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سيد جمالالدين واعظ اصفهاني از سخنوران دوران مشروطيت ايران

عالم�ه امين�ي صاح�ب الغدي�ر ،در
شهداءالفضيله،ناممرحومشيخفضلاهلل
نوري و بقيه علماي ش�بيه به او را آورده،
خب اين را هم كه كش�تند ،س�يد اوالد
پيغمب�ر(ص) هم ب�وده ،نس�ب ،دانش،
ش�خصيت و حركات اجتماع�ياش هم
كه واضح بوده ،كس�ي هم نبود كه مردم
او را نشناس�ند .پس چرا آقاي اميني در
كتابش نام�ش را نميآورد؟ چرا آش�يخ
آقابزرگ ش�رح حالش را نمينويس�د؟
به خاط�ر همين اتهاماتي اس�ت كه به او
ميزنند ،يعني آنها اساس� ًا سيد جمال
واعظ را بيدين و يا دس�ت كم مشكوك
ميدانستند.بنابراينچگونهميتوانستند
كس�ي را كه المذهب ميدانستند ،جزو
ش�هداءالفضيله ،يعن�ي ش�هدايي كه
در راه دي�ن كش�ته ش�دند بياورن�د؟

در حاشيه انتشار اثر «سه سفرنامه»

روايت سفر به كوي يار

واكاوي پيشينه اعتقادي سيدجمال واعظ اصفهاني
در گفتوگوي «جوان» با آيتاهلل حاج شيخ هادي نجفي اصفهاني

سيدجمال را مسلمان نميدانم
محمدرضاكائيني
س�يد جم�ال واع�ظ اصفهان�ي از جمل�ه
مشروطهخواهاني است كه درباره هويت اعتقادي
وي ،س�خناني مهم ،اما كمتر ش�نيده شده وجود
دارد .با اين هم�ه درباب چند و چ�ون اين هويت،
چهرههايينامتجانس
از احم�د كس�روي
و اعتما دالس�لطنه
گرفته تا بس�ياري از
عالمانشاخصشيعه
هم داستان هستند
و وي را عنص�ري
«بي اعتق�اد» تلقي
ميكنند ،برخي نيز او
را به برخي فرق ضاله
از جمله «بابي�ت» و«ازليت» منتس�ب ميدانند.
درگفتوشنود حاضر ،عالم ارجمند آيتاهلل حاج
شيخهادينجفياصفهاني،بااتكابهبرخياطالعات
خانوادگي و مستندات تاريخي ،اين مقوله را مورد
ارزيابيقراردادهاست.ايننكتهنيزناگفتهنماندكه
اين مصاحبه براي سالمرگ سيدجمال تهيه شده
بود كه اينك با اندك�ي تأخير به حضورتان تقديم
ميشود .اميد آنكه مفيد افتد.

سيدمحمد علي جمالزاده

بسياريبراينباورندكهباسپريشدنبيشاز
يك قرن از رويداد مشروطه ايران ،الزم است
كه واقعيتِ انديش�ه و عمل برخي چهرههاي
نقشآفري�ن واكاوي ش�ود .بيترديد يكي از
اين چهرهها ،سيد جمال واعظ اصفهاني است.
برخيبدوناعتنابهبخشيازاسنادتاريخيكه
بهكژاعتقادياوداللتدارد،صرف ًاراهثناخواني
و تجليل از او را در پي گرفتهاند...
خب،سيدجمالدرمشروطهشخصيتمهمياست.سيد
جمال خدماتي به مشروطه كرده و شهيد مشروطه است،
بنابراين احياي او طبيعي است...
اما اين بخشي از واقعيت است ،ما هنگامي كه
در صدد ارزيابي گرايشات اعتقادي او باشيم،
نميتوانيم صرف ًا به كليگويي و تكرار سخنان
گفتهشدهبسندهكنيم.شماكهازناحيهپدري
به خان�دان علمي نجفي و از س�وي مادري به
خاندان صدر ،يعني خاندان سيدجمال واعظ
منتسب هستيد ،اينگونه داوريها را چگونه
ارزيابي ميكنيد؟
بس��ماهللالرحمنالرحيم .همه اينها طبيعي است .سيد
جمال واعظ اصفهان��ي و ملكالمتكلمين جزء الينفك
مشروطه هستند .يك وقت شما ميخواهيد مشروطه را
نفي كنيد كه حسابش جداست ،ولي اگر بخواهيد تصديق
كنيد ،اينها جزء الينفك مشروطه هستند...
در اين موارد معموالً همگان ،سخناني يكسان
دارند ،اختالف درباره رويك�رد اعتقادي اين
فرد است؟
در اينكه سيد جمال واعظ ،مردي خطيب و واعظي نمره
يك است ،كه شكي نيست ،يك وقتي به او صدرالمحققين
ميگفتند! عمري هم نكرد كه او را كشتند ،زير  50سال
بيش��تر نداش��ت ،با اين حال بهخوبي از عهده تحريك
احساسات مردم و ايراد خطابه برميآمد .از جنبه خاندان
هم كه برجسته است .او از خاندان صدر است .البته از اوالد
آسيد صدرالدين نيست ،بلكه از اوالد پدر آسيد صدرالدين
است ،ولي باالخره از خاندان محترمي است و مورد توجه.

پس براي خودش ش��خصيتي اس��ت و كسي نميتواند
منكراصل اهميت او بشود .او در ماجراي تأسيس شركت
اسالميه ،از طرف مرحوم آقاي آقانجفي اصفهاني به شيراز
ميرود كه براي اين ش��ركت تبليغ كند .رساله «لباس
التقوي» را در تأييد و ترغيب مردم به ش��ركت اسالميه
مينويس��د ،بنابراين او را دستكم نگيريد ،سواي اينكه
رساله «رؤياي صادقه» هم معلوم نيست كه متعلق به سيد
جمال واعظ باشد .انتساب اين كتاب به سيد جمال قطعي
نيست و سر اين موضوع دعواست...
نظر مشهور اين است كه متعلق به سيد جمال
است.نظرشماچيست؟
به هرحال دراين باره اختالف است ،يك عده ميگويند
مال ملكالمتكلمين است ،از جمله پسرش ملكزاده كه
ميگويد :اين رساله مال پدر من است .رسالهاي است كه
سرشدعواستودقيقاًمعلومنيستمالسيدجمالاست
يا ملكالمتكلمين يا اص ً
ال شخص سومي در بين هست.
بعيد نيست متعلق به شخص سومي باشد ،بنابراين مؤلف
اين رساله ،محل سؤال است.
عالوه بر اينكه قول مشهور سر جاي خودش
هست ،شيوه نگارش س�يد جمال با توجه به
ساير رسالههايش ،قابل تشخيص است...
به هرحال اين جهات بايد بررسي شوند .سيد جمال واعظ،
به مشروطيت خدمت كرده .آدم مشروطهخواهي بوده و
براي مشروطه منبر ميرفته و در اثر مشروطهخواهي هم
در همدان كشته ش��ده ،تنها يك نكته دراين ميان باقي
ميماند كه :او در دستگاه آخوندي آدم خوشنامي نيست!
ممكناستروشنفكرها،منورالفكرهاوسكوالرهابعضياز

خاطرم هس�ت كه بعد از انقالب ،دو
بار خواس�تند نام جمالزاده را روي
دو خيابان در اصفه�ان بگذارند .هر
دو بار ش�خص بنده اقدام كردم و با
اينكه در تهران خياباني به اس�مش
هس�ت ،نگذاش�تم در اصفهان اين
كار را بكنن�د .علت�ش ه�م اين بود
كه گفت�م :اي�ن آدم بيدين اس�ت،
چرا ميخواهيد اس�م ي�ك بيدين
را روي خيابا نه�ا بگذاري�د؟

خصلتها را نقطه ضعف ندانن��د و بگويند :اينكه چيزي
نيست! به هر حال سيد جمال واعظ از لحاظ اعتقادي و
شخصيتي ،در نظام روحانيت مطرود است .ميدانيد كه
ايشان از عموزادههاي آسيد اسماعيل صدر است و شايد
نسبت ديگري هم با ايشان داشته باشد .اين مطلبي كه
ميخواهم بگويم از مشايخ و بزرگان مسموع شده است و
از اطالعات خانوادگي ماست .مسموع است كه وقتي سيد
جمال به نجف و نزد مرحوم آيتاهلل آسيد اسماعيل صدر
ميرود،بااينكهپسرعموهستندوشايدازجانبمادريهم
با هم نسبت داشته باشند ،آسيد اسماعيل صدر كه مرجع
زمان خود است ،وقتي سيد جمال از نزدش ميرود ،به اهل
خانه دستور ميدهد استكانش را آب بكشند! اين يعني
چه؟ يعني اينكه حتي او را مسلمان هم نميداند ،يعني
تكفيرسيدجمال!
پس نگاه روحانيت ،آن هم يك عالم روحاني از خاندان خود
او و نه يك غريبه به او ،اينگونه است .نسبت آنها ،هم پدري
است و هم مادري و لذا مرحوم آسيد اسماعيل صدر ايشان
راخوب ميشناسد و وقتي به خانهاش ميآيد كه نميتواند
در را به رويش ببندد .در خانه علما و مراجع هميش��ه باز
است ،ولي وقتي ميرود ،ميگويد :استكانش را آب بكشيد،
يعني او را مسلمان نميدانسته است!
نكته ديگر اين است كه سيد جمال متهم به «بابيت» و
«ازلي بودن» است .بعضيها گفتهاند شايد اين اتهام به
دليل اين بوده كه گاهي «تردامني» ميكرده اس��ت ،اما
امروز كه برخي نزديكانش نس��بت به اين مسئله اذعان
كردهاند ،ديگر اين مس��ائل تصديق شده و اتهام نيست.
كدام آخوندي ،آن هم  100س��ال پيش با زن مكش��فه
مراوده داشته؟ يا زن خودش را مكشفه و در مجلس حاضر
ميكند؟ آن روزها اين حرف ،اتهام بود ،چون سيد جمال
كمي در مقاب��ل مردم كمي مراقبت و مس��ئله را پنهان
ميكرد .البته من شخصاً سيد جمال واعظ را بابي يا ازلي
نميدانم! ...
چرا؟
س��يد جمال واعظ «بيدين» اس��ت! آن موقع ديني به
اس��م بيديني نداش��تيم ،ولي امروز داريم! آنهايي كه
ميخواس��تند تظاهر به بيديني كنند ي��ا گرايشهاي
بيديني داشتند ،به س��مت بابيت و ازليت ميرفتند يا
چنين حرفي را دربارهشان ميزدند .سيد جمال عاقلتر از
اين حرفهاست كه برود بابي شود ،فهميدهتر از اين است.
سيد جمال را نميشود گول زد و برد و بابي كرد! قدرت
فهمش به گونهاي نيست كه فريب اين جماعت را بخورد،
لكن سيد جمال بيدين است .آن موقع بيدينها تظاهر
ميكردند به اينكه بابي هس��تند ،درست مثل پسرش.
جمالزاده ه��م تا آخرش بيدين ب��ود و البته نيازي هم
نداشت تا به فرقهاي تظاهري بكند .سيدجمال واعظ ،بابي
و ازلي نيست ،اما «تردامني» دارد و شايد انتساب او به بابي
بودن هم به همين علت باشد.
به هرحال سيد جمال شخصيتي اس��ت با بيان خوب و
دانش وسيع .اينها را كسي نميتواند منكر شود .در جواني
هم كشته شده و قتلش هم مس��لم است ،با وضع نسبتاً
فجيعي هم كشته شد .شخصيتي هم هست كه حتي در
معارفالرجال نوشته شده كه از مرحوم حاج ميرزا حسين
نوري صاحب مستدرك اجازه روايت داشته ،معذالك شرح
حالش در كتابهاي آقاياني كه به ثبت و ضبط و تراجم
علما مقيد بودند ،نيست! مث ً
ال در نقباءالبشر شيخ آقابزرگ
تهراني ذكري از او نيست در حالي كه نسب و فعاليتهاي
اجتماعي سيد جمال واعظ قابل ذكر است...
درحاليكهجايگاهيبودهكهعليالقاعدهبايد
شرح حالش را ميآوردند؟...
بله ،مخصوصاً اينكه در اين مجموعهها ،شرح حال كساني

آيات عظام شيخ محمد تقي و شيخ نوراله نجفي اصفهاني در ميان برخي از اطرافيان خود

آيتاهلل هادي نجفي اصفهاني
امر به س��ير در زمي��ن در آيات كتاب آس��ماني
قرآن كريم مكررا ً وارد ش��ده اس��ت .همانگونه
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آيا نديدند چگونه خدا آفرين��ش را آغاز ميكند
و س��پس آن را باز ميگرداند و اين براي خداوند
آسان اس��ت ،بگو در زمين س��فر كنيد و بنگريد
خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است .سپس
خداوند جهان آخرت را ايجاد ميكند و بهراستي
خداوند بر هر كاري تواناست.
س��ير در زمين و گش��ت و گذار در آن و سفر اگر
با انديش��ه همراه ش��ود ،درسهايي را به مسافر
ميآم��وزد و رنج س��فر را بر وي آس��ان ميكند.
اميرالمؤمنين(ع) در ابيات منس��وب به ايش��ان
فوايد سفر را چنين برميشمارند:
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در جستوجوي مِهي ،از ميهن دور شو و سفر كن
كه در آن پنج سود بيني:
گش��ايش اندوه ،روزي ،دانش و فرهنگ و ديدار
بزرگان گويند در سفر رنج است و آزمون و بريدن
بيابانها و ديدن س��ختيها مرد را م��رگ ب ِه كه
در خانه خ��واري زيد و در ميان س��خنچينان و
رشكبران سر آرد.
آنچه گذش��ت در هر سير و س��فري روي زمين
مترتب ميشود ،ولي اگر اين سفر به سوي كعبه
مقصود و انجام فريضه الهي و حج بيتاهللالحرام
باش��د ،مطلب متفاوت خواهد ب��ود و آثار فراوان
و بركات ماندگار براي مس��افر اي��ن كوي دارد و
درسهاي بيشماري را به وي ميآموزد ،بهويژه
اگر اين س��فر زيارت آخرين پي��امآور الهي(ص)
و وارثان و جانش��ينان بر حق را نيز در بر داشته
باش��د .از اينرو صاحب اين قلم بر آن شد در اين
دفتر آنچه را در سه س��فر نگارش كرده است ،به
محضر خوانندگان خود به نام «س��ه سفرنامه»
عرضه كند:
1ـ ميقات :سفرنامه اولين حج تمتع َح َّجهاالسالم
است كه در سال 1317ش .برابر با 1412ق .انجام
گرفته است.
2ـ ديار يار :سفرنامه دهمين حج تمتع است كه
در سال 1388ش .برابر با 1430ق ،صاحبخانه
نگارنده را به آن دعوت كرده است.
3ـ طور سينا :س��فرنامه پنجمين زيارت عتبات
عاليات عراق ،در سال 1388ش .برابر با 1431ق.
است.
هر يك از اين س��ه س��فرنامه در ج��اي خود
خواندني است و مطالب سودمندي را به سالك
اين طريق ميآموزد .در ختام سخن روايتي از
امام صادق(ع) درباره س��فر را يادآور ميشوم:
«حم��اد از امام صادق(ع) رواي��ت ميكند كه
ّ
فرمود لقمان به پسرش گفت هر گاه به همراه
مردمي س��فر كردي ،چه در كار خود و چه در
كار آنها با ايش��ان رايزني بس��يار كن و لبخند
بس��يار به آنها بزن و در توش��ه و خرجي خود
بخش��نده باش و هر گاه تو را دع��وت كردند،
دعوت ايشان را بپذير و هنگامي كه از تو ياري
طلبيدند ،بديشان ياري رسان و در سه چيز بر
آنها برتري ياب :خاموش��ي بسيار ،نماز فراوان
و سخاوت بدانچه همراه داري ،اعم از مركب،
مال و توشه .هرگاه از تو در حق مسلّمي گواهي
خواس��تند براي آنها گواهي ده و هنگامي كه
با تو رايزن��ي كردند تا آنجا ك��ه ميتواني نظر
خوبي بديشان بده و در كاري تصميم مگير تا
در آن خوب انديش��ه كني و در هيچ مشورتي
بهزودي پاس��خ مده تا در فك��ر آن برخيزي،
بنش��يني ،بخوابي ،غذا بخوري و نماز بخواني
و در اين ميان انديش��ه و حكمت خ��ود را به
كار زني ،زيرا اگر آنكه با او مش��ورت كردهاند،
حقيقت��اً خيرخواهي نكند ،خ��داي تبارك و
تعالي انديشه و خرد او را بستاند و امانت خود
را از او بگيرد».
پينوشتها:
( )1قرآن كريم ،سوره عنكبوت ،آيه 19
( )2قرآن كريم ،سوره عنكبوت ،آيه 20
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را كه كمتر از او هس��تند ،آوردهاند .آنهايي كه هم
رتبه علم��ي كمتر و تأثيرات اجتماع��ي به مراتب
محدودتري از سيد جمال واعظ داشتهاند را آوردهاند،
پس چرا ذك��ري از او نميكنند؟ چطور اس��ت كه
مرحوم ش��يخ آقابزرگ در نقباءالبش��ر اسمي از او
نميبرد؟چرامرحومعالمهشيخعبدالحسيناميني
در شهداءالفضيله كه شهداي عالم را ذكر ميكند،
نامي از او نميبرد؟ مگر او را نكشتند؟
درحالي كه به برخي ش�هداي مشروطه
از جمله آيتاهلل ش�يخ فض�لاهلل نوري
هم اشاره كرده اس�ت ،خب اين هم يك
مورد...
آقاي اميني صاح��ب الغدير ،در ش��هداءالفضيله،
مرحوم ش��يخ فضلاهلل نوري و بقيه علماي شبيه
به او را آورده ،خب اين را هم كه كشتند ،سيد اوالد
پيغمبر(ص) هم بوده ،نس��ب ،دانش ،شخصيت و
ح��ركات اجتماعياش هم كه واضح بوده ،كس��ي
هم نبود كه مردم او را نشناسند .شخصيتي است
كه همان موقع هم در ايران مط��رح بود .پس چرا
آقاي اميني در كتابش نامش را نميآورد؟ چرا آشيخ
آقابزرگ شرح حالش را نمينويسد؟ به خاطر همين
اتهاماتي اس��ت كه به او ميزنند ،يعني آنها اساساً
سيد جمال واعظ را بيدين و يا دست كم مشكوك
ميدانستند .بنابراين چگونه ميتوانستند كسي را
كه المذهبميدانستند ،جزو شهداءالفضيله ،يعني
شهداييكهدر راه دينكشته شدندبياورند؟بنابراين
بايد روي اين جهات دقتكردكه با اينكه سيد جمال
واعظ در حد خودش يك شخصيت ممتاز و سخنور
است و در قضاياي اجتماعي هم تأثيرگذار بوده ،از
جانب روحانيت مطرود است ،چون جامعه روحانيت
او را متدين نميداند و كافر تلقي ميكند.
ظاهرا ًرابطه سيد جمال واعظ با حضرات
آيات نجفي ـ هم حاج شيخ محمدتقي و
هم حاجآقا نوراهلل ـ اوج و فرودي داشته
است .از يك طرف سيد جمال در تأسيس
شركت اسلاميه ،همراه اين دو بزرگوار
است و حتي جمالزاده ادعا ميكند كه
مدتي هم در مسجد حاجآقا نوراهلل منبر
ميرفته ،اما روشنفكران يا حاميان سيد،
اصطكاكهاي بعدي اينها با هم ،كه حتي
منجر به اخراج او از اصفهان ش�د را درز
ميگيرند! جنابعالي از ف�راز و فرود اين
تعاملچهگفتنيهاييداريد؟
ظاهرا ً سال 1318ق بوده كه سيد جمال واعظ به
نمايندگي از آيات نجفي به شيراز ميرود و به نفع
شركت اسالميه تبليغ ميكند .آدم سخنور و توانايي
بود و آنها هم از او اس��تفاده كردند و به او مأموريت
دادند به ش��يراز برود و به او اجازه دادند در مسجد

ميخواهيد س��يد جمال واعظ را بشناسيد بنا به
مصداق «اَل َول َ ُد سِ ُّر اَب ِيه» ،از افكار و نوشتههاي آقاي
سيد محمدعلي جمالزاده بشناسيد ،جمالزاده
پسر همان پدر است.
در واق�ع پس�ر ميتواند ابع�اد و جوانب
گوناگونوحتينامكشوفشخصيتپدر
را نشان دهد؟
بله ،پسر آيينه تمامنماي پدر است .فقط فرقشان
اين است كه پدر جوانمرگ شد و او را كشتند ،ولي
جمالزاده عمر بلندي كرد...
بله ،حدود 103سال.
البتهمنبازهمعرضميكنمكهنهمنكردانشسيد
جمال واعظ هستم ،نه منكر خدماتش به مشروطه
و نه منكر قدرت خطاب ه و تحريك احساسات مردم و
نه منكر اينكه قتلش در زندان همدان «قتل ُظلماً»
است ،مسلماً او را مظلوم كشتند .درست است كه از
حيث عقيده با سيد جمال واعظ زاويه داريم ،ولي
جنبههاي مثب��ت كارنامه او را منكر نميش��ويم.
حتي امروز من كتاب روي��اي صادقه را هم چندان
جدي نميگيرم ،من االن به آن صرفاً به عنوان يك
طنز نگاه ميكنم ،لذا اگر  20سال پيش فكر امروزم
را داش��تم ،براي جمع كردنش اقدامي نميكردم!
چون امروز وقتي رساله رؤياي صادقه را ميخوانم،
تنها ميخندم و به صورت يك نمايشنامه طنز به آن
نگاه ميكنم!
براي مخاطب سطحي و متعلق به طبقه
متوس�ط اجتماعي كه اينگونه نيس�ت
و مس�لم ًا بر ذهن آنها تأثي�ر ميگذارد.
اينطورنيست؟
براي من كه طنز است و روايت تاريخي نيست .هجو
را براي هم��ه ميگويند ،او ه��م در باب علما گفته
است و لذا اگر امروز هم چاپ شود ،اقدامي در جهت
جمع شدنش نميكنم! البته خدمات سيد جمال
به مشروطيت هم س��ر جايش هست و تكذيبش
نميكنم .انسان بايد انصاف داشته باش��د ،اما او را
مسلمان نميدانم! سكوالرها و كساني كه با دين
كاري ندارند ،ميگويند :ما خدمات اجتماعي او را
لحاظ ميكنيم و اعتقادش هرچه ميخواهد باشد،
به آن كاري نداريم! «تردامني»هايي هم اگر كرده ،به
خودش مربوط است! اين هم طرز تفكري است ،ولي
ما كه آخوند هستيم ،اين جهات را لحاظ ميكنيم،
چيزي كه در درجه اول برايمان اهميت دارد ،اسالم
و مذهب فرد است .ما با اينكه با خاندان سيد جمال
واعظ و آسيد اسماعيل صدر قرابت داريم و ايشان جد
ا ّمي ماست ،لكن سيد جمال واعظ را مسلمان تلقي
نميكنيم! اگر براي كسي اين وجه مهم نيست ،آن
فعاليتهاي سياس��ي جاي تقدير دارد .فرزندش
محمدعلي جمالزاده هم المذهب و الدين است.

سخنراني كند ،چون سخنور توانايي بود و آنها هم
نميدانستند او مشكل عقيدتي دارد...
هنوز هويت اعتقادي او مكشوف نشده
بود؟
احسنت! خود حاجآقا نوراهلل هم مشروطهخواه و به
تعبيري ،پدر مشروطيت ايران است! مرحوم آخوند
خراساني ،ولو در آن وقت پيشواي مشروطيت بوده،
ولي در نجف به س��ر ميبرد و در ايران نيست .اگر
بخواهيد كس��ي را كه در ايران بزرگترين حامي
مشروطه اس��ت ،مش��خص كنيد ،آن فرد مرحوم
حاجآقا نوراهلل است .سيد جمال هم مشروطهخواه
است .حاجآقا نوراهلل كه مينويسد «:اگر مشروطه
بيايد بيلهاي شما هم طال ميشود» ،طبيعي است
به سيد جمال واعظ كه مش��روطهخواه و سخنور
است ،ميدان بدهد كه درمسجد او منبر برود و در
دفاع از مشروطه صحبت كند .پس اين در آغاز كار،
يك امر طبيعي است .فاصله بين اينها از جايي افتاد
كه داستان انحراف فكري و عقيدتي او برمال شد و
اخبار و گزارشهايي رس��يدند كه نشان ميدادند،
ايشان از لحاظ فكري با عقايد و احكام اسالم زاويه
دارد .وقتي اين گزارشها رسيدند ،ديگر نميشد
منبر امام حسين(ع) را به كسي كه مسلمان نيست،
داد! با همه اينها من هنوز هم نسبت به كتاب رؤياي
صادقه مشكوكم و نميدانم كار كيست؟
از روي سبكشناسي ميشود تشخيص
داد...
به هر حال مشكوك است و ميدانيد كه درآغاز ،در
ايران هم چاپ نشد و در روسيه چاپش كردند!
البته در ساليان آغاز انقالب ،يك بار در
تهران هم چاپ شد كه برحسب اطالع با
اقدام شما يا فرد ديگري از خاندان نجفي
و با دستور حضرت امام(قده) جمعآوري
شد .اين اتفاق چگونه روي داد؟
بله ،آقاي س��جادي و خانم هما ناط��ق اين كتاب
را همراه ب��ا «لباسالتقوي» چ��اپ كردند .قضيه
م��ال اوايل دهه  60اس��ت .گمانم س��ال 64يا 65
بود .ما موضوع را به اطالع مرحوم امام رس��انديم و
ايشان دستور دادند كتاب جمع و خمير شود .اگر

ريشخندهايش به دين و متدينين در كتابهايش
هست و جاي انكار ندارد...
خودش ميگفت من خرافات ديني را نقد
ميكنم ،با اصل دين و مذهب مش�كلي
ندارم! اين منطق از نظر ش�ما قابل قبول
است؟
بگويد ،اين يك راه فرار اس��ت! بع��د از انقالب و با
مش��اهده تحولي كه در جامعه ايران ايجاد ش��ده،
اينجور حرفها را ميزد .در «صحراي محش��ر»،
قيامت و معاد را مسخره ميكند .معاد خرافه است؟
معاد كه جزو اصول همه اديان الهي است .كسي كه
معاد را به تمسخر ميگيرد ،معلوم است اعتقاد ديني
ندارد .منتها كسي نميگويد :جمالزاده بابي يا ازلي
است ،چون المذهبي امروز يك دين است و او هم
صراحتاً اعالم ميكند من عقيدهاي ندارم! اگرچه
همين جمالزادهاي كه دين ن��دارد ،جايگاه ادبي
بلندي دارد .در قصهنويسي ايران و ادبيات فارسي
شخصيت برجستهاي اس��ت و ما نميتوانيم اين
موضوع را انكار كنيم.
خاطرم هست كه بعد از انقالب ،دو بار خواستند
اسمش را روي دو خيابان در اصفهان بگذارند .هر
دو بار شخص بنده اقدام كردم و با اينكه در تهران
خياباني به اسمش هست ،نگذاشتم در اصفهان
اين كار را بكنند .علتش هم اي��ن بود كه گفتم:
اين آدم بيدين است ،چرا ميخواهيد اسم يك
بيدين را روي خيابانها بگذاريد؟ بعد از انقالب
با اين همه ش��هيد و كش��ته ،قرار است بيديني
را ترويج كنيد؟ در الدين ب��ودن جمالزاده كه
ترديدي نيست ،لذا با همين استدالل دو تابلوي
خيابان را پايين كش��يديم و دو اس��م ديگر سر
جاي آنها رفت.
منك��ر نثر خ��وب فارس��ي و قصهنويس��ي آقاي
جمالزاده نيس��تم .اينها همه سر جاي خودش،
ولي من يك آخوند و روحاني هستم و نميتوانم
يك بيدين و المذهب را تبليغ كنم .اينكه اس��م
ايشان روي خياباني باشد از نظر من ترويج است
و لذا جلوي اين تروي��ج را گرفتم و به اين موضوع
مفتخر هم هستم!

