي به من گفت تو را بايد كشت، و  ميبه نظرم آمد كه از چشمانش خون 
شوم و هم تو  ميزودتر بهتر، هم من راحت كشيم، جواب دادم هر چه  ميما تو را 

öΝçGΨ «: و اين آيه را برايش خواندم s3y™ uρ ’ Îû Ç⎯Å6≈ |¡tΒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ßϑ n= sß óΟßγ |¡àΡr& š⎥ ¨⎫t6 s?uρ 

öΝà6s9 y#ø‹x. $ uΖù= yè sù óΟÎγ Î/ «]55 [ شما در مساكن ظالمين قبل ساكن شديد و براي شما
  ]56[.كنيم ميهمان كار را  روشن شد كه با آنها چه كرديم با شما هم

همچنين در اين دوره فالحيان و آخوند ديگري به نام علي رازيني به من 
كنيم، معلوم بود اين دو تن به قدري عوام اند  ميگفتند تو را به جرم ارتداد اعدام 

زودتر مرا بكشيد كه از شر : دانند، در جوابشان گفتم ميكه فرق دين و مذهب را ن
tΒ⎯«: اما بدانيد خداوند فرموده .شما خالص شوم uρ ÷ŠÏ‰s?ötƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯tã ⎯Ïμ ÏΖƒ ÏŠ  «]57 [

في المثل اگر كسي كه شافعي بوده مالكي  !!»من يرتدد منكم عن مذهبه«: نفرموده
  .گويند ميشد يا جعفري بود و زيدي شد او را مرتد ن
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من باري افرادي در اين سطح از فهم و دانش چنان سنگدالنه در زندان بر
) ع(سخت گرفتند كه ثابت كردند گر چه به زبان خود را شيعه علي مرتضي 

در چهار ماه يا سه ماه  .خوانند ولي در واقع و عمالً شيعه راستين ابن ملجم اند مي
ونيم اول جز پنج دقيقه كه از پشت شيشه پسرم محمد حسين را ديدم، هيچگونه 

مسئولين زندان چيزي : ه پسرم گفتمدر همين مالقات ب .مالقاتي را اجازه ندادند
فهمند، هر چه زودتر به قم نزد آقاي منتظري برو و بگو دو نفر عالم به تهران  مين

بفرستد تا من با آنها بحث كنم، شايد آنها بفهمند كه من كاري خالف اسالم 
نكرده ام، ضمناً از پسر ديگرم خواستم از شيخ محيي الدين انواري بخواهد كه به 

گر چه  .شناخت ميتم بيايد، او در زمان طلبگي از شاگردانم بود و مرا كامالً مالقا
او به ديدارم آمد و اوضاع مرا مشاهده كرد ولي وضع اينجانب در زندان تغييري 

كردم و تعدادي از آخوندها  مينكرد، نگارنده بيش از بيست سال در قم تدريس 
زماني كه مدرس حوزه علميه قم  را اشغال كردند، ميكه پس از انقالب مناصب مه

دانستم غالباً رفعت  ميشناختند ولي چون  ميبودم نزد من تحصيل كرده و مرا 
مقامشان با انصافشان كامالً نسبت معكوس دارد، به سايرين پيغام ندادم از جمله 
شيخ محمدي گيالني و شيخ الهوتي و شيخ محمدرضا مهدوي كني و شيخ عباس 

  ....رقعي ومحفوظي و سيد رضا ب
كه قرار بود نمايندگان آيت اهللا منتظري زندانها را مورد  ميناگفته نماند ايا

بازرسي قرار دهند، مسؤولين زندان براي فريب دادنشان مرا با چند تن ديگر به 
جاي مناسبي منتقل كردند و پس از مراجعت نمايندگان، دوباره ما را به زندان قبلي 

دادند، مطالعه  ميدان انفرادي كه حتي قرآن هم به من ندر آنجا برخالف زن .بردند
 .كتاب ممكن بود
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 ]مطالعه كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن[

در آنجا كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبدالحسين اميني تبريزي را كه سالها 
ان كه پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بي تعصب بگويم، آن

كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير «گفته اند 
اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطالع و غير  .درست گفته اند» نيست

متخصص را بفريبد ولي در نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر 
ريفتن عوام به تعريف و تمجيد اين آنكه اهل فن نيز از روي تعصب يا به قصد ف

به نظر من استاد ما آيت اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني در اين مورد  .كتاب بپردازند
مصيب بود كه چون از او در مورد پرداخت هزينه چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه 

 -عليه السالم_پرداخت سهم امام ": اجازه خواستند، موافقت نكرد و جواب داد
  ."پ كتاب شعر، شايد مورد رضايت آن بزرگوار نباشدبراي چا

بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال وثيق 
برخي از احتجاجات  .ندارند أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد

اً آنها را ذكر او هم قبالً پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدد
توان كار  ميدانند كه با الغدير ن ميگمان دارم كه اهل فن درباطن  .كرده است

به نفع مذهب صورت داد و به همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين  ميمه
دهند كتبي از  ميكتاب كه امروز زمام امور در چنگشان است به هيچ وجه اجازه ن

شاهراه اتحاد يا نصوص «علي قلمداران به نام قبيل تأليف محققانه آقاي حيدر
يا كتاب باقيات صالحات كه توسط يكي از علماي شيعه شبه قاره، موسوم » امامت

به محمد عبدالشكور لكهنوي و يا كتاب تحفه اثني عشريه تأليف عبدالعزيز غالم 
حكيم دهلوي فرزند شاه ولي اهللا احمد دهلوي و يا جزوه مختصر راز دليران كه 
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در » در راه حق و اصول دين«آقاي عبدالرحمان سربازي آن را خطاب به موسسه 
قم نوشته و كتاب رهنمود سنت در رد اهل بدعت ترجمه اين حقير و نظاير آنها 

دهند اسم اين  ميكه براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ شود، بلكه اجازه ن
بودند  ميبوده و حق طلب در حالي كه اگر مغرض ن .كتب به گوش مرم برسد

دادند كه مردم هم ترجمه الغدير را بخوانند و هم كتب فوق را، تا بتوانند  مياجازه 
آنها را با يكديگر مقايسه و از علما در باره مطالب آنها سؤال كنند و پس از مقايسه 

فقط در اين  .اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند
Åe³t6÷ «: ي هاست كه به آي صورت sù ÏŠ$ t7Ïã ∩⊇∠∪  t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ ãè Ïϑ tFó¡o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãèÎ6 −Fu‹sù 

ÿ…çμ uΖ|¡ômr&  =بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش را پيروي كنند «
دهند كه  ميكنند و نه اجازه  ميأما نه خود چنين  .عمل كرده اند) 18/الزمر(

ه عمل كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن ديگران اينگون
  !!دهند مي

) حشمت السادات(باري، پس از آزادي از زندان مطلع شدم كه دخترم فاطمه 
و پسرم سيد محمد حسين، نامه هاي بسياري براي مسؤولين كشور فرستاده اند كه 

ترم نامه اي به شرح زير براي آورم، از جمله دخ ميمن تعدادي از آنها را در اينجا 
 :محمدي گيالني فرستاد

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حضور محترم آيت اهللا حاج شيخ محمدي گيالني دامت بركاته
چند : رساند كه ميپس از عرض سالم و تقديم احترام      به عرض عالي 

جرم  روزي است حضرت آيت اهللا سيدابوالفضل برقعي پدر بزرگوار اينجانب را به
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دانيد  ميابراز عقايد شخصي در زندان اوين محبوس كرده اند و به طوري كه 
چندي پيش نيز عده اي از متعصبين به منزل شخصي ايشان آمده و در حال نماز 

سال دارد ترور كردند ولي از آنجا كه  80اين پيرمرد فقيه و محترم را كه بيش از 
يشان به تحقق نپيوست و معجزه آسا خداي متعال حافظ مظلومان است نيت ناپاك ا

گلوله از يكسوي چهره ايشان گذر كرده و بدون صدمه اي از سوي ديگر به در 
  :آمد

  بصارإن في ذلك لعبرة ألولي األ
اين ابراز دشمني ها براي چيست؟ آيا آيت اهللا برقعي بر ضد دولت جمهوري 

به كسي صدمه و يا سپاهي تهيه كرده؟ يا اسلحه اي ذخيره نموده؟ و يا  مياسال
آنچه  .دانند پاسخ اين سؤاالت منفي است ميآزاري رسانده است؟ چنانكه همه 

گروهي از متعصبان و به پشتيباني آنها دستگاه حاكمه را وادار نموده تا ايشان را در 
معرض قتل و حبس قرار دهند جز اين چيزي نيست كه وي عقايد قرآني خويش را 

گويد با آنكه آيت اهللا برقعي  ميبا بدعتها به مخالفت سخن دارد و  ميآشكارا ابراز 
از داشتن مسجد و منبر محروم است و مخالفان او از هر وسيله اي چه منبر و چه 

كنند و ايشان جز با  مينشريات و سخنرانيهاي عمومي، بر ضد وي بهره برداري 
سالم تاكنون چند تن معدود از افراد عادي تماسي ندارد، و به عالوه از صدر ا

فقهاي مسلمان چه در عقايد و چه در آراي فقهي با يكديگر اختالف داشتند و آن 
دانيد كه شيخ مفيد عقايد شيخ صدوق را در كتاب النكة  ميجناب خود بهتر 

اإلعتقاديه نقد نموده و برخي از آراي وي را با شدت و تندي رد فرموده است و 
ر آراي فقهي شيخ طوسي را با شدت همچنين ابن ادريس حلي در كتاب سرائ

نقض كرده است و تا امروز بين فقهاي شيعه در مسايل گوناگون اختالف وجود 
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پسندد و آن ديگري آراي وي را  ميدارد يكي آراي صدرالدين شيرازي را 
پسندد و آن ديگري وي را  مييكي ابن عربي صوفي را  .كند ميكفرآميز تلقي 

يك از اين اختالفات موجب نشده كه حكم  شمارد و هيچ ميوحدت وجودي 
  ]58[.ترور فقيهي را صادر كنند يا وي را به زندان افكنند

حضرت آيت اهللا برقعي كه سالهاست از اعاظم مجتهدين شيعه اجازه اجتهاد 
و فقهي خويش نبايد از ديگران  ميدارد، خود فقيهي است مستقل كه در آراي كال

: اجتهاد، فقها و اساتيد عظام مرقوم داشته اند كه تقليد نمايد چنانكه در اجازات
بنابر اين مايه كمال تعجب است كه » فالن قد بلغ رتبة اإلجتهاد و يحرم عليه التقليد«

ساله و رنجور اين همه تضييقات فراهم  80چرا براي اين فقيه  ميدر جمهوري اسال
معنايش همين  ميدي اسالكشانند؟ آيا آزا ميآورند؟ و چرا بارها او را به زندان  مي

است كه هيچ فقيهي اجازه نداشته باشد رأي خويش را ابراز دارد و در اين صورت 
محكوم به زندان و شكنجه خواهد بود؟ اينجانب چون حضرت مستطاب را 

دانيد سيدي است جليل  ميشخصي عالم و خيرخواه كه با پدرم حشر داشته و 
يا كلماتي گفته و نوشته خالي از سوء نيت القدر و متدين و اگر چنانچه جمالت و 

و از روي عقيده و استنباط بوده و همچنين مستحضر هستيد در جمهوري 
كنم براي  ميتفتيش عقايد ممنوع است از اين رو ضمن اين نامه درخواست  مياسال

و احترام به آزادي دانشمندان هر چه زودتر در استخالص و  ميحرمت فقهاي اسال
  ."إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين" .ايشان اقدام بفرماييدرفع گرفتاري 

  والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته           فاطمه برقعي                         
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 ]نامه جمعيت دفاع از آزادي راجع به زنداني شدن مؤلف[

ل كردند همين نامه را خطاب به آيت اهللا حسينعلي منتظري نيز نوشته و برايش ارسا
جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت «و رونوشت آن را براي آقاي خميني و دفتر 

  :جمعيت مذكور اعالميه اي به شرح زير انتشار داد .نيز فرستادند» ملت ايران
  

  26/7/1366 :شوراي عالي قضايي                                              تاريخ
كه به اين جمعيت واصل شده است  به موجب اطالع واصله و نامه اي

ساله از طرف  80آيت اهللا آقاي سيد ابوالفضل برقعي پيرمرد ) فتوكپي ضميمه(
بازداشت آقاي برقعي  .مقامات امنيتي دستگير و در زندان اوين زنداني شده اند

خاصي كه متفاوت با عقايد  ميظاهراً به دليل داشتن عقايد فقهي و ديدگاههاي كال
  .باشد صورت گرفته است ميي حاكميت و ديدگاهها

چندي قبل نيز خبر بازداشت آيت اهللا جليلي كرمانشاهي و انتقال ايشان از 
  .باختران به قم به دليل مشابهي منتشر گرديد

باز داشت و تعقيب و ايذا و آزار اشخاص به دليل ديدگاههاي خاص فقهي و 
ا چندي قبل افراد و ت .است ميايشان، روند جديدي در جمهوري اسال ميكال

گروهها به دليل ديدگاههاي سياسي غير موافق با حاكميت تحت تعقيب مقامات و 
اما دستگيري هاي  .گرفتند ميقرار  ميو غير رس مييا ايذا و حمله و تجاوزات رس

و اين در حالي است كه نه قوانين  .نمايد ميجديد حكايت از توسعه اين تجاوزات 
و رهبر انقالب هم در  .دهد ميي چنين اجازه اي را ناسالم و نه قانون اساس

حتي  ميمصاحبات خود در پاريس با صراحت وعده دادند كه در جمهوري اسال
حال چه شده است كه حتي علماي ديني  .ماركسيستها در بيان عقايد خود آزادند
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با ديدگاههاي فقهي غير موافق با حاكميت مورد تعرض و بازداشت قرار 
  !گيرند؟ مي

ما نگراني  .را قدغن نموده است) انگيزيوسيون(قانون اساسي تفتيش عقايد 
عميق خود را از اين پديده جديد، كه يادآور آخرين و وحشتناك ترين مرحله 

داريم و بر طبق وظيفه اي كه  ميباشد ابراز  ميانگيزيوسيون كليسا در قرون وسطي 
زداشت ها اعتراض و رسيدگي مطابق منشور جمعيت به عهده گرفته ايم به اين با

  .جدي را خواستاريم
 جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران                                  

 
خيابان نوبخت، كوچه ) آپاداناي سابق(تهران، خيابان خرمشهر : آدرس

  صندوق پستي 867699: تلفن 62چهارم، پالك 
كه خطاب به آقاي منتظري نوشته شده عالوه بر اين، قسمتهايي از نامه فرزندم 

  .درج گرديد 1/10/1366پيك نهضت مورخ  118شماره  7بود در صفحه 

 ]نامه هايي به مسئولين[

شناسد و در دوران جواني  ميدانست آقاي موسوي اردبيلي مرا خوب  ميپسرم كه 
راي رفت، نامه اي ب ميرفتم وي پس از من به منبر  ميزماني كه من در انزلي منبر 

در دفتر ديوان عالي  78397به شماره  16/10/1366اين نامه در تاريخ  .وي فرستاد
  :متن نامه چنين بود .كشور ثبت شد
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  آيت اهللا موسوي اردبيلي رئيس محترم شورايعالي قضايي دامت بركاته

كنون حدود پس از تقديم سالم         چنانكه پيش از اين معروض گرديد تا
سه ماه است كه از بازداشت پدر بزرگوار اينجانب عالم پرهيزكار آيت اهللا سيد 

گذرد و در اين مدت كمترين  ميابوالفضل برقعي تنها به جرم ابراز عقايد قرآني 
براي استخالص ايشان از سوي اوليا و مسئولين امور انجام نپذيرفته است و  مياقدا

سال از عمر خود را در راه تبليغ دين  80كه بيش از اين مرد سالخورده و روحاني 
و عجب آنكه عده اي از  .گذراند ميگذرانده همچنان در زندان اوين بالتكليف 

چندان آگاهي ندارند اين فرزند علي عليه السالم را  ميكساني كه از فرهنگ اسال
اشته از به انحراف از جد بزرگوارم متهم ساخته اند با آنكه آثار و كتب وي انب

و  .با تجليل و تحسين بسيار نقل شده است) ع(رواياتي است كه از امير مؤمنان 
مخالفت با غلو در  ميمشكل كار در اينجاست كه بسياري از ناآشنايان فرهنگ اسال

پندارند و همواره علماي حقيقت گو  ميباره اوليا خدا را مخالفت با اسالم و امامان 
، عالوه بر اين گاهي برخي از اگون قرار داده اندو تضييقات گونرا تحت فشار 

دارند كه با رأي معاصران خود چندان سازشي ندارد  ميآرايي ابراز  ميعلماي اسال
توان اجتهادات  ميولي با آراي علماي قرون ماضيه هماهنگ است و از اين رو ن

و  اين دانشمندان را مخالف با اجماع تلقي كرد و اين امور بر ارباب معرفت
پوشيده نيست هر چند توده مردم نوعاً از اين امور  ميآگاهان از فقه و معارف اسال

بي اطالعند گرفتاري آيت اهللا برقعي نيز بر سر مسايلي از اين مقوالت است و به 
و فقهي معظم له را با انديشه ها و فتاواي علماي  ميتوان آراي كال ميجرأت 

تطبيق داد و بنابر اين هيچ  ....سيد مرتضي و گذشته امثال شيخ مفيد، ابن بابويه،
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و به  .وجود ندارد ميمحملي براي بازداشت ايشان آنهم در يك حكومت اسال
شود نسبت به استخالص ايشان مساعي  ميهمين مالحظه از آن مقام محترم تقاضا 

جميله خويش را مبذول داشته و رضايت خداوند متعال را در ايفاي اين مسئوليت 
اميد است برخالف رسم نامهربانان اين نامه را كأن لم يكن  .قرار دهيد مد نظر

و در اين صورت اينجانب را قرين  .نشمرده و از اقدام مثبت خودداري نفرماييد
  .تشكر و سپاسگزاري فروده ايد

  با احترام         سيد محمدحسين برقعي ابن الرضا                             
  11/10/66           621337: منتظر جواب، تلفن                  

  
اما مدتي بعد نامه فوق را عودت داده ولي در باالي آن با خط قرمز چنين 

بسمه تعالي، به كالسه پرونده اشاره اي نشد، نامه بنشاني متقاضي اعاده «: نوشتند
تر دف .گردد، از طرف دادگاه و دادسراي مربوطه اقدام و پيگيري نماييد مي

  ."ديوانعالي كشور، امور مكاتبات
  .رونوشت اين نامه را براي آقاي خامنه اي كه رئيس جمهور بود، نيز فرستادند

پس از مدتي دخترم براي آيت اهللا وحيد خراساني نامه اي فرستاد كه متن آن 
  :را در اينجا آورده ام

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
س اهللا عزوجل عنه ثالثاً و سبعين من أعان مؤمناً نف«): ص(عن رسول اهللا 

حيث يتشاغل : كربة، واحده في الدنيا و ثنتين و سبعين كربة عند كربه العظمي، قال
  )اصول كافي( .»الناس بأنفسهم

  حضور دانشمند محترم و محقق ارجمند جناب آقاي وحيد
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) ص(پس از عرض سالم        اميد است با توجه به مفاد حديث شريف نبوي 
عدت با اين خانواده مسلمان كه گرفتار اندوهي بزرگ هستند دريغ نفرماييد از مسا

  .و مشمول بركاتي شويد كه در حديث باال از آن ذكري رفته است
ساله ما را تنها و تنها  85جناب آقاي وحيد، قريب يك سال است كه پدر پير 

السالم را به جرم اينكه چرا احاديث كتاب كافي و روايات مربوط به مهدي عليه 
نقد كردي به زندان افكنده اند با اينكه كار او به طبع نرسيده و در بين مردم پخش 
نشده است وبه عالوه نقد احاديث از روزگاران گذشته بين علماي دين رايج بوده 
و كسي كه اخبار كافي يا ديگر كتب حديث را نقد كند نه به خدايتعالي كفر 

به جرم اين كار پدر پير ما را ابتدا چهار  .ه استآورده و نه رسول او را منكر شد
ماه در سلول انفرادي حبس نمودند به طوري كه بدن او از زخم پر شد و براي 

پس از اين دوره وي را به زندان ديگري  .اولين بار در عمرش به صرع مبتال گشت
اي مبتال ساختند و چند تن از آزاركنندگان را همنشين وي نمودند كه به صورته

آزارند تا آنجا كه بيماريهايش افزايش گرفته و به حبس البول  ميگوناگون وي را 
اين مرد روحاني كه از علماي  .و درد كمر و دردپاي شديد نيز مبتال شده است

طراز اول شيعه امثال آيت اهللا سيد ابوالحسن اصفهاني و ديگران اجازه 
الفضل برقعي است كه كتب و اجتهاد دارد حضرت آيت اهللا عالمه سيد ابو ميرس

و اظهار ارادت به ) ص(آثار او مشحون از تعظيم خداوند و تجليل از رسول اكرم 
پذيرد و براي  ميخاندان اوست جز اينكه ايشان به حكم اجتهاد آزاد هر خبري را ن

  .هر شهرتي به حجيت قايل نيست
شرايط در چنين  ميكساني كه او را تحت مضايق و شكنجه هاي روحي و جس

و سني قرار داده اند او را به وهابيگري متهم كرده اند در حالي كه اوالً در هيچ 
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احكام : ثانياً در كتب فقهي وي مانند .شود مييك از آثار او چنين چيزي مالحظه ن
القرآن و غيره عالوه بر استفاده از قرآن، بهره يابي از احاديث اهل بيت عليهم 

  .شود ميالسالم به فراواني ديده 
آراء محمد بن عبد الوهاب و ابن تيميه حتي در مورد صفات الهي از : ثالثا

آيد و غيره به هيچوجه مورد قبول  ميقبيل آنكه خدا در آسمان است و شبها پائين 
كه در نهج البالغه مطرح شده آشنا  ميايشان نيست و اساسا كسي كه با توحيد عظي
تواند نزد وي  مير توحيد ذات و صفات نباشد ديگر آراء محمد بن عبد الوهاب د

  .اهميتي داشته باشد
به هر حال با دستگيري و آزار اين مردي كه جز خدا پناه وملجأي ندارد و از 
مال دنيا هيچ ثروتي نيندوخته و جز يك منزل شصت متري و چند جلد كتاب 

قرار گرفته مايملكي براي او نيست و در آستانه وداع با دنيا و اقبال به سوي آخرت 
ايران افزوده شده و هر قدر كه كار وي  ميروز به روز به مشكالت جمهوري اسال

دانيد كه راز  ميشما بهتر از ما  .سخت تر گشته اين مشكالت خطرناكتر شده است
گرفتاريهاي اخير ايران را بايد در خطاهايي جستجو كرد كه در درون مملكت 

χ«: آورد زيرا كه ميار پذيرد و آثار سوء وضعي به ب ميصورت  Î) ©!$# Ÿω çÉitó ãƒ $ tΒ 

BΘöθ s)Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘ r& ª!$# 5Θöθ s)Î/ #[™þθ ß™ Ÿξ sù ¨ŠttΒ …çμ s9 «.  دستگيري
توان يكي از مؤثرترين عواملي دانست كه مايه گرفتاري همه  ميآيت اهللا برقعي را 
  .ن را فراهم آورده استسياستمداران ايرا

ما از آن جناب به حكم آنكه دانش و رأفت و انصافي ديده ايم اميدواريم كه 
مؤثر به عمل آوريد و اطمينان داريم  ميبراي نجات اين پيرمرد عالم و مظلوم اقدا

كه به خواست خداوند متعال در صورت اقدام مثبت آثار نيك و بزرگ اين عمل 
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د اوضاع كشور مالحظه خواهيد فرمود و چون تاكنون در را در زندگي خود و بهبو
اين باره مستقيماً آن جناب را در جريان امر ننهاده و اين چنين تقاضايي از شما 
ننموده بودم مسئوليت خطيري متوجهتان نبود، اما اينك كه خانواده برقعي از همه 

دعوت  مأيوس شده و پس از خدا چشم به مساعدت شما دوخته اند روا نيست
در انتظار پاسخ  .ايشان را بي پاسخ بگذاريد و از اهتمام به اين امر خودداري فرماييد

اميدبخش آن جناب هستيم و از خداوند متعال موفقيت شما را در دنيا و آخرت 
  .آرزو داريم

  .از طرف خاندان برقعي          
  فاطمه برقعي 

  
اشاني كه قبل از اينكه به ك ميرونوشت اين نامه را خطاب به آقاي محمد اما

  .كرد، نيز فرستادند ميمبارزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت 
كه بيماريهايم شدت يافته بود پسرم نامه اي هم به شرح زير براي  ميدر ايا

  :وزير بهداري آقاي عليرضا مرندي فرستاد
  

  بسمه تعالي
  مقام محترم وزارت بهداري

پدر اينجانب آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي اكنون هفت ماه : رددا ميمعروض 
برد و اخيراً بدن ايشان از زخمهاي گوناگون پر  مياست كه در زندان اوين بسر 

متأسفانه اولياي زندان اين  .شده و مجراي ادرارش تا حدي مسدود گشته است
از رساندن دارو به مسأله را جدي نگرفته و از معالجه او خودداري كرده اند و حتي 

ساله به شدت در  85ايشان به وسيله ما جلوگيري نمودند و اينك اين پيرمرد 
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لذا بدون ورود در مسايل مربوط به  .معرض بيماريهاي خطرناكي قرار گرفته
شود به عنوان مسؤول بهداشت جامعه در  مياتهامات ايشان از آن جناب تقاضا 
 .اقدام عاجل مبذول فرماييدمورد رفع بيماري و معالجه معظم له 

    23/1/1367با تشكر          سيد محمدحسين ابن الرضا                 
 
پسرم در دوران طلبگي با محمد محمدي ري شهري مدتي همسايه بود و در 

شناخت، از  ميمدرسه حجتيه حجره هايشان به هم متصل بود و ري شهري او را 
  :اداين رو نامه اي هم براي او فرست

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  حضور جناب آقاي ري شهري وزير اطالعات و امنيت كشور
چنانكه مسبوق هستيد پدر بزرگوار من حضرت آيت اهللا برقعي پنج ماه است 

در اين مدت از  .برد ميكه به جرم ابراز عقايد قرآني خود در زندان اوين بسر 
ساله كوتاهي نشده است وي را در  85توهين وتحقير فراوان به اين پيرمرد عالم 

زندان انفرادي تنگ و محدودي افكنده اند كه طول آن دو متر و عرضش يك متر 
شود تا  ميدر اين سلول آزار دهنده هفته اي يك بار به روي او باز  .بيش نيست

بيرون آيد و با خانواده اش مالقات كند هرگونه كتاب را از دسترس وي دور نگاه 
اجازه ندادند قرآن مجيد را در زندان به همراه داشته و بخواند سر و  داشتند  حتي

كشد  ميهمچنين ساق پايش در زندان مجروح شده و آزار بسياري از اين حيث 
شود و چون به مأموران  ميدهند كه غالباً به دل درد مبتال  ميغذاي خشكي به او 

طرف آقاي منتظري چند روزي كه از  .خندند ميكند به وي  ميزندان شكايت 
براي بازديد و پرسش از او آمده بودند، محل بهتري در اختيار وي نهادند ولي 
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 _همين كه نمايندگان آقاي منتظري رهسپار قم شدند او را در بدترين جايگاهها 
هواي اين تنگناي پرفشار را گاهي به شدت  .زنداني كردند _كه شرح آن گذشت 

تا اين پيرمرد كهنسال و روحاني را بيش از پيش  كنند ميگرم و سپس كامالً سرد 
  .آزار دهند

جلد  200نموده و حدود  ميگناه اين مرد محترم كه خدمتها به فرهنگ اسال
تأليف در كالم و فقه و رجال و حديث و تفسير و غيره از خود به جاي نهاده 

 چيست؟

احاديث اين آري، او را به جرم اينكه بر اصول كافي نقد نوشته و بسياري از 
او را به جرم اينكه از  .كتاب را مخالف قرآن مجيد شمرده زنداني كرده اند

استمداد و پناه بردن به غير خدا نهي كرده و به ويژه با توسل به بارگاه و قبور امامان 
او را به جرم مخالفت با گرفتن  .عليهم السالم مخالفت نموده به حبس انداخته اند

وگر نه وي انكار خدا و  .هم امام به زندان افكنده اندخمس ارباح مكاسب و س
را نكرده بلكه همواره به دفاع از اساس اسالم در برابر مخالفان ) ص(رسول 

  .برخاسته است
اينها نمونه هايي از باالترين اتهاماتي است كه به وي نسبت داده اند اما آيا در 

اييان آزادي برپا شده بايد كه به بهاي خون هزاران مسلمان و فد ميجمهوري اسال
  ساله اي به جرم عقايد مزبور بدينگونه رفتار كنند؟ 85با روحاني مسلمان 

گويند سركار در ادامه حبس آيت اهللا برقعي بيش از همه پافشاري و  مي
گيرد  مياصرار داريد و اقداماتي را كه براي استخالص اين پيرمرد محترم انجام 

دانم كه به  مياين شايعه تا چه اندازه صحت دارد اما  دانم ميمن ن .كنيد ميخنثي 
 .هر حال شما به حكم شغل و كار خويش از ماجراي حبس ايشان مطلقاً دور نيستند
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سال مطالعه و پژوهش  60دانيد شخص محققي را كه در طي الأقل  ميآيا شما روا 
كنند؟ آيا  رسيده صرفاً به جرم عقيده اش زنداني -درست يا غلط –به اين افكار 

مسلحانه بر ضد دولت ننموده و ميتينگ و  ميتوان كسي را كه كمترين اقدا مي
  تظاهراتي برپا نكرده تنها و تنها به جرم عقايد مزبور شكنجه داد؟

آيا شما كه در دستگاههاي خبري خود از مظلوميت مدرس سخن ها گفتيد و 
ترسيد  مينش تهيه كرديد هيچ نفيلمها و نمايشنامه ها و مقاالت در باره او و مخالفا

كه در فرداي تاريخ، برقعي مظلوم اين جمهوري شمرده شود و در باره قساوت 
كساني كه به او ستمها كرده اند فيلمها تهيه كنند و مقاله ها بنويسند و نمايشنامه ها 
ترتيب دهند؟ در حالي كه مدرس با رژيم خيانتگر پهلوي بيشتر نزاع سياسي داشت 

عي با شما بيشتر اختالف مذهبي دارد و اين زشت تر است كه شما با اما برق
امكانات وسيع تبليغاتي كه در اختيار داريد در برابر عقايد او به زور و حبس و 

جوابيه اي بنويسيد؟ و مگر همفكران شما در وزارت ارشاد  .شكنجه متوسل شويد
كنند  ميد و بر ضد او تبليغ نپردازن ميو حوزه علميه قم و بر سر منابر به اين كار ن

  پس ديگر حبس و زندان چه معني دارد؟
جناب آقاي ري شهري اين سخن خيرخواهانه را از برادرتان بپذيريد و راهي 
را كه ديگران سپرده اند و به نتايج مذموم و ناموفق در تاريخ رسيده اند ادامه ندهيد 

فنگي به دست نگرفته اند و گذشت و ماليمت را در برابر مخالفاني كه تير و ت
  .فراموش نكنيد كه رضاي خداوند و دوام نام نيك در گرو همين رفتار است

هرگز فراموش نكنيد كه شما در جايگاه كساني نشسته ايد كه ديروز در همين 
مسند با مخالفان خود به ناجوانمردي رفتار كردند و امروز نام آنان به زشتي ياد 

: بردم كه فرمود مين كالم الهي و انذار آسماني به پايان سخن خود را با اي .شود مي
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$ oΨ ö/uŸÑuρ ãΝä3s9 tΑ$ sVøΒ F{$# «)در انتظار اقدام عاجل و خيرخواهانه آن جناب ) 45/ابراهيم
  .ارم تلخي سخن مرا با شيريني محبت خود جبران فرماييدهستم و اميدو
   هـ ق 1408رجب  13شما در دوران طلبگي  محمدحسين برقعي       ميهمسايه قدي

  
فروردين  31نشريه پيك نهضت مورخ  125قسمتهايي از اين نامه در شماره 

  .نقل شده است) 9ص( 1367و نشريه خبرنامه مورخ ارديبهشت ) 6ص( 1367
يم شدن حالم در زندان، فرزندانم همگي نامه اي با متن ذيل براي علي با وخ

  :رازيني و فالحيان فرستادند
  

  باسمه تعالي
  1/5/1367حضور محترم جناب مستطاب آقاي رازيني   دامت بركاته      

  پس از سالم
بنابه اطالع واصله و ديداري كه اخيراً با پدرمان آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي 

تيم حال مزاجي وي بسيار وخيم و دچار عوارض مهلكي از جمله حبس البول، داش
زخمهاي جلدي، ناراحتي ناشي از اصابت گلوله در صورتشان، درد كمر، دردپاي 

تواند روي پاي خود بايستد، ضعف شديد در اثر پيري و  ميسخت كه به راحتي ن
  .باشد ميغيره 

اشته باشند و براي خدا كاري دانيد اشخاص هرگاه سوء نيت ند ميچنانكه 
دهد و  ميبكنند هر چند بعضي اشتباهات دركارشان باشد حتي خدا به آنها تخفيف 

مؤمنين و بندگان خدا هم بايد اين موضوع را رعايت كنند و شما كه با پدرمان 
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روبرو هستيد توجه داريد كه با كسي روبرو هستيد كه براي خدا به كاري دست 
جسته و در اين راه نه مالي گردآورده و نه  ميضاي خدا را زده و فقط فضل و ر

امتيازات بدست آورده و نه در فكر قدرت بوده، و از مال دنيا جز يك منزل محقر 
شصت متري و چند جلد كتاب چيزي نيندوخته است خشونت و سخت گيري به 
چنين كسي كه به نهايت كهولت و فرتوتي و ضعف و كم طاقت و توان رسيده 

ت، آثار وضعي در همين دنيا دارد و مايه گرفتاريهاي گوناگون را فراهم اس
  .انتظار ما آن است كه رضاي خدا را بر خلق ترجيح دهيد .سازد مي

  در انتظار رأفت و رحمت و جواب نامه كه رد المكاتبة كردالسالم
  با تقديم احترام و تشكر

)     برقعي( انسيه ابن الرضا)     رقعيب(زهرا ابن الرضا )       برقعي(فاطمه ابن الرضا 
  )برقعي(محمد حسين ابن الرضا )          برقعي(محمدحسن ابن الرضا 

جناب آقاي فالحيان، جهت بررسي و درخواست مساعدت و  –رونوشت 
 .اظهار لطف

  
اين نامه را براي آقاي خميني و خامنه اي و چند تن ديگر نيز فرستادند، عالوه 

نه مدتي بعد دخترم نامه ديگري براي آقاي خميني فرستاد كه چنين بر اين متأسفا
  :بود

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ايران و رهبر كبير انقالب امام  ميحضور محترم بنيانگذار جمهوري اسال
  خميني دامت بركاته
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دارد  متجاوز از يكسال است كه پدر پير و رنجور ما  ميپس از سالم معروض 
قعي را كه به چندين بيماري از جمله حبس البول مبتال حضرت آيت اهللا بر

جرم اين پيرمرد آن  .باشد، در زندان اوين در بدترين وضع محبوس كرده اند مي
است كه در برخي از مسايل مذهبي اعتراضاتي به قول مشهور دارد بدون اينكه 
ر توانسته باشد دستنويس خود را در اين باره به چاپ رسانده و در سطح كشو

انتشار دهد، بنابر اين، اعتراضات او كه نظاير آن از سوي علماي گوناگون فرق 
و ما خاندان برقعي  .تاكنون هزاران بار ارائه شده، در ميان عامه مردم راه نيافته است

شويم كه معظم له پس از استخالص از زندان در گوشه اي  مينيز رسماً متعهد 
شود و از نشر جزوات مزبور به كلي نشسته و به عبادت حق تعالي مشغول 
  .خودداري ورزد و بعداً نيز چيزي ننويسد

بنابر اين در صورتي كه علت موجده اي براي دستگيري وي وجود داشته 
هم  ميعلت مبقيه اي براي ادامه حبس او در ميان نيست و به صالح جمهوري اسال

در زندان نگاه  مينيست كه پيرمرد فقيهي را به جرم اظهار برخي اختالفات كال
نقطه منفي براي  ميكنيد كه اين كار در تاريخ انقالب اسال ميآيا فكر ن .دارند

  .به شمار آيد ميجمهوري اسال
كنيم كه به اشاره لطف و محبت اين معضله را  مياز حضرت امام درخواست 

  .فيصله دهند و خاندان برقعي را سپاسگزار مراحم خود فرمايند
  كنيم ميعاجل آن جناب  دقيقه شماري در انتظار اقدام 

  از طرف خاندان برقعي
   25/7/1367فاطمه برقعي                
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كنم كه بدون اطالع من، در باره سكوتم پس از  ميالبته دخترم را سرزنش ن
كرد، معلوم است كه عالقه و  مياستخالص چنين مطالبي نوشت، اي كاش چنين ن

او را بدين كار وا داشته ولي اينجانب اظهار  خيرخواهي او نسبت به اين حقير
حقايق دين و عدم مماشات با بدعت و خرافات را بر خود واجب شرعي و تخلف 

إذا ظهرت «: دانم و بر خالف اكثريت آخوندها به حديث مياز اين وظيفه را حرام 
 اصول كافي،(» البدع يف أمتي فليظهر العامل علمه فمن مل يفعل فعليه لعنة اهللا

است جدا ايمان دارم و از لعنت ) 159/البقره(كه كامالً موافق با قرآن ) 158حديث،
ترسم و إال دليل نداشت كه  ميو عذاب إلهي بيش از مخالفت عوام و ظلم علما 

اين اندازه خود را به خطر اندازم و انواع سختيها و اقسام افترا و توهين و آزار را به 
سألت دارم كه ما را در استقامت بر صراط مستقيم جان بخرم، از خداوند متعال م

   آمين يا رب العالمين .توحيد موفق بدارد
 رسم و ره قرآني يا پيـــــــشه نبايد كـرد  

  چون قدرت وهم دولت با اهل خرافات است
 جايي كه ببارد سـنگ از تهمـت واز نيرنـگ   

  

 يا آنكه ز حبس و زجر انديشه نبايد كرد  
 ــــات از ريشه نشايدكرداقدام به اصالحــــ 

 هان برقعيــــا خود را چون شيشه نبايد كرد
  

  

يكي از دوستان فاضل نيز به اسم اين حقير و از زبان من نامه اي كوتاه و 
مختصر به زبان عربي نوشت و براي آقاي خميني ارسال كرد خدايش جزاي خير 

  :كنم ميضمن تشكر از آن عزيز، نامه اش را در اينجا نقل  .دهد
إلهي إلهي أنت رجائي و ثقتي و غاية طلبتي و مناي و عليك توكّلي و 
اعتصامي، ففرّج عني برحمتك، فإنه ال حول و ال قوة إال باهللا العلي العظيم و صلي 

 .اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  ..... أيها اإلمام"
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  أنا في السجن تحت المضائق واآلالم
  تحت األمراض و األسقام

  غت من الكبر عتياًو قد بل
  و ما جئت شيئاً فرياً

  فمالي ذنب إال بيان ما أدي إليه اجتهادي
  و ما كفرت بربي و ال أنكرت المبادي

  فإن أخطأت في شيء فاهللا يعلم حسن ظني و اعتقادي
  فذرني و ال تكن بي غليظاً

  واشكر نعمة ربك الذي جعلك عزيزاً
  سيد ابوالفضل البرقعي –سجن اوين 

     ق .هـ  1408ه شوال سن
  
در اينجا، پيش از آنكه ادامه ماجراي خود و تبهكاري مسئولين حكومت را 

دانم خواننده را از نكته اي آگاه كنم تا در آينده،  ميحكايت كنم، الزم 
نتوانند  !!شمارند ميآخوندهاي كذاب مفتري كه بهتان به مخالف را بر خود جايز 

آن  .و يا گروههاي ديگر متهم كنند» آزادينهضت «مرا به همكاري و همدلي با 
و » نهضت آزادي«نكته اينست كه نگارنده به هيچ وجه با كليه آرا و اهداف 

كه با آنان كامالً همدل و » فداييان اسالم«احزاب مشابه موافق نبوده و بر خالف 
» نهضت آزادي«همكار بودم و از هيچ كمك و خدمتي به ايشان مضايقه نداشتم، با 

سليقه نبودم زيرا عقايد من در موارد زيادي برخالف اعتقادات و ساليق و  هم
اهداف آنان بود و در نامه هايي كه براي آنها نوشته ام، برخي از اشتباهاتشان را 
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ولي از حق نگذريم كه كمتر از آخوندها عوامفريب و متظاهر بودند  .تذكر داده ام
  .شد ميه و انحصار طلبي آخوندها در آنها كمتر ديد

باري به ماجراي خود باز گرديم و به اينكه پس از چهارده ماه مرا به دفتر 
ولي چون پيرمردي، اعدام تو  ميتو مستحق اعدا: زندان احضار كرده و گفتند

 .بايد ضامن بياوري تا به يزد بروي !!تبديل شده به پانزده سال تبعيد به شهرستان يزد
  .كنند ميم محاكمه و بنا به چه قانوني با من چنين و با كدا ميمعلوم نبود به چه جر

 .به لطف حق، كارمندي كه مهندس بود ضامن شد و من از زندان آزاد شدم
به گمان  .به من گفتند بايد ظرف يك هفته خود را به شهرباني يزد معرفي كني

اينكه تبعيد بهتر از زندان است، خوشحال شدم، ولي مرا فريب داده بودند و من 
خير، : دهيد؟ گفتند ميبه ايشان گفتم آيا در يزد به تبعيدي مسكني  .دانستم يمن

توانم  ميخود شما بايد برويد منزلي تهيه كنيد، اينجانب با فقري كه داشتم ديدم ن
در يزد خانه اي اجاره كنم، خانه محقري را در قم داشتم كه فروخته بودم و سيصد 

به يزد بردم و خانه اي رهن گرفتم ولي سه هزار تومان آن باقي بود، آن پول را 
شب بيشتر نگذاشتند در آن خانه سكني كنم، روز چهارم از طرف شهرباني آمدند 
گفتند با شما كاري داريم و مرا سوار ماشين كردند و يكسره به زندان بردند، خدا 
رحم كرد كه فرزندم حاضر بود و پس از حبس شدن لباس و مقداري چيزهاي 

شد و در زندان يزد كه مراتبي از زندان  مييم آورد وگر نه كسي خبر نالزم برا
اوين بدتر بود سه ماه مرا زنداني كرده و تا توانستند بر من سخت گرفتند و گفتند 
ما تقصير نداريم اين دستور از تهران صادر شده و اينجانب نه غذاي مناسبي در 

هر هفته يكبار از تهران با آن دسترس داشتم و نه آشنايي در شهر يزد و فرزندم 
گرفت تا مرا  ميآمد و اجازه  ميمسافت طوالني و عدم وسايل مسافرت به يزد 
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مالقات كند و حتي وقتي تقاضاي مرخصي كردم از من پيرمرد هشتاد و چند ساله، 
چهار ميليون تومان وثيقه خواستند كه در واقع تعليق بر محال و بهانه اي براي 

  .دمرخصي ندادن بو
آورند بلكه در محل تبعيد  ميدر حالي كه سالطين به اهل علم اينگونه فشار ن

گذاشتند ولي اينان گويا كافر  ميمسكني با تمام لوازم و اثاثيه در اختيار تبعيدي 
گذاشتند اقالً روزي يك ساعت براي استفاده از نور  ميحربي را زنداني كرده اند، ن

خواستم براي فرزندانم نامه بنويسم، مدت سه  خورشيد در حياط زندان قدم بزنم،
به هر حال با اينكه  .ماه اجازه ندادندو گفتند نامه از زندان ارسال نخواهد شد

گفتند ما زنداني عقيدتي نداريم با اين حال مرا به جرم  ميرؤساي دولت در راديو 
  !!عقيده به زندان افكندند

 ]ه امامفشارهاي وارده بر مؤلف در زندان و نامه ب[

الزم است ذكر كنم زماني كه در زندان اوين بودم، چند نامه براي اتمام حجت 
دانم چنين  ميبراي آقاي خميني نوشتم و به پاسداران زندان دادم تا به او برسانند، ن

ولي زماني كه در يزد زنداني بودم دخترم نامه اي براي آقاي خميني  .كردند يا نه
هاي مرا كه خطاب به آقاي خميني و خامنه اي نوشته بودم  فرستاد و دو نامه از نامه

  :آورم ميمجدداً برايشان فرستاد كه در اينجا متن هر سه نامه را 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 وبنيانگذار جمهوري  ميحضور محترم حضرت امام خميني رهبر انقالب اسال
  ايران مياسال

  :دارد ميپس از سالم  با احترام معروض 
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چنانكه اطالع دارند  .انبه فرزند آيت اهللا عالمه سيد ابوالفضل برقعي هستماينج
سالگي زنداني ساخته  85پس از چهارده ماه كه ايشان را در زندان اوين در سن 

بودند، و در اين مورد عرايض متعدد حضور حضرتعالي و كليه مقامات و صاحب 
سال محكوم به تبعيد در  15منصبان حكومت عرضه گرديد، خبر يافتم كه به مدت 

اين مطلب هر چند ناگوار بود ولي آن را نسبت به زنداني بودن در اوين  .يزد شدند
شود و حادثه ناگوارتر  ميدانستيم كه بعداً چه خاكي بر سرمان  مين .مرجح دانستيم

برند و در شرايطي كه  ميدهد و او را در يزد به زندان سپاه  ميو دلخراشتري روي 
به هر حال درد و غم  .سازند ميكند زنداني  ميمرگ خود را از خدا آرزو هر روز 

زياد است و فقط اطمينان از نظارت إلهي بر امور و اميد به رحمت اوست كه 
  .سازد ميشدايد را قابل تحمل 

اينجانبه حضرتعالي را با طرح درخواستي از جانب خود مان زحمت 
پدرمان به اوين رفتيم پيش نويس دو نامه  دهيم، فقط وقتي براي دريافت لوازم مين

را خطاب به جنابعالي در ساك او يافتيم كه گفتند متون پاكنويس شده را به 
اكنون پس از مراجعت از يزد و  .پاسداراني در اوين داده اند تا حضورتان بفرستند

 ديدن وضع اسفناك ايشان كه در زندان انفرادي و در اتاقي به تنهايي بسر برده و
برند، از نظر اداي تكليف  ميفقط هفته اي يكساعت او را به حياط و فضاي باز 

آنها را به صورت ) چون ممكن است اين نامه ها خدمتتان نرسيده باشد(شرعي 
  .دارم ميماشين شده و همراه با فتوكپي متون به حضور محترم تقديم 

  از طرف خاندان برقعي
  او بنده كمترين خدا و متكي به مشيت حقه

  فاطمه برقعي
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  بسمه تعالي
  محضر حضرت آقاي امام خميني  وفقه اهللا لمرضاته من اصالح األمور

پس از عرض سالم    اين نامه اي است حاوي حقايقي از عقايد كه بر 
حضرت عالي نشر آن الزم و ترك آن در محكمه إلهي در قيامت مسؤول و مورد 

ده حقير پس از توحيد و معاد و نبوت در عقي .مؤاخذه خواهيد بود، نعوذ باهللا تعالي
آن امام در صحيفه  .و شيعه آن امامم) ع(مورد امامت تابع مولي امير المؤمنين 

پس  .1أشهد أن اإلسالم ديني و أن محمداً نبيي و ان القرآن إمامي«: فرمايد ميعلويه 
كه از  در مذمت كساني 174شيعه او بايد قرآن را امام بداند و در نهج البالغه خ

فاجتمع القوم علي الفرقة و افترقوا عن «: فرمايد ميامامت قرآن اعراض كرده اند 
در همان خطبه است كه اهل  .»الجماعة كأنهم أئمة الكتاب و ليس الكتاب إمامهم

باشند بلكه مانند حقير زنداني  ميقرآن و قرآن مطرود و مورد نفي و اعراض 
له طريدان منفيان ال يؤويهما مؤو، فالكتاب و فالكتاب و أه«: خواهند شد و فرموده

در زمان   .»أهله في ذلك الزمان في الناس و ليسا فيهم ألن الضاللة ال توافق الهدي
ما اكثر علما و فضال و قضات اصول دين كه قرآن و كتاب إلهي معين كرده 

گويند اصول دين پنج است، اگر سؤال كني چرا خدا و رسول  ميدانند  مين
وده اصول دين پنج است، جوابي ندارند، با اين جهل مدعي اجتهاد بلكه غرور نفرم

و حسد و تكبر مانع اين است كه كتاب حقير را بخوانند بلكه مؤلف را تكفير هم 
حقير  .را قبول دارم ولي نه مثل خرافاتيان) ع(اين حقير ائمه اهل بيت  .كنند مي

                                                 
چنين » صحيفه علويه«را از حافظه نقل كردم ولي اصل كالم آن حضرت در ) ع(من سخن علي  - 1

نبيي و ) ص(داللهم اني اشهدك و كفي بك شهيدا، اني اشهد انك أنت ربي و ان رسولك محم: است
  .ان الدين الذي شرعت له ديني و ان الكتاب الذي أنزل اليه امامي



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
297 

تابع قرآن و ) ص(چه خود رسول دانم چنان ميامامان اهل بيت را تابع قرآن 
$! #$?¨ôìÎ7 «: مخاطب است به tΒ z©Çrρé& y7ø‹s9Î)   واتبع ما أنزل إليك و امام و مأموم همه

þθ#)مخاطبند به  ãè Î7¨?$#uρ z⎯|¡ômr& !$ tΒ tΑÌ“Ρé& Νä3ø‹s9Î) ⎯ÏiΒ Νà6În/§‘ «.  ولي اينان امام را در عرض
ه تابع دينند نه امام اصل دين است و نه امام و مأموم هم .دانند ميقرآن بلكه باالتر 

) ع(در حالي كه ائمه  .سيره و سنت نوشته و معتقدند مياينان براي هر اما .مأموم
 196اميرالمؤمنين در خ .تابع سنت رسول بوده و خود سنتي ندارند كه حجت باشد

: فرموده من تابع سنت رسولم و مكرر فرموده من سنتي ندارم بلكه مكرر فرمود
را  52تا جلد  50شما كتاب بحار  .»لسنة ما سن رسول اهللا و البدعة ما أحدث بعدها«

براي امام زمان از پيش خودشان سنت و سيره اي آورده اند كه  .مطالعه فرماييد
حقير  .است) ص(تمام روايات آن مخالف عقل و مخالف قرآن وسنت رسول خدا 

هدي و كتاب ديگري عرض اخبار از اخبار م ميكتابي نوشته ام به نام بررسي عل
در عوض آنكه بخوانند و هدايت شوند و اظهار تشكر  .اصول بر قرآن و عقول

ولي چون آن كتابها را براي رضاي خدا و دفع  .كنند مرا زنداني و تكفير كرده اند
و » وللعالم أن يظهر علمه و إال فعليه لعنة اهللا«: فرمود) ص(بدعت كه رسول خدا 

خود را انجام داده و حاضرم  ميهموطنان خود نوشته ام وظيفه اسال براي خدمت به
براي رضاي خدا در همين زندان بميرم ولي بر شما واجب است اين كتابها را نشر 
دهيد و به طالب امر كنيد بخوانند و از غلو در باره ائمه دور شوند كه امام صادق 

) ع(چون ائمه اهل بيت » كينالغالة أشر من اليهود و النصاري و المشر«: فرموده
فعالً دسترس ما نيستند و اخباري كه از آنان نقل شده مملو از غلو و خرافات غير 
موافق كتاب خدا و سنت رسول است و خود حضرات فرموده اند اخبار ما را با 

در ميان حوزه علميه  .قرآن بسنجيد اگر موافق قرآن نبود ترك كنيد به ديوار بزنيد
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شود و  ميه و غلو در باره حضرات است و از چيز ديگري ترويج نفقط مدح ائم
حقير كتاب عرض اخبار را براي  .حاصل اينكه واليت دكاني شده براي اهل غلو

هدايت ايشان نوشته ام، به قول مرحوم مجلسي در كتاب مرآت العقول كتاب كافي 
است، هزار روايات آن مجهول و ضعيف و مرسل 9كه بهترين كتاب شيعه است

كه دسترس باشد و خدا مردم را  ميشود، فقط اما ميباقي كتب شيعه حالشان معلوم 
ارجاع به آن داده قرآن است، مرا محكمه بردند قاضي محمكه اوين از حقير پرسيد 

باشد يعني  ميآري، ولي گفتم هر زماني بايد اما: شما امامان را قبول داريد؟ گفتم
ي قاضي متوجه نشد قاضي محكمه ميل داشت مقصودم امام دسترس قرآن بود ول

شود به او بفهمانم كه  ميكه علماي ديگر با افكار من مخالف نباشند من ديدم ن
آقايان را تكبر و غرور مانع است از خواندن كتاب يك نفر حقير فقير، و خدا 

و سوره  19زنند در سوره آل عمران آيه  ميفرموده اختالف را همان علما دامن 
Μ «: و جاهاي ديگر فرموده 17آيه جاثيه  ßγ≈ oΨ÷ s?#u™uρ ;M≈ oΨÉi t/ z⎯ÏiΒ ÌøΒ F{$# ( $ yϑ sù (#þθ àn= tG ÷z$# ω Î) 

.⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ ãΝèδ u™!% ỳ ÞΟù= Ïè ø9$# $ JŠøó t/ óΟßγ oΨ ÷t/  «و » انصافاً«: و نفرموده» بغياً بينهم«: خدا فرموده
باعث ايجاد مذاهب و تفرقه همين علما  .»و قليل من عبادي الشكور«: خدا فرموده

كنم آقاي امام قضات شما توجه به احكام  ميبه هر حال در خاتمه عرض  .شدند
شود كه نه در قرآن است و نه در  مياجرا  مياسالم ندارند دراين مملكت احكا

و شما بي خبريد ولي در قيامت مسئوليت شما از همه ايشان ) ص(سنت رسول 
ياست دو روز دنيا قابل نيست كه انسان خود را مبتال زيادتر است از خدا بترسيد ر

  .به عذاب إلهي كند، سالطين با اقتدار همه مردند
ــدرا   ال تظلمـــــن إذا كنـــــت مقتـــ
ــاي     ــد ز پ ــر آي ــتي ب ــر دس ــر زي  اگ

ــدم      ــي الن ــدره تقضــي إل ــالظلم مق  ف
ــداي    ــر خ ــدنش ب ــن ز نالي ــذر ك  ح
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ــار   ــر روزگــ ــتمكار بــ ــد ســ  نمانــ
  

ــار   ــت كردگــ ــر او لعنــ ــد بــ  بمانــ
  

 
به هر حال عرايض زياد است ولي  .لدولة مع الكفر و ال تبقي مع الظلمتبقي ا

والسالم علي من اتبع الهدي و  .تواند اظهار كند مييك نفر زنداني بيمار چگونه 
  .خاف عواقب الردي

     األحقر السيد ابوالفضل البرقعي         1409صفر 17 
  

  بسمه تعالي
  ار دردمند مجتهد زندانياين نامه اي است از يك نفر پيرمرد بيم

به رؤساي زندان و بلكه به رئيس جمهور يعني مدعيان عدالت و مسلماني 
  :گويد مي
 مسلماني همين است كه حافظ داردگر

 گرمسلماني همين است كه در ايران است 
  

 واي اگر از پـس امـروز بـود فردايـي      
 نه دگر ترس به گبر است و نه بر ترسايي 

  

  

اسالميد مسلماني كه حقايقي را نوشته و براي شما  شما مدعيان آزادي و
اگر حق و طبق واقع در كتب  .خيرخواهي كرده مورد بي مهري و زنداني كرده ايد

خود مطالبي نوشته و بيداري شما را خواسته باشد او را ياري كنيد و كتب او را نشر 
برخالف واقع نماييد نه آنكه نشر آن را ممنوع و خود او را زنداني كنيد و اگر 

نوشته بگذاريد به توسط نشر آن رسوا شود تا كه رسوا شود آن كس كه در او 
ذكر كرده همان را  28نويسنده آنچه را قرآن در سوره مؤمن آيه  .غش باشد

=tβθè«: گويم مي çFø)s?r& ¸ξ ã_u‘ βr& tΑθ à)tƒ }† În1u‘ ª!$# ô‰s% uρ Μä.u™!% ỳ ÏM≈ uΖÉi t7ø9$$ Î/ ⎯ÏΒ öΝä3În/§‘ ( β Î)uρ 



  

 ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
300 

à7 tƒ $ \/É‹≈ Ÿ2 Ïμ ø‹n= yè sù …çμ ç/É‹x. ( β Î)uρ à7 tƒ $ ]% ÏŠ$ |¹ Νä3ö6 ÅÁ ãƒ âÙ ÷èt/ “Ï% ©!$# öΝä.ß‰Ïè tƒ ( ¨βÎ) ©!$# Ÿω 
“Ï‰öκu‰ ô⎯tΒ uθ èδ Ô∃Îô£ãΒ Ò>#¤‹x.  ،ÉΘöθ s)≈ tƒ ãΝä3s9 à7 ù= ßϑø9$# tΠöθ u‹ø9$# z⎯ƒ ÌÎγ≈ sß ’ Îû ÇÚö‘ F{$# ⎯yϑ sù 

$ tΡçÝÇΖtƒ .⎯ÏΒ Ä¨ ù't/ «!$# βÎ) $ tΡu™!% ỳ ... ÉΘöθ s)≈ tƒ þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r& Νä3ø‹n= tæ Ÿ≅÷WÏiΒ ÏΘöθ tƒ É>#t“ ômF{$#   « تا
≈ΝèO Νä3§ «: فرمايد مي 14و در سوره يونس آيه  .آخر oΨ ù= yè y_ y#Í×̄≈ n= yz ’ Îû ÇÚö‘ F{$# .⎯ÏΒ 

öΝÏδ Ï‰÷èt/ tÝàΖoΨ Ï9 y#ø‹x. tβθè= yϑ ÷è s?  « خدا به شما قدرت و دولت ظالمين قبلي را واگذار
گويندگان متملق و عالم » لننظر كيف تعملون«كنيد  ميا معلوم كند چه كرده ت

داد سخن زده و مسلمين را دعوت  مينمايان درباري شما در كنفرانس وحدت اسال
توان تمام  ميكدام وحدت و كدام آزادي و كدام اسالم آيا  .كنند ميبه وحدت 

به نفع اهل سنت است عقال را گول زد شما به نام اينكه مطالب حقه كتاب حقير 
كنيد آيا وحدت با اهل سنت همين است؟  ميآن را ممنوع و مؤلف آن را زنداني 

كنم  ميآيا آزادي مطبوعات و اسالم ناب محمدي همين است؟ در خاتمه عرض 
آقاي بصيري مژده آزادي مرا دادند به قول خود وفا نكردند هزار وعده خوبان 

  :تأمل نماييديكي وفا نكند بياييد در شعر ذيل 
  رود دست به دست ميملك ه نعمتت هست به دست   كين دولت ودرياب كنون ك

  :گويد ميزنداني شما 
ــت    ــحرا بگذش ــاد ص ــا چوب  دوران بق
 پنداشت ستمگر كه جفـا بـر مـا كـرد    

  

 زيبا بگذشتتلخي وخوشي وزشت و  
 در گردن او بمانـد و بـر مـا بگذشـت    

  

  

قانوني يك پيرمرد بيمار نود ساله  در هيچ "اتقوا اهللا واتقوا يوم الحساب"
» يوم تبلي السرائر«: برند براي مخاصمه روز قيامت ميدردمند را به زندان طوالني ن

  .خود را آماده كنيد
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عالوه بر اينها نامه اي هم به آقاي منتظري نوشتم و به فرزندانم دادم تا به 
  :كنم ميايشان برسانند متن آن نامه را نيز در اينجا ذكر 
  

  بسمه تعالي
  منتظري دامت بركاته ميحضرت آيت اهللا العظ

پس از عرض سالم و تقديم ادعيه خالصه   ما چقدر خوشحال و مسرور 
جاي آن  ميشود و رژيم اسال ميبوديم كه رژيم منحوس كفر و ظلم برطرف 

آيد و چقدر مرگ بر شاه گفتيم، چون خودمان و چه اصحابمان، چون  مي
نيست اما مجريان و متصديان كأنّه با ما طرفند از هيچ  مياسالبهتر از رژيم  ميرژي

تهمت و اذيتي و آزاري خودداري نكرده اند اآلن پنج ماه است حقير كه داراي 
باشم در زندان  ميتصديق اجتهاد از آيت اهللا كاشاني و مرحوم آيت اهللا اصفهاني 

نه جرم آن و البته  باشم نه محاكمه دركار است و نه جهت زنداني شدن و ميمجرد 
ممنوع است و ما كتابي چاپ و نشر نكرده  ميتفتيش عقايد هم كه در قانون اسال

ايم در اين مدت جمهوري اسالمي، بلكه اين حقير در سن هشتاد سالگي مريض و 
از ما گذشته » و قد بلغت من الكبر عتياً«باشم و از كار افتاده ام  ميبستري و دردمند 
 .اي خودتان به اين مجريان ميدان ندهيدولي شما براي ابق

  األحقر السيد ابوالفضل البرقعي القمي
  

كه در زندان يزد بودم دخترم نامه اي براي آقاي منتظري فرستاد كه  ميايا  
  :خوانيد ميمتن آن را در اينجا 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  محضر مقدس قايم مقام رهبري

  العالي علي رئوس األنامحضرت آيت اهللا آقاي منتظري مدظله 
رساند پدر اينجانب آيت اهللا سيد ابوالفضل عالمه  ميمحترماً به استحضار 

برقعي مدت يك سال و اندي به اتهام واهي و بي اساس در بازداشت زندان اوين 
بسر برده و اينك مدت سه ماه است به زندان سپاه پاسداران يزد تبعيد گرديده و در 

است و هر ماه يك بار هم مالقات با زنداني براي ما غير ميسور بازداشتگاه انفرادي 
استدعا داريم دستور فرماييد اين پيرمرد سيد عليل و ناتوان  .بلكه غير ممكن است

كه متن بخشنامه آن حضرت در كيهان  ميهنگا .ساله را از زندان آزاد نمايند 85
ستون دوم از صفحه  – 1409جمادي الثاني  16 – 4/11/67مورخه  13529شماره (
ولي متأسفانه دست اندر كاران  .پيشنهادي هيئت عفو امام منتشر شد بشارتي بود) 2

 9إليه مشمول بند  ميبخشنامه آن مقام را اجرا ننموده اند و حال اينكه مؤ
سال در صورتي كه محكوميت  50سال و زن بيش از  60محكومين مرد باالتر از (

باشد و جزء استثنا شدگان  مي) گردند ميباشند آزاد كيفري دوبار سابقه نداشته 
باشد و نيز پدرمان نه سابقه محكوميت كيفري داشته و نه مرتكب قتلي گرديده  مين

 .استدعا دارد دستور فرمايند نسبت به اجراي آن اقدام فرمايند .است

  باميد پيروزي اسالم بر كفر جهاني
 18/11/1367از طرف خاندان برقعي  فاطمه برقعي

 621337: در انتظار جواب         تلفن

 شورايعالي قضايي بازرسي كل كشور ،دفتر امام زندان اوين :رونوشت به

 .سپاه پاسداران استان يزد حجت اإلسالم شوشتري ارسال گرديد
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جمعيت دفاع از آزادي و «خبر زنداني شدن اين حقير در زندان يزد را 
 .منعكس كرد) 6ص( 1367اه در خبرنامه دي م» حاكميت ملت ايران

 :عالوه بر اينها دخترم نامه اي به شرح زير براي محمدي ري شهري فرستاد

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حجت اإلسالم جناب آقاي محمدي ري شهري وزير محترم اطالعات

 پس از سالم،

 25/11/67احتراماً عطف به مصاحبه آن مقام با خبرنگاران داخلي در تاريخ 
گويم كه حتي  ميمن قاطعانه «: كه فرموديد 26/11/67در كيهان مورخ مندرج 

، به عرض »يك نفر در كشور به جرم مخالفت عقيدتي دستگير نشده و نخواهد شد
رسانيم كه پدر پير ما حضرت آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي كه تاكنون  ميعالي 

به عمل  مياسال عليه جمهوري ميهيچگونه فعاليت سياسي نداشته و هرگز اقدا
و  مينياورده و هيچگاه اهل سياست نبوده و صرفاً به خاطر ديدگاه هاي خاص كال

سالگي قريب  85فقهي خود مكرر باز داشت و زنداني گرديده و اكنون در سن 
ماه حبس در  14برد كه پس از  مييكسال و نيم است معظم له در زندان بسر 

وين كه منجر به ناراحتي هاي پروستات و زندانهاي انفرادي و غير انفرادي در ا
زخم هاي پوستي و ساير عوارض گرديده، ايشان را به يزد منتقل و در زندان سپاه 
در شرايط بسيار بدي از نظر ضعف كهولت و دردپا و كمر و زخمهاي جلدي و 
غيره به طور انفرادي محبوس ساخته و حتي در ماه اجازه يك دقيقه هواخوري در 

آنچه روشن و مسلم است و در چند گفتگو نيز كه  .دهند مين هم به او نحياط زندا
تاكنون از سوي مقامات دادگاه روحانيت در اوين با ايشان به عمل آمده است، اين 
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پيرمرد محترم تنها از نظر عقايد ديني كه دارد مورد سرزنش و ناسزا قرار گرفته و 
 .به حبس افتاده است

آنكه حضرتعالي دستگيري و حبس افراد را به  خواهشمند است با توجه به
جرم مخالفت عقيدتي صريحاً رد فرموده ايد، دستور فرماييد پدر ما كه جز ابراز 

از صدر اسالم تاكنون تمام  .عقايد ديني و قرآني جرم و گناهي ندارد آزاد گردد
قانون  23دانيد در اصل  ميفقها بين خود اختالف نظر داشته و دارند و همانطور كه 

تفتيش عقايد ممنوع است و «ايران تصريح شده است كه  مياساسي جمهوري اسال
، »توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد ميهيچ كس را ن

خود دستگير و زنداني  ميدانيد كه پدر ما تنها به خاطر عقايد فقهي و اسال ميو 
  .شده است

  با تقديم احترام
  2/12/1367) برقعي(ان برقعي  فاطمه ابن الرضا از طرف خاند

  
فرستاده » جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران«متن اين نامه براي 

درج و همچنين ) 6ص( 1367شد و آنها نيز قسمتي از آن را در خبرنامه  اسفند 
خواهيم كه به اين  ميما از آقاي ري شهري و زير اطالعات ": اضافه كردند كه

ه رسيدگي نموده پاسخ دهند و از مدرسين محترم حوزه علميه قم كه خود را مسأل
به تيزهوشان ساير ممالك كرده اند، تقاضا داريم  ميآماده تدريس معارف اسال

ابتدا اقدام به رفع اشكاالت شرعي آيت اهللا برقعي به شيوه اي غير از زندان و تبعيد 
  "!بنمايند
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در يزد به من مرخصي دادند به شرط اينكه باري، پس از سه ماه زنداني شدن 
پس از گذشت يك ماه خود را در يزد به رئيس اطالعات عرضه بدارم و همه 
روزه خود را به آن اداره معرفي كنم در حالي كه بيمار بودم و خانه اي كه گرفته 
بودم چندين خيابان از آن اداره فاصله داشت وبايد همه روزه پياده يا سوار مسافت 

دانم دولتي كه نام اسالم بر خود گذاشته از  مين .ادي رفته و خود را معرفي كنمزي
برد و اذيت و آزار مجتهد علوي پيرمرد بيمار چه  مياين ظلم و جور چه بهره اي 

برد؟ بايد خداي أحكم الحاكمين بين ما و  ميكند و چه لذتي  ميدردي را دوا 
  .ايشان حكم نمايد بحق محمد و آله الطاهرين

در اين مدت كساني كه مرا بسيار ياري كرده و دلسوزي نمودند يكي فرزند 
خدا  .بود) حشمت السادات(= كوچكم سيدمحمدحسين و پس از او دخترم فاطمه 

به ايشان دل خوش و آسايش دنيا و آخرت مرحمت فرمايد و ديگري پاسداري به 
ا انجام دادند ولي نام حسين زاده، اگر چه ايشان وظيفه شرعي و وجداني خود ر

دهد و هر كس وظيفه خود را انجام دهد بايد از  ميهمه كس وظيفه خود را انجام ن
  .او تشكر كرد

ضمناً بايد بگويم دشمني خرافيون با من به همين ها محدود نيست و چند بار 
ديگر هم قصد داشتند مرا از پا درآورند كه باز هم به لطف و رحمت حق به 

كنم و آن اينست كه قريه  مير اينجا ماجراي يكبار آن را ذكر د .مقصود نرسيدند
كن داراي دو جاده است، جاده باال و جاده پايين، اتوبوس و بيشتر ماشينها از جاده 

اما جاده پايين  .كنند و غالباً اين جاده محل رفت و آمد مردم است ميباال عبور 
اين جاده فاقد جوي  .دكنن ميخلوت است و برخي ماشينهاي شخصي از آن عبور 

يكبار در همين جاده ماشيني نزديك  .شد ميآب بود و بيشتر مواقع بر اثر باران گل 
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من سوار شدم در بين راه ناگهان  .من توقف كرد كه مرا از كن به شهرزيبا برساند
راننده در ماشين را باز و با فشار مرا از ماشين به بيرون پرت كرد، اما از آنجا كه 

≅ «خدا كسي نبود به طرفداري من برخيزد و  غير از è% ⎯©9 !$ uΖu;‹ÅÁ ãƒ ω Î) $ tΒ |=tFŸ2 ª!$# 

$ uΖs9 uθ èδ $ uΖ9s9öθ tΒ 4 ’n?tã uρ «!$# È≅ 2 uθ tG uŠù= sù šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$#   = هرگز جز آنچه كه پروردگار
خاك جاده نرم بود ) 51/التوبه (» بر ايمان مقدر فرموده ما را نرسد، او ياور ماست

البته اين حادثه مربوط به قبل از  .ل شده بود و جز كوفتگي آسيبي به من نرسيدو گ
  .زنداني شدن نگارنده است كه حق تعالي مرا در سن پيري حفظ نمود

البته آنچه ذكر شد مختصري از ظلم و ستم ها بود، يعني يك از هزار أعاذنا 
 .اهللا من شر الظالمين، آمين

 ]ادامه ماجراي تبعيد[

  :خود دور نشويم و باز گرديم به ادامه ماجراي تبعيد ما به يزد از سخن
بايست به يزد مراجعت و خود را معرفي  ميپس از مرخصي يك ماهه  باالخره

كنم، اتفاقاً سخت بيمار شده و به حالتي همچون سكرات مرگ افتادم، مرا به 
حال سكرات  بيمارستان فيروز آبادي بردند و به دولت اطالع دادند كه فالني در

است اجازه دهيد رفتن به يزد را چند روزي تأخير بيندازد تا از بيمارستان مرخص 
متصديان امر جواب دادند بايد با همين حال به يزد برود حتي اگر با  .شود

آمبوالنس هم باشد بايد خود را به يزد برساند و در روز تعيين شده خود را معرفي 
پس از ورود به  .با آن حال نزار با هواپيما به يزد بردندو لذا دوستان ما مرا  !!نمايد

يزد كسي كه به ما خانه رهني داده بود حقه اي به ما زد يعني كالهي براي ما تهيه 
كرد، وي خانه اي داشت به ماگفت بيايد اين خانه را براي سكناي خود خريداري 
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الل گفت قيمت خانه د .كنيد و داللي آورد كه او ما را به خريد خانه تشويق كند
هرگاه خواستيد از يزد مراجعت كنيد ما صد  .ششصد و سي هزار تومان خوبست

من هم كه  .فروشيم ميهزار تومان هم اضافه بر اين پول، اين خانه را براي شما 
گويند خانه  ميغريب بودم و آشنايي نداشتم كه با او مشورت كنم پنداشتم راست 

داند با چه زحمتي بقيه پول خانه را  ميود خريدم و خدا را به قيمتي كه دالل گفته ب
پس از يك سال كه خواستم  .با استقراض از دوستان و فروش اثاثيه تهيه كردم

معلومم شد برخي  .بفروشم معلوم شد دويست هزار تومان كاله سر ما گذاشته اند
د مردم به هر حال مردم يز .از ملت ايران در ظلم و جور كمتر از دولت نيستند

گرفتند و به جز  مياحتياط كاري بودند و از ترس جاسوسان دولتي با من تماس ن
چند نفر مرد با ايمان، كه به راستي باعث خوشوقتي من شد و اميدوارم از خدا 

يكي از آنان مرد شجاعي بود  .آمد ميپاداش زياد نصيبشان شود، كسي به سراغم ن
ر آقاي جمال الدين رشيقي كه در مدت به نام آقاي حسين عليزاده مقدم و ديگ

  .اقامت در يزد از خدمت به من خودداري نكردند

 ]نامه مؤلف به آقاي خامنه اي[

پس از مدتي كه هر روز بايد خود را معرفي كنم بنا شد سه روز درميان خود را 
عرضه بدارم تا اينكه پس از چند ماه آقاي خميني فوت شد و من نامه به آقاي 

رهبر جمهوري نوشتم كه حبس و زجر و تبعيد من چه فايده براي شما و خامنه اي 
دولت دارد و نوشتن كتبي براي بيداري مردم كه چاپ هم نشده گناهي نيست، وي 
دستور داد كه فالني را آزاد كنيد، پاسدار آمد كه هر چه زودتر برويم اداره شما را 

جمع كنم و كليد را به فردي خواهند آزاد كنند، گفتم صبر كن اثاث منزل را  مي
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مرا به اداره خود برد، يك ماشين شخصي با سه نفر  !شود ميامين بدهم، گفت ن
بي آنكه بتوانم منزل و اثاثيه خود را به  .مأمور آماده بودند كه مرا به تهران بفرستند
اما نامه اي كه براي آقاي خامنه اي  .كسي بسپارم به اجبار با آنها به تهران آمدم

  :وشتم از اين قرار بودن
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ايران ميمقام محترم رهبر جمهوري اسال

پس از سالم،  شايد خاطر آن جناب مسبوق باشد كه ايجانب پس از چهارده 
ماه محبوس بودن در زندان اوين اخيراً به زندان شهرستان يزد منتقل و پس از سه 

جرم اصلي من باز گفتن و  .برم ميتبعيد بسر  ماه ديگر زنداني در يزد اينكه به حال
اظهار حقايق از كتاب و سنت بوده و مثالً روايات اصول كافي را نقد كرده و هكذا 

كنم در آنها بر  ميدر حالي كه هيچكدام از اين آثار را به چاپ نرسانيده و گمان ن
نفر خالف شرع چيزي باشد و يقيناً آن جناب با من هم عقيده باشيد كه يك 

مجتهد تا آنجا كه از چهارچوب كتاب و سنت خارج نشود حق دارد آزادانه آراي 
آزادي «و فقهي خود را الأقل در بين نزديكانش بازگو كند وگر نه مفهوم  ميكال

سالگي  85به اضافه اين حقير در سن  .شود ميبه كلي منسوخ و مقلوب » در اسالم
لت ابراز عقايد ديني خود در تحت در حال ضعف و بيماريهاي متعدد، فقط به ع

  .فشار و صدمات فراوان و توهينات گرفتار شده ام
هوا و غربت اينجانب كه تنها و بي  مياز طرفي شهر يزد با توجه به گر

برم زندان ديگري است كه براي اين پيرمرد بيمار در سنين من  ميسرپرست بسر 
را به حضورتان ارسال و بسيار دشوار است، لذا به نظرم رسيد كه اين نامه 
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درخواست كنم كه در طليعه انتصاب خود به مقام رهبري دستور دهيد اينجانب را 
آزاد نمايند تا به تهران نزد فرزندانم و يا به شاهرود نزد دخترم و در تحت 

اميد است در ابتداي رهبري خود  .سرپرستي آنان اواخر عمر را با آرامش طي كنم
  .الت و انصاف احترام و اعتبار قايل هستيدنشان دهيد كه براي عد

  سيد ابوالفضل برقعي              11/8/68والسالم عليكم  
  

الزم است خواننده بداند كه از هر جهت هر چه :  و اما منزل و اثاثيه ما در يزد
گفتند خودت بايد مسكن تهيه كني پس از آنكه به يزد  .توانستند مرا اذيت كردند

هيه كردم، فرزندم منزل ما را در تهران تخليه كرد و اثاث ما را انتقال رفتم و منزل ت
داد به يزد كه تقريباً ده هزار تومان متضرر شدم از جهت شكستن و خرابي اثاثيه و 
پول اجاره و كرايه حمل و نقل و حمال و غيره و منزل تهران را رفقا به نصف مال 

د كرده و به تهران آوردند فرزندم اإلجاره واقعي اجاره دادند و چون مرا آزا
سيدمحمدحسين را با دو نفر ديگر به يزد فرستادم كه اثاثيه ام را بياورند و چون 
آوردند باز ده هزار تومان تقريباً متضرر شدم از جهت كرايه حمل و نقل و حمال و 

ي به هر حال پس از آنكه ما را به تهران آوردند به زندان اوين بردند، رؤسا .غيره
 .با نصف روز معطلي مرا  آزاد كردند باالخرهزندان مايل نبودند كه آزاد شوم و 

حال كه وارد تهران شده ام سرگردان و ويالن و متحيرم كه چه كنم و كجا اقامت 
ناچار شدم به  .منزل در اجاره مستأجر و او حاضر نيست منزل را تخليه كند .كنم

م تلفن كردند كه سه نفر مسلح به منزل مشهد سفر كنم، چون به خراسان وارد شد
ما در تهران هجوم كرده و گفته اند آقا از زندان يزد فرار كرده ما آمده ايم او را 
برگردانيم ولي در واقع قصدشان ترور و قتل بوده و لذا صالح نيست كه به تهران 
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 باز گردي، بلكه بايد مدتي خود را مخفي كني، در اين ايام كه اين مطالب را
نويسم نزديك به سه ماه است كه اين حقير هر چند روز در منزل اين و آن  مي
گذرانم تا  ميگذرانم و امكان استراحت ندارم و آخر عمرم را در منزل ديگران  مي

  .إلهي أمتني و أرِحني .اللهم نجنا من شر أهل زماننا .خداوند بزرگ چه خواهد
ر، جايي ندارم و خود بيمار و بال سالگي و يا بيشت 83اكنون اين حقير در سن 

تكليف بوده و امنيت جاني ندارم و فقط خدا بايد به فريادم برسد، بسياري از اثاثيه 
  .و مايحتاج زندگي بر اثر اسباب كشيهاي عجوالنه از بين رفته است

 ]نامه اي ديگر به خامنه اي[

  :ناگزير نامه ديگري براي آقاي خامنه اي فرستادم و چنين نوشتم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ايران، ايد اهللا تعالي به اإلسالم و المسلمين ميمحضر رهبر جمهوري اسال

پس از عرض سالم        خاطر آن جناب مسبوق است كه چندي قبل نامه اي 
به حضورتان ارسال داشتم كه بث الشكوائي بود و به خواست الهي مؤثر افتاد و 

و تبعيد اين حقير كه در حال شيخوخيت و  دستور فرموديد كه دوران حبس
دانم كه از عنايت شما  ميبيماري و ضعف بودم به پايان رسد در اينجا الزم 

سپاسگزاري كنم، ولي پس از آزادي بال فاصله يك عده افراد مسلح به منزل 
اينجانب كه واقع است در خيابان آزادي مقابل وزارت كار كوچه بامدادان پالك 

موده كه آقاي برقعي از زندان يزد فرار كرده و ما براي دستگيري مراجعه ن 43
ايشان بدينجا آمده ايم و معلوم شد به قصد قتل و ترور به سراغ اينجانب آمده اند 
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كه به فضل إلهي حقير در منزل نبودم ولي اين افراد هم چنان در تعقيب اينجانب 
يد سراغ مرا گرفته اند و اكنون اين هستند و مكرر با تلفن منزل ارتباط يافته و با تهد

باشم و جرئت رفتن منزل و  ميحقير با حالت پيري و داشتن امراض متعدده دربدر 
معالجه ندارم و به حالت اختفا زندگي نموده در اينجا به حكم االكرام باالتمام از 
آن مقام درخواست دارم براي حفظ جانم به مأموران مربوطه توصيه فرماييد تا در 

و أختم القول بما روي  .شناسايي و دفع اين افراد مسلح اقدام الزم به عمل آورند
في الكافي من أعان مؤمناً نفس اهللا عزوجل عنه ثالثاً و سبعين ) ص(عن رسول اهللا 

والسالم عليكم در   .كربة واحدة في الدنيا و ثنتين و سبعين كربة عند كربة العظمي
  .انتظار اقدام عاجل هستم

  سيد ابوالفضل برقعي 621337: تلفن 1410/لرابع من محرم الحرام في ا

 ]فشارها و مصايب وارده بر مؤلف[

مدتي گذشت و اينجانب به تهران مراجعه كرده و به خانه پسرم سيدمحمدحسين 
كه در قريه كن واقع است رفتم، وي چهار فرزند دارد وخانه اش بسيار تنگ و 

 .من فقط به مهرباني و ادب او دلخوشممحقر است و جاي جنبيدن نيست و 
خداوند او را مورد لطف خود قرار دهد و زندگي دنيا و آخرت را بر او گوارا 

  .فرمايد
به نظر من مردم كن،  .در ايام آخر عمر مجدداً گذارم به قريه كن افتاده است

 .انصافاً بهتر از ديگران اند و من نيز وصيت كرده ام كه مرا در كن دفن كنند
كه در قم  مياينجانب خاطرات زيادي از اينجا دارم؛ زيرا در اوان جواني و ايا

كردم، چند سالي در ماه رمضان براي ترويج دين و اقامه  ميتحصيل و يا تدريس 
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مساجد كن در آن زمان وضع نابساماني  .آمدم مينماز جماعت و موعظه به كن 
اهگلي بود، لذا مردم را داشت و زيرانداز خوبي نداشت و ديوارهاي مساجد ك

ترغيب كردم كه ديوارها را با گچ سفيد كنند و خودم در گچ كاري و اصالح و 
همچنين با كمك مردم براي  .كردم ميتعمير مساجد و در كار بنايي همكاري 

قريه كن در تابستان بسيار كم آب بود و حتي  .مسجد فرش و زيلو تهيه كردم
شد، پر  ميدسترس نبود و اگر آبي هم يافت  گاهي آب براي غسل و وضو نيز در

از كرم و كثافت بود، يكي از شبهاي ماه رمضان كه در مسجد سر آسياب مشغول 
معلوم شد كم آبي باعث  .نماز بودم، ناگاه جواني غرق در خون به مسجد آمد

شده، بر سر بردن آب نزاع و چاقو كشي شود، اين حقير بسيار متأثر و غمگين شدم 
را براي رفع مشكل كم آبي، به حفر قنات تشويق كردم و گفتم خودم  و مردم

حاضرم به اين كار اقدام كنم، بدين ترتيب در مسجد مقداري پول جمع شد و من 
كلنگي به دست گرفتم و همراه چند نفر نزديك كوه رفتيم و من با جديت مشغول 

م، به رحمت كلنگ زدن و كندن زمين شدم، پس از مدتي كه زمين را حفر كرد
حق متعال آب زيادي فوران كرد كه به راحتي قابل كنترل نبود، سپس جويها براي 

نام اين  .شوند ميآن كندند و اكنون خانه ها و درختان كن از اين آب، مشروب 
گويم كه اين خير به  ميگذاشتم، خداوند را شكر بسيار » حجت آباد«قنات را 

ر جا رفتم مردم را به آبادي ترغيب آري اين حقير ه .دست من انجام گرفت
  .كردم مي

برم و امنيت جاني هم ندارم و  ميباري اينك در كن و در وضعي ناگوار بسر 
عالوه بر آن جواني به نام شيخ وند كه قبالً در تهران در همسايگي منزل ما خانه 
داشت و از من خواسته بود مقداري مقدمات عربي و فقه و اصول براي او تدريس 



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
313 

نم فلذا مدتي از من حاشيه مال عبداهللا و قدري مغني و معالم و جلد اول لمعه و ك
مسايلي از فقه زيديه و غيره را درس گرفته بود تغيير حال داده و سخنان نادرست و 

ترسم با اين  ميگويد و به افراط و تفريط مبتال شده و  ميغير دقيق و ناسنجيده 
حقيقت اسالم و توحيد ندارند به موحدين بدبين  كارها مردم را كه غالباً اطالع از

سازد و سخنان ناسنجيده او را به حساب اسالم و توحيد بگذارند، اين موضوع 
او  ميبسيار مايه غم و اندوه نگارنده است، خصوصاً كه من براي تشويق و دلگر

بدون آنكه وي را مجتهد قلمداد كنم چند سطري از او تعريف كردم ولي 
م كه او قصد سوء استفاده دارد و به درد ساير آخوندها مبتال شده است، دانست مين

دانم و او با اجتهاد فاصله بسيار دارد ولي شنيدم  ميبه هر حال من وي را مجتهد ن
  !دهد ميكه متأسفانه نوشته مرا براي مجتهد جلوه دادن خود، مستمسك قرار 

مكه نوشته بود به او نامه  كه او اعالميه اي در مورد كشتار 66من اواسط سال 
اي نوشتم و چند مورد اشتباه و افراط و تفريط او را تذكر دادم ولي گويا او 

از اينكه نوشته ام توسط اين مرد مورد سوء استفاده  !رود ميهمچنان به راه خود 
اميدوارم  .گيرد، بسيار متأسف و پشيمانم ميقرار گرفته و گاه از مردم پول قرض 

ا به راه راست هدايت فرمايد و از افراط و تفريط دور نموده و از فريب خداوند او ر
  .دنيا نجات بخشد و اينجانب را نيز ببخشايد و بيامرزد

به هر حال وي صرف نظر از سخنان ناسنجيده و افراط و تفريطش در مسايل 
اسالم، از بزرگان موحدين از جمله مفسر كم نظير و مجتهد بزرگوار و عالم عالي 

كند، در  ميبدگويي و انتقاد  -دامت بركاته –در جناب سيدمصطفي طباطبايي ق
حالي كه نگارنده خود بسياري از ظرايف و لطايف مسايل اسالم و توحيد را بر اثر 

 .مباحثه با اين عالمه جليل القدر دريافته ام
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باري، با اين بيماري و ضعف پيري و فقدان امنيت و خانه بدوشي و عدم 
جز دعا به درگاه حق يكتا، كاري ندارم و اگر حالي باشد، گاهي برخي از آرامش، 

خود را كه غالباً آنها را با  –خصوصاً تأليفات پس از انقالب  –تأليفات گذشته 
عجله و در حالي كه فاقد امنيت و جمعيت خاطر بوده و بدون اينكه برخي از منابع 

كنم و مطالبي بر آنها  ميو تصحيح  و مĤخذ الزم در دسترس باشد، نوشته ام، تنقيح
افزايم تا اگر روزي به فضل پروردگار چاپ آنها ممكن شد، نقايص كمتري  مي

و در  .از جمله در شرح حال خود نيز تجديد نظر و اصالحاتي كرده ام .داشته باشد
ميان آثار نگارنده، اين زندگي نامه داستان ديگري دارد، چنانكه قبالً نيز گفتم، به 

اهش يكي از برادران و نيز به منظور آنكه در آينده، براي گمراه نمودن مردم خو
تهمتي نسبت به حقير جعل نكنند، با اينكه حال مساعدي نداشتم، عجوالنه و نه با 
رغبت، شرح حالي نه چندان مفصل، از خود در همان دفتري كه آن برادر عزيز 

تا راحت تر بتوانم آن را بخوانم و  برايم آورده بود نگاشتم، پسرم آن را تايپ كرد
تصحيح كنم، اما متأسفانه يكي از دوستان آن نسخه را كه در واقع چركنويس و 
جمالت آن نامرتب و تا حدودي آشفته بود و نياز به اصالحات فراوان داشت، در 

يكي از نسخ تايپي اين نوشته، به احتمال زياد از طريق  .چندين نسخه، تكثير كرد
همين امر  .جاسوسان دولت، موسوم به طاهري به دست آخوندها افتاديكي از 

من پيرمرد فرتوت را به دادگاه احضار كردند و اينجانب  69سبب شد كه در سال 
در دادسراي ويژه روحانيت تا آنجا كه  .خود را براي چهارمين زندان آماده كردم

جه به طرف آرنج چرا در وضو دستت را از پن: به خاطر دارم از من پرسيدند
دانم اما  ميلعنت خدا بر دروغگو، گر چه اينگونه وضو را باطل ن: شويي؟ گفتم مي

همچنين پرسيدند آيا تو شرح زندگي  .در سراسر عمرم اين طور وضو نگرفته ام
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آري، اگر ايرادي دارد مطرح كنيد تا آن را اصالح : خودت را نوشته اي؟ گفتم
: كشيم، گفتم ميبه قتل تهديد كرده و گفتند ما تو را  عالوه بر اين باز هم مرا .كنم

روم در نمازخانه  ميبسيار خوب، مرا بكشيد تا از شر شما راحت شوم، اما حاال 
  !خوابم، هر وقت حكم اعدام من صادر شد، مرا بكشيد مي

ديگر آنكه گفتم من جز قلم، هيچ ندارم، اما شما مطبوعات و راديو و 
يره را كامالً در اختيار داريد، پس چرا اين قدر از من و چند تلويزيون و منابر و غ

  ترسيد؟ مينفر امثال من 
سؤاالت ديگرشان به يادم نمانده، به هر حال پس از بازجويي گفتند بيرون 
منتظر باش، من نيز به نماز خانه رفتم و خوابيدم، پس از مدتي كسي آمد مرا بيدار 

  .تيب حق متعال مرا از شر آنان حفظ فرمودبدين تر .تواني بروي ميكرد و گفت 
پيش از اين واقعه به شرح زندگي خود توجهي نداشتم، اما اين ماجرا سبب 
شد كه متوجه شوم در زندگي نامه اينجانب قطعاً خيري وجود داشته كه مالها را 
بر آشفته است، از اين رو پس از بازگشت از دادسراي اوين، صفحات تايپ شده 

داد، جمالت آن  ميدر حدي كه وضع مزاجي و حال جسمانيم اجازه  را گرفتم و
را اصالح كردم تا قابل مطالعه باشد و در ترتيب مطالب نيز تغييراتي دادم و برخي 
از مطالب را بدان افزودم هر چند از ذكر مطالب بسياري، از جمله شرح مبارزاتم با 

از ايام اقامت در نهاوند و رضاخان و خاطراتي كه از دكتر مصدق و خاطراتي كه 
اطراف آن و تاسيس چندين مسجد در آنجا دارم و شرح خاطراتي كه از شهرهاي 

بسياري از امور ديگر داشتم، صرف نظر كردم و  ....شمال ايران و يا خراسان و 
  .شود، در آمد ميزندگي نامه اين حقير به صورتي كه مالحظه  باالخره
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توسط يك معمم نوشته شده كه سالها در قم و اميدوارم اين زندگي نامه كه 
نجف درس خوانده، باعث شود مردم حساب اسالم عزيز را از حساب آخوندها 
جدا كنند و اعمال نادرست و خالف شرع آنها را به حساب دين خدا نگذارند و 
خود صادقانه و بي تعصب در اسالم خصوصاً قرآن تحقيق و تدبر نمايند و هر چه 

شنوند، بدون تحقيق و تدقيق، به عنوان اسالم نپذيرند و به ياد داشته  مياز آخوندها 
∅βÎ) #ZÏWŸ2 š¨«: باشند كه ÏiΒ Í‘$ t6 ômF{$# Èβ$ t7÷δ ”9$#uρ tβθ è= ä.ù'u‹s9 tΑ≡uθ øΒ r& Ä¨$̈Ψ9$# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9$$ Î/ 

šχρ ‘‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã È≅‹Î6 y™ «!$#  = به راستي كه بسياري از علما و مقدسين اموال مردم را
از اين رو بايسته و الزم  .)34/التوبه(» دارند ميخورند و از راه خدا باز  ميباطل  به

شود، حتي از علما  مياست كه همواره براي پذيرش چيزي كه به دين نسبت داده 
  .هم دليل طلب كنند

برند؛ زيرا اكثراً از اسالم  ميدر اين ايام مردم ما در اوضاع بسيار بدي بسر 
ند و وضع موجود هم از اسالم فاصله بسيار دارد و كسي هم اطالع درستي ندار

آزاد نيست حقايق دين را با استناد به مدارك معتبر و اصيل اسالمي، براي بندگان 
 .شود ميخدا بازگو كند و در اين شرايط، بيش از هر چيز دين، مظلوم واقع 

ع را ناشي از اميدوارم كه خداوند متعال، شرايطي فراهم آورد كه مردم اين اوضا
اسالم ندانند و به افراد ليبرال مسلك يا سوسياليست مسلك يا غيره مايل نشوند كه 

 .اگر خداي ناخواسته چنين شود در واقع آخوندها مقصراند

 ]جمهوري اسالمي و مسؤلين بي لياقت[

كه از دولت بني اميه بدتر است تعدادي  ميدر اين جمهوري به اصطالح اسال
بر مردم مسلط شده اند كه به  ميبي اطالع از اسالم و قوانين اسال جوانان كم سواد
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كنند وفقط مطيع اوامر رؤساي خود هستند و از هيچ اذيت و  ميهيچ قانوني عمل ن
خوانند و مغرور اند و  ميآزاري نسبت به مردم دريغ ندارند و خود را پاسدار اسالم 

رؤسا و امرا و مصادر امور  معتقدند كه ما حزب اهللا و مروج اسالميم و هر چه
كنيم، لذا كارهاي خود را چه حبس و زجر مردم باشد و چه  ميگويند ما اجرا  مي

  !!دانند ميو چه اذيت و آزار ديگران، صواب ) قبل از تحقيق كافي(مصادره اموال 
برپا شود و در اين راه سالها مبارزه  ميما كه آرزو داشتيم حكومت اسال

كساني كه از راه (آخوندي  ميكنيم كه ديگر حكومت اسال يمكرديم، اكنون دعا 
وجود نداشته باشد؛ زيرا آخوندها معني اسالم و ) كنند ميتبليغ دين ارتزاق 

كنند تا منافعشان دچار  ميدانند و يا تجاهل  ميرا ن  ميمسلماني و حكومت اسال
  :ناصر خسرو علوي در اشعار خود راست گفته كه .نقصان نشود

ــ  ــتم ك ــود  گف ــواني آس ــن ت ــه دي  ه ب
 گفتـــا نـــه چنـــين بـــود كـــه گفتـــي

ـــر را   ــد گهـــــ ـــان بـ ــا طلبـ   دنيـ
ــوم    ــن نگشــت معل ــي دي ــون معن  چ
ــه صــد مــذاهب   ــود يكــي، ن  ديــن ب

 
  

ــد        ــر ش ــع ش ــر دف ــه خي ــه ب ــرا ك  زي
 ديـــن آمـــد و بـــه نشـــد، بتـــر شـــد 
ـــد    ــر شــــ ــه دگـ ــز بهانـ ـــن نيـ  ديـ
 آن جنـــت جـــانفزا ســـقر شــــــد   
 صــد آمــد و آن يكــي هــدر شــد    

  

زمان ما يك عده قاضي و حاكم شرع شده اند كه ابداً  نه دين دارند و نه در 
انصاف و نه وجدان، فقط عمامه دارند و به واسطه تملق و چاپلوسي و اطاعت 

مثالً در زندان اوين حاكم شرع هر شب حكم  .محض از حكومت، قاضي شده اند
اند و خودش  كند براي اينكه مصادر دولت گفته مياعدام عده اي را صادر 

تو واجب : روزي مرا خواسته و گفتند .داند چرا چنين دستوري به او داده اند مين
گفتم براي چه و طبق چه قانوني؟ گفتند  !القتل و مهدور الدم و محكوم به اعدامي
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كه مرا به يزد تبعيد كردند پس از چند روزي كه  ميو يا مثالً هنگا !خواهد ميچرا ن
آمد و مرا نزد حاكم شرع برد، او بدون مقدمه و بدون سخن و در يزد ماندم مأمور 

بدون پرسش حكم كرد كه مرا به زندان ببرند، گفتم براي چه؟ گفت من تقصير 
معلوم شد حاكم شرع آخوندي مانند جالد شاه  !!ندارم اين دستور از تهران آمده

تهم الزم است كه طبق دستور او بايد عمل كند ديگر قانون و علم به مجرميت م
در همين مملكت مردم قيام كردند و هزارها كشته دادند براي اينكه  !نيست

مشروطه شد و همان مردم مستبد زمامداران  .مشروطه شود و استبداد نباشد
حكومت مشروطه شدند و تمام كارهاي مردم به دست مستبدان افتاد و از زمان 

اي خميني هستند ولي از اسالم و اكنون پاسداران تماماً عاشق آق .استبداد بدتر شد
خميني اشعار و تصنيفي گفته كه مجموعه اي از موهومات  .مسلماني خبري ندارند

  :عرفاست
 فارغ از خود شدم وكوس أناالحق بـزدم
 در ميخانه گشاييد به رويم شـب و روز 

 جامه زهد و ريا كندم و بر تـن كـردم   
ــادي بكــنم   ــد كــه از بتكــده ي  بگذاري

  

 ريـدار سـردار شـدم   همچو منصـور خ   
 كه من از مسجد و مدرسه بيزار شـدم 
ــدم   ــيار ش ــاتي و هش ــر خراب ــه پي  خرق
 من كه با دست بت بتكده بيدار شـدم 

  

پاسداري كه در يزد مأمور زندان من بود، همه اشعار فوق را حفظ داشت و 
در حالي كه تمام  !گفت به به چه خوب گفته ميخواند و  ميشب تا به صبح آن را 

شد و يا نديدم يكبار قرآن  ميكر تسبيح براي خدا بر زبانش جاري نشب يك ذ
مختصر آنكه دولت خميني قحطي و گراني و اختالس و بي ديني  .تالوت كند

آورده چنانكه زمين متري بيست هزار تومان شده و زمينهاي خدا را در اختيار خود 
را انحصاري كرده و فروشند و تمام زمين ها را گرفته و هر جنسي  ميگرفته اند و 
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بيشتر مردم را جاسوس يكديگر  .شود ميروز به روز بر قيمت هر چيزي افزوده 
كرده و كسي جرئت نفس كشيدن ندارد و زندانها مملو از جمعيت است و در هيچ 
امري آزادي نيست نه در مطبوعات و نه در گفتار و نه در كردار و نه در منازل و نه 

روي اضطرار مردم به هر زشتي و بدي تن داده اند و و از  .در خارج از منازل
اختياري در امور خود و در امور اطفال و كسب و كار خود و تحصيل علوم 
 .خصوصاً در دانشگاهها، ندارند و فقر و فالكت همه مردم را فرا گرفته است

خميني خود و شاگردانش تماماً قايل به وحدت وجود اند كه از بدترين انواع كفر 
شوند،  ميكه مرتكب  ميو ست ميت و چون قايل اند به وحدت وجود، هر ظلاس

 .كنند ميچندان احساس گناه ن

مذهب خميني و اتباع او مملو از خرافات و بدعتها و اباطيل است چنانكه خود 
در اين صورت  !فهمد ميگفت هيچ كس قرآن را ن ميدر راديو  1363او در سال 

است، اينان ندانند و نفهمند،  ميبطالن مطالب اسالاگر قرآن را كه ميزان صحت و 
لذا اينجانب در كتب و تأليفات خود  .شود ميطبعاً اعمال و رفتارشان بهتر از اين ن

براي هدايت و بيداري ايشان مطالبي نوشتم، ولي ايشان عوض تقدير هر چه 
عدادي توانستند براي حفظ خرافات و بدعتهاي مذهبي مرا اذيت و آزار كردند و ت

از كساني كه مختصر ارادتي و يا آشنايي با من داشته و يا كتابي ازمن نزدشان بود، 
تعهد گرفتند كه با من مراوده  باالخرهگرفتند و به حبس و آزار ايشان پرداختند و 

نكنند، از آن جمله آقاي آل اسحق كه مدتي در حبس بود، ديگر آقاي قريشي 
د و عالوه بر اين در طالش براي طالب اهل سنت طالشي كه كتابي از ما نزد او بو

طالش، اقدام به تأسيس يك مدرسه ديني كرده بود، مدتي در حبس گرفتار و 
ديگر آقاي زنگنه اصفهاني و آقاي مهندس محمدتقي  .بسيار شكنجه و آزار شد
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خجسته و اقاي عطايي لنگه اي و ديگر جناب حسيني قمي، امام جمعه سابق 
يگر آقاي بهمن نيك بين و بسياري ديگر كه متحمل حبس و زجر قم و د» ورجان«

يكي  .خداوند به اينان همگي اجر جزيل عنايت فرمايد و از شر ايشان برهاند .شدند
كرد به نام آقاي خسرو بشارتي  مياز دوستان ما كه علني نسبت به من اظهار ارادت 

است، بي آنكه مرتكب كه جزء حومه تهران » سلقان«و » كن«را كه در ميان راه 
رمحة اهللا عليه و  .شود و بدون هيچ محاكمه اي شهيد و تيرباران نمودند ميجر

جواب داده » متانت«، وي يك بار در دفاع از من، به مقاله حجت اإلسالم رضوانه
به چاپ  18/4/58روزنامه اطالعات مورخ  15900شماره  13بود كه در صفحه 

 .رسيد

تان و بلوچستان، از جمله آقاي عبدالرحيم مالزاده ديگر بعضي از علماي سيس
 .كه با من رفت و آمد داشت و از شر مسؤولين حكومت در امان نيست) مالزهي(

اميد است حق متعال به هر يك اجر جزيل و ثواب جميل عنايت فرمايد و خواننده 
ن ما جرئت بداند كه آنقدر مردم را به ما بدبين و دشمن نموده اند كه اقوام و آشنايا

رسم دولت خميني  .كنند ميآمدن نزد مرا ندارند و از مردم و دشمني آنان حذر 
اين است كه هر كس يك كلمه از قرآن و از عقايد حقه قرآن بر زبانش جاري 

مذهب است در صورتي كه در دنيا مذهبي به » وهابي«زنند كه  ميشود به او تهمت 
خوانند  ميدشمني اهل حجاز را وهابي نام وهابي وجود ندارد و از روي غرض و 

دانم مردم بر مذهب حنبلي  ميدر صورتي كه در مملكت حجاز تا آنجا كه من 
موسوم به محمد بن عبدالوهاب  ميالبته به لحاظ كالمي، پيرو عقايد عال .هستند

هستند ولي او مذهب جديدي نياورده، بلكه آراي ابن تيميه و ابن قيم جوزيه را 
اين دو نيز جز مبارزه با خرافات و بدعتها و دعوت مردم به اسالم  .ستاحيا كرده ا



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
321 

اصيل و رجوع به قرآن كاري نكرده اند، البته آنها معصوم نبوده اند و اشتباهاتي 
دارند، خصوصاً در توحيد ذات و صفات حق متعال، آرايشان خالي از اشكال 

دكانشان را تهديد كند، ولي آخوند هاي ايران انصاف ندارند و هر كه را  .نيست
حتي اگر مقلد و تابع كامل آنها نباشد، بدون ذكر دليلي بر غلط بودن سخنش، به 

  .كنند ميكنند و از استدالل و ذكر دليل و مدرك، شانه خالي  ميوهابي بودن متهم 
آري متصديان دولت خميني نه منطق دارند و نه برهان، بلكه منطق و برهانشان 

  !دان و كشتارفقط زور است و زن

 ]شعري در باره اوضاع كنوني ايران[

  :اينجانب در باره اوضاع ايران در اين زمانه، شعر زير را سروده ام
ــاري  ــازنين يــ ــود و نــ ــي بــ  محفلــ

ـــالم   ــه اســــ ــتمش در زمينـــ  گفـــ
 دينـــي بـــدون روحـــاني  : گفـــت 

ــود و أ  ــد نب ــيمصــطفي مجته ــود م  ب
 رهنمــاي مــردم كيســت؟: گفــتمش 
 آنرهنمـــا بـــود قـــر !هـــان: گفـــت 
ـــب    ــود واجـ ــن ب ــم دي ــه عل ــر هم  ب
ـــن     ــد دي ــا فروش ــن كج ــادي دي  ه

 ديـــن فروشـــان نـــه رهنمـــا باشنــــد
ـــد  ــن نكننـ ــب روزي ز راه ديـ  كسـ
ـــد  ــتش نكننـــــــــ ــان سياســ  نردبــ

 يــــاري آگــــاه و نيــــك پنــــداري  
 بـــــازگو آنچـــــه گفتنـــــي داري  
ــاري  ــيش و احبـ ــر كشـ ــارغ از هـ  فـ
ــاري   ــرد بيكـ ــه مـ ــم نـ ــي هـ  مرتضـ
 چــه كــس از ديــن كنــد نگهــداري؟
ـــداري   ــن نگهـ ــرض، دي ــه ف ــر هم  ب
 واجـــب عينـــي اســـت بـــر طالـــــب
ــلّ و نــي كــه ســر بـــاري   نــي بــود كَ
ـــازاري   ـــس بــ ــد ز جنـ ــن نباشـ  ديـ

ــان ايمــــن از دغ ـــاريدينشــ  لكـــــ
 دينشــــان ايمــــن از دكانــــــــداري
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 حكمرانــي نداشــت پــيش علـــــي   
 ملــك ايشــان قلمــرو دلهاســـــت    

 نقـــش آخونـــد را شـــدم جويــــــــا
ـــردم   ــتجو كــ ــه؟ جس ــار او را چ  ك

ـود مســت   از شــراب غــــرور  او بـ 
 گو كه چيست حزب اهللا؟: گفتمش 
 حـال مملكـت چونسـت؟   : گفتمش 
ــتمش  ـــاه : گف ـــن مـــ  انقــالب بـهم
ــراوان داشــت : گفــت   آري ضــرر ف
ـــواي آزادي   ــدر هـــــ ـــت انـ  ملـــ
ـــاه    ــه چـ ــاد ب ــه اوفت  گــر چــه از چال
 چــون ز غفلــت بــه دام افتـادنــــد    

ــتمش ــد؟ : گف  گــو نجــات كــي باش
ــه از خ   ــدي جمل ـــد باي ـــدا خواهن  ـ

  

 ارزش كفــــش پــــاره خــــــــواري
 نــــه حجــــاز و هلنــــد و بلغــــــاري

ــت ــاري  : گف ــر ب ــق س ــر دوش خل  ب
 تكفيــر و حــبس و كشــتاري: گفــت

ـــاداري    ــود وفــ ــدش ب ــه عه ــي ب  ك
 احيـــاي رســـــم تاتــــــاري: گفـــت
 بيمـــــار بــي پرستــــــاري  : گفــت

ـــاري؟  ـــه آثــ  داشــت از بهــر مــا چـ
 شـــد بــــــراي بيـــــــداريمـــوجبي 

 كـــرد از جـــان و دل فداكـــــــاري|
 صـــد برابــر شــــدش گرفتـــــاري   
ـــاري    ــت و هشي ـــداري اس ــاره بي  چ
ـــرع و زاري  گفـــت وقـــــت تضــــ
 رفــع ايــن سختـــــي و گرفتــــاري   

  

 

آري، شيعيان ادعايي معتقدند كه اگر زمامدار معصوم بوده و عدالت حقيقي 
و لذا عقيده دارند كه  .و در رفاه بيشتري خواهند بودداشته باشد زندگي مردم بهتر 

شد وضع مسلمين و  ميزمامدار ) ص(پس از رسول خدا ) ع(اگر حضرت علي 
ولي از تجربه معلوم شد كه اين عقيده و  .اسالم بهتر و آينده اي عالي تر داشتند

ه باشد ب) ع(پيش بيني چندان صحيح نيست؛ زيرا زمامدار اگر مانند حضرت علي 
كند، افراد و مأمورين دولتي كه معصوم و يا  ميسوء ظن و يا حسن ظن عمل ن

كنند تمام مخفيانه است و به  ميعادل نيستند، خيانتها و سرقتها و اختالسهايي كه 
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كنند و حاكم عادل و متقي واقعي حاضر نيست بدون مشاهده  مياين كارها تظاهر ن
ياست او خارج از ضوابط و مقررات و يا اقرار خاين، كسي را مجازات كند و س

شرع نخواهد بود و حاضر نيست براي اصالح ديگران خود مرتكب گناه شود 
نهج البالغه در مقابل خيانت و فساد  68در خطبه ) ع(چنانكه خود حضرت علي 

و اني لعالم بما يصلحكم و يقيم اودكم و لكني واهللا ال «: فرمايد مياصحاب خود 
دانم چه چيز شما را  مييعني من كه علي هستم » ....نفسي أري اصالحكم بإفساد

نمايد ولي به خدا قسم اصالح شما را با  ميكند و كجي شما را راست  مياصالح 
توانم شما را مانند  ميبينم و خوش ندارم يعني من  ميفساد خودم صالح ن

ما حكومتهاي ديگر زنداني و يا به قتل و ضرب تهديد كنم و به صرف سوء ظن ش
را دستگير و مؤاخذه و يا اموال شما را مصادره كنم و از راههايي كه ستمگران 

  .دهد ميكنند، ادب كنم، چون دينم اجازه ن ميملت خود را ادب 
دهد بسياري از حكام و فرمانداران منصوب حضرت  ميچنانكه تاريخ نشان 

و چه كارهاي به او خيانت ورزيدند، چه سرقت و اختالس از بيت المال ) ع(امير 
كردند، تا اينكه  ميديگر، ولي در عين حال تظاهر به ديانت و تقوي و حسن عمل 

خداي تعالي آبروي حضرت را حفظ فرمود و او را از ميان مردم برد و دعايش را 
عليه  –مستجاب فرمود و او را از دست شيعيانش نجات داد و پس از آن بزرگوار 

  .بر آنان مسلط شدند حكام جور -آالف التحية و الثناء
در زمان ما نيز كساني از قبيل شيعيان آن حضرت، به نام فقيه بر مردم 

كنند كه صد درجه از ديكتاتور بدترند؛ زيرا به نام دين مردم را بدون  ميحكومت 
كنند و با اينكه آقاي خميني در  ميكشند يا زنداني  ميمحاكمه شرعي و صحيح 

گفت كه اين مردم براي آزادي و رفع اختناق قيام  مياولين نطقش در بهشت زهرا 
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كرده اند، اما آخوندها اصالً به آزادي عقيده ندارند، هر چند كه دايماً از آزادي دم 
از آقاي بازرگان شنيدم  .گويند انقالب آزادي به ارمغان آورده است ميزنند و  مي
كنيم و  ميرا تكرار نما اشتباه شاه : رفسنجاني به من گفته است ميهاش: گفت ميكه 

  !دهيم ميبه مردم آزادي ن
البته متأسفانه در راديو و تلويزيون بسياري از امور خالف شرع را آزاد 
گذاشته و به تعدادي از نشريات كه مسؤولين آنها قطعاً به خدا و نبوت و قيامت 
ي اعتقاد ندارند و از دين بيزار و عاشق فرهنگ غربي هستند، اجازه داده اند، ول

آزادي بيان و استدالل را خصوصاً براي موحدين و معتقدين به خدا و نبوت و 
قيامت ممنوع كرده و جواب اينگونه افراد را با سرب داغ و زندان و شكنجه 

  !دهند مي
اين تناقضهاست كه سبب گرديده رشوه كه همه وقت حرام بود، در زمان 

ويند فرهنگ و مدارس گ ميايشان قبحش زايل و از آب روان حالل تر شده، 
مجاني شده ولي صد درجه از زمان قبل بدتر شده، هر روز مديران مدارس به بهانه 

شود و  ميخواهند و اگر ندهند، طفل با مشكل مواجه  ميهايي از اولياي اطفال پول 
  .قس علي هذا

هر كس سخن بگويد و به دولت اعتراض و يا كارهاي خالفشان را بر مال 
دانند، نوشته هاي  ميخوانند وخونش را حالل  ميدين و مرتد كند، او را بي 

اينجانب چنانكه در صفحات پيش گفته ام باعث شده كه آخوند كم سوادي 
اعالميه داده و قتل مرا واجب دانسته به طوري كه محتاج به اجازه حاكم شرع 

خانه با اينكه اآلن پيرمردي  !تواند بدون مجوز مرا ترور كند مينيست و هر كس 
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توانم سخن خود را رسا ادا كنم ولي چون  مينشين و بدحال و بيمارم و از ضعف ن
  .مردم به عمامه اي بدبين شده اند در بيرون منزل نيز راحت نيستم

>öΝs9r& ts? ’n «: فرمايد ميقرآن كريم  Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ä9£‰t/ |Myϑ ÷è ÏΡ «!$# #\øä. (#θ = ymr&uρ öΝßγ tΒ öθ s% 

u‘#yŠ Í‘#uθ t7ø9$#  = آيا نديدي كساني را كه نعمت خدا را به كفر تبديل كرده و قوم خود
اينان كه امروز به دولت و قدرت ) 28/ابراهيم(» را به سراي هالكت فرود آوردند؟

رسيده اند بر ضد توحيد و قرآن از قدرت خود سوء استفاده كرده و سخت با 
اگر با خبر شوند كه كسي موحدين و اهل توحيد خالص پروردگار مخالف اند و 

خواند و آن بزرگواران را از  ميخواند و ائمه يا انبيا را ن ميفقط خداوند متعال را 
دنيا بي خبر دانسته و مدير عالم و شفا دهنده و نفع رسان و در همه جا حاضر و ناظر 

داند، وي را براي  ميداند و يا شفاعت ايشان را موقوف و منوط به اذن خدا  مين
دهند و يا تهمت وهابي  ميكنند و زجر  ميزنند و حبس  ميخرافاتشان  حفظ
بدين سبب نيز قطعاً توفيق خدمت به دين خدا و بندگان خدا را نخواهند  .زنند مي

نقص ديگر ايشان  .داشت و در اجراي عدالت و اهداف اسالم موفق نخواهند بود
ود يا متخصص، از اين است كه در كارها متخصص ندارند و هر كس خيرخواه ب

خود رانده اند مگر چاپلوسان را، در نتيجه ملت را از هر جهت بيچاره و مظلوم و 
ما اين تذكرات را خيرخواهانه و براي دلسوزي مردم و رضاي  .مأيوس نموده اند

 .خدا كند كه اثر داشته باشد .خدا به قلم آورده ايم
 

اما  .تفصيل بيشتر نيستباري سخن در اين موارد بسيار است ولي مرا توان 
پيش از ختم كالم الزم است اعالم كنم اينجانب وصيت كرده ام كه كليه كتابها و 

و او اختيار هر گونه تصرفي دارد » محمد حسين«آثارم متعلق است به پسر كوچكم 
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و بايد با رضايت و اذن و تأييد او تكثير و چاپ شود و پس از مرگم تنها انتساب 
ه اينجانب صحيح و مورد قبول است كه به تأييد او رسيده باشد و آن نوشته هايي ب

ديگران نبايد در اين كار دخالت كنند و اين موضوع را چند تن از دوستان نزديك 
خير و سعادت و روزگار خوش براي همه فرزندانم آرزومندم و أسأل  .دانند مينيز 

 .دعاء آميناهللا أن يجعلهم نباتاً حسناً و ذرية طيبة إنه سميع ال

 ]اسانيد و مدارك اجتهاد مؤلف[

آورم و خداوند  مياينك تعدادي از اجازات و مدارك اجتهاد خود را در اينجا 
داند كه به هيچ وجه از ذكر آنها قصد تفاخر ندارم بلكه غرضم آن است  ميمتعال 

كه دشمنانم عليه من أكاذيب جعل نكرده و برخي از حقايق را انكار نكنند؛ زيرا 
كسب اجازه از علمايي كه به عقايد ناصحيح معتقد و به خرافات مبتال بوده اند 
موجب فخر نيست و يقين دارم كه اينگونه مدارك فرداي قيامت هيچ سودي 

آيت : باري، اينجانب نزد علماي بسياري تلمذ كرده ام كه از آن جمله اند .ندارد
رم كه حيفم آمد از نقل آن اهللا محمد تقي خوانساري كه از ايشان خاطره اي دا

اين كتاب  .صرف نظر كنم و آن را در كتاب تراجم الرجال خودم نيز نقل كرده ام
را در زمان جواني و ابتالي شديد به خرافات حوزوي تأليف كرده ام و اكنون به 

 :دانم مياما ذكر اين خاطره را خالي از لطف ن .چاپ آن راضي نيستم

سوي از شاگردان مرحوم شيخ عبدالكريم آقاي محمد تقي خوانساري مو
يزدي حائري و مدتي در نجف بوده و نزد آقا ضياءالدين عراقي تحصيل كرده و 
در جنگ بين الملل اول، در قيام عراق عليه دولت انگليس او را به هند تبعيد 

وي يكي از مدرسين حوزه علميه و بعد از مرحوم  .كردند، وي مدتي در زندان بود
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زمامداران حوزه علميه بود و در مدرسه فيضيه به امامت وتدريس اشتغال يزدي، از 
ايشان نماز  .شدم ميداشت و مؤلف اين كتاب چندي به درس و نماز ايشان حاضر 

نماز جمعه برپا ) ع(دانست و در مسجد امام حسن عسكري  ميجمعه را واجب 
د و مدتي باران قمري بود در قم خشكسالي ش 1363سالي كه شايد سنه  .ساخت مي

نيامد تا از ايشان درخواست نمودند نماز استسقاء بخواند و ايشان سه روز مقدمات 
آن را انجام داد و روز سوم با چند هزار نفر از قم به طرف مصلي كه در خاك 

اتفاقاً قشون  .فرج باشد حركت كردند و اين بنده مولف كتاب، نيز حاضر بودم
فرج و اطراف قم منزل كرده بود و براي استخراج آمريكا و انگليس نزديك خاك 

منافقين  .كردند ميآب، چاه حفر كرده بودند و با ماشين هاي بسيار رفت و آمد 
باشند و دشمنان مسلمين اند به آن كفار  ميداخلي يعني چند نفر صوفي كه در قم 

اما  .آيند ميگفتند كه مردم قم عليه شما شوريده اند و براي مبارزه با شما بيرون 
مرحوم سيد محمدتقي و ساير افراد از اين گفتگو اطالعي نداشتند و بدون نظر 
براي اقامه نماز حركت كردند، آمريكاييان مجهز و مسلح شدند كه اگر كسي به 

خداوند رحم كرد و كسي متعرض  .بساط ايشان تجاوز كند، حمله كنند
مام زاده خاك فرج كه زمين پشت ا .آمريكاييان نشد و از مقابل ايشان رد شدند

مسطحي است صف ها كشيديم و نماز باران خوانديم و خود مرحوم سيد به منبر 
رفت و اذكار بعد از نماز را در آن هواي گرم گفت و سايرين نيز اقتدا كردند، ولي 

در مراجعت به قم بعضي از منافقين بناي تمسخر و استهزا  .از باران خبري نشد
مله شيخي منافق كه جيره خوار و مداح متوليان امور آستانه بود از آن ج .گذاشتند

شما آخوندهاي ديوانه با نماز خود شهر ما را به آب داديد و : به اين بنده گفت
اين بنده خيلي متأثر شدم و بسياري از مردم ضعيف  !!سيل آمد و شهر را برد
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ار افسرده و غمگين اين بنده به منزل رفتم و بسي .اإليمان و اراذل مشكوك شدند
بودم تا روز ديگر كه اطالعيه دادند آقاي خوانساري مجدداً براي نماز باران 

روند، اما اين بار عده كمتري براي نماز حاضر شدند كه شايد حد اكثر دويست  مي
شدند كه اكثر از طالب و اهل علم بودند و بنده نيز همراهشان بودم و با  مينفر 

جنوب غربي قم رفتيم و پشت قبرستان نو نماز استسقاء كمال افسردگي به طرف 
باريدند، نماز را تمام كرديم و به شهر  ميدر بين نماز ابرها باال آمدند و ك .خوانديم

برگشتيم، همان روز باران فراواني شروع شد به طوري كه تمام گودالها و جوي و 
إلهي و بسيار قابل  اين از تفضالت .رودخانه پر آب شد و آبها به حركت افتادند

و اين  .توجه بود خصوصاً در هواي گرم و خشك قم كه شش ماه باران نيامده بود
باران را بارن مگو، بگو روح تازه اي بود كه در كالبد اين بنده و ساير رفقا دميده 
شد و چنان در شوق و شعف بودم و روحي تازه در خود يافتم كه تاكنون به ياد 

  .ياد دارم چنين حالتي در من ايجاد شده باشد ندارم و يا كمتر به
اين بود يكي از خاطرات من از دوران تحصيل در قم، به هر حال عالوه بر 

كرباليي،  ميآقاي خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي، حاج شيخ محمدعلي ق
آقاي ميرزا محمد سامرايي، آقاي سيد محمدحجت كوه كمري، حاجي شيخ 

، حاج سيدابوالحسن اصفهاني و آقاي شاه آبادي و چند تن عبدالكريم حايري
ديگر نيز تحصيل كرده ام كه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد نوشته اند كه از 

اإلشارات «مؤلف كتاب » محمد بن رجب علي تهراني سامرايي«شيخ : آن جمله اند
كه ايشان در خاتمه » مستدرك البحار«و » و الدالئل في ما تقدم و يأتي من الرسائل

متن اجازه استادش به  .اجازه استادش برايم اجازه اي نوشت و آن را به اينجانب داد
  :ايشان و اجازه ايشان به اين حقير چنين است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
والده أعيل و  حممد رسوله و عبده و عىل هللا حق محده و الصلوة والسالم عىلاحلمد 

اضل و املهذب الكامل التقي النقي والورع الزكي جناب املريزا حممد و بعد فان العامل الف
مره خريًا من ماضيه قد استجازين أملراضيه و جعل مستقبل  یحممدالطهراين وفقه اهللا تعال

ن كان أ فاستخرت اهللا و اجزته بعد أن وجدته أهال لذلك و حمال ملا هنالك خصوصًا بعد
املريزا حممد حسن الشريازي قدس اهللا نفسه الزكية  ربيب املرحوم املربور حجة اإلسالم

خالقه ذلك احلسن يف مدة من أتربيته مثل ذلك االمام و حسن  یفناهيك فضال بمن تول
ن يروي عني مجيع أبعون اهللا و توفيقه  یيده اهللا تعالأالسنني و االعوام فاجزت له 

 یسنادي املتصل الإما رويته بمسموعايت و مقروئايت يف الفقه و احلديث و غريمها و مجيع 
مشاخيي يف الفقه  یعليهم السالم بجميع طرقي ال واالئمة اهللا عليه وآله یالنبي صل

 الفردوس یف قدس اهللا ارسارهم و جعل يف اعلواحلديث و اساطني الرشع املني
مال عيل خي حجة االسالم التقي النقي العالمه أ یمستقرهم و قرارهم التي طريقي ال

بحر العلوم العالمه السيد مهدي الطباطبائي قدس رسه عن  ی نفسه الزكيه القدس اهللا
الشيخ العامل املؤمتن خري احلاج احلاجي  یاملذكورين تفصيال يف اجازتنا ال املشايخ العظام

زيله اجلليله بجميع حممد حسن كبه ايده الباري بتاييداته اجلميله و سدده بتسديداته اجل
مه بحر العلوم قدس رسمها التي اقرهبا ما يرويه عن الشيخ الزاهد العال یطرق االخ ال

العابد الورع التقي الشيخ عبدالعيل الرشتي رمحه اهللا عن السيد الطباطبائي قدس رسه و ما 
يرويه عن الشيخ االجل االعظم استاد الكل الشيخ حممد حسن صاحب جواهر الكالم يف 

عاميل صاحب مفتاح الكرامة عن السيد رشح الرشائع االحكام عن السيد جواد ال
الكتب املصنفه الطباطبائي قدست ارسارهم و اجزت له ان يروي عني مجيع ما ارويه من 
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املحافظه عيل وصيه بأين إنحو ما هو مذكور يف لؤلؤته البحرين هذا و  یيف مجيع العلوم عل
ه و فعالأائطه لدينه يف اهللا و مراقبته يف رسه و عالنيته واألخذ باحلی ما هو عليه من تقو

ن ال يبارح أن ال ينساين و مجيع مشاخيه من صالح دعواته يف جلواته و خلواته و أقواله و أ
االخبار الوارده عن االئمه االطهار واهللا ويل التوفيق يل و هو راحم الرامحني حرر صورة 

ل الصلوة مهاجرها افض یهجريه عل 1345صفر من سنه  14هذه االجازة يف يوم اجلمعه 
 .والتحية الراجي عفو ربه اجلليل نجل احلاج مريزا خليل قدس رسه

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

حممد و آله الطاهرين و  یعباده الذين اصطف یاحلمد هللا رب العاملني والصلوة عل
عنهام و اوتيا كتاهبام بيمينهام قد  یبعد فيقول العبد اجلاين حممد بن رجبعيل الطهراين عف

ازين السيد اجلليل العامل النبيل فخر االقران و االماثل االبوالفضل الربقعي استج
ادام اهللا تعايل تاييده رواية ما صحت يل روايته و ساغت يل اجازته و ملا رأيته اهل  ميالق

واجزته ان يروي عني بالطرق املذكورة يف  یلذلك و فوق ما هنالك استخرت اهللا تعال
ق املذكورة يف املجلد السادس والعرشين كتابنا الكبري مستدرك االجازة املذكورة والطر

عدد جملدات البحار حلربنا العالمه املجليس قدس رسه و اخذت عليه  یالبحار و هو عل
ما اخذ علينا من االحتياط يف القول و العمل ان ال ينساين يف حيويت و بعد وفايت يف خلواته 

يف عرص يوم االثنني الرابع و العرشين من رجب و مظان استجابه دعواته كام ال انساه 
 .االصب من شهور سنة مخس و ستني بعد الثلثامئة و الف حامد مصليا مستغفرا

اجازه » الذريعة ايل تصانيف الشيعة«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب 
  :زير را براي اين حقير نوشته است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم و به ثقتي
سيدنا و موالنا ونبينا حممد  یواالصالة والصالة والسالم عل یكف احلمد هللا و
 یاوصيائه املعصومني االئمة االثني عرش صلوات اهللا عليهم امجعني ال یاملصطفي و عل

 .يوم الدين
و بعد    فان السيد السند العالمه املعتمد صاحب املفاخر و املكارم جامع الفضائل و 

السيد ابوالفضل الرضوي نجل ؤلف املاهر موالنا االجل املفاخم املصنف البارع و امل
دام افضاله و كثر يف محاة الدين امثاله قد برز من  مياملؤمتن السيد حسن الربقعي الق یاملول

رشحات قلمه الرشيف ما يغنينا عن التقريظ و التوصيف قد طلب مني حلسن ظنه اجازة 
السعيد السديد السيد حممد حسن حرسه الرواية لنفسه و ملحروسه العزيز الشاب املقبل 

اهللا من رش كل عني فأجزهتام ان يرويا عني مجيع ما صحت يل روايته عن كاّفة مشاخيي 
االعالم من اخلاص والعام و اخص بالذكر اول مشاخيي و هو خامتة املجتهدين و 

النجف ب یاملحدثني ثالث املجلسيني شيخنا العالمه احلاج املريزا حسني النوري املتوف
فلريويا اطال اهللا بقائهام عني عنه بجميع طرقه اخلمسة املسطورة  1320االرشف يف سنه 

يف خامتة كتاب مستدك الوسائل و املشجرة يف مواقع النجوم ملن شاء و احّب مع رعاية 
االحتياط والرجاء من مكارمهام ان يذكراين بالغفران يف احلياة و بعد املامت, حررته بيدي 

يف طهران يف دار آية اهللا املغفور له احلاج السيد امحد الطالقاين و انا امليسء  املرتعشه
 )مهر(  1382بمحسن و الفاين الشهري بآقا بزرگ الطهراين يف سالخ ربيع املولود  یماملس

غوالي اللئالي  در فروع «مرحوم عبدالنبي نجفي عراقي رفسي مؤلف كتاب 
 .بوده است» ميرزا حسين ناييني«ز شاگردان و كتب كثيره ديگر كه ا» علم اجمالي

  :برايم متن ذيل را نوشته است
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ماء الشهداء والصالة و السالم د یعاملني الذي فضل مداد العلامء علاحلمد هللا رب ال

اعدائهم امجعني  یالتابعني الصلحاء و لعنة اهللا علاصحابه  لیحممد و آله األمناء و ع یعل
 يوم اللقاء یال

اما بعد  مخفي نماند كه جناب مستطاب عالم فاضل جامع الفضايل و الفواضل 
قدوة الفضالء و المدرسين معتمد الصلحاء و المقربين عماد العلماء العالمين معتمد 

طهراني  ميالفقهاء و المجتهدين ثقة االسالم و المسلمين آقاي آقا سيد ابوالفضل ق
ي سنين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس معروف و ملقب بعالمه رضو

خارج حقير حاضر شدند و نيز در قم سالهاي عديده بحوزه دروس اين بنده حاضر 
شدند براي تحصيل معارف الهيه و علوم شرعيه و مسايل دينيه و نواميس محمديه 
پس آنچه توانست كوشش نمود فكد و جد و اجتهد تا آنكه بحمد اهللا رسيد بحد 

جتهاد و جايز است از براي ايشان كه اگر استنباط نمود احكام شرعيه را بنهج قوه ا
معهود بين اصحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين عمل نمايند بĤن و اجازه دادم ايشان 
را كه نقل روايه نمايد از من بطرق نه گانه كه براي حقير باشد بمعصومين عليهم 

فتاوي كما اينكه مجاز است كه تصرف السالم و نيز اجازه دادم وي را در نقل 
نمايد در امور شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر باجازه مجتهدين و مجاز است در 
قبض حقوق ماليه وال سيما سهم امام عليه السالم و تمام اينها مشروط است 

  بمراعات احتياط و تقوي
  )مهر(ي من الفاني الجاني نجفي عراق 1370الحرام في سنه  هبتاريخ ذي الحج 
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مرحوم آيت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه 
 :كنم ميمتن آن را ذيالً نقل 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 آله الطاهرين املعصومني یرسوله و عل یحلمد هللا رب العاملني والصالة علا
ابوالفضل العالمة  و بعد    فان جناب العامل العادل حجة االسالم واملسلمني السيد

ل املسائل األصوليه و الفقهيه الربقعي الرضوي قد رصف اكثر عمره الرشيف يف حتصي
اصوهلا فله العمل بام استنبطه و  یالقدسية من رد الفروع الفقهية الصار ذاالقوة  یحت

و مراعاة االحتياط  ی استخرجه و اوصيه بمالزمة التقواجتهده و حيرم عليه التقليد فيام
 لسالم عليه و علينا و عيل عباد اهللا الصاحلنيوا

  )مهر(االحقر ابوالقاسم الحسيني الكاشاني          
  
مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را 

  :داشتم، تصديق زير را برايم مرقوم نمود
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
ني خري خلقه حممد و آله الطيب یعلرب العاملني والصالة و السالم احلمد هللا 

يوم الدين و بعد فان جناب  یعدائهم امجعني من اآلن الا یالطاهرين و اللعنة الدائمة عل
الفاضل الكامل و العامل العادل مروج االحكام ُقّرة عيني االعز السيد ابوالفضل الربقعي 

رف االهلية برهة من دامت تأييداته ممن بذل جهده يف حتصيل االحكام الرشعية و املعا
عمره و شطرا من دهره جمدا يف االستفادة من االساطني حتي بلغ بحمد اهللا مرتبة عالية 
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من الفضل واالجتهاد و مقرونا بالصالح و السداد و له التصدي فيها و اجزته ان يأخذ 
النجف و رصف  یالمن سهم االمام عليه السالم بقدر االحتياج و ارسال الزائد منه 

ر منها للفقراء و السادات و غريهم و اجزته ان يروي عني مجيع ما صحت يل روايته مقدا
و اتضح عندي طريقه و اوصيه بمالزمة التقوي و مراعاة االحتياط و ان ال ينساين من 

 الدعاء يف مظان االستجابات واهللا خري حافظا و هو ارحم الرامحني                     
 )مهر(املوسوي االصفهاين     ابواحلسن  62ذحيجه  22 

 
سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در مشجرات 

  :و انساب برايم اجازه زير را نوشت
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
حممد و آله جماز  ینعمه و اجاز والصالة والسالم عل ما اساغ من یاحلمد هللا عل

السيد السند والعامل املعتمد شمس سامء النبالة و احلقيقة و حقيقة املجاز و بعد   فان 
ضحاها و زين االرسة من آل طه علم الفخار الشامخ و منار الرشف الباذخ قاعدة املجد 
املؤثل و واسطة العقد املفصل جناب السيد ابوالفضل ابن الرشيف العابد السيد حسن 

و رغب يف ان ينتظم يف  السيداين دام عاله و زيد يف ورعه و تقاه احب ميالرضوي الق
سلك املحدثني و الرواة عن اجداده  امليامني و يندرج يف هذا الدرج العايل و السمط الغايل 
و ملا وجدته اهال و احرزت منه علام و فضال اجزت له الروايَة عني بجميع ما صحت 

محله  روايته و ساغت اجازته تم سنده و قويت عنعنته عن مشاخيي الكرام اساطني الفقه و
احلديث و هم عدة تبلغ املأتني من اصحابنا االمامية مضافا ايل مايل من طرق سائر فرق 
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االسالم الزيدية و االسامعيلية و احلنابلة و الشافعية و املالكية و احلنفية و غريها و ال 
تربكا هبذا العدد و اقول ممن يمكنني البسط بذكر متام الطرق فاكتفي بتعداد مخس منها 

عنه باالجازة و املناولة و القرائة و السامع و العرض و غريها من انحاء حتمل  یارو
احلديث امام ائمة الرواية و اجلهبذ املقدام يف الرجال و الدراية مركز االجازة مسند االفاق 
عالمه العراق استاذي و من اليه يف هذه العلوم استنادي و عليه اعتامدي حجة االسالم 

ني االنام موالي و سيدي ابوحممد السيد حسن صدرالدين املوسوي املتويف آيت اهللا تعايل ب
هذا ما رمت ذكره من الطرق و هي ستة فلجناب السيد ايب  ]601[...... 1354سنه 

 یورين بطرقهم املتصلة املعنعنة الالفضل ناله اخلري و الفضل ان يروي عن مشاخيي املذك
ا للرشائط املقررة يف حملها من التثبت يف النقل و ائمتنا آل الرسول و سادات الربية مراعي

وصيه دام جمده و فاق سعده و جد جده ان أرعاية احلزم و االحتياط و غريها و يف اخلتام 
ن يرصف اكثر عمره يف خدمة أقواله و أفعاله و أو السداد يف  یال يدع سلوك طريق التقو

 يغرت بزخارف هذه الدنيا الدنية و و ان ال العلم و الدين و ترويج رشع سيد املرسلني ص
زبرجها و ان يكثر من ذكر املوت فقد ورد ان اكيس املؤمنني اكثرهم ذكرا للموت و ان 
يكثر من زيارة املقابر واالعتبار بتلك االجداث الدواثر فانه الرتياق الفاروق و الدواء 

 یوا و كيف كانوا و الوا و اين كانالنافع للسلو عن الشهوات و ان يتأمل يف اهنم من كان
اين صاروا و كيف صاروا و استبدلوا القصور بالقبور و ان ال يرتك صلوة الليل ما 
استطاع و ان يوقت لنفسه وقتا حياسب فيه نفسه فقد ورد من التاكيد منه ماال مزيد عليه 
فمنها قوله حاسبوا قبل ان حتاسبوا و قوله حاسب نفسك حسبة الرشيك رشيكه فانه ادام 

                                                 
اين اجازه نامه در پانزده صفحه است كه مؤلف خالصه آن را ذكر كرده و تصوير متن كامل آن  - 1

  .)ناشر(در ضميمه اين كتاب موجود است 
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هللا ايامه و اسعد اعوامه ان عني هلا وقتا مل تتضيع اوقاته فقد قال توزيع االوقات توفريها و ا
توبة و ابراء زلة يف اعامله لدي احلساب تداركها بال یمن فوائد املحاسبة انه ان وقف عل

التوفيق هبذه النعمة اجلليلة و  یري صدر منه محد اهللا و شكر له علخ یالذمة و ان اطلع عل
صيه حقق اهللا اماله و اصلح اعامله ان يقلل املخالطة و املعارشة البناء العرص سيام او

املتسمني بسمة العلم فان نوادهيم و حمافلهم مشتملة عيل ما يورث سخط الرمحن غالبا اذ 
اكثر مذاكرهتم االغتياب و اكل حلوم االخوان فقد قيل ان الغيبة اكل حلم املغتاب ميتا و 

اب من اهل العلم كان اغتيابه كاكل حلمه ميتا مسموما فان حلوم العلامء اذا كان املغت
عصمنا اهللا و اياك من الزلل و اخلطل و من اهلفوة يف القول و العمل انه القدير  .مسمومة

ان جيعلك من اعالم الدين و يشد بك و  یو اجلدير بام هنالك و اسئله تعالذلك  یعل
و انا الراجي فضل ربه العبد املستكني ابواملعايل شهاب  بامثالك ارز املسلمني آمني آمني

الدين احلسيني احلسني املرعيش املوسوي الرضوي الصفوي املدعو بالنجفي نسابة آل 
اهللا عنه و كان له و قد فرغ من حتريرها يف جمالس اخرها لثالث مضن  یعف رسول اهللا ص

 )رمه(ببلدة قم املرشفة حرم االئمة        1358من صفر 
  

مرحوم شيخ عبدالكريم حائري و مرحوم آيت اهللا سيد محمد حجت كوه 
كمري نيز برايم تصديق اجتهاد نوشتند كه اصل اجازه نامه اين دو تن را براي تعيين 
تكليف در مسأله سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد 

نه موجود باشد، اداره مذكور نيز اين دو اجازه نامه در اسناد بايگاني آن وزارتخا
پس از رؤيت اين دو تصديق گواهي زير را صادر نمود كه در اينجا رونوشت آن 

  :آورم ميرا 



 

  

  ي برقعي سوانح ايام در زندگاني خادم االسالم عالمه
337 

  
 

  وزارت فرهنگ
  25019/ 877: شماره

 29/ 8/ 10: تاريخ

قانون اصالح پاره اي از فصول و مواد  62نظر به بند اول و تبصره اول ماده 
و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد  1321ه قانون نظام، مصوب اسفند ما

شوراي عالي فرهنگ، اجازه اجتهاد متعلق به آقاي سيد  1323آذرماه  25مصوب 
صادره از قم متولد  21285دارنده شناسنامه شماره ) برقعي(ابوالفضل ابن الرضا 

شمسي در هفتصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ  1287
مطرح، و صدور اجازه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص  7/8/1329

  .داده شد
  وزير فرهنگ

  دكتر شمس الدين جزائري
  
نا گفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين 

  .شود، مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد
برم كه دين اسالم  ميدآوري اين نكته به خواننده محترم به پايان سخن را با يا
تعظيم خالق و خدمت به مخلوق، آن چنانكه خالق خود : شود ميدر دو امر خالصه 

براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد رؤوف  .فرموده است
  .خواستارم
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كه سالها » قصيده تائيه اودعبل خزاعي و «در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 
آورم و پس از آن نيز اين  ميپيش تأليف كرده ام و وصف حال اينجانب است، 

كتاب را با شعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان 
والسالم علي من اتبع  .دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم ميسروده ام، خاتمه 

 .الهدي
  

ــر زر د ــامي اگـــ ــل را امـــ  اد دعبـــ
 مــرا صــدها كتــاب اســت و قصــائد 
ــايي     ــي عط ــكر، ن ــك تش ــدم ي  ندي
 اگـــر وي بـــود خائفـــا از مقامـــات 

 اگر وي گريه اش بر اهل دين اسـت 
 اگــر وي گفــت رازش بــا امــامي    
 اگــر اشــعار وي طبــق اصــول اســت 

 اگر سي سال ترسي داشت درجوف
ــواهي    ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ  الهـ
ــيمان    ــتم پشـ ــي هسـ ــن بسـ ــا مـ  الهـ
ــال شــد    ــته جــانم از ب  در اينجــا خس

 زمــان مــا زمــان كفــر و طغيـــــان    
 در ايــن پيــري نــدارم مــن انيســـي    

 مگر مـا را كنـي مشمــول رحمــت     
ـــن    ــا كــــ ـــي را بهــ ــا برقعـــ  إلهــ

  

ــامي     ــاحب مقـ ــد از صـ ــكر ديـ  تشـ
 كـــه در آنهـــا بيـــان گشـــته عقايـــد 
ــاروايي   ــن نـ ــراد و طعـ ــز ايـ ــه جـ  بـ
 مــرا خــوف اســت از اهــل خرافــات 

ــر  ــه ب ــرا گري  اي اصــل ديــن اســت م
 مـــــرا امنـــــي نباشـــــد از مقـــــامي
 هدف، اين مادحين را جمله پول اسـت 
 دو سي سال است ما را دل پر از خوف
 نـــدارم غيـــر الطافـــت پناهـــــــي   
ـــوران   چــرا مــرآت گشــتم بهــر كــ
ـــد    ــتال شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج  ت
 نــدارد دهــر مــا جــز رنــج و عصــيان 
ـــي   ــه جليســ ــي معينــي ن ــاري ن ــه ي  ن

 بـا روح و راحـــت   رساني مرگ مـا 
 مزيــد فضــل خــود بــر او عطــا كــــن
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 ]يادي از برقعي[

ــد   ــكر گفتاريـ ــه شـ ــان كـ  اي جوانـ
 چــون شــما نــاطق و گــل رخســاريد 

 برقعـــي را پـــس مـــوتش گـــه گـــاه
ــد   ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ  گـ

ــت    ــود و برفـ ــان بـ ــي خادمتـ  برقعـ
ــود    ــه ب ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري  ي
 ديـــــد آزار بـــــس از مـــــردمِ دون

ــم   ــته از زخ ــم  خس ــم قل ــان، زخ  زب
 دســـتش ار گشـــت ز دنيـــا كوتـــاه 

  

 مـــؤمن و ســـالم و خـــوش رفتاريـــد  
 از خموشـــان جهـــان يـــاد آريـــد   
ــماريد  ــدا بشـــــ ــان خـــــ  زمحبـــــ
ــد    ــا برداريــ ــر دعــ ــتي از بهــ  دســ
ــپاريد   خــــدمتش را بــــه نظــــر بســ
ــود   خســته از محنــت ايــن چــرخ كب
ــون   ــه و خ ــر از غص ــت پ  دل او گش
 خســـته از تهمـــت و بهتـــان و ســـتم

ــدل   ــه عــ ــت در محكمــ ــهرفــ  إلــ
  

  
  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

2/2/1370  
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