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زمينه های نگارش کتاب کشف اسرار 
و پاسخ امام خمينی به افکار انحرافی حکمی زاده

ميثم عبداللهی 
چکيده

علی اكبر حكمی زاده كتاب اسرار هزارساله را در شهريور 1322 با ادبياتی بسيار سخيف 
در نقد آموزه های دينی شيعه، با كمك كسروی منتشــر ساخت. اين كتاب جنجال زيادی 
به پا كرد و جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به 
آن كتاب مشغول شدند. مهم ترين جوابيه كتاب كشف اسرار نوشته امام خمينی بود كه در 
فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات كتاب 
حكمی زاده و شبهات وهابيت پرداخت و به عنوان پاسخ رسمی حوزه قم به آن شبهات منتشر 
شد. پاسخ های امام كه در آن زمان از مدرســين برجسته و جوان حوزه قم بودند، به قدری 
قوی و محكم بود كه حكمی زاده و كسروی هيچ واكنشــی به آن نشان ندادند. حكمی زاده 
بعد از نوشتن كتاب اسرار هزارساله و جنجالی كه در فضای جامعه به پا كرد، برای هميشه 
منزوی شــد و از كارهای فكری كناره گرفت و در خفا به فعاليت های اقتصادی روی آورد 
و از كارهای افراطی دوران جوانی اش فاصله گرفت و ســال ها بدون حاشيه به فعاليت های 
اقتصادی پرداخت و تا بعد از پيروزی انقالب اسالمی هم زنده بود ولی كمتر كسی از سابقه 
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او اطالع داشت تا اينكه در سال 1366 در تهران درگذشت. از آنجايی كه زمينه های ورود 
امام به حوزه سياسی در پاسخ به افكار انحرافی حكمی زاده در كتاب كشف اسرار متجلی است 
بازخوانی زمينه های ظهور اين جريان برای فهم بخش مهمی از تاريخ تحوالت سياســی- 

اجتماعی ايران اهميت دارد. 
کليدواژه ها: جريان انحرافی، سلفی گری در شــيعه، انديشه سياسی اسالم، نهضت امام 

خمينی، كشف اسرار 

مقدمه 
در تاريــخ معاصر ايــران جريانات 
مختلفی درصدد بودنــد كه ايمان دينی 
مردم را متزلزل كرده و جذب تفكرات 
انحرافی خود كنند و اينگونه راه را برای 
سيطره استعمار و استبداد در كشور هموار 
ســازند. از فعال تريــن و مؤثرترين اين 
جريانات، جريان »شبه سلفی« است كه 
از شبهات سران وهابيت مانند ابن تيميه 
و محمدبن عبدالوهاب عليه شيعه تقليد 
می كردند. اين جريان در ايران، اگر چه 
عمومًا نســبت خود با وهابيت را پنهان 
كرده و شــبهات را از نبوغ خود معرفی 
می كردند ولی با كمترين دقتی معلوم بود 

كه شبهات وهابيت را با تعابير جديد و در رسانه های مختلف بازتوليد می كنند. 
جريان شبه سلفی شيعه، از دوران پهلوی يكی از محل های اصلی شبهه پراكنی عليه روحانيت 
شيعه گرديد و ذهن جوانان را هدف گرفت و تالش می كرد تا بذر ترديد و تزلزل نسبت به عقايد 
دينی را در دل آنها بكارد. اين تفكرات در ايران، در دوره رضاشاه به اوج خودش رسيد و توسط 
افرادی چون سيد اسداهلل خرقانی، شريعت سنگلجی، احمد كسروی، و بعدها، سيد ابوالفضل 
برقعی، حيدرعلی قلمداران و... ترويج می شد. علما و روحانيت هم زير فشار و اختناق دوره پهلوی، 

يا اجازه نداشتند كه به اين شبهات پاسخ دهند يا به سختی به اين شبهات پاسخ می دادند. 
جريان شبه سلفی در ايران، به  رغم ادبيات هتاكانه و تندی كه عليه معتقدات شيعه به كار 



13
1

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی ...
مین

م خ
 اما

سخ
و پا

رار 
 اس

ف
کش

ب 
کتا

ش 
گار

ی ن
ه ها

مین
ز

می برد حرف نويی بــرای گروندگان به اين 
آيين نداشتند و همين خأل باعث شده بود اين 
جريان معموالً دوران كوتاهی برای گذار به 
جريانات انحرافی به حساب آيد و افرادی كه 
در دام آنها می افتادند، بعد از مدت كوتاهی 
يا جذب جريانات ماركسيستی چپ، يا جذب 
جريان روشنفكری ليبرال يا به الحاد كشيده 
می شدند. كسروی كه يكی از سردمداران اين 
جريان بود در نهايت به ايجاد فرقه ای به نام 
»پاكدينی« و دين جديد رسيد. او كه با شعار 
مبارزه با فرقه گرايــی مذهب، به جنگ دين 
آمده بود پس از مــدت كوتاهی خود تبديل 
به يكی از متعصب ترين و منحرف ترين فرقه 

شبه دينی در ايران شد و در ترويج افكار انحرافی خود تا به حدی پيش رفت كه يكم دی ماه 
هر سال را روز عيد و جشن كتاب سوزی در ايران نام نهاد. پيروان افكار ارتجاعی كسروی در 
اين روز اغلب كتاب هايی را كه به زعم خود به حال مردم نامناسب تشخيص می دادند، جمع 
كرده و به آتش می كشيدند و دور اين آتش به رقص و پايكوبی می پرداختند. كسروی در 

توجيه اين عمل ابلهانه در رساله يكم دی ماه و داستانش می نويسد: 
چنانكه خوانندگان می دانند ما يكم دی ماه )يا روز يكم زمستان( را عيد 
گرفته در آن روز در همــه جا كتاب هايی را می ســوزانيم. اين كار را چرا 
می كنيم؟... كتاب ها را چرا می ســوزانيم؟ برای اينكه آنها را سرچشــمه 
بدبختی ها می شناسيم و به ياری خدا و به خواســت او، به خشكانيدن آن 
سرچشمه می كوشيم... ما به اين كار بی مقدمه برنخاسته ايم. ما سال هاست 
در اين راه می كوشيم و تاكنون صد گفتار بيشتر نوشته ايم و نشان داده ايم كه 
مايه بدبختی اين مردم انديشه های پريشان و بدآموزی های فراوانيست كه 
در كتاب ها و مغزها جا گرفته. اين را با دليل های بسيار، روشن گردانيده ايم.1
كسروی دشمن ادبيات غنی فرهنگ ايرانی بود و چون نســبت به فهم معانی پربار اين 
فرهنگ جهل مطلق داشــت آن را بنياد بدبختی اين مردم می دانست و معتقد بود عامل 

1. احمد كسروی، يكم دی ماه و داستانش، تهران، پايدار، 1337. 
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عقب ماندگی ايران آن بدآموزی هايی اســت كه از كتاب ها يا از روزنامه ها ياد می گيرند.1 
بنابراين وجه مشترك جريان شبه سلفی با جريانات روشــنفكری چپ و راست در ايران، 
مقابله با اسالم ناب و آثار دانشمندانی بود كه به نوعی اين معارف غنی اسالمی را در جامعه 

منتشر می كردند.  
علی اكبر حكمی زاده، روحانی جوان و آقازاده ای كه آينده درخشانی برای او در حوزه  قم 
انتظار می رفت، جذب كسروی گرديد و كم كم عقايدش متزلزل شد. حكمی زاده مجله همايون 
را در ســال های 1313 و 1314 در ابتدا با رويكرد نقد دينی منتشر كرد ولی به مرور زاويه 
بيشتری با دين گرفت و آن نشريه به كانون ترويج افكار كسروی تبديل شد و همين باعث 
گرديد كه اين مجله خيلی زود تعطيل شــود. حكمی زاده كم كم به يك شخصيت ضد دين 
تبديل شد كه قصد داشت خود را وقف مبارزه با تشــيع كند و كتاب اسرار هزارساله را در 
شهريور 1322 با ادبياتی بسيار تند در نقد بسياری از آموزه های دينی شيعه منتشر ساخت و 

به زعم خود، اين مذهب را به چالش كشيد و روحانيون را به تقابل فراخواند. 
جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به آن كتاب 
مشغول شدند ولی مهم ترين جوابيه، كتاب ارزشمند كشف اسرار نوشته امام خمينی بود كه 
در فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات آن 
كتاب و شبهات وهابيون عليه شيعه پرداخت. اين كتاب اولين اثری است كه امام خمينی)ره( 
در آن با صراحت سخن از اسالم سياسی و حكومت اسالمی به ميان آورده و درباره جزييات 

آن بحث كرده است. 
در اين مقاله برای درك شرايط و زمينه های نگارش كتاب كشف اسرار، شناخت علی اكبر 
حكمی زاده، سابقه خانوادگی او و پدرش و پدربزرگش، دوران تحصيل حكمی زاده در حوزه 
قم، نحوه ارتباط گيری اش با كسروی و ســيری كه او طی كرد تا به يك شخصيت ضد دين 
مبدل گشت، اهميت دارد. سپس به معرفی مجله همايون خواهيم پرداخت و درباره كسانی 
كه آن را تأسيس كردند و افرادی كه در آن مقاله می نوشتند و سيری كه مجله همايون در راه 
انحراف پيمود و گزيده ای از مقاالت حكمی زاده و سايرين در اين مجله و دليل تعطيل شدن 
آن سخن گفته می شود. در نهايت كتاب اسرار هزارساله را معرفی كرده و بازتاب هايی كه اين 
كتاب در جامعه داشت، كتاب هايی كه جريان روشنفكری در حمايت از اين كتاب نوشتند، 
بازتاب هايی كه اين كتاب در حوزه قم داشت و معرفی اجمالی جوابيه هايی كه بر اين كتاب 

نوشته شد، خصوصاً كتاب كشف اسرار بيان خواهد شد. 

1. همان، ص1. 
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حکمی زاده، زندگی و زمانه وی 
علی اكبــر حكمــی زاده فرزنــد آقا شــيخ مهدی 
پايين شــهری قمی فرزند آخوند مالعلی اكبر حكمی 
يزدی در خانــواده ای روحانی متولد شــد و پدرش و 
پدربزرگــش از علمای صاحب نام و خوشــنام قم در 
عصر خود بودند. آخوند مال علی اكبر ِحَكمی پدربزرگ 
علی اكبر حكمی زاده اســت و نام و شهرت پدربزرگ 
را بر نوه گذاشــتند. مال علی اكبر حكمی فرزند شــيخ 
محمدمهدی يزدی عالمی بزرگ و حكيمی برجسته بود. 

او در تهران بيشترين استفاده را در محضر درس فلسفه آيت اهلل ميرزا محمدرضا قمشه ای 
برد و در حكمت به مقام بلندی رســيد و به »ِحَكمی« معروف گرديد. در فقه و اصول نزد 
آيات ميرزا ابوالقاسم كالنتر و ميرزا محمدحسن آشتيانی تلمذ كرد و از آيت اهلل آشتيانی 
اجازه نامه اجتهاد دريافت نمود. سپس به قم مهاجرت كرد و برای هميشه در آنجا سكونت 
گزيد و به تدريس علوم دينی پرداخت و از ميان شاگردانش می توان شيخ محمدعلی قمی 
)فرزند محمدجعفر( را نام برد كه كتاب رسائل را نزد استادش آموخت. مال علی اكبر در 
روز 22جمادی الثانی1322ق )مطابق 13شــهريور 1283ش( درگذشت و در قبرستان 
شيخان مدفون گرديد. از وی تأليفاتی به جای مانده كه می توان به اين چند اثر اشاره كرد: 

1. رضاعيات )ترجمه فارسی رساله الرضاع شيخ انصاری( 2. شرح شواهد الربوبيه 3. شرح 
بدايع االصول 4. حاشيه به رسائل 5. حاشيه به مكاسب.1 

1. آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، محققين: سيد عبدالعزيز طباطبايی و محمد طباطبايی بهبهانی، 
مشهد، دارالمرتضی للنشر، 1404ق، ج4، ص1608-1607؛ سيد محسن امين ، اعيان  الشيعه، بيروت، دارالتعارف 
للمطبوعات ، 1406ق، ج 8، ص176؛ مينا احمديان، شــيخان قم: زندگينامه بزرگان مدفون در شيخان كبير )گلزار 
شيخان(، قم، دليل ما، پاييز 1383، ص143-142. الزم به ذكر است كه عالم ديگری نيز به نام »ميرزا علی اكبر حكمی 
يزدی«، در قم می زيست كه مشهورتر است و بيشتر به عنوان استاد امام خمينی در رياضيات شناخته می شود و نبايد 

با شخص پيش گفته اشتباه شود. شرح حال آن عالم برجسته را به اجمال در اينجا ذكر می كنيم: 
آيت اهلل ميرزا علی اكبر ِحكمی يزدی  معروف به »حكيم الهی« و متخلص به »تجلی« فرزند ميرزا ابوالحسن تاجر 
اردكانی و متولد سال 1264ق )1227ش( در شهر يزد بود. ايشــان سال ها در حوزه های مختلفی چون اصفهان و 
تهران و سپس قم به تحصيل و تدريس پرداخت و در رياضيات و فلسفه از شخصيت های شاخص به شمار می رفت. 
در درسش علمای بزرگ حوزه قم حاضر می شدند و از او استفاده می كردند؛ چون امام خمينی، و آيات محمدعلی 
شاه آبادی، سيد احمد خوانساری، سيد محمدتقی خوانساری، محمد كبير قمی، محمدتقی اشراقی، سيد علی يثربی، 
ميرزا ابوالحسن شعرانی، سيد ابوالحسن رفيعی قزوينی، شهاب الدين مرعشی، محمدعلی اراكی، سيد محمود روحانی 
قمی و... امام خمينی درباره اش فرمود: »مرحوم آقا ميرزا علی اكبر يزدی كه يكی از فالســفه بزرگ و مردی عالم 
و صادق و پرهيزكار بود...« از ايشــان تأليفات متعددی هم بر جای مانده كه اكثر آنها در باالترين مباحث فلسفی 
و حكمی است. ايشان در اواخر سال 1344ق )1305ش( در قم درگذشــت و در قبرستان شيخان در جوار مزار 
جناب زكريا بن آدم مدفون گرديد. )برای دانستن شرح حال ايشان رك: محمدقاسم بهجت، استادان امام: مروری 
بر زندگی، آثار و انديشه ها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، اول، بهار 1385، ص171-129؛ قدرت اهلل عفتی، 
اساتيد و مشايخ امام خمينی)ره( )زندگينامه(، قم، مارينا، تابستان 1393، ص163-157؛ امام خمينی، تفسير سوره 
حمد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران، عروج، 1392، ص188-187؛ صحيفه امام، تهران، مؤسسه 
تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1378، ج18، ص71 و ج19، ص427؛ شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف 

الشيعه، اسماعيليان قم و كتابخانه اسالميه تهران ، 1408ق، ج 7، ص59؛ مينا احمديان، همان، ص138-141( 
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پدر علی اكبر حكمــی زاده آيت اهلل آقا 
شيخ مهدی پايين شهری قمی فرزند آخوند 
مالعلی اكبر ِحَكمی يزدی اســت كه در 
ســال 1280ق يا 1281ق در شهر قم به 
دنيا آمد. تحصيالت علوم دينی را در قم 
آغاز كرد و ادامه آن را در تهران نزد ميرزا 
ابوالحسن جلوه پی گرفت و در علوم عقلی به مرتبه بااليی رسيد. سپس در سال 1311ق راهی 
سامرا گرديد و در آخرين سال عمر ميرزای شيرازی )متوفی 1312ق( در درس او شركت 
كرد و سپس به نجف رفت و از محضر درس ميرزا محمدتقی شيرازی، سيد محمد فشاركی، 
ميرزا حسين خليلی تهرانی، آخوند خراسانی و... استفاده كرد. نيز در زمره شاگردان خاص 
محدث نوری قرار داشت و در تصحيح و مقابله مستدرك الوسائل همراه شيخ علی زاهد قمی 

به استادش كمك می كرد. 
در سال 1322ق به قم بازگشــت و به تدريس و رفع دعاوی و حل مشكالت و اختالفات 
مردم پرداخت و پناهگاه مردم گرديد. آقا شيخ مهدی از مقدسين برجسته حوزه قم و نيز مدير 
مدرسه رضويه بود و به تدريس هم اشتغال داشت و مدرسه رضويه در دوران مديريت شيخ 
مهدی، پررونق بود و مهم ترين مدرسه در حوزه قم به شمار می رفت. مدرسه رضويه تا پيش 
از ورود شيخ مهدی به آن، مدرسه ای خرابه بود كه پس از آن، هم از حيث ساختمان و هم از 
حيث برنامه و شاگردان و اساتيد، رشد چشمگيری كرد و به قوی ترين مدرسه علميه در شهر 

قم تبديل شد و شيخ مهدی زحمات بسياری را در راه بازسازی ساختمان آن متحمل شد. 
مرحوم شيخ شريف رازی درباره اش چنين می نويسد: 

اين بزرگوار نورانی... به تمام معنــا از مصاديق »عالم الذی يذّكركم اهلل 
رؤيته« بود. در قدس و تقوا، زهد و ورع، علم و عمل، صفا و وفا كم نظير بود. 
معاصران ايشان كراماتی برای او نقل می كنند. يكی از آنها دست بابركت 
و شفابخش ايشان بود كه غالباً به هر مريض و صاحب دردی می رسيد، شفا 
می يافت. مردم پايين شــهر قم نوعاً عقرب گزيده را و مار گزيده را خدمت 
ايشان می بردند. انگشتر يا دست خود را به موضع نيش و درد گذارده، فوراً 

سم بيرون آمده و آن شخص مبتال از مرگ نجات پيدا می كرد.1
آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائری يزدی، در سفر زيارتی كه در رجب سال 1340ق )نوروز 

1. شيخ محمد شريف رازی، گنجينه دانشمندان، تهران، اسالميه، 1352، ج1، ص117. 

جريان شبه سلفى در ايران، اگر چه 
عمومًا نسبت خود با وهابيت را پنهان 
كرده و شبهات را از نبوغ خود معرفى 
مى كردند ولى با كمترين دقتى معلوم بود 
كه شبهات وهابيت را با تعابير جديد و 

در رسانه هاى مختلف بازتوليد مى كنند
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1301ش( به قم داشت، شيخ مهدی ميزبانش بود چراكه در عراق در درس ميرزا محمدتقی 
شيرازی هم درس بودند و سابقه رفاقت داشتند. علمای قم در منزل شيخ مهدی به ديدار 
حاج شيخ رفتند و از ايشان دعوت كردند كه در قم بماند و حوزه قم را تأسيس كند و خود 
شيخ مهدی نيز بر اين مسئله اصرار داشت. در نهايت شيخ عبدالكريم پذيرفت و شالوده بنای 
عظيم حوزه قم، در خانه شيخ مهدی نهاده شد. در تمام مدت حضور شيخ عبدالكريم حائری 

در حوزه قم، ارتباط بسيار خوبی بين شيخ مهدی و شيخ عبدالكريم برقرار بود. 
شيخ مهدی در نجف با دختر آيت اهلل سيد ابوالحسن طالقانی )خواهر آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی( ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد كه علی اكبر حكمی زاده يكی از آنهاست. شيخ 

مهدی به خاطر پاره ای اختالفات از همسرش جدا شد و تا آخر عمرش ازدواج نكرد. 
علی اكبر حكمی زاده در چنين خانواده ای در شــهر قم متولد شــد و اصالتــاً يزدی بود. 
حكمی زاده از طالب حوزه علميه قم و معمم بود و در مدرسه علميه رضويه- كه پدرش آنجا 
را مديريت می كرد- حجره داشت. او نزد آيات آقا ناصرالدين قمی، شيخ محمدرضا يزدی 
و ميرزا علی اصغر اشعری قمی درس خواند و از محضر ميرزا خليل كمره ای و شيخ حسين 
عالمه قمی استفاده كرده و دوستان هم مباحثه اش شــيخ محمد شاهرودی و شيخ مهدی 
منصوری قمی بودند.1 حكمی زاده از حيث علمی در زمره فضالی جوان حوزه قم به شــمار 
می رفت و شرحی به كتاب كفايه االصول آخوند خراسانی نوشت كه حاكی از توانايی علمی 

او بود.2 
در آن زمان آيت اهلل سيد حسين بَُدال با حكمی زاده هم حجره بود و آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی- دايی اش- در نزديكی حجره آنها، حجره داشــت و اين سه با هم دوست صميمی 
بودند. حكمی زاده روزها برای درس و بحث در حجره بود و شب ها به خانه پدرش می رفت.3 
حكمی زاده در بعضی از ايام سال در مدرسه رضويه منبر می رفت و شخصيت های مهم قم 
پای منبرش می آمدند. شيخ مهدی پايين شهری، هر سال در روز عاشورا در مدرسه رضويه 
مجلس عزاداری بزرگی برپا می كرد كه آيت اهلل شيخ عبدالكريم حائری و ساير علمای بزرگ 
قم، در آن شركت می كردند و چند سال ســخنرانی آن مجلس به عهده حكمی زاده جوان 
بود كه روضه خوانی می كرد و در نهايت به صورت دسته عزاداری سينه زنی به سمت حرم 

1. ســيد عليرضا ريحان يزدی، آينه دانشــوران، مقدمه و تعليق: ناصر باقری بيدهندی، قم، كتابخانه عمومی 
حضرت آيت اهلل العظمی مرعشی نجفی)ره(، 1372، ص334 و 371؛ رســول جعفريان، جريان ها و سازمان های 

مذهبی- سياسی ايران: سال های 1320 تا 1357، تهران، علم، 1392، ص52. 
2. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1378، ص196. 

3. همان، ص28 و 33. 



136
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

می رفتند و اكثر افراد اين دسته را علما و فضالی حوزه تشكيل می دادند.1
حكمی زاده به شدت اهل زهد و و تقوا بود و اصرار داشت كه هيچ كالمی جز قرآن و دعا 
از دهانش خارج نشود و برای جلوگيری از سخن نسنجيده، ريگی در دهانش می گذاشت تا 

كمتر سخن بگويد و حرف سنجيده بزند.2 

آغاز انحراف
حكمی زاده به همراه دو دوستش طالقانی و بدال تابستان ها به تهران می رفتند و در جلسات 
هفتگی پدربزرگش، آقا سيد ابوالحسن طالقانی شركت می كردند. آقا سيد ابوالحسن طالقانی 
روزهای جمعه جلسات مذهبی داشت كه در خانه همسايه اش حاج عباسقلی بازرگان )پدر 
مهندس مهدی بازرگان( برگزار می شد و بحث های آزادی در آنجا برقرار بود كه جوان ها 
شركت می كردند و سؤاالتشان را می پرسيدند. اما در حاشيه مجلس، عده ای هم به مطامع 
ديگر حضور می يافتند و جوانــان را جذب جريان های انحرافی كــرده و آنها را به مجالس 
خودشان دعوت می كردند. در همين جلسات حكمی زاده كم كم به سمت انحراف از عقايد 
شيعه، گام برداشت و در تهران، گاهی به كليسا و گاهی به كالج امريكايی دعوت می شد و به 

احمد كسروی گرايش پيدا كرد و با كسروی ارتباطاتی 
برقرار نمود. به سرعت اين ارتباطات وثيق شد و حتی 
چند بار كسروی را كه در آن زمان هنوز معمم بود و 
انحرافاتش علنی نشده بود، به حجره اش در مدرسه 
رضويه برد و دوستانش مانند بدال را نيز با او آشنا كرد. 
كسروی آدرس آنها را يادداشت كرد و مجله پيمان را 
برای آنها ارسال می كرد تا آنها را به سوی خود جذب 
كند. حكمی زاده روز به روز ارتباطاتش با كسروی و 
سپس با شريعت ســنگلجی محكم تر شد و از اسالم 

بيشتر فاصله گرفت.3 

1. همان، ص86. 
2. همان. 

3. همان، ص29، 34، 36، 213-195؛ »حالوت محبــت او را از خاطر نمی برم: مــروری بر تبار و خاطرات 
دوران تحصيل آيت اهلل طالقانی در گفت وگويی منتشرنشده با آيت اهلل سيد حسين بدال«، مجله يادآور، ش9-12، 
تابستان 1391، ص36-34؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، مجله كيهان انديشه، فروردين 
و ارديبهشت 1369، ش29، ص167-166؛ عمادالدين باقی، »اسرار كشف االسرار«، مجله شهروند امروز، خرداد 

1387، ش49، ص55. 

احمد کسروی
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قديمی ترين گزارشی كه درباره حكمی زاده وجود دارد، مربوط به مرحوم ريحان يزدی 
است و او حكمی زاده را در سال 1313 كه درصدد انتشار مجله همايون بود، ديده و از او چنين 

ياد كرده است: 
او خود، صاحب اثر است و بعض نبشته هايش به چاپ رسيده و در اين 

اوقات، مجله همايون نيز به مسئوليت مشاراليه در شرف انتشار است.1
حكمی زاده بعد از اينكه در عقايدش متزلزل شــد از تحصيل در حوزه قم كناره گرفته، از 
سلك روحانيت خارج شده و مدتی در قم كاسبی می كرد و مغازه بقالی داشت.2 شيخ مهدی 
پايين شهری از اينكه می ديد سفرهای پسرش به تهران مقدمه انحرافش شده، از اين سفرها 
ابراز ناراحتی می كرد ولی نمی توانست جلوی سفرهای پسرش را بگيرد و پسر هم به سخنان 

پدر اعتنايی نكرده و راهی تهران گرديد.3

سکونت در تهران 
حكمی زاده بعد از مدتی ساكن تهران شد و ارتباط با افراد منحرف مانند كسروی و شريعت 
سنگلجی و حضور در محيط های بی بند و بار، تفكراتش را دگرگون ساخت و از افراط به تفريط 
كشيده شد. او برای ســكونت در تهران يك آپارتمان نيمه كاره را اجاره كرد و در همان جا 
سكونت گزيد و تا مدت ها كارگران ساختمانی در همان ساختمان كار می كردند و حكمی زاده 
و همســرش ناچار بودند كه دائم درها را ببندند و پرده ها را بكشند. آيت اهلل بدال كه برای 
ديدن او به منزلش رفته بود، از اوضاع او ناراحت شده و به او گفت كه چرا همسرت را به اينجا 
آوردی كه انواع و اقسام كارگران دائم در آن مشغول كار هستند و احتمال دارد كه هر نوع 
آدمی در ميان اينها باشد. تو كه به خاطر مراقبت بيش از حد كه نامحرم همسرت را نبيند، 
يك فرزندت را از دست دادی! چطور شده كه االن عقيده ات عوض شده؟! حكمی زاده در 

جواب گفت: مهم نيست و اينها با ما كاری ندارند.4 
بعد از فوت آقا شيخ مهدی پايين شهری، مســئول كتابخانه مدرسه رضويه سيد محمد 
صحفی، نزد حكمی زاده رفت و به او گفت كه شش جلد كتاب جواهراالصول با چاپ قديم 
از منزل پدرتان برای كتابخانه مدرسه آورده اند كه سه تايش وقف نامه دارد و بقيه ندارد. 

1. سيد عليرضا ريحان يزدی، همان، ص334. 
2. سيد محمدتقی حسينی ورجانی، »چهل سال خاطرات عبرت آموز-10: آيت اهلل شيخ محمد خالصی و تأثير او 

 http://h-varjani.blogfa.com/post-53.aspx :بر قلمداران«، وبالگ قرآنيان، به آدرس
3. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص207-208. 

4. همان، ص210. 
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تكليف آنها را مشــخص كنيد يا آنها را به من 
بفروشيد تا وقف كتابخانه كنم يا خودتان آنها را 
وقف كنيد. حكمی زاده جواب داد كه تمام شش 
جلد كتاب را به من بدهيد تــا آنها را به همراه 
ديگر كتاب های پدرم به تهران ببرم و در جشن 
كتابسوزان كسروی- كه در روز يكم دی ماه هر 
سال برگزار می شد- بسوزانم! صحفی متعجب و 
عصبانی از اين حرف، حاضر نشد كتاب ها را به 
حكمی زاده تحويل دهد. مرحوم شيخ مهدی كه پيش بينی می كرد بعد از مرگش، علی اكبر 
تصرفات نادرستی در كتابخانه اش بدهد، با هوشــياری، تدابيری انديشيده بود و به ساير 
بازماندگانش سپرد و جلوی سوء استفاده  پسرش را گرفت و كتابخانه اش هم به طور كامل 

محفوظ ماند.1 

کناره گيری از کارهای فکری 
حكمی زاده در سال 1322 كتاب انحرافی اســرار هزارساله را در نقد عقايد شيعه نوشت 
و رديه های مختلفی بر آن نوشته شد كه معروف ترين آنها كتاب كشف اسرار نوشته امام 
خمينی است. حكمی زاده در زمان نوشتن كتاب اسرار هزارساله، در تهران سكونت داشت و 

كارمند وزارت كشاورزی بود.2
كتاب اسرار هزارساله معروف ترين و مهم ترين و البته آخرين كتابی بود كه حكمی زاده 
نوشته بود و رديه های متعددی بر آن كتاب نوشته شد و نفرت عمومی نسبت به حكمی زاده 
و تفكر وهابی زده اش به وجود آمد. او بعد از انتشــار اين كتاب، برای هميشه منزوی شد و 
از كارهای فكری كناره گرفت و مدتی به امريكا رفت و وقتی بازگشــت، وارد فعاليت های 
اقتصادی گرديد. او تا چند سال بعد از پيروزی انقالب اســالمی هم زنده بود و بدون هيچ 
گونه تظاهری در تهران زندگی می كرد.3 او در نهايت وارد كار مرغداری شد و در كرج به 

1. همان، ص213-212؛ »حــالوت محبت او را از خاطر نمی برم: مروری بر تبــار و خاطرات دوران تحصيل 
آيت اهلل طالقانی در گفت و گويی منتشرنشده با آيت اهلل سيدحسين بدال«، همان، ص36. 

2. محمد رفيعی طالقانی، »اسالم سلفی: پيش خريد نمودن علی اكبر حكمی زاده دين اسالم را از احمد كسروی«، 
مجله آيين اسالم، 1323/2/16، ش8، ص4. 

3. گفت وگوی نگارنده با دكتر موسی حقانی كه ايشان از سيد مهدی طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی نقل كردند. 

حكمى زاده در سال 1313 امتياز 
همايون  نام  به  دينى  ماهنامه اى 
و  امتياز  صاحب  كه  گرفت  را 
مديرمسئول آن، خودش بود و محمد 
همايون پور هم در شناسنامه، »مؤسس 
و مدير داخلى« معرفى شده بود و 
سيد محمود طالقانى و سيد حسين 

بدال عضو هيئت تحريريه اش بودند
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مرغداری و توليد جوجه پرداخت و از حيث مالی پيشرفت هايی كرد.1
حكمی زاده در جوانی با خواهر آيت اهلل ميرزا علی اصغر اشعری قمی ازدواج كرد. آيت اهلل 
بدال بعد از انحراف حكمی زاده، به آقای اشــعری گفته بود كه بودن خواهر شما در منزل 
حكمی زاده خالف شرع است. اشعری گفته بود كه اگر يك نفر ديگر غير از شما چنين شهادتی 

بدهد، من خواهرم را از خانه حكمی زاده می آورم ولی كسی چنين شهادتی نداد.2 
حجت االسالم محمدحسين اشــعری فرزند مرحوم آيت اهلل علی اصغر اشعری قمی، كه 
حكمی زاده شوهر عمه اش بود، به نكات مهمی درباره اوضاع فكری و زندگی حكمی زاده در 
سال هايی كه از كارهای فكری كناره گرفته بود و به كارهای اقتصادی مشغول بود اشاره دارد 
كه حكايت از تعديل تفكرات حكمی زاده در آن ســال ها دارد. حجت االسالم محمدحسين 

اشعری می گويد: 
پدرم می گفت: من بــرای آن كه نفهمم كه تكليف من نســبت به اين 
شــخص چه بايد باشــد، كتاب او را نخواندم. گويا امام خمينی هم درباره 
وی با پدرم صحبت كرده بود. يك سالی در يكی از روستاهای ساوه بودم و 
نوجوان بودم، پدرم هم آنجا بود. در زدند و گفتند: آقای حكمی آمده، پدرم 
گفت: بگوييد بيايد. حكمی زاده دم در ايستاد و به پدرم خيلی احترام كرد و 
گفت از چه دری وارد شود؟ پدرم گفتند: از در صداقت. ايشان آمد و غير 
از احوال پرسی هيچ صحبتی نكرد و رفت. من مكرر به منزل عمه ام می رفتم، 
ايشان كاماًل پذيرايی می كرد و استنكاری نسبت به مسائل دينی در مقابل 
ما نداشــت. گاهی تعارف ماندن هم می كرد. يك مرتبه به من گفت: اگر 
عمه شــما می خواهد مكه و كربال برود، من مانعش نيستم و هزينه اش را 
می دهم و مسائل ايشان را به عهده نمی گيرم. در سفر ديگری كه به منزلش 
رفتم، ايشــان به من گفت: من كتاب های مرحوم پدرم را كه می فروختم، 
چند كتاب، رويش وقف نوشته بود. نمی دانم اين نوشته سندی برای وقف 
است يا نه؟ با اين حال اينها را جدا گذاشتم، ببر و ببين تكليف شرعی هر چه 
هست عمل كن. در يك ســفر ديگری كه به منزلش رفتم، از مكه پرسيد، 
گفت: خيلی دلم می خواهد مكه بروم، اگر مســئله ذبح برای من حل شود، 
به مكه می روم، اين گوسفندها آنجا تلف می شوند. دخترش كه به انقالب 

1. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيدحسين بدال، همان، ص209.
2. همان، ص196.
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خيلی عالقه مند بود و در ايام جنگ، در بيمارستان ها خدمت می كرد و پدر 
مانعش نبود، يك بار با عمه ام آمدند منزل ما. عمه ام مقيد به نماز و زيارات 
بود. آن دختر هم همراهش بود.1 ... نيمه شب كه بلند شدم برای نماز، ديدم 
كه اين دختر در اتاق نماز شب می خواند. اين مربوط به قبل از انقالب است. 
من به نماز خواندن خودش برخورد نكرده بودم، و معنايش اين نيست كه 
نماز نمی خواند، به عكس من او را ُمْظهر به تدين می ديدم. ايشان شغلش 
مرغداری بود و زمانی بهترين كارشناس مرغدار در دنيا شناخته شده بود 
و برای آموزش به كشورهای مختلف دعوتش می كردند و می رفت. پسر و 
نوه اش هم اكنون در همين شغل هستند. از نظر مالی هم فردی مقيد بود... 
وی در 66/7/11 درگذشت و در بهشت زهرا دفن شد. در مجلس ختم او 
اخوی زاده آقای اشعری منبر رفت. من هم زمانی با امام خمينی راجع به او 
صحبت كردم و امام كه شنيد او هنوز زنده است، با شگفتی به حرف های 

من گوش می داد.2 

درگذشت
علی اكبــر حكمــی زاده در روز 11مهر1366 در تهران درگذشــت و فــردای آن در 

بهشت زهرا، قطعه 104، رديف 45، شماره 3 مدفون گرديد.3

تأليفات
حكمی زاده عالوه بر انتشار مجله همايون، دارای تأليفاتی نيز بود كه فهرستی كه نگارنده 

به دست آورد، به اين شرح است: 
1. حاشيه بر كفايه االصول كه چاپ نشده است. 

2. دستور ازدواج
3. آئين پاك4

1. در توضيح اين مطلب نوشته شده كه اين دختر در حدود هفتاد سالگی در آبان 1384 درگذشت. 
2. رسول جعفريان، همان، ص51-52.  

3. پرتال سازمان بهشت زهرا به آدرس: 
http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653&sr

id=857134 

4. رسول جعفريان، همان، ص49. 



14
1

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی ...
مین

م خ
 اما

سخ
و پا

رار 
 اس

ف
کش

ب 
کتا

ش 
گار

ی ن
ه ها

مین
ز

4. راه  نجا ت  از آفا ت  تمدن  عصر حا ضر، تهران، كتا بخا نه  اســالميه ، 56 صفحه. درباره 
فوائد دين داری و لزوم دوری جستن از دخانيات و انواع افيون و مشروبات الكلی و فحشا كه 

بزرگ ترين امراض اجتماعی عصر حاضر هستند.1
5. دين و دنيا، كه بخش هايی از آن در خالل مجله همايون منتشر شده بود؛ قرار بود كه 
متن كامل آن به جای شماره های 11 و 12 مجله همايون، در اواسط سال 1314 منتشر گردد 

كه مجله تعطيل شد و اين كتاب به جای آن منتشر شد.2
6. اسرار هزارساله، ضميمه مجله پرچم شــماره 12، چاپخانه پيمان، اول شهريور1322، 

38 صفحه. 

مجله همایون
حكمی زاده در ســال 1313 امتياز 
ماهنامه ای دينــی به نــام همايون را 
گرفت كه صاحب امتياز و مديرمسئول 
آن، خودش بود و محمــد همايون پور 
هم در شناســنامه، »مؤســس و مدير 
داخلی« معرفی شده بود و سيد محمود 
طالقانی و سيد حسين بدال عضو هيئت 
تحريريه اش بودند. دفتر مجله در يكی 
از حجره های مجاور حجره طالقانی در 
مدرسه رضويه قرار داشت. حكمی زاده 
اولين شماره مجله همايون را در مهرماه 
1313 )جمادی الثانی 1353ق( در قم 

منتشر كرد.3 
 شماره اول اين مجله در 32صفحه به قطع كوچك خشتی، به صورت سربی با همكاری دو 

1. همان؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، پشــت جلد؛ مجله همايون، س1، ش8، ارديبهشت 1314، 
پشت جلد. 

2. محمد صدر هاشمی، تاريخ جرايد و مجالت ايران، اصفهان، كمال، 1364، ج4، ص339-338؛ مجله همايون، 
س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، 

ش10، تير 1314، پشت جلد. 
3. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص1؛ همان، ش10، تير 1314، ص1؛ هفتاد سال خاطره از آيت اهلل 

سيدحسين بدال، همان، ص203ـ207.
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چاپخانه فرهومند و اقدام در تهران منتشر شد و 
در قم آن را توزيع نمودند. شماره دوم اين مجله 
توســط دو چاپخانه اقبال و علمی منتشر شد و از 
 شماره 3 تا 8، سه چاپخانه فرهومند و اقبال و علمی
 به صورت مشــترك با هم اين مجله را منتشر 
می كردند و عبارت »شــركت مطبعه فرهومند و 
اقبال و علمی« روی صفحه اول درج می شد. در دو 
شماره 9 و 10 هم نام چاپخانه فرهومند به تنهايی، 

روی مجله درج شده بود. 
روی جلد نشريه اين بيت شعر درج شده بود: »همايون و فرخنده آن خامه ای- كه از خود 
به گيتی نهد نامه ای« كه شاعر آن مشخص نيست و احتماالً به محمد همايون پور كه شاعر هم 
بود و نام مجله از روی نام او استفاده شده، تعلق داشت. روی جلد عنوان مراسالت: »قم، مجله 

همايون« و مراجعات در تهران: »خيابان ناصريه، كتابخانه علميه اسالميه« درج شده بود.1
شعار مجله، آيه شريفه ای از قرآن كريم بود كه در باالی صفحه اول تمامی شماره ها درج 
شــده بود: »ولتكن منكم امه يدعون الی الخير«.2 به معنای اينكه بايد از ميان شما طايفه ای 
باشند كه مردم را به سوی خير دعوت نمايند. قيمت اشتراك يك ساله آن در داخل و خارج 
از كشور، 20ريال بود. اين مجله به صورت ماهانه منتشر می شد و در روی جلد اولين شماره 
نوشته شده بود كه اين مجله در هر سال، در 10شماره منتشر خواهد شد و به جای شماره های 
11 و 12، يك كتاب نشر خواهد شد. در پشت جلد نهمين شماره مجله همايون، اين موضوع 
را به اختيار مخاطبين گذاشتند كه در صورتی كه عالقه مند باشند به جای دو شماره آخر، 
كتاب دين و دنيا نوشته علی اكبر حكمی زاده كه بخش هايی از آن قباًل در مجله منتشر شده 
بود، آماده است تا تقديم مشتركين گردد.3 آيت اهلل سيد محمود طالقانی در اين مجله با نام 
علوی طالقانی مقاله می نوشت كه از او چهار مقاله در دوره يك ساله اين نشريه منتشر شده 

است. 
بعضی از علما و فضالی حوزه در اين مجله مقاله می نوشتند و به اين نشريه اميدهايی بسته 
شده بود. در تقريظی كه ميرزا محمدتقی اشراقی از وعاظ برجسته قم و از مدرسين حوزه بر 

1. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد. 
2. قرآن كريم، آل عمران، آيه 104. 

3. محمد صدر هاشمی، همان، ص339-338؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله 
همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، ش10، تير 1314، پشت جلد. 

اسرار هزارساله كتاب معروفى است 
و نام اين كتاب از نام نويسنده اش 
معروف تر است. اين كتاب ادبيات 
بسيار تندى دارد و نويسنده با لحن 
زننده اى به تمسخر دين و توهين 
روحانيت و زير سؤال بردن بخشى 
از اعتقادات دينى شيعه پرداخته و 
به زعم خودش، به نقد تشيع و نهاد 

روحانيت اقدام كرده بود
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اين نشريه نوشت عباراتی درج شده كه از تأييد اين مجله و اميدهايی كه به اين نشريه بسته 
شده بود، حكايت داشت: 

برادران من! اين گرانمايه نامه را كه تازه مولود مغزهای نورانی و ِدماغ های 
باز است، عزيز و محترم بداريد و او را يار خانه و بازار و رفيق حضر و سفر 
بدانيد، بهترين يار مهربانی اســت كه بی اجر و مزد، شما را به راه سعادت 

هدايت می كند.1
احمد كســروی برای ترويج افكار انحرافی اش مجله پيمان را بــه صورت دوهفته نامه و 
سپس به صورت ماهنامه در تهران از اول آذر 1312 منتشر ساخت و تا خرداد 1321 آن 
را منظم منتشر كرد و به خاطر ترويج افكار انحرافی، به تدريج به شهرت رسيد و علما به اين 
مجله حساس بودند.2 كسروی در اولين شماره مجله همايون، يادداشتی با نام »ايران امروز، 
بر سر سه راه است« داشت كه در واقع مقدمه كسروی بر انتشــار اين مجله است و او در 
اين يادداشت اظهار اميدواری كرده كه مجله همايون، مسير انحرافات كسروی را بپيمايد. 

كسروی در همان مقاله، درباره مشی مجله همايون چنين نوشت: 
اين مجله كه از يك كانون علمی انتشار می يابد، از روی آشنايی كه ما به 
دارنده و نويسنده دانشمند آن داريم، اميدواريم كه گرانمايه ترين نيكی را 
برای ايران انجام خواهد داد به ويژه در زمينه نبرد با خرافات و گمراهی های 

دينی، كه اين مجله بيش از همه، شايستگی چنان نبرد را دارد.3 
حكمی زاده نيز در پشت جلد شماره اول مجله همايون، تبليغ مجله پيمان را نموده، تعبيرات 
عجيب و غريبی را برای كسروی استفاده كرده است و او را يگانه منجی غرب و شرق عالم از 
گمراهی كه به وسيله كتاب آيين و مجله پيمان قرار است تمام ملل شرق عالم را بيدار كند و 
به سرمنزل سعادت برساند، خواند! و امروز بر تمام ملل شرق خصوصاً مردم ايران الزم است 

كه آثار كسروی را بخوانند!4 
پس از انتشار سومين شماره از مجله همايون، كســروی اين مجله را در ماهنامه پيمان 

معرفی كرد و يك صفحه را به تبليغ آن اختصاص داد و درباره آن نوشت: 
مهنامه همايون را كه در شماره های پارسال اعالن كرديم، اينك تاكنون 
سه شماره از آن انتشار يافته. برای آگاهی از اندازه سود و ارزش اين نامه، 

1. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص4. 
2. مجله پيمان، س1، ش1، 1312/9/1، ص1؛ همان، س7، ش9، خرداد 1321، ص1. 

3. احمد كسروی، »ايران امروز بر سر سه راه است«، مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، ص13-15. 
4. مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، پشت جلد. 
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بهترين راه به دست آوردن و خواندن آن می باشد. اين نامه گرامی هنوز تازه 
به راه افتاده ولی خود پيداست كه يكی از بهترين نامه های سودمند شرق 
خواهد بود... با يكايك مقاله های همايون كار ندارم. روی هم رفته، آن بسيار 

نيكو و بسيار ارجمند است.1
حكمی زاده در شماره هفتم مجله همايون مطلبی در نقد عزاداری با عنوان »اين ره كه تو 
می روی به تركستان است« درج كرد و نوشت كه هر قومی يك سری عاليق و عادات خاصی 
دارد كه با جان و دل آنها بستگی دارد. او اين سبك رايج عزاداری را بدعت و امری كه در 
شرع دستوری برای آن وجود ندارد، دانسته است و يك سری امور درست را با امور نادرست 

به هم آميخته است و همه آنها را با چماق »بدعت« رانده بود: 
كجا اسالم گفته كه شــما از مردم با فشــار و اصرار پول بگيريد هنگام 
عزاداری، و ديوار را آينه بندی كنيد؟ كجــا پيغمبر گفته اين  همه وظايف 
حتمی دين را زمين گذاريد و دنبال طبل و بوق و شيپور برويد؟ كجا امام گفته 
اين همه مال، خرج علم و بيرق و مشعل كنيد، در صورتی كه يك دارالتبليغ 
نداريد؟ كجا علما گفته اند كه خود را با تيغ و خنجر مجروح و خونين كنی به 

اسم حسين)ع(، در صورتی كه دل از او خبری ندارد؟!2 
و در پايان، عزاداری را »نادانی« ناميده است كه بايد هر چه زودتر آن را كنار بگذاريم: »اگر 
شما به دست خود، اين نادانی ها را كنار گذاشتيد، حقايق محفوظ خواهد ماند وگرنه ممكن 

است حق هم همراه باطل برود.«3
حكمی زاده در همين شماره از اين مجله مطلبی را تحت عنوان »تبليغات« نوشته و در آن 
از وضع سينما گله كرده و به مجالس شهوت انگيز و انتشار عكس های زنان نابكار در جامعه و 
شهوت رانی و بی عفتی نقد كرده و آن را نادرست دانسته و اين امور را مسبب ايجاد زيان های 
بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی بزرگی به مردم ايران معرفی نموده است. اما حكمی زاده به 
لحاظ فكری كم كم در حال تغيير بود و در سال های بعد نظرش درباره حجاب و زن تغييرات 

زيادی كرد.4 
مشی انحرافی حكمی زاده باعث شد تا دوســتانش از او فاصله بگيرند و روز به روز مجله 
بيشتر به دست شــخص خودش اداره شــود. اكثر مطالب شماره8 نشــريه همايون، به 

1. احمد كسروی، »مهنامه همايون«، مجله پيمان، س2، ش1، دی1313، ص67. 
2. مجله همايون، س1، ش7، فروردين 1314، ص29.

3. همان، ص30. 
4. همان، ص31-32. 
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قلم حكمی زاده بود؛ به طــوری كه از 32صفحه، 
22صفحه اش را خود حكمی زاده نوشت! در ابتدای 
همين شماره مطلبی طوالنی با عنوان »مقصود من« 
درج كرد كه در آن، پرده پوشی در طرح نظريات 
وهابيت را كنار گذاشته و به طور رسمی شعارهای 
سلفی ها در بازگشت به سلف صالح و بازگشت به 
قرون اوليه اسالمی را الزم دانسته و دين اسالم را 
دارای پيرايه هايی خواند كه در قرون بعدی به آن 

اضافه شده است. او در همين يادداشت به آنها گفته كه قصد ندارم اين مشی را تغيير دهم، 
بلكه به تمام تذكرات ناصحين و دوستان بی  توجهی كرده و همه را منحرف دانسته كه از راه 
دين ارتزاق می كنند و خودش را مسئول مبارزه با تمام آنها دانسته است. وی چنين نوشته: 

اول با يك نظر عميق نگاه كنيم به پيشرفت اسالم در ]قرن[ اول و ضعف 
آن در دوره كنونی تا بدانيم ســبب آن ترقی چه بوده و باعث اين ضعف 
چيست؟ در اين صورت می توانيم راه اين مقصود را به خوبی بشناسيم و از 
كوشش خود نتيجه بگيريم. به عقيده نگارنده، تنها چيزی كه سبب آن همه 
ترقيات حيرت انگيز شد همان صفا و روشنی اوليه اسالم بود و يگانه چيزی 
كه باعث اين ضعف شد، همين پيرايه هايی است كه در مدت سيزده قرن 

به واسطه اغراض گوناگون، جزء اسالم گرديده است. 
او در ادامه می نويسد: »بهتر اين است كه به جای اين همه رنج های بيهوده، اين آلودگی ها 
را از اسالم پاك كنند و حقيقت آن را معرفی نمايند.«1 سپس به احاديث اشكاالتی می گيرد 
و سعی می كند كه استناد به احاديث را زير سؤال ببرد: »اين همه اخبار متعارض كه شماره 
آن از حد حساب بيرون است از كجا پيدا شــده؟ آيا می توان گفت كه همه اينها از معصوم 
صادر شده؟! پس ناچار بايد يك طرف آنها را مجعول دانست.«2 او در جای ديگری می گويد: 
گمان می كنم اگر خود پيغمبر هم بيايد و به اين مردم بگويد، اين دينی كه 
شما در دست داريد از من نيست، آن را تكفير كنند و بگويند پدران ما اين 
مطلب را بی جهت به ما نسپردند... تا وقتی ما تو را به پيغمبری قبول داريم 

كه همه عقايد ما را ضروری و بديهی و قطعی بدانی.3

1. همان، ش8، ارديبهشت 1314، ص1-2. 
2. همان، ص5. 
3. همان، ص8.

حكمى زاده هدف از تأليف اسرار 
هزار ساله را زدودن انحرافات از 
جامعه دينى عنوان كرده و با اشاره 
به رفتار و اعتقاد مردم ايران، سعى 
در بيان تحريفاتى- كه به گمان 
خود- در دين صورت گرفته، نمود. 
اما او به بهانه مقابله با انحرافات و 
خرافات، به بسيارى از اصول شيعه 

حمله كرده و منكر آنها شده است
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حكمی زاده در مطلب ديگری با عنوان »منبر و روضه خوانی« مســائلی را درج كرده كه 
از اوضاع فكری او در اين روزها حكايت دارد كه بخشــی از مطالب اين يادداشت مطالب 
درست است ولی مطالب غلطی را هم به اين يادداشت افزوده است و نگاه تيره ای به اوضاع 
روضه خوانی و اهل منبر دارد. به مرور با فاصله گرفتن از ديانت و حوزه و نزديك شدن بيش 
از پيش به كسروی، اين افكار دستخوش انحراف بيشتری شده كه جلوتر خواهيد ديد. او در 

نقد روضه خوانی چنين می نويسد: 
دريغا كه چنين امر پربهايی در اثر بی اعتنايی بزرگان، به اندازه ای بی بها 
شد كه اكنون تضييع وقت و اتالف مال از آن گرفته نمی شود! پيش از اين 
كه روضه خوانی به اين صورت كنونی درآيد هيچ كس جرئت نداشت به 
طور آشكار كوچك ترين دروغی را ببندد ولی االن كار به جايی رسيده كه هر 
دروغی را جلوی چشم هزاران چشم، بدون هيچ ترسی می گويند و كسی هم 
نيست كه كوچك ترين اعتراضی را بكند... البته گريه كردن خوب است ولی 

نه آن طور كه همه چيز را فدای آن كنند.1 
از نكات قابل تأمل اين يادداشت آن اســت كه حكمی زاده از قانون متحدالشكل كردن 
لباس در سال 1307، كه از سياست های استعماری رژيم پهلوی برای نابودی دين و برداشتن 
مهم ترين نمادهای دينی از جلوی نگاه مردم بود، تقدير كــرده و آن را باعث اصالح منابر 
دانسته بود! او رژيم رضاشاه را عالقه مند به حفظ ديانت و زدودن انحرافات از اسالم، معرفی 
كرده است و حتی از علما و روحانيت، عالقه مندتر برای حفظ اسالم معرفی كرده است! و آرزو 
كرده كه كاش سياست های متحدالشكل كردن لباس به صورت جدی تری پياده می شد و 

همان چند نفر مجتهدی هم كه باقی مانده بودند، باقی نمی ماندند! او چنين می نويسد: 
دولت در قانون اتحاد شكل، تا اندازه ای مراعات اصالح و منبر را نمود و 
گفت: محدثين بايد قوه تمييز حديث صحيح از فاسد را داشته باشند. بعضی 
از كوتاه نظران به نام خدمت به دين و سيدالشهدا باز به هر بی سروپايی اجازه 
دادند، به طوری كه بسياری از كسانی كه قوه تمييز الف از باء را نداشتند، 
تصديق تمييز صحيح از ســقيم گرفتند. در صورتی كه اگر می گذاشــتند 
اين قانون درســت عملی شود؛ اوالً قســمت مهمی از مفاسد منبر اصالح 
می شد. و ثانيًا اهل منبر به اين واســطه توجهی به درست بودن احاديث 
 پيدا می كردند. و ثالثًا اهل فضل و كمال شــناخته می شــدند و در نتيجه 

1. همان، ص22-23. 
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حقوق آنها محفوظ می ماند]![1
در شماره نهم مجله همايون، با صراحت بيشتری لزوم بازگشت به سلف صالح را مطرح 

كرده است و اينكه بايد مانند صدر اسالم تالش كنيم تا اسالم را از خرافات بزداييم: 
مقتضی است كه عده ای از اهل علم و اطالع، برای تبليغ حقايق اسالم و 
الغای خرافات، با يكديگر متحد شوند. در اين صورت چيزی نخواهد گذشت 
كه نيمی از مذاهب مختلف، پيرو گرامی دستور قرآن گردند؛ چنانچه در 
صدر اسالم، به همين جهت آن همه ترقيات پيدا شد. دانشمندان محترم 
خوب است تأّسی به مسلمين صدر اسالم نمايند يعنی چنانچه آنان جان و 
مال خود را صرف توسعه و ترويج دين نمودند و در نتيجه در آن مدت كم، 

اسالم را در ممالك بزرگ دنيا معرفی نمودند.2
حكمی زاده در همين نشريه، مطلبی با عنوان »دورويی« نوشت و در آن به تقدير از قانون 
متحدالشكل كردن لباس پرداخت كه مدت هفت سال بود كه در حال اجرا بود و با اجرای آن، 
روحانيون و حوزه ها سخت در فشار بودند. او از اينكه رضاشاه با زور، لباس مقدس روحانيت را 
ممنوع كرده و در هر شهر و منطقه ای به جز عده ای معدود مجتهد، هيچ كس اجازه پوشيدن 
لباس روحانيت را نداشت، اظهار خوشحالی كرده و روحانيون خلع لباس شده را جاه طلب و 

مال طلب ناميده است: 
ديرزمانی بود كه لباس روحانيت در نظرها قيمتی داشت و مردم به آن 
با نظر اهميت می نگريستند. اين بود كه بســياری از مردمان مال طلب و 
جاه خواه، برای غرض های گوناگون به اين لباس درآمدند. و مردم هم چون 
دين و روحانيت را به اين لباس می شناختند و بدرفتاری های اينان را ديدند 
نسبت به آن بدبين شدند. اكنون كار نداريم به اينكه چه نتيجه هايی از اين 
كار پيدا شد زيرا هر چه بود، تا اندازه ای دست اينان از اين خودنمايی های 

بی نتيجه، كوتاه شد.3
حكمی زاده در دهمين شماره و آخرين شماره مجله همايون كه در تير 1314 منتشر شد،  
در اولين جای ممكن در ابتدای مجله، تبليغ مجله پيمان كسروی را نموده است و درباره آن 
نوشته »مجله پيمان؛ وقتی را كه صرف خواندن اين نامه گرانبها كنيد در بهترين راه صرف 

1. همان، ص29.
2. همان، ش9، خرداد 1314، ص2.

3. همان، ص27-28. 
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شده، بر شما الزم است كه به هر قيمت تمام شود، آن را بخوانيد.«1  و عجيب اين كه در اولين 
شماره و آخرين شماره مجله همايون، تبليغ برای مجله پيمان شده است. به جای دو شماره 
11 و 12 كه بايد در مرداد و شهريور منتشر می شد، كتاب دين و دنيا نوشته حكمی زاده را به 

صورت مستقل منتشر كردند و پرونده مجله همايون با همان ده شماره بسته شد.2
حكمی زاده در نشريه همايون به عنوان صاحب  امتياز، اعمال نفوذ می كرد و مطالبی می نوشت 
كه توافقی با سايرين نداشت و می خواست به اسم مبارزه با خرافات، به نقد عقايد شيعه بپردازد. 
همين امر منجر به كناره گيری دوستانش گرديد و علمای قم از دادن مقاالتشان به اين مجله 
خودداری كردند و مجله اعتبارش را از دست داد و خيلی زود تعطيل شد.3 در زمان انتشار 
آخرين شماره های مجله همايون، مشكالت مالی هم وجود داشت. به آيت اهلل بدال، ارثی رسيد 
كه می خواست با آن خانه بسازد و ديگر به حكمی زاده اعتمادی نداشت و نمی خواست اين پول 
را برای انتشار اين مجله هزينه كند. در نهايت همايون پور وساطت كرد و پول را از بدال قرض 

گرفت تا يكی- دو شماره آخر يك ساله هم منتشر شود و ديگر تعطيل شود.4 
آيت اهلل سيد صدرالدين صدر كه از مراجع تقليد بود و در آن زمان مدتی در مشهد اقامت 
داشت، همزمان با انتشار آخرين شــماره های مجله همايون، به بدال پيغام داد كه مطالب 
اين مجله برای حوزه مضر است. بدال هم به ايشــان پاسخ داد كه اين مجله محتوايش را از 
دست داده است و وعاظی چون ميرزا علی اصفهانی و ميرزا محمدتقی اشراقی ديگر در آن 
نمی نويسند و خود من هم مدتی است كه ديگر مقاله ای به آن مجله نداده ام.5 اين مجله از 
اين به بعد مورد تأييد ما نيست و همان راهی را می رود كه مجله پيمان كسروی، می رود و 
هر چند ما با هر دوی اين مجالت، زمانی همكاری داشتيم ولی از وقتی دچار انحراف شدند، 

ديگر با آنها همكاری نداريم.6

1. همان، ش10، تير 1314، صفحه فهرست مندرجات. 
2. محمد صدر هاشمی، همان، ص339-338؛ مجله همايون، س1، ش1، مهر 1313، روی جلد و ص1؛ مجله 

همايون، س1، ش9، خرداد 1314، پشت جلد؛ مجله همايون، س1، ش10، تير 1314، پشت جلد. 
3. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص207-203؛ »حالوت محبت او را از خاطر نمی برم: 
مروری بر تبار و خاطرات دوران تحصيل آيت اهلل طالقانی در گفت وگويی منتشرنشده با آيت اهلل سيد حسين بدال«، 
همان، ص36-34؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص167-166؛ عمادالدين باقی، 

همان، ص55. 
4. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص204-206. 

5. آيت اهلل بدال در اينجا دچار سهو شده است. او در آخرين شماره مجله همايون يك مطلب با عنوان »علم و دين« 
نوشته بود. او در تمام شماره های مجله همايون يك مطلب نوشته بود به جز دو شماره اول و در مجموع 8 مطلب از 

بدال در اين مجله منتشر شده كه چند تای آنها ترجمه مقاالت عربی يا انگليسی بوده است. 
6. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص206-207. 
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کتاب اسرار هزارساله
كسروی شــماره 12 دوهفته نامه پرچم را كه در نيمه دوم شهريور 1322 منتشر كرد، 
ضميمه ای كوچك در 38صفحه و قطع وزيری به نام »اســرار هزارساله« به قلم علی اكبر 
حكمی زاده داشت.1 اين كتاب در چاپخانه پيمان كه به »باهماد آزادگان« تعلق داشت چاپ 
شد و كسروی در پشت جلد كتاب اسرار هزارســاله نوشته بود: »چون آقای حكمی زاده به 
پيمان و راه آن، نزديك بوده اند و اين كتابشان از آن راه، دور نيست، با پرچم به چاپ رسيد.«2 
خانبابا مشار اطالعات كتابشناسی اين كتاب را چنين ثبت كرده است: »اسرار هزارساله: 
علی اكبر بن مهدی حكمی زاده، تهران، 1322ش، سربی، وزيری، 38ص.«3 دو صفحه اول 
كتاب، شماره صفحه ندارد و از صفحه سوم شماره گذاری صفحات آغاز شده است و تا 36 
صفحه ادامه دارد و هر صفحه با فونت ريز و در 34 خط صفحه آرايی شده است و قيمت آن 5 
ريال است. اسرار هزارساله كتاب معروفی است و نام اين كتاب از نام نويسنده اش معروف تر 
است. اين كتاب ادبيات بسيار تندی دارد و نويسنده با لحن زننده ای به تمسخر دين و توهين 
روحانيت و زير سؤال بردن بخشی از اعتقادات دينی شيعه پرداخته و به زعم خودش، به نقد 
تشيع و نهاد روحانيت اقدام كرده بود. زير نام كتاب اين عبارت »دعوت از پيشوايان دين 

كنونی ايران و سخنرانان و نويسندگان و جمعيت های طرفدار آن«4 درج شده است. 
حكمی زاده در ابتدای اين كتابچه، متنی نوشته است كه وقيحانه اكثر معتقدات شيعه را 
زير سؤال برده و 95 درصد اعتقادات شيعه را گمراهی دانسته و از همين جا، توهين و تحقير را 
آغاز كرده است و با ادبيات تندی »َهل من مبارز« گفته و روحانيت شيعه را به مبارزه دعوت 

كرده بود و چنين نوشته است: 
چنانچه می دانيم پيشوايان دينی ما آنچه تاكنون گفته اند و نوشته اند، تنها 
به قاضی رفته اند و ديگران يا جرئت نداشته اند در برابر ]آنها[، سخنی بگويند 
و يا اطالع... اينك من می گويم اين چيزی را كه شما دين نام نهاده ايد، 95 
درصدش گمراهی است و برای اثباتش حاضرم... حال اگر شما هم راستی، 
به گفته های خود، اطمينان داريد بياييد تا اين گفت وگو را در يك كتاب، تمام 

1. روزنامه پرچم، س1، ش1، 1320/11/5، ص1؛ دو هفته نامه پرچم، س1، ش1، نيمه يكم فروردين 1322، 
ص1؛ دو هفته نامه پرچم، س1، ش12، نيمه دوم شهريور 1322، ص1؛ ناصر پاكدامن، قتل كسروی، آلمان، فروغ، 

پاييز1383/ 2004م، ص77. 
2. علی اكبر حكمی زاده، اسرار هزارساله، تهران، چاپخانه پيمان، 1322، پشت جلد. 

3. خانبابا مشار، فهرست كتاب های چاپی فارسی، تهران، مؤلف، 1350، ج1، ص302. 
4. علی اكبر حكمی زاده، همان، صفحه نخست. 
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كنيم و به قضاوت عامه واگذاريم... آن سد استواری كه در جلوی افكار توده 
گذاشته شده بود و شما هم در پناه آن بوديد، شكسته شد و اكنون جز دليل 
و منطق چيزی نمی تواند جلوی آن را بگيرد. اگر داريد كه چه بهتر؛ وگرنه 
ديگر با سكوت و تكفير و يا فاســدالعقيده خواندن و استكان آب كشيدن، 

نمی توان جلوی سيل احساسات مردم ايستاد. اكنون يا جواب يا استعفا]![1
حكمی زاده پيش از آغاز متن اصلی، يادداشتی با عنوان »از ماست كه بر ماست« را درج 
كرده و در آن به دفاع از عملكرد رضاشــاه پرداخته است. بعد از شــهريور 1320 و فرار 
رضاشاه از ايران، مردم ايران جشن گرفتند و فرصت حيات دوباره يافتند و موج افشاگری 
پيرامون دوران حاكميت رضاخان انجام می شد كه برای وابستگان فكری و سياسی به اين 
رژيم ناراحت كننده بود. در كتابچه ای كه مربوط به نقد عقايد شــيعه است، حكمی زاده در 
ابتدای آن به دفاع از رضاخان پرداخته كه هيچ ارتباطی با موضوع كتاب نداشت ولی حاكی 
از پيوند وثيق اين جريان با رضاشاه است. از اصول همين طيف فكری جريان شبه سلفی در 
ايران، عالقه به رضاخان، بلكه داشتن نوعی نگاه آرمانی به ديكتاتوری سياه رضاخانی است؛ 
فلذا بعد از رفتن ديكتاتور، از او سخت تمجيد كردند و در دادگاه هايی كه با فشار مردم برای 
محاكمه جنايت كارترين عوامل رضاشاه برپا شد، كسروی وكالت پزشك احمدی و سرپاس 
مختاری دو تن از مشهورترين جالدان رژيم رضاشاه را با افتخار، به عهده می گيرد و از آنان 
دفاع می كند و تمام تالشش را می كند تا آنها را تبرئه كند و شرح دفاعياتش را سلسله وار در 

روزنامه پرچم از 28تير1321 تا شهريور همين سال منتشر می كند.2
حكمی زاده مقدمه اسرار هزارساله را با نام خدا شروع كرده و سپس به پيشوايان دينی حمله 

كرده و به آنها انواع اتهامات را بار می كند و می گويد: 
بيش از هزار سالست كه پيشوايان و زمامداران ما، دين را بازيچه يا وسيله 
پيش بردن غرض های سياسی و شخصی خود گردانيده اند. از اين رو دينی 
كه امروز به دست ما رسيده يك آش شله قلمكاری از آب درآمده كه هر 

چيزش از يكجاست و از دين چيزی كه دارد، ]فقط[ همان اسم است.3 
او دين را دكانی برای روحانيت می داند كه از اين راه به آالف و الوف رســيده اند و مردم 
فريب خورده اند. می  گويد كه بيدار كردن چنين مردمی كه عادت و تقليد را روش خود قرار 

1. همان. 
2. احمد كسروی، »محاكمه مختاری، پرچم، روش«، روزنامه پرچم، س1، ش148، يكشنبه 1321/4/28، ص2؛ 

احمد كسروی، »محاكمه مختاری 1«، روزنامه پرچم، س1، ش150، سه شنبه 1321/4/30، ص1. 
3. همان، ص1. 
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داده اند بسيار سخت است! و بعد می نويسد: »حال 
ما اگــر بخواهيم به دين خدمتــی كنيم، چاره ای 
جز اين نيســت كه اول اين دروغ ها يا زباله های 
هزارســاله را از جلو برداريم.«1 او درباره نوشتن 
اين كتاب می گويد: »من به سهم خود درباره چند 
موضوع مهم كه بيشــتر باعث گرفتاری ايرانيان 
شده، آنچه را كه پس از كوشش های زياد به دست 

آورده ام، می نويسم.«2 
حكمی زاده هدف از تأليف اين كتاب را زدودن 

انحرافات از جامعه دينی عنوان كرده و با اشاره به رفتار و اعتقاد مردم ايران، سعی در بيان 
تحريفاتی- كه به گمان خود- در دين صورت گرفته، نمود. اما او به بهانه مقابله با انحرافات و 
خرافات، به بسياری از اصول شيعه حمله كرده و منكر آنها شده است. در اين كتاب محوريت 
با سيزده سؤالی است كه حكمی زاده ادعا كرده كه در ابتدای سال 1322 برای روحانيون و 
اهل اطالع فرستاده و درخواست پاسخ كرده است ولی كسی به او پاسخ نداده است و همين امر 
باعث شده تا او اين سؤاالت را با كمی تغيير در اين كتاب منتشر كند. بعد از انتشار اين كتاب، 
حكمی زاده می نويسد كه انجمن تبليغات اسالمی در تاريخ 31ارديبهشت 1322 وعده داده 
بود كه به اين پرسش ها جواب دهند و انتشار كتاب را به خاطر جواب آنها به تأخير انداختيم 
ولی آنها جوابی ندادند. انجمن تبليغات اسالمی بعد از انتشار اين كتاب، از اينكه حكمی زاده 
منتظر جوابشان نمانده، اظهار تعجب كردند و به حكمی زاده نامه نوشته و او را برای گرفتن 
پاسخ به دفتر انجمن دعوت كردند. در مدت دو ماه جلسات متعددی با حضور حكمی زاده 
برگزار شد و مناظراتی شكل گرفت و پاسخ های مفصلی به او داده شد و وعده دادند كه به 

زودی نتيجه اين مذاكرات منتشر شود.3 
سؤاالت سيزده گانه حكمی زاده به اين شرح است: 1. آيا حاجت خواستن از پيغمبر و امام 
و شفا خواستن از تربت و سجده كردن بر آن و ســاختن اين گنبد و بارگاه ها، شرك است يا 
نه؟ اگر شرك است بگوييد و اگر نيست خواهشمند است اول معنای شرك را بيان كنيد تا 
ببينيم آن شركی كه اين همه اسالم و قرآن با آن جنگيده، با اين كارها چه فرق دارد؟ 2. آيا 

1. همان. 
2. همان. 

3. همان، صفحه پايانی؛ »انجمن تبليغات اسالمی رساله اسرار هزارساله را رد می كند«، مجله آيين اسالم، س1، 
1323/1/26، ش5، ص7. 

احمد كسروى در كمتر از شش 
ماه بعد از چاپ اين كتاب، كتابى 
به نام شيعيگرى در بهمن ماه همان 
سال )1322( نوشت و منتشر كرد 
كه به مراتب تندتر و كمى مفصل تر 
از كتاب پيشين بود و كسروى در 
آن، حمالت بسيارى را به تشيع 
انجام داده بود و به دنبال آن حمالت 
ديگرى نيز از ناحيه سران جريان 

شبه َسلفى، به تشيع انجام دادند
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می توانيم به وسيله استخاره يا غير آن به خدا راه 
پيدا كنيم و از نيك و بد آينده با خبر شويم يا نه؟ 
اگر می توانيم پس بايد از اين راه، سودهای خيلی 
بزرگ مالی و سياسی و جنگی ببريم و از همه دنيا 
جلوتر باشيم، پس چرا مطلب به عكس شده است؟ 
3. اگر امامت اصل چهارم از اصول مذهب است 
و اگر چنانكه مفسرين گفته اند، بيشتر آيات قرآن 
ناظر به امامت است، چرا خدا چنين اصل مهم را 
يك بار هم در قرآن صريح نگفت كه اين همه نزاع 
و خون ريزی بر سر اين كار پيدا نشود؟ 4. مزد هر 
كاری بسته است به كوششی كه برای آن می شود و 
سودی كه از آن به دست می آيد. پس اين احاديثی كه می گويد ثواب يك زيارت يا عزاداری 
يا مانند آنها برابر است با ثواب هزار پيغمبر يا شهيد، )آن هم شهيد بدر( درست است يا نه؟ 
5. اينكه می گويند مجتهد در زمان غيبت، نايب امام اســت، راست است؟ اگر راست است 
حدودش چيست؟ آيا حكومت و واليت نيز در آن هست يا نه؟ 6. اگر روحانی خرج خود را 
به وسيله كار كردن يا از يك راه ثابت و معين ديگری به دست آورد كه در گفتن حقايق آزاد 
 باشد، بهتر است يا مانند امروز خرج خود را بی واســطه از دست توده بگيرد و ناچار شود به

 ميل آنها رفتار كند؟ 7. اينكه می گويند دولت، َظلَمه است يعنی چه؟ آيا مقصود اين است كه 
دولت چون به وظيفه اش رفتار نمی كند، ظالم اســت؟ يا مقصود اين است كه دولت بايد به 
دست مجتهد باشد؟ 8. اينكه می گويند ماليات حرام است يعنی چه؟ آيا مقصود اين است 
 كه به طور كلی ماليات نبايد گرفت يا آنكه بايد به جای ماليات، زكات گرفت؟ اگر قســم 
دوم است در مثل امروز، از مثل شهر تهران يا شــهرهای مازندران يا كشورهای صنعتی از 
چه چيز زكات بگيريم؟ 9. آيا بشر حق دارد برای خود قانون وضع كند يا نه؟ اگر دارد، آيا 
اطاعت چنين قانونی واجب است يا نه؟ و در صورت وجوب، اگر كسی تخلف كند سزايش 
چيست؟10. اين مسلم اســت كه هم در قرآن و هم در حديث، ناسخ و منسوخ زياد است و 
علت اين تغيير هم، البته رعايت اقتضای زمان است. حال در جايی كه در يك محيط آن هم 
در يك زمان كمی، قانون برای رعايت زمان عوض شود، آيا ممكن است در همه روی زمين، 
تا آخر دنيا عوض نشود؟ و به عالوه اينكه می گويند همه قوانين اسالم برای هميشه است، اگر 
مدرك مسلم و روشنی دارد خواهشمند است بيان فرماييد. 11. چنانچه گفته اند، اين احاديثی 

امام خمينى بعد از اينكه نسخه اى 
از كتاب اسرار هزارساله را ديد، 
به ايشان براى پاسخگويى مراجعه 
شد تا بر اين كتاب نقد بنويسد و با 
توجه به اينكه متأهل بود، شب ها 
تا پاسى از شب در حجره شان در 
مدرسه فيضيه مى ماند و مشغول 
تأليف بود. امام براى جلوگيرى 
از شهرت، از ذكر نامشان بر روى 
اسرار خوددارى  كتاب كشف 
كردند ولى نتيجه عكس آن شد و 

شهرت بسزايى در حوزه پيدا كرد
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 كه امروز در دست ماست، ظنی اســت و عقل هم اين را نمی پذيرد كه خدای عادل و قادر،
 اشرف مخلوقات خود را به چيزی امر كند و راه علم به آن را هم بر رويش ببندد. 12. احاديث 
بسياری رســيده كه با علم و عقل و زندگی و بلكه گاهی با حس نمی ســازد و در عين حال، 
سندشان هم صحيح است، مانند احاديث گاو، ماهی، جابلقا، جابلسا، بدا، زكات و جهاد. اينها 
را چه بايد كرد؟ 13. به نظر شما علت اينكه امروز، مردم به دين بی عالقه شده اند، چيست؟1 
حكمی زاده كتابش را در شش گفتار نوشــته است و آن سيزده پرسش را در قالب همين 
گفتارها تفصيل داده و شرحی درباره مسائل مورد نظرش بيان كرده كه موضوعات آن شش 
گفتار، به اين شرح است: گفتار اول درباره توحيد، گفتار دوم درباره امامت، گفتار سوم درباره 
نهاد روحانيت، گفتار چهارم درباره حكومت، گفتار پنجم درباره قانون شــرع و گفتار ششم 

درباره حديث. 
احمد كسروی در كمتر از شــش ماه بعد از چاپ اين كتاب، كتابی به نام شيعيگری در 
بهمن ماه همان سال )1322( نوشت و منتشــر كرد كه به مراتب تندتر و كمی مفصل تر از 
كتاب پيشين بود و كسروی در آن، حمالت بســياری را به تشيع انجام داده بود و به دنبال 
آن حمالت ديگری نيز از ناحيه سران جريان شبه َسلفی، به تشيع انجام دادند. اين كتاب در 
قطع رقعی در 78 صفحه تدوين شده بود و در چاپ های بعدی توسط كسروی تكميل شد.2 
پس از آن از ســوی جريان روشــنفكری كتاب ها و مقاالتی در حمايت از حكمی زاده و 
كسروی و شريعت سنگلجی منتشر شد و به امام خمينی و كتاب كشف اسرار حمله كردند. 
بعد از پيروزی انقالب اسالمی هم اين جريان متوقف نشد و تا به امروز در كتاب ها و مقاالتی 
در رسانه های ضد انقالب خارج نشــين در حمايت از افكار حكمی زاده و در مخالفت با امام 
خمينی فعاليت هايی  می كنند. از جمله مهم ترين آنها كتابی به نام ناآگاهی و پوسيدگی در دو 
جلد است كه جلد اول آن به نقد كتاب كشف اســرار اختصاص دارد و جلد دومش به نقد 
كتاب واليت فقيه امام خمينی. نويسنده اين كتاب دكتر منوچهر تهرانی3 بود كه با نام مستعار 

1. علی اكبر حكمی زاده، همان، صفحه پايانی. 
2. احمد كسروی، شيعيگری، تهران، 1322، تمامی صفحات. 

3. دكتر منوچهر تهرانی متولد سال 1309 در تهران و از مديران ســازمان برنامه و بودجه رژيم پهلوی بود و 
دكترای اقتصاد از دانشگاه تهران داشت و بعد از پيروزی انقالب راهی اروپا شد و از همكاران روزنامه كيهان لندن 
بود. وی در روز دوشنبه 26 اكتبر 2015م مطابق 1394/8/4 در هامبورگ آلمان درگذشت. )»به ياد دكتر منوچهر 

تهرانی همكار صميمی كيهان لندن«، سايت روزنامه كيهان لندن، 1394/9/6. به آدرس: 
https://kayhan.london/fa/1394/09/06/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8
%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8
%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A
9%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9 
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»مرزبان توانگر« اين كتاب را نوشت. اين كتاب به تاريخ شهريورماه 1369 در نشر نوآوران 
در لندن منتشر گرديد و جلد اولش در 159 صفحه تدوين شده است و كتاب بسيار ضعيفی 
است. نويسنده حتی مخاطب كتاب كشف اســرار و علت تأليف آن را- كه امام خمينی در 
جواب حكمی زاده و اسرار هزارساله نوشته است- نمی دانسته و بنابر حدس و گمان احتمال 
داده كه مخاطب اين كتاب، كسروی يا يكی از پيروانش باشد! )ص22 و 23( متن اين كتاب 
حاكی از ناآگاهی عميق نويسنده نسبت به شرح حال امام خمينی و تاريخ معاصر ايران است 

كه اشتباهات فاحشی را مرتكب شده است.1
انتشار كتاب اسرار هزارساله، در ميان عموم مردم، بازتاب  های نامطلوبی داشت و موجی از 
مخالفت با اين كتاب و حكمی زاده و كسانی كه با او همفكر بودند، در ميان مردم و روحانيون 
به وجود آمد. رژيم پهلوی هم كه چه در دوران پادشاهی رضاشاه و چه بعد از آن، از مبلغين 
اين تفكر حمايت می كرد، برای آنكه خودش را از زير فشــار بيرون بكشد و خود را از اتهام 
همراهی با حكمی زاده و كسروی برهاند، مجله پرچم را به صورت موقت، توقيف كرد و اين 
مجله برای مدتی منتشر نشد. حكمی زاده بعد از اين بلوايی كه به راه انداخت، منزوی شد و 
ديگر هيچ كتاب يا حتی مقاله ديگری ننوشت و نيز به هيچ كدام از رديّه هايی كه بر كتابش 

نوشته شده بود جواب نداد و از كارهای فكری برای هميشه كناره گرفت. 

بازتاب ها در حوزه قم 
انتشار كتاب اسرار هزارساله، در حوزه قم بازتاب  يافت و موجی از مخالفت با اين كتاب 
شكل گرفت و تالش هايی برای پاسخگويی به آن، در جای جای حوزه به وجود آمد. اما هر 
كسی از پس اين كار برنمی آمد و فراگير شــدن موج پاسخگويی آفت بزرگی داشت كه به 
قول آيت اهلل بدال: »افراد مختلفی درصدد بر آمدند تا به آن جواب بدهند؛ مطالب مختلفی 
نوشته شــد كه بعضی از آنها خود احتياج به جواب داشت و از اســتحكام الزم برخوردار 
نبود.«2 و در پی آن، در حوزه تشتت به وجود آمد و همين باعث شد تا بزرگان حوزه تصميم 
بگيرند كه يك جوابيه كامل و بدون نقص به عنوان جوابيه حوزه تدوين شود و از انتشار بقيه 
جوابيه ها جلوگيری شود و اگر منتشر شده اند، از توزيع آنها جلوگيری شود. فهرست بعضی 

از رديه هايی كه بر كتاب اسرار هزارساله نوشته و منتشر شد از اين قرار است: 

1. مرزبان توانگر، ناآگاهی و پوسيدگی: سيری در نوشته های سيد روح اهلل خمينی، كتاب نخست: كشف اسرار، 
لندن، نوآوران، شهريور 1369، تمامی صفحات. 

2. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص196.
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1. جواب اسرار هزارساله
كتابچه كوچكی به نام جواب اسرار هزارساله منتشر شد كه روی جلد اين كتابچه »چاپ 
قم« درج شده و ساير مشخصات نشر نداشت و نويسنده آن و تاريخ انتشارش هم معلوم نبود؛ 
ولی در قطع رقعی در 28صفحه منتشر گرديد. 1خانبابا مشار از اين كتاب به اين صورت نام 

برده است: »جواب اسرار هزارساله: قم، بی تاريخ، سربی، رقعی، 25ص.« 2
در مقدمه آن اشاره شده است كه امروزه شــبهات و تفكرات مادی و خرافات با بهترين 
شكل و بهترين ابزارها برای ملت های مختلف دنيا عرضه می شود ولی ما برای تبليغ اسالم از 
اين ابزارها استفاده نمی كنيم و دليل آن را بی حالی خود ما مسلمانان دانسته است و اينكه قبل 

از دادن جواب به اين جاهالن، ابتدا بايد خودمان را مالمت كنيم: 
آری، ما بايد در مقابل سخنان معاندين، به جای هر گونه جواب، قباًل خود 
را مالمت كنيم و دانسته باشيم كه هر سخن زشتی كه به ما و مذهب مقدس 
ما گفته می شود مربوط به بی حسی ما و غلفت خود ما می باشد... اگر حس 
داشتيم كه امثال نويسنده اسرار هزارساله و استادان او جوابی غير از جواب 

كتبی هم داشتند ولی افسوس. 3
نويسنده اين كتاب، بخشی از بی حالی و سستی مسلمانان را از توطئه خارجی هايی می داند 
كه عالقه دارند كه در ميان مسلمانان تفرقه ايجاد كنند و مسلمانان را در سستی و ضعف 
نگه دارند و منافع سرزمين های اسالمی را ببرند. دليل روشن تالش اجنبی، »همين شبهات 
پوسيده است كه صدها سال پيش جواب های آنها گفته شد، ولی باز با اين دست های ناپاك در 
محيط های اسالمی از جمله ايران، تجديد می گردد؛ ما نيز مبارزه خود را عليه كفر و جاهليت 

تجديد می كنيم.« 4
در پايان مقدمه اشاره شده كه »اين جواب، تصور می رود كه بسيار منطقی و در عين حال، 
بسيار مختصر است زيرا تفصيل آن را به كتابی كه يكی از دانشمندان نوشته و در دست انتشار 

است، واگذار كرده ايم.«5 كه احتماالً به كتاب كشف اسرار امام خمينی اشاره كرده است. 
در اين كتاب فصل بندی صورت نگرفته و صرفًا به ترتيب ســؤاالتی كه حكمی زاده در 
كتاب اسرار هزارساله طرح كرده، را يكی يكی نوشته و به هر كدام به طور اجمالی پاسخ داده 

1. جواب اسرار هزار ساله، چاپ قم، تمامی صفحات. 
2. خانبابا مشار، همان، ج2، ص1603. 

3. جواب اسرار هزار ساله، همان، مقدمه، ص الف و ب.
4. همان، مقدمه، ص ب.
5. همان، مقدمه، ص ج.



156
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

است. بيشتر از آيات برای پاسخگويی استفاده كرده و هر از گاهی خواننده را به داوری طلبيده 
است و نويسنده قلم نسبتاً روانی دارد و در نوشتارش از عصبانيت پرهيز كرده و با آرامش به 

پاسخگويی به حكمی زاده پرداخته است. 
در بخشی به اين سؤال كه آيا دولت ظلمه است، چنين پاسخ می دهد: 

اگر مراد ســائل از حكومت ظلمه، رژيم ديكتاتوری و اســتبداد مانند 
بيست ســاله گذشــته باشــد، البته طبقه روحانيين از اين رژيم كشنده و 
خانمان سوز، شــديداً متنفر بوده و تنفر و انزجار خود را با قيد »ظلمه« به 
تمام افراد ملت ايران اعالم می دارد... و اگر مراد سائل از »حكومت ظلمه«، 
حكومتی است كه اتكای آن به افكار عمومی و قانون اساسی باشد، البته همه 
می دانند اين نوع حكومت را، يعنی حكومت عادالنه و ملی را ملت ايران با 
كمك روحانيين روشنفكر و فداكار خود به دست آورده و آنها بانی و مؤسس 
حكومت عادالنه و ملی بوده اند. قانون اساسی كه سنت آزادی ملت ايرانست 
با نظارت دقيق و ماهرانه خود آنها تدوين شده است. اين حكومت عادالنه 
اگر روزی به معنی و مفهوم حقيقی خود در ايران طلوع كند، يگانه پشتيبان 

آن طبقه روحانيين خواهند بود.1

2. رساله پاســخنامه اســالمی؛ رد بر اسرار 
هزارساله

شــيخ محمدعلی همت آبادی از علمای ساكن 
تهران، كتابچه ای  را در رد حكمی زاده در 20 صفحه 
با قطع رقعی در رمضان المبارك 1364ق )مطابق 
مرداد 1324( در چاپخانه علمی تهران منتشر كرد.2 
عجيب آن كه نويسنده كتاب، خودش را روی جلد 
كتاب »حضرت آيت اهلل العظمی آقای...« لقب داده 
است. روی جلد نوشته شده »حق طبع محفوظ«؛ ولی 
نويسنده در ابتدای كتاب اين عبارت را نوشته كه 
»تغيير و تقليد، ممنوع و چاپ آزاد است.« كه اشاره 

1. همان، ص15ـ16.
2. خانبابا مشــار، مؤلفين كتب چاپی فارســی و عربی از آغاز چاپ تاكنون، 1341، ج4، ص449-448؛ شيخ 
محمدعلی همت آبادی، رساله پاسخنامه اسالمی؛ رد بر اسرار هزارساله، چاپخانه علمی، رمضان المبارك 1364ق، 

تمامی صفحات. 
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به حقوق چاپ اين كتابچه دارد و با چيزی كه 
روی جلد نوشته در تناقض است. 

در اولين صفحه از اين كتاب نوشــته شــده 
كه اين كتابچه برای پاســخ به اسرار هزارساله 
نوشته شده و به صورت تحقيقی هم نوشته شده 
تا جواب شبهات اين شخص را بدهد. ولی باز در 
صورتی كه هر شخصی از هر فرقه ای شبهاتی را 
در ذهن دارد، نويسنده اعالم می كند كه حاضر 
به گفت وگوی دينی اســت تا شبهات برطرف 

شود.1
اين كتابچه فصل بندی نشده است و نويسنده در ابتدا يك مقدمه كوتاه ذكر كرده است و 
بالفاصله سراغ سؤاالت حكمی زاده رفته و به ترتيب يكی يكی سؤاالت را بيان كرده و به طور 

اجمالی به هر كدام پاسخ داده است. 
نويسنده اين متن را بسيار مؤدبانه و متين و منطقی نوشته و در هيچ  جا احساسات بر او غلبه 
نكرده و برای حكمی زاده هم كه آن ادبيات بسيار تند و زننده و آن توهين ها را نسبت به دين 
و روحانيت بروز داده اســت، از هيچ احترامی كوتاهی نكرده و حكمی زاده را بسيار مؤدبانه، 
»آقای سائل« می خواند كه به دنبال حق و حقيقت است و خطاب به او می گويد: »چون از وضع 
بيان و صراحت لهجه شما پيداست كه مقصود شما فهميدن مطالب پرسش شده و حل آنها 
است. و چنانچه وعده داده ايد، چنانچه از روی متانت و انصاف باشد، پذيرفته و جبران خواهيد 
فرمود... اميد اســت به وعده وفا ]كرده[ و از روی كمال بی غرضی و منصفانه در آنها تأمل 
و قضاوت فرموده...«2 و در ادامه نويسنده، نشانی خود را می نويسد و حكمی زاده را دعوت 
می كند كه در صورتی كه خودش يا ديگران دچار شبهاتی بودند، به اين نشانی بفرستيد تا در 

كمال متانت، جواب داده شود. 
در خاتمه نويسنده می گويد كه در گفت وگوی دينی بايد با رعايت نهايت ادب و احترام 
دعوت حكمت و موعظه حسنه صورت بگيرد پس »چنانچه عبارتی در نظر سائل، زننده و 
بيرون از رعايت ادب تصور شود با تقديم معذرت، اميد عفو و اغماض داشته، منتظر ارسال 
ساير شبهات و سؤاالت دينيه بعد از اين فتح باب از جناب ايشان و هر سائل ديگری هستم.«3

1. همان، ص1. 
2. همان، ص3. 

3. همان، 20. 

امروزه بعد از گذشت بيش از هفتاد 
سال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، 
هنوز شبهات وهابيت پيرامون عقايد 
شيعه، به شكل هاى مختلفى بازتوليد 
ايران  عمومى  فضاى  به  و  شده 
تزريق مى شوند و هنوز اين شبهات 
در جامعه ما جارى است اما كتاب 
كشف اسرار سال هاست كه ديگر 
چاپ نمى شود و از آخرين چاپ هاى 

آن بيش از سى سال مى گذرد
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3. جوابيه شيخ عباس صفايی حائری 
آيت اهلل شيخ عباس صفايی حائری امام جماعت مسجد نو در قم نيز جوابيه ای را بر كتاب 
اسرار هزارساله نوشت كه به صورت پاورقی در روزنامه  استوار قم منتشر شد. اما اينكه او 
برخی از نظريات حكمی زاده مانند استخاره را پذيرفته بود، باعث شد تا اعتبار خود را در ميان 

مردم و روحانيت از دست بدهد.1

4. کشف األستار
عالــم مجاهد آيــت اهلل شــيخ محمد 
خالصــی زاده )فرزنــد مرحــوم آيت اهلل 
شــيخ مهدی خالصــی زاده( زمانی كه در 
تبعيدگاهش در كاشــان به ســر می برد، 
جوابيه ای با نام كشف االســتار: جواب بر 
اسرار هزارســاله در 56 صفحه نوشت و با 
ســرمايه محمدحســين محمدی اردهالی 
در چاپخانه تابان در ســال 1323 به چاپ 
رســاند.2 خالصی زاده اين كتاب را از سری 
كتاب های معارف المحمديــه نام نهاد كه 
از حدود بيســت ســال پيش، كتاب هايی 
در موضوعات مختلف اســالمی از همين 
سری را نشر داده بود. اولين جلد از سلسله 

كتاب های معارف المحمديه را در اوان جوانی درباره مباحث فلســفه توحيد نوشته بود كه 
در سال 1341ق )1301ش( در مصر به چاپ رسيد و در حوزه تحت مديريت پدرش به 
عنوان كتاب درسی قرار گرفت و در ايران با نام معارف محمدی توسط حيدرعلی قلمداران 

به فارسی ترجمه و در سال 1370ق منتشر گرديد.3

1. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص203. 
2. شيخ محمد خالصی، كشف االستار: جواب بر اسرار هزارساله، ناشر: محمدحسين محمدی اردهالی، چاپخانه 
تابان، 1323، ص1؛ شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص10؛ سيد محمدحسين 
حســينی جاللی، فهرس  التراث، قم، دليل ما، 1422ق، ج 2، ص462؛ »هم زاد كشف اسرار يا نقدی ديگر بر اسرار 

هزارساله«، فصلنامه ياد، پاييز و زمستان1391، ش106-105، ص17-28. 
3. اسالم دباغ، مبارزات آيت اهلل شيخ محمد خالصی زاده به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 

بهار1390، ص19. 
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خانبابا مشار از آن، چنين نام برده است: »كشف االستار: جواب بر اسرار هزارساله، حاج 
محمد بن مهدی خالصی زاده، ناشر محمدحسين محمدی اردهالی، تهران، 1323ش، سربی.«1
عالمه آغابزرگ طهرانی هم در الذريعه اين كتاب را نام برده: »كشف األســتار، فارسي، 
للشيخ محمد بن الشيخ مهدي الخالصي، طبع 1323 ش، و يسمی بمعارف محمديه أيضا، و 

هو في جواب اسرار هزارساله لحكمي زاده.«2
آيت اهلل شيخ مهدی حائری، فرزند شيخ عبدالكريم حائری يزدی مؤسس حوزه قم، طی 
نامه ای از آيت اهلل خالصی درخواست كرده كه به اسرار هزارساله پاسخ دهد. خالصی زاده نيز 
پاسخی در ده بند به شيخ مهدی حائری نوشت و كتابی كوچك در پاسخ به حكمی زاده تدوين 
كرد و متن نامه خويش به شيخ مهدی حائری را به عنوان مقدمه كتاب، درج كرد. محتوای 
اصلی اين كتاب تا صفحه39، به پايان می رسد و بعد از آن خالصی زاده دو ضميمه را كه- به 
زعم خود- بيشتر مورد نياز مردم می دانسته ذكر كرده كه اولی بحثی در وجوب نماز جمعه 

و بعدی آداب تخلی است!3 
خالصی زاده متن كتابش را قبل از انتشار به قم فرستاد و شيخ مهدی حائری وقتی كتاب را 
ديد، آن را ضعيف و دارای اشكاالتی ديد كه الزم بود از انتشار آن جلوگيری شود ولی از آنجا 
كه خالصی زاده اخالق تندی داشت، فلذا آيت اهلل بدال را مأمور كردند كه به كاشان برود و 
با خالصی زاده با نرمی صحبت كند و او را از انتشار كتاب باز دارد. آيت اهلل بدال می گويد كه 
موفق شد خالصی زاده را از انتشار كتابش منصرف نمايد تا تنها يك جواب كه از همه متقن تر 
و قوی تر بود، تدوين شده و به عنوان پاسخ حوزه قم منتشر گردد.4 اما عجيب آن كه بخشی از 
اوايل كتاب خالصی زاده در مجله آيين اسالم از تاريخ 26فروردين1323 به صورت سلسله 
مقاالتی به صورت پاورقی در چند شماره از اين مجله درج گرديد و سپس در همين سال، متن 
كامل آن با مشخصات كتابشناسی كه در باال گفتيم، منتشر و توزيع شد و امروزه نسخه های 

آن در كتابخانه ها موجود است.5 

1. خانبابا مشار، فهرست كتاب های چاپی فارسی، ج4، همان، ص4072. 
2. شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص10. 

3. شيخ محمد خالصی، همان، ص5-2 و 39-56. 
4. هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد حسين بدال، همان، ص198-201. 

5. شيخ محمد خالصی، همان، اغلب صفحات؛ »هم زاد كشف اســرار يا نقدی ديگر بر اسرار هزار ساله«، همان، 
ص20-18؛ سيد حسين بدال، »كشف اسرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص166؛ خالصی زاده، »رساله جوابيه«، 
مجله آيين اسالم، 1323/1/26، ش5، ص3-2؛ خالصی زاده، »رساله جوابيه2«، مجله آيين اسالم، 1323/2/2، 
ش6، ص2؛ خالصی زاده، »رســاله جوابيه3«، مجله آيين اســالم، 1323/2/9، ش7، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه4: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 1323/2/16، ش8، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه5: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله« مجله آيين اسالم، 1323/2/23، ش9، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 
جوابيه6: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 1323/3/12، ش12، ص2؛ خالصی زاده، »رساله 

جوابيه7: جواب سيزده سؤال اسرار هزارساله«، مجله آيين اسالم، 26 خرداد 1323، ش14، ص2. 
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خالصی زاده در پايان اين كتاب »خاتمه« ای درج كرده و می گويد از آنجا كه قصد دارم هيچ 
پرسشی از سؤاالت حكمی زاده در اسرار هزارساله را بی پاسخ نگذارم، پس به شش پرسشی 
كه حكمی زاده در ابتدای كتابش در حمايت از رضاشــاه، مطرح كرده هم پاسخ می دهم. به 
اولين سؤال كه »آيا ايرانيان در زمان رضاشاه آســوده تر بودند يا پيش از او؟« خالصی زاده 
چنين پاسخ داده است: »ايرانيان در زمان رضاشــاه پهلوی، مالك دين و ناموس و عرض و 
ملك و اوالد خود نبودند، حتی مردگان هم مالك قبور خود نبودند، و اين شخص زنده و مرده 

ايرانيان را سوزانيد.«1
5. کشف اسرار

امام خمينی در زمانی كه حدود شش ماه از انتشار كتاب اسرار هزارساله گذشته بود، كتابی 
مفصل و مستند در نقد آن با نام كشِف اســرار- كه بعضًا به اشتباه آن را »كشف االسرار« 
نيز می گويند- را منتشــر ســاخت. در اولين صفحه از چاپ اول كشــف اســرار، تاريخ 
15ربيع الثانی1363ق نقش بسته است كه مطابق با روز يكشنبه 20فروردين1323 شمسی 
می باشد و اين كتاب در 428 صفحه، با بهای 70ريال، توسط چاپخانه اسالميه تهران منتشر 
گرديد. اين كتاب به عنوان جوابيه حوزه علميه قم منتشر شد و مورد اقبال حوزه و مردم قرار 
گرفته و چندين بار تجديد چاپ شــد. اين كتاب به ادعاهای حكمی زاده و كسروی به طور 
مبسوط پاسخ داده و نقش بسيار مهمی در رفع شبهاتی كه آن كتاب گسترده بود، ايفا كرد. 
چاپ سوم آن در سال 1327 با صفحه بندی جديد در 334 صفحه در كتابفروشی اسالميه 

1. شيخ محمد خالصی، همان، ص38. 
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تهران انجام شد.1 
خانبابا مشــار از آن، چنين نام برده اســت: »كشف االسرار: )رد بر اســرار هزارساله 
حكمی زاده(، حاج آقا روح اهلل بن سيد مصطفی خمينی، تهران، 1363ق، سربی، رقعی، 428 
ص.«2 عالمه آغابزرگ طهرانی هم در الذريعه از اين كتاب نام برده: »كشف األسرار: لحاج 

آقا روح اهلل بن سيد مصطفی الخميني، فارسي، طبع بطهران، في 1363، في 428 ص.«3
همان طور كه گفته شد، بر كتاب اسرار هزارساله جوابيه های مختلفی نوشته شد كه بعضی 
به صورت مستقل و بعضی در مجالت دينی منتشر می شد و نيز وعاظ بر روی منابرشان از 
اين كتاب می گفتند و آن را نقد می كردند ولی بعضی از اين نقدها ضعيف بود و به جای آن 
كه مطالب كتاب را رد كند، بيشــتر آن را تأييد می كرد. همين مسئله باعث شد تا بزرگان 
حوزه علميه قم درصدد برآيند كه از ميان جواب ها و رديه های متعددی كه نوشته شد يكی 
را كه از همه كامل تر و بهتر است انتخاب كرده و فقط همان را منتشر كنند و از انتشار بقيه 
جلوگيری كنند تا پاسخ درستی به اسرار هزارساله داده شود. در اين ميان كتاب كشف اسرار 
نوشته امام خمينی)ره( كه كامل ترين و مستدل ترين پاسخ بود و مورد توافق همه علما قرار 
گرفت و حوزه را از تأليف جوابيه ای ديگر، بی نياز كرد، به چاپ رســيد. امام خمينی كه از 
شهرت احتراز داشت، در اولين چاپ اين كتاب گفته بود كه در ابتدای كتاب، هيچ نامی از من 
به عنوان مؤلف نبريد و تنها به نام حوزه، منتشر شود. تا مدتی كسی خبر نداشت كه نويسنده 
اين كتاب چه كسی است و فقط معدود بزرگانی كه در جريان اين جمع آوری جوابيه ها بودند، 
از نويســنده اين كتاب مطلع بودند. امام خمينی كه در اين زمان در سن 42سالگی بود و از 
مدرسين برجسته حوزه قم به شمار می رفت، كتاب های متعددی تأليف كرده بود ولی هيچ 
كدام از آن كتاب ها تا آن زمان منتشر نشده بودند و كشف اسرار، اولين كتابی است كه از 

امام خمينی منتشر شده است.4 
امام خمينی بعد از اينكه نسخه ای از كتاب اسرار هزارساله را ديد، به ايشان برای پاسخگويی 
مراجعه شد تا بر اين كتاب نقد بنويسد و با توجه به اينكه متأهل بود، شبها تا پاسی از شب در 
حجره شان در مدرسه فيضيه می ماند و مشغول تأليف بود. امام برای جلوگيری از شهرت، از 
ذكر نامشان بر روی كتاب كشف اسرار خودداری كردند ولی نتيجه عكس آن شد و شهرت 

1. سيد روح اهلل خمينی، كشف اسرار )چاپ اول(، صفحات آغازين؛ محسن بهشتی سرشت، زندگی و زمانه امام 
خمينی، تهران، پژوهشكده امام خمينی)س( و انقالب اسالمی، 1391، ص81. 

2. خانبابا مشار، فهرست كتابهای چاپی فارسی، همان، ج4، ص4073. 
3. شيخ آغابزرگ طهرانی، الذريعه الی تصانيف الشيعه، همان، ج 18، ص13. 

4. سيد حسين بدال، »كشف اســرار و زمينه پيدايش آن«، همان، ص166؛ هفتاد سال خاطره از آيت اهلل سيد 
حسين بدال، همان، ص202.
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بسزايی در حوزه پيدا كرد.1 امام خمينی چنين می گويد: »به من مراجعه شد و من كتاب كشف 
اسرار را در ظرف دو ماه با تعطيل كردن درسم نوشتم و يك قلم، آن را نوشتم... من اسمم را 

ننوشتم چون نمی خواستم معروف بشوم ولی عكس آن شد.«2 
امام در اين كتاب هيچ نامی از حكمی زاده نبرده تا مســئله جنبه شخصی به خود نگيرد؛ 
چراكه او را به عنوان نماينده يك تفكر انحرافی مورد نقد قرار داده بود. بعد از انتشــار اين 
كتاب، حكمی زاده برای امام خمينی پيامی فرستاد. امام خمينی درباره محتوای آن پيام چنين 

می گويد: 
بعد از انتشار كتاب]كشف اسرار[، حكمی زاده برای من پيغام فرستاد و 
گفت: جواب هايی كه شما نوشته  ايد، بسيار متين است و بعد گفت كه من 
غرض نداشتم از انتشار كتاب ]اسرار هزارساله[، جز اينكه اين سؤال ها برای 

مردم مطرح بود و من می خواستم كسی مثل شما ]به آنها[ جواب بدهد!3 
مرحوم آيت اهلل شيخ حسين لنكرانی نقل كرده است كه وقتی كتاب كشف اسرار به دست 
كسروی رسيد و آن را مطالعه كرد، گفت: »اين كتاب، عالمانه  نوشته  شده و نمی توان با آن  

مقابله  كرد.«4
آيت اهلل ســيد محمود طالقانی هم كه دايی حكمی زاده و دوســت نزديك او بود، اسرار 
هزارساله را منحرف دانسته و نظريات امام خمينی در كتاب كشف اسرار را پسنديد و انتشار 

اسرار هزارساله باعث قطع رابطه آيت اهلل طالقانی با حكمی زاده گرديد.5 
آيت اهلل شيخ حســين لنكرانی كه خودش مشــغول مبارزه فرهنگی با تفكرات انحرافی 
كسروی بود، با خواندن كشف اسرار به شدت عالقه مند به امام شده و آرزوی ديدار ايشان 

را در سر می پروراند. او خود چنين بيان كرده است: 
در آن موقع، صحبت ]از[ كسروی و شريعت سنگلجی و اسداهلل خرقانی  
بود. يك مرتبه كتابی به نام كشــف اسرار منتشر شــد... من  هم  سرگرم  
كارهای ]اصالحی و مبارزاتی[ خودم بودم... كتاب را خواندم ديدم خيلی 

1. همان، ص202.  
2. اميررضا ســتوده، مصاحبه با آيت اهلل جعفر ســبحانی، پا به پای آفتاب: گفته هــا و ناگفته ها از زندگی امام 

خمينی)س(، تهران، پنجره، 1374، ج3، ص204. 
3. همان، ج3، ص204. 

4. علی ابوالحسنی )منذر(، »روابط و مناسبات آيت اهلل حاج شيخ حسين لنكرانی و امام خمينی 1328-1324ش- 
قسمت اول«، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، بهار و تابستان 1381، ش22-21، ص10. 

5. »مدارای طالقانی نفاق رجوی را عيــان كرد: آيت اهلل طالقانی و تعامل با مجاهديــن خلق از نظر تا عمل در 
گفت و گوی يادآور با دكتر ســيد محمدمهدی جعفــری«، مجله يادآور، ش12-9، تابســتان 1391، ص223؛ 

گفت وگوی نگارنده با دكتر موسی حقانی كه ايشان از سيد مهدی طالقانی فرزند آيت اهلل طالقانی نقل كردند. 
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عميق است. نويسنده  اش درد داشــته. آن را قلم ننوشته، دل نوشته است. 
خوب، من حواسم جمع   اســت، مطالعه  كردم ديدم كارش را كرده است. 
كتاب عجيبی است. پرسيدم مال كيست؟ گفتند مال حاج آقا روح  اهلل خمينی  
است. شروع به ترويج كتاب كردم. می خريدم  و به اين و آن می  بخشيدم، 
و به اين كار، خوش بودم. در اين بين، دلم می خواست اين آقا را ببينم و خدا 
شاهد است خيال نمی كردم ايشان سيدند، فكر می  كردم مثل خودم شيخ 
هستند... زمان چرخيد و مقداری  فاصله شد تا اينكه يك روز به من گفتند 
ايشان به تهران تشريف آورده  اند. قرار دادند كه من ايشان را زيارت كنم. 
منزل ابوالزوجه ايشان، آيت اهلل ثقفی رفتم... آقای ثقفی در پامنار می زيست 
و من به منزلشان رفتم. اتاق را برای من خالی گذاشته بودند. نشسته بودم، 
ديدم  يك  آقای سيدی وارد شد، نشستند. گفتم بنا بود آقا را زيارت كنم، آقا 
كجا هستند؟ كه گفتند: من خودم هستم! و قضيه معلوم شد... در آنجا، يك 
قدری بين ما مذاكرات ]بلكه[ معاشقه اسالمی شد و من، بی  اختيار، كلمه ای 

را  به  ايشان  عرض كردم كه نمی دانم چه  بود؛ هر  دو  گريه كرديم.1
امروزه بعد از گذشت بيش از هفتاد ســال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، هنوز شبهات 
وهابيت پيرامون عقايد شيعه، به شكل های مختلفی بازتوليد شده و به فضای عمومی ايران 
تزريق می شوند و هنوز اين شبهات در جامعه ما جاری است اما كتاب كشف اسرار سال هاست 
كه ديگر چاپ نمی شود و از آخرين چاپ های آن بيش از سی سال می گذرد و اگر كسی دنبال 
اين كتاب باشد فقط در كتابخانه های قديمی می تواند آن را بيابد و همين نكته باعث شده تا 
اين كتاب در فضای علمی كشور، ناشناخته بماند. مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمينی)ره( 
بايد به صورت جدی به اين مطالبه پاســخ دهد و به صورت عمومی اطالع رسانی كند كه 
چرا كتاب كشف اســرار- همچون كتاب رنجنامه حاج سيد احمد خمينی- بازنشر نشده و 
نمی شود؟ كتاب كشف اسرار در دوران پانزده ســاله نهضت امام خمينی، بارها به صورت 
زيرزمينی منتشر شد ولی چاپ های قديمی آن از كيفيت بااليی برخوردار نبود. جا دارد اين 
كتاب با يك مقدمه درباره تاريخچه آن و يك تحقيق عالی و توضيح برخی نكات ضروری در 
پاورقی، بار ديگر در شكلی مناسب و زيبا منتشر شود و در دسترس عموم قرار بگيرد تا مردم 
با سير جريان فكری امام خمينی آشنا شوند و نيز بسياری از شبهات وهابيت پاسخ داده شود. 
امام خمينی فصل های كتاب كشف اسرار را بر اساس كتاب اسرار هزارساله به شش گفتار 

1. علی ابوالحسنی )منذر(، همان، ص11-12. 
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ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

و يك مقدمه ترتيب داده است و به همان روال به پاســخ گويی به شبهات اسرار هزارساله 
پرداخته است. 

نتيجه گيری
كسروی نقد آموزه های شيعی را با استفاده از شــبهاتی كه وهابيت وارد كرده بود، آغاز 
كرد و آنها را با بيانی ديگر در تهران بازتوليد می كرد و در دل های جوانان بذر شك نسبت 
به عقايدشان را می كاشت. كسروی تالش زيادی برای جذب افراد مستعد مانند علی اكبر 
حكمی زاده داشت و آنها را به تفكرات انحرافی خويش، آلوده ساخت. حكمی زاده هم رفاقت 
عميقی با كسروی برقرار كرد و روز به روز اين پيوند وثيق تر می شد. كسروی از مجالت و 
كتاب های مختلفی برای نشر افكار خود استفاده می كرد. مجله پيمان در سال 1312 توسط 
كسروی منتشر شد و با فاصله يك ساله، حكمی زاده هم مجله همايون را در قم منتشر كرد كه 
مروج افكار شبه سلفی بود و در ابتدا با رويكرد نقد دينی منتشر می شد ولی به مرور زمان، زاويه 
بيشتری با دين گرفت و دوستان حكمی زاده از او فاصله گرفتند و علمای قم هم اعتمادشان 
نسبت به مجله ســلب و مجله همايون بعد از يك ســال فعاليت، تعطيل شد. بدين ترتيب 
علی اكبر حكمی زاده به يك شخصيت ضددين تبديل شد كه قصد داشت خود را وقف مبارزه 
با دين كند و كتاب اسرار هزارساله را در شــهريور 1322 با ادبياتی بسيار سخيف در نقد 

آموزه های دينی شيعه، منتشر ساخت. 
جوابيه های مختلفی بر اين كتاب نوشته شد و نشريات مختلفی به پاسخگويی به آن كتاب 
مشغول شدند ولی مهمترين جوابيه، كتاب ارزشمند كشف اسرار نوشته امام خمينی است 
كه در فروردين 1323 منتشر گرديد و به طور مبسوط و مستند به پاسخگويی به شبهات آن 
كتاب و شبهات وهابيت پرداخت و به عنوان پاسخ رسمی حوزه قم به آن شبهات منتشر شد 
و تا پيروزی انقالب اسالمی، اين كتاب بارها به صورت زيرزمينی منتشر شد. امروزه بعد از 
گذشت بيش از هفتاد سال از انتشار كتاب اسرار هزارساله، هنوز شبهات وهابيت پيرامون 
توسل، زيارت، شفاعت و بسياری ديگر از عقايد شيعه، به شكل های مختلفی بازتوليد شده و به 
فضای عمومی ايران تزريق می شوند و هنوز اين شبهات در جامعه ما جاری است. اما كتاب 
كشف اسرار سال هاست كه ديگر چاپ نمی شود و از آخرين چاپ های آن بيش از سی سال 
می گذرد و اگر كسی دنبال اين كتاب باشد فقط در كتابخانه های قديمی می تواند آن را بيابد. 
عالوه بر اينكه كتاب كشف اسرار، اولين اثری است كه در آن، امام خمينی)ره( با صراحت 
سخن از اسالم سياسی و حكومت اسالمی به ميان آورده و درباره كيفيت آن بحث كرده است. 
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حكمی زاده بعد از نوشتن كتاب اسرار هزارساله و جنجالی كه در فضای جامعه به پا كرد، 
خصوصًا با ديدن كتاب كشف اسرار، برای هميشه منزوی شــد و از كارهای فكری كناره 
گرفت و در خفا به فعاليت های اقتصــادی روی آورد و از كارهای افراطی دوران جوانی اش 
فاصله گرفت و سال ها بدون حاشــيه به فعاليت های اقتصادی پرداخت و تا بعد از پيروزی 
انقالب اسالمی هم زنده بود ولی كسی از او اطالعی نداشت تا اينكه در سال 1366 در تهران 

درگذشت. 


