
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پاسخ و پرسش        

  
  
  خرداد 15 تخصصی فصلنامه محترم مسئول مدیر ´

  علیکم سالم
 اینجانـب  کـه  کـنم  عـرض  باید فصلنامه، منظم ارسال از سپاسمندي و قدردانی ضمن احتراما
 نظـر  از خرداد 15 فصلنامه االنصاف و الحق ولی کنم می دریافت ماه هر در را مختلفی نشریات

 هـاي  تالش از خود سهم به .است استفاده قابل و نظیر کم تاریخی هاي ناگفته و اییمحتو و علمی
 آن براي روزافزون موفقیت و کنم می تقدیر همکارانتان و عالی جناب تاریخی و علمی و فرهنگی
   .دارم آرزو جناب

 را آن روشـن  و صـریح  جـواب  و بگـذارم  میـان  در عـالی  جنـاب  با دیدم الزم که را اي مسئله
 مالقاتی و ارتباطی )ره(امام حضرت با زمانی که اشخاص بعضی اخیرا که است این کنم قاضات
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 انسـان  نظـر  از آن سـقم  و صـحت  کـه  دهنـد  مـی  بزرگـوار  آن بـه  هـایی  نسبت گاهی اند، داشته
 باشند فرموده مصباح اهللا آیت حضرت نامه جواب در امام اینکه ادعاي جمله از است، نامشخص

 اظهـار  شـریعتی  علی دکتر مرگ درباره امام اینکه یا !!»است بدبین آدم و عالم به مصباح آقاي«
 واقـع  بـا  مطـابق  حدي چه تا امام به ها نسبت و ادعاها این !»متأسفم دلیل سه به« باشند فرموده
 امیـدوارم  !است؟ خوابیده ها بافی خاطره طور این پشت در اهدافی چه ندارد، واقعیت اگر و است
 جواب سؤال این به فصلنامه در ندانستید صالح اگر و کنم دریافت عالی جناب زا روشنی جواب

 و مسـرت  قـرین  را اینجانـب  و داریـد  مرقوم را آن جواب خصوصی نامه یک در الاقل بفرمایید
   .سازید امتنان

       باتشکر        
  اصفهان ـ قدیري :شما کوچک برادر

þ السالم علیکم  
 )علیـه  اهللا سـالم (امـام  بـه  کـه  را آنچـه  :کنـد  اعالم داند می الزم بل،متقا تقدیر و تشکر با همراه
 پـی  در کـه  قراینـی  و دالیـل  بـر  بنا »است بدبین آدم و عالم به مصباح آقاي« :که اند داده نسبت
 تردید آن بودن دروغ و نادرستی در توان نمی و است واقعیت از دور و صحت از عاري آید می

   :زیرا کرد،
 رواج و سـاختند  را دروغ ایـن  )مقامـه  اهللا اعلـی (مطهـري  مرتضـی  شهید استاد هدربار قبال .1
 پیرامـون  مطهـري  شـهید  نامه دریافت پی در امام که کردند شایع آنجا و اینجا دیرزمانی .دادند

 چـه  اکنـون  !!»اسـت  بدبین آدم و عالم به مطهري آقاي« :اند کرده اظهار شریعتی هاي کژاندیشی
   .دارد اي جداگانه بحث اند کرده متوجه مصباح اهللا آیت به را اتهام این که شده
 آن بارز و ارزنده صفات و اخالقیات روحیات، از و شناسند می درستی به را امام که آنان .2
 کـه  عامیانـه  اصـطالح  گونـه  ایـن  داننـد  مـی  خوبی به دارند، آگاهی آسمانی ابرمرد و ربانی عالم

 در امـام  .نـدارد  امـام  ادبیات با خوانی هم و سنخیت گونه هیچ »است بدبین آدم و عالم به فالنی«
 بـه  آمیـز  اغـراق  جمـالت  و گویی گزافه از و بودند اخالقی و دینی آداب به مؤدب کردار، و گفتار
 که کردند می دقت آورند زبان بر خواستند می که را اي کلمه جزء هر روي و داشتند پرهیز شدت
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 گفتار از کردند می سفارش نیز را دیگران پیوسته و باشد نداشته گزافه جنبه و نباشد آمیز اغراق
  .بپرهیزند آمیز اغراق نوشتار و

 چنـین  ــ  دینـی  عالمـان  بـه  رسـد  چـه  ــ  عـادي  انسان یک سر پشت گاه هیچ و هرگز امام  .3
 در ایشـان  حضور در که دادند نمی رخصت هرگز نیز دیگران به و آوردند نمی زبان بر سخنانی
 و سـماجت  با ایشان حضور در خواستند می که را گستاخانی آن و بگویند سخن سیک نکوهش
 بـه  نسـبت  بجا و بیجا نکوهش از را آنان و راندند می خود از کنند، بدگویی دیگران از جسارت،
  .داشتند می باز دیگران

 نانسـا  یـک  زبـان  از کـه  نیسـت  سـخنی  »اسـت  بدبین آدم و عالم به« که اي گونه این اتهام .4
 و بودنـد  خودسـاخته  و یافتـه  تکامـل  انسـانی  کـه  امام به رسد چه بیاید، بیرون متشرع و معتقد
 معصـیت  خـدا  محضـر  در کـه  دادنـد  مـی  هشدار دیگران به و دیدند می خدا محضر در را جهان
  .نکنند

 و دیـدگاه  برابـر  در »اسـت  بـدبین  آدم و عـالم  به« که منطق از دور نظرهاي اظهار اینگونه .5
 دیگـران  منطـق  برابـر  در همیشـه  و ندارنـد  منطـق  اصـوال  کـه  است کسانی از دیگران، یاتنظر

 دیگـران  هـاي  تحلیـل  و ها دیدگاه رد از اینکه یا آورند روي جوسازي و گري هوچی به ناگزیرند
 از نـاگزیر  بپذیرنـد،  را حـق  سـخن  خواهنـد  نمـی  جاهالنه و نظرانه تنگ تعصبات روي و عاجزند

 استدالل و منطق مرد امام که صورتی در گیرند، می کمک عامیانه و مایه بی تاصطالحا گونه این
  .نداشتند نیازي هرگز ها جوسازي و ها زدن پا و دست گونه این به و بودند

 آنـان  قدرت، جنگ و بندي جناح باندبازي، که عزیزانی همه از داند می الزم پاسخ، این پایان در
 هـر  ندهنـد  اجـازه  کـه  کند استمداد است نساخته تهی انسانی هاي ارزش و اخالق و ایمان از را

 و مقـام  از دهـد  رخصـت  خود به است، داشته گفتگویی و دیداري امام با صباحی چند که کسی
 صـحنه  از رقبـا  رانـدن  بیـرون  هـا،  اسـطوره  و هـا  بـت  از حمایت راه در ربانی عالم آن موقعیت
 و کنـد  اسـتفاده  سوء شیطانی هاي بندي ستهد و باندي کثیف هاي کشمکش راه در نیز و سیاسی
   .برد سؤال زیر به را امام شخصیت و حیثیت
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 و مطهـري  اهللا آیـت  شـهید  اسـتاد  موقعیـت  و شخصیت به امام زبان از ادعایی چنین تردید بی
 ــ  را امـام  لیکن نشاند، نمی گردي شان کبرایی دامان بر و کند نمی وارد اي خدشه مصباح اهللا آیت

 خـدا  مـرد  آن از و آورد مـی  پـایین  فرهنگ بی و باك بی مباالت، بی آدم یک سرحد تا ـ باهللا العیاذ
 و این سر پشت اینکه از و نداشته اي واهمه ناسزا و تهمت غیبت، از انگار که نمایاند می اي چهره
 و امـروز  نسـل  نـزد  را امـام  گونـه  بدین و است کرده نمی پروا بنشیند بدگویی و نکوهش به آن
 ندارنـد،  اي ریشه و درست شناخت ایشان به نسبت و ندیده نزدیک از را امام که آینده هاي لنس
   .کند می دار خدشه را ایشان استثنایی و روحانی هاي ویژگی و برد می سؤال زیر به

 رفتارهاي و برخوردها بدترین که کسانی مورد در حتی امام که دانند نمی فردا و امروز نسل
 سـخن  گـاه  هـیچ  بودنـد،  داشـته  روا هـا  سـتم  ایشـان  به نسبت و داشتند ایشان اب را غیراخالقی
 و هـا  اتهـام  هـا،  اهانـت  کنـار  از سـرد  آه و مظلومیـت  دنیـا  یک با و نیاوردند زبان بر ناموزونی
 دوسـتان  و شـاگردان  یـاران،  علیـه  داشـت  امکـان  چگونـه  وصـف  این با .گذشتند ها نارواگویی

 عزیـز « پیشـگاه  در آن اثبـات  کـه  را اتهـامی  و آورند زبان بر ناروایی سخن چنین خود مخلص
   .کنند وارد آنان بر نباشد آسان »مقتدر
 دلیـل  سـه  بـه « انـد  کرده اظهار شریعتی مرگ از پس امام اینکه بر مبنی دیگر ادعاي مورد در

 اسـت،  »الشـمس  مـن  اظهر« راستی به آن بودن دروغ که برسانیم عالی عرض به باید »متأسفم
 مـدعا  ایـن  نادرسـتی  بـر  اي زنـده  گواه شده آورده امام زبان از آنچه در گویی دوگانه اوال ازیر
   :است کرده ادعا بار یک محترم راوي .باشد می

 را خـود  توجـه  کـاش  اي  نخسـت  :متأسفم شریعتی فوت از بابت سه از فرمودند امام

 و افتادنـد  در او بـا  اي عـده  چـرا  اینکه ثانیا .کرد نمی معطوف دانشگاهی نسل به صرفا

 و بماند نتوانست و رفت دنیا از زود آنکه سوم .بکند تبلیغ و بکند کار درست نگذاشتند

  1...دهد ادامه کارش به
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   :است شده ادعا چنین دیگر بار یک و
 و تبلیغـی  هـاي  فعالیـت  دوران در اینکـه  یکـی  :متأسـفم  دلیل سه به فرمودند امام ....

 ایشان آنان، با درگیري و کردند جلب خودشان به را ایشان توجه اي عده ایشان ارشادي

 کردنـد  مجبـور  را خودشان ایشان که است این دوم تأسف .کرد دادن پاسخ به مجبور را

 از برخـی  و داشـتند  قـرار  هایشـان  صـحبت  حاشـیه  در کـه  افـرادي  بـه  پاسخگویی در

 تأسـف  و شد نمی جلب آنها به توجهش ایشان کاش اي که بودند ها بازاري و روحانیون

 را آنچـه  کـه  نیافتند را این توفیق و بود کوتاه ایشان عمر که بود جهت این از امام سوم

  1...کنند تصحیح داشت نظر تجدید به احتیاج

 و رفت دنیا از زود« نامبرده اینکه از امام آیا !! است؟ امام از مدعا دو این از یک کدام راستی
 احتیـاج  که را آنچه نیافت توفیق« اینکه از یا بود متأسف !»دهد ادامه را کارش و بماند نتوانست

 مـورد  شـریعتی  کـار  کـه  نمایاند می چنین نخست ادعاي در !!»کند تصحیح داشت نظر تجدید به
 تبلیـغ  و بکنـد  کـار  درست نگذاشتند و افتادند در او با اي عده« اینکه از ایشان و بوده امام تأیید
 چـرا  کـه  اسـت  بوده این از امام تأسف که آید می بر دوم ادعاي از .اند کرده تأسف اظهار »بکند

 امام تأیید مورد او کار بنابراین !»کند تصحیح داشت احتیاج نظر تجدید به را آنچه نیافت توفیق«
 کرد می نظر تجدید خود نظریات در ماند می شریعتی اگر که اند داشته یقین انگار امام لیکن نبوده

 بـراي  را کسـی  وجـود  اگـر  امام که دانست باید ثانیا .ساخت می برطرف را آن هاي نادرستی و
 بـه  کـم  دست یا صراحت با و کردند نمی درنگ او از حمایت در دانستند، می مؤثر و مفید اسالم

 رسـمی  نامـه  در اینکه نه دادند، می قرار پشتیبانی و تأیید مورد را او کار و راه تلویحی صورت
 بـاب  سـه  از پنهانی صورت به پرده پشت در و نکنند او مرگ از تأسفی اظهار ترین کوچک حتی

 هـا  کـاري  محافظـه  و دوگـانگی  گونه این از امت امام .کنند تأسف اظهار او مرگ از دلیل سه به یا
 امام اصوال ثالثا .بود خدا مرد آن بارز هاي ویژگی از قاطعیت و صراحت و بودند بیزار و مبري
 دیدنـد،  نمـی  نیـازي  دالیـل  و دلیل کردن ردیف به موضوعی از أثرشانت و تأسف براي گاه هیچ
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 خـود  موضـع  که بودند آن بر شریعتی درباره امام اگر و خود، موضع کردن روشن براي مگر
 یـا  روز آن در بلکـه  کردند نمی را کار این نفر یک نزد در و بسته اتاق یک در هرگز کنند بیان را

 پـیش  شریعتی درباره نظر اظهار براي هایی فرصت که المیاس انقالب پیروزي از پس کم دست
   .داشتند می اعالم او فقدان از را خود تأسف و کردند می قدرشناسی او از آمد،
  انفسنا شرور من اهللا اعاذنا               


